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Zaginione, zagrożone

tekst Krzysztof Zieliński

Kościół z Pstrągowej
W

1802 roku
dobudowano
drewniany
kościół p.w. św. Józefa do
murowanej, gotyckiej kaplicy z 1344 r. w Pstrągowej. Pochodził on z Góry Ropczyckiej, której proboszcz oświadczył, że
przekaże cały stary kościół, o ile parafianie w jednym dniu rozbiorą i przewiozą świątynię do siebie.
Podobno wszystkie wozy
i zaprzęgi konne z Pstrągowej brały udział
w transporcie drewnianych elementów budowli. W latach międzywojennych zburzono
kaplicę, która groziła zawaleniem, a do
kościoła dobudowano dwie nawy boczne.
W latach 60. XX wieku kościółek zaczął chylić się ku upadkowi, wymagał gruntownego
remontu. O budowie nowej świątyni nie było
mowy ze względu na sprzeciw władz. Dlatego
ks. Mieczysław Porębski wystarał się o pozwolenie na kapitalny remont. Architekt Franciszek Grzesiak przygotował projekt nowej
świątyni „obudowanej” na starym kościele.
Tym sposobem we wrześniu 1973 r. rozpoczęto budowę. Kamień węgielny poświęcił
15 października 1973 r. ówczesny biskup
przemyski Ignacy Tokarczuk, a 19 października 1975 r. dokonał jej konsekracji . Po starej
budowli zachowały się jedynie zdjęcia. n

Więcej informacji:
http://pstragowa.xon.pl/histkosc.htm

Zdjęcia z: „Ekspertyza o stanie technicznym oraz
możliwościach i warunkach przeprowadzenia generalneg
remontu kościoła w Pstrągowej”, opr. mgr B. Brągiel,
mgr inż. H. Schoen
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Konserwatorskie odkrycia

Ponad 1000 egzemplarzy pierwszego tegorocznego
numeru „Skarbów Podkarpackich” rozeszło się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. Większą część rozesłaliśmy
pocztą, po resztę zjawili się w siedzibie Stowarzyszenia
zainteresowani. Przynieśli ze sobą nowe pomysły, sugestie i uwagi.
Zawodowcy twierdzą, że najłatwiej wystartować,
a największy problemem jest z utrzymaniem właściwego
poziomu wydawnictwa. W przypadku naszych „Skarbów”
dochodzi jeszcze jeden istotny element – utrzymać zainteresowanie Czytelników. Stąd też i decyzje związane z powiększeniem ilości
tematów, o których piszemy. Dochodzą nowe rubryki: Dobra zagrożone
i Dobra utracone. W tych pierwszych piszemy o obiektach, których istnienie
zagrożone jest ludzką niedbałością lub „zapomnieniem”; w tych drugich –
o zabytkach, po których z racji pożaru, zniszczeń wojennych czy też kradzieży
zostały jedynie archiwalne fotografie zamknięte w przepastnych archiwach.
Kolejny duży materiał to efekt naszego zabytkoznawczego rekonesansu
dziennikarzy po cerkwiach powiatu lubaczowskiego oraz części
przemyskiego. Nacisk położyliśmy na raport fotograficzny, aby uzmysłowić
Czytelnikom stan zagrożenia tych obiektów. W większości przypadków
niepodjęcie w najbliższym czasie prac zabezpieczających spowoduje bezpowrotne zniszczenie tej bezcennej spuścizny po społeczności greckokatolickiej
na Podkarpaciu. W kolejnym numerze podobny raport przedstawimy
o cerkwiach z Beskidu Niskiego i Bieszczadów.
Nadal apelujemy do konserwatorów odnawiających zabytki na terenie
Podkarpacia lub Ukrainy. Udostępniamy łamy naszego wydawnictwa na
informacje o przeprowadzanych pracach. Czasami wystarczy jedno zdjęcie
i kilka zdań, można przesłać na adres redakcja@skarbypodkarpacia.pl.
pocztą mailową. Czekamy także na sygnały o zagrożonych obiektach
zabytkowych, archeologicznych czy też etnograficznych. Spróbujemy interweniować licząc na to, że nacisk „IV władzy” pomoże zainteresować stanem
zabytków decydentów i służby konserwatorskie. W przypadku tych ostatnich
są oni często lepiej poinformowani o stanie zabytków, niż ich właściciele.
Ograniczają ich jedynie przepisy i małe zasoby kadrowe. Może skuteczniejsze formy ochrony powstałyby, gdyby przekształcić je i uzbroić w uprawnienia „policji konserwatorskiej”?
Krzysztof Zieliński

Mur do zasypania?
Ewa Fudala

35

dwumiesięcznik bezpłatny
nr 2 (02/03 2007, Rzeszów)

To też są zabytki

Wskazała drogę
Agata Chmura

36

Szlakiem zamków i duchów

Anielica z Sobienia
Agata Chmura

38

Zabytki w krajobrazie

Obronna budowla
Bożena Korecka-Szczerba

41

Na turystycznym szlaku

Malowane klasztory
Jolanta Danak-Gajda

44

Zabytki na Wschodzie

Zakarpaccy templariusze

46

Andrij Andruszko
Artyści współcześni

Nie do podrobienia
Jolanta Danak-Gajda

Wydawca: Stowarzyszenie Pro Carpathia
Redakcja: 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego
6/319, tel./fax: 017 852 85 26
e-mail: redakcja@skarbypodkarpacia.pl
Redaktor wydania: Krzysztof Zieliński
Współpracują: Andrij Andruszko, Paulina
Bajda, Elżbieta Bakun, Agata Chmura,
Jolanta Danak-Gajda, Ewa Fudala, Anna
Garbacz, Bożena Korecka-Szczerba, Edward
Marszałek, Agnieszka Szypuła.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie:
KORAW Dorota Kocząb
Druk: TECHGRAF Łańcut
Redakcja nie zwraca materiałów nie
zamówionych i zastrzega sobie prawo
redagowania nadesłanych tekstów.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za
treść reklam i ogłoszeń.
Kopiowanie i rozpowszechnianie

publikowanych materiałów wymaga zgody
Wydawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone
© Copyright by „Skarby Podkarpackie”

Na okładce: cerkiew w Miękiszu Starym
(fot. Krzysztof Zieliński)
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Projekt „Skarby”

tekst i fot. Krzysztof Zieliński

W poszukiwaniu
Wniosek „Skarby
Podkarpackie” – śladami
trzech kultur napisany
przez Stowarzyszenie
„Pro Carpathia” uzyskał
dofinansowanie ze
środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR)
Program Sąsiedztwa
INTERREG IIIA/Tacis
CBC Polska-Białoruś-Ukraina Wsparcie
mikroprojektów

P

roblemem w sąsiedzkich relacjach
polsko-ukraińskich jest różnica w ocenie wspólnych wydarzeń historycznych, a jednocześnie zbyt mała wiedza
o łączących nas tradycjach kulturowych.
Przygotowany przez Stowarzyszenie „Pro
Carpathia” projekt miał za zadanie z jednej
strony powołać do życia wydawnictwo, które w sposób przystępny przedstawiałoby
wiedzę z zakresu historii, historii sztuki, archeologii i etnografii terenów przygranicznych. Z drugiej strony miał także pomóc

Trafiliśmy na odbudowę Dworu Starościńskiego w Leżajsku

polskim i ukraińskim dziennikarzom w wypracowaniu pozytywnych emocji do wspólnej tradycji i historii. Zorganizowany w dniach
27–29 kwietnia br. objazd dziennikarski po
zabytkach, muzeach i miejscach historycznych w rejonie pogranicza zawiódł nas
w rejony powiatu leżajskiego, lubaczowskiego i przemyskiego. Poniższa fotorelacja
pokazuje jak zwiedzaliśmy, a na kolejnych
stronach Czytelnicy mogą zobaczyć co
widzieliśmy i w jakim stanie znajdują się
obecnie cerkwie. n

Red. Jolanta Danak-Gajda wywiady z kierownikiem
budowy przeprowadzała nawet pod ziemią

Zamkniętą cerkiewkę w Rudkach oglądaliśmy przez
dziurkę od klucza
Niezwykłą opowieść o cerkwi w Starym Dzikowie
usłyszeliśmy od jej „sąsiada” przez drogę

Projekt „Skarby”

klucza

5

NAROL
ŁÓWCZA
GORAJEC
KOWALÓWKA
RUDKA

CEWKÓW

SIENIAWA
LEŻACHÓW
PRZEWORSK

MIĘKISZ
STARY

JAROSŁAW
RADYMNO

Pałac w Narolu oglądaliśmy przy zachodzie słońca, oprowadzani
przez osobę opiekującą się odbudowywanym zespołem
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Z kolei skarby Muzeum Kresów w Lubaczowie prezentował
nam niezwykle gościnnie dyrektor Stanisław Piotr Makara

Na cmentarzu przy cerkwi w Łówczy
studiowaliśmy wiekowe nagrobki

Tragiczny stan cerkwi w Nowym Bruśnie wstrząsnął nami boleśnie

Radruż – jedni czekają na drugich, spoglądających z zabytkowej wieży
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Dobra zagrożone

Leżachów
Cerkiew z 1796 r. pw. św. Mikołaja. Zbudowana
na rzucie krzyża greckiego przez cieślę Szymona
Dziobka z Borchowa na zlecenie ówczesnego
parocha ks. Jana Chodaniewicza. Świątynia otoczona sobotami z widoczną konstrukcją zrębową. Nad częścią centralną dach namiotowy,
zwieńczony cebulastym hełmem. W 1884 dobudowano kruchtę. W 1947 r. przekazano parafii
rzymsko-katolickiej. W 1970 r. remontowana,
obecnie nieużytkowana. Wewnątrz znajduje się
zachowany ikonastas i malowidła ścienne.

Rudka
Cerkiewka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy pochodzi z 1693 r.
W XVIII w. przebudowano część
nawową i babiniec cerkwi, ponad
którym wzniesiono wieżę. Remontowana była w 1924 i 1958
roku. Od czasu budowy obok murowanej świątyni (1924 r.) cerkiew
przestała pełnić funkcje kultowe.
Rozpoczęte prace konserwatorskie zostały przerwane.

Dobra zagrożone

Cewków
Cerkiew pw. św. Dymitra. Pierwsza istniała na
terenie przysiółka Wola. W II połowie XVII w.
świątynia została przeniesiona na obecne miejsce. Na początku XIX w. była już zniszczona.
W latach 1840–42 r. wybudowano obecnie istniejącą cerkiew. Na przełomie XIX i XX w.
wnętrze pokryto polichromią roślinno-geometryczną i figuralną. Po II wojnie uległa zrujnowaniu. Przy drewnianej świątyni stała kiedyś
dzwonnica z około 1890 r., rozebrano ją w 1978 r.
Między nawą a sanktuarium zachowały się pozostałości monumentalnej konstrukcji ikonostasu.
Ikony z XVI–XVIII w. znajdują się w zbiorach
muzealnych (Sanok, Kraków – Fundacja św.
Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej).

Stary Dzików
Cerkiew pw. Św. Dymitra Męczennika z 1904 roku. Ludność
ukraińską wysiedlono w 1947 r.,
a murowana cerkiew została opuszczona. W plenerach Starego
Dzikowa w styczniu br. były kręcone zdjęcia do filmu Wajdy Post
mortem. Opowieść katyńska.
Władze gminy chcą zrobić w niej
muzeum scenografii filmowej.
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Dobra zagrożone

Dachnów
Drewniana cerkiew pod wezwaniem Podniesienia Krzyża Świętego została wybudowana w 1864 r. (inne źródła podają rok 1735), odrestaurowana w 1903 r., i następnie
rozbudowana w 1929 roku. Świątynia ma trójdzielną budowę, z centralnie
usytuowaną jedną kopułą. Kolejnej renowacji dokonano po 1947 r., kiedy to zaadoptowano ją na potrzeby kościoła rzymsko-katolickiego. Obok cerkwi stoi dzwonnica
z przedsionkiem (najprawdopodobniej XVIII w.). W jej wnętrzu umieszczono
usunięty z cerkwi ołtarz. Przed cerkwią znajduje się drewniany krzyż z 1938 roku,
pamiątka 950-lecia chrztu Rusi Kijowskiej.

Kowalówka
Cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy wzniesiona po połowie XVIII wieku. Remontowana w roku 1813 i latach
1867–68 (polichromia). W okresie
1899–1900 przebudowano nawę
rozszerzając ją o ramiona transeptu. Po 1947 r. została zaadoptowana na kościół pw. Narodzenia NMP, filialny rzym.-kat.

Dobra zagrożone

Gorajec
Dawna cerkiew pw. Narodzenia NMP wzniesiona została w 1586 r. Funkcje ikonostasu spełniały początkowo malowidła o tematyce chrystologicznej i maryjnej z 2 ćwierci XVII w. Przed
1743 r. w świątyni pojawił się ikonostas. Bryła
cerkwi i jej wnętrze zostało przekształcone
podczas licznych remontów. Po wojnie świątynia
została przejęta na kaplicę rzymskokatolicką.
W latach 1992–2001 przeprowadzono generalny
remont, podczas którego dokonano rekonstrukcji pierwotnej bryły cerkwi.

Wola Wielka
Cerkiew pw. Opieki NMP wzniesiono w 1775 r. Około 1844 r. rozbudowana (m. in. dobudowano
zakrystię). Od 1994 r. cerkiew
jest nieużytkowana. Obok cerkwi
usytuowana jest wolnostojąca
dzwonnica z XVIII w. Budowla
posiada typowy dla cerkwi ruskich plan trójdzielny z dominującą nawą i dwoma mniejszymi
pomieszczeniami na osi podłużnej.
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Łówcza
Dawna cerkiew pw. św. Paraskewii z 1808 r., rozbudowana w 1899 r. Między nawą
a sanktuarium zachowany w zdekompletowanej postaci trójrzędowy ikonostas
(1901 r.), który zastąpił wcześniejszy, przeniesiony do cerkwi w Woli Wielkiej. Luźne
elementy wystroju świątyni znajdują się w zbiorach muzealnych Łańcuta, Przemyśla
i Lubaczowa. Od końca lat 40. XX w. do czasu wybudowania nowego kościoła w 2001
roku służyła jako kaplica filialna parafii rzymskokatolickiej w Płazowie. Drewniana
dzwonnica pochodzi z 1920 r. Na cmentarzu przycerkiewnym, m.in. ciekawy nagrobek właściciela Łówczy z wierszowanym epitafium: Żona mężowi. Patrz! o to posąg
z kamienia wykuty / Nad zimnym grobem śmierci upominek / Zapłacz wyrazem żalu
i pokuty / Tu mąż i ojciec znalazł swój spoczynek.

Nowe Brusno
Drewniana cerkiew pw. św. Paraskewii, powstała między 1676
a 1790 r. Budowla trójdzielna,
każda z części nakryta jest kopułą
z latarnią. Pierwotnie nad babińcem znajdowała się kaplica z galerią arkadową. W 1873 r. do
sanktuarium dostawiono zakrystię, a w 1903 r. przekształcono
bryłę budowli. Po wojnie zdewastowana, w latach 90. XX w. rozpoczęto prace konserwatorskie.
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Chotylub
Cerkiew pw. Przenajświętszej Bogurodzicy Pokrow wzniesiona ok. 1888 r., odnowiona w roku
1984. Trójdzielna, konstrukcji zrębowej. Węgły
łączone na rybi ogon z rysiami podpierającymi
okap osłaniający zrąb. Ściany nad okapem oszalowane pionowym deskowaniem. Podwalina
położona na podmurówce z kamienia łamanego.
Centralną, najwyższą część stanowi kwadratowa
nawa z ośmioboczną kopułą na tamburach
zwieńczoną latarnią. Od wschodu węższe,
prostokątne prezbiterium z małą zakrystią od
północy. Nad prezbiterium nieco mniejsza kopuła, zwieńczona cebulastym hełmem. Nad
kopułami żeliwne krzyże. Od zachodu kwadratowy babiniec. Dachy, kopuły i okap kryte
blachą. W babińcu i zachodniej części nawy chór
muzyczny. Wewnątrz wyposażenie z XVII–XIX
wieku, m.in. ikonostas. W pobliżu cerkwi trójarkadowa dzwonnica parawanowa, bez dzwonów.
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Radruż
Cerkiew obronna pw. św. Paraskewii.
Obecnie istniejąca budowla wzniesiona została w końcu XVI w. Przypuszcza się, że jej fundatorem był
w 1583 r. starosta lubaczowski Jan
Płaza. W 1648 r. cerkiew pokryto
polichromią, która współtworzyła
ikonostas. Całość stanowi unikatowy zespół o charakterze obronnym.
W jego skład wchodzi oprócz cerkwi, wolnostojąca dzwonnica oraz
murowany, obronny dom diaka. Zespół otacza kamienny mur z połowy
XIX w., zwieńczony gontowym
daszkiem.

Łukawiec
Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra Męczennika, wzniesiona w 1701 r.
Przebudowana w 1923 r. (m.in. wzniesiono nowy babiniec z przedsionkiem, a do
sanktuarium dobudowano zakrystię). Od 1947 r. nieużytkowana. W latach 60. XX w.
zmieniona na magazyn. W 1987 r. uszkodzona w wyniku pożaru. Remont z odtworzeniem pierwotnego wyglądu przeprowadzono w latach 1990–1994. Obiekt należy
do grupy tradycyjnych świątyń drewnianych. Jego układ przestrzenny – plan trójdzielny i jednokopułowa bryła – wyraźnie nawiązuje do najstarszych cerkwi drewnianych z XVI–XVII w.
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Wielkie Oczy
Cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy powstała w roku 1924, na miejscu poprzedniczki z 1820 roku, zniszczonej w czasie działań I wojny światowej. Wraz z budową
w 1925 r. wzniesiono w narożu placu dzwonnicę. W latach międzywojennych całość
otaczał drewniany płot z główną bramą od strony rynku. Opuszczona i nieużytkowana budowla stanowi jedyny przykład cerkwi o konstrukcji szachulcowej
w Polsce południowo-wschodniej.
Synagoga została zbudowana w 1910 roku. Podczas I wojny światowej zniszczona.
W 1927 roku odbudowana dzięki pomocy amerykańskich Żydów. Podczas II wojny
światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po wojnie budynek synagogi przez
wiele lat służył jako magazyn. Od lat 90. budynek stoi opuszczony.

Żmijowisko
Opuszczona drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. Zaśnięcia Matki Bożej, wzniesiona w 1786 r., przebudowana w roku 1881 i w 1930. Po wojnie była użytkowana
jako magazyn, w związku z czym uległa dewastacji. Pierwotnie trójdzielna. Nawa
nakryta czterospadowym dachem, zwieńczonym niewielką kopułką. Nieduża
budowla, położona na wzniesieniu, jest niemal niewidoczna wśród gęstego listowia
starych lip. Przy cerkwi zachował się zarośnięty cmentarz. W 2004 r. cmentarz
został uporządkowany, dzięki czemu ujawniło się wiele pięknych nagrobków −
kamiennych i żeliwnych.
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Wólka Żmijowska
Drewniana cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1895 roku (wg innych
źródeł zbudowano ją w 1786 r., a pod koniec XIX w. przebudowano). Budowla
trójdzielna, z kwadratową nawą nakrytą łamanym czterospadowym dachem. Od
czasu wysiedlenia ludności ukraińskiej w 1947 r. nieczynna. Ostatnio odnowiona
z inicjatywy Pracowni Kultury Tęczy w Rzeszowie, działającej pod auspicjami
UNESCO. Mimo przeprowadzonych prac ograbione i zdewastowane, pokryte pajęczynami wnętrze robi przygnębiające wrażenie.

Miękisz Stary
Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy jest budynkiem o wyraźnych nawarstwieniach stylowych. Najstarszą częścią (zapewne XVII
wiek) jest zrąb ścian sanktuarium. Do niego dostawiono na przełomie XIX/XX w. nawę i babiniec.
W 1885 r. wykonano pseudosklepienie nawy, a bryłę
świątyni wzbogacono o zakrystię i kruchty. Budynek
jest jednym z nielicznych przykładów w drewnianej
architekturze cerkiewnej południowo-wschodniej Polski inspirowanych murowanym barokowym budownictwem sakralnym.
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Młyny

Marta Krzyżanowska

Drewniana cerkiew pw. Opieki Matki Bożej powstała w końcu XVII wieku lub na
początku XVIII. Na nadprożu jednego z portali widnieje data „1733”. Cerkiew jest
dwudzielna, zbudowana na zrąb na planie prostokąta, z ośmiobocznym bębnem nad
nawą, nakrytym dachem namiotowym z niewielką kopułką. Szeroki okap oparty na
rysiach w połowie wysokości ścian tworzy soboty. Od południa przybudowana
zakrystia, od zachodu kruchta. Wewnątrz nawy ściany ozdobione polichromią
figuralno-ornamentalną z XIX–XX wieku oraz bogate wyposażenie, m.in. ikonostas
z XVII-XVIII w. i ołtarze boczne z XVIII w. Obok cerkwi stoi drewniana dzwonnica
konstrukcji słupowej pod dachem namiotowym z XVII w. W latach 2005–2006
przeprowadzono gruntowny remont świątyni.

Chotyniec
Drewniana cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej
Bogurodzicy wzniesiona w 1617 roku. Jedna z nielicznych
czynnych świątyń greckokatolickich w Polsce. W latach
1991–1994 dokonano kompleksowej renowacji obiektu,
głównie siłami miejscowych parafian. We wnętrzu zachowała się polichromia figuralno-ornamentalna z 1735
i 1772 roku ze szczególnie interesującym malowidłem Sąd
Ostateczny na południowej ścianie nawy. Przetrwał, pochodzący zapewne z 1671 roku, a odnowiony ostatnio
ikonostas.

16 Sylwetki

tekst i fot. Stanisław Szczepański, fot. Jolanta Danak-Gajda

Spotkałem Bożego
Człowieka
Pytany przez
dziennikarkę Radia
Rzeszów wykładowca
Wyższego Seminarium
Duchownego w Gródku
Podolskim ks. dr Jacek
Uliasz, czy słuchaczami
tej uczelni są Polacy,
odpowiedział, że nie.
Dziennikarka: A więc
to są Ukraińcy? Ksiądz
również powiedział:
Nie. – No więc, kto to
jest – dopytywała.
– To są miejscowi.
Ksiądz Jacek
wspominając tamtą
rozmowę dodaje:
Sienkiewicz wielokrotnie
powtarzał, że Warszawa
Kresów zupełnie nie
rozumie. I jest to
aktualne nadal.
Tych ziem nie rozumie
Warszawa i nie tylko.

Spotkanie biskupa J. Niemca
z uczestnikami
solidarnościowej delegacji

Volyns'ka
Rivnens'ka

Zhytomyrs'ka

LWÓW
Khmetl'nyts'ka

L'vivs'ka

Kamieniec
Podolski

Ternopil's'ka
Ivano-Frankivs'ka
Zakarpats'ka

Chernivets'ka

Vinnyts'ka

I

w takiej właśnie diecezji, na Podolu,
wolą papieża Benedykta XVI biskupem
pomocniczym został ks. dr Jan Niemiec. Urodził się 14 marca 1958 roku
w Rzeszowie, jednak jego rodzinną miejscowością jest Kozłówek koło Strzyżowa. Po
ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego
w Strzyżowie w 1977 roku podjął studia
w rzeszowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, gdzie w październiku 1980 roku, wraz
z czwórką kolegów, założył NZS i był jednym z najbardziej aktywnych jego działaczy.
17 maja 1981 roku, po zamachu na papieża
Jana Pawła II, zorganizował w Rzeszowie
Biały Marsz Przeciwko Przemocy. W tym
samym roku ukończył studia i podjął pracę
nauczyciela w Szkole Podstawowej w rodzinnym Kozłówku.
Później był jego list do Senatu WSP,
w którym protestował przeciwko wprowadzaniu stanu wojennego i przeciwko ściąganiu ze ścian krzyży. Następnie współpraca
z podziemną „S”. W 1982 r. rozpoczął naukę w Wyższym Seminarium Duchownym
w Przemyślu. Po święceniach kapłańskich
(1987 r.) pracował u ks. Edwarda Frankow-

Rzeźba Matki Boskiej umieszczona na szczycie
wieży-minaretu katedry kamienieckiej
skiego w Stalowej Woli. Od 1989 r. – studia
doktoranckie na KUL-u. Pracę doktorską na
temat działalności Ojców Jezuitów w Chyrowie obronił w Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. Od czerwca 1992 r. pracował
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już na Ukrainie, w Wyższym Seminarium
Duchownym w Gródku Podolskim jako
wykładowca, a od 2001 r. jako rektor.
Trzytomowy Słownik Języka Polskiego
PWN (1996 r.) dopuszcza określenie „święcenie biskupa”, choć powszechnie mówi się
o udzielaniu lub przyjmowaniu biskupiej
sakry. Mówiąc o tej sakrze w Kamieńcu
trzeba powiedzieć choćby tylko tyle: msza
święta była w dwóch językach: po polsku
i po ukraińsku. Ludzie w kościołach modlą
się po ukraińsku, a śpiewają po polsku.
I właśnie tak było 8 grudnia 2006 r. w kamienieckiej katedrze. Śpiewali przepięknie.
Z racji mszy świętej w dwóch językach
„Ojcze nasz” było śpiewane również po
ukraińsku. W drodze powrotnej rzeszowscy
solidarnościowcy, z którymi podróżowałem, długo zachwycali się tym ukraińskim
„Ojcze nasz”, odśpiewaniem.
Wielka była liczba koncelebrujących
księży – ponad dwustu. Biskupów (dwóch
obrządków) - dwudziestu dwóch. Na czele
z Eminencją księdzem Marianem kardynałem Jaworskim ze Lwowa, który sakry
udzielił. Do tego wielka ilość wiernych.
Uroczystości w katedrze trwały trzy
godziny. Po nich goście poszli na obiad –
wszyscy biskupi, poza księdzem biskupem
Janem. Ten został z wiernymi. Po godzinie
widziałem Go na ulicy. Przesunął się od
katedry niewielki odcinek drogi. Nadal otoczony ludźmi. Z każdym rozmawiał z osobna. Błogosławił. Gdy mój autokar wyruszał
z Kamieńca do Rzeszowa, widziałem Go
tam nadal. n

Święcenie biskupa
Po lewej: elewacja kamienieckiej katedry,
poniżej: związana z obroną granic Rzeczypospolitej twierdza
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tekst Krzysztof Zieliński

Dwór w Olchowej
W

Zdjęcia autorstwa Jerzego
Żurawskiego powstały
w 1962 roku, w posiadaniu
Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków,
Delegatura w Rzeszowie

Stan dworu w Olchowej po
pożarze z 22 marca 2004 r.

SĘDZISZÓW
MŁP.
RZESZÓW

Olchowa

ieś Olchowa została założona
prawdopodobnie na początku
XIV wieku. Od końca XVIII wieku stanowiła własność Elżbiety Lenczewskiej-Lubienieckiej, zmarłej w 1813 r.
Następnie znalazła się w posiadaniu Teofila
Dzikowskiego. W latach 1831–1856 właścicielem Olchowej był Alojzy Jabłonowski,
uczestnik powstania styczniowego, który
zginął w bitwie pod Komorowem. W II połowie XIX wieku Olchową przejęli Rylscy,
a pod koniec wieku dostała się w ręce
Ludwika Dolińskiego.
Dwór w Olchowej wzniesiono w I połowie XIX wieku dla Alojzego Jabłonowskiego i Katarzyny z Trzecieskich. Frontem
zwrócony jest ku zachodowi. Drewniana,
prostokątna budowla w konstrukcji zrębowej, częściowo murowana, otynkowana,
dwutraktowa. Wewnątrz niej zachowały się
sufity z fasetami. W jednym z pomieszczeń
przetrwał murowany kominek. Remonty
i przebudowy prowadzone na koszt kolejnych właścicieli miały niewielki zakres i nie
zmieniły małego, skromnego dworu w „rezydencję”.
Po wojnie ulokowano w nim szkołę,
a poźniej (do 1977 r.) państwowe przedszkole. Zniszczony w czasie wichury w 1978
roku. dach zabezpieczono ze środków Konserwatora Zabytków. Istniała wówczas koncepcja adoptowania dworu na muzeum
biograficzne Wilhelma Macha. W latach 90.
XX w. jego właścicielem stała się gmina
Iwierzyce. W roku 2002 kupiła go osoba
prywatna, która jednak nie podjęła żadnego
remontu. W marcu 2004 r. dwór spłonął. n

tekst Agata Chmura, fot. Krzysztof Zieliński
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Podkarpacka Jerozolima
Z

akon Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Chrystusowego powstał
w okresie wypraw krzyżowych.
Podobnie jak Joannici czy Templariusze
w chwili swego powstania był to zakon
rycerski. Uznany początkowo jedynie przez
patriarchów jerozolimskich, zyskał także
w XII wieku zatwierdzenie papieskie. Swoją
regułę opierał głównie na naukach św.
Augustyna. W Polsce bożogrobcy znaleźli
się dzięki rycerzowi Jaksie, który przebywając z misją dyplomatyczną w Ziemi Świętej
w 1162 roku, miał okazję przyjrzeć się ich
działalności. Będąc pod wrażeniem pracy
Stróżów Grobu Chrystusowego, sprowadził
zakonników do swoich rodowych dóbr
i osadził w Miechowie (Małopolska). Od tej
poryw Rzeczpospolitej zwani byli bożogrobcami lub miechowitami. Po przyłączeniu do Polski Rusi Czerwonej, gdzie niepodzielnie panowało prawosławie, zakon ten
jak żaden inny nadawał się do ewangelizacji
nowo przyłączonych terenów. W 1394 roku
objęli miechowici ufundowany i sowicie
uposażony przez Jana z Tarnowa kościół
w Przeworsku, którym opiekowali się nieprzerwanie przez pięć wieków. W 1819 roku
zakon uległ kasacie, a jego ostatni prepozyt
w Przeworsku pracował jako proboszcz do
1846 roku. Po nim opiekę nad parafią i kościołem objęli księża diecezji przemyskiej.

W 1989 roku proboszczem został ks. dr
Stanisław Szałankiewicz, zaliczony obecnie
w poczet kawalerów reaktywowanego zakonu rycerskiego Stróżów Bożego Grobu Jerozolimskiego.
Kościół parafialny, który początkowo
w Przeworsku objęli miechowici, wkrótce
okazał się zbyt małym jak na potrzeby
rozrastającego się grodu, dlatego w 1430
roku rozpoczęto na terenie tzw. Kniaziego
Grodziszcza budowę nowej świątyni pw.
Ducha Św. Wznoszenie budynku przeworskiej fary trwało prawie pół wieku. W wyniku tych prac powstał jeden z cenniejszych
tego typu obiektów w Polsce, zaliczany do
arcydzieł podkarpackiego gotyku. Kościół
bożogrobców to trzynawowa świątynia otoczona murami z basztą (dobudowaną w XVI
stuleciu) oraz bramą z kutą kratą. Do budowy użyto cegły, na zewnątrz dodatkowo
ciosów kamiennych i zendrówki. Dobrze
widoczna jest ona do dziś, zwłaszcza na
40-metrowej wieży, gdzie układa się w romboidalne wzory. W wystroju architektonicznym wnętrza kościoła uwagę zwracają
sklepienia gwiaździste oraz gotycki łuk
tęczowy z wkomponowaną weń belką dźwigającą XVII-wieczny krucyfiks. Barokowe
jest wyposażenie przeworskiej fary – stalle,

W Jerozolimie w 1009
roku powstał zakon
rycerski, którego
głównym zadaniem
było stanie na straży
Grobu Pańskiego.
Jedną z jego siedzib
w Europie był
Przeworsk, gdzie
opiekował się Grobem
Bożym, będącym kopią
tego z Ziemi Świętej.

Przeworsk
RZESZÓW
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się ołtarz ufundowany z okazji 300-lecia
istnienia parafii. Centralną pozycję w nim
zajmuje figura Ukrzyżowanego, otoczona
winoroślą – symbolem Eucharystii. Na
zwieńczeniu znajduje się płaskorzeźba
przedstawiająca koronację Matki Bożej, po
obu stronach której znajdują się posągi
św. św. Piotra i Pawła. Na samym szczycie
ołtarza została umieszczona figura Michała
Archanioła trzymającego na łańcuchu Lucyfera. Powiązanie bożogrobców z przemyską farą zostało podkreślone przez umieszczenie w ołtarzu figury ich patrona św.
Augustyna (razem z posągiem Jakuba
Apostoła) oraz herbu – podwójnego krzyża.
Wieńczy on także kaplicę i wieżę kościelną.
Jego kształt ma symbolizować pięć ran
Chrystusa.
Do najstarszych zabytków przeworskiej
fary należy gotycka, wykonana ze spiżu
chrzcielnica z herbami Leliwa, Nałęcz,
Topór oraz godłem bożogrobców. Pod koniec XVII wieku rozpoczęto budowę zwieńczonej kopułą renesansowej kaplicy Grobu
Chrystusowego. W jej środku znajduje się
wierna kopia grobu z Jerozolimy z cenną
relikwią – skałą z Bazyliki Bożego Grobu
w Jerozolimie. Z okazji trzechsetlecia parafii
ufundowano obecny ołtarz główny w stylu
toskańskiego baroku z uzyskanymi w XVIII
stuleciu relikwiami Krzyża Świętego.
Jedną z ważniejszych dat w historii
miasta jest dzień 29 grudnia 1982 r. Wtedy
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to papież Jan Paweł II podniósł kościół
bożogrobców do godności bazyliki mniejszej. Drugim doniosłym wydarzeniem w życiu parafii było usankcjonowanie przez
biskupa przemyskiego sanktuarium w kaplicy Grobu Bożego w 2003 r.
Tym, co wyróżnia przeworskie sanktuarium od innych miejsc świętych nie tylko
Podkarpacia, ale całej Polski, jest kult
Grobu Bożego. Jest on kontynuacją tradycji
stworzonej przez zakon rycerski w Jerozolimie. Niecodzienny przebieg w Przeworsku
mają obchody Triduum Paschalnego. Liturgia Wielkiego Piątku odbywa się zawsze
z udziałem biskupa, który obchodząc wewnątrz bazylikę prowadzi uroczystą procesję do Grobu Bożego, znajdującego się
w kaplicy. Niesione są podczas niej emble-

maty Męki Bożej – korona cierniowa, gwoździe, drabina itd. Na samym końcu niesiona
jest figura Pana Jezusa do grobu, gdzie
wystawia się Najświętszy Sakrament. Podniosłą atmosferę tworzy dodatkowo śpiew
starych pieśni w wykonaniu chóru męskiego. Specyfiką przeworskiej fary jest brak
w liturgii Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej. Jest ona odprawiana indywidualnie
przez parafian. Do późnych godzin wieczornych przychodzą ludzie, którzy modlą
się przy stacjach Drogi Krzyżowej całymi
rodzinami.
Dwa tygodnie po Zmartwychwstaniu
obchodzone jest tu niezwykłe Święto Grobu
Chrystusa, zwane potocznie Niedzielą
Grobową. W 1774 roku nabożeństwo to
uzyskało akceptację papieża Benedykta XIV
i zostało rozpowszechnione na terenie całej
Polski i Litwy. W Przeworsku w prawie
niezmienionej postaci przetrwało do dziś.
Rozpoczyna się prymarią (wczesną mszą),
w czasie której śpiewane są Godzinki o Bożym Grobie. Po niej następuje wystawienie
Najświętszego Sakramentu w kaplicy Grobu Bożego i adoracja analogiczna do tej
odprawianej w innych kościołach w Wielki
Piątek. O godzinie 15-tej odprawiana jest
w przeworskiej farze rezurekcja. Odbywa
się także uroczysta procesja z udziałem
Kanoników Kapituły Kolegiackiej.
Zarówno w Wielki Piątek, Sobotę jak
i w Niedzielę Grobową, w kaplicy wystawiona jest straż. Pełnią ją w przeworskiej
farze tzw. Turki. Przebrani są jednak w mundury nawiązujące do okresu Powstania
Listopadowego. Wielkim zaszczytem jest
dla przeworszczanina być zaliczonym w jej
szeregi, a do uroczystej warty Turki przygotowują się na długo przed Świętami Wielkanocnymi. n
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tekst i fot. Elżbieta Bakun

Malowane sufity

Odnawiane od ponad
20 lat 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 i na
początku XX wieku
wnętrza kamienic były
bogato dekorowane.
Niestety większość
tych dekoracji nie
zachowała się do dziś,
z czasem ulegały
zniszczeniom,
zabrudzeniu.
Zmieniały się mody
na wystrój wnętrz,
więc prawie wszystkie
były zamalowywane.

Jeden z piękniejszych dekorowanych
sufitów, w kamienicy Rynek 17

Te pięknie odrestaurowane kolumny
również znajdują się w kamienicy
Rynek 17. Dobrze, że nie są narażone
na takie zniszczenia, jak pejzaż
w klatce schodowej

W

czasie trwających od końca lat
80. XX wieku remontów odkryto i odsłonięto spod przemalowań kilka bardzo ciekawych dekoracji,
którym warto poświęcić trochę uwagi.
Poza dekoracjami klatek schodowych
w rzeszowskich przyrynkowych kamienicach zachowały się także polichromie na
sufitach. Kiedyś występowały powszechnie,
ozdabiały przede wszystkim reprezentacyjne pomieszczenia, ale malowane były

również od podwórek. Podczas remontów
kamienic w latach 90. ubiegłego stulecia
kilka z tych dekoracji zostało odsłoniętych,
uzupełnionych lub zrekonstruowanych.
Niestety obecnie większość pomieszczeń,
w których znajdują się te sufity jest użytkowana niezgodnie ze swoim pierwotnym
przeznaczeniem. Ale zapoznajmy się z nimi,
poprzez zestaw fotografii najlepszych
zachowanych obiektów, żeby wiadomo było
gdzie są i gdzie należy ich szukać. n
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Podobny stylistycznie sufit do tego
z kamienicy Rynek 17 znajduje się
też przy Rynku, niedaleko,
w kamienicy Rynek 15.
Dekoracja ta została w dużej
części zrekonstruowana na
podstawie kilku fragmentów

Najstarsza świecka polichromia w Rzeszowie,
w świetle obecnych badań pochodzi z końca
XVIII wieku. Zachowała się we fragmencie
w jednym z pokoi pierwszego piętra kamienicy
przy ul. Mickiewicza 7. Mieści się w niej
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,
Delegatura w Rzeszowie

Takich widoków
brakuje nam
w Rzeszowie.
Ten jest jedyny.
Widok na kamienicę
Rynek 15 od strony
ulicy Mickiewicza.
Stąd można podziwiać
piękny sufit zaglądając
wieczorem przez okno.
Szkoda, że od strony
rynku okna zasłonięte
są reklamą szkoły
językowej, która
ma tu siedzibę
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tekst i fot. Ewa Fudala

Kolekcji
nie oddamy
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.

Dyrektor Sylwester Czopek
prezentował niektóre
z obrazów stanowiących
Galerię Dąmbskich

Ł

ukasz Dąmbski na przełomie XVIII
i XIX wieku zgromadził niezwykłą
kolekcję malarstwa, która liczyła
pierwotnie 283 obrazy. Podupadający na
zdrowiu szlachcic przekazał kolekcję Tomaszowi 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 dostatecznych środków na utrzymanie kolekcji.
Od 1854 roku, decyzją Władysława Dąmbskiego, obrazy trafiły w depozyt Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
Dąmbscy odebrali depozyt w roku 1900,
a trzy lata później zdeponowali go w rzeszowskim Ratuszu.
– Kwestia własności galerii pozostawała
w zawieszeniu. W 1929 roku, przy życzliwym stanowisku jednego ze spadkobierców
– Stanisława Dąmbskiego – została rozstrzygnięta na drodze sądowej na korzyść
Ossolineum. Wobec trudności lokalowych
Muzeum im. Lubomirskich, około 100 obrazów przewieziono do Lwowa, a pozostałą
część galerii pozostawiono w Rzeszowie
z cichą intencją powierzenia jej planowanemu 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 malarstwa włoskiego, holenderskiego, flamandzkiego, między innym Rafaela, Tycjana,
Tintoretta, Rubensa, Van Dycka, Van
Ostade i innych. Prócz tego, bardziej
wartościową część stanowi zbiór obrazów
będących oryginałami, tzw. małych mistrzów szkoły włoskiej, niemieckiej, austriackiej i francuskiej, w tym pewien procent
obrazów tzw. północnych italianistów.

„Koncert” włoskiego malarza z I połowy XVII wieku.

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 kolekcja pozostała w Rzeszowie. Do ministerstwa
kultury skierowano specjalne pismo w tej
sprawie. Jednym z przytaczanych argumentów 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 Rudnej Małej.
– To już nie jest sprawa muzealników, ale
społeczeństwa – podkreśla dyrektor Sylwester Czopek. Dlatego uznano, że swoją
opinię w tej sprawie mają prawo przedstawić mieszkańcy. W muzeum podpisywano
listę, która zostanie dołączona do petycji
o pozostawienie dzieł w stolicy Podkarpacia.
W ciągu minionych lat, dzieła wchodzące w skład unikatowej kolekcji pochłonęły
duże nakłady finansowe na konserwację
i odpowiednie utrzymanie. Zdaniem przedstawicieli muzeum, to też ma duże znaczenie. 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 konserwatorskie, 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 Rzeszowie – podkreśla Sylwester Czopek. n

tekst Agnieszka Szypuła, fot. Wiesław Plezia
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Kaplica z Wiśniowej
K

aplica grobowa Mycielskich w Wiśniowej przez kilkadziesiąt lat służyła
miejscowej ludności jako kościół parafialny. Od 2004 roku, kiedy wybudowano
nowy kościół, kaplica odeszła w zapomnienie.
Ucichły pieśni i modlitwy towarzyszące
codziennym i świątecznym nabożeństwom.
Kaplica stoi w ciszy w północnej części
parku. W środku pozostało kilka ławek
i przedmioty pamiętające jeszcze pierwszych
właścicieli: popiersie Chrystusa, płaskorzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem, obie
wmurowane w ścianę, ołtarz oraz obraz
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dziś kaplica
odzyskała swoją pierwotną funkcję. Jest
mauzoleum rodziny Mycielskich.
Budowla wzorowana jest na kaplicy grobowej Franciszka Liszta, słynnego węgierskiego pianisty i kompozytora. I choć jest
wielokrotnie powiększoną jej kopią, na
pierwszy rzut oka wydaje się być prawie
identyczna. Kazimierz Mycielski w swoich
wspomnieniach pisze: „Po śmierci dziadzi
Franciszka za [...] aleją, w końcu ogrodu,
Bunia wystawiła kaplicę według planów
architekta Hendla z Krakowa. Jest ona – jak
mi mówił kiedyś stryj Jerzy – kopią kapliczki stojącej nad grobem Liszta w Weimarze.”
Wiele publikacji powtarza tę opinię.
Tymczasem taka kaplica w Weimarze nigdy
nie istniała. Informacja o kaplicy grobowej
Liszta znajdującej się w Weimarze jest
nieprawdziwa, ponieważ Franciszek Liszt

zmarł w Bayreuth i tam został pochowany.
W Weimarze mieszkał, komponował, koncertował i stąd może brać się owa niezgodność. Z tą miejscowością jest kojarzony do
dziś, ponieważ znajduje się tam jego dom –
po śmierci, w 1887 roku przekształcony
w muzeum poświęcone jego pamięci.
Franciszek Liszt zmarł 31 lipca 1886
roku w Bayreuth, w wynajętym pokoju,
u nadleśniczego Frohlinga, opodal pustej
willi „Wanfried” Wagnera. Pochowano go
na cmentarzu w Bayreuth – jak wszystkich
– i zgodnie z jego życzeniem ustawiono na
grobie tylko nagi krzyż uczniów świętego
Franciszka. W 1887 roku, w pierwszą rocznicę śmierci Liszta, wzniesiono nad jego
grobem kapliczkę zaprojektowaną przez
architekta Seidla z Monachium. Kaplica
grobowa Liszta uległa zniszczeniu na
skutek działań wojennych w kwietniu 1945
roku. Na miejscu grobowca znajdowała się
do 1978 roku jedynie płyta nagrobna,
jednak rok później, w 1979 roku kaplica
została odbudowana w oparciu o stare fotografie sprzed 1945 roku.

Moje zainteresowania
rodziną Mycielskich
sięgają lat dzieciństwa,
kiedy z całą rodziną
zamieszkaliśmy
w Wiśniowej, rodzinnej
miejscowości mojego
taty. Przez wiele lat
zajmował się
propagowaniem
twórczości Zygmunta
Mycielskiego,
przewodnicząc
założonemu Towarzystwu
im. Zygmunta
Mycielskiego.
Dzięki jego staraniom
w wiśniowskim pałacu
odbywały się koncerty
i wystawy. Zainicjował
on powstanie pisma
muzyczno-literackiego
„Kamerton”,
poświęconego po
części twórczości
Zygmunta Mycielskiego,
które wydaje do dzisiaj.
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Wiśniowa

Kaplica grobowa Franciszka Liszta znajduje się do dzisiaj na miejskim cmentarzu
w Bayreuth. Położona jest przy głównej alei,
wiodącej od kaplicy cmentarnej na zachód,
wzdłuż najstarszej części cmentarza.
Projektant kaplicy nagrobnej Franciszka
Liszta, architekt Gabriel von Seidl urodził
się 9 grudnia 1848 roku w Monachium,
a zmarł 27 kwietnia 1913 roku. W latach
1871–1874 studiował na Politechnice
Monachijskiej, w latach 1876–1877 odbył
podróż do Rzymu. Swoje najważniejsze
projekty realizował na terenie Niemiec,
w rodzinnym Monachium oraz w regionie
Górnej i Dolnej Bawarii. W Polsce znany
jest jedynie ze zrealizowanego w 1894 roku
projektu budowy zamku w Reptach.
Gabriel von Seidl reprezentował w sztuce architektonicznej nurt konserwatywny.
Architektów tego nurtu łączyła ludowa
podstawa ich pracy twórczej, która, dzięki
technice „tynkowego baroku” i przyjemnego nadawania formy, kształtowała wygląd
bawarskich wiosek i miasteczek, kontrastujący z chłodną, berlińską architekturą
pełną przepychu. Seidl opierał się na
kontynuacji tradycyjnych form włoskiego
i niemieckiego renesansu, baroku i stylu

regionalnego. Był mistrzem w posługiwaniu
się różnymi stylami i jednym z pierwszych,
który zwrócił się ku neobarokowi. Cechą
charakterystyczną architektury Seidla jest
próba połączenia starego i nowego w harmonijną, współgrającą całość. Sztuka nie
dążąca do harmonii, niezależnie od stylu,
była dla Seidla nie do wyobrażenia. Twierdził on, że „w sztuce styl nie jest decydujący
dla wartości dzieła. Zasady sztuki i piękna
polegają na harmonii, ale różnią się zastosowaniem w zależności od czasu, miejsca
i danych stosunków. Przynoszą ciągle coś
nowego i działają wiecznie odmładzająco”.
Ale wróćmy do kaplicy grobowej Mycielskich w Wiśniowej. Historia jej powstania nie jest nigdzie udokumentowana. Brak
jest jakichkolwiek publikacji, a podawane
informacje pochodzą głównie z maszynopisu Kazimierza Mycielskiego pt. „Historia
domu w Wiśniowej” (wydany w „Barbizonie
Wiśniowskim” pod red. Teresy Szeteli-Zauchowej, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,
1997).
Powstanie kaplicy grobowej Mycielskich
z całą pewnością można przypisać Walerii
hr. Tarnowskiej hr. Mycielskiej (1830–
–1914), która wybudowała ją dla swojego
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zmarłego męża Franciszka Mycielskiego
(1832–1901). Zmarł on 2 marca 1901 roku
w Wiśniowej i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Niewodnej. W dziesięć
lat później trumnę przeniesiono do kaplicy
postawionej na skraju wiśniowskiego parku.
Czternaście lat później do krypty grobowej
złożono ciało jego żony Walerii, zmarłej na
Węgrzech. Jej zwłoki zostały przewiezione
z Ujlaku do Wiśniowej przez jej syna Jana
w 1915 roku. Stanisław Koźmian we wspomnieniach pisze: „Tymczasem złożono zwłoki
pani Waleryi w Ujlaku; dzieci przeniosły je,
po ustąpieniu nawałnicy, do kaplicy grobowej w Wiśniowej, którą pani Walerya
wystawiła była dla męża, w czułej i pobożnej
myśli, z tem estetycznem poczuciem miary,
które jej nigdy nie opuszczało.”
W przekazie słownym podanym przez
żyjących właścicieli kaplicy pierwszemu
proboszczowi parafii Wiśniowa, przyjacielowi rodziny, ks. Antoniemu Woźniakowi,
podany został rok 1908 jako data powstania
kaplicy. Stąd w literaturze spotykana jest ta
data. Dokładna data powstania kaplicy
pozostawia jednak wiele wątpliwości i nie
jest możliwe dokładne jej ustalenie, aczkolwiek pewne jest, iż powstała po 1901
roku a na pewno przed rokiem 1914.
Istnieje przypuszczenie, że już w 1897 roku
na miejscu istniejącej do dziś murowanej
kaplicy znajdowała się sama krypta,
prawdopodobnie z nadbudową drewnianą,
wymienioną w 1908 roku na obecną.
Całkiem prawdopodobnym wydaje się fakt,
iż Waleria i Franciszek Mycielscy planowali
wcześniej budowę rodzinnego grobowca
i w 1897 roku już rozpoczęto prace przy jej
budowie.
Jeszcze słów parę o autorze projektu
kaplicy grobowej Mycielskich w Wiśniowej,
architekcie Zygmuncie Hendlu z Krakowa.
Żył w latach 1862–1929. W Krakowie
ukończył szkołę średnią, studiował na
Politechnice oraz Akademii Sztuk Pięknych
w Wiedniu, gdzie sięgały wpływy ówczesnej
sztuki niemieckiej. W 1891 roku odbył
podróż naukową po Francji, Belgii, Holandii, Niemczech i Północnych Włoszech.
Prawdopodobnie mógł zapoznać się z kaplicą nagrobną Liszta, którego utwory i kompozycje w tamtych czasach były bardzo
znane i popularne. Możliwe też, iż w czasie
licznych podróży poznał Gabriela von Seidla, autora projektu kaplicy nagrobnej Franciszka Liszta, która dała wzór kaplicy
grobowej Mycielskich w Wiśniowej.
Zygmunt Hendel, autor projektu kaplicy
grobowej Mycielskich w Wiśniowej, obok

pełnionych licznych funkcji
naukowych, był konserwatorem okręgu tarnowskorzeszowskiego i członkiem
Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej. Jego prace
z tego okręgu, to projekt pałacu w Skołyszynie w powiecie jasielskim, restauracja kościoła w Boguchwale,
projekt kościoła w Staromieściu w dawnym powiecie
rzeszowskim.
Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że prof. Jerzy Mycielski
(1856–1928) znał osobiście
Zygmunta Hendla. Hendel
był natomiast bliskim współpracownikiem Tadeusza
Stryjeńskiego, który bywał
w Wiśniowej. W archiwum
rodzinnym Heleny Mycielskiej w Krakowie zachowały
się jego odręcznie rysowane
plany: „Wiśniowa – projekt
parteru francuskiego przed
elewacją ogrodową dworu”
z 1914 roku oraz „Wiśniowa
– plan sytuacyjny dworu
i ogrodu” z 1915 roku. Możliwe, że Waleria Mycielska,
planując wybudowanie rodzinnego mauzoleum, zapoznała się wcześniej z fotografią kaplicy nagrobnej
Franciszka Liszta i zleciła jej
wykonanie za pośrednictwem Tadeusza Stryjeńskiego Zygmuntowi Hendlowi
na jej wzór.
Możliwe też, iż to właśnie
prof. Jerzy Mycielski, mający
wiele kontaktów w środowisku artystycznym Krakowa, poproszony przez swoją
matkę Walerię, zlecił wykonanie projektu kaplicy grobowej Zygmuntowi Hendlowi, a następnie gotowy plan
przywiózł do Wiśniowej.
Kaplica jest dziś budowlą
o wysokiej wartości zabytkowej. Z takich budowli
uczymy się historii i historii
sztuki, nie tylko naszego
regionu, ale, jak się okazuje,
również historii sztuki innych państw. n

Artykuł powstał na
podstawie pracy
magisterskiej Agnieszki
Szypuły pt. „Monografia
kaplicy grobowej
Mycielskich w Wiśniowej”
napisanej w 2006 roku
na Uniwersytecie
Rzeszowskim, Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny,
Instytut Sztuk Pięknych,
pod kierunkiem
dr Barbary Tondos.
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tekst Anna Garbacz, fot. Archiwum Muzeum

Tu wolno dotykać
Słowo muzeum brzmi
dostojnie, kojarzy się
ze spokojem i powagą.
Ale to mylące
skojarzenia
w przypadku Muzeum
Regionalnego
w Stalowej Woli.
Tu ciągle dzieje się coś
nowego. I nie chodzi
tylko o często
zmieniające się,
atrakcyjne wystawy
czasowe.

eksponaty

P

lacówka znana jest ze skutecznego
zabiegania o fundusze unijne. Dzięki
nim możliwe było nie tylko wyremontowanie gmachu, odtworzenie historycznego ogrodu, ale też zrealizowanie wielu
projektów obejmujących wystawy, wydawnictwa, konkursy, konferencje naukowe.
Najnowszy projekt jest nowatorskim
w skali kraju przedsięwzięciem edukacyjnym,

„Galeria przez Dotyk" będzie ekspozycją plenerową, zaaranżowaną w otoczeniu muzeum,
podobnie jak prezentowana na zdjęciu wystawa rzeźb Zbigniewa Maleszewskiego, którą
można było oglądać w Stalowej Woli latem 2005 roku.

Stalowa
Wola
MIELEC
RZESZÓW

adresowanym w pierwszej kolejności do
niepełnosprawnych, ale nie tylko.
– Muzeum, jako instytucja chroniąca
dobra kultury, musi zapewnić eksponatom
odpowiednie warunki umożliwiające ich
zachowanie dla pokoleń, a z drugiej strony
ma te przedmioty udostępniać zwiedzającym. Dlatego cenne rzeczy można oglądać,
ale nie można ich dotykać. Takie podejście
wyklucza spośród gości muzeum osoby
z dysfunkcją wzroku. Stąd właśnie zrodził
się pomysł „Galerii przez Dotyk” – mówi
dyrektor Lucyna Mizera. – Program ma
zasięg międzynarodowy, realizowany jest

we współpracy z Lwowską Narodową
Akademią Sztuk Pięknych, a także ze
stalowowolskim oddziałem Polskiego
Związku Niewidomych i z Centrum Rzeźby
Polskiej w Orońsku. Na Podkarpaciu i w obwodzie lwowskim brak programów edukacyjnych kształcących osoby niewidome
w odbiorze sztuki przez dotyk. Problem ten
odnosi się do ok. 10 tys. niewidomych
z omawianego terenu. W ramach projektu
eksperci z warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej wspólnie z pracownikami
muzeum opracują nowatorski program
edukacyjny „Sztuka przez dotyk”. Okazuje
się, że takiego programu jeszcze nie ma,
choć niektóre placówki muzealne oprowadzają niewidomych. Brakuje jednak polskich publikacji naukowych, które pomogłyby profesjonalnie realizować tego typu
edukację.
Rzeźby, które znajdą się w galerii, jeszcze
nie powstały. Zostaną stworzone w czasie
pleneru polsko-ukraińskiego, zaplanowanego na lato. Opisy do nich będą wykonane
pismem brajlowskim. Do dyspozycji gości
będą również odtwarzacze mp3 z nagranymi tekstami dotyczącymi prezentowanych rzeźb.
Ekspozycja znajdzie swoje miejsce na
terenie ogrodu przy budynku Muzeum.
Dzięki temu będzie łatwo dostępna, a przy
tym stanie się dodatkową atrakcją, upiększającą otoczenie budynku.
Utworzenie galerii rzeźby przeznaczonej
do odbioru przed dotyk będzie służyć
wszystkim zwiedzającym. Nie tylko najmłodszym, którzy reagują spontanicznie,
ale także tym, którzy przyzwyczaili się do
muzealnej zasady „nie dotykać eksponatów”. W „Galerii przez Dotyk” ta zasada
będzie dosłownie „muzealna”, a nawet – odłożona do lamusa.
Otwarcie nowej galerii planowane jest
na sierpień br. Środki finansowe na realizację projektu zapewnia unijny Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA / Tacis CBC. n

tekst i fot. Edward Marszałek

Dzieła zapomniane 29

Madonna z Puszczy
T

egoroczną pielgrzymkę do Madonny z Puszczy wyznaczono na
20 maja. Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
oraz proboszcz miejscowej parafii zaprosił
do udziału w niej również leśników i ich
rodziny z nadleśnictw RDLP w Lublinie:
Biłgoraj, Nowa Dęba, Gościeradów, Janów
Lubelski, Józefów, Rozwadów i Rudnik oraz
z RDLP w Krakowie Nadleśnictwa Dębica,
które swym zasięgiem obejmują teren dawnej Puszczy Sandomierskiej.
Puszcza Sandomierska przez całe stulecia chroniła i karmiła całe pokolenia Lasowiaków. Od kilkuset lat w jej ostępach
pełnili swą służbę królewscy bobrownicy,
osacznicy, łowcy lisów, sietnicy i gajownicy,
będący faktycznymi strażnikami lasu. Dziś
administrowanie ogromną większością
leśnego bogactwa Puszczy powierzono leśnikom z Lasów Państwowych, którzy jej
bogactwo w ostatnich dziesięcioleciach
potrafili pomnożyć, przy jednoczesnym racjonalnym użytkowaniu zasobów.
Od dwóch lat brać leśna z terenu historycznej Puszczy Sandomierskiej spotyka się
u stóp Matki Bożej w Ostrowach Tuszowskich. Powierzając Jej swe troski, przynosimy
też przed oblicze Madonny z Puszczy prośby
o pomyślność dla naszych leśnych rodzin.
Sanktuarium w Ostrowach Tuszowskich
leży na terenie Nadleśnictwa Mielec.
Madonna z Puszczy to jeden z najciekawszych leśnych śladów wiary na Podkarpaciu.

Ludzie lasu z terenu
historycznej Puszczy
Sandomierskiej
spotykają się
w Sanktuarium
Madonny z Puszczy
w Ostrowach
Tuszowskich. Kościół
ten z uwagi na swe
leśne związki od
dawna cieszy się
popularnością wśród
leśników i myśliwych.

Wizerunek Madonny jest kopią cudownego
obrazu Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej
bazyliki Santa Maria Maggiore. Powstał
w 1630 roku i według przekazów jest darem
królewskim związanym z konsekracją świątyni w 1634 r., leżącej wówczas w sercu
Puszczy Sandomierskiej. W prezbiterium
znajduje się zabytkowy witraż przedstawiający św. Huberta. W corocznych parafialnych uroczystościach odpustowych
(15 sierpnia) biorą tu udział również leśnicy
i myśliwi. n

Pierwszy kościół był
drewniany, konsekrowany
około 1630 roku przez
biskupa Tomasza
Oborskiego – sufragana
krakowskiego.
Z powstaniem tej
świątyni związana jest
legenda. Otóż: w miejscu,
gdzie dzisiaj stoi kościół,
niegdyś była puszcza,
w której często urządzano
polowania. Pewien rycerz
bardzo znużony, zasnął
w lesie modrzewiowym
pod jednym z drzew. We
śnie objawiła mu się
Matka Boża i powiedziała:
„Przyszłam tu z Włoch
i tu postawisz mi
kościół". Obecny kościół
pw. Wniebowzięcia
Matki Boskiej wzniesiony
został w latach
1900–1902, wtedy też
przeniesiono do niego
słynący łaskami obraz.
Budowla ta ma charakter
neogotycki, od frontu
umieszczona została
wieża.

MIELEC

Ostrowy
Tuszowskie
RZESZÓW
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tekst Paulina Bajda, fot. Wojciech Preisner

Miasteczko zwykłe, a
więcej mogli powiedzieć, ale nie ma co
ukrywać, na emeryturze mam czas. Spotykam się z ludźmi, słucham i rozmawiam.
Ostatnio wziąłem się nawet za malowanie.
Ze starych pocztówek, najcenniejsze zabytki Pruchnika, te dawno nie istniejące i te już
trochę zapomniane.
Pruchnickie domy z podcieniami nie
jednego już swą urodą urzekły. – W zasadzie każdy, kto przejeżdża przez tą miejscowość w drodze do Przemyśla, zatrzymuje
się i na rynek idzie, nie ma możliwości, aby
przejść obok nich obojętnie. Charakterystyczna zabudowa w tak wspaniałej formie
i w tak dobrym stanie zachowała się w zasadzie tylko tu – mówi Kuliczkowski.

Pamiętacie „Potop”?
Scenę w, której wojacy
szwedzcy łapią kury?
Oficerowie widząc co
czynią ich żołnierze,
podejmują decyzję
o odwrocie. – Ta scena
pierwotnie, historycznie
rozegrała się właśnie w
Pruchniku. To Stadnicki
Stanisław, słynny
diabeł łańcucki, herbu
Szreniawa, tak ich po
głowach okładał zza
Helusza, że odwrót
zarządzili – opowiada
dzieje miasteczka
Zdzisław Kuliczkowski.
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Pruchnik

Z

dzisław Kuliczkowski w Pruchniku
osiadł kilka lat temu. – Przyjechaliśmy tu z Wrocławia. Żona, Lucyna
wcześniej tu na wakacje do dziadków
zjeżdżała, którzy domek letniskowy „dzikiewiczówkę” mieli i latem ze Lwowa przyjeżdżali. I nie ma co ukrywać zakochaliśmy
się w tym miasteczku. Spokój, cisza, malownicze widoki i zabytki warte ciepłego
spojrzenia, wszystko tu jest, wszystko czego
się na emeryturze potrzebuje – dodaje.
Pan Zdzisław za znawcę Pruchnika się
nie uważa – Jest tu wielu takich, którzy by

Domy drewniane z podcieniami oraz
tzw. chaty kurne, znajdują się wokół rynku
oraz przy ulicach z niego wychodzących.
Jest ich w sumie 54. Dawniej wszystkie
domy w rynku miały podcienia, dzięki
czemu można było obejść cały rynek, będąc
pod dachem. Niestety wojny i wywoływane
przez nie pożary, sprawiły, że duża część z
nich już nie istnieje. Obecnie jednak wiele
budynków znajduje się w rękach prywatnych i jest odnowionych. Pruchnik w XVII
wieku był miejscowością ważniejszą od
Jarosławia. Arterie komunikacyjne, drogi
handlowe przechodziły z Rzeszowa na Kańczugę, Pruchnik, aż do Przemyśla. Mia-
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jednak...
steczko wtedy kwitło, a w Pruchniku
istniały cztery cechy rzemieślnicze. Właśnie
w tych czasach kupcy zaczęli wznosić słynne domy z podcieniami i tam odbywał się
handel. Życie wtedy skupiało się w rynku,
na środku którego stała studnia, a przyjezdni poili tam konie.
Obecnie w Pruchniku można spotkać
wiele zabytkowych domów głównie przy
ulicy Kańczudzkiej, Kościelnej, Bocznej
i w Rynku. Niektóre z nich zostały odbudowane w całości z zachowaniem pierwotnego wyglądu. Jedna z kurnych chat wzniesiona w 1856 roku, została w 1962 roku
odbudowana. Chatę zaopatrzono w komin,
ale pozostawiono jednak jej pierwotny
wygląd zewnętrzny.
Konstrukcja domów jest słupowa i zrębowa. Pierwsza składa się ze słupów drewnianych, zwykle na kamiennej podwalinie,
łączonych górą oczepem podpartym mieczami, czyli drewnianymi ukośnymi belkami. Taka konstrukcja miała usztywniać
elementy pionowe budowli. Para symetrycznych zastrzałów biegnąca w górę nosi
nazwę ramion, natomiast ustawione w dół
określa się nazwą nóg. Dwa jednakowe
zastrzały, symetrycznie przecinające się
w układzie krzyża św. Andrzeja, architekci
zwą krzyżownicą. Domy w konstrukcji
zrębowej (tzw. wieńcówka) mają natomiast
drewniane ściany zbudowane na węgieł,
a końce tych belek wystają poza ściany. Taka
konstrukcja architektoniczna składa się
z szeregu układów poziomych wieńców,
łączonych w narożnikach różnymi sposobami. Przed przesunięciem poszczególnych
wieńców chronią dębowe kołki (tyble). Jest
to konstrukcja starosłowiańska, która
kontynuowana jest jeszcze w niektórych
tylko rejonach, o tradycjach dobrej ciesiołki.
Tak skonstruowane domy kryto dwu lub
czterospadowym dachem, a szczytami
ustawiano od ulicy. Od frontu ozdabiają je
oryginalne podcienia, podparte szeregiem
słupów z arkadami, kryte stropem płaskim
na drewnianych belkach. Słupy, wspierające
pruchnickie podcienia, są okrągłe lub
czworoboczne, niekiedy ozdobione rzeźbami. Szczyty domów posiadają fasady
szalowane deskami, wycinane w fantazyjne
wzory, podobnie jak balustrady umieszczone między słupami podcieni. n
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tekst i fot. Agata Chmura

Kiedyś tętnił
Na terenie wsi Wydrze
w gminie Rakszawa po
dawnych właścicielach
tych terenów pozostał
modrzewiowy dwór
wzniesiony na potrzeby
wielkopańskiego stylu
życia ordynatów
Łańcuta. Zjeżdżali tu
zazwyczaj na sierpniowy
wypoczynek połączony
z pierwszymi w Polsce
polowaniami par force.
Ten świat jeźdźców
w czerwonych frakach
i czarnych dżokejkach
wśród zgraj psów
myśliwskich utrwalił na
zawsze Juliusz Kossak
w swych obrazach.
Rankiem polowano
w otaczających Julin
lasach, wieczorami
balowano. A ci, którzy
pragnęli oddać się
modlitwie czy
kontemplacji, mogli
udać się na spacer
do swoistej Świątyni
Dumania, czyli kapliczki
na uroczysku Kudłacz
poświęconej Dziuli
ze Steckich Potockiej.

Julin
RZESZÓW
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ulin początki swe wiąże z osobą pierwszego ordynata łańcuckiego Alfreda
Potockiego, który założył tutaj folwark.
Po uwłaszczeniu, gdy zmniejszano wielkość zbyt rozległych gospodarstw, zorganizowano trzy folwarki filialne. Jeden z nich,
na cześć córki, został nazwany właśnie Julinem. Pałacyk myśliwski powstał tu w 1872
roku dzięki drugiemu ordynatowi – Alfredowi Józefowi Potockiemu i jego żonie
Marii Klementynie z Sanguszków. Juliński
zespół pałacowy założono dla
zaspokojenia ambicji właściciela, który gościł w Łańucie
samego cesarza Franciszka
Józefa. W skład zespołu
wchodziły: pałacyk, pawilon
i budynek przy bramie.
Umiejscowiono je w dziewięciohektarowym parku,
do którego prowadziła zachowana do dziś aleja modrzewiowa. Wszystkie budynki wzniesiono z drzewa
w modnym wówczas tyrolsko-szwajcarskim stylu. Ściany pozostawiono nieosza-

lowane, ograniczono się jedynie do pionowego odeskowania narożników. Pałacyk
wzniesiony został na rzucie zbliżonym do
litery „T”, częściowo dwukondygnacyjny
budynek nakryty został konstrukcją złożoną z kilku dwuspadowych dachów. W niej
swe miejsce znalazły dekoracyjne kominy
i wieżyczka z obiegającą ją galeryjką. Po dziś
dzień zachowała się dekoracja architektoniczna pałacu: ażurowe obramowania
okien i drzwi, naczółki okienne, ozdobne
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życiem...
szczyty, balkony, balustrady i okapy dachowe. Wnętrza zdobiła bogata stolarka okienna i drzwiowa, boazerie, ozdobne stropy,
piece i kominki, kute balustrady, szafy
biblioteczne. Centralne miejsce zajmował
hol, z którego na piętro mieszkalne prowadziły dwuramienne schody.
Lista gości, którzy odwiedzili modrzewiowy pałac jest długa. Wśród nich znaleźli
się arcyksiążę austriacki Franciszek Ferdynand, arcyksiążę Rudolf, książę Kentu oraz
przedstawiciele arystokracji polskiej i europejskiej.
Świat ten, wydawałoby się, że przepadł
bezpowrotnie podczas I wojny światowej,
kiedy to juliński kompleks uległ kompletnej
dewastacji. Dopiero kilka lat po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości, podjęto myśl
o odbudowie pałacyku. Zrekonstruowano
zniszczone wnętrza, doprowadzono wodę
i światło elektryczne. Julin znowu tętnił życiem, kwitło życie towarzyskie, a w kniejach
leżajskich wrócono do dawnej tradycji
polowań. Sielanka ta trwała do II wojny
światowej, a po jej zakończeniu Potoccy
musieli się z nim pożegnać. Jego losy stały
się podobne do historii wielu tego typu
obiektów, zabranych prawowitym właścicielom. Pałacyk przeszedł w ręce Lasów
Państwowych, następnie należał do Centrali
Drzewnej, Huty Stalowa Wola, Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Turystyki, Rakszawskich Zakładów Włókienniczych. Odbywały się tu turnusy wczasów pracowniczych
i kolonii letnich dla dzieci. Wtedy to powstał
straszący obecnie swym wyglądem basen,
korty i boiska. Łabędzim śpiewem świetności pałacyku w Julinie była wizyta głów
państw (Austrii, Niemiec, Węgier, Czech,
Słowacji, Słowenii, Włoch i Ukrainy) goszczonych tutaj przez prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego w 1996 roku oraz gości
weselnych Doroty Potockiej. Obecnie niszczejący pałacyk podlega pod Muzeum w Łańcucie i czeka na swojego gospodarza, który
podejmie się niezbędnego remontu.
Ze względu na wyjątkową oryginalność
rozwiązań architektonicznych, jak i niepowtarzalność całego założenia parkowego
wykorzystującego naturalne leśne położenie, Julin w 1979 roku wciągnięto w rejestr
zabytków nieruchomych województwa rzeszowskiego. n

Obecnie w skład kompleksu wchodzą:
pałacyk myśliwski, służbówka zwana „dyrektorówką” lub „adiunktówką”, budynek
kuchni i lodownia. Po dawnych właścicielach w Julinie pozostała także anegdotka.
Otóż Alfred Potocki nakazał jeść swoim chłopom bez zginania ręki. Aby im to utrudnić,
a zarazem mieć pyszną zabawę, polecił
wykonać półmetrowe łyżki. Chłopi jednak
przechytrzyli swego pana. Wykonali z drewna sztućce, zasiedli przy stole jeden naprzeciwko drugiego i zgodnie z zaleceniem bez
zginania ręki... karmili się nawzajem! n

34 Konserwatorskie odkrycia

tekst Ewa Fudala, fot. Iwona Międlar

Mur do zasypania?
W ubiegłym roku,
w trakcie prac
związanych z budową
muru oporowego
za Halą Targową
w Jarosławiu, odkryto
XVII-wieczny mur
obronny. Miał być
wyeksponowany, ale
najprawdopodobniej
zostanie zabezpieczony
i zasypany. Powód?
Brak pieniędzy na ten
cel w miejskiej kasie.

W
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trakcie prac przy Hali, w segmencie środkowym natrafiono
na mur ceglany na zaprawie
piaskowo-wapiennej. W warstwach zasypowych znaleziono m.in. liczne fragmenty ceramiki, kafli i szkła z okresu XVI i XVII wieku.
Prace inwestycyjne zostały
wstrzymane decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu do
czasu ustalenia nadzoru
archeologicznego i przeprowadzenia niezbędnych
badań naukowych. W wyniku przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta
Jarosławia wybrana została oferta Pracowni Badań i Nadzorów Archeologicznych w Lublinie,
która w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w
Przemyślu określiła zakres badań.
W czasie dalszych prac okazało się, że
odkryty fragment ciągnie się na długości
23 metrów i ma szerokość półtora metra.
Korona muru została odsłonięta na głębokości 1,7 metra, zaś stopa fundamentowa
znajduje się poniżej dna wykopu doprowadzonego do głębokości 7,6 m.
– Odsłoniętą budowlę, której fragment
został odkryty za Halą Targową, interpre-

tujemy jako dawny arsenał leżący w linii
murów obronnych miasta, częściowo –
przynajmniej na wschodzie, wychodzący na
południe poza tę linię. Najpewniej pochodzi on z pocz. XVII w. Budowlę w południowej linii obrony miasta widzimy na
planach miasta z 1704 i 1808 r., a także na
widoku miasta z XVII w. Wydaje się, iż
trafnie umieścił arsenał A. Piątek na rekonstrukcji miasta z ok. 1800 r. Obecna ulica
Trybunalska występuje w źródłach historycznych z 1636 r. pod nazwą „Do Cekhausu” – arsenału – czytamy w informacji
Pracowni Badań i Nadzorów Archeologicznych w Lublinie.
Pod koniec ubiegłego roku przedstawiono też robocze wnioski konserwatorskie, na
podstawie których wojewódzki konserwator zabytków mógł określić sposób
dalszego postępowania z odkrytym zabytkiem. Zaproponował on zachowanie i wyeksponowanie muru, ale nie wykluczył
także możliwości zabezpieczenia i zasypania zabytku. Najprawdopodobniej z tej
drugiej możliwości skorzystają władze
miasta. W tegorocznym budżecie nie ma
bowiem pieniędzy na zabezpieczenie muru,
a mają natomiast ruszyć kosztowne i intensywne prace związane z planowaną od kilku
lat przebudową płyty rynku. W sprawie
muru mają się wkrótce wypowiedzieć radni.
Przeciwko zasypaniu odkrytego zabytku
protestuje już Stowarzyszenie Miłośników
Jarosławia i miejscowe Muzeum. n

tekst i fot. Agata Chmura
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Wskazała drogę
W

ykonana z piaskowca figura
Bożej Rodzicielki została posadowiona na wysokim cokole.
Razem z nim mierzy około czterech metrów
wysokości. Jak wiele kapliczek, krzyży i figur przydrożnych Podkarpacia niegdyś
rosła w otoczeniu wiekowych lip. W czasie
I wojny światowej została uszkodzona.
Zniszczenia dokonała kula carskiego żołnierza. Statua utraciła wówczas rękę, którą
w międzywojniu odrestaurowano. Restauracja ta okazała się szczególnie szczęśliwa
dla żołnierza AK, który w czasie następnej
wojny światowej zawdzięczał kapliczce
cudowne ocalenie.
W czasach okupacji hitlerowskiej niedaleko figury Matki Bożej, w dawnej bursie
gimnazjalnej, znajdowała się siedziba gestapo. Hitlerowcy torturowali tu więźniów
politycznych z całego regionu jasielskiego.
Dziś o tamtych strasznych dniach przypomina izba pamięci, którą urządzono w pod-

ziemiach budynku, gdzie
w czasie wojny przetrzymywano aresztantów. Sama
bursa zamieniona została
na Szpital Specjalistyczny.
Region jasielski w czasie II wojny światowej to
teren aktywnej działalności AK. Odbicie więźniów politycznych z tutejszego więzienia było jedną
z największych i najgłośniejszych po Powstaniu
Warszawskim akcji zbrojnego podziemia w Polsce.
Członkiem Armii Krajowej był także Stanisław
Wachowski ps. Jurand.
Udało mu się dokonać
rzeczy niesłychanej – zbiec
z hitlerowskiej katowni
mieszczącej się w pobliskiej Bursie. Ranny, doczołgał się do stóp statuy
Matki Bożej. Tu zawahał
się, nie wiedząc, jaki kierunek ucieczki
obrać. Według jego późniejszej relacji,
drogę wskazała mu Matka Boska wyciągniętą dłonią. Udał się w tym kierunku
i dzięki temu ocalał, gdyż pościg Niemców
poszedł w inną stronę.
Nieznane są motywy ustawienia figury
w tym miejscu. Według przekazów ustnych
dokonano tego jako przejaw próśb o wstawiennictwo Bożej Rodzicielki w trakcie
potopu szwedzkiego. Modlitwy do Matki
Bożej miały ustrzec jaślan przed heretykami, jakimi byli żołnierze Karola Gustawa.
Według innych źródeł, statua została
umieszczona w tym miejscu dla obrony
przed powodzią i oznaczała najdalszą
granicę wylewów rzeki. Ta hipoteza wydaje
się prawdziwsza, gdyż figura Matki Bożej
znajduje się na granicy miasta położonego
na lekkim wzniesieniu i jego dzielnicy
zwanej Gądkami. Ta dawna wieś leżała na
terenie wylewowym Wisłoki i Ropy, a problem powodzi w ubiegłych wiekach dotyczył Jasła szczególnie, gdyż jest to jedyne
miasto w Polsce położone nad trzema rzekami. Oblewają je także wody Jasiołki, od
której miejscowość wzięła swą nazwę (pierwotnie Jasiel, co znaczy jasny, połyskliwy jak
nurt płynącej przez nie rzeki). n

W Jaśle na posesji przy
ulicy Paderewskiego 1
znajduje się jedna
z najpiękniejszych
i najstarszych miejskich
rzeźb. Jest to figura
Matki Bożej
pochodząca z 1659
roku.
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Anielica
z Sobienia
Kiedy w kwietniowe
noce księżyc rzuca
srebrny blask na
wzgórze Sobień,
wśród pozostałości
zamku można spotkać
ubrane w białą szatę
widmo snujące się
pomiędzy porosłymi
zielskiem ruinami.
Według legendy to
duch dziewczyny,
która wolała śmierć,
niż zamążpójście.

W

czasie wędrówek po
bieszczadzkich szlakach warto zahaczyć
o Załuż – miejscowość położoną
na rozwidleniu dróg prowadzących
z Sanoka do Leska oraz do Przemyśla przez Birczę. Takie położenie sprzyjało rozwojowi osadnictwa od najdawniejszych czasów.
Archeolodzy na tym terenie już
przed II wojną światową znaleźli
ślady osady z epoki żelaza. Odkryto tu również cmentarzysko
z okresu rzymskiego. Wśród archeologicznych znalezisk do najcenniejszych należały: żelazne
groty do strzał i kusz, pięknie zdobiona
ceramika oraz moneta z czasów Hadriana.
Na wschód od Załuża znajduje się wzgórze Sobień, wznoszące się 350 m n.p.m.,
będące ramieniem bocznym głównego pasma gór Słonnych. Turystów przyciągają tu
jednak nie archeologiczne znaleziska, lecz
znajdujące się na tym wzniesieniu ruiny
będące pozostałością zamku. Wzgórze to
także ciekawy obiekt przyrodniczy: od 1970
roku zostało objęte ochroną jako rezerwat
przyrody. Tutaj akcję swojego utworu pt.
„Olbrachtowi rycerze” umieścił Zygmunt
Kaczkowski.

Początki zamku w Sobieniu nie są dokładnie znane. Pierwsza historyczna wzmianka o zamku pochodzi dopiero z roku 1373.
Według jednych historyków istniał tu początkowo gród ruski, według innych – węgierski, powstały w XIII stuleciu. Świadczą
o tym znaleziska archeologiczne, wskazujące na istnienie w tym miejscu gródka
drewniano-ziemnego.
W miejsce początkowej budowli powstał
na przełomie XIII i XIV wieku zamek
murowany w typie średniowiecznej warowni rycerskiej. Początkowo był on własnością królewską. Za czasów Kazimierza
Wielkiego dokonano jego umocnień, a Władysław Jagiełło nadał go wraz z licznymi
włościami rodowi Kmitów. Ponieważ zamek miał duże znaczenie militarne oraz
pozwalał kontrolować szlak handlowy
prowadzący z południa na wschód, w 1417
roku złożył tu wizytę sam król Jagiełło ze
swą trzecią żoną – Elżbietą z Pilczy Granowską. Według tradycji w siedzibie Kmitów odbyło się też ich wesele po ślubie
w sanockim kościele, którego udzielił im
arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski. Zaiste,
niezwykła to musiała być kobieta, skoro
głośno było o niej w całej ówczesnej Polsce.
W młodości porwał ją na Morawy, a następnie poślubił rycerz Czambor. Zabił go
z zazdrości Jończyk z Giczyna z czeskich
Odrowążów, który sam ożenił się z młodą
wdową. Po jego śmierci Elżbieta powróciła
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do Polski. Aby położyć kres awanturom
i plotkom, została wydana przez krewniaka
matki – Spytka z Melsztyna – za Wincentego Granowskiego. Z nim miała dwóch
synów i trzy córki. Granowski opuścił ten
padół przed małżonką, rzekomo otruty.
Wtedy Elżbieta zagięła parol na samego
króla. Co takiego w niej widział Jagiełło,
skoro dla niej naraził się na papieską ekskomunikę (matka Elżbiety była jego chrzestną), tego nie wie nikt. Urodziwa nie była
– kronikarz Jan Długosz opisał ją jako
kobietę suchotami wyniszczoną, zwiędłą
i podstarzałą (nic dziwnego, w tamtych czasach po pięciu porodach raczej nie wyglądało się kwitnąco). Na nic zdały się protesty,
król w wielkiej tajemnicy ożenił się ze swą
poddaną, a zarazem wdową po trzech
mężach.
W połowie XIV wieku zamek rozbudowano. Warownia składała się wówczas
z murowanego budynku znajdującego się na
szczycie wzgórza oraz drewnianego podzamcza obwarowanego wałami ziemnymi,
obejmującymi jego niższą część znajdującą
się od strony zachodniej. Średniowieczny
zamek był jak na owe czasy bardzo nowoczesny, wyposażono go m.in. w pomysłowy
system centralnego ogrzewania. Niestety,
już w 1474 roku budowla uległa zniszczeniu
podczas najazdu Węgrów. Swoje dołożył
najazd Wołochów w 1498 roku. Opuszczony przez Kmitów, którzy swą siedzibę
przenieśli do Leska, zamek szybko popadł
w ruinę. Do dzisiejszych czasów zachowały

się jedynie resztki kamiennych murów
i baszty oraz pozostałości ziemnych umocnień podzamcza.
Chociaż po siedzibie Kmitów pozostały
jedynie ruiny, to ciągle żywe są legendy
związane z tym rodem. Podobno do dziś
w zapomnianych zamkowych lochach znajdują się olbrzymie skarby. Ukryte u stóp
wzgórza wrota do podziemnego skarbca
otwierają się raz w roku, w Wielką Sobotę.
Nie słychać jednak, aby komuś udało się
tam wejść.
Dzieje zamku Sobień obfitowały również
w romantyczne historie. Jedna z nich być
może nawiązuje do najazdu Rakoczego.
Żona jednego z Kmitów ponoć zakochała
się w węgierskim rycerzu. Zdradzony kasztelan kazał pochować żywcem niewierną
kobietę w zamkowych lochach. Kiedy
Węgier dowiedział się o tym, wraz z gromadą druhów zdobył zamek, nie zastał już
jednak ukochanej przy życiu. Jej kości podobno po dziś dzień spoczywają przywalone głazami w zamkowych piwnicach.
Inna legenda opowiada o córce Kmity,
która nie chciała wyjść za mąż za starca
narzuconego jej przez ojca. Zrozpaczona,
w wiosenną noc rzuciła się z zamkowych
murów, wybierając śmierć niż życie z niekochanym mężczyzną. Jej duch do dziś błąka się wśród ruin zamczyska, a miejscowa
ludność zwie go Anielicą.
Z Sobieniem związany jest jeszcze duch
Czarnej Wdowy, która za Kmitami powędrowała do ich następnej siedziby – Leska.
Ale to już inny zamek i inna historia. n
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tekst i fot. Bożena Korecka-Szczerba, fot. Krzysztof Zieliński

Obronna
budowla
C

Posada Rybotycka to
niewielka wioska,
z kilkoma zaledwie
zamieszkanymi domami
nad średnim biegiem
Wiaru na Pogórzu
Przemyskim. Jej nazwa
związana jest
z pobliskim grodziskiem
z XI–XIII w. Słowa
„posad” i „ posadnik”
na określenie osady
podgrodowej
i rezydującego w niej
urzędnika pojawiają się
w Latopisie Hipackim
w 1150 r. Wieś znana
jest dzięki wspaniałej,
murowanej cerkwi
obronnej, dawniej
klasztornej pod
wezwaniem św.
Onufrego, jedynej tego
rodzaju na terenie
kraju.

RZESZÓW
PRZEMYŚL

Posada
Rybotycka

erkiew została
malowniczo usytuowana na
niewielkim pagórku
(400 m n.p.m.) w widłach Wiaru i jego lewobrzeżnego dopływu,
przy dawnym szlaku
solnym prowadzącym
do Sanoka. Grube mury, niewielkie otwory
okienne i zachowane
strzelnice, wydatne, uskokowe skarpy na
wszystkich narożach oraz ponadmetrowej
grubości mur obronny okalający wzgórze –
dopełniają obrazu całego założenia. Być
może nad wieżą i korpusem budowli były
jeszcze hurdycje lub izbice, a w murach
obronnych znajdowały się strzelnice. U podnóża cerkwi stały zabudowania klasztorne
bazylianów, otoczone drugim murem, za-

chowane jedynie w formie fundamentów.
Całe wzgórze cerkiewne jest ponadto cmentarzyskiem z pochówkami szkieletowymi
zorientowanymi głową na zachód, pochodzącymi z XVI– XIX w. Odsłonięte w północno-zachodniej części wzgórza resztki
murów pozwalają przypuszczać, że znajdowała się tu kostnica albo dzwonnica.
Trójczłonowa bryła świątyni zbudowana
została na planie podłużnym i powstawała
etapami. Krótkie prezbiterium, zwieńczone
gotyckim szczytem, kryje dach dwuspadowy, masywne zaś wieże nawy i babińca
– dachy czterospadowe. Wnętrza przykrywają sklepienia kolebkowe. W wieży nad
przedsionkiem znajduje się ponadto kaplica
dla mnichów z osobnym zewnętrznym
wejściem, do którego prowadziły pierwotnie drewniane, później kamienne schody
(dziś nie istnieją). Prezbiterium oddziela od
kwadratowej nawy murowana ściana ikono-
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stasu, zawierająca tylko dwa przejścia:
szersze stanowiące carskie wrota i węższe
wrota diakońskie (cecha ikonostasów średniowiecznych). Jest to jedyny zachowany
murowany ikonostas na terenie Polski. Brak
jego konstrukcyjnych powiązań ze ścianami
prezbiterium dowodzi wtórnego dobudowania, nie później jednak niż w XVI w., gdyż
takie jest właśnie datowanie odsłoniętych
na nim malowideł, współczesnych pozostałym freskom na ścianach prezbiterium
i nawy. Ta odsłonięta w latach 60. XX wieku
bizantyjsko-ruska polichromia o dużej wartości artystycznej urzeka swym pięknem
mimo nie najlepszego zachowania. Na sklepieniu widzimy Chrystusa Pantokratora, na
ścianach obrazy ewangeliczno-liturgiczne:
Ostatnią Wieczerzę, Komunię Apostołów,
Umywanie Nóg, a na łuku tęczowym poczet
proroków.
W zachodniej części cerkwi pod wieloma warstwami późniejszych tynków i pobiału przetrwały niezwykle interesujące
napisy w języku ruskim, polskim i łacińskim. Są to szczególnie liczne i świadczące
o ówczesnej popularności obiektu podpisy
pielgrzymów i odwiedzających z odległych
nieraz stron np. „Joannes Polaniec 1606
peregrini Roma”, „Jan Daniłowicz – Sanok”,
„Roman z Dobromila”, napisy wotywne,
ornamenty i daty, z których najstarsze,
arabskie to 1501 i 1506, a napisane cyrylicą
1574 i 1589. Przesuwają one datowanie
cerkwi do wieku XV lub nawet wcześniej.
Dokument sporządzony w Starym Sączu
13 stycznia 1368 r., w którym Kazimierz
Wielki nadaje Stefanowi Węgrzynowi wsie
w środkowym biegu Wiaru, wymienia trzy
monastery: Siemionów (obecnie Pacław),
Trójcę i Honoffry – dzisiejszą Posadę Rybotycką. Jest to pierwsza wzmianka o klasztorze, zapewne jeszcze drewnianym, a za-

Wyryte niewprawną ręką w tynku nazwiska i daty przetrwały wieki, stając się mimowolnie
świadkami epoki
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razem o osadzie. Za datę powstania najstarszej murowanej i do dziś istniejącej części
cerkwi przyjmuje się rok 1443, kiedy Posada
weszła w skład dóbr Waszki Rybotyckiego,
uważanego za jej fundatora. Kolejnymi właścicielami zostali Kormaniccy w 1505 r.
Drewniany klasztor oraz zapewne częściowo także cerkiew spłonęły podczas
najazdu tatarsko-tureckiego 1524 r. Potwierdziły to pośrednio ślady zwęgleń i popiołu odsłonięte na kamiennych schodach
podczas badań archeologicznych z 1966 r.,
wskazując jednocześnie na gwałtowny
przebieg wydarzenia, w czasie którego
zapewne zniszczeniu uległy fortyfikacje
klasztoru. Sądzono dotychczas, że klasztor
odbudował kolejny właściciel tych ziem,
kasztelan przemyski i lwowski Stanisław
Herburt. Przypuszczenia te ostatnio skorygowano. Dzięki badaniom rękopisów starocerkiewnych z 1555 r. przepisywanych na
zlecenie Kormanickich wiemy, że to oni
właśnie odnowili cerkiew.
Nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jakich
okolicznościach klasztor przystąpił do Unii
Brzeskiej. W 1692 r. należał już do grekokatolików, a w połowie XVIII w. przeniósł
się do ufundowanego przez Herbertów monasteru bazyliańskiego na Huczku w Dobromilu. Cerkiew stała się więc cerkwią
parafialną. Z podpisaniem Unii Brzeskiej
wiąże się postać ostatniego prawosławnego
biskupa przemyskiego, Michała Kopystyńskiego, początkowo zwolennika, a później
zagorzałego przeciwnika Unii, zmarłego
w pobliskim Kopyśnie (Kopystnie) i być
może pochowanego w 1609 r. właśnie w posadzkiej cerkwi. Po śmierci władyki Kopystyńskiego przez ponad 80 lat diecezja
przemyska obrządku wschodniego była
areną walk i zmagań o jej przynależność do
Unii Brzeskiej lub do prawosławia. Nie
przeszkodziło to jednak rozwojowi religijnemu i artystycznemu w dolinie środkowego Wiaru. Promieniujący daleko rybotycki
ośrodek malarski, obejmujący najpewniej
Posadę i Trójcę, współpracujący z nim
snycerze, aktywność pisarska niejakiego
Martyna – są tego wyraźnymi dowodami.
W drugiej połowie XVIII w. Posada
liczyła 368 mieszkańców, w 1938 r. mieszkało tam 690 osób. Druga wojna światowa
i przesiedlenia autochtonicznej ludności
położyły kres rozwojowi. Cerkiew jest dziś
filią Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, prowadzącego rozpoczęte w latach 60.
XX wieku prace konserwatorskie i pozostaje jednym z najcenniejszych zabytków
architektury sakralnej w Polsce. n

tekst i fot. Jolanta Danak-Gajda
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Malowane klasztory
Zapierające dech
w piersiach krajobrazy,
dzika przyroda
i bogactwo zabytków
kultury sprawia,
że rumuńska Bukowina
to jeden z najbardziej
malowniczych
zakątków Karpat
Wschodnich.
Na szczególną uwagę
zasługują tzw.
malowane klasztory.
Wybudowane w XV
i XVI wieku obronne
monastyry, wpisane
zostały w 1993 roku
na listę światowego
Dziedzictwa Kultury
UNESCO.

Obronny klasztor w Worońcu

A

by zrozumieć fenomen tych perełek
architektury cerkiewnej, trzeba
cofnąć się do czasu ich powstania.
W XV i XVI wieku Bukowina należała do
Hospodarstwa Mołdawskiego. To słabe państewko sąsiadowało z jednej strony z – będącą w rozkwicie – Polską Jagiellonów, a z
drugiej z potężną i ekspansywną Turcją.
Oba państwa miały apetyt na kontrolowanie Hospodarstwa i nie pozwalały

książętom mołdawskim na budowę warowni czy zamków. Jedynym wyjściem były
obronne klasztory, budowane przez tutejszych władców w miejscach strategicznych
lub w pobliżu swoich siedzib. W Bukowinie
wybudowano ich sześć, opowiem o dwóch
najpiękniejszych położonych w miejscowościach Woroniec i Mołdawica.
Wspólną cechą warownych świątyń
Bukowiny są ich niewielkie rozmiary.
Wewnątrz mieściły nielicznych wiernych,
reszta kryła się pod rozległymi okapami
gontowych dachów. W otoczonych potężnymi murami klasztorach mieściły się
hospodarskie wojska i chroniła się przed
najeźdźcami miejscowa ludność. Dla nich
właśnie – wtedy w większości analfabetów
– zewnętrzne ściany cerkwi ozdabiano malowidłami o tematyce religijnej. Niezrozumiałą liturgie w obcym dla nich języku
starocerkiewno-słowiańskim tłumaczyły
sceny biblijne w formie historyjek obrazkowych. Są to bardzo realistyczne malowidła, gdzie do przedstawień wizerunków
świętych wykorzystywano m.in. twarze
miejscowych, a diabłami byli wrogowie –
najczęściej Turcy lub Tatarzy. Uważny obserwator dopatrzy się postaci w sarmackim

Zewnętrzne polichromie to swoista „Biblia Pauperum”,
czyli Biblia dla ubogich analfabetów potrzebujących
słów Prawdy (cerkiew w Worońcu)

Woroniec
SUCZAWA

Mołdawica

BUKARESZT
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stroju, co jest dowodem na bliskie w tamtych czasach kontakty polsko-mołdawskie.
Tłem większości scen były pejzaże Bukowiny.
Co najważniejsze, freski do współczesnych czasów zachowały się w bardzo
dobrym stanie, nawet kolory nie wyblakły.
Każdy z sześciu monastyrów ma swoistą
barwę – Woroniec jest błękitny, Mołdawica
złota ze spatynowaną czerwienią, Humor
jest w różu indyjskim, Suczewica w zieleni,
a Arbore w zieleni malachitowej. Naukowcy
do dziś zastanawiają się, jak były sporządzone tak trwałe farby.
Do Worońca jedziemy z Suczawy –
dużego ośrodka administracyjnego Bukowiny – na południowy–zachód. Zbaczamy
z głównej trasy i na miejsce docieramy
lokalnymi drogami. Woroniec leży nad
rzeką o tej samej nazwie, która wpada do
Mołdawy. Monastyr ten uważany jest za
najpiękniejszy. Nazywany jest nawet „kaplicą sykstyńską Wschodu”. Fundatorem świątyni w 1488 roku był jeden z potężniejszych
władców Mołdawii – hospodar Stefan
Wielki, który w ten sposób podziękował
Bogu za zwycięstwo nad Turkami. Freski
zostały namalowane prawie 60 lat później.
To swoisty obrazkowy katechizm, który
tłumaczy Stary i Nowy Testament. Malowidła wewnątrz świątyni przedstawiają
ponadto m.in. jej fundatora Stefana Wielkiego w otoczeniu rodziny, który ofiarowuje
cerkiew Chrystusowi. Są też sceny z życia
świętego Jerzego patrona cerkwi, oraz narodzin Maryi. Moją uwagę przyciągają
jednak malowidła na ścianach zewnętrzCerkiew w Worońcu

Cerkiew w Mołdawicy
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nych – na zachodniej niezwykle realistyczny Sąd Ostateczny i drzewo Jessego z genealogią Chrystusa – na południowej. Nad
drzwiami wejściowymi do cerkwi widnieje
Chrystus Zbawiciel pomiędzy Matką Boską
i Janem Chrzcicielem – tzw. grupa Deesis –
motyw bardzo popularny w sztuce cerkiewnej.
Woroniec odwiedzają setki turystów
i wiernych, jest z tego powodu chyba
najbardziej skomercjalizowanym monastyrem. Mnisi powrócili tu w 1990 roku.
Z kolei klasztor Mołdawica jest klasztorem żeńskim. Leży w dolinie rzeki
Mołdowicy, nieopodal miejscowości Watra
Mołdawia, przez którą przebiega główna
trasa wiodąca z ukraińsko-rumuńskiego
przejścia granicznego Czerniowce – Siret.
Monastyr wybudowano w 1532 roku obok
ruin wcześniejszego monastyru mołdawickiego z początku XV wieku, którego
fundatorem był Aleksander Dobry, lennik
polskiego króla Władysława Jagiełły.
Inicjatorem budowy nowego klasztoru był
hospodar Petru Rares. Budowlę na planie
krzyża greckiego z podłużną częścią przed-

sionka i komory grobowej ozdobiono malowidłami 5 lat później, przemalowano je
częściowo w XVII wieku. Na ścianach zewnętrznych – tak jak i w Worońcu – freski
przedstawiają całą hierarchię niebiańską –
umiejscowiono je w absydzie głównej i konchach bocznych. Na ścianie południowej
znajduje się drzewo Jessego i oblężenie
Konstantynopola, a na ścianie zachodniej
uderza bardzo sugestywna wizja Sądu Ostatecznego, gdzie na samej górze widnieje
Starzec Dni, wśród aniołów zwijających
niebo. Oznacza to koniec świata. Po lewej
stronie są ludzie prawosławni, a z prawej
innowiercy, m.in. są wśród nich Żydzi.
Po monastyrze oprowadza nas bardzo
uprzejma siostra zakonna, która pokazuje
nam również tutejsze muzeum. Można tam
zobaczyć m.in. ikony z różnych epok, księgi
liturgiczne i przypisywany fundatorowi –
czyli księciu Petru Rares – rzeźbiony w drewnie tron. n
Klasztor w Mołdawicy zamieszkują zakonnice,
których czas poza czuwaniem i modlitwą wypełniają
codzienne prace porządkowe i oprowadzanie turystów

Cerkiew w Mołdawicy
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tekst Andrij Andruszko, fot. Mirosław Kusznirenko, Igor Pancziszin

Zakarpaccy
templariusze
J

Badacze twierdzą,
że w XII wieku jeden
z węgierskich królów
przydzielił templariuszom
ziemie z urodzajnymi
winoroślami w rejonie
obecnego zakarpackiego
miasteczka Serednie.
Istniejące do dzisiaj,
położone jest pomiędzy
Mukaczewem
i Użgorodem. Dla
obrony tego znacznego
majątku została
wybudowana forteca.
Twierdza, chociaż
zaznała zniszczeń
i przebudów, przetrwała
do dziś i jest unikatem
na Ukrainie. Co więcej,
to jedyna forteca na
Ukrainie, w której tak
dobrze zachowały się
elementy stylu
romańskiego.

Materiał jest efektem
współpracy z Redakcją
ukraińskiego czasopisma

Volyns'ka
Rivnens'ka

Zhytomyrs'ka

LWÓW
Khmetl'nyts'ka
L'vivs'ka

UŻGOROD

Ternopil's'ka

Serednie

Ivano-Frankivs'ka

Zakarpats'ka

Chernivets'ka

Vinnyts'ka

est to najbardziej archaiczny i prosty typ
fortyfikacji. Seredniański zamek tworzy
dziś potężna czteroboczna wieża-donżon,
której grubość ścian sięga ponad dwa
metry. Kiedyś obronę wzmacniały zewnętrzne kamienne mury, wały oraz napełnione
wodą fosy otaczające fortecę. Szczątki tych
murów widnieją jeszcze przysypane grubą
warstwą ziemi, fosy są już osuszone.
O działalności templariuszy na terenach
Zakarpacia wiemy bardzo mało. Pomagali
w leczeniu przeróżnych schorzeń. W swojej
działalności duchowni-lekarze wykorzystywali zarówno zasadę grecko-rzymskiej medycyny, jak również i ludowe metody.
Badacz historii zakarpackiej medycyny
z Użhorodu, Jewhen Weresz, zaznacza, że
zakonnicy znali także podstawy chirurgii.
Mnisi przeważnie leczyli chorych najbiedniejszych i nędzarzy, starców i kaleki.
Można stwierdzać, że zamek w Serednim najprawdopodobniej nie pełnił szczególnych funkcji obronnych, lecz służył jako
klasztor. Jednak w literaturze można się
spotkać z niezbyt pozytywną opinią o dzia-

łalności średniowiecznych rycerzy-mnichów.
Zdaniem profesora Sergija Fedaka z Uniwersytetu w Użgorodzie, templariusze otrzymali w darze Serednie za znaczną rolę
w wytępieniu ruskiej szlachty Zakarpacia.
Likwidacja zakonu Rycerzy Świątyni
zmusiła zakarpackich mnichów do opuszczenia Seredniego. Ale zamek długo nie stał
pusty, dosyć szybko zasiedlili go mnisi zakonu Św. Pawła (pawlikanie), a z czasem
twierdza stała się własnością bogatych
magnatów Pałaci oraz Dobo. Największy
rozkwit Seredniego jest związany z tym
ostatnim rodem. Rodzina Dobo władała
Serednim blisko sto lat – do początku XVII
wieku. W tym czasie zamek był parokrotnie
remontowany.
Historia sredniańskiej twierdzy z tego
okresu jest związana z osobą narodowego
bohatera Węgier Isztwana Dobo, który
w 1552 roku obronił przed liczną armią
turecką zamek w Egerze. Przez pewien czas
był on wojewodą transylwańskim, później
przeniósł się do Seredniego, gdzie umarł
w 1572 roku. Tureccy jeńcy, niewolnicy
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Isztwana Dobo, wykopali słynne piwnice,
gdzie dziś dojrzewają w dębowych beczkach wina „Leanka”.
W 1602 roku zmarł ostatni przedstawiciel z rodu Dobo. Od tamtego czasu
Seredniański majątek zaczął przechodzić
z rąk do rąk. Właścicielami były rodziny
Pereni, Forgacz, Rakoci. Po klęsce w wojnie
węgierskiego narodu lat 1703–1711 austriackie wojska rozprawiły się z jej przegranymi
uczestnikami. Forteca w Serednie przekształciła się w ruinę. Od połowy XVIII wieku
zamek systematycznie ulegał zniszczeniu.
Donżon twierdzy (rozmiary 18,6 × 16,5 m)
mieści się w południowo-zachodniej części
wsi. Ta główna i najbardziej charakterystyczna część romańskiej fortecy, pierwotnie była trzypoziomowa, dzielona drewnianymi stropami pomiędzy piętrami. Dla
wzmocnienia fortecy naroża wież na zewnątrz były wyłożone kamiennymi blokami,
a ściany z dwóch boków starannie obłożone
kamieniem.
Wysokość wieży sięgała 20 metrów, grubość ścian wynosiła 2,6 m. Wejście, w celu
bezpieczeństwa, znajdowało się na wysokości drugiej kondygnacji. Pierwotnie prowadziły do niego drewniane schody, które
w przypadku niebezpieczeństwa można było
usunąć bądź spalić. Na drugim poziomie
znajdowały się trzy pomieszczenia, w jednym z nich mieściły się schody, za pomocą
których można było się dostać na trzeci
poziom.
Na drugiej kondygnacji widać schody
prowadzące na piętro niżej, gdzie znajdo-

wały się dwa pomieszczenia: „wschodnie”
i „zachodnie” (wymiary 11,2 × 6m). W ścianie o grubości 1,3 m widać miejsce na drzwi
o szerokości 80 cm. Obok – jama, zarzucona kamieniem – może pozostałość po
studni. Ponieważ pierwszy poziom wieży
miał niedostateczną ilość światła, mieściły
się tu komory, arsenał oraz więzienie.
Dostępu do zamku broniły dwie linie
obrony. Pierwsza zapora była drewniana,
tak zwany „pałanek”. Za nią biegła podwójna linia wałów i fosa, napełniona wodą. Na
ostatnim wale wznosił się kamienny mur
o grubości 1 m wzmocniony czterema basztami w narożach. Na zamkowy dziedziniec
można było wjechać przez wejście, które
mieściło się w południowo-zachodniej części ściany fortecy.
Główną rolę w systemie obronnym Seredniańskiego zamku odgrywały ściany zachodnia i południowa, z których kontrolowano wejście na dziedziniec zamku. W tych
ścianach znajduje się najwięcej okien –
ocullusów. Na ścianie zachodniej było ich
pięć, rozmieszczonych w dwóch rzędach.
W południowej – cztery. Między oknami,
w grubości muru znajdował się chodnik,
który pozwalał obrońcom zamku przemieszczać się od jednego okna do drugiego.
Trzy lata temu w zakarpackiej prasie pojawiła się informacja o planach odbudowy
ruiny w Serednim na ukraiński ośrodek
przez współczesnych templariuszy. Tak
więc niespodziewanie historia zamku znowu nabrała dynamiki.
Zagadką wydaje się już to, że nowi templariusze tak mocno zainteresowali się
zapomnianą twierdzą. Może przyczyną są
słynne tajemnice rycerzy? n
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Nie do podrobienia
Zdzisław Pękalski
z Hoczwi koło Leska,
swoich zwiedzających
do autorskiej galerii
mieszczącej się
w piwnicy, wprowadza
w całkowitej ciemności.
Potem rozświetla
błyskiem zapałki mrok
i zaczyna zapalać świece
na swoich pracach.
– Czasami są one
korytem świńskim,
czasami beczką
absurdalnie skróconą,
czasami oknem
z kratami z magazynu,
czasami blatem stołu
ślusarskiego, czasami
niecką, albo deską
wyrzuconą z Jeziora
Solińskiego, która
oderwała się
z zatopionej na dnie
jeziora chaty, szopy,
stajni – tłumaczy
gospodarz galerii.
W swojej pracowni
daje tej desce, temu
drewnu nowy życiorys
– sakralny.

RZESZÓW

LESKO

Hoczew

R

ytuał ze świecami powtarza się za
każdym razem, gdy Pękalskiego odwiedzają turyści przejeżdżający tędy
w Bieszczady. Odbywa się nawet dla jednego widza, bowiem jak twierdzi artysta – nawet jedna osoba jest godna tego, żeby tym
urokliwym wnętrzem się podzielić …i dzieli
się nim. – Ja nie sam to wszystko stworzyłem. Doskonale wiem, że wszystko pochodzi od Najwyższego, który rozdawał to, co
uznał za stosowne każdemu z nas, a mnie
dał tak wiele, że nie mogę się tym nie dzielić.
Prowokacyjnie stawia świeczki, tak by
ogień dotykał drewna. Niejedna świeca
przypaliła obrus przy „Ostatniej wieczerzy”.
To taki świadomy zabieg artystyczny, swoista technika. Obraz żyje własnym życiem,
to co się z nim dzieje, jest zapisane na jego
powierzchni i świeczka, która przypali
deskę jest – mile widziana. Specjalnie robi
takie prowokacje. On po prostu bawi się
tymi deskami, które są mu dane.
Koryta świńskie do Pękalskiego przychodzą same, często dzięki księżom, którzy
przyjeżdżają do Hoczwi z prośbą o namalowanie Ostatniej Wieczerzy, Patrona, Madonny czy Chrystusa. Do tego doszło! Po
prostu koryto jest już symbolem stajenki
betlejemskiej, a księża odkryli to najwcześniej i docenili.

Np. jest korytko dla jednego prosiaczka,
które dostąpiło zaszczytu żłóbka betlejemskiego. Jedna z wersji jest w kościółku
w Czystogarbie, koło Komańczy. Tam właśnie Jezus namalowany w korytku gra swoją
rolę w czasie świat Bożego Narodzenia. – Ja
nie pasuję do kościołów, kościół musi
pasować do mnie i właśnie ten w Czystogarbie do mnie o tyle przypasował, że ksiądz
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go mi pozostawił pustym i tę drewnianą
świątynię zasiedliłem swoimi pracami.
W jednym z kościołów w Przemyślu wisi
duży, bo mający 180 cm św. Franciszek
z Asyżu, ma tam osobną ścianę i dzięki
temu, nie gryzie się z resztą wystroju.
Osobny temat to diabły Pękalskiego. Są
mu podporządkowane bez reszty. – Ja nimi
rządzę twardą ręką i one muszą mnie
słuchać! Jak każę im się śmiać, to się śmieją,
jak każę żeby były smutne, to są smutne, jak
mają był głupie, to są głupie – no i tak już
jest. Diabły Pękalskiego żyją w symbiozie ze
świętymi. Symbioza jest nieodzowna bo, co
by było gdyby nie było diabłów na tej ziemi?
– pyta artysta i zaraz odpowiada – Klapa
zupełna. Osoby duchowne byłyby niepotrzebne, kościoły też, spowiedź, sakramenty… po co? Nie ma diabła – to wszystko wali
się w gruzy, nie jest potrzebne – także
myślę, że diabłu nie ogarek, tylko całą
świecę też powinno się zapalić. Pan Bóg
wiedział co robi… do czego tego diabła
zmusił, strąciwszy go z nieba na ziemię, do
piekieł.
Diabły są przyjazne, przynajmniej tak
wyglądają. – Nie chcę, żeby straszyły, wolę
żeby bawiły, ale żeby przypominały, że
jednak ten prawdziwy demon szatan jest.
A ludzie o nim zapominają.

Deski sugerują Pękalskiemu, jaki będzie na nich
święty. Jest ich tak wielu, że
to kopalnia pomysłów.
Najbardziej ceni świętego
Franciszka z Asyżu. To jest
święty numer jeden, najczęściej przedstawiany przez
artystę, dlatego że kocha
las, przyrodę. Maryje zdarzają mu się bardzo różne.
Niekonwencjonalną jest
Madonna, która jeszcze
nie urodziła. Nikt na świecie nie miał odwagi namalować tak Matki Bożej z dzieciątkiem w łonie, prześwietlonym jakby kolorowym rentgenem. Ciągle ma nowe jakieś
pomysły. Ostatnio malował błogosławionego księdza Jana Balickiego. Był to człowiek wielkiej skromności i mądrości. Przedstawił go na desce z płotu. – Chodził
w cerowanej sutannie, chociaż był profesorem seminarium i miał pieniądze, ale
wszystkie dawał na biednych, zrobiłem
z drucików cerę na pękniętej desce – jest to
bardzo wzruszające. Zawsze wybieram tak,
żeby już drugi raz było to niemożliwe do
powtórzenia.
I tego nie można powtórzyć, bo Zdzisław Pękalski jest nie kopiowalny… n

Niepokojąca rzeźba wiedźmy
bieszczadzkiej zerka z płotu
na odwiedzających
pracownię i dom artysty

Najnowsze dzieło Pękalskiego
to ustawiona na podwórku
studnia połączona z kapliczką

Magiczne ogrody
Album Polska. Ogrody i rezydencje zawiera zdjęcia
37 założeń parkowo-pałacowych, w których zieleń jest
istotnym elementem całości założenia architektonicznego. Trzech ich autorów: Krzysztof Motyka, Jerzy
Piórecki i Rafał Nesterow pokazują nam świat najpiękniejszych ogrodów historycznych otaczających rezydencje i dwory. Są wśród nich zarówno te najbardziej
znane i często odwiedzane, jak i te zapomniano przez
czas i ludzi. W zestawie znalazło się aż osiem założeń
parkowo-pałacowych usytuowanych na terenie Podkarpacia: Baranów Sandomierski, Bolestraszyce, Krasiczyn,
Łańcut, Przeworsk, Sieniawa, Wysock i Zarzecze.
Każdy z prezentowanych parków ma swój niepowtarzalny charakter i styl swoiste piętno odciśnięte przez pokolenia ogrodników, architektów krajobrazu i samych
właścicieli. O wyjątkowości każdego z nich decyduje
miejsce, dobór roślin i ich rozplanowanie oraz woda
i otaczający krajobraz, a także architektura budowli.
Magia ogrodu to jego przemijanie, a zarazem wielowiekowe trwanie. Ogród nigdy nie jest dziełem skończonym,
nieustannie rozwija się, rośnie, zmienia zależnie od pór
roku, które ubierają go w nową szatę. Ba, przecież każda
pora dnia inaczej maluje jego oblicze. Autorzy zdjęć
starają się uchwycić zmiany, a jednocześnie pokazać
w tych założeniach elementy stałe, niezmienne: linie
drzew, punkty i osie widokowe, aleje czy wreszcie rzeźby
ogrodowe.
Autorzy mają nadzieję, że w prezentowanych założeniach każdemu uda się znaleźć furtkę do własnego, „tajemniczego ogrodu”.

„Ślad” po raz drugi
Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „Ślad”
wydało następny numer kwartalnika społeczno-historyczny
„Ślad”, z dominującą tematyką walki zbrojnej o niepodległość
Polski. W numerze redaktor naczelny Janusz Kujawa poleca
szczególnej uwadze biogram płk. K. Iranka-Osmeckiego autorstwa Grzegorza Ostasza. Rocznicowy temat to 25-lecie pierwszej w stanie wojennym masowej demonstracji mieszkańców
Rzeszowa w dniu 3 maja 1982 r. Materiał ten, autorstwa Małgorzaty Gliwa, powstał we współpracy z rzeszowskim oddziałem
Instytutu Pamięci Narodowej. Aktualny temat to walka z Kościołem, inwigilacja duchownych i nakłaniania ich do współpracy przez komunistyczna służbę bezpieczeństwa.
Interesującym tematem jest także rozwiązanie zagadki, kogo
przedstawiają postacie żołnierzy z rzeszowskiego pomnika
Władysława Sikorskiego, którą rozszyfrował Jan Lucjan Wyciślak w tekście Utajniony pomnik, czyli odtajnianie historii
współczesnej. Do ciekawych zaliczyć należy także relację Kazimierza Kaszuby, uczestnika tragicznej próby pójścia żołnierzy
AK na pomoc powstaniu warszawskiemu Na pomoc Warszawie – relacja świadka.
Ku radości redakcji „Skarbów Podkarpackich” odnotowaliśmy bardzo sympatyczną reakcję na ukazanie się naszego
dwumiesięcznika, a za życzenia sukcesów dziękujemy.

