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3Od redakcji

W najśmielszych snach nie przewidywałem, że wy-

danie „zerowego” numeru „Skarbów Podkarpacia” spotka

się z tak pozytywnie aktywnym odzewem. Najsympa-

tyczniejsze były słowa zachęty do dalszej pracy nad

kolejnymi numerami. Na trzecie piętro kamienicy przy

ul. Gałęzowskiego w Rzeszowie – gdzie mieści się nasze

Stowarzyszenie – wspinali się starsi panowie zapewnia-

jąc o potrzebie kontynuacji naszych działań wydawiczych.

A gdy zaczęły przychodzić faksy z różnych instytucji

z prośbą o przesłanie egzemplarzy „Skarbów”, nie było wyjścia. Napisaliśmy

wniosek do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska o dotację na

wydanie kolejnych pięciu numerów. I PRZESZEDŁ!!! Jedyna zmiana, jaka

nas czekała to przerobienie tytułu ze „Skarbów Podkarpacia” na „Skarby

Podkarpackie” – teraz już formalnie mogliśmy pisać o ciekawych miejscach

na Ukrainie, Słowacji czy Rumunii. O krajach, na których terenie znajdują

się Karpaty.

Czekała nas jeszcze drobna zmiana makiety, w tej sprawie mieliśmy też

sygnały od Czytelników: np. Wiesław Walat zaproponował, aby przy każdym

tekście była mapka z lokalizacja miejscowości. Nie wszyscy przecież muszą

wiedzieć, gdzie znajdują się np. Kniażyce.

Zaczęliście też Państwo przesyłać do nas swoje artykuły i materiały

zdjęciowe. Zachęcam do tego gorąco, wiele z nich będzie publikowanych na

stronach „Skarbów”.

Oprócz pieniędzy na wydanie kolejnych numerów uzyskaliśmy także

dotację na zorganizowanie cyklu warsztatów i wyjazdów dziennikarzy

z podkarpackich mediów szlakiem wielokulturowych zabytków i miejsc

historycznych w naszym regionie. Pierwszy efekt tego rekonesansu to tekst

o zamku w Krasiczynie i fotoreportaż z prowadzonych tam prac konserwa-

torskich.

Na koniec apel do konserwatorów odnawiających zabytki na terenie

Podkarpacia lub Ukrainy. Udostępniamy łamy naszego wydawnictwa na

informacje o odkryciach w ich trakcie zrealizowanych. Czasami wystarczy

jedno zdjęcie i kilka zdań, można przesłać to mailem na adres

Czekamy na wszystkie sygnały.

Krzysztof Zieliński

redakcja@skarbypodkarpacia.pl.
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Dobra utracone4 tekst Piotr Subik

Kiedy płonęła cerkiew

w Komańczy, ludziom

nie pozostało nic

innego, jak tylko

patrzeć na jęzory ognia.

I załamywać ręce

narzekając, że straż ma

za daleko, że nie

starcza wody, że nie

było wykrywaczy

dymu. A przecież

podobna tragedia może

się zdarzyć wszędzie...

Pomiędzy Cieszynem

a Przemyślem znajduje

się 238 drewnianych

kościołów, w większości

zabytkowych.

Od Nowego Sącza po

wschodnią granicę

przetrwało 167

drewnianych cerkwi.

Każda z tych świątyń

może paść pastwą

ognia. I to w każdej

chwili.

Opatrzność

Według Ośrodka Ochrony Zbiorów
Publicznych w Warszawie, podle-
głego Ministerstwu Kultury i Dzie-

dzictwa Narodowego, w latach 1996–2005
spłonęło doszczętnie prawie 30 zabytkowych
kościołów z drewna, a od 2000 r. okradziono
655 obiektów sakralnych.

– Mimo iż w ostatnich kilku latach zainte-
resowanie poprawą zabezpieczeń wzrosło,
stopień kompleksowej ochrony kościołów
i cerkwi oceniamy jako dalece odbiegający
od poprawnego – mówi Piotr Ogródzki
z OOZP. – W odczuciu społecznym przy-
czyną jest brak pieniędzy. Jednak taka opinia
jest wysoce uproszczona i nie wynika z udo-
kumentowanych badań. Z badań wynika
bowiem, że wielu gospodarzy zabytków prze-
jawia wręcz skrajnie posuniętą beztroskę. Po
prostu liczą na opatrzność.

Na terenie prawosławnej diecezji przemy-
sko-nowosądeckiej stoi kilkanaście drew-
nianych cerkiewek. Żadna z nich nie ma
zabezpieczeń przeciwpożarowych, nawet pod-
stawowych. Tak, jak nie miała ich spalona
niedawno XIX-wieczna cerkiew w Komańczy.

– Przy niewielkiej liczbie wiernych w na-
szych parafiach nie stać nas na zakup odpo-
wiednich urządzeń – tłumaczy wprost ks. Jan
Antonowicz, kanclerz prawosławnej kurii

w Sanoku. Tak właśnie było w Komańczy.
– To najmniejsza parafia w diecezji: liczy
dwadzieścia, może dwadzieścia pięć rodzin.
Podobne problemy mają proboszczowie
innych wiejskich parafii, niezależnie od wyz-
nania. Najtańsze zabezpieczenia kosztują
30–50 tys. zł, za najnowocześniejsze trzeba
zapłacić już kilkaset tysięcy. Sporo, tym bar-
dziej, że nie wszystkie instytucje kościelne
potrafią pozyskiwać pieniądze na takie cele,
choćby z programów unijnych.

– Nie mamy nikogo, kto umiałby to robić -
przyznaje ks. Jan Hałuszka, greckokatolicki
dziekan sanocki. W okolicach Sanoka i Kros-
na podlega mu kilkanaście świątyń. Na pal-
cach jednej ręki można policzyć te, które
mają chociażby podstawowe zabezpieczenia.

– Jest jeszcze jeden kłopot. Unia Euro-
pejska nie finansuje prac z góry, lecz refun-
duje koszty. Wiec najpierw trzeba te pienią-

RZESZÓW

Komańcza

SANOK
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dze mieć, wydać, a dopiero potem czekać na
zwrot 50 czy 80 procent – dodaje ks. Hałuszka.

Innym fundusze udaje się jednak pozys-
kiwać. Na przykład archidiecezja krakowska
dostanie z UE 4 mln zł – na instalacje zabez-
pieczeń przeciwpożarowych, antywłamanio-
wych, monitoring obiektów i systemów
gaśniczych. Wszystko w ramach projektu
„Tarcza”, który obejmie ochroną 40 drewnia-
nych kościołów w Małopolsce. Na Podkarpaciu
już niedługo nowoczesne systemy gaśnicze,
tzw. mgła wodna, zamontowane zostaną
w dwóch unikatowych kościółkach z Listy
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO
– w Bliznem i Haczowie w powiecie brzo-
zowskim.

Pożary zabytków na Podkarpaciu nie zda-
rzają się często. W ostatnich latach spłonęła
wieża murowanego kościoła parafialnego
w Rymanowie i drewniany dom uzdrowiskowy
w Iwoniczu-Zdroju. Wcześniej, w marcu 2002
roku, w Ulanowie koło Stalowej Woli ogień
doszczętnie strawił XVII-wieczny kościół.

Naprawdę ogromne zniszczenia poczynił
pożar, który wybuchł 2 lipca 1994 r. w Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. –
Nie ma wątpliwości, że był to jak dotąd
największy pożar w muzeum na wolnym po-
wietrzu w Polsce, a pewnie też w Europie.
Skansen był nań niedostatecznie przygotowa-
ny – twierdzi Jerzy Ginalski, dyrektor MBL.

Zaczęło się od olejarni, na dachu której
zauważono ogień. Dosłownie w samym środ-
ku skansenu. Ponieważ drewniane budynki
pod strzechami stoją tu blisko siebie, jak
kiedyś w każdej wsi, bilans kilkugodzinnej
pożogi był niewyobrażalny: piętnaście spalo-
nych budynków, cennych i często niepowta-
rzalnych; kilka tysięcy zniszczonych zabyt-
ków ruchomych. – Lizanie ran trwało bardzo
długo. Wystarczy powiedzieć, że dopiero
w ubiegłym roku ustawiliśmy ostatni obiekt
na miejscu spalonego – mówi Jerzy Ginalski.

Od tego czasu wiele zrobiono, by taka sy-
tuacja się nie powtórzyła. Ponad skansenem
zamontowano zbiornik retencyjny, zasilany
wodą z potoku, który nigdy nie wysycha. Pod
ciśnieniem grawitacyjnym woda dociera do
hydrantów. Wystarczy jej na prowadzenie
akcji do czasu przybycia wozów gaśniczych.

Tyle że do skansenu dotrą w kilka minut,
a do Komańczy jechały trzy kwadranse. I tak

niezły wynik, zważywszy, że to ponad 40 ki-
lometrów. Starszy kapitan Piotr Królicki,
rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP
w Sanoku, nie ma wątpliwości: – Takie
budynki płoną jak zapałka! W razie późnego
zauważenia pożaru szansa na ugaszenie drew-
nianego, wyschniętego kościoła jest żadna.
Najprościej mówiąc, trzeba go jak najszyb-
ciej zalać woda.

A drewnianych świątyń jest tu sporo, i to
przede wszystkim we wsiach górskich, odda-

bez zabezpieczeń

Cerkiew przed pożarem

– styczeń 2006

W zimowym krajobrazie

– styczeń 2006
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lonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów.
Dlatego budynki te powinny mieć albo sy-
stemy wykrywania dymu albo gaśnicze – tak
mówią strażacy. Jednak montażu takich
urządzeń nie można nikomu nakazać.

– Dobrym rozwiązaniem byłaby nawet
zwykła telewizja przemysłowa. Wtedy każdy
proboszcz mógłby zobaczyć, czy ktoś nie
majstruje przy zabytku – mówi Antoni Bosak,
kierownik krośnieńskiej delegatury Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu.

Z drugiej strony, wiele cerkwi, bo koś-
ciołów już mniej, leży na uboczu wsi, nawet
kilkaset metrów za ostatnimi zabudowa-
niami. – I kogo powinien alarmować taki
system? Czy najbliższego gospodarza, który

zdecyduje się pobiec z siekierą, jeśli będzie
włamanie, czy najbliższą jednostkę policji
albo straży, do której jest i tak wiele kilo-
metrów? – zastanawia się Antoni Bosak.

Do podkarpackiego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, który również ma fun-
dusze na takie inwestycje, wpłynął w tym
roku od administratora zabytku tylko jeden
wniosek o pomoc...

Bezpieczeństwo drewnianego kościoła
z XV w. w Haczowie spędza sen z powiek
jego gospodarzowi. To największa tego typu
budowla w Europie, wpisana trzy lata temu
na listę UNESCO. Zbudowany na zrąb, kryty
gontem, od kilkudziesięciu lat stopniowo
odzyskuje dawną świetność. Konserwacja
zabytku pochłonęła dotąd 11 mln zł.

– Nie moglibyśmy sobie pozwolić na brak
jakichkolwiek zabezpieczeń – mówi proboszcz
ks. Kazimierz Kaczor. – Tu przychodzi nawet
pięć wycieczek dziennie, trzeba by stać przy
każdej z nich i pilnować. Przecież niefraso-
bliwość ludzka nie zna granic.

Dlatego działa już jeden system przeciw-
pożarowy, a wkrótce zostanie zamontowany
kolejny. W razie nieszczęścia z trzystu dysz
pod dużym ciśnieniem rozpylona zostanie
woda. To marzenie administratora każdego
zabytku. Marzenie, bo nie każdy może dostać
od ministra kultury prezent za 300 tys. zł.

– Takie systemy zamontowano już we
wszystkich drewnianych kościołach w Nor-
wegii, ale jest ich tam tylko kilka. A na Pod-
karpaciu mamy kilkaset drewnianych zabyt-
ków – przypomina dyrektor Jerzy Ginalski.
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Indywidualnych wpłat
na odbudowę świątyni
można dokonywać na

konto parafii
w Komańczy:

Podkarpacki Bank

Spółdzielczy O/Sanok

97 8642 0002 2001

0033 7832 0001

Widok na pogorzelisko. Wierni

z Komańczy zabezpieczyli

teren po spalonej świątyni.

Usunięte zostały spalone

belki i deski. Odczyszczono

kamienną podmurówkę oraz

zachowano belki przyciesia

Widok na pogorzelisko od

strony wschodniej
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Na szczęście trafiają się hojni sponsorzy
prywatni. Dzięki programowi „PZU dla
kultury i sztuki” pomoc uzyskało 27 koś-
ciołów, m.in. w Święcanach i Trzcinicy na Pod-
karpaciu oraz w Binarowej, Szalowej i Białce
Tatrzańskiej w Małopolsce. Na stworzonej
przez generalnego konserwatora zabytków
liście obiektów, które powinny posiadać za-
bezpieczenia przed ogniem, znalazły się
22 obiekty z woj. podkarpackiego. Piętnaście
z nich podłączono do monitoringu straży
pożarnej, a cztery mają tylko ochronę wew-
nętrzną. Dwie cenne cerkwie takich instalacji
nie posiadają w ogóle.

Prawosławni z Bieszczadów w ostatnich
latach już raz doświadczyli strat. W 1995 r.
zapaliła się zakrystia murowanej prawosław-
nej cerkwi katedralnej w Sanoku. Ksiądz
kanclerz Antonowicz wspomina: – Z Bożą
pomocą i opieką Matki Boskiej udało się, że
spłonęły tylko dokumenty.

By nie prowokować losu, o zabezpiecze-
niach pomyśleli też członkowie Towarzystwa
Miłośników Krempnej i Okolicy, którzy
przez sześć lat restaurowali drewnianą cer-
kiewkę w Kotani w Beskidzie Niskim. – Jak
tylko usłyszałam o pożarze w Komańczy,
ścierpła mi skóra – nie ukrywa Barbara Miel-
czarek, skarbniczka TMKiO. Nawet zorgani-
zowano imprezę plenerową, by zebrać pie-
niądze na stosowne instalacje. To warunek,
pod którym do świątyni mogą wrócić zabyt-
kowe ikony.

Bo lepiej dmuchać na zimne, niż liczyć na
łut szczęścia lub skrupuły podpalaczy. Dla-
tego jeszcze w 2006 r., staraniem Ośrodka
Ochrony Zbiorów Publicznych, zostały wy-
konane projekty zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego 10 podkarpackich drewnianych
zabytków sakralnych.

Zdaniem administratorów zabytkowych
świątyń ostatni pożar cerkwi jednak nic nie
zmienił. Szum medialny ucichł, a oni znów są
zdani tylko na siebie. – Pomoc państwa
zdecydowanie powinna być większa. Bo to
własność kulturowa nie tylko nasza, ale
całego narodu – twierdzi ks. Jan Hałuszka.

Ks. Kazimierz Kaczor z Haczowa nie
ukrywa: – Z opieką nad zabytkami nie może
być tak, jak z uczniem, który nie uczy się
cztery lata, a potem idzie na maturę z na-
dzieja, że mu się akurat uda. Wierzymy
w opatrzność bożą nad wszystkimi rzeczami,
które człowiek stworzył czy wybudował. Ale
opatrzność swoją drogą, a dobre zabezpie-
czenia – swoją.

Cerkiew w Komańczy zostanie odbudo-
wana. Koszt: milion sto tysięcy złotych. Na
pewno z zabezpieczeniami.

Decyzja w tej sprawie zapadła jeszcze
w lutym br. Podjął ją Andrzej Matysiak,
dyrektor Generalny Lasów Państwowych, po-
lecając przygotowanie 240 metrów sześcien-
nych drewna na odbudowę cerkwi w Komań-
czy i przekazanie go w formie darowizny na
rzecz komitetu odbudowy. Koszty drewna
mają sfinansować solidarnie trzy regionalne
dyrekcje Lasów Państwowych: białostocka,
lubelska i krośnieńska, przy czym ta ostatnia
została wyznaczona na koordynatora przed-
sięwzięcia.

– Cerkiew w Komańczy to obiekt o dużym
znaczeniu nie tylko dla mieszkańców
Komańczy i wiernych, to również zabytek
będący dziedzictwem kulturowym Polski –
powiedział dyrektor Matysiak. – Jego przy-
wrócenie do funkcjonowania staje się więc
sprawą ogólnospołeczną i dlatego właśnie
uznałem, że Lasy Państwowe powinny wes-
przeć tę inicjatywę.

Projekt odbudowy cerkwi określa warun-
ki techniczne potrzebnego drewna. Powinny
to być sztuki o długości 10 metrów i średnicy
50 cm w cieńszym końcu. Wytypowane trzy
nadleśnictwa: Baligród, Komańcza i Ryma-
nów, przystąpiły już do wykonania zlecenia.
Z początkiem kwietnia br. drewno będzie na
składach przejściowych do dyspozycji Ko-
mitetu Odbudowy Cerkwi w Komańczy.

Lasy Państwowe dadzą drewno

Edward Marszałek

�

Dobra utracone

K
r
z
y
s
z
t
o
f

Z
ie

li
ń
s
k
i
(3

)

Wiosną 2002 roku spłonął kościół pw. Św. Trójcy, tzw. „flisacki” w Ulanowie. Po kilku

latach przywrócono mu barokowy wygląd i odtworzono ozdobne wnętrze.

Od góry: zrekonstruowany chór organowy i odtworzony ołtarz główny
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Wiek XVII i XVIII był dla Żydów
ciężkim okresem. Na ziemiach
polskich toczyły się ciągłe woj-

ny, kraj upadał gospodarczo. Religię żydow-
ską dotykały kryzysy. Pojawili się fałszywi
prorocy: Sabataj Cwi i Jakub Frank, zdoby-
wający wielkie rzesze zwolenników. W gmi-
nach rządzili nie zawsze uczciwie bogaci
i wykształceni. Wtedy pojawił się Izrael Ben
Eliezer. Nim zaczął głosić naukę, zajmował
się wieloma rzeczami, jak handel czy karcz-
marstwo.

Zachęcał do osobistego przeżywania
religii i więzi z Bogiem, kazał dostrzegać
Boga w elementach otoczenia. Wierni po-
winni czuć radość z tego, że są Żydami, czyli
wybranymi przez Boga. Modlitwę przedkła-
dał nad studiowanie Tory. Wśród najuboż-
szych i niewykształconych Żydów jego pełne
mistycyzmu nauki zwane chasydyzmem

(„chassis” to po hebrajsku pobożny) szybko
zdobyły popularność. Izrael zyskał przy-
domek Baal Szem Tow (Beszt) czyli Mistrz
Dobrego Imienia.

Chasydzi skupili się wokół cadyka –
swojego mistrza, którego traktowali jak prze-
wodnika nie tylko religijnego, ale także ży-
ciowego. Dla nich cadyk był pośrednikiem
między Bogiem, a człowiekiem.

Baal Szem Tow miał wielu uczniów. Jed-
nym z nich był uznawany za cudotwórcę
Elimelech Weissblum Lazar Lippman, który
żył w latach 1717–1786. Zaliczany jest do
wybitniejszych uczniów Beszta. W 1772
roku, razem ze zwolennikami, tzw. dwo-
rem, przybył do Leżajska. Wcześniej mie-
szkał m.in. w Łańcucie. Utworzył w mie-
ście centrum chasydyzmu, promieniujące na
okolicę. Tu napisał dzieło „Noam Elimelech”
(Łagodność Elimelecha), gdzie opisał rolę

tekst i fot. Rafał Adamski

Na przełomie zimy

i wiosny przez Leżajsk

przewija się kilka

tysięcy ortodoksyjnych

Żydów. Przybywają na

miejsce pochówku

Elimelecha Weissbluma.

To jeden z założycieli

chasydyzmu, odłamu

religii żydowskiej. Przez

kilka dni futrzana

czapka, czarny chałat

i białe skarpetki stają się

normalnym widokiem

w mieście. To za sprawą

tysięcy chasydów,

którzy co roku

przyjeżdżają do

Leżajska. W większości

ubierają się tak, jak

200 czy 150 lat temu.

W tym roku przypadała

221 rocznica śmierci

cadyka Elimelecha.

Mistrz
Dobrego
Imienia

RZESZÓW

Leżajsk
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cadyka, czyli przewodnika duchowego i ży-
ciowego Żydów.

Silne ośrodki chasydzkie były też w Łań-
cucie, gdzie działali Naftali Cwi Horowic,
oraz Dynowie, Lesku, Ropczycach, Kolbu-
szowej czy Rzeszowie. Słynnym cadykiem
był też Menachem Mendel z Rymanowa. Na
jego grób, podobnie jak do Leżajska przy-
bywają pielgrzymki Żydów.

Chasydyzm był odnowicielską reakcją na
zaniedbania religijne i skostnienie religii,
a także prywatę władz gmin. W XVIII wieku
tradycyjni rabini uznawali chasydów za od-
szczepieńców. Przez szereg lat oba nurty
zwalczały się i wzajemnie okładały kląt-
wami. W następnym stuleciu obydwa odłamy
pogodziły się w obliczu wspólnego wroga,

tzn. laicyzacji, zadającej ortodoksji ciężkie
straty. Żydzi zlaicyzowani oświeceni i asymi-
lujący się traktowali chasydów z pogardą,
uważając ich za nie pasujących do współ-
czesnego świata.

Do czasów Holocaustu skupiskiem cha-
sydów były głównie tereny Polski. Już w XIX
wieku zaczęli emigrować do Ameryki. Obec-
nie chasydzi mieszkają w Stanach Zjedno-
czonych i Izraelu, a w mniejszych skupiskach
w Holandii, Belgii, Francji, Anglii, Ukrainie
czy Kanadzie.

Grób Elimelecha znajduje się w ohelu,
czymś w rodzaju kaplicy grobowej. Grobo-
wiec i cały cmentarz ocalał w czasie II wojny
światowej. Chasydzi oraz okoliczni miesz-
kańcy, uznają to za dowód na cudotwórczą
moc zmarłego.

Przed modlitwami na cmentarzu przy
grobie swojego cadyka, Żydzi obmywali się
w rytualnej łaźni. Przez dwie, trzy godziny na
cmentarzu modlili się, śpiewali psalmy. Pro-
sili o powodzenie w życiu, o zdrowie, o pokój.
Po skończonych modłach i koszernym po-
siłku, wyjeżdżali. Na ich miejsce pojawiali
się następni pielgrzymi.

W tym roku uroczystości wyglądały nieco
inaczej niż zwykle. W piątek nim rozpoczął
się szabas, przez Plac Targowy przeszła
procesja kilkuset śpiewających i tańczących
osób. Poprzedzali ją młodzi chłopcy, niosący
świece. Pod baldachimem szli najważniejsi
rabini i cadycy. Nieśli nową Torę, która była
wprowadzana do domu modlitw. Warta 50
tys. dolarów Tora była darem zamożnego
Izraelczyka Dawida Fiszera. Fundator był
kilka miesięcy wcześniej w Leżajsku i wtedy
postanowił ufundować nową ręcznie robioną
księgę.�

W czasie wojny Niemcy
polecili macewami

z leżajskiego kirkutu
wyłożyć rynek. Przed

II wojną światową,
w Leżajsku było

3 tysiące Żydów,
1,5 tysiąca Polaków
i kilkuset Ukraińców,

zwanych też Rusinami.
Po wojnie wrócił do
Leżajska tylko jeden

Żyd, Boruch Safir.
Przez wiele lat

kirkutem opiekowała
się Janina Ordyczyńska.
Zmarła w 1990 roku,

właśnie na cmentarzu,
otwierając bramę

grupie Żydów. Po niej
rolę kluczniczki

przejęła zmarła w ub.
roku jej córka Krystyna

Kiersnowska. Teraz
szefem Fundacji

Chasydów
Leżajsk Polska

jest Henryk Ślanda.



tekst Paulina Bajda, fot. Bartosz Frydrych

Była sobie kiedyś

lipa, co cuda robiła.

Matka Boska się pod

nią ukazywała i

ludziom zagubionym

nadzieje dawała. Z

wdzięczności pomnik

jej postawili.

Świątynię, nie dużą,

ale przepiękną, która

do tej pory jak perła

świeci i nad polami

króluje. W cuda

wierzyć, nie wierzyć

ludzka sprawa, ale

dla każdego, kto ją

zobaczy, cerkiew jest

cudowna inaczej.

O cerkiewce
co na lipie wyrosła
Pierwsza informacja o cerkwi p.w. Na-

rodzenia Przenajświętszej Boguro-
dzicy w Chotyńcu koło Korczowej,

pochodzi z 1515 r., obecną cerkiew datuje się
jednak na rok 1610. Jest niewielka, maleńka,
wręcz ją w dłoni zamknąć można. Wygląda
jakby z zapałek poskładana. W środku na

ścianach się znajdują polichromie, prosto
malowane, Sąd Ostateczny oraz przepiękna
ikona św. Mikołaja.

– Cerkiew była ukraińska, bo wioska była
ukraińska i Ukraińcom służyła, wcześniej niż
nam – opowiada Izydor Kaczmar, który od lat
jest klucznikiem w cerkwi – Jednak podczas
akcji „Wisła” wszystkich Ukraińców wywie-
ziono. Razem 740 osób. We wsi nie było
innego kościoła, a ludzie modlić się chcieli
i pewnie dzięki temu została, nie zburzyli jej,
bo wszyscy tam chodzili.

Za „komuny” też szczęście miała. – Może,
dlatego, że zabytek, jej nie ruszyli. Raz był

taki przypadek, że przyjechali z konserwacji
zabytków i powiedzieli, że dach będą
zmieniać z gontu. Postawili rusztowania,
dziury w dachu porobili, a za miesiąc przyje-
chali i wszystko rozebrali, bo podobno zna-
leźli w górach coś lepszego. Inną cerkiew
cenniejszą, a naszą taką obdartą zostawili –

mówi pan Izydor. – Ludzie więc sami dach
naprawili, bo by nic z niej nie zostało. Jednak
po pewnym czasie widać było, że jej ręki gos-
podarza brakuje. Parafia jej nie remontowała,
„zabytki” też ją zostawiły. W środku pod-
pórki już stały, bo się ku upadkowi chyliła.

W pewnym momencie, do Chotyńca za-
częli wracać z Mazur Ukraińcy. W kaplicy się
modlili, a w cerkwi tylko chorągwie i obrazy
trzymali. Ukraińcy zwrócili się jednak do
biskupa Tokarczuka o pomoc w ratowaniu
cerkiewki. Zabytek został im oddany i na

Wróciła do swoich

Architektura drewniana10



początku lat 90. wzięli się za remont. Drewna
tu nawieźli, prosto z Bieszczadów. Jednak
ludzie pamiętali, że czasem jak cerkwie re-
montują, to je rozbierają na części, a później
złożyć nie umieją. Więc ludzie nie dali jej
rozebrać. Na palach ją do góry podnieść
musieli, całą jak jest i od dołu po jednej belce
remontowali i stoi do dziś.

Cerkiew kiedyś stała podobno w innym
miejscu. A tu na wzgórzu gdzie teraz stoi stała
wielka lipa. – Na niej się kiedyś Matka Boska
ukazała, więc ludzie ołtarz powiesili i pod
drzewem się modlili. Jednak z czasem postano-
wili cerkiew na to miejsce przeciągnąć. Z dwie-
ście metrów na palach przepchali, by Matce
Boskiej hołd złożyć. Kilka dni im to zajęło, ale
cerkiew stoi, do dziś – opowiada klucznik.

– A jest tu we wsi taka kobieta, co mówi, że
sama, na własne oczy widziała, jeszcze jak
w cerkwi rzymokatolicy msze odprawiali, i oł-
tarz raz otwierali, że pod spodem pniak leżał
z lipy i zielone liście na nim widziała – ciągnie
dalej klucznik. – W cuda wierzyć nie wierzyć,
ja tam nic nie widziałem. A może rzeczywiście
tu w cerkiewce jest ta łaska, że jak człowiek
o coś prosi to się spełni. Jednak jak archeolodzy
remontowali i odkopali pod cerkwią wszystko,
to nic tam nie było, oprócz kości, bo okazało
się, że cmentarz tam był kiedyś.

Dla każdego cerkiew jest cudowna
inaczej. – Nigdzie nie jest powiedziane, że to,
co chcesz, czego pragniesz musisz dostać.
Pan Bóg ma swoje plany i swoje drogi, jeśli
każe mi chodzić krętymi drogami, abym do
celu doszedł to pójdę. Zmierzę się z tym.
A modlić się można i prosić tutaj, bo miejsce
jest przepiękne i czyste duchowo – dodaje
pan Izydor.

Ludzie pamiętają

�

Drewniana cerkiew
p.w. Narodzenia
Przenajświętszej

Bogurodzicy stoi na
kamiennej podmurówce.

Starszą część cerkwi
obiegają dookoła

soboty (podcienie dla
wiernych z daleka,

którzy przybywali do
cerkwi już w sobotę

i tam nocowali).
Od zachodniej strony
znajduje się babiniec

stojący na drewnianych
kolumienkach. Ponad

zadaszeniem sobót,
nad babińcem, znajduje
się półotwarta galeria,

zamknięta od góry
półkolistymi arkadkami.
Galeria obiega babiniec

z trzech stron,
a prowadzą na nią

zewnętrzne schody,
ustawione przy

południowej ścianie.
We wnętrzu cerkiewki

zachowała się
polichromia z 1735

oraz 1772 roku,
z malowidłem

przedstawiającym Sąd
Ostateczny na

południowej ścianie
nawy. Obecnie

wyposażenie cerkwi
jest niekompletne, ale
zachował się odnowiony

pięciokondygnacyjny
ikonostas z bogatą
snycerką, zapewne

z 1671 roku, w którym
umieszczono cudowną

ikonę Matki Boskiej.
W latach 1945–47

cerkiew adaptowano
na kościół

rzymskokatolicki.
Popadająca stopniowo

w ruinę świątynia
została tymczasowo

zabezpieczona
w 1983 r. Po

odzyskaniu jej przez
kościół greckokatolicki
w latach 1991–1992

przystąpiono do
kompleksowej

renowacji obiektu.
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Okazała polichromia przedstawiająca Sąd Ostateczny na południowej ścianie nawy z 1735 r.

RZESZÓW Chotyniec

PRZEMYŚL



Najstarszy, niezachowany kościół
w Gogołowie pochodził z XV
wieku, drugi drewniany został

zbudowany w 1672 roku przez dziedziców
– braci Jakuba i Joachima Rojowskich.
W latach 1981–1988 roku naprzeciwko niej
został wybudowany – staraniem ks. pro-
boszcza Emila Midury i parafian – nowy,
murowany kościół. W ciągu kilku lat
nieużytkowana stara świątynia zaczęła ule-
gać stopniowemu niszczeniu. Wyjęto z oł-
tarzy obrazy, usunięto wszystkie cenniejsze
przedmioty. Powoli kościół stawał się
składzikiem okazjonalnych dekoracji i –
zarazem – coraz większym problemem
konserwatorskim. Przeprowadzane wizje
i oględziny obiektu, kontrole na wypadek
zagrożeń pożarem i włamaniem kończyły
się postulatami: zrobić należy właściwie
wszystko. Od remontu substancji archi-
tektonicznej – podwalin, ścian, więźby,
pokrycia gontowego, montaż instalacji
odgromowej, elektrycznej, alarmowej po
konserwację ołtarzy, ambony, chrzcielnicy,
polichromii. Wokół kościoła korzenie drzew

rozsadziły częściowo mur
(gruby na około metr)
z kamiennego nieobro-
bionego wątku, zaczęły
przechylać się słupy ka-
miennej bramy.

Wśród pracowników
skansenu w Kolbuszo-
wej zrodził się pomysł
przeniesienia gogołow-
skiego zabytku. Skansen
nie posiada w swoich
zasobach kościoła, więc
propozycja przeniesienia
zdawała się kuszącą na-

dzieją na zapewnienie mu właściwej opieki.
Ówczesny Wojewódzki Konserwator Za-
bytków, Zbigniew Jucha, miał świadomość,
że to rozwiązanie jest wydarciem obiektu
z kontekstu kulturowego i krajobrazowego,
że transfer to zło konieczne i najlepiej
byłoby powalczyć o zachowanie kościoła

(to znaczy na miejscu), wśród wzgórz
okolic Frysztaka. Po wielu rozmowach zapa-
dła ostateczna decyzja. Ksiądz Emil Midura

postawił sprawę jasno: – Nie chcę umierać
ze świadomością, że wybudowałem nowy
kościół i pozwoliłem na zniszczenie bądź
usunięcie starego. Trzeba zrobić porządek.

Na jego decyzję zapewne wpływ miało
poparcie wiernych i nadzieja na zdobycie
we wszelkich możliwych instytucjach
wsparcia finansowego. Pierwszą dotację
zdobyto w Warszawie, kościół otrzymał
w 1995 r. dofinansowanie do prac remon-

in
situ

Zabytki w krajobrazie12 tekst i fot. Marta Nikiel

Gogołów koło

Frysztaka jest piękną

wsią wśród wzniesień

Pogórza Strzyżowskiego.

Drewniany, skromny

kościół w Gogołowie

dzięki prowadzonym

prawidłowo pracom

konserwatorskim

i badaniom archiwalnym

odkrył znaczną część

swoich tajemnic. Został

uratowany i co ważne,

dzięki ks. Emilowi

Midurze jest ponownie

użytkowany. To dzięki

takiej postawie,

codziennej dbałości

i starań oraz szukaniu

symbolicznych znaczeń

(przejście w trzecie

tysiąclecie) kościół ma

szansę trwać i pełnić

sakralną funkcję. Sam

remont bez

zaangażowania

ks. proboszcza nie

zostałby wykonany

w tak kompleksowym

zakresie, a obiekt po

remoncie mógłby

dalej pozostać

„zabezpieczony”,

ale martwy.

RZESZÓW

Gogołów

Rozsypujący się mur przykościelny, stan z 1993 r.

Uratowany

KROSNO

Uszkodzony gont na ścianach świątyni, stan z 1953 r.
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towych przy pierwszym etapie prac: remon-
cie wieży, której podwaliny i konstrukcja
mogły grozić zawaleniem. Prac podjęła się
firma – Zakłady Budowlano-Konserwator-
skie „Arkady” z Jarosławia, której właściciel
Bronisław Buliński z cierpliwością i staran-
nością nadzorował etapy robót. Kolejne etapy
wykonywane były corocznie – wymiana
podwalin w całym kościele, wymiana gon-
tów, instalacja odgromowa, elektryczna,
przemurowanie wg. wykonanej inwenta-
ryzacji muru ogrodzeniowego i bram, wy-
łożenie kamieniem polnym drogi procesyj-
nej itd. Każda z prac była uzgadniana
i nadzorowana przez służbę konserwatorską.

Prace konserwatorskie we wnętrzu
kościoła rozpoczęto w 1997 roku od badań
na obecność pierwotnej polichromii ścien-
nej. Barbara Czajkowska-Palusińska z Krosna
stwierdziła, że wykonanie obecnej poli-
chromii poprzedzone było starannym usu-
nięciem warstw poprzednich. Następnie
zgromadzone środki Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków pozwoliły na przepro-
wadzenie pełnej konserwacji technicznej
i estetycznej ołtarza głównego. Podczas prac
potwierdzono datowanie ołtarza, który
powstał w dwu fazach – część środkowa,
tabernakulum i część rzeźb pochodziły
z XVII wieku, natomiast części boczne
i zwieńczenie zostały dodane w XVIII wieku.
Konserwację ołtarza przeprowadził zespół
Ewy Gliwy – Kaweckiej i Bogdana Krówki.
Usunięto wielokrotne przemalowania far-
bami olejnymi (ostatnia olejna warstwa po-
siadała przykry dla oka szaro-popielaty
kolor), odkryto fragmenty pierwotnej poli-
chromii i uzupełniono brakujące w kolorze

pierwotnym – zielono-turkusowym. Oka-
zało się, że płyciny w części dolnej ołtarza
z XVIII posiadają oryginalną barwną mar-
moryzację, stanowiącą tło dla rokokowych
ornamentów. Tabernakulum ołtarza jest
jednym z najstarszych elementów, posiada
posrebrzaną strukturę laserowaną kolorem
niebieskim, ciekawą barokowo-ludową sny-
cerkę o miękkich dekoracyjnych formach.
Po zakończeniu prac konserwatorskich przy
ołtarzu w 2000 roku został przeniesiony na
dawne miejsce obraz „Św. Katarzyna Aleksan-
dryjska” – najstarszy obraz patronki parafii.

W następnym roku XIX-wieczne ołtarze
boczne odnowiła Danuta Majewska, jej też
powierzono wykonanie prac konserwator-
skich przy prospekcie organowym. Prace
organmistrzowskie trwały dwa lata, wyko-
nał je Paweł Ziaja z Chmielnika k. Rzeszowa
pod nadzorem muzykologa ks. Andrzeja

13Zabytki w krajobrazie

Stara i nowa świątynia

Inskrypcja fundacyjna z 1672 r.

Inskrypcja mówiąca

o przeprowadzonych pracach

konserwatorskich

Figurka aniołka z ołtarza

głównego
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Widaka z Kurii Diecezjalnej z Rzeszowa.
Instrument odzyskał swoje brzmienie, co
zwiększało szansę na odbywanie w kościele
różnych nabożeństw i uroczystości. Na swój
czas konserwacji czekały jeszcze obdrapane,
brudne ściany z częściowo wymienionymi
belkami, ambona i chrzcielnica.

W 2004 roku konserwacji poddano belkę
tęczową wraz z krucyfiksem z 2 poł. XVII w.
Ewa Petryńska zdecydowała o usunięciu
z części centralnej polichromowanego
ornamentu pośrodku belki – odsłaniając
i uczytelniając odkrytą rozetę i datę „1672”
wyrytą w belce. Nieużytkowana od lat
ambona doczekała się swojego „odkrycia”
w 2005 roku. Prace przy ambonie powierzono
Joannie Jasiewicz-Witczak z Łańcuta. Kon-
serwatorka po rozpoczęciu prac odkryła, że
boczne ścianki ambony posiadały wtórne
zaślepienia płytkich półkolistych nisz, któ-
rych wewnętrzna powierzchnia posiadała
pierwotny silnie ultramarynowy kolor. Zde-
cydowano o usunięciu tych zaślepień, odsła-
niając nisze, oraz o odsłonięciu pierwotnej
kolorystyki korpusu ambony – posiadają-
cego zasadniczy kolor czarny z cynobro-
wymi podkreśleniami profili. Kolorystyka
ta jest charakterystyczna dla późnorene-
sansowych i wczesnobarokowych zabytków
snycerskich. Baldachim ambony został
wymieniony prawdopodobnie na pocz. XIX
wieku, stąd inny, jasnoniebieski, zgaszony
koloryt polichromii. W 2006 r. jako ostatni
etap prac Adam Pragłowski z Leżajska
wykonał konserwacje i uzupełnienie jedy-
nej zachowanej polichromii ściennej autor-
stwa J. Komperdy z 1952 r. Za ołtarzami
bocznymi zachowały się wprawdzie nikłe
fragmenty starszej polichromii, ale nie poz-
walały na jej pełną rekonstrukcję. Stąd też
decyzja, aby w zabytkowym wnętrzu domi-
nowała wizja artysty z lat 50. XX w.�

Uszkodzone belki ścian świątyni wymagały usunięcia, w wolne miejsca zostały wstawione nowe.

Zadaniem konserwatorów było pokrycie tych nowych wstawek polichromią i scalenie jej z już istniejącą

Ambona z przywróconą kolorystyką sprzed wieków

Ksiądz Proboszcz Emil Midura

K
Z

W 1997 roku w ramach pracy
magisterskiej w Zakładzie
Nauk Pomocniczych Historii
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
powstało opracowanie nauko-
we monografii parafii napi-
sane przez Joannę Dudek,
które zostało wydane drukiem
dzięki staraniom ks. probosz-
cza i Stowarzyszenia Fundu-
szu Rozwoju i Promocji Ziemi
Frysztackiej w 2003 roku.

Zabytki w krajobrazie

Obraz Św. Katarzyny w ołtarzu głównym
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Jadąc drogą ze Strzyżowa wjeżdżamy do
Czudca. Droga łukiem omija kościół.
Widzimy okazałą, barokową fasadę. Na

niej znajdują się cztery malowidła. U góry
przedstawienie Św. Trójcy, poniżej syme-
trycznie dwie postacie: z lewej strony Św.
Wawrzyniec, z prawej strony Św. Jerzy. Nad
portalem herb fundatorów kościoła.

W 1998 i 1999 roku podczas remontu
świątyni zakonserwowano oraz zrekonstruo-
wano wszystkie te przedstawienia.

Najciekawszym malowidłem okazał się wi-
zerunek św. Jerzego walczącego ze smokiem.

Podczas poprzednich remontów został
w całości przemalowany w szaro-czarnej
tonacji (jak również pozostałe obrazy).
W ten sposób zupełnie zmieniono jego wy-
gląd. W czasie podjętych prac konserwator-
skich wszystkie późniejsze nawarstwienia
zostały usunięte, malowidło doczyszczone
i zabezpieczone. Stare tynki w miejscach
odspojeń zostały podklejone. Wykonano
również drobne uzupełnienia ubytków
podłoża. A na koniec uzupełniono ubytki
kolorystyczne. Przeprowadzone prace odsło-
niły całą urodę zabytkowego wizerunku.�

tekst Elżbieta Bakun, fot. Piotr Bakun

Barkowy kościół

parafialny pw. Świętej

Trójcy, wybudowany

w latach 1721–1735

z części rozebranych

murów zamku

we wsi Przedmieście

Czudeckie. Powstał na

miejscu drewnianej

świątyni pw. św. Zofii

z fundacji ówczesnego

właściciela, Józefa

Grabińskiego.

Wewnątrz na

szczególną uwagę

zasługują bogato

zdobione ołtarze

boczne z XVIII i XIX w.

oraz ołtarz główny

z cudownym obrazem

Matki Boskiej

Łaskawej.

Święty Jerzy z Czudca

RZESZÓW

Czudec

Św. Jerzy przed rozpoczęciem prac konserwatorskich oraz całość malowidła po ich zakończeniu

Na twarzy widać wyraźnie brzydkie przemalowania, w trakcie prac żmudnie je usuwano

K
Z
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Późnorenesansowa rezydencja Krasic-
kich wybudowana pod koniec XVII
wieku jest jednym z najpiękniejszych

pałaców Europy. Zamek ma bogatą, lecz
i tragiczną historię. Niszczony był przez
Szwedów i Siedmiogrodzian, przez hordy
rosyjsko-tatarskie. Zawsze odbudowywany
i jak się okazuje, wysiłek ten nie poszedł na
marne, skoro w 1811 roku napisano o Krasi-
czynie, że był „najlepiej zachowaną rezy-
dencją magnacką” na ziemi przemyskiej.
Lecz późniejsze lata nie oszczędzały tego
pięknego zabytku. W 1852 roku ogromny

pożar zniszczył praktycznie wszystko poza
kaplicą. Zamek odbudowano ogromnym
kosztem – ówcześni właściciele, Sapiehowie
dług zaciągnięty na ten cel spłacali przez 40
lat. Budowli nie oszczędziły również dwie
wojny światowe, a po zakończeniu ostatniej
zamek był doszczętnie ograbiony i zdewa-
stowany. Sytuacja zmieniła się dopiero kilka
lat temu, gdy został on zakupiony przez
Agencję Rozwoju Przemysłu.

Zamek ma kształt czworoboku z wew-
nętrznym dziedzińcem i cztery baszty w na-
rożach (kiedyś były to basteje): Boską z ko-
pułą, Papieską z attyką w kształcie korony
papieskiej, Królewską z sześcioma wieżycz-
kami i Szlachecką, na której jest taras wi-
dokowy. Nazwy te były symbolem odwiecz-
nego porządku na świecie, oznaczały cztery
szczeble w hierarchii władzy: Boga, Kościół,
monarchię i szlachectwo. Jest jeszcze jedna,
najwyższa wieża kwadratowa zwana Zega-
rową przy dawnej bramie. W sumie bram
w zamku było kiedyś aż trzy. Pierwsza
jeszcze z zamku drewnianego prowadziła
od północy, w murach można doszukać się
jej śladów. Druga to była brama właściwa od

Cztery baszty i trzy bramy

tekst Ewa Fudala, Małgorzata Froń; fot. Krzysztof Zieliński

W Krasiczynie

prowadzone są

kompleksowe prace,

które mają sprawić,

że rezydencja odzyska

swą dawną świetność.

Wkrótce piękno zamku

otoczonego parkiem

krajobrazowym będzie

można podziwiać

w pełnej krasie.

Pod okiem
konserwatorów

U góry: zamek w 2004 r. z ceglanym przedbramiem przy Wieży Zegarowej.

Poniżej: widok po rozebraniu barbakanu (rok 2005). Po prawej: wieża po pełnej renowacji
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zachodu, do niej prowadzi wybudowany
arkadowy most ponad wypełnionym wodą
fragmentem fosy (kiedyś było to koryto
Sanu, którego bieg zmieniono). Trzecia to
obecne wejście od wschodu.

Park jest otwarty od świtu do zmierzchu.
Jego początki sięgają XVI w., a obecny
kształt zawdzięcza rodzinie Sapiehów, która
kupiła zamek w 1835 r. Są tu ponad stuletnie
drzewa sadzone z okazji narodzin dziecka.
Jak urodził się syn, sadzono dęby, a jak córka
to lipy. Środek parku zajmuje staw, w któ-
rego lustrze odbija się zamek. Na stawie pły-
wają łabędzie i kaczki. Ogółem doliczono
się tu aż 40 gatunków ptaków i 200 roślin.

Na dziedzińcu zamkowym można zoba-
czyć loggię z kopułą i dwa skrzydła miesz-
kalne, w tym północne z krużgankami. To
co sprawia, że zamek krasiczyński jest wyjąt-
kowy, to dekoracje sgraffitowe na ścianach.
W sumie rysunki tworzone w tynku i skom-
ponowane wg ściśle określonego planu ideo-
wego oraz formalnego pokrywały aż siedem
tysięcy metrów kwadratowych muru. Przed-
stawiały one m.in. popiersia cesarzy rzym-
skich, postacie polskich królów, świętych,
przodków Krasickich i sceny myśliwskie.

Dzięki trwającym od kilku lat pracom
remontowym i rekonstrukcyjnym zamek
ok. roku 2010 ma w pełni odzyskać dawny
blask, przynajmniej z zewnątrz. Wyposa-
żenie wnętrz zostało bezpowrotnie utracone,

podczas „wyzwalania” zamku przez Armię
Radziecką. Zwiedzając zamek z przewod-
nikiem wchodzi się m.in. do grobowca,
kaplicy, podziemnych lochów z izbą tortur
i na taras widokowy na baszcie. Jest jeszcze
częściowo zachowany pokój myśliwski, któ-
ry ocalał tylko dlatego, że w 1939 r. jeden
z pracujących na zamku ludzi zamurował
wejście i bolszewicy nie wiedzieli o jego
istnieniu. Sensacją było odnalezienie tam
w szafie tajnego wejścia do korytarza, który
pozwalał niepostrzeżenie opuścić zamek.
Niestety korytarz ten jest obecnie zasypany.

Tajne przejście w... szafie

RZESZÓW

Krasiczyn

PRZEMYŚL

– Zamek ten nigdy jeszcze

nie był w tak dobrym stanie

– podkreśla prof. Edward

Kosakowski, konserwator

sprawujący pieczę nad

całokształtem prac

Zabytek budzi podziw.

Intensywne, kilkuletnie prace

sprawiły, że odzyskuje dawne

piękno. Już teraz jest piękny

i unikatowy w skali Polski,

ale i Europy
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Prace z Krasiczynie prowadzone są od
kilku lat. W ubiegłym roku zakończono je
dopiero 15 grudnia. Wymagało to ogrom-
nego zaangażowania i intensywnej pracy.
Jednak łagodna aura pozwoliła na dokoń-
czenie wszystkich zaplanowanych zabiegów
konserwatorskich. – Po zakończeniu wszy-
stkich prac będzie tu część muzealna, hote-
lowa, restauracyjna, natomiast w sali balowej
udzielane będą śluby. Niektóre rzeźby czy
też ich kawałki, których nie można dopaso-
wać do większych elementów, będą pre-
zentowane w lapidarium – wyjaśnia prof.
Edward Kosakowski.

Zespół malowideł ściennych we wnętrzu
baszty Boskiej nie jest jednorodny. Wystę-
pują tu zarówno wcześniejsze malowidła
wykonane w technice freskowej (na ścia-
nach i w kaplicach bocznych), jak i później-
sze chronologicznie, powstałe w trakcie
przekształceń dekoracji wnętrza kaplicy.

W kopule znajduje się sześć malowideł
dużych rozmiarów, które obecną formę przy-
brały w XIX wieku, zapewne przy zacho-
waniu pierwotnej ikonografii przedstawień.
Spośród „szóstki” trzy malowidła zachowa-
ły się w postaci tak nikłych fragmentów, że
dla dopełnienia kompozycji dekoracji ca-
łego sklepienia niezbędna była ich rekonstruk-
cja. Podstawą do jej zaprojektowania stały
się dawne opisy, a przede wszystkim archi-
walne fotografie. Dzięki zastosowaniu
współczesnych metod projektowania gra-
ficznego, opartych o komputerowe prze-
kształcenie obrazów cyfrowych, można
było przygotować wiele wersji projektu
i wybrać rozwiązanie najkorzystniejsze dla
całości zabytkowej kompozycji.

Konserwatorskie wyzwania

Po lewej: Kaplica Boska z zewnątrz, po prawej: odtworzony drweniany chór organowy

Sklepienie kopuły Kaplicy

Boskiej: oryginalne sztukaterie

współgrają z późniejszymi

polichromiami. Już teraz

znawcy podkreślają jej

artystyczną rangę

Po lewej: bogato dekorowana arkada kaplicy, po prawej: rzeźbione postumenty arkady

Podkarpackie perły
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Podobnie jak przy rekonstrukcji figur
proroków umieszczonych pod kopułą ka-
plicy, przyjęto zasadę odróżnienia elemen-
tów rekonstruowanych od oryginału przez
zastosowanie współczesnej stylistyki i upro-
szczenia szczegółów. Przyjęte rozwiązanie
pozwoliło scalić kompozycję dekoracji skle-
pienia bez szkody dla oryginału, a z pożyt-
kiem dla estetyki całości wnętrza.

Sgrafitta zdobiące wschodnią ścianę
dziedzińca rezydencji powstały na początku
XVII w. ich fundatorem był Marcin Kra-
sicki. Około 1730 r. kolejny właściciel
zamku, Jan Tarło, zlikwidował fryz lune-
towy, a na jego miejscu wprowadził
girlandy. Wtedy też odnowiono sgrafitta
oraz zrekonstruowano brakujące fragmen-
ty. W XIX wieku kolejne prace o nieznanym
zakresie podjęła Ludwika Potocka. Po
przejściu zamku w ręce rodziny Sapiehów,
przeprowadzono prace konserwatorskie pod
kierunkiem A. Szyszko-Bohusza. Uszko-
dzone podczas II wojny światowej sgrafitta
konserwował zespół studentów ASP pod
kierunkiem prof. Z. Medweckiej i nadzo-
rem prof. J. Dutkiewicza (1957 r.). W 1963 r.
PP Pracownie Konserwacji Zabytków,
oddział Kraków, zapoczątkowały prace ba-
dawczo-odkrywkowe, a w latach 1973–79
przeprowadziły prace obejmujące konser-
wację i rekonstrukcję brakujących partii
sgrafitta. Prace prowadził architekt A. Ma-
jewski, nadzór naukowy sprawował prof.
J. T. Frazik.

Po przejęciu zamku przez Agencję Roz-
woju Przemysłu S.A. podjęto kompleksowe
prace konserwatorskie. Prace przy sgraf-
fitach, najcenniejszym elemencie dekoracji
zamku, rozpoczęto w 2000 roku od ściany
wschodniej dziedzińca. Prace współfinan-
sował Podkarpacki Wo-
jewódzki Konserwator
Zabytków, a prowadzi-
ła je krakowska firma
AC Konserwacja Za-
bytków Piotrowski, Ko-
sakowski.

One wyróżniają ten zamek

�

Sgrafitta na ścianie wschodniej poddano gruntownej konserwacji zachowując

uzupełnienia i rekonstrukcje z 2 połowy XX wieku, natomiast na ścianie

południowej (zdjęcie u góry) zrekonstruowano fryz z postaciami

cesarzy rzymskich

Po lewej: zrekonstruowane malowidła z zamkowej kaplicy, po prawej: oryginalna

XVII-wieczna posadzka przed rozpoczęciem prac konserwatorskich

Po prawej: zniszczona

kamieniarka XVII-wiecznych

portali z sali balowej.

Dzięki odnalezieniu

praktycznie wszystkich

fragmentów rzeźb będzie

możliwa pełna rekonstrukcja

Podkarpackie perły



Wieść o cudownym ocaleniu obrazu
szybko obiegła okolicę. Uznano
to zdarzenie za przejaw Łaski

Bożej, a przed oblicze Brzozowskiej Pani
zaczęto zanosić prośby i modlitwy. O ich
spełnianiu i szerzącym się kulcie Matki
Bożej Ognistej świadczą zapiski historyczne
pochodzące już z połowy XVIII w. Po-
twierdza to również fakt, że do nowo wznie-
sionego kościoła dobudowano w 1785 r.
kaplicę, w której ołtarzu znalazł swe miejsce
łaskami słynący wizerunek. Pod nim został
umieszczony napis: „Obraz ten Najświętszej
Dziewicy po zupełnym spaleniu pierwszego
drewnianego kościoła brzozowskiego przez
Kozaków i Węgrów w dniu 12 marca 1657 r.,
gdy wszystko inne zostało obrócone w po-
piół, sam jeden został znaleziony w popiele,
bez najmniejszego uszkodzenia. Ten obraz
dla potomności, po dobrym odnowieniu
z wyjątkiem twarzy osób, których nic nie
odnawiano, został wystawiony do czci wier-
nych w 1692 r. W roku 1785 12 sierpnia zo-
stał uroczyście wprowadzony do tej kaplicy
zbudowanej przez biskupa przemyskiego
Wacława z Bogusławic Sierakowskiego”.

W 1858 r. z woli biskupa odbyła się w ko-
ściele brzozowskim uroczysta koronacja
obrazu Matki Bożej Ognistej.

Obecnie obraz Matki Bożej Pocieszenia
czyli Ognistej Pani Brzozowa znajduje się
w bocznym ołtarzu świątyni. Namalowany
został na płótnie farbami olejnym. Nie jest
znany ani jego autor, ani dokładny czas,
w którym powstał. Ze względu na sposób
przedstawienia postaci Matki i Syna wraz
z Janem Chrzcicielem brzozowski wizeru-
nek należy do wyjątkowo rzadkich i cennych.

Po tragicznym najeździe Rakoczego i spa-
leniu brzozowskiego kościoła rozpoczęto
wznoszenie nowej świątyni. Znaczne fun-
dusze na jej budowę pochodziły z ofiary bp.
Stanisława Sarnowskiego (Brzozów od cza-

sów królowej Marii Węgierskiej aż do roz-
biorów był miastem biskupim). Ostatecz-
nie budowę kościoła zakończył w 1686 roku
prepozyt brzozowski i dziekan krośnieński
– ks. Bartłomiej Misiałowicz. Z grodem nad
Stobnicą związany był przez znaczną część
swego życia (45 lat), w tym też mieście
zmarł w 1693 r. Okazało się jednak, że po
latach ciało jego nie uległo całkowitemu

Sanktuaria Maryjne20 tekst i fot. Agata Chmura

W 1657 roku w

trakcie najazdu

Rakoczego spłonęła

brzozowska fara. Ze

zgliszcz kościoła

wydobyto

nienaruszony obraz

Matki Bożej. Na

pamiątkę tego

wydarzenia w nazwie

brzozowskiego

wizerunku Bożej

Rodzicielki

umieszczono

przymiotnik Ognista.

Matka
Ognista

RZESZÓW

Brzozów

Fragment polichromii

przedstawiający św. Piotra

Nawa główna świątyni pw. Przemienienia Pańskiego

Obraz Matki Boskiej Różańcowej, którego obramowanie

przedstawia drzewo genealogiczne Chrystusa
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rozkładowi. Do dziś cudownie przetrwały
nietknięte przez czas dłonie i przedramiona
księdza. Przechowywane są w kościele
brzozowskim w przeszklonej trumience umie-
szczonej pod epitafium, które poświęcił mu
bp Wacław Hieronim Sierakowski.

Kościół parafialny pw. Przemienienia
Pańskiego to największy zabytek Brzozowa.
Konsekrowany w 1688 roku, wybudowany
został na planie krzyża łacińskiego w stylu
wczesnobarokowym. W pierwszej połowie
XVIII wieku przebudowano go na bazylikę
emporową. Było to spowodowane głównie
względami konstrukcyjnymi, a nie chęcią
ukształtowania budynku w „nowoczesnym”,
późnobarokowym stylu. Charakterystyczne
dla dzisiejszego wyglądu kościoła wieże
wzniesiono w latach 1718–1724.

Wewnątrz świątyni znajduje się jedno-
kondygnacyjny ołtarz, z typowymi dla epoki
baroku sześcioma kolumnami uskokowo
ustawionymi na wysokim cokole, ze zwień-
czeniem ujętym pilastrami. Jego powstanie
datuje się na koniec XVII stulecia. W ołtarzu
głównym kościoła znajduje się równy mu
wiekiem obraz przedstawiający scenę Ukrzy-
żowania. W nawie bocznej umieszczono
pochodzący z okresu baroku ołtarz Matki
Bożej Różańcowej, którego płaskorzeźbione
obramienie ma postać Drzewa Jessego. Póź-
nobarokowym stylem charakteryzują się
także kaplice Matki Boskiej Ognistej i św.
Wincentego a Paolo. Nieopodal brzozow-
skiej świątyni znajduje się zabytkowa
dzwonnica wzniesiona w połowie XVIII w.
Niewiele młodszy od niej jest dzwon „Włady-
sław” odlany przez Bazylego Komarzyńskiego.

Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku,
dzięki staraniom ówczesnego proboszcza
Juliana Pudły, w kościele brzozowskim prze-
prowadzono prace konserwatorskie, polegają-
ce m.in. na wymianie konstrukcji sklepienia
bez naruszenia znajdującego się na nim
tynku z polichromią. Był to pierwszy tego
typu zabieg w Polsce. Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, że ogrom prac konserwatorskich
wykonano w stosunkowo krótkim czasie.
Należy podkreślić, że ksiądz Pudło zbierał
fundusze i remontował kościół w trudnym
okresie dla diecezji przemyskiej, której
ówczesne władze PRL, kiedy tylko mogły,
rzucały kłody pod nogi. Również dzięki
temu prałatowi w 1996 r. oddano do użytku
brzozowskie organy, które obecnie liczą
2972 piszczałek. Największa, o wadze 90 ki-
logramów, ma długość ponad pięciu metrów,
najmniejsza zaś mierzy zaledwie 12 mm.

Brzozowską farę do godności kolegiaty
podniósł już w 1724 roku bp Jan Krzysztof
Szembek. W tym kościele święcenia kapłań-
skie przyjmował urodzony w niedalekim
Dubiecku książę poetów polskich – Ignacy
Krasicki. W czasie rozbiorów świątynia
utraciła ten tytuł, aby ponownie go uzyskać
z okazji 600-lecia istnienia diecezji przemy-
skiej. Na prośbę biskupa Ignacego Tokar-
czuka w 1975 roku prymas Stefan Wyszyński
przywrócił do istnienia kapituły kolegiackie
w Brzozowie i Jarosławiu.�

Wizerunek Pani Brzozowa, po bokach ołtarza

gabloty z wotami dziękczynnymi za łaski

Brzozowskie organy

O nienaruszonych przez czas rękach

ks. Misiałowicza usłyszano nawet

w Watykanie



Biały kruk piśmiennictwa leśnego
Mało kto wie, że podręczniki leśne drukowano na terenie

Podkarpacia już 200 lat temu. Dowodem tego jest książka

Podręcznik ukazał się nakładem
Jana Gołembiowskiego typographa w Przemyślu: w roku 1809 –
tom I, zaś tom II w roku 1810. Jest to tłumaczenie z języka
niemieckiego dokonane przez rządcę dóbr w Kluczu Pruchnickim.
Tom I zawiera podstawowe wiadomości o lesie według najlepszej
ówczesnej wiedzy, ogólne wiadomości o drzewach, o „gruncie la-
sowym”, a także o „siewie drzew borowych”.

Oryginalny egzemplarz jest własnością Józefa Pieczonki, leśni-
czego Leśnictwa Roźwienica (Nadleśnictwo Kańczuga). Okazuje
się, że jest białym krukiem piśmiennictwa
leśnego i w Polsce znanych jest tylko kilka jej zachowanych egzem-
plarzy. Książka pisana piękną staropolszczyzną, mogłaby być
naprawdę przedmiotem pożądania każdego leśnika. Dlatego w po-
rozumieniu z właścicielem oryginału, podjęto pomysł wykonania
reprintu I tomu tego dzieła. Obowiązki wydawcy wzięła na siebie
oficyna Ruthenus z Krosna.

Książka nie jest dziś źródłem nowoczesnej
wiedzy leśnej, ale jako jeden z pierwszych podręczników facho-
wych warto mieć ją w swych zbiorach. Warto też zauważyć, że dwa
wieki temu autor widział potrzebę doskonalenia metod gospo-
darowania w lasach albowiem: „Człowiek oświecony odkrywa inne
użycie lasowego drzewa, to staje się jego główną potrzebą, lecz
doświadcza jego niedostatek”.

– Dla leśników z naszego terenu książka ta ma dużą wartość
emocjonalną; jej przekładu dokonano w pobliskiej Węgierce – mówi
inicjator powstania reprintu, Jerzy Hubicki, nadleśniczy z Kańczugi.
Autor przekładu, Filip Jakub Nałęcz Kobierzycki, był administra-
torem lasów w kluczu pruchnickim, które obecnie są zarządzane
przez Nadleśnictwo Kańczuga. Dla nas ważna jest też świadomość,
że 200 lat temu istniała tu zorganizowana służba leśna, działająca
w oparciu o najnowszą wówczas wiedzę przyrodniczą. KZ

Umiejętność lasowa, czyli pięcioksiąg dla właścicieli lasów i ich
leśniczych, czyli powszechna teoretyczno-praktycznych wszystkich
lasowych umiejętności praktyka.

Umiejętność lasowa

Umiejętność lasowa

Cenny nabytek
Niezwykły eksponat trafił do Muzeum

Regionalnego w Dębicy – księga wójtow-
ska z XVIII wieku. Jest to dar Edmunda Ga-
lasa, byłego dyrektora dębickiego liceum,
do którego księga ta trafiła w latach 70.
ubiegłego stulecia.

Notatnik oprawiony w skórzane okładziny został znaleziony tuż po wojnie
w gruzach jednej z kamienic. Jest bardzo zniszczony, brakuje w niej sześciu
kartek, część ma ubytki, a skórzana okładzina jest częściowa zjedzona przez
owady. Ksiąg było najprawdopodobniej więcej, bo na pierwszej stronie
znajduje się przekreślony napis „tom II”, a poniżej wpisano cyfrę „V”.

– W zachowanej księdze większość wpisów dotyczy spraw gospodar-
czych. Najstarszy pochodzi z 1712 roku, następny już z 1725, a ostatnie
notatki z października 1787 roku. Z niektórych lat istnieje po kilka
protokołów, z innych po jednym, ale są także kilkuletnie przerwy we wpisach
- mówi Beata Ślemp-Kwoka, kierownik działu oświatowego Muzeum
Regionalnego w Dębicy.

W księdze są tylko dwa protokoły o wyborze władz Dębicy, jeden z 1740
roku mówi o wyborze na wójta „sławetnego Kazimierza Kieleckiego”, drugi
z 1741 roku o wyborze na burmistrza Kazimierza Scyrbienskiego. Można
w niej znaleźć także informacje dotyczące pożarów czy epidemii, które
nawiedzały miasto, sporów pieniężnych, transakcji finansowych, a nawet
o zabójstwie Żyda dokonanego w 1775 roku przez parobka jednej z poddębic-
kich wsi. Księga zawiera także protokoły z rozpraw sądu wójtowskiego
o nieobyczajnym zachowaniu dębiczan.

Bibliofilia22

Beata Ślemp-Kwoka przegląda księgę

wójtowską, która została przekazana do muzeumEWAF



23Dzieła zapomniane

Wnętrze ma trójczęściowy po-
dział, a podwyższoną część ołta-
rzową, tzw. altar, dzieli typowy

dla cerkwi karpackiej ikonostas. Z lewej
strony carskich wrót, znajduje się ikona
z najpowszechniejszym typem przedsta-
wienia maryjnego: Matka Boska z Dzieciąt-
kiem – Hodegetria, po prawej zaś widnieje
postać Chrystusa Pantokratora. Spośród
22 tworzących następny rząd malowideł,
tzw. prazdników, chronologicznie przedsta-
wiających święta roku kościelnego, brak
dwóch. Powyżej Ostatnia Wieczerza, nad
którą góruje przedstawienie Deesis – Chry-
stus Tronujący z Apostołami, zamknięte
półkolistym, roślinnym ornamentem. Za-
równo ołtarzyk w prezbiterium z obrazem
Chrystusa pomiędzy świętymi, jak i cztery
ołtarzyki boczne – wszystkie z XIX w.,
o tradycjach barokowych, również prze-
trwały w pierwotnym stanie.

Godna uwagi jest także sama miejscowość.
Niegdyś duża, dziś wyludniona, położona
nietypowo na stokach góry (541 m n.p.m.),
wysoko nad doliną Wiaru. Istniała już w XIV
wieku (Władysław Jagiełło nadał wieś 12 mar-
ca 1408 roku Józefowi Bieduniowi za jego
wierną służbę), stając się z czasem rodowym
gniazdem Kopystyńskich herbu Leliwa.

Istnieje hipoteza, że Michał Kopystyński,
ostatni prawosławny biskup w Przemyślu,
może być pochowany właśnie w podzie-
miach pierwotnej cerkwi, choć brana jest
pod uwagę także cerkiew w Posadzie Rybo-
tyckiej. Przy drodze do pobliskich Rybotycz
zachowała się kapliczka św. Jana, upamięt-
niająca zniesienie pańszczyzny w 1848 r. �

tekst i fot. Bożena Korecka-Szczerba

Niewielką, murowaną,

greckokatolicką

cerkiew Opieki Matki

Boskiej zbudowano

w Kopyśnie w 1821 r.

razem z parawanową

dzwonnicą, na miejscu

poprzedniej, istniejącej

już w XV wieku.

Wzniesiona z kamienia

na planie wydłużonego

prostokąta z trójbocznym

zamknięciem od

wschodu, otynkowana,

była przebudowana na

początku lat 20.

XX wieku. Szczęśliwie

przetrwała jako jedna

z niewielu w okolicy

i co szczególnie ważne,

pozostał w niej prawie

kompletny ikonostas

z 1854 roku

namalowany przez

Józefa Lisikiewicza

z Trójcy.

RZESZÓW

Kopyśno

PRZEMYŚL

Cerkiew w Kopyśnie



Zabytki Rzeszowa24 tekst i fot. Ewa Fudala

Do Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa

Narodowego trafił

wniosek o

przekazanie do

Wrocławia Galerii

Dąmbskich z

Muzeum

Okręgowego w

Rzeszowie. Zakład

Narodowy im.

Ossolińskich we

Wrocławiu domaga

się uznania prawa

własności do Galerii.

Protestują władze,

znawcy sztuki,

muzeum, jak i sami

mieszkańcy To już

nie jest sprawa

muzealników, ale

społeczeństwa.

– Galeria jest

w Rzeszowie od

ponad 100 lat –

podkreśla Sylwester

Czopek, dyrektor

Muzeum

Okręgowego.

Łukasz Dąmbski na przełomie XVIII
i XIX wieku zgromadził niezwykłą
kolekcję malarstwa, która liczyła

pierwotnie 283 obrazy. Podupadający na
zdrowiu szlachcic przekazał kolekcję Toma-
szowi Dąmbskiemu, z zastrzeżeniem, że ma
ona być publicznie udostępniana. Dlatego
sukcesor w 1829 roku przekazał dzieła jako
depozyt do Muzeum im. Lubomirskich we
Lwowie. Już trzy lata później depozyt
wycofano ze względu na brak lokalu i dosta-
tecznych środków na utrzymanie kolekcji.
Od 1854 roku, decyzją Władysława Dąmb-
skiego, obrazy trafiły w depozyt Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dąmbscy odebrali depozyt w roku 1900,
a trzy lata później zdeponowali je w rze-
szowskim Ratuszu.

– Kwestia własności galerii pozostawała
w zawieszeniu. W 1929 roku, przy życzli-
wym stanowisku jednego ze spadkobierców
– Stanisława Dąmbskiego – została roz-
strzygnięta na drodze sądowej na korzyść
Ossolineum. Wobec trudności lokalowych
Muzeum im. Lubomirskich, około 100 ob-
razów przewieziono do Lwowa, a pozostała
część galerii pozostawiono w Rzeszowie
z cichą intencją powierzenia jej planowa-
nemu w tym miejscu muzeum – mówi
Barbara Adamska z Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie, opiekująca się od lat galerią.

Obecnie Galeria Dąmbskich stanowi
podstawowy trzon malarstwa ze zbiorów
muzeum. Na część Galerii, która pozostała
w Rzeszowie, składa się 163 obrazy oraz 39
barwionych sztychów. Malarstwo to zbiór
starych kopii czołowych mistrzów malar-
stwa włoskiego, holenderskiego, flamandz-
kiego, między innym Rafaela, Tycjana,
Tintoretta, Rubensa, Van Dycka, Van
Ostade i innych. Prócz tego, bardziej
wartościową część stanowi zbiór obrazów
będących oryginałami, tzw. małych mis-
trzów szkoły włoskiej, niemieckiej, austriac-
kiej i francuskiej, w tym pewien procent
obrazów tzw. północnych italianistów.

Spośród nich wymienić można takie
nazwiska, jak Frans Floris, Jan Asselyn,
Christian Hilfgot Brand i Johann Christian
Brand, Giacomo Francesco Cipper zwany
Todeschini i wielu innych. Pracami takiej
rangi mogą poszczycić się m.in. Luwr czy
Ermitaż. Podjęto już intensywne działania,
aby ta przepiękna i niezwykle cenna kolek-
cja pozostała w Rzeszowie. Do ministerstwa
kultury skierowano specjalne pismo w tej
sprawie. Jednym z przytaczanych argumen-
tów jest ten, że Podkarpacie ma tylko jeden
tego typu zbiór, podczas gdy wrocławskie
Ossolineum – setki dzieł. Pozostawienie
kolekcji w Rzeszowie było ponadto wolą
Łukasza Dąmbskiego, który posiadał dobra
w podrzeszowskiej Rudej Małej.

– To już nie jest sprawa muzealników, ale
społeczeństwa – podkreśla dyrektor Sylwe-
ster Czopek. Dlatego uznano, że swoją
opinię w tej sprawie mają prawo przedsta-
wić mieszkańcy. W muzeum podpisywano
listę, która zostanie dołączona do petycji
o pozostawienie dzieł w stolicy Podkarpacia.

W ciągu minionych lat, dzieła wchodzą-
ce w skład unikatowej kolekcji pochłonęły
duże nakłady finansowe na konserwację
i odpowiednie utrzymanie. Zdaniem przed-
stawicieli muzeum, to też ma duże znacze-
nie. Teraz płacić mają cenę za swą dobrą
działalność – doskonale zachowane dzieła
mogą stanowić bowiem łakomy kąsek dla
najlepszych muzeów. Nawet jeśli Wrocław
pozostawi w Rzeszowie dzieła jako depozyt,
będzie to duży problem. Po pierwsze,
muzeum będzie ubezwłasnowolnione, jeśli
chodzi o jakiekolwiek działania konserwa-
torskie, czy plany ekspozycyjne. Po drugie,
nie ma żadnej gwarancji, że w każdej chwili
nie zapadnie decyzja o przewiezieniu części
lub całej kolekcji do Wrocławia. – Zrobimy
wszystko, aby te dzieła pozostały w Rze-
szowie – podkreśla Sylwester Czopek.�

Kolekcji
nie oddamy

Dyrektor Sylwester Czopek

prezentował niektóre z

obrazów stanowiących

Galerię Dąmbskich

„Koncert” włoskiego malarza z I połowy XVII wieku.





Zabytkowy Rzeszów26 tekst i fot. Elżbieta Bakun

Odnawiane od lat 80.

ubiegłego stulecia

rzeszowskie kamienice

pięknieją z roku na rok.

To widzi każdy na

zewnątrz. Ale co kryją

ich wnętrza? Wiele z

nich można zwiedzać,

bo znajdują się w nich

urzędy lub instytucje.

Nie wszystkie jednak są

powszechnie dostępne.

Niewiele osób wie, że

w 2 połowie XIX wieku

i na początku XX wieku

wnętrza kamienic były

bogato dekorowane.

Niestety większość

tych dekoracji nie

zachowała się do dziś,

z czasem ulegały

zniszczeniom, trzeba je

było odnawiać

i remontować.

Zmieniały się mody

na wystrój wnętrz,

prawie wszystkie były

zamalowane.

W czasie trwających od

końca lat 80. XX wieku

remontów odkryto

i odsłonięto spod

przemalowań kilka

bardzo ciekawych

dekoracji, którym warto

poświęcić trochę

uwagi.

Rzeszowskie kamienice powstawały
powoli. Określenie „kamienica” po-
jawia się w annałach już pod koniec

XVII i na początku XVIII w., ale wiadomo,
że murowane były jedynie w części piwnic,
sklepów i izby wielkiej. Do połowy XVIII w.
kamienica rzeszowska była domem partero-
wym od frontu, piętrowym od podwórka,
szczytowo usytuowanym w stosunku do
rynku lub ulicy. Zdecydowanie różni się od
tej, jaka wykształciła się od połowy XIX w.

Zasadnicze zmiany odbywały się w
latach od 2 połowy XVIII wieku i początku
XIX wieku. Wtedy to kamienica rozbudo-
wuje się wzwyż oraz w głąb parceli. Budo-
wane izdebki na piętrze są już często
murowane. Podlegają w tym czasie zmia-
nom szczególnie trakty środkowe poprzez
budowę w nich schodów. W miarę budowy

murowanych pięter, klatki schodowe zao-
patrzone zostają w świetliki.

Jak wykazały wykonywane w latach 80.
oraz 90. ubiegłego stulecia badania na obec-
ność polichromii, dekoracje malarskie wystę-
pują już we wczesnych fazach powstawania
kamienic w Rzeszowie. Zmieniają się razem
z przebudowami i remontami. Te najładniej-
sze i najlepiej zachowane pochodzą z 2 po-
łowy XIX w. i początku XX w. Często były
poprawiane, aż w końcu zostały zamalo-
wywane na gładko. Niewidoczne, przestały
pełnić swoje funkcje dekoracyjne. Podczas
prac remontowych w przyrynkowych kamie-
nicach prowadzonych w latach 80. i 90. XX
wieku niektóre z nich zostały pieczołowicie
odsłonięte i zakonserwowane, niektóre z nich
nawet zrekonstruowane. Ale gdzie możemy
je oglądać?

Polichromie
na schodach

Tak na planie Wiedemanna

wyglądały kamienice

mieszczańskie pod koniec

XVIII wieku w Rzeszowie

(współczesna kopia planu

namalowana jest na

kamienicy przy ul. Sokoła)





Zabytki i pieniądze28 tekst Adam Cyło, fot. Krzysztof Zieliński

Właściciel zabytkowego obiektu
ma prawo wystąpić o środki na
remont do skarbu państwa lub

samorządu. Przyznana dotacja może sięg-
nąć nawet 50 proc. wartości robót. – Ale
najpierw trzeba wystąpić do służb konser-
watorskich o wpisanie zabytku do rejestru –
tłumaczy Mariusz Czuba, podkarpacki woje-
wódzki konserwator zabytków. – Bez tego
nie można liczyć na żadną pomoc. Przy-
pomina też, że dotowane roboty nie mo-
gą polegać na podwyższaniu standardu

budynku, np. montażu łazienek
czy też na jego rozbudowie, a jedy-
nie na renowacji zabytkowej
kubatury – ścian, portali, detali
architektonicznych czy malowideł.
Często zdarza się, że zabytkowy
budynek należy do kilku właści-
cieli. Wtedy najlepszym rozwiąza-
niem jest zawiązanie wspólnoty
mieszkaniowej, albo upoważnienie
jednego z współwłaścicieli do wy-
stępowania w imieniu pozostałych.
Znacznie trudniej uzyskać pienią-
dze, jeśli każdy będzie występował
z wnioskiem osobno.

W tym roku w budżecie woje-
wody, a raczej podległego mu kon-
serwatora zabytków jest ok. 9 mln
złotych na odnowę zabytków. Ża-
den konserwator wojewódzki w kra-
ju nie ma takich środków. Warto
dodać, że kwota ta stale rośnie:
w 1999 roku było to zaledwie 600
tysięcy złotych.

Są też możliwości pozyskania
środków unijnych. Jednak nie do-
staną ich wprost prywatni właści-
ciele, ale samorządy realizujących
projekty rewitalizacji czyli odnowy
całych zespołów miejskich.

– W Europejskim Funduszu Roz-
woju Regionalnego można znaleźć
środki na odnowę zabytków, ale to
nie jest jego zasadniczy cel – prze-
strzega Jerzy Rodzeń z podkarpac-
kiego Urzędu Marszałkowskiego.

Kilka lat temu władze miasta Leżajska
wpadły na pomysł jak ułatwić kamienicz-
nikom odnowę obiektów. Wypożyczają bez-
płatnie rusztowania osobom, które chcą
odnowić elewacje. Ta prosta metoda oka-
zała się bardzo skuteczna. Obecnie więk-
szość elewacji zabytkowych kamienic
w centrum miasta jest już odnowiona.
Wiele osób, odnawia fasady swoich domów
w obawie, że taka możliwość już się nie
powtórzy.

– Przy odnowie elewacji, największe
koszty to właśnie wynajęcie rusztowania
i wejście na pas drogowy – mówi Olaf
Woźniak, właściciel kamienicy w pobliżu
dworca PKP. – Cena farb i robocizny
w porównaniu z nimi nie są tak wysokie.

Do władz Rzeszowa docierały już pyta-
nia o możliwość wynajęcia rusztowań
i niewykluczone, że takie rozwiązanie bę-
dzie stosowane też i w stolicy regionu. To
także ciekawy pomysł wart zastosowania
w innych miastach Podkarpacia. Sprawa
zmniejszenia lub nawet likwidacji opłaty za
korzystanie z pasa drogowego także leży
w gestii samorządu.

W marcu br. w rzeszowskim Ratuszu
władze miasta zorganizowały spotkanie
z właścicielami i administratorami zabyt-
kowych kamienic. Zaproszeni specjaliści
omówili możliwości finansowania remon-
tów. W ciągu kilku dni po spotkaniu do
służb konserwatorskich wpłynęło kilka
wniosków o wydanie tzw. karty, co jest
pierwszym krokiem do wpisania budynku
do rejestru zabytków.�

Skąd na
remont?

W Rzeszowie, ale

również innych

podkarpackich

miastach nie brak

historycznej zabudowy,

która wymaga pilnie

remontu. Pojawiły się

możliwości finansowania

takich prac ze środków

unijnych, dodatkowo

wsparcie oferują

samorządy i skarb

państwa.

Spatynowane kamienice na rynku w Dukli

Przemyskie zabytki czekają na renowację

Ulica Mickiewicza w Rzeszowie – błyszczy

świeżością odnowionych elewacji

Ulica Mickiewicza w Rzeszowie od podwórza

– bez komentarza



Michał, syn Jana Gwalberta i brat
Jana Gwalberta Henryka, wybu-
dował tu na początku lat 20.

willę w stylu zakopiańskim. Jan Gwalberta
Henryk zamieszkał w Kniażycach ze swoją
drugą (po Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej) żoną Valerie z domu Konchinsky,
młodą austriacką tancerką. Willa w knia-
życkim majątku nie przetrwała, a Pawli-
kowscy zamieszkali po wojnie w Zakopa-
nem w willi „Pod Jedlami”. Zachował się
natomiast ufundowany przez Jana Gwal-
berta Henryka drewniany kościółek, zbudo-
wany w latach 1924–1925 dla osadników
z Rzeszowszczyzny.

W ołtarzu głównym tego kościoła wid-
nieje tradycyjna kopia obrazu Matki Boskiej
z Dzieciątkiem. Uwagę zwraca natomiast
jego zielona rama pokryta złotym, geome-
trycznym ornamentem. Każdego 15 sierp-
nia, w dniu święta Matki Boskiej Zielnej,
okazuje się że ta rama nie należy do kopii,
przesłaniającej zupełnie inny obraz. Tego
jedynego dnia w roku ukazuje się wiernym
również Matka Boska z Dzieciątkiem na
ręku, ale oboje mają wyraźnie niebieskie
oczy, a Matka Boska ma jasne warkocze
i wianek z polnych kwiatów na głowie.
Obraz ten odbiega od klasycznych wizerun-
ków maryjnych, do jakich przyzwyczajeni

jesteśmy w kościołach na tym terenie, widać
w nim wyraźną inspiracje folklorem góral-
skim. Z ciemnego tła, w otoczeniu wysty-
lizowanych kwiatów wyłania się postać
Matki Boskiej pochylonej nad małym Jezu-
sem. On sam zaś ma twarz małego wiej-
skiego dziecka z bujną czupryną jasnych
włosów na głowie.

Obraz namalowany jest szeroką, barwną
plamą z delikatnym modelunkiem światło-
cieniowym. Sposób ukazania twarzy i dłoni
świadczy o dużych umiejętnościach war-
sztatowych twórcy. Kto jest autorem tego
niezwykłej urody obrazu? Być może nama-
lowała go dla ukończonego właśnie kościoła
22-letnia wtedy Wally (Valerie) Pawlikow-
ska. O zainteresowaniach i niewątpliwych
zdolnościach plastycznych młodej żony
Pawlikowskiego niewiele wiadomo poza
tym, że zmuszona przez powojenną rzeczy-
wistość pracowała w Zakładach Wzor-
nictwa w Zakopanem. Być może jednak
autorką obrazu jest szwagierka Henryka
Lela Pawlikowska znana malarka, ilustra-
torka i portrecistka. W swojej twórczości
wielokrotnie nawiązywała ona do tematyki
Maryjnej tworząc min. cykl linorytów pt.
„Bogurodzica” oraz liczne prace w latach 40.
powstałe na emigracji w Anglii.�

29Dzieła zapomnianetekst i fot. Bożena Korecka-Szczerba

Kniażyce - to niewielka

wieś założona w 1443

r. jako własność

królewska, wchodząca

w skład osad

służebnych wobec

grodu przemyskiego.

Prawie cała została

zniszczona w 1915 r.

podczas oczyszczania

przedpola Twierdzy

Przemyśl

przygotowującej się do

obrony. Pozostały

wtedy tylko dwa domy,

a cała dzisiejsza

zabudowa jest

późniejsza. Ostatnimi

właścicielami wsi byli

Pawlikowscy z Medyki,

ród niezwykle

zasłużony dla kultury

polskiej kresów

południowo-

wschodnich.

RZESZÓW

Kniażyce

PRZEMYŚL

Obraz pod obrazem
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Ślady żydowskiej społeczności w województwie podkarpackim

Teren obecnego województwa podkar-
packiego stanowił barwny, wielokul-
turowy obszar, zamieszkiwany m.in.

przez ludność polską, żydowską, ukraińską,
ale również i ormiańską. Pod względem
wyznania dominowali katolicy obrządku
łacińskiego, w dalszej kolejności obrządku
greckiego oraz wyznawcy mojżeszowi (sta-
nowiący trzecią co do wielkości grupę).
W wyniku zmiennych losów historycznych
tereny obecnego województwa podkarpac-
kiego w czasach I Rzeczpospolitej wchodziły
w skład województwa: bełskiego, krakow-
skiego, lubelskiego, sandomierskiego i rus-
kiego. Po jej upadku, ziemie te znalazły się
pod zaborem austriackim, w Królestwie Gali-
cji i Lodomerii. W czasach II Rzeczpospolitej
znajdowało się tu pogranicze województw:
krakowskiego, lwowskiego , lubelskiego i sta-
nisławowskiego.

Typowe dla stosunków społecznych, pa-
nujących w Galicji, było rozbicie ruchów
społecznych, według pionów narodowościo-
wych (co szczególnie było widoczne w przy-
padku ruch spółdzielczego), oddzielnie dla
ludności polskiej, oddzielnie dla ukraińskiej
i żydowskiej. Każda z narodowości widziała,
bowiem w nich narzędzie obrony własnych
interesów . Dodatkowo każda z nacji two-
rzyła własne organizacje. W życiu społecz-
nym dominowały jednak organizacje zrze-
szające ludność wyznania katolickiego.

Sytuacja poszczególnych grup narodowo-
ściowych, w szczególności ludności żydow-
skiej, uległa znacznej poprawie dopiero pod
zaborem austriackim .

Ludność żydowska odróżniała się wyraź-
nie od reszty mieszkańców. Jej odmienność
wyrażała się w religii, języku, organizacji
gminnej oraz szczególnie widocznym od
końca XIX wieku poczuciu narodowej
odrębności. Na dystans dzielący społeczność
żydowską od chrześcijańskiego otoczenia
istotny wpływ wywierała rywalizacja na polu
ekonomicznym, nasilająca się szczególnie od
2 połowy XIX wieku. Tendencje te wystę-
powały właściwie we wszystkich miastach

Galicji, zarówno tych, w których istniały
znaczne liczebnie skupiska Żydów (np. w Kra-
kowie), jak i w małych sztetlach . Pomimo
wprowadzenia wobec Żydów szeregu re-
strykcji, m.in. wysokich opłat za pozwolenie
na zawarcie małżeństwa, utrudnień przy wy-
dawaniu zezwoleń na zamieszkanie w mie-
ście i prowadzenie działalności gospodarczej,
liczba ludności stale wzrastała. Tak np.
w Przemyślu w 2 połowie XIX wieku stano-
wiła około 40% (4180) wszystkich miesz-
kańców . Pod koniec XIX wieku w Dębicy,
Dukli i Tarnobrzegu odsetek Żydów prze-
kraczał 80% ogólnej liczby ludności. Ponad
połowę ogółu mieszkańców stanowili m.in.
w Baligrodzie, Baranowie Sandomierskim,
Birczy, Frysztaku, Kolbuszowej, Lesku, Lu-
towiskach, Mielcu, Niebylcu, Nowym Żmigro-
dzie, Przeworsku, Rozwadowie, Rzeszowie,
Sanoku, Sieniawie, Strzyżowie, Wielkich
Oczach i Wielopolu Skrzyńskim .

Stopniowo zachodziły również przemiany
w jej religijności. Już w pierwszej połowie
XIX wieku wśród znacznej części Żydów
silne wpływy zyskał chasydyzm .

Początkowo ogół instytucji działających
na rzecz poprawy warunków życia mieszkań-
ców gminy wchodził w skład „miłosiernych
zakładów”, potem zaczęto je różnicować na
zakłady gminne i fundacyjne . Stopniowo
obszary działania gminy uzupełniane były
działalnością stowarzyszeń i towarzystw,
które funkcjonowały w obrębie różnych sfer
aktywności społecznej. Najbardziej znaczą-
cym jednak ośrodkiem życia społeczności
żydowskiej była w dalszym ciągu gmina
wyznaniowa, która oprócz zaspokajania po-
trzeb religijnych dawała poczucie bezpie-
czeństwa np. poprzez pomoc materialną.
Przy gminach żydowskich, działały bractwa
gminne (hebr. Chewrot), organizacje pomoc-
nicze wspierające ich działalność. Powoły-
wane do określonych celów, zajmowały się
sprawami kultu, szkolnictwa, dobroczynno-
ścią i utrzymywaniem synagogi. Początkowo
przy gminach działało tylko jedno bractwo
gminne, spełniające kilka zadań. W miarę
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Symbolika nagrobnych
motywów zdobniczych
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wzrostu liczebnego gminy dzieliło się ono na
mniejsze, bardziej wyspecjalizowane. Naj-
ważniejsze było bractwo pogrzebowe, zwane
Chewra Kalisza, nieraz zajmujące się także
opieką nad chorymi. W XIX wieku na terenie
Galicji istniało takich fundacji 24, przy
gminach bogatych (min. w Dębicy, Jaro-
sławiu, Lubaczowie, Oleszycach, Przemyślu,
Sieniawie, Tarnobrzegu), o przeciętnym za-
ludnieniu powyżej 2700 osób . Wśród zakła-
dów powołanych do opieki nad chorymi
i ubogimi członkami gminy występowała
spora różnorodność form: szpitale (m.in. Ja-
rosław, Lubaczów, Niebylec, Ropczyce, Rze-
szów), stowarzyszenia (Oleszyce), fundacje
(Niebylec), zakłady wspierania chorych,
towarzystwa zorganizowane w formie kas
samopomocy na wypadek choroby ich człon-
ków (min. Jarosław, Pruchnik, Przemyśl,
Rymanów), przytułki dla nieuleczalnie cho-
rych (min. w Dynowie), domy dla osób
starszych, ubogich, kobiet lub wdów. Ponad-
to istniały bractwa szkolne – Talmud-Tora;
zbierające posagi dla ubogich panien – hach-
nasat kala, i inne. Bractwa utrzymywały się
ze składek członków, a także opłat za wy-
konywane usługi i z datków zbieranych
w synagogach oraz w czasie uroczystości
gminnych i rodzinnych.

Wiele z istniejących stowarzyszeń miało
jednocześnie charakter religijny i charyta-
tywny, a niejednokrotnie także oświatowy
(np. Agudas Achim – Przymierze Braci –
którego celem działania było szerzenie
oświaty wśród galicyjskich Żydów; Bejs
Izaak (Dom Izaaka); Bejs Jakow (Dom
Jakuba); Bejs Izrael (Dom Izraela); Chewra
Daat – Stowarzyszenie „Wiedza”; Jeszurun
– lokalne stowarzyszenia kulturowo-oświa-
towe; Klub Asymilatorów, stowarzyszenia
tego typu powstawały w Galicji już w okresie
1868–1869; kluby sportowe: Bar Kochba;
Gideon; Makkabi; Radia i Samson; Tel-Chaj
(lokalne stowarzyszenie prowadzące biblio-
tekę oraz organizujące kursy języka he-
brajskiego. Tworzone były na płaszczyźnie
zawodowej, grupując np. krawców, szew-
ców, rzeźników, oraz na płaszczyźnie
religijnej w celu odprawiania określonych
nabożeństw, np. za zmarłych, czy przestrze-
gania określonych zasad religijnych, np.
świętowania soboty. Często również inte-
growały one osoby pochodzące z różnych
warstw społecznych. Niektóre z tych orga-
nizacji utrzymywały własne domy modlitwy,
w których, obok synagog koncentrowało się
życie religijne miejscowej społeczności ży-
dowskiej

Obecnie na terenie województwa podkar-
packiego nie ma ani jednej gminy wyznanio-
wej, kres kulturze i społeczności żydowskiej
przyniosła II wojna światowa. O dawnej
obecności ludności żydowskiej świadczą bu-
dynki synagog i przede wszystkim kirkuty .
W ocalałych budynkach synagog znajdują się
muzea, biblioteki i inne instytucje użytecz-
ności publicznej. W niezmienionej postaci do
naszych czasu przetrwała część krikutów.

Na terenie Polski szacuje się istnienie
około 1000 cmentarzy żydowskich, z czego
300 zaliczanych jest do cmentarzy zabytko-
wych . Na terenie województwa podkarpac-
kiego, opieką Fundacji Ochrony Dziedzictwa
Żydowskiego objętych jest 87 cmentarzy.
W Lesku znajduje się największy w Polsce
zespół starych nagrobków żydowskich.
Powierzchnia cmentarza wynosi 3,08 ha. Na
jego terenie zachowało się ok. 2000 macew.
Najstarsza macewa pochodzi z 1548 r.

Na podstawie danych ze spisu ludności
z 1870 roku, na terenie samej Galicji, było ich
ponad 248 . Do wyjątków należały gminy,
które nie zdecydowały się na ich urządzenie.
Do takich gmin należały (w XIX w.) m.in.
Bobowa, Niebylec. Zdecydowana liczba
gmin żydowskich posiadała po jednym
cmentarzu, wyjątkiem był tutaj Rzeszów,
gdzie istniały 4. Cmentarze były położone tuż
obok bożnic, tworzyły najbardziej charak-
terystyczny kompleks religijno-architek-
toniczny. Ze względu na fakt, że obrzęd
pochówku był znaczącym aktem religijnym
Żydów, cmentarze otoczone były szczególną
opieką. Zapewniały to bractwa (fundacje
kapitałowe) pogrzebowe.

Od czasów biblijnych w tradycji żydow-
skiej istnieje nakaz zaznaczania miejsc
pochówku zmarłych. Łączy się to zarówno
z czczeniem pamięci zmarłego, jak też z ko-
niecznością zaznaczania miejsca, które
mogłoby narazić wiernych na skalanie się
poprzez mimowolny choćby kontakt z umar-
łym. Pierwszymi formami nagrobków były
przydrożne kurhany, na które każdy przecho-
dzący miał obowiązek dołożyć kolejny
kamień. Z tego obyczaju do dziś pozostał
zwyczaj układania na grobach małych ka-
myków. Z czasem wykształciły się trzy typy
architektury: ohel, czyli „namiot”, niewielki
budynek drewniany lub murowany, we
wnętrzu, którego znajduje się jeden lub kilka
grobów; sarkofag – półkolisty, albo swym
kształtem nawiązujący do domu o spadzi-
stym dachu. Jednak najczęstszą formą na-
grobków żydowskich jest macewa – pionowo
ustawiona kamienna płyta, prostokątna albo
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zakończona u góry łukiem lub trójkątem.
Przestrzeń tych zwieńczeń jest zazwyczaj
bogato zdobiona płaskorzeźbami, mającymi
poprzez wykorzystanie symboli określić
cechy zmarłego, niekiedy jego imię, a czasem
zawód, jakim parał się za życia. Macewa
swym wyglądem nawiązywała do bramy,
symbolu przejścia z życia ziemskiego do
życia w innym świecie. Często nagrobki były
malowane – ślady polichromii do dziś prze-
trwały na wielu macewach. Przeważały
barwy złote, czarne, żółte, niebieskie i czer-
wone. Kolorystyka przyszła zapewne z bo-
gatej tradycji malowania wnętrz, zwłaszcza
drewnianych bożnic.

W efekcie biblijnego surowego zakazu
przedstawiania postaci ludzkiej, w sztuce
i rzemiośle żydowskim wykształcił się sy-
stem metaforycznych znaków, dzięki którym
można znaleźć klucz do zrozumienia aluzji
zawartych w zdobieniach, w tym także pła-
skorzeźbach nagrobkowych. Najczęstszymi
symbolami wykorzystywanymi w nich są te,
które dotyczą religijności zmarłego, a także
jego miejsca w społeczności gminy. Do tych
motywów należą: dłonie ujęte w geście ka-
płańskiego błogosławieństwa, oznaczające
kapłanów Kohenów, to znaczy potomków
arcykapłana Aarona, którzy to pełnili służbę
ofiarniczą w Przybytku podczas wędrówki
Izraela przez pustynie, a później w Jero-

zolimskiej Świątyni. Jest to jeden z dwóch
symboli, które jednoznacznie określają, kim
był zmarły (obok dłoni z dzbanem). Dłoń
z dzbanem, lub dzban i misa, przedstawiane
koło siebie bądź też wodą, która z prze-
chylonego dzbana leje się do misy, oznaczała,
że pochowany mężczyzna był Lewitą to
znaczy potomkiem plemienia Lewiego, który
to ród wraz z Kohenami pełnił ceremonie
ofiarnicze w starożytnym Izraelu. Do nich
należy m.in. obmywanie Kohenom rąk przed
błogosławieństwem stad przedstawienie tej
czynności lub potrzebnych do niej przybo-
rów. Płaskorzeźby nagrobne, człowieka dobro-
czynnego, wspomagającego zarówno gminę,
jak też ubogich, szczodrze rozdającego jał-
mużnę, zdobione były motywami dłoni wrzu-
cającej monetę do puszki ofiarnej lub skar-
bonka z wsuniętą monetą to motyw z grobu.
Z kolei dłoń trzymająca pióro wskazywała, że
zmarły był soferem, to znaczy kopistą świę-
tych tekstów: Tory oraz zajmował się sporzą-
dzaniem mezuz oraz ketub , aktów zawarcia
małżeństwa. Przyrządy do obrzezania wid-
nieją na nagrobkach mohelów, dokonujących
obrzędu brit mila, wprowadzającego dziecko
do społeczności żydowskiej.

Częstym elementem zdobiącym nagrobki
była korona, mająca wiele znaczeń, bo sym-
bolizuje zarówno Torę, mogła więc znajdo-
wać się na grobie pobożnego mędrca lub
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Odnośniki do przypisów
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Dane na podstawie spisu
ludności z 1861, W. Rapacki,
Ludność Galicji, 1874, s. 41.

Znaczna część ziem obec-
nego województwa podkar-
packiego, znalazła się w wo-
jewództwie lwowskim.

S. Kieniewicz, Historia Pol-
ski 1795–1918, Warszawa
1987, s. 400–404.

Ustawa z 1848 roku w § 17
stanowiła: „Wszystkim oby-
watelom państwa zabezpie-
czona jest zupełna wolność
wiary, sumienia, również
i wolność osobista”. Od tej
pory Żydzi korzystali z pełni
praw obywatelskich. Kolejna
z 1890 r. określała przepisy
urządzenia stosunków praw-
nych społeczności mojże-
szowej w gminach wyznanio-
wych.

Sztetl (jid. miasteczko) małe
miasteczko zamieszkane
w większości przez ludność
żydowską, często o specy-
ficznym układzie urbani-
stycznym, wynikającym ze
współistnienia religii chrze-
ścijańskich i żydowskiej.
Sztetlech (l. mn. od sztetl)
były istotnym elementem
krajobrazu kulturowego Eu-
ropy Środkowej i Wschod-
niej; II wojna światowa przy-
niosła ich całkowita zagładę.

Najczęstszą formą nagrobków żydowskich jest macewa – pionowo ustawiona kamienna płyta (kirkut w Lutowiskach)
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rabina; mogła być również Koroną Dobrego
Imienia, świadczyła wówczas o wyjątkowej
szlachetności zmarłego. Mogła również sym-
bolizować ojca rodziny, głowę (koronę) domu.
Winne grono, winorośl – podobnie jak Gwiaz-
da Dawida (Magen Dawid) było symbolem
Izraela, a także bogactwa (również ducho-
wego) pochowanej osoby.

Na grobach kobiet najczęściej występują
motywy świec (odpowiednio na grobach
mężczyzn, pojawiał się motywy złamanego
drzewa), gdyż do ich obowiązków religijnych
należało zapalanie i błogosławienie świec
w wieczór szabatu. Złamane świece, pochod-
nie pochylone w dół to symbol śmierci, zga-
śnięcia światła życia. Często świece gasi
ptak, bywa, że orzeł, albo lew. Na nagrob-
kach kobiet, które dożyły późnej starości
pojawiały się świeczniki siedmioramienne.
Symbolem śmierci mógł być również obraz
tonącego statku, złamane drzewo, strzaskana
kolumna.

Równie często stosowanym motywem
była menora, która po zburzeniu Świątyni
była najważniejszym symbolem judaizmu
w okresie od II do VI wieku. Innym symbo-
lem pojawiającym się na nagrobnych płasko-
rzeźbach są księgi. Taki znak wskazywał, że
zmarły spełniał religijne nakazy studiowania
Tory i Talmudu, był uczonym w Piśmie.
Najczęściej jednak symbolizowały uczoność.
Bywa, że na nagrobku mężczyzny pojawiała
się świeczka i książka znak, że zmarły do
późnej nocy studiował księgi.

Brama, portal, kolumny były symbolem
przejścia ze świata ziemskiego do życia.
Czasem pojawiał się w bardziej dosłownej
wersji jako drzwi zamknięte na kłódkę, sym-
bol nieodwołalności życia doczesnego.

Wśród motywów nagrobkowych często
występowały zwierzęta. Miały one wiele
znaczeń, gdyż mogły być nawiązaniem do
biblijnych symboli plemion Izraela, jak też
odnosić się do imienia zmarłej osoby. Naj-
częstsze z nich to: lew (był znakiem poko-
lenia Judy i najczęściej występującym motyw
na męskich nagrobkach żydowskich Polsce);
niedźwiedź; ptak (był jednym z najpow-
szechniej stosowanych motywów na mace-
wach, zwłaszcza na grobach kobiet. Ptak to
alegoria duszy. Odlatujący ptak to uchodząca
dusza. Wizerunek ptaka mógł nawiązywać do
żeńskich imion: żydowskiego Fajgel czy
hebrajskiego Cypora, co oznacza – ptak.
Wizerunek ptaka karmiącego młode, sym-
bolizował osierocenie potomstwa, bowiem
zgodnie ze starym hebrajskim obyczajem
językowym o sierotach mówiło się jako

o ptaszkach lub gołąbkach); jeleń – odpowia-
dał imionom Hirsz (jidysz) i Cwi (hebrajski)
oraz imieniu Naftali, hebrajskiemu imieniu
Lea (oznaczającemu łanię); wąż (bardzo
rzadko występował na nagrobkach w Polsce).
Obok tych realnych zwierząt wykorzysty-
wano motywy istot mitycznych, legendarne
lub takie, których znaczenie było związane
z mistyką i ezoteryką kabalistyczną. Należał
do nich obraz Lewiatana, morskiego po-
twora, którego mięso spożywać będą Spra-
wiedliwi po przyjściu Mesjasza. Przedsta-
wiany był najczęściej jako zawinięty w pętlę
wąż, połykający własny ogon. Według tra-
dycji żydowskiej symbolizuje on wieczność
i nieśmiertelność ludzkiej duszy. Skrzydlate
gryfy, orły były związane z pojęciami potęgi
Boga. Przedstawiano je często w pozycji
heraldycznej, wspierających się o otwarte
księgi, korony, zwoje Tory, lub kartusze
z inskrypcjami.

Na nagrobnych płytach pojawiały się
motywy roślinne. Symbolizowały pierwsze
owoce Ziemi Izraela, takie, które były
składane w ofierze w świątyni i stosowane
w obrzędach. Wstępowały także rodzime
drzewa i kwiaty: dęby świerki, słoneczniki.
Można przypuszczać, że pod tym ornamen-
tem krył się symbol Drzewa Życia, bardzo
ważny symbol w myśli żydowskiej. Tora jest
bowiem Drzewcem Życia dla tych, którzy się
jej uchwycili.

Fakt, że tradycyjna symbolika dekora-
torska powstała dzięki temu samemu źródłu,
jakim jest Biblia i Talmud, spowodował, że
podobne elementy zdobnicze występują we
wszystkich krajach diaspory żydowskiej. Te
same ornamenty, choć przedstawione w róż-
ny sposób, bo zgodnie ze stylem panującym
na obszarze, na którym powstały, niosły te
same znaczenia i mogły być w podobny
sposób odczytane. Jednak i te pozostałości
kultury żydowskiej stopniowo odchodzą
w zapomnienie. Przyczynia się do tego
nieobecność ludzi, którzy dbaliby o groby
bliskich oraz fakt, iż niezwykle istotna
w kulturze żydowskiej jest zasada nienaru-
szalności grobu. Szczątki ludzkie mają bo-
wiem oczekiwać na nadejście Mesjasza.
Dlatego też cmentarzy żydowskich nie wolno
rozkopywać (przenosić, zmieniać miejsce
położenia nagrobnych stelli), a ekshumacja
dopuszczalna jest tylko w ściśle określonych
przypadkach, stąd wykonanie prac remon-
towych jest wykluczone. Dla Żydów najważ-
niejsze jest to, co kryje ziemia, a nagrobki –
choć naturalnie otaczane szacunkiem – mają
znaczenie wtórne.�

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

W. Wierzbieniec,

„Studia Judaica” 1
z 1998, nr 2, s. 201–220.

A. Potocki,
Rzeszów 2004,

s. 15
Chasydyzm (hebr. chassid

– pobożny) ruch religijno-
mistyczny w judaizmie, pow-
stały w XVIII w., opozycyjny
wobec dotychczasowej re-
ligijności, opartej na ścisłym
przestrzeganiu Prawa, sku-
piony wokół cadyków.

O obowiązku podejmo-
wania przez gminy żydow-
skie dobroczynności w po-
staci zapomóg udzielanych
ubogim wspominano już
w patencie z 1789 roku, po-
mimo, że była to tradycyjna
sfera działalności gmin, zna-
na od dawna.

Ibidem, s. 82.
W przypadku cmentarzy

żydowskich można spotkać
się z kilkoma określeniami.
W języku hebrajskim będą to:
„bet chaim” (dom życia), „bet
kwarot” (dom grobów) czy
„bet olam” (dom życia wiecz-
nego), w języku jidysz –
„hajlike ort” (święte miejsce)
oraz „gute ort” (dobre miej-
sce). W Polsce powszechnie
przyjęte jest wywodzące się
z języka niemieckiego słowo
„kirkut”. W różnych rejonach
naszego kraju możemy usły-
szeć też nazwy: „kierkow”,
„kerchoł”czy też„okopisko”.

A. Michałowski,

materiały szkoleniowe Pań-
stwowej Służby Ochrony
Zabytków, „Studia i Mate-
riały” nr 1 (4), Warszawa
1994, s. 8.

J. Michalewicz,

Kraków 1995, s. 71–78.
Mezuza (hebr. odrzwia)

zwitek pergaminu z wypi-
sanym ręcznie fragmentem
modlitwy Szma, umiesz-
czony w podłużnym pude-
łeczku z drewna lub metalu
i umocowany na wewnętrznej
części framugi, po prawej
stronie drzwi domu.

Ketuba (hebr. dokument)
kontrakt ślubny zawierający
spis zobowiązań męża wobec
żony.

Prze-
miany w społeczności żydow-
skiej Przemyśla w okresie
autonomii Galicji. Próba
oceny,

Żydzi w Pod-
karpackiem,

Wpro-
wadzenie do publikacji „Ochro-
na cmentarzy zabytkowych”,

Żydow-
skie okręgi metrykalne i ży-
dowskie gminy wyznaniowe
w Galicji doby autonomicz-
nej,



Wub. roku zakończył się remont
kaplicy św. Antoniego Pustel-
nika (związanego z Jasną Górą,

nie mylić ze św. Antonim Padewskim). Nie-
oczekiwanie odkryto tam nieznane do tej
pory malowidła pochodzące prawdopodob-
nie z czasów budowy kamiennego kościoła.

– Niewiele zachowało się na naszym
terenie tej klasy malowideł – mówi Antoni
Bosak, kierownik krośnieńskiej delegatury
Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony
Zabytków. – Te z leskiej świątyni malowane
były z ręki na suchym tynku. Przypominają
dzieła Stanisława Samostrzelnika z klasz-
toru cystersów z podkrakowskiej Mogiły.

Pierwotnie kościół był utrzymany w stylu
późnogotyckim. Ale nawa główna była prze-
budowywana w XVIII wieku przez śląskiego
architekta Gottfryda Hoffmana. Tylko ka-
plice zachowały gotyckie sklepienia. Kiedyś
kaplica św. Antoniego Pustelnika była pię-
trowa, ale kondygnacja była prawdopodob-
nie drewniana i spłonęła lub została roze-
brana. Pozostała jednak klatka schodowa
z zamurowanym wejściem. W czasie prze-
prowadzonych prac konserwatorskich od-
słonięto kamienny portal i okienko doświe-
tlające schody, podobne do tych, które
znajdują się w leskim zamku. Być może
budowały je te same osoby. W świątyni są
jeszcze inne portale, także zamurowane. Koszt
remontu całej świątyni to ok. 1,2 mln zł.

Pierwsza wzmianka o parafii rzymsko-
katolickiej w Lesku pochodzi z 1478 r. Funda-
torem kamiennej świątyni był ówczesny wła-
ściciel miasta, wojewoda krakowski Piotr
Kmita (1477–1553). To on sprowadził do
miasta muratorów i zlecił wybudowanie
kościoła, zamku, a także cerkwi, która jed-
nak nie zachowała się do naszych czasów.
Do przebudowanej w czasach baroku nawy
przylegają dwie kaplice otwarte arkadami:
z lewej Serca Pana Jezusa, z prawej św.
Antoniego Pustelnika. W podziemiach tej
ostatniej spoczywają prochy Franciszka
Pułaskiego, brata Kazimierza, bohatera walk
o niepodległości USA.�

Konserwatorskie odkrycia34 tekst Adam Cyło, fot. Krzysztof Zieliński

W pochodzącym

z 1539 roku kościele

Nawiedzenia

Najświętszej Marii

Panny w Lesku

odsłonięto interesujące

malowidła. I wszystko

wskazuje na to, że nie

będzie to ostatnie

cenne znalezisko

odkryte przez

konserwatorów

w tej świątyni.

Tajemnice
leskiej fary

Odkryty portal prowadzący

na klatkę schodową

Ołtarz z obrazem Św. Antoniego Pustelnika ze

świnką (symbolem zmysłowości)

U góry: odsłonięte freski. Poniżej: sklepienie kaplicy

Serca Pana Jezusa czeka na konserwatorów.

Co kryje się pod wiekowymi tynkami?

Kamienny ocullus z malowaną wicią roślinną (XVI w.?)



35To też są zabytki

Kaplica grobowa Denkerów została
ufundowana w 1869 r. przez Sabinę
z Artwińskich Denkerową oraz jej

dzieci: Kazimierza Denkera i Marię z Den-
kerów Wykowską po śmierci męża Ludwika
Denkera (zm. 1868 r.), jako mauzoleum
rodzinne.

Na epitafiach umieszczonych na fronto-
nie kaplicy upamiętniono zamordowanych
w czasie tzw. rabacji galicyjskiej w 1846 r.:
Fryderyka Denkera – właściciela części Go-
gołowa, jego syna Erazma oraz jego szwagra
Aleksandra Zdzieńskiego, a także zmarłą
w 1855 r. Karolinę ze Zdzieńskich Denke-
rową, wdowę po Fryderyku. W 1909 r.
w krypcie pod kaplicą pochowano Sabinę
z Artwińskich Denkerową, wdowę po Lud-
wiku. W kaplicy zostali pochowani zapewne
ostatni właściciele majętności dworskiej
w Gogołowie (części należą-
cej w XIX w. do Denkerów):
zmarły w 1933 r. Julian Gryf
Bielański i jego synowa Emma
ze Skrzyszowskich Bielańska
(zm. w 1941 r.), których ta-
blice epitafijne umieszczono
także na frontonie mauzole-
um. W XIX wieku w Gogo-
łowie istniały dwa folwarki
dworskie. Denkerowie byli
właścicielami jednej części
Gogołowa do 1871 lub 1874 r.
Po następcy Ludwika – Kazimierzu
Denkerze majątek miał odziedziczyć syn –
Jerzy. Jednak nie interesował się on
rolnictwem; rozpoczął studia polonistyczne
i poświęcił się pracy naukowej na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Majątek
gogołowski sprzedano więc Eufro-
zynie z Moszczeńskich Kruszewskiej, która
zakupiła go dla swojego męża – generała
Ignacego Marcelego Kruszewskiego. Po
sprzedaży majątku, chcąc zapewnić opiekę
nad mauzoleum rodzinnym, Sabina Denke-
rowa wraz z synem Kazimierzem aktem
fundacyjnym z 1881 r. założyła „Fundację
mszalną Denkerów przy kaplicy cmentarnej
Gogołowskiej”; jej administrowanie oddała
kapitule łacińskiej w Przemyślu. Zobowią-
zywała ona do użycia połowy odsetek od zło-
żonych 2 listów zastawnych w Towarzy-
stwie Kredytowym Galicyjskim Ziemskim
na coroczną reparację kaplicy i utrzymanie jej
w dobrym stanie, a drugą połowę odsetek

przeznaczała na stypendium dla kapłana pa-
rafii gogołowskiej za odprawienie rokrocznie
trzech mszy za zmarłych członków rodziny.
Obecnie kaplica użytkowana jest przez pa-
rafię jako przedpogrzebowa. Wymaga wyko-
nania prac konserwatorsko-remontowych.

Kaplicę wyróżnia zastosowanie ceramicz-
nego detalu architektonicznego w dekora-
cji elewacji. Murowany z cegły i tynkowany
niewielki budynek posiada w przyziemiu

niedostępną kryptę. Wysoki
cokół obłożony jest kamieniem.
Kamienne są także obramienia
otworów drzwiowych i okien-
nych. Front mauzoleum ma
centralnie umieszczony ka-
mienny portal wejściowy. Po
bokach portalu dwie pary pi-
lastrów z ceramicznymi gło-
wicami. Środkowe pilastry
dźwigają trójkątny przyczółek
z ceramicznymi rozetami,
zwieńczony także ceramicz-

nym krzyżem. Boczne pilastry podtrzymują
belkowanie, ponad nim nadwieszono wy-
sunięty gzyms koronujący. Elewację wieńczy
osłaniająca dach attyka balustradowa,
wypełniona ceramicznymi tralkami. Ponad
attyką ustawiono kamienną arkadę, w której
niegdyś był zawieszony dzwonek. Wień-
czący ją metalowy krzyż został zniszczony
przez spadającą gałąź.�

opr. i fot. Barbara Stopyra

W środkowej części

wsi Gogołów koło

Frysztaka, w niewielkiej

odległości od kościoła

św. Katarzyny

ulokowany jest

cmentarz parafialny.

W jego najstarszej

części znajduje się

murowana,

późnoklasycystyczna

kaplica grobowa

Denkerów, otoczona

wieńcem czterech lip.

W jej pobliżu położone

są najstarsze nagrobki

nekropolii. Obok

znajduje się „kurhan”

z pochówkami właścicieli

Glinika – Nideckich,

kryjący zburzoną

w czasie II wojny

światowej kaplicę

grobową tego rodu,

z której zachowały się

jedynie tablice

epitafijne. Przy kaplicy

pochowany został gen.

Ignacy Marceli

Kraszewski, powstaniec

listopadowy i bohater

walk o niepodległość

Belgii.

RZESZÓW

Gogołów

KROSNO

Kaplica Denkerów



Szlakiem zamków i duchów36 tekst i fot. Agata Chmura

Mowa tu o Dubiecku,

położonym nad lewym

brzegu Sanu nieopodal

Dynowa, przy starym

trakcie wiodącym na

Ruś. W 1389 roku w

jego posiadanie

wszedł możny ród

Kmitów. Postawili tu

nawet rycerski zamek,

jednak wkrótce na

drugim brzegu rzeki

utworzyli nową osadę.

Na ich prośbę król

Jagiełło nadał jej

prawa miejskie w

1407 roku. Gród

przyjął nazwę

Dubiecka, a

poprzednie miejsce

nazywano po prostu

Starym. Później

dodano przymiotnik

Ruskie, przez wieki

zrobiono z tego Ruską

Wieś, a dziś nazywa

się je krótko

Wybrzeżem.

Kmitowie dbali o swoje miasto. Piotr
Kmita ufundował w nim pierwszy
kościół pw. św. Mikołaja. Miasto

nabierało znaczenia, dopóki nie dały mu się
we znaki tatarskie najazdy, szczególnie ten
z 1506 roku. Aby umożliwić dźwignięcie

z ruin, król Aleksander zwolnił je na sześć lat
z wszelkich opłat.

Już w 1519 roku Dubiecko przeszło jako
wiano w ręce Stadnickich, którzy barwnie za-
pisali się w dziejach miasta. Pierwszy z nich
Stanisław Mateusz wzniósł murowany kasz-
tel i zamienił Dubiecko w jeden z pierwszych
ośrodków protestanckich na terenie Małopol-
ski. W 1551 roku postanowił ochrzcić uro-
dzonego w Dubiecku syna Stanisława. W tym
celu sprowadził luteranina – Wojciecha z Iłży.
Jednak jego żona Barbara ze Zborowskich,
w trosce o duszę dziecka, ochrzciła je pota-
jemnie w obrządku katolickim. Kiedy Stad-
nicki się o tym dowiedział, sprowadzony
przez żonę ksiądz musiał ratować się ucieczką,
a syna ochrzcił mu, tak jak było w planach,
Wojciech z Iłży. Te wydarzenia zaważyły
chyba później na losach dziecięcia, gdyż wy-
rósł z niego słynny Diabeł Łańcucki, na prze-
łomie XVI i XVII wieku toczący na ziemiach

Rzeczpospolitej największą wojnę szlachec-
ką. Dał mu radę dopiero Opaliński, a jako
wotum za pokonanie Diabła ufundował
klasztor i kościół bernardynów w Leżajsku.

Oprócz religijnego zamętu, jaki siał w Du-
biecku Stanisław Mateusz Stadnicki, zasłużył

się on dla miasta tym, że wzniósł tu około
1 połowy XVI wieku murowany zamek na
miejscu drewnianego kasztelu. Budowla
miała prostokątne założenie z wewnętrznym
dziedzińcem. Składała się z dwóch rów-
noległych do siebie domów mieszkalnych.
Posiadała wjazd od strony północnej. Otaczał
ją mur z czterema basztami w narożach i fosa.
Relikty tego obiektu zachowały się do dziś
w postaci resztek fortyfikacji.

W 1588 roku sprzedane Dubiecko wraz
z zamkiem przeszło na prawie trzy wieki
w ręce Krasickich, doczekując się dzięki nim
największej chwały. Tu bowiem w 1735 roku
urodził się Książę Poetów Polskich – Ignacy
Krasicki. Dopóki pozwoliła mu historia (jako
biskup warmiński po rozbiorach stał się
obywatelem pruskim) odwiedzał swe gniaz-
do rodzinne. W dwusetną rocznicę urodzin
wdzięczna rodzina ufundowała mu w parku
przed pałacem pomnik. Autorem rzeźby był

Tam, gdzie się
diabeł i biskup rodził
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uczeń Xawerego Dunikowskiego – Stefan
Zbigniewicz.

Krasiccy zapisali się różnie w dziejach
miasta. Syn nabywcy Dubiecka Jerzy Kra-
sicki, znany dziwak o gwałtownym charak-
terze, więził w dubieckim zamku wielu ludzi.
W 1626 roku, wykorzystując nieobecność
proboszcza, polecił wyburzyć zasłaniający
mu widok kościół. Tłumaczył później, że
oczyścił teren wokół zamku dla podniesienia
jego walorów obronnych. Wcześniej przebu-
dował swą siedzibę. Z tego okresu pozostał
do XX wieku tzw. skarbczyk z piwnicami
oraz bruk dawnego dziedzińca obecnie
znajdujący się pod powierzchnią ziemi. Być
może istniały wtedy w dubieckiej siedzibie
Krasickich krużganki.

W XVIII wieku zamek zniszczył pożar. Za
czasów Antoniego Krasickiego wzniesiono
wtedy nową siedzibę w stylu barokowym.
Żona właściciela założyła wspaniały park
krajobrazowy. Kilkusetletnie dęby, amery-
kańskie tulipanowce, japońskie miłorzęby,
klonolistne platany otaczały tę magnacką
siedzibę. Przetrwał on zawieruchy wojenne,
ale obecnie jest w opłakanym stanie.

W rękach Krasickich Dubiecko pozosta-
wało do 1852 roku. Jako posag Aleksandry
Krasickiej trafiło wtedy do Konarskich i oni
to dokonali jego ostatniej przebudowy. Wtedy
to dostawiono oficynę i przebudowano basztę
w stylu neogotyckim. W czasie I wojny świa-
towej stacjonujący w obiekcie żołnierze ro-

syjscy zdewastowali zamek. Zniszczeniu
i zagrabieniu uległo wówczas wiele pamiątek
po Krasickich. Po II wojnie właścicielem
pałacu stał się Zakład Płyt Pilśniowych
z Przemyśla. Powstało wtedy miniaturowe
Muzeum Biograficzne Ignacego Krasickiego
i ewenement w PRL-owskiej rzeczywistości
– pozwolono zamieszkać ostatniej przed-
uwłaszczeniowej właścicielce pałacu Marii
z Mycielskich Konarskiej. Nie sądzono
wówczas chyba, że dożyje ona 94 lat (zmarła
w 1991 roku). W XXI wieku obiekt trafił
w ręce prywatne i obecnie jest intensywnie
remontowany.

W Dubiecku bywali w ubiegłych wiekach
najwybitniejsi przedstawiciele myśli pol-
skiej. Poczynając od reformatora Franciszka
Stankera, który wsławił się ucieczką z bisku-
piego więzienia , które mieściło się na zamku
w Lipowcu koło Babic, poprzez Franciszka
Karpińskiego, Elżbietę Drużbacką czy Win-
centego Pola.

Jak każda stara rodowa siedziba, ma i on
swoje duchy. Jednym z nich jest zjawa
słynnego Diabła Łańcuckiego, który chociaż
częściej pokazuje się w Łańcucie, to i tutej-
szym mieszkańcom dał się szczególnie we
znaki. Ostatni raz rzekomo widziano go
w 1954 roku. Znacznie częściej obawiano się
związanego z następnymi właścicielami
Dubiecka – Krasickimi – karła pilnującego
podziemi, a zwłaszcza tajemniczego przej-
ścia, które podobno łączy pałac w Dubiecku
z zamkiem w Krasiczynie. Co prawda, nie-
wielu go widziało, ale jeszcze w ubiegłym
wieku słychać był jego kroki w zamku.
W opowieściach najstarszych mieszkańców
Dubiecka przetrwało także opowiadanie
o dużej kaczce na zamkowym stawie, która po-
jawia się i nagle w niepojęty sposób znika.�
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Na terenie wsi

Kielanówka w gminie

Boguchwała, przy

drodze z Rzeszowa do

Racławówki, istniał do

początku lat 90.

ubiegłego wieku

nieduży zakład

ceramiczny,

produkujący cegłę na

użytek Rzeszowa

i okolicznych wsi.

Cegielnia
z Kielanówki

Dokładny czas powstania cegielni nie
jest znany, według tradycji jej hi-
storia mogła się rozpocząć jeszcze

przed 1914 r. Zgodnie z tymi przekazami
miała zostać wybudowana przez miejsco-
wego, bogatego chłopa o nazwisku Paja na
polu zw. Pajówką. W latach 20. XX w. nabyli
ją Mackiewiczowie. W okresie między-
wojennym cegielnia należała do spółki inż.
Jareckiego (właściciela majętności dworskiej
w Pstrągowej) i Mackiewicza. Po drugiej
wojnie światowej cegielnia nosiła nazwę

„Mackiewicz Konstanty. Cegielnia w Kiela-
nówce” i należała dalej do spółki. W latach
1947–48 spółkę tworzyli: Konstanty Mac-
kiewicz i inż. Franciszek Jarecki. W tym
czasie w cegielni wyrabiano cegłę tylko
wiosną, latem i jesienią. W połowie lat 50.
XX w. przejęta została przez Skarb Państwa.
Około 1962 r. cały korpus pieca obudowany
został od wewnątrz warstwą cegły szamo-
towej, rozbudowano go o podcienia wzdłuż-
ne, wykonano nowe okna na poddaszu
i adaptowano pomieszczenia od strony
północnej na biura. Unowocześniono w niej
cykl produkcyjny cegły.

W 1985 roku jako właściciele cegielni
występują A. Smalec i W. Sienkiewicz.
Wówczas cegielnia składała się: z budynku
pieca, 12 szop drewnianych i murowano-
-drewnianych mieszczących suszarnie,
przechowalnię gliny i wyrobownię cegły,
nowej, stalowej hali kolejki, budynku
mieszkalnego z okresu międzywojennego
i bramy wjazdowej. Na terenie cegielni funk-
cjonowała kolejka szynowa z wagonikami
dowożącymi glinę z wyrobiska. Na po-
czątku lat 90. cegielnię zamknięto. Parolet-
nie starania spadkobierców prawowitych
właścicieli o zwrot zakładu zakończyły się
pomyślnie i od upoważnionego przez nich
pełnomocnika cegielnię wraz z całym areałem
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do niej należącym kupili w 1999 r. nowi
nabywcy. W tym czasie zakład był już znisz-
czony, nie posiadał urządzeń produkcyjnych,
a budynki były w złym stanie technicznym.
W 2000 r. ze względu na zniszczenie i prze-
chylenie się rozebrano dwa górne segmenty
komina. Nowi właściciele rozebrali wszy-
stkie szopy cegielni. W 2005 r. zawalił się
dach nad piecem, część przęseł i fragment
stropu. Ze względu na bardzo zły stan tech-
niczny konstrukcji oraz znaczne zniszcze-
nie i zawilgocenie materiału budulcowego
obiekt ten wraz z kominem został wykre-
ślony z ewidencji zabytków po wykonaniu
przez właścicieli podstawowej dokumen-
tacji konserwatorskiej w postaci karty ewi-
dencyjnej. Obecnie jest w trakcie rozbiórki.

Istniejący do dziś budynek pieca stanowi
przykład pieca kręgowego o przyczółkach
półkolistych, stosowanego powszechnie w bu-
downictwie cegielni w Polsce do lat 20.
XX w., którego czytelności nie zniszczyły roz-
budowy i modernizacje z lat powojennych.

Budynek pieca jest murowany z cegły
pełnej, nietynkowany, dwukondygnacyjny;
przy czym druga kondygnacja o wysokiej
ściance kolankowej stanowi zarazem pod-
dasze. Nakryty był spłaszczonym dachem
dwuspadowym z drewnianą więźbą dacho-
wą o wiązarach kratowych o dużej rozpię-
tości, wzmocnionych dodatkowo metalowy-
mi obejmami. Bryła obiektu urozmaicona
była wtórnymi, wzdłużnymi podcieniami
– wiatami, wspartymi na murowanych
słupach oraz wysokim, dwuczłonowym ko-
minem i niewielką, współcześnie dobudo-
waną, drewnianą wieżyczką transportową
w elewacji zachodniej.

Elewacje posiadały skromny wystrój
w postaci lizen w kondygnacji poddasza,
przeważnie będącymi kontynuacją słupów
parteru i podcienia oraz wielopolowymi,
żelbetonowymi otworami okiennymi w dru-
giej kondygnacji.

Usytuowany prawie pośrodku elewacji
wschodniej ceglany komin, połączony był
z piecem za pomocą murowanego łącznika.
Kwadratowa podstawa komina uskokowo
zwężała się ku górze (z prostym cokołem
dołem i rozbudowanym gzymsem górą)
przechodziła w okrągły, wielosegmentowy,
wysoki trzon, również zwężający się ku
górze, wsparty na 8-bocznym cokole.

Wnętrze pieca dostępne poprzez zakoń-
czone półkoliście otwory wejściowe, umiesz-
czone w każdym przęśle (po 6 w dłuższych
bokach, dwa w półkolistym przyczółku
i jednym, wykonanym zapewnie wtórnie

pośrodku, a obecnie zamurowanym w przy-
czółku płn.). Znacznej grubości ściany pieca
od strony podcieni wzmocnione szkarpo-
waniem. Piec podzielony był na dwie komory
ogniowe przesklepione kolebkowo, połączo-
ne półkolistymi przyczółkami, oddzielone
od siebie trzonem z kanałem dymowym.
W wewnętrznym obmurzu pieca (tj. trzonie)
i zewnętrznym usytuowane dymniki, po-
nadto występują tutaj otwory zakończone
półkoliście, różnej wielkości, zw. palenis-
kami i popielnikami oraz wzierniki a także
otwory zasypowe i kanały dymowe. Na pod-
daszu widoczne wykonane w stropie cztery
rzędy otworów zw. zasypnikami oraz rząd
otworów wentylacyjnych zw. dymnikami.

Do ubiegłego roku zachowało się czę-
ściowo oryginalne wyposażenie w postaci
wózków kolejki typu półkowego i kolebo-
wego, fragmenty koparki czerpakowej typu
kubełkowego, fragmenty szyn, taczki do
transportu cegły.�

Oryginalny wózek

cegielnianej kolejki
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Zamek Bran zbudowany został w XIV
wieku, jest większy od naszego zam-
ku w Niedzicy, którego zresztą nieco

przypomina. Ta średniowieczna warownia
to jedna z największych atrakcji turystycz-
nych Rumunii. W celach marketingowych
przedstawiana jest jako siedziba Drakuli,
czyli Vlada Palownika, hospodara wołoskie-
go, który krwawo rozprawiał się ze swoimi
wrogami, wbijając ich na pal. Praktyki za-
czerpnął ponoć od Turków, gdy jako dziec-
ko przebywał na dworze osmańskim. Był
tam zakładnikiem, mającym gwarantować
lojalność swojego ojca wobec Imperium.
Później przeciwko samym Turkom obróciła
się nauka Drakuli w tureckiej szkole jan-
czarów. Chcąc zachować niezależność
Wołoszczyzny, Drakula lawirował między
Turkami i Węgrami układając się raz z jed-
nymi, raz z drugimi. Rządził z przerwami.
Jak podają źródła najpierw w roku 1448,
potem w okresie 1456–62 i w roku 1476.
Skąd się wziął przydomek Vlada – Drakula?

Dracul znaczy po rumuńsku smok, a Dra-
cula – syn smoka. Otóż jego ojciec również
Vlad należał do Zakonu Smoka. To była
wspólnota religijno-militarna założona
przez króla węgierskiego Zygmunta Luk-
semburskiego do obrony chrześcijaństwa
i walki z imperium tureckim.

Do Bran jedziemy z Braszowa, około
40 kilometrów na południowy zachód trasą
nr 73. Już z daleka widać białe mury fortecy.
Do zamku docieramy pod wieczór – wła-
śnie wtedy wygląda on najbardziej demo-
nicznie i łatwiej uwierzyć w legendę. Do
zamku prowadzi kręta i kamienista droga,
docieram nią na dziedziniec i próbuję
oczami wyobraźni przenieść się w czasy
Drakuli.

Połowa XV wieku, o wpływy na Wo-
łoszczyźnie, krainie leżącej na południe od

Drakula
symbol

Transylwanii

Studnia na dziedzińcu z podziemnym przejściem

Patrząc na mapę

Rumunii w samym jej

centrum dostrzegamy

historyczną krainę

zwaną Transylwanią

lub Siedmiogrodem.

Geograficzne to Wyżyna

Siedmiogrodzka, która

otoczona jest

Karpatami Wschodnimi

i Południowymi.

Miejsce ścierania się

kultur. Zasiedlali ją

starożytni Dakowie,

Słowianie, Węgrzy

i Niemcy, o wpływy

walczyli Turcy

Osmańscy. Wszyscy

pozostawili swoje ślady

– setki świątyń różnych

wyznań, liczne warowne

zamki i legendy…

Najbardziej popularną

i najlepiej sprzedającą

się jest legenda o Drakuli,

księciu-wampirze

z Transylwanii, który

miał zamieszkiwać

zamek Bran koło

Braszowa.

W rzeczywistości to

fikcja – bo Bran nigdy

nie należał do tego

okrutnego władcy.

Bran
BUKARESZT

BRASZÓW
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Transylwanii, zabiegają kolejni królowie wę-
gierscy i sułtani tureccy. Turcy podchodzą
coraz bliżej i zdobywają kolejne miasta
wołoskie grabiąc je i paląc, a ludność
mordując. Nie pozostaje im dłużny Vlad
Drakula. Stosując ich metody przebiera
swoje wojsko za Turków, wchodzi do ich
obozowisk i wycina wszystkich w pień. Jeśli
zabiera jeńców, to po to by nabić ich na pal –
stosując swoistą wojnę psychologiczną. Las
pali ma odstraszyć Turków i zapobiec ich
dalszemu wchodzeniu w głąb Wołosz-
czyzny. Na niewiele się to zdaje, Turcy
zdobywają Wołoszczyznę i Vlad Palownik
musi uciekać. Przewodnik po zamku Bran
wmawia nam, że właśnie tu schronił się
Drakula, by przeczekać złe czasy. Studnia
w dziedzińcu jest połączona długimi pod-
ziemnymi korytarzami i umożliwia szybką
ewakuację poza zamek. Zwiedzam pomiesz-
czenia dla wojska Drakuli, a potem jego,
rzekomo prywatne apartamenty na piętrze.
Łóżko wydaje mi się za małe dla Drakuli,
mierzy zaledwie 160–170 cm. Z wieży
zamkowej rozpościera się za to wspaniały
widok na okolicę. Chociażby dla tego
widoku warto było tu przyjechać, bo sam
zamek trochę mnie rozczarowuje.

Vlad Drakula vel Palownik zginął w za-
sadzce pod Bukaresztem na przełomie
1476/1477 roku. Różne są wersje jego
śmierci. Niektórzy podają, że zginął zamor-
dowany podstępnie przez swoich żołnierzy.
Inni, że z przypadkowo zadanych ran,
a jeszcze inni, że z rąk przeciwników
politycznych wspieranych przez Turków.
Jedna z legend mówi, że jego głowę zakon-
serwowaną w miodzie przekazano Turkom,
a ciało miało być pochowane w monastyrze
Snagov, leżącym na wyspie jeziora o tej
samej nazwie. Nie potwierdziła tego ekshu-
macja przeprowadzona w 1931 roku – jego
grobowiec miał być pusty! No cóż przecież
Drakula był wampirem.

Vlad Palownik już za życia był legendą.
Jego krwawe rządy opierały się na przemocy
budziły postrach nie tylko przeciwników,
ale i prostej ludności. Z ust do ust prze-
kazywano sobie informacje o gotowaniu
ludzi żywcem, obcinaniu głów, wbijaniu na
pal, ćwiartowaniu, a liczba ofiar była
wielokrotnie zawyżana. Potem pojawiły się
liczne pisane na temat Drakuli pamflety.
Tak legenda obeszła całą Europę. Powtórne
życie Drakuli zaczęło się wraz powieścią
o tym samym tytule irlandzkiego pisarza
Brama Stokera z 1897 roku. Okrutnik przed-
stawiony w powieści miał po śmierci zostać
wampirem krwiopijcą. XX wiek z epoką

kina przyniósł filmowe ekranizacje powie-
ści. Obraz zaproponowany przez Francisa
Coppolę w 1992 roku zdobył aż trzy Oskary!
Któż więc nie chciałby odwiedzić jego
zamku w Transylwanii?

XIV-wieczny zamek Bran w Siedmio-
grodzie jest jedną z największych atrakcji
turystycznych Rumunii. W 1920 roku
miasto Braszów przekazało należący do
niego zamek w podarunku królowej Rumu-
nii Marii (1875–1938). Po jej śmierci odzie-
dziczyła go księżniczka Ileana. W latach 80.
XX wieku na zamku przeprowadzono prace
konserwacyjne, które częściowo zakończo-
no w 1993 roku.

Potomek dawnych właścicieli Dominic
Habsburg otrzymał zamek w roku ubiegłym
od państwa rumuńskiego jako dobro bez-
prawnie znacjonalizowane przez komunis-
tów. Już po kilku miesiącach wystawił
zabytek na sprzedaż. Samorząd okręgu
Braszów chciał go odkupić, ale cena 60 mi-
lionów euro, którą za zamek rzekomo pro-
ponował rosyjski miliarder Roman Abramo-
wicz, wydawała się Rumunom zbyt wysoka.
Kiedy Ministerstwo Kultury i samorząd
Braszowa zastanawiały się nad przebiciem
tej oferty, Habsburg podniósł cenę, bo zgło-
sił się do niego inny kupiec, z propozycją
100 milionów euro, kwotą nieosiągalną dla
rumuńskiego państwa i samorządu. Według
władz okręgu, zamek zamierza kupić nie-
znana jeszcze z nazwy firma ze Stanów
Zjednoczonych.�

Zamek na pionowej skale

Jako atrakcje zamku Bran,

nie związane z Drakulą,

wymienia się kolekcję mebli

zgromadzonych na

przestrzeni wieków, a także

artystyczne elementy

wyposażenia wnętrz



Zgodnie z legendą znakomity rycerz
Aleksander Vanko Łagodowski miał
chromą nogę. We śnie ukazała mu

się Matka Boża. Bogurodzica kazała męż-
czyźnie jechać do głębokiego jaru, gdzie
chory znajdzie studnię, przy której musi
umyć bolejące miejsca. Rycerz posłuchał,
a jak zrobił co mu nakazano, to i ozdrowiał.
Obiecał wybudować na tym miejscu świą-
tynię na cześć Matki Bożej. I żeby nie zgubić
tego miejsca ze studnią, zawiesił na drzewie
swój płaszcz. Zgodnie z legendą do źródła
zaczęli chodzić chorzy i cierpiący. A ozdro-
wiawszy zaczęli roznosić wieść o miejscu
„Uniw” (wyraz „un” ze starosłowiańskiego
oznacza dobry).

Legenda legendą, ale rycerza Łagodow-
skiego (jego ród opiekował się klasztorem
od XV do XVI wieku) można zobaczyć
wchodząc przez bramę na klasztorny
dziedziniec. W marmurowej zbroi śpi
wiecznym snem na nagrobnej płycie.

Historycy twierdzą, że w XIV wieku
książę Fedor Lubartowicz przebudowywał
już istniejący klasztor i cerkiew. Dzisiaj
możemy zobaczyć barokowy budynek kla-
sztorny z XVII–XVIII wieku, jak i pocho-
dzącą z tego samego czasu cerkiew. Reszta
zabudowań jest znacznie późniejsza. W pra-
wej części klasztoru znajdują się cele.
W lewej – kiedyś rezydencji halickich
metropolitów – teraz mieści się tu muzeum.

W latach 30. minionego stulecia budynki
klasztoru, jak i ściany cerkwi pokryto
malowidłami. Zrobili to młodzi mnisi,
uczniowie założonej przez Andrzeja Szep-
tyckego, szkoły pisania ikon. Największy
duchowy skarb Ławry to słynąca łaskami
uniowska ikona Przenajświętszej Boguro-
dzicy. Chociaż XVI-wieczny oryginał się
nie zachował, ale kopia także ma „cudow-
ną moc”.

Świątynię z czterech stron otaczają
potężne obronne mury klasztoru, który mo-
że pomieścić od stu do dwustu zakonników.
Spod klasztoru bije źródło, którego woda
ma według licznych wiernych cudowne
właściwości. Za klasztorem ciągną się za-
konne zabudowania gospodarcze – obory,
warsztaty, garaże, a dalej ule (skąd pochodzi
słynny uniowski miód), pola i stawy ho-
dowlane.

Mieszkańcy klasztoru należą do
założonego na przełomie VIII–IX

wieku przez Teodora Studytę z Konstanty-
nopola. Działa on na Ukrainie od X–XI w.,

Tradycja cudownego źródła

Niszczeni przetrwali

zakonu
studytów
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Kilkadziesiąt kilometrów

na południe od Lwowa

przy piaszczystej

drodze leży Uniów

– niewielka ukraińska

wieś składająca się

z kilkudziesięciu starych

chałup, małego sklepu,

poczty i przystanku

autobusowego. Parę

kilometrów dalej, gdy

minie się przydrożną

kapliczkę, zaczyna się

inny świat. Wśród

pokrytych lasami

pagórków wznosi się

klasztor Zaśnięcia

Najświętszej Marii

Panny należący od

siedmiu stuleci do

ukraińskiego

greckokatolickiego

zakonu studytów.

Wrota Ławry
otwarte

Uniów
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a jego głównym centrum była w odległej
przeszłości Ławra Peczerska w Kijowie, a od
kilkuset lat – właśnie Uniów. Jest on obecnie
centrum tzw. ławry uniowskiej, czyli ze-
społu rozrzuconych po zachodniej Ukrainie
klasztorów, które podlegają przeorowi
(ihumenowi) i stojącemu ponad nim archi-
mandrycie. Obecnie klasztory należące do
uniowskiej ławry mieszczą się we Lwowie,
Zarwanicy, Jaremcze, Dori, Podkamieniu
i Gródku Jagiellońskim. Inni studyci żyją
także poza Ukrainą – we Włoszech i w Ka-
nadzie. W sumie do zakonu należy obecnie
około stu zakonników.

Historia nie oszczędziła zakonu studytów.
Najpierw zniszczyły go najazdy mongolskie,
potem wiele jego wschodnich zwyczajów
i tradycji uległo zapomnieniu po przystą-
pieniu do Unii Brzeskiej i przyjęciu katoli-
cyzmu (1700 r.), wreszcie klasztor został
zamknięty przez Austriaków (1787 r.). Za-
kon jednak odrodził się pod koniec XIX w.
i ponownie rozkwitł w okresie międzywo-
jennym w Polsce jako zakon przede wszy-
stkim chłopski, do którego wstępowali
prości ludzie, których nie chciano przyjąć
do innych zakonów.

Najgorsze jednak nadeszło wraz z za-
jęciem Zachodniej Ukrainy przez Związek
Sowiecki po wybuchu II wojny światowej.
Studytów pozbawiono majątku (1939 r.), na-
stępnie po zdelegalizowaniu ukraińskiego
kościoła greckokatolickiego (1946 r.) roz-
poczęto represje. Ihumen, 80-letni ojciec

Klemens Szeptycki został zamęczony w wię-
zieniu. Innych zakonników za antysowiecką
działalność i wspieranie kontrrewolucyjnych
band skazano na wieloletnie więzienie lub
zsyłkę. Skonfiskowano archiwa, klasztorne
pamiątki i sprzęt sakralny, spalono biblio-
tekę. Z premedytacją zniszczono zabytkowy
ikonostas z XVIII w. i zamalowano freski na
ścianach cerkwi. By zatrzeć pamięć po stu-
dytach zmieniono nawet nazwę wsi z Uniowa
na Miżhirja. Z budynku klasztoru uniow-
skiego zrobiono początkowo przytułek dla
inwalidów, potem dom wypoczynkowy dla
komunistycznej nomenklatury, wreszcie
azyl dla psychicznie chorych.

Zakon istniał jednak w podziemiu za-
chowując nieprzerwaną ciągłość przez cały
okres sowieckiej okupacji. Przedwojenni
zakonnicy wprowadzali do zakonu młodych

fot.: Myrosław Kusznirenko, Denys Owczar, Denys Trofimow

Rycerza Łagodowskiego można zobaczyć wchodząc

przez bramę na klasztorny dziedziniec. W marmurowej

zbroi śpi wiecznym snem na nagrobkowej płycie

LWÓW

UniówUniów
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ludzi, którzy prowadząc życie zwykłych
chłopów i robotników spotykali się pota-
jemnie, odprawiali msze święte i podtrzy-
mywali tradycje studyckie. Działania te
jeszcze do lat 80. spotykały się z represjami
władz sowieckich, które robiły wszystko by
zniszczyć i skompromitować kościół grecko-
katolicki, jako że był on ostoją ukraińskiej
tożsamości i dążeń niepodległościowych.

Zakon odrodził się w roku
1990. Studyci odzyskali zde-
wastowany klasztor w Unio-
wie, który został już odre-
montowany dzięki pomocy
płynącej od ukraińskiej dia-
spory i organizacji dobro-
czynnych na Zachodzie.
Przejęli klasztory we Lwo-
wie i Podkamieniu należące
przed wojną do karmelitów
i dominikanów, którzy obec-
nie nie są w stanie ich
utrzymać.

Obecnie z roku na rok
przybywa młodych study-
tów. Zakon składa się nie-
jako z trzech pokoleń. Żyje
jeszcze kilkunastu studytów,
którzy do zakonu wstąpili
przed 1939 r. Są oni w więk-
szości „na emeryturze", acz
niektórzy cieszą się ogrom-
nym szacunkiem, jak ojciec
Porfiriusz z Dori, który
znany jest jako doskonały

spowiednik i egzorcysta. Średnie pokolenie
to zakonnicy wyświęceni w okresie komu-
nizmu, którzy za swoje powołanie mogli
zapłacić długoletnim więzieniem. Ci ojco-
wie i bracia to podpora zakonu, dzięki
której był on w stanie się odrodzić. Młode
pokolenie to często kilkunastoletni chłopcy
przyjmowani do zakonu od 1990 r.

Większość studytów to prości ludzie
wywodzący się podobnie jak przed wojną ze
wsi. Po przyjęciu do zakonu spędzają oni
życie na modlitwie i pracy – zajmują się
rolnictwem, pracują przy odbudowie znisz-
czonych monastyrów, opiekują się dziećmi
z klasztornego sierocińca itp. Większość
mnichów to „bracia", którzy nie otrzymują
święceń kapłańskich. Tylko niektórzy po
wstąpieniu do zakonu są wysyłani na studia
(najczęściej na KUL, lecz również do
Europy Zachodniej), a następnie otrzymują
święcenia kapłańskie. Ci kapłani, „ojcowie"
wchodzą potem w skład „rady starszych",
która podejmuje najważniejsze dla ławry
decyzje. Bieżące decyzje podejmuje przeor
(ihumen). Jest nim od kilku lat wyświęcony
w podziemiu charyzmatyczny ojciec
Sebastian, który doskonale łączy cechy
świątobliwego zakonnika i doskonałego ad-
ministratora i zarządcy, dzięki któremu
ławra uniowska rozkwita stając się znów
centrum wschodniego monastycyzmu.

Klasztor, podobnie jak ongiś, jest dziś
ważnym ośrodkiem kultury sakralnej. W je-
go zbiorach znajduje się kilkaset ruskich
ikon, z których najstarsze pochodzą z XIV w.
Ważną rolę w życiu monastyru pełni

Pomagają, jak mogą

Zabytki na Wschodzie
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tradycyjny cerkiewny śpiew, którego mi-
styczne piękno przerasta nawet chorały
gregoriańskie. Zakonnicy nie ograniczają
się tu przy tym do śpiewania tradycyjnych
ruskich pieśni, ale w poszukiwaniu włas-
nych wschodnich korzeni chętnie sięgają do
pradawnych chrześcijańskich hymnów ro-
dem z Grecji, a nawet z Bliskiego Wschodu.

Mimo, że ongiś studyci byli raczej za-
konem kontemplacyjnym, obecnie włączają
się oni aktywnie w życie społeczne. Przy
klasztorze w Uniowie działa nieformalny
sierociniec dla dzieci z okolicznych wsi.
Rokrocznie do mieszczącego się w ukraiń-
skich Karpatach klasztoru w Jaremcze
trafiają na kolonie dzieci z parafii studytów
we Lwowie, dzieci czarnobylskie lub po
prostu dzieci z biednych rodzin. Wobec
ciężkiej sytuacji gospodarczej na Ukrainie,
zakon w miarę swych możliwości wspiera
biedne rodziny materialnie, udzielając im
pomocy finansowej i żywnościowej, a cza-
sem nawet finansując kosztowne leczenie za
granicą chorych.

Dzisiaj w uniowskim klasztorze mieszka
35 osób, w tym dwóch Słowaków, Litwin
i Polak. W zwykły dzień jest tu cicho.
Pobudka budzi zakonników o 5.15, to pora
na modlitwę. O 6.00 zaczyna się msza, która
trwa do 10.00, po niej czas na pracę.

Pracują uniowscy mnisi przy pasiekach,
w warzywniku, w kuchni, sami pieką chleb.
W swoich stawach w pobliżu Ławry hodują

ryby. Jest w klasztorze pracownia produku-
jąca świeczki. Jeden z braci musi przebywać
w kancelarii, pracuje tu przy komputerze.
Żyją na co dzień życiem prostych ludzi, nie
odwracając się od współczesnego świata.

Codzienne życie
pełny tekst Andrzeja R. J. Szeptyckiego na:

http://www.arkonia.uw.edu.pl/Biul1/mnisi.htm

�

Przewodnikiem chętnie oprowadzającym po klasztorze

jest mnich ojciec Makary

W klasztorze zebrano kolekcję dawnych ikon i krzyży.

Część z nich można oglądać także na ścianach klasztornego dziedzińca

W pobliżu klasztoru można zobaczyć warzywnik.

Wśród grządek z ziemniakami pracuje starszy

człowiek. To najstarszy 87-letni brat Awraamij,

który mieszkał w klasztorze do 1939 roku,

do momentu jego zamknięcia. A po jego

odnowieniu i otwarciu, znów powrócił

Zabytki na Wschodzie
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Cmentarzy wojennych opisanie
Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie wydało

dwutomową publikację „Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Pod-
karpaciu”. Jej autorka Barbara Uliasz (pracownik Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego) opisuje znane miejsca pochówku ofiar wojen, które prze-
taczały się przez ziemie dzisiejszego Podkarpacia. Poczynając od najstar-
szych, czyli zbiorowych mogił ofiar szwedzkiego „Potopu” z lat 1655–1660
znajdujących się w miejscowości Korzeniów (gmina Żyraków), skończyw-
szy na II wojnie światowej, np. cmentarzach w Łążku Chwałowskim
i Łążku Zaklikowskim, dwóch wsiach spacyfikowanych przez Niemców,
czy też grobach żołnierzy radzieckich. Zdaniem autorki na terenie 80 proc.
miejscowości naszego województwa znajdowały się kiedyś ich mogiły. Po
zakończeniu działań wojennych przystąpiono do uporządkowaniu miejsc
spoczynku, akcja ta trwała aż do 1955 roku.

Tematem opracowania są więc obiekty cmentarnictwa wojennego ujęte
w Wojewódzkiej Ewidencji Cmentarzy, Kwater i Mogił Wojennych, według
stanu na 31 grudnia 2005 r. W sumie jest to więc 152 samodzielne cmen-
tarze wojenne, 57 kwater wydzielonych, 347 mogił zbiorowych i 296 mogił
indywidualnych,

– Spoczywają w nich konfederaci, powstańcy, żołnierze, członkowie
ruchu oporu i cywilne ofiary wojny, w tym także obywatele innych naro-
dów, którzy oddali życie na terenie naszego województwa. Otaczanie tych
miejsc szacunkiem i właściwą opieką jest naszym moralnym obowiązkiem
– pisze we wstępie autorka Barbara Uliasz.

To fundamentalne dzieło, efekt kilku lat pracy i poszukiwań, wydane
zostało w nakładzie 250 egzemplarzy. Cena dwóch tomów 180 zł.

15 tysięcy nazwisk ofiar pochowanych na Podkarpaciu

kazet

„Ślad” historyczny
W Rzeszowie ukazało się pierwszy numer no-

wego czasopisma społeczno-historycznego „Ślad”,
którego wydawcą jest Regionalne Stowarzyszenie
Pamięci Historycznej „Ślad”. W numerze kwar-
talnika znalazły się teksty m.in. o burmistrzu
Romanie Rogulskim i relacje z obchodów święta
odzyskania niepodległości w Rzeszowie w kolej-
nych latach.

Teksty związane są tematycznie tylko z Rze-
szowem, ale zamiarem zespołu redakcyjnego jest
ich rozszerzenie na tematykę całego regionu
Podkarpacia. – Chcemy, by wydawnictwo stało się
miejscem refleksji nad naszym już minionym, ale
wciąż w nas obecnym „wczoraj” – pisze Janusz
Kujawa, redaktor naczelny.

Zapowiada on pokazywanie historii nie przez
pryzmat rządzących, ale zwykłych ludzi. Przykła-
dem tego jest artykuł Tadeusza Tondery „Chałupa
przy Bernardyńskiej 13”. To nie tylko ciekawy opis
domu i jego wyposażenia (który z warsztatu rymar-
skiego stał się stancją dla uczniów), ale też historia
ludzi, którzy w nim żyli. Mieszkał tam m.in. Jan
Marcinkiewicz, założyciel Straży Pożarnej w Rze-
szowie, powstaniec styczniowy oraz jego potom-
kowie. AC

studio reklamy wizualnej
studio grafiki komputerowej

profesjonalny skład komputerowy

KORAW posiada niemal piętnastoletnie doświadczenie

działalności w branży projektowania przemysłowych

i użytkowych form graficznych z wykorzystaniem

odpowiednich programów komputerowych. Drugą, równie

ważną dziedziną naszej działalności jest skład komputerowy,

łamanie i redakcja techniczna książek, gazet, katalogów

i innych form wydawniczych. Zajmujemy się również

wykonawstwem reklam planszowych wiszących

i wolnostojących łącznie z transportem i montażem.




