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tekst Krzysztof Zieliński, fot. Archiwum

Koczobryk
W ramach akcji marki
Tyskie „Odnawiamy
Skarby Podkarpacia”
wspólnymi siłami udało
się odnowić kolejny
obiekt: zabytkowy
pojazd konny
„koczobryk” ze zbiorów
Zamku w Łańcucie.
Podczas trwania
miesięcznej zbiórki
funduszy, we wrześniu
2007 r. Tyskie wraz
z mieszkańcami
Podkarpacia zebrało
sumę 30i954 zł, która
została przeznaczona w
całości na renowację
tego obiektu.

w pełnym blasku
P

racami renowacyjnymi zajęła
się działająca od
1890 roku firma Bogajewicz, rodzinne przedsiębiorstwo z tradycjami, zajmujące się
produkcją i renowacją
powozów. Prace remontowe trwały od
lipca do końca września 2007 r. i objęły cały
pojazd. Warto było czekać, ponieważ efekt jest
niesamowity – wystarczy spojrzeć na zdjęcię
koczobryku przed i po
renowacji!
– Odnowienie koczobryku w Łańcucie było
dla nas nie lada wyzwaniem ze względu na
naglący termin oraz zakres prac. Musieliśmy działać bardzo szybko i sprawnie.
Praca odbywała się dwutorowo: naprawa
nadwozia i kół oraz montaż w kuźni i prace
wykończeniowe. Kluczowym etapem renowacji było odtworzenie nadwozia i kół.

Zniszczone drewno odrestaurowaliśmy z wykorzystaniem oryginalnych elementów,
zgodnie z regionalną tradycją, z zastosowaniem łączenia na nity. Udało nam się
również zachować pierwotny walor pojazdu:
miękkość resorów – powiedział Mikołaj
Bogajewicz, kierownik zespołu renowacyjnego.
Elegancka tapicerka z prążkowanego weluru, skórzana, czarna buda podbita miękkim suknem, wysmakowana szmaragdowozielona barwa tapicerki korespondują
z kolorystyką skrzyni i podwozia pojazdu.
Koczobryk to istne cudo w łańcuckich
zbiorach, będzie teraz wizytówką zamkowej
wozowni.
– W imieniu Tyskiego bardzo serdecznie
dziękuję mieszkańcom Podkarpacia za
wsparcie charytatywnej akcji „Odnawiamy
Skarby Podkarpacia”. Wspólnie udało nam
się osiągnąć duży sukces: odnowiliśmy
razem dwa ważne dla regionu obiekty: sanatorium w Iwoniczu-Zdroju oraz koczobryk w Łańcucie – powiedział Tomasz
Kanton, brand PR manager w Kompanii
Piwowarskiej. n

Więcej na www.skarby-podkarpacia.pl
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Krzysztof Zieliński

Ten numer jest ostatnim z cyklu finansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Sąsiedztwa
Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC
2004–2006. Jednak proszę się nie obawiać, nie oznacza
to bowiem zawieszenia projektu pt. Skarby Podkarpackie. Otrzymaliśmy dotację na kolejne cztery numery,
więc do połowy 2008 roku mamy środki na wydawnictwo.
Co więcej, mamy także możliwość komunikacji
z naszymi Czytelnikami poprzez Internet. Działa już
strona www.skarbypodkarpackie.pl, na której można znaleźć i przeczytać
wszystkie tegoroczne numery Skarbów, włącznie z wydaniem zerowym
z 2006 r. Umieszczamy na niej także teksty i zdjęcia publikowane w poszczególnych numerach. Tę część strony: Info-Skarby i Foto-Skarby będziemy
w kolejnych miesiącach rozbudowywać. Zachęcamy także Państwa do
przysyłania własnych materiałów (zdjęć, tekstów, informacji), które po
zredagowaniu będziemy zamieszczać na naszej stronie. Niech będzie ona
zachętą do odwiedzania naszego regionu i zwiedzania jego „skarbów”:
zamków, pałaców, kościołów, dworów, kapliczek, muzeów. Zależy nam także
na tym, aby wszystkie informacje o prowadzonych pracach remontowych,
konserwatorskich przy zabytkach w Waszej okolicy były na naszej stronie od
razu rejestrowane. Niech strona ta będzie swojego rodzaju kalendarium
ratowania zabytków Podkarpacia, także miejscem zamieszczania
archiwalnych zdjęć już nieistniejących obiektów.
W tym numerze zaczynamy także prezentację cmentarzy wojennych
z czasów I wojny światowej. Pomocne w tym będą zdjęcia fotografa Jerzego
Wygody, które w sposób artystyczny prezentują ich stan zachowania.
Nadal apeluję i proszę o odsyłanie ankiet, które otrzymaliście Państwo
w poprzednich numerach. Spływają one powoli, a w nich ocena naszej
dotychczasowej pracy i sugestie, w jakim podążać kierunku. Dziękujemy za
jedno i drugie. W kolejnym numerze przedstawimy szczegółowo Państwa
uwagi oraz propozycje.
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Na okładce: cmentarz wojenny
Nowy Żmigród 9
(fot. Jerzy Wygoda)
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tekst i fot. Stanisław Kłos

Linia
J

Roztocze – bunkier Linii
Mołotowa na wzgórzu
Hrepcianka
Tytuł brzmi jak pomruk
okrutnej wojny,
wprawdzie odległej, ale
wciąż jeszcze żywej
w pamięci ludzi, którzy
ją przetrwali. Pozostały
po niej tysiące mogił
i cmentarzy, i resztki
zazwyczaj ponurych
militarnych budowli.
Nie brak ich i na
terenie województwa
podkarpackiego. Na
wschodnich obrzeżach
regionu przetrwał
system umocnień,
będący częścią wielkiej
radzieckiej rubieży
obronnej potocznie
zwanej Linią Mołotowa,
człowieka, który jako
minister spraw
zagranicznych Związku
Radzieckiego, złożył
swój podpis pod aktem
sankcjonującym kolejny
rozbiór Polski. Jak na
ironię ma tu pamiątkę
swojego imienia.

Bunkier na Hrepciance
– widok ogólny

ej współczesna nazwa
upowszechniła się w pewien czas po wojnie, gdyż
w radzieckiej nomenklaturze wojskowej nie występowała. Nadgraniczne fortyfikacje określano po prostu
jako rejony umocnione. Na
dobrą sprawę nie bardzo
wiadomo, kto ją wprowadził.
Według jednej z wersji wymyślona została przez oficerów niemieckich. Tworzą ją
żelbetonowe schrony bojowe,
w części jeszcze w miarę dobrze zachowane lub tylko ich ruiny. Jedne
sterczą pośród pól, inne skrywają się
głęboko w lasach, jeszcze inne wtopiły się
pomiędzy wiejskie zagrody, a nawet zabudowania kilku miast. Straszą czarnymi oczodołami strzelnic lub zwaliskami betonów
pogruchotanych siłami wybuchów. Ich mroczne wnętrza skrywają niejedną tajemnicę.
Linia Mołotowa miała strzec zachodnich
granic Związku Radzieckiego ustalonych
we wrześniu 1939 roku, kiedy to na mocy
słynnego paktu Ribbentrop–Mołotow, Polska została rozdarta pomiędzy dwa ościenne mocarstwa, hitlerowskie Niemcy i stalinowską Rosję, i wymazana z mapy Europy.

W tej części Polski tzw. linia demarkacyjna,
czyli granica ustanowiona pomiędzy dwoma strefami okupacyjnymi, biegła od Przełęczy Użockiej wzdłuż doliny Sanu, w dół
jego biegu, do rejonu Sieniawy, tu skręcała
na wschód i dalej prowadziła w kierunku
Krystynopola nad Bugiem. Dekretem Rady
Najwyższej Związku Radzieckiego z dnia
1 listopada 1939 r., tereny położone na
wschód od tej linii, stały się częścią radzieckiej Ukrainy.
Usytuowany w obrębie województwa
podkarpackiego południowy fragment Linii
Mołotowa rozpoczyna się w Bóbrce nad
Sanem w powiecie leskim, a kończy na
Roztoczu południowym w regionie lubaczowskim. W jego skład wchodzą dwa zespoły umocnień – Przemyski Rejon Umocniony i Rawskoruski Rejon Umocniony.
Każdy z nich składał się z szeregu punktów
oporu obejmujących od kilku do kilkunastu
schronów bojowych. System obronny Linii
Mołotowa składał się z fortyfikacji stałych
tj. betonowych schronów bojowych potocznie nazywanych bunkrami, a w nomenklaturze radzieckiej toczkami oraz fortyfikacji
polowych – rowów i zapór przeciwczołgowych, a także zasieków i okopów. Budowę
umocnień rozpoczęto latem 1940 r., wkrótce po oficjalnej decyzji podjętej przez wła-
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Mołotowa
dze radzieckie 26 czerwca tego roku. Na
obszarze tym wzniesiono w sumie blisko
200 schronów, a co najmniej drugie tyle
rozpoczęto, ale do dnia wybuchu wojny
niemiecko-radzieckiej nie zdołano ukończyć. Umocnienia budowane były przez
specjalne jednostki Armii Czerwonej z zachowaniem największej tajemnicy. Ludność
zamieszkała w rejonie ich budowy była
z reguły wysiedlana, częstokroć w odległe
strony. Do budowy umocnień zaangażowano ogromne siły ludzkie oraz środki
techniczne i materiałowe, mimo tego, do
dnia wybuchu wojny niemiecko- sowieckiej, zdążono wykonać zaledwie niespełna
30% planowanych fortyfikacji. Wiele dzieł
obronnych dopiero rozpoczęto, inne już
ukończone, nie zdołano uzbroić i obsadzić
załogami. Między innymi nie zrealizowano
do końca dużego węzła obrony obejmującego punkty oporu w rejonie Duńkowic,
Kalnikowa i Kobylnicy Ruskiej.
W chwili wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, w dniu 22 czerwca 1941 r., graniczne umocnienia nie odegrały znaczniejszej roli. Przednie linie obrony zostały
szybko przełamane lub po prostu ominięte.
Dłużej broniły się jedynie punkty oporu
w rejonie Leska, Załuża, Przemyśla i na
Roztoczu, powstrzymując – na krótko zresztą – niemiecką nawałę. Tylko nieliczne,

mimo, że walczyły w osamotnieniu, broniły
się stosunkowo długo. Jak podczas każdej
wojny, niezależnie od jej celów politycznych
i ideologii, tak i w toku tej ostatniej, po obu
walczących stronach dochodziło do heroicznych aktów odwagi i bohaterstwa. Najdłużej chyba bronił się bunkier koło stacji kolejowej w Załużu dowodzony przez kpt.
Rikadze. Zamilkł dopiero 12 lipca wysadzony przez niemieckich saperów. Cała załoga,
w sumie kilkudziesięciu żołnierzy i parę
osób cywilnych, zginęła pod zwałami betonu. Podobnie wraz z załogą wysadzony zo-

Jeden ze schronów punktu
oporu w rejonie miejscowości
Nowe Brusno

Ruiny schronu bojowego
u podnóża zamku Sobień
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Tradytor artyleryjski
w masywie Wielkiego
Działu koło Huty Starej,
w środkowym otworze
widoczna lufa działa
(ten sam bunkier
– sąsiednia strona u góry)

Nieukończony bunkier pod
Podemszczyzną. Miejsce na
kopułę pancerną, której nie
zdążono zamontować

stał bunkier na wzgórzu zwanym Szubienica pod Leskiem. Długo bronił się jeden
ze schronów usytuowanych nad Sanem
w Przemyślu, zachowany zresztą do dziś,
dowodzony przez lejtnanta P. Czaplina, do
którego nie dotarł rozkaz odwrotu. Trwał
mimo trafienia setkami artyleryjskich pocisków. Desperacką obronę Rosjan zdławiły
dopiero użyte przez Niemców miotacze
ognia.
Stan zachowania schronów jest bardzo
różny. Sporo jest zrujnowanych, ale wiele

przetrwało w całkiem niezłym stanie. Tylko
stosunkowo nieliczne schrony zostały
zniszczone podczas walk w 1941 r. Niektóre
zostały wysadzone przez Niemców jeszcze
podczas okupacji. Pewną część bunkrów
wysadziły wojska sowieckie lub polskie już
po zakończeniu wojny.
Schrony budowane były z solidnego i dobrze zbrojonego betonu. Ściany czołowe
budowli mają grubość 100 do 200 cm,
a stropy 90 do 175 cm i dodatkowe
wzmocnienia z szyn kolejowych. Niektóre
zaopatrzone były w kopuły pancerne,
w części jeszcze zachowane, i peryskopy do
obserwacji przedpola. Większe obiekty
miały instalacje wentylacyjną i elektryczną
oraz własne zaopatrzenie w wodę. Uzbrojenie ich stanowiły ciężkie karabiny maszynowe, działka przeciwpancerne kalibru
45 mm i armaty forteczne kalibru 76,2 mm.
Na interesującym nas terenie występuje
co najmniej kilka rodzajów schronów, poczynając od małych i prostych budowli
z jedną izbą bojową dla ckm lub działka
ppanc, po duże i skomplikowane schrony
wieloizbowe, mające po 2–3 komory bojowe, niekiedy nawet i więcej, ze stanowiskami dla ckm i działek lub armat. Zazwyczaj są to budowle 2-, 3-kondygnacyjne,
składają się z części nadziemnej bojowej
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i części podziemnej gospodarczej. Poszczególne obiekty przystosowane są do prowadzenia ognia czołowego, ognia bocznego
lub w obu kierunkach jednocześnie. Według zasad sztuki fortyfikacyjnej możemy tu
wyróżnić budowle typu: kojce, półkaponiery, kaponiery i przynajmniej dwa rodzaje
tradytorów. Oprócz schronów bojowych
spotyka się tu też bunkry obserwacyjne
i bunkry dowodzenia.
Wędrując wzdłuż doliny Sanu radzieckie
umocnienia, w większości zrujnowane,
możemy napotkać w rejonie Bóbrki, Leska,
Załuża, Sanoka (dzielnica Olchowce), Dobrej, Bartkówki, Pawłokomy, Iskani, Bachowa, Krasiczyna i Dybawki. Jeden ze zrujnowanych bunkrów znajduje się nad Sanem
w pobliżu zamku w Lesku, dwa inne
u podnóża ruin zamku Sobień koło Załuża.
Wyjątkowe nagromadzenie dzieł obronnych występuje w rejonie Przemyśla, który
w radzieckich planach stanowił ważny
punkt oporu oraz w najbliższej jego okolicy,
w obrębie Medyki, Siedlisk i Łuczyc. W sumie można się tu doliczyć 37 schronów,
w tym 25 na terenie samego miasta. Niektóre z nich zostały wkomponowane w stare
umocnienia austriackie z czasów I wojny
światowej.
Na dalszym odcinku ówczesnej granicy
biegnącej w dół Sanu umocnienia pojawiają
się raczej sporadycznie. Spotyka się tu
niemal wyłącznie pojedyncze dzieła obronne strzegące niegdyś dróg lub przepraw
przez rzekę. Dwa bunkry w Duńkowicach
zamykały drogę z Radymna na Lwów. Pojedyncze bunkry w Manasterzu i Wiązownicy pilnowały łatwo dostępnych brodów,
gdzie do dziś istnieją przeprawy promowe.
Wyjątkiem jest rejon Sieniawy w okolicach
której zachowały się pozostałości tzw. pasa
przesłaniania liczącego 14 obiektów.
Najbardziej rozbudowany i najlepiej zachowany system umocnień, niegdyś wchodzących w skład Rawskoruskiego Rejonu
Umocnionego, znajduje się w obrębie powiatu lubaczowskiego. Pomijając pojedyncze bunkry rozrzucone na przestrzeni od
Oleszyc, poprzez Dachnów aż do Chotylubia oraz dwa schrony w rejonie Huty
Kryształowej, większość usytuowana jest
pośród wzniesień Roztocza lub na jego zachodnich przedpolach. Duże zespoły schronów tworzących niegdyś punkty oporu
znajdują się w rejonie Nowego i Starego

Sowiecki bunkier na polach Podemszczyzny
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Bunkier w rejonie Starego Brusna
Brusna, Wielkiego Działu, Diewięcierza i Gorajów. Oprócz
bunkrów można tu jeszcze znaleźć wyraźne ślady rowów
przeciwczołgowych i transzei. Osobliwością jest punkt
oporu w rejonie niewielkiego wzgórza Hrepcianka (331 m)
koło Polanki Horynieckiej, gdzie na stosunkowo małej
przestrzeni znajduje się aż 6 obiektów, a kilka następnych
w okolicy, w tym dwa duże tradytory artyleryjskie i niezwykle
duży tradytor międzypola. Ten ostatni obiekt przystosowany do ognia dwubocznego ma aż 6 izb bojowych: 2 dla
działek ppanc i 4 dla ckm oraz 2 stanowiska obserwacyjne.
Niemal wszystkie są całe. Do niedawna w jednym z tut.
bunkrów tkwiła rosyjska armata, zabrana do Muzeum
Wojska Polskiego. Drugi godny wzmianki zespół schronów
znajduje się w otoczeniu wzgórza Wielki Dział (390 m).
Doliczono się tu w sumie 14 obiektów. Jest wśród nich duży
tradytor artyleryjski ze stanowiskami dla dwóch dział fortecznych i ckm. W jednym z bunkrów tkwi jeszcze zniszczona armata.
Umocnienia Linii Mołotowa to już dziś pamiątka
historyczna, pamiątka czasów wojny i niewoli, i choć miała
ona strzec granic i interesów jednego z zaborców, to
w jakimś stopniu wpisała się także w dzieje Polski. Bunkry
Linii Mołotowa reprezentują pewien etap fortyfikacji,
który przeżył się wraz z II wojną światową. Może z racji
walorów historycznych i techniki wojennej powinny być
uznane za zabytki sztuki fortyfikacyjnej i prawnie chronione. Niestety większość obiektów marnieje, choć w całości stanowią dużą atrakcję turystyczną. Solidny żelazobeton, którego nie imały się bomby i pociski artyleryjskie,
nieubłaganie niszczą czas i ludzie. n
Ruiny sowieckiego bunkra – pomnika w Załużu

tekst i fot. Agata Chmura

To też są zabytki

Graniczna kapliczka
N

ajstarszą kapliczką na terenie
Myczkowa jest obiekt stojący przy
drodze prowadzącej do Berezki
i do Leska. Miejsce to określane jest przez
miejscowych mianem Bagna. Nazwa ta jest
też wymieniona w dokumentach z XVI wieku jako miejsce na górze między wsiami:
Berezką a Soliną. Tędy w 1519 roku przeprowadzono rozgraniczenie między dobrami Piotra i Stanisława Kmitów, a wsiami
Mikołaja Bala. Istnienie kapliczki w obecnym miejscu potwierdzają mapy katastralne
z 1852 roku. Według miejscowych przekazów została ona ufundowana w II połowie
XIX stulecia przez dziedziczkę Myczkowa.
Właścicielka wsi Eulalia Zatorska miała 11
dzieci, lecz wszystkie zmarły. Kiedy urodziła 12-te, w intencji jego zdrowia i życia,
nakazała postawić kapliczkę. Polecenie spełniono, a dziecko pani Eulalii – Jan Nepomucen Wit Zatorski – został dziedzicem
wsi i majątku (to on ufundował w Myczkowie cerkiew i kościół). Podczas I wojny
światowej obiekt zupełnie zniszczono i nikt
przez dłuższy czas nie dbał o jego odnowienie, dopóki ówczesnej właścicielce Myczkowa Helenie Sorger (córce Zatorskiego) nie
przyśniło się, że ojciec klęczy w kapliczce
i modli się, ale z niezadowoleniem patrzy na
dzieło zniszczenia. Dziedziczka kazała więc
kapliczkę odnowić, wstawić figurę Pana Jezusa i ozdobić jej wnętrze.
Ponieważ tereny wsi Berezka jeszcze
przed II wojną światową sięgały aż do

kapliczki na Bagnie i drogi,
można więc przypuszczać, że
powstanie kapliczki jest związane z oznaczeniem granic
i skrzyżowań traktów. Taką też
genezę podaje miejscowa legenda, według której właściciele sąsiednich wiosek umówili
się, że wstaną o jednakowej
porze i wyruszą ze swych dworów w Berezce i Myczkowie
łączącą je drogą, a w którym
miejscu się spotkają, tam będzie
wytyczona linia dzieląca ich majątki. Właściciel Berezki wstał
wcześnie i wyruszył po lekkim
śniadaniu. Ówczesny pan Myczkowa lubił dłużej pospać i dobrze zjeść. Gdy w końcu wybrał się z domu, okazało się, że
jego sąsiad z Berezki dociera
już do pierwszych zabudowań
wioski. Tak więc spotkali się
w tym miejscu i ustanowili granicę.
Kapliczka została wymurowana z kamienia. Była wielokrotnie remontowana,
również po II wojnie światowej. W kapliczce znajdowała się wtedy figura św. Jana
Nepomucena z 1937 roku wykonana przez
rzeźbiarza z Średniej Wsi. Generalny remont kapliczki przeprowadzono w 1990 r.
Wtedy trafiła do niej płaskorzeźba przedstawiająca Jezusa. Odnowienie kapliczki było
rodzajem votum nowo zaistniałej parafii. n

W dawnej Polsce
kapliczki wyznaczały
granice wsi. Funkcję
oddzielenia dwóch
miejscowości według
legendy spełniała
w przeszłości kapliczka
stojąca dziś we wsi
Myczków
w Bieszczadach.
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tekst i fot. Paweł Galek

Wskrzesić pałac
Zespół parkowo-pałacowy w Hucie
Komorowskiej spotkał
smutny los. Park pełen
egzotycznych drzew
wycięli żołnierze Armii
Czerwonej, a dzieła
zniszczenia dokonali
„miejscowi”, którzy
doszczętnie rozebrali
pałac. Na miejscu
przepięknego
kompleksu dworsko-parkowego pozostały
jedynie ceglane kikuty,
resztki gzymsów
i pękające filary piwnic,
gdzie wśród pleniącego
się zielska ganiają
szczury…

Dziś po wspaniałym zespole
pałacu w Hucie Komorowskiej
pozostały jedynie ruiny
dworskiej oficyny

O

kazały dworek w Hucie Komorowskiej powstał na przełomie
XIX i XX wieku. Jego pierwszymi
właścicielami byli Maria i Czesław Kozłowieccy, dziedzice ziem wchodzących w skład
dzisiejszej gminy Majdan Królewski. W posiadaniu rodziny znajdowało się ponad
2,5 tys. ha (lasy, łąki i grunty rolne).
Siedziba rodu miała kilkadziesiąt pokoi,
bogate wnętrza z cennymi obrazami i antykami. Budynek, zbudowany z cegły, swym
wystrojem zewnętrznym przypominał duży
dwór polski. Obok znajdowała się efektowna fontanna, park z magnoliami i bzami.
Ulubionym miejscem spędzania czasu
przez Adama Kozłowieckiego, ostatniego
dziedzica majątku, był las. Jak wspominają
Huta
Komorowska
KOLBUSZOWA
RZESZÓW

świadkowie, bardziej dbał o swój drzewostan, niż o dwór. Zapraszał tam swych znajomych arystokratów, gdzie polowali na
„grubego zwierza”.
W latach 20. XX wieku Adam Kozłowiecki zaczął planować utworzenie w Hucie
Komorowskiej Fundacji Naukowo-Wychowawczej, której celem byłoby kształcenie
tutejszej młodzieży. Planował również
budowę klasztoru, kościoła i seminarium.
– Mój ojciec sporządził ten dokument,
kiedy byłem jeszcze w gimnazjum – wspominał kardynał Adam Kozłowiecki. – Młodzież miała tam być kształcona w leśnictwie, rękodzielnictwie i stolarce. W tym
celu mój ojciec pertraktował z zakonem
benedyktynów z belgijskiego opactwa Św.
Andrzeja.
Hrabia nie zmienił planów aż do śmierci
w 1949 roku. Jego syn i ostatni dziedzic
majątku – kardynał – zwykł żartować, że
w ten sposób został wydziedziczony. MaZdjęcie z czasów świetności dworu Kozłowieckich,
sprzed II wojny światowej, widok na dwór od strony
podjazdu
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Kozłowieckich
rzenia Kozłowieckiego seniora uniemożliwiła jednak okupacja hitlerowska. We dworze
Niemcy zorganizowali obóz zagłady dla Żydów, a po wojnie fundacja została upaństwowiona.
W 1945 roku zarówno dworek jak i park
miały się dobrze. Niestety nie na długo, bo
dzieło zniszczenia rozpoczęli żołnierze Armii
Radzieckiej, którzy wycięli przepiękny park
pełen egzotycznych okazów, a dokończyli
„miejscowi”, którzy rozebrali – cegła po
cegle – pałac. Na murach stajennych wzniesiono remizę OSP, a w dworskim kurniku
weterynarz zacielał krowy. Dziś widoczne
są tylko ruiny oficyny i budynku dla służby.
Przedwojenny park porasta las, a cegielnię
i tartak – trawa. Na miejscu pałacyku pozostały jedynie ceglane kikuty, resztki gzymsów i pękające filary piwnic, gdzie wśród
pleniącego się zielska ganiają szczury.
Kiedy po raz pierwszy po wojnie kardynał Adam Kozłowiecki przyjechał w rodzinne strony, o razu udał się na to, co
pozostało po dworku. Miał ponoć powiedzieć, że przed wojną jego ojciec pod krzakiem zakopał trochę złota. Z tym, że już nie
było ani złota, ani krzaka.
– Propaganda komunistyczna głosiła, że
Kozłowieccy „gnębili” chłopstwo, a tak nie
było. Oni dbali o mieszkańców i ciężko
pracowali na swój majątek – uważa Janina
Wojtowicz, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Majdanie Królewskim. – Na fali
tej nienawiści sami mieszkańcy rozgrabili
cały ten majątek. I zamiast wizytówki gminy
mamy teraz zgliszcza, na których odbywają
się wiejskie zabawy taneczne, króluje pijaństwo i… tyle.
Gorzkich słów nie szczędzi również
Dariusz Bździkot, radny powiatowy z Majdanu Królewskiego. – To wstyd, że ten
dworek wciąż tak tragicznie wygląda. On
naprawdę mógłby być chlubą naszej gminy.
Przecież zachowały się jego plany i fotografie. Spokojnie można by było go odbudować i dziwi mnie to, że nic się w tym kierunku nie robi – irytuje się Bździkot.
Właścicielem siedziby Kozłowieckich –
na zasadzie użyczenia od Skarbu Państwa –
jest OSP Huta Komorowska. Część terenu
należy do gminy Majdan Królewski.
– Często słyszę pytania, czemu nic nie
robimy, aby zabezpieczyć oficynę dworską
w Hucie Komorowskiej – twierdzi Jerzy

Wilk, wójt gminy Majdan Królewski. – Ale
konserwator zabytków nie pozwoli nam na
jej przebudowę. Moglibyśmy ją odrestaurować, ale kosztowałaby to kupę pieniędzy,
a efekt byłby praktycznie żaden – uważa.
Zdaniem Mariana Piórka, kolbuszowskiego historyka i regionalisty odbudowa
dworu Kozłowieckich jest konieczna, nie
tylko ze względu na walory zabytkowe, ale
przede wszystkim jako miejsce poświęcone
– zmarłemu niedawno – kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu. – To właśnie tam
wyrósł ten wielki kapłan i patriota, który
wkrótce powinien zostać wyniesiony na
ołtarze – argumentuje historyk.
– W reaktywacji dawnej świetności pałacyku mogą pomóc środki unijne, których na
takie zadania ma być niemało – przekonuje
Marian Piórek. – Jest przecież Towarzystwo
Przyjaciół Huty Komorowskiej, które powinno się tym zająć. Musi tylko napisać
odpowiedni wniosek i znaleźć pieniądze
jako wkład własny – radzi regionalista.
– Obecny wygląd dworku to wstyd dla
miejscowości i zarządcy obiektów – przyznaje Andrzej Wojnas z Towarzystwa Przyjaciół Huty Komorowskiej. – Co prawda,
istnieje możliwość przejęcia tego majątku
przez gminę, ale mogłoby to zostać odebrane jako „wyciąganie ręki nie po swoje”. n

Wnętrze dawnej dworskiej
oficyny: dziś melina

Ruiny dworskiej oficyny

12 Nekropolie

tekst i fot. Janusz Motyka

Jeden z najstarszych
Ma starszą metrykę niż Wileńska Rossa (1801)
i cmentarz Rakowicki w Krakowie (1803). Ba, jest
starszy niż cmentarz na Łyczakowie we Lwowie
(1786) i Powązki w Warszawie (1790). Cmentarz
Stary w Jarosławiu (1784) jest zaliczany do jednych
z najstarszych cmentarzy zamiejskich w Europie.
Nakaz grzebania zmarłych mieszkańców poza
granicami miasta wydał 23 sierpnia 1784 roku
cesarz Józef II. Zamknięto przykościelne cmentarze
wyznaniowe w obrębie miasta. Nowo założony
cmentarz służył w zasadzie wszystkim
chrześcijanom, bez względu na obrządek.
Licząca ponad 220 lat nekropolia jest skarbnicą
sztuki nagrobnej i kowalskiej. Spośród tysięcy
grobowców, nagrobków i mogił te najpiękniejsze
zachowały się we wschodniej części nekropolii. Nie
sposób oprzeć się ich pięknu. Proponujemy naszym
Czytelnikom obejrzenie czterech wybranych
przykładów.

Niewątpliwie najcenniejszym, a zarazem najefektowniejszym jest
klasycystyczny nagrobek Brygidy z Juśkiewiczów Modrzejowskiej
zm. 1828 roku autorstwa lwowskiego rzeźbiarza Antona
Schimsera. Wrażenie na odbiorcy robi niezwykle rozbudowana
i ciekawa symbolika tego mistrzowskiego dzieła. Monument
zachwyca bogactwem kompozycji i starannym opracowaniem
detalu. Aż trudno się oprzeć porównaniu z innym, niemal
identycznym dziełem na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Tam, alegoryczna grupa sławi pamięć o trzech zasłużonych,
lwowskich rodzinach mieszczańskich: Breuerach, Franklach i Weiglach

Charakterystyczny sarkofag Gurgulów
sygnowany przez H. Periera ze Lwowa
jest wart zauważenia z kilku powodów.
Choćby dlatego, że grobowiec jest
miejscem spoczynku jednego
z największych i najbardziej znanych
przedsiębiorców jarosławskich
Stanisława Gurgula i jego rodziny.
Także dlatego, że jarosławski pomnik
jest niemal identyczny jak grobowiec
znakomitej pisarki Gabrieli Zapolskiej
pochowanej na Cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie. Sarkofag
Zapolskiej (sygnowany przez Ludwika
Tyrowicza) projektował Józef
Gałęzowski, rektor krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Z racji tej,
że oba grobowce różnią się tylko
nieznacznie, można projekt nagrobka
Gurgulów przypisać również prof.
Gałęzowskiemu

h
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Jakże przejmującą wymowę ma
klasycystyczny pomnik Stanisława
Kamińskiego zmarłego w 1840 roku.
Rzeźba nie jest sygnowana, ale poprzez
stylistyczne porównanie z sygnowanymi
przez Pawła Eutele rzeźbami Cmentarza
Łyczakowskiego i Głównego Cmentarza
w Przemyślu z dużym prawdopodobieństwem
można jarosławskie dzieło przypisać temu
mistrzowi. Nagrobek okolony ozdobną,
metalową balustradą przedstawia wspartą
na krzyżu płaczącą kobietę z trojgiem
dzieci. Pełnofiguralne postacie
rozpaczającej rodziny są przedstawione
bardzo realistycznie. Całości dopełnia
inskrypcja na cokole: „Stanisławowi
Kamińskiemu, w 45 roku życia swego dnia
12 Marca 1840 zmarłemu mężowi y Oycu
naylepszemu, w smutku pogrążona
pozostała Żona Aleksandra
z Bojanowskich, razem z osierociałymi
Dziećmi, Julianem, Leonardem Synami
i Honoratą Córką ten pomnik wystawili”

Posąg popularnie zwany Aniołem
Wiary, zdobi nagrobek Józefy
z Jaroszów Wegemann, zmarłej
w 1875 roku żony c.k. urzędnika
pocztowego. Charakterystyczna rzeźba
przedstawia półnagiego, uskrzydlonego
anioła, trzymającego w lewej dłoni pęk
makówek (symbol snu), zaś prawym
ramieniem obejmującego wysoki krzyż
(symbol wiary). Jest przykładem zmian
zachodzących w sztuce tego okresu.
W II połowie XIX w. odchodzono już od
ścisłego stosowania kanonów sztuki
klasycystycznej, stąd też obok pęku
makówek, z którymi dotychczas
przedstawiano uskrzydlonych geniuszy
śmierci, pojawił się atrybut
chrześcijański w postaci symbolu
wiary – krzyża

RZESZÓW

Jarosław

14 Zabytki techniki

tekst i fot. Janusz Motyka

Bije od 111 lat
G

Towarzyszą nam od
setek lat. Górują nad
dachami staromiejskiej
zabudowy ze szczytów
kościelnych
i ratuszowych wież.
Zegary. Tajemnicze,
fascynujące urządzenia
które budzą coraz
większe zainteresowanie
nie tylko pasjonatów,
tworzących
stowarzyszenia
miłośników zegarów
wieżowych, ale
również każdego z nas.
Nie inaczej jest
z zegarem na wieży
jarosławskiego
Ratusza.

órujący nad
płytą jarosławskiego rynku
Ratusz swoją obecną,
neorenesansową formę zwieńczoną charakterystyczną wieżą
przybrał dopiero końcem XIX wieku. Z zachowanych przekazów
wiadomo, że pierwszy
murowany ratusz zbudowano tu już w 1479
roku. Niestety losy kolejnych budowli były
równie tragiczne, jak
losy całego miasta.
Siedziby jarosławskich
rajców były burzone,
później odbudowywane, i to niemal od podstaw. Główną bryłę
obecnego Ratusza jarosławianie wznieśli
w początkach XVII w.,
nadając mu w 1625 roku barokowy charakter. W czasie zaborów, niszczycielskim zapędom Austriaków nie oparł się i Ratusz.
Odebrali go miastu, rozwalili dwa górne
poziomy i przerobili na zbrojownię. Mieszczanie dzięki staraniom burmistrza Gustawa Adolfa Weissa odkupili od zaborców
swoją własność dopiero w 1852 roku. Szybko też zdewastowany gmach odbudowali
w modnym wówczas stylu neogotyckim.
20 lat później w budynku oprócz siedziby
rajców była też siedziba Szkoły Panieńskiej.
Znaną nam bryłę jarosławski ratusz zaczął
przybierać dopiero w latach 1895–1896,
kiedy to zrealizowano projekt F. Dolińskiego i K. Kotłowskiego. Dobudowano wtedy
trzecie piętro i wieżę, a elewację wykończono w stylu neorenesansowym. Cztery lata później dobudowano od strony wschodniej areszt miejski, a po kolejnych sześciu
latach na wniosek burmistrza Alfreda
Dietziusa rozbudowano ratusz w części zachodniej gdzie obecnie mieści się sala,
w której obradują jarosławscy radni.
Po lewej: tarcza zegara z nazwą firmy, miejscem
i rokiem produkcji
Po prawej: wiszące ciężarki napędzające mechanizm
wiekowego zegara

Zegar na ratuszowej wieży pojawił się
wraz z jej budową, czyli w 1896 roku.
O zakupie urządzenia zdecydowali radni
dwa lata wcześniej. Kiedy 21 marca 1896
roku przyjęto ofertę wiedeńskiego budowniczego zegarów wieżowych Richarda
Liebinga wiadomo już było, że jarosławski
zegar oprócz napędu ma być wyposażony
także w cztery tarcze blaszane z pozłacanymi cyframi i wskazówkami. Ma też wybijać
kwadranse i pełne godziny, a po jego naciągnięciu ma „chodzić” co najmniej 30 godzin.
Z kasy miasta przeznaczono na ten cel 1358
złotych i 30 groszy. Wkrótce, bo już 20
czerwca 1896 roku zamówiony w wiedeńskiej firmie zegar był na miejscu.
Ażeby zajrzeć do wnętrza urządzenia
trzeba z korytarza trzeciego piętra ratusza
wspiąć się po stromych schodach na górny
poziom wieży. Już z dołu widać zwisające
potężne ciężarki, które napędzają mechanizm. Sam zegar robi spore wrażenie. Na
mosiężnej tabliczce zamontowanej na stalowej konstrukcji czytamy, że zbudowany był
w wytwórni Richarda Liebinga we Wiedniu.
– Ta mało znana austriacka Fabryka Zegarów Wieżowych (THURMUHREN FABRIK) potrafiła wykonać prawdziwe arcydzieło, które niezawodnie odmierza do
dzisiaj czas – nie może nadziwić się Zbigniew Zięba, który towarzyszy mi w wyprawie na ratuszową wieżę. Pan Zbigniew tłu-
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maczy, że nakręcanie zegara polega na
podnoszeniu za pomocą korby trzech naciągów obciążonych metalowymi ciężarkami. Od zegara do podłoża jest około 20
metrów. Obciążniki opadając powoli w dół
wprawiają maszynerię w ruch, włącznie
z mechanizmem zegara i młotkami „bijącymi” godziny o ścianki dwóch spiżowych
dzwonów. – Po każdorazowym nawinięciu
linek na walce zegar może pracować 36 godzin, czyli dłużej niż przewidywał kontrakt
– wyjaśnia Zbigniew Zięba. Aby zobaczyć,
jak „biją” godziny, z poziomu gdzie ustawiony jest zegar trzeba wejść jeszcze jedno
„piętro”, aż pod nakrycie wieży. Tu na belkach zawieszono dwa dzwony. Oba wyprodukowano w odlewni Petera Hilzera
w Neustadt. Na pewno nie są to dzwony
„zegarowe”, ale zostały do nowej funkcji
przystosowane. Odlano je zapewne dla jakiegoś kościoła: większy ma wizerunek
świętego Jerzego, mniejszy zdobi podobizna Matki Bożej. Oba mają też zawieszone
serca, ale nie są one w ogólne potrzebne, bo
dźwięk zegara wywołują uderzenia specjalnych młotków o zewnętrzne płaszcze
dzwonów. Jest też tutaj przekładnia różnicująca ruch pionowej osi biegnącej z dołu
od zegara do czterech prętów rozchodzących się poziomo na cztery strony świata do
poszczególnych tarcz widocznych na zewnątrz wieży.
Liczący ponad 111 lat zegar ostatni raz
był remontowany w latach 1990–1992.
Wykonawcą tego trudnego zadania był jarosławski zegarmistrz Zbigniew Dąbrowski.
On też codziennie zegar nakręca, a w razie
potrzeby konserwuje go i dogląda. n

U góry: od 111 lat
mechanizm niezawodnie
odmierza czas w Jarosławiu

Po lewej: Zbigniew Zięba
prezentuje zasady działania
konstrukcji
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Po lewej: „kościelne” dzwony, które wydzwaniają
świeckie godziny

16 Cmentarze wojenne

tekst i fot. Jerzy Wygoda

Zgasły nasze imiona…
C

mentarze wojenne z czasów Wielkiej Wojny
(1914–1918), nazwanej
później Pierwszą Wojną Światową, położone na terenach
województw: podkarpackiego
i małopolskiego, są ewenementem na skalę światową.
Nigdzie bowiem w czasach
nowożytnych nie chowano
z jednakowym pietyzmem i szacunkiem na jednym wspólnym
cmentarzu poległych w boju
„swoich” i wrogów, często nawet we wspólnych mogiłach.
Budowniczowie tych cmenInformacje przy zdjęciach pochodzą
tarzy kierowali się honorem
z powyższego wydawnictwa
i etosem rycerskim nakazującym szanować poległego w boju przeciwnika, zapewnić
mu godny pochówek i miejsce spoczynku, bo „Śmierć
żołnierska jest święta i wszelkie przewinienia maże…”
Prowadzące działania wojenne na terenie dawnej
Galicji Zachodniej wojska, były armiami wielonarodowy-

mi. Na ogólną liczbę ok. 61 tysięcy poległych i pochowanych żołnierzy, Polaków jest 14 tysięcy. Polacy walczyli we
wszystkich trzech zmagających się tu armiach: sprzymierzonych austro-węgierskiej i pruskiej, oraz rosyjskiej.
Zachodnio-galicyjskie cmentarze wojenne są miejscem przenikania się kultur, narodowości i wyznań.
Regułą było, że wszystkich poległych chrześcijan chowano
razem. W judaizmie zakazane jest umieszczanie na
grobach wyobrażeń postaci ludzkich, a także lokowanie
pochówków żydowskich na cmentarzach chrześcijańskich. Zakaz ten przestrzegany był w wojennym budownictwie cmentarnym dość skrupulatnie. Żydzi, z nielicznymi wyjątkami, grzebani byli zgodnie z wymogami
ich wiary w oddzielnych kwaterach tworzonych na
miejscowych kirkutach.
Cmentarze wojenne często lokalizowane na terenach
pól bitewnych, są nie tylko miejscami wiecznego spoczynku poległych żołnierzy. Są one jednocześnie swego
rodzaju pomnikami upamiętniającymi miejsca krwawych
zmagań na wieczną rzeczy pamiątkę. Dzisiaj cmentarze te
budzą refleksje o okrucieństwie wojen, barbarzyństwie
terroryzmu i bezsensie mordowania ludzi w imię
niejasnych celów i mętnych idei. n

OKRĘG WOJSKOWY „GALICJA ZACHODNIA” POWIAT JASIELSKI (w sumie 44 obiekty, prezentujemy 15)
Grab 4
Pochowani są Austriacy
i Rosjanie, 53 mogiły
pojedyncze i 31 zbiorowych.
Projektowali: Dušan
Jurkovič i Adolf Kaspar.
Cmentarz ogrodzony
murkiem z daszkiem.
Po bokach oryginalne
kapliczki, z tyłu gontyna
z wysoką wieżą
zwieńczoną krzyżem.
Nagrobne krzyże
drewniane.

Jabłonica nr 28

Bieździedza nr 40
Pochowani są Niemcy i Rosjanie, 40 mogił. Założenie
projektował Johann Jäger. Cmentarz ogrodzony
drewnianym parkanem na kamiennych słupkach. Był duży
krzyż na kamiennym cokole, zachowały się typowe krzyże
nagrobne.

Pochowani są Niemcy
z 2 pułku piechoty
gwardii pruskiej. Założenie
projektował Johann Jäger.
Kamienne stele
z metalowymi tablicami.
Cmentarz odnowiony
i pielęgnowany przez
miejscową ludność.
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… ale jaśnieją nasze czyny
Krempna nr 6
Pochowani są Austriacy,
Niemcy oraz Rosjanie, 75 mogił
pojedynczych i 12 zbiorowych.
W większości pochowano tu
żołnierzy rannych w walkach
o utrzymanie pozycji nad
Wisłoką zimą 1914 r.
i zmarłych w polowym lazarecie.
Założenie projektował
Dušan Jurkovič. Centralny
pomnik zwieńczony wieńcem
dębowym. Na murze ogrodzenia
dwa betonowe krzyże, na
wysokich cokołach z kamienia.
Krzyże nagrobne – drewniane.

Podzamcze nr 36
Pochowani są Niemcy
i Rosjanie, 4 mogiły pojedyncze
i 37 zbiorowych. Założenie
projektował Johann Jäger.
Cmentarz zbudowany jest
z kamienia ciosanego, otoczony
murem tarasowo opadającym
w dół. Typowe metalowe
krzyże nagrobne.

Ołpiny nr 34
Pochowani są Niemcy, Austriacy oraz Rosjanie, 127 mogił pojedynczych i 36 zbiorowych.
Założenie projektował Johann Jäger. Cmentarz otoczony jest kamiennym murem.
W 1993 r. obiekt był remontowany, wybudowano nowy mur ogrodzenia i wycięto dziko
rosnące krzewy i drzewa.
Grab nr 5
Pochowani są Rosjanie, 6 mogił pojedynczych i 27 zbiorowych. Projekt założenia:
Dušan Jurkovič. Cmentarz otoczony jest płotem, drewniane krzyże nagrobne
odtworzone i ustawione na nowo, z tyłu na murze potężny drewniany krzyż.
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Szerzyny nr 31
Pochowani są Rosjanie i Niemcy, 12 mogił pojedynczych i 9 zbiorowych. Założenie projektował
Johann Jäger. Ogrodzenie wykonano z kamienia łamanego z daszkiem, krzyż centralny z kamienia.
Brak krzyży nagrobnych. Obiekt zarośnięty i zaniedbany.

Sieklówka nr 42
Pochowani są Austriacy
polegli w dniach
20–28.12.1914 r.,
12 mogił. Założenie
projektował Johann Jäger.
Drewniany płotek,
oryginalne drewniane krzyże
nagrobne. W 1992 r. gmina
sfinansowała nowe,
drewniane ogrodzenie na
słupkach murowanych
z silikatowej cegły.
W 1993 r. kadra 54 pułku
obrony terytorialnej z Grazu
w Austrii ufundowała
i zamontowała nowe krzyże
nagrobne wykonane zgodnie
z pierwowzorem.

Cieklin nr 14
Pochowani są Niemcy z 48
i 58 bawarskiego pułku
piechoty. Założenie
projektował Johann Jäger.
Duża kaplica usytuowana
jest na skraju lasu,
towarzyszy jej kilka
ustawionych wzdłuż leśnej
ścieżki kapliczek, przy
których znajdują się mogiły
zbiorowe. W głębi lasu, na
stoku wzgórza, była druga
część cmentarza z kopcem
i pojedynczymi mogiłami.
Obecnie zupełnie zniszczona,
zarośnięta nowym lasem.
Duży krzyż drewniany
ustawiony staraniem parafii
w Cieklinie upamiętnia
to miejsce.

Wola Cieklińska nr 11
Pochowani są Niemcy oraz Rosjanie, 56 mogił pojedynczych i 7 zbiorowych. Założenie
projektował Dušan Jurkovič. Cmentarz otoczony jest kamiennym murkiem, wewnątrz
pomnik centralny – baszta kamienna pełniąca funkcję grobowca oficerskiego z imienną
tablicą poległych oraz dwie kamienne kolumny z krzyżem łacińskim. Nad wejściem łuk
rozpięty na dwóch pylonach. Na łuku napis: „Dążyliśmy do waśni – znaleźliśmy spokój”.
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Bierówka nr 20
Pochowani są Niemcy, Austriacy oraz Rosjanie, 62 mogiły pojedyncze i 5 zbiorowych.
Założenie projektował Johann Jäger. Cmentarz otoczony jest murem z kamienia łamanego.
Pomnik centralny stanowią cztery stele wykonane z kamienia ciosanego,
nagrobne krzyże metalowe. Wokół rosną okazałe dęby.

Krajowice nr 37
Pochowani byli Niemcy
i Rosjanie. Założenie
projektował Johann Jäger.
Cmentarz otoczony był
pierwotnie kamiennymi
słupkami, w tylnej ścianie
obelisk z krzyżem. W 1937
roku szczątki poległych
przeniesiono na Podzamcze
nr 36, tworząc na nim
nowy, najniższy taras.
Z dawnego cmentarza
zachował się jedynie
centralny pomnik,
usytuowany na prywatnej
posesji firmy Astra Słodycze
otoczony staranną opieką
przez właścicieli.

Błażkowa nr 219
Pochowani są Austriacy
i Rosjanie, pierwotnie było tu
36 mogił. Cmentarz na planie
kwadratu, otoczony
drewnianym płotem na
betonowych słupkach.
Pomnik centralny – wysoki
drewniany krzyż na
betonowym cokole
z charakterystycznym
daszkiem blaszanym.
W ścianie tylnej cokołu
tablica inskrypcyjna. Ziemne
mogiły z betonowymi stelami
i dwoma rodzajami krzyży
żeliwnych projektu Ludwiga.
Obiekt po remoncie.

Kołaczyce nr 38
Pochowani są Niemcy i Rosjanie, 18 mogił pojedynczych i 9 zbiorowych.
Założenie projektował Johann Jäger. Cmentarz otoczony jest murem
z kamienia łamanego z bramą. Na murze i bramie betonowy daszek.

Zdjęcia: stan 2004–2006 r. W następnym numerze – powiat dębicki
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tekst Antoni Adamski, fot. archiwum Muzeum

Pradzieje miasta
Co działo się tysiące lat
temu na terenach na
których obecnie leży
Rzeszów i okoliczne
gminy? Bardzo dawno
temu: 16–14 tysięcy
lat przed naszą erą
tereny, gdzie obecnie
leży Rzeszów
i sąsiadujące z nim
gminy tonęły
w śniegach. Krótkie,
upalne lato przypominało
lato syberyjskie.

Fragment ekspozycji działu
archeologicznego Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie

O

pradziejach Rzeszowa opowiada
prof. dr hab. Sylwester Czopek, archeolog, dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie: – Pierwsze ślady
człowieka pochodzą z okresu paleolitu –
starszej epoki kamienia. Na terenie dzisiejszej wsi Terliczka archeolodzy znaleźli
w ub.r. narzędzia krzemienne sprzed 16–14
tys. lat p.n.e. Są to ostro zakończone wióry
krzemienne.
Na tych terenach panował wówczas
surowy klimat: długie zimy i krótkie lato.
W tundrze żyły renifery. Ludność zajmowała się myślistwem i zbieractwem. W rejonie
dzisiejszej Rudnej Wielkiej, na Załężu, w okolicach Nowej Wsi i Bratkowic, w młodszym
okresie paleolitu (10 tys. lat p.n.e.) myśliwi
zakładali osady. Również tutaj zachowały
się narzędzia krzemienne, lecz o innym
kształcie niż te najstarsze z Terliczki.
Radykalne ocieplenie nastąpiło w okresie mezolitu (8–5 tys. lat p.n.e.). Klimat był
łagodniejszy niż obecny: atlantycki, bardzo
wilgotny, sprzyjający rozwojowi roślinności. Pojawiły się lasy, a w nich zwierzyna
łowna: jelenie, sarny, tury i dziki. Rozwinęło
się myśliwstwo i rybołówstwo. Wśród znalezisk archeologicznych są łodzie, sieci
i ciężarki do nich. Na terenach dzisiejszej

Jasionki, Trzebowniska i Nowej Wsi odnaleziono ślady obozowisk myśliwskich oraz
narzędzia krzemienne. Ich kształt był inny
niż w okresie paleolitu: geometryczny. Obrabiano nimi drewno do budowy szałasów
i oprawiano zwierzynę.
Jakie były najstarsze narzędzia?
Piotr Mitura, archeolog z Muzeum Okręgowego opowiada, jak z krzemiennej buły
powstawały precyzyjne ostrza:
– Krzemień ociosywano tłukami kamiennymi, kościanymi lub rogowymi, aby
odsłonić rdzeń. Z niego odłupywano kamienne wióry, które służyły jako uniwersalne narzędzia: domowe, myśliwskie,
obronne. Z krzemienia wykonywano groty
strzał, ostrza dzid i oszczepów oraz noże
z rękojeścią dorabianą z kości. Takim nożem
ćwiartowano mięso, przygotowywano posiłki i garbowano skóry. Były to narzędzia
precyzyjne, funkcjonalne, a ich produkcja
– przemyślana w najdrobniejszym detalu.
Epoka kamienia łupanego jest dla nas
synonimem skrajnego prymitywizmu. Nic
bardziej błędnego. Krawędź krzemiennego
wióra była ostra, jak współczesny nóż kuchenny. Wióry noszą ślady ostrzenia. Niekiedy ostrze ma kształt piłki. Po
stępieniu wióry używane były
jako rylce. Krzemień z Terliczki
to nie tylko kamień lokalny. Jest
tam także krzemień z Wołynia,
Pienin, Karpat i Bieszczadów
– z terenów dzisiejszej Birczy.
Paleolityczni łowcy w poszukiwaniu zwierzyny przebywali
ogromne odległości: nawet od
jednego do dwóch tysięcy kilometrów.
Przed tysiącami lat na miejscu dzisiejszego Osiedla Piastów
w Rzeszowie rozkwitała neolityczna osada.
Prehistoryczna metropolia
– Od VI do połowy V tysiąclecia p.n.e. osada, na miejscu
której leży obecnie Rzeszów, była
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większą metropolią, niż obecna stolica
województwa podkarpackiego. Wynika to
z prostego porównania wielkości miasta do
ówczesnego zaludnienia całego regionu –
twierdzi prof. dr hab. Sylwester Czopek,
archeolog.
I połowa VI tysiąclecia p.n.e. to okres
neolitu. W pradziejach zaszły wówczas
zmiany, które należy uznać za rewolucyjne.
Na obecnych terenach Polski pojawił się
nowy lud z południa. Miał on korzenie
praindoeuropejskie i wywodził się z Anatolii (dzisiejsza Turcja). Źródła naszej cywilizacji znajdują się na Bliskim Wschodzie. Była to cywilizacja rolnicza. Rozwinęła
się także hodowla, produkcja ceramiki
i narzędzi domowych.
Jedna z największych osad neolitycznych
(od VI do połowy V tysiąclecia p.n.e.) na
terenach obecnej Polski znajdowała się na
terenie dzisiejszego Osiedla Piastów w Rzeszowie. Wstępne badania archeologiczne
przeprowadzono tam w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
Osada składała się z długich na kilkadziesiąt metrów (później nawet do 100 m)
budynków – zarazem mieszkalnych i gospodarczych. Zachowały się po nich ślady
konstrukcji: wbijanych w ziemię drewnianych słupów. Drewniane bale były przeplatane gałęziami i oblepiane gliną dla
izolacji przed wpływami atmosferycznymi.
We wnętrzu domów odnaleziono ślady
ognisk domowych, fragmenty ceramiki (po
raz pierwszy w dziejach wypalanej, zdobionej za pomocą rylców), narzędzia krzemienne (sierpy, noże, groty do strzał, starannie gładzone siekierki kamienne służące
do obróbki drewna), gliniane figurki ludzkie. Obok domostw znajdowały się jamy
magazynowe – spiżarnie służące do przechowywania płodów rolnych.
Stracona szansa
– Biorąc pod uwagę ówczesną liczbę ludności i porównując z innymi znaleziskami
osada odkryta na Osiedlu Piastów należała
do największych na terenie dzisiejszej Polski. W epoce neolitu było to centrum regionalne ważniejsze niż dzisiejsza stolica województwa podkarpackiego. Niestety badania
archeologiczne w latach sześćdziesiątych
przeprowadzono na tym terenie tylko fragmentarycznie. Archeologów przepędzili
stąd szybko inwestorzy, którzy bardzo spieszyli się z wykopami pod nowe osiedle.
Obecnie ten gęsto zabudowany teren jest
dla archeologów bezpowrotnie stracony –
podkreśla prof. Sylwester Czopek. n

U góry: drewniana studnia z IX w. p.n.e. odkryta przez archeologów w Terliczce na trasie
nowej autostrady na północ od Rzeszowa
U dołu: zdjęcie z ekspozycji działu archeologicznego Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
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tekst Antoni Adamski, fot. Antoni Lubelczyk

Gdy jeszcze nie
W centrum Rzeszowa
na Rynku odnaleziono
ślady człowieka sprzed
6–7 tysięcy lat. To
jedno z najważniejszych
odkryć archeologicznych
ostatnich lat.

W tym miejscu zostało
odnalezione stanowisko
kultury malickiej

N

Zaznaczony obszar
eksploatacji – na wysokości
kamienicy z restauracją
„Dessa”

aprzeciw budynku ratusza, w miejscu, gdzie prowadzone były prace
przy odkrywaniu piwnic dwóch
nieistniejących kamienic (rozebranych w roku 1941) dokonano ważnego odkrycia. Antoni Lubelczyk z Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie (który prowadził nadzór archeologiczny robót) odsłonił znaleziska z dwóch
epok. Są one umiejscowione od strony

dawnych podwórzy niezachowanych kamienic (dokładnie: w odległości kilku metrów
od wejścia do budynku przy ul. Matejki 2).
Pierwsze z nich pochodzi sprzed 6–7
tys. lat. Płytko, bo 1,5–2 m pod powierzchnią ziemi archeolodzy natknęli się na
warstwę lessu z przepaloną polepą, w której
znajdowały się fragmenty ceramiki oraz
siekierka z łupku. Antoni Lubelczyk wyjaśnia:
– Znalezisko pochodzi z okresu tzw. kultury malickiej. Poznajemy to po charakterystycznym ornamencie na odnalezionych fragmentach naczyń (nakłucia, guzki,
wgłębienia). Nasze ziemie zaludniali wtedy
przybysze z południa, z terenu obecnych
Niziny Węgierskiej. Lud ten zajmował się
rolnictwem i hodowlą. Inne jego ślady zostały odnalezione niedawno na Pobitnem,
w miejscu, gdzie będzie przebiegała obwodnica.
W tym samym wykopie na Rynku odkryto również stanowisko sprzed 5 tys. lat,
z okresu kultury pucharów lejkowatych
(zwanych tak z powodu charakterystycznego kształtu ceramiki). Ludność, która
w tym czasie osiedliła się na tym terenie

Zabytkowy Rzeszów 23

było grodu...
zajmowała się w większym stopniu hodowlą
niż rolnictwem. Dlatego zajmowała nie tylko najlepsze ziemie lessowe, lecz także pogórze. Ślady tej kultury odnaleziono również w Słocinie i Matysówce.
Te odkrycia cieszą rzeszowskich archeologów szczególnie. Dlaczego? – W Rzeszowie
trudno o znaleziska prehistoryczne. Warstwy ziemi z najdawniejszych okresów zostały usunięte m.in. przez Austriaków w XIX w.
przed brukowaniem Rynku – wyjaśnia archeolog Antoni Lubelczyk. n

U góry: odsłonięte w czasie
prac ziemnych stanowisko
w lutym 2005 r.

Po prawej i na dole: marzec
2005 r. – prowadzone
badania archeologiczne

Odnalezione w czasie wykopalisk artefakty, m.in.
krzemienne narzędzia, siekierka z łupku, fragmenty
ceramiki i przepalonej polepy
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tekst Antoni Adamski, fot. Archiwum

Miasto widzę
Poszerzenie Rzeszowa
to temat nienowy.
W roku 1898 ukazała
się specjalna broszura,
zaś prasa miejscowa
poświęciła tej sprawie
kilkanaście publikacji.

ogromne

N

a przełomie XIX i XX stulecia
mieszkańców Rzeszowa pasjonował problem: gaz czy elektryczność? „Głos Rzeszowski” opowiadał się za
oświetleniem gazowym jako nowocześniejszym. W gazecie czytamy skargi na złe
obyczaje służby, bezczelność wojskowych,
którzy palą cygara w przedziałach wagonów

kolejowych dla niepalących oraz na ekspansję sklepikarzy żydowskich. Ale były
także inne problemy: „…o parę kroków od
miasta w Ruskiej wsi i Staroniwie całe masy
śmieci i gnoju leżą na ulicach, a nieporządki
w domach i podwórzach przechodzą wszelkie wyobrażenie”. Największy bałagan był na
ulicy dworcowej, gdzie „nie ma ani latarni,
ani chodnika, lecz tylko stosy śmieci i błota” – czytamy w „Głosie Rzeszowskim”
z roku 1898.
Co gorsze, choć w mieście karczmy
i szynki zgodnie z przepisami zamykano
o 1 w nocy, „na Ruskiej wsi i Marszałkówce
(dzisiejsza ul. Marszałkowska) szynki całą
noc stoją otworem!”, a „wszelkie żywioły
nieprzyjazne ładowi i porządkowi społecznemu mają schronisko i przytułek w przyległych miejscowościach”. W latach 1896–
–98 rzeszowski sąd ukarał 63 pijaków z Ruskiej wsi, która utrzymywała tylko 4 policjantów, Staroniwa – jednego, zaś Drabinianka
– ani jednego. Siłą rzeczy „obsługa” pijusów
i rzezimieszków spadała na policjantów rzeszowskich. Aby wkroczyć na teren sąsiednich gmin musieli mieć oni zezwolenie
Starostwa Powiatowego. Gdy podrzeszowskie karczmy czynne były do świtu, cierpiało na tym morale prostego ludu. „Gorzej
jeszcze przedstawia się sprawa dozoru nad
obyczajnością publiczną, nad czeladzią
służebną i wyrobnikami. Gdy bowiem
w mieście przestrzega się najściślej godziny
policyjnej, to w karczmach w Ruskiej wsi
i Staroniwie, ledwie leżących w śródmieściu
a jednak już na terytorium obcem, odbywa
się pijatyka po całych nocach, zwłaszcza że
trunki propinacyjne są tam tańsze, gdyż
nieobłożone podatkami gminnymi.”
Gminy i przysiółki wokół Rzeszowa
powodowały kłopoty ekonomiczne miasta:
Fragment widoku Rzeszowa z 1762 r., wykonany
przez Karola Henryka Wiedemanna (ze zbiorów
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
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„Rzemieślnicy w Ruskiej wsi lub Staroniwie
zamieszkali, zaopatrują swymi wyrobami
tylko mieszkańców Rzeszowa, z nich więc
wyłącznie żyją, szkodząc tem samem rzemieślnikom w mieście, którzy większe
podatki płacą i większe ponoszą wydatki”.
Co gorsze poza granicami miasta zlokalizowana została produkcja wszelkiej tandety,
którą sprzedaje się w Rzeszowie: „oto namnożyły się w Ruskiej wsi przede wszystkiem, a także w Staroniwie, pokątne fabryczki najrozmaitszych wyrobów, jak to:
szwarcu, octu, świec, mydła, krochmalu,
cykorii, sztucznych śledzi i moskali, cukierków. Fabrykaty te znajdują odbyt w kramikach w mieście i okolicy z powodu
taniości (…) Fabryki te mieszczą się w prawdziwych norach, a panuje tam nieporządek
i niechlujstwo nie do opisania. I to wszystko
dzieje się pod bokiem miasta (…) a my na to
nic poradzić nie możemy, bo nasz zakres
działania tam nie sięga”. Za to rzeszowskie
służby sanitarne zatrudniano przy zakopywaniu padłej na wsiach trzody chlewnej
oraz przy dezynfekcji.
Na przełomie XIX i XX wieku granice
Rzeszowa zlały się z granicami sąsiednich
gmin. „Nawet przeciętny mieszkaniec tutej-

szego miasta nie wie, że dworzec kolei na
którym wyryty jest napis „Rzeszów” leży na
terytorium Ruskiej wsi, podobnie jak dworzec kolei Jasielskiej położony jest w Staroniwie”. Granice miasta biegły środkiem ulicy
np. Zamkowej, gdzie karczma naprzeciw
gmachu c.k. Dyrekcji skarbowej „Marszałkówną” zwaną (dziś siedziba Narodowego
Funduszu Zdrowia) „należy do terytorium
gminy Staroniwa i że w dalszym ciągu tej
ulicy stoją kamienice mieszkańców tutejszej
gminy, ażeby tuż za kopytkowem granicę
miasta przerwać i wkroczyć do Staroniwy.
A potem idąc dalszą ulicą wstąpić do browaru (dziś ul. 17 Pułku Piechoty) i ogrodu
miejskiego (dziś Park im. Solidarności przy
ul. Dąbrowskiego), który leży w Rzeszowie,
zamykając granice miasta enklawami pomiędzy Staroniwą i Drabinianką”.
Za poszerzeniem granic Rzeszowa przemawiały również argumenty natury administracyjnej. Takie mianowicie, że urzędnicy miejscy mało zarabiają: „Urzędnicy
pobierają także małe pensye, bo Rzeszów
z powodu małej liczby mieszkańców do
niższej klasy poborów należy”. Równie ważną przesłąnką za powiększeniem miasta
był… analfabetyzm okolicznych wójtów:

Plan miasta Rzeszowa
z 1841 roku
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Widok miasta Rzeszowa
z 1936 r. wykonany przez
Józefa Kozieja (ze zbiorów
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie

„Niektórzy wójtowie nie umieją czytać
i pisać, zdani są na łaskę i niełaskę pisarzów
gminnych, zazwyczaj ludzi zależnych, uważających swe posady za przejściowe, dlatego
ciągnących możliwe zyski, nieświadomych
zakresu działania obowiązujacych ustaw.”
Ten opis tłumaczy dlaczego pijak lub bandyta łatwo otrzymywał wspomniane wyżej
„świadectwo moralności”.
Nielepsze kwalifikacje mieli owi nieliczni policjanci w gminach: „A cóż dopiero
mówić o organach bezpieczeństwa, rekrutujących się z ludzi nieokrzesanych, nieznających i niepomnych swych obowiązków,
przez nikogo nie instruowanych, którzy
służą często dla ludności zdemoralizowanej
za cel kpin i pośmiwisk”.

***
Wnioski były jednoznaczne: „…sąsiednie
gminy stanowiące z Rzeszowem jakby jedną
organiczną całość nie są zdolne do samoistnego życia, bo ich mieszkańcy ze względu
na bliskie z Rzeszowem sąsiedztwo uczuwają te same potrzeby kulturalne, ekonomiczne, sanitarne (…) co mieszkańcy Rzeszowa, lecz gminy odnośne samoistnie tych
potrzeb zaspokoić nie są w stanie”.
Mimo argumentów „za” sprawa poszerzenia miasto ciągnęła się od 1872 r. W 1898
roku stanęła na posiedzeniu Rady Powiatowej, lecz została odroczona. W następnym
roku sprawa nabrała tempa, po tym jak
Rada Miasta podjęła stosowną uchwałę.
W 1901 roku konieczna stała się kolejna
uchwała Rady Miasta, iż mieszkańcy przyłączonych terenów będą mogli korzystać
z „istniejących w Rzeszowie zakładów
gminnych”.
W 1901 r. Wydział Krajowy przedłożył
Sejmowi Galicyjskiemu we Lwowie projekt
ustawy o przymusowym wcieleniu do Rzeszowa gminy Ruska wieś i okolicznych przysiółków. W piątek 21 czerwca 1901 r. na
forum Sejmu projekt ten referował Stanisław Jabłoński, burmistrz i poseł. Paweł
Bojko i Stanisław Jędrzejowicz zażądali jego
odroczenia do poniedziałku. Zwłokę motywowali tym, że wpłynął protest: „tylko jeden
pisarz gminny, który w nie całkiem uczciwy
sposób przeciw niej (tej sprawie) agituje” –
podkreślił „Głos”. W poniedziałek 24 czerwca 1901 r. zapadła uchwała „dająca w ten
sposób miastu podwaliny jego przyszłego
rozwoju”. Obszar Rzeszowa poszerzony został ostatecznie o gminę Ruska wieś i przysiółki: Drabinianka i Staroniwa. Informuje
o tym marmurowa tablica na klatce schodowej ratusza.
Dziś trwa dyskusja o kolejnym poszerzeniu Rzeszowa. Inne są tego przyczyny, padają inne argumenty (czy te o wyższych
urzędniczych pensjach naprawdę należą do
przeszłości?). Nie ma wójtów analfabetów.
Wielu jest za to oficjeli ignorujących prawo.
Czy sprawa potrwa kolejnych 30 lat? Jak się
zakończy? Czy w ratuszu zawiśnie nowa
okolicznościowa tablica? n
Korzystałem z „Głosu Rzeszowskiego”
z lat 1898–1901 oraz anonimowej broszury
„Sprawa przyłączenia przysiółków (…) należących do obrębu gm. Drabinianki jako
też całęj Gm. Ruskiejwsi do gminy miasta
Rzeszowa” wydanej nakładem J.A. Pelara
w 1898 r. Zachowałem pisownię oryginału.

tekst i fot. Krzysztof Zieliński, fot. archiwum Inwestora
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Znika „dziura Barana”

N

a zabudowę szpecącej Rynek
„dziury” rzeszowianie czekają od
lat 80. ub. wieku. Obecnie właścicielami działki są trzej rzeszowscy biznesmeni, którzy nabyli do niej prawa za 3 mln
złotych na licytacji w 2002 r. Wcześniej była
ona własnością Partii Kupieckiej RP, która
w 1994 r. na mocy umowy podpisanej
z miastem otrzymała prawa do wieczystej
dzierżawy terenu. W zamian zobowiązała
się do wzniesienia do 2000 r. Centrum
Kupieckiego. Niestety, centrum nie powstało, a ok. 1,5 mln zł, które kupcy powierzyli
przewodniczącemu partii Kazimierzowi
Baranowi zostało wydane na opinie i ekspertyzy związane z budową.
Obecni inwestorzy podjęli decyzję, że
zabudowę działki rozpoczną od odbudowy
fasad czterech kamienic. Dwie pierwsze od
strony Domu Polonii mają być wierną kopią
tych dawnych, a dwie kolejne będą do nich
bardzo zbliżone. Wybudowanie kurtynowych fasad ma przesłonić roboty, które bę-

Tak wyglądała „dziura Barana” w lipcu 2004 r. przed
rozpoczęciem prac budowlanych

A tak przedstawiają się elewacje odbudowywanych
czterech kamienic w październiku 2007 r.

dą się odbywać w głębi działki w dalszej
kolejności.
W marcu 2007 r. inwestorzy uzyskali pozwolenie na budowę samej ściany. W czerwcu powstał wylany z betonu potężny mur
oporowy zabezpieczający przyszłą budowlę, dochodząc do poziomu płyty Rynku.
Zabezpieczał on kilka pięter gruntu przed
osunięciem. Na nim właśnie wzniesiono
kondygnacje ścian frontowych od razu
czterech kamienic.
Odtwarzane obecnie fasady w przyszłości kryć będą centrum konferencyjno-hotelowe. Planowane centrum będzie zawierać 700-osobową salę konferencyjną, hotel
na 150 miejsc oraz parking na 100 samochodów. Końcowym elementem będzie
nadbudowa o trzy kondygnacje budynku
dawnego „Uszatka” – dwukondygnacyjnego
pawilonu – stojącego przy ul. Kopernika.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
cały kompleks powinien powstać w ciągu
dwóch lat. n

W roku 1964
ówczesny główny
architekt wojewódzki
zaproponował
wyburzenie całego
Starego Miasta
w Rzeszowie
i stworzenie pasa
zieleni od Wisłoka
do parku przy
ul. Pułaskiego.
Na szczęście z planów
tych nic nie wyszło.
Jednak z przyczyn
technicznych rozebrano
kilka kamienic i przez
całe lata raziła „dziura”
w północnej pierzei
przyrynkowych
kamieniczek. W tym
roku przesłoniła ją
kurtyna odbudowanych
elewacji na miejscu
kamienic Rynek 20–23.
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tekst Maria Stopyra, fot. Archiwum Muzeum i Krzysztof Zieliński

Nasz Stanisławski
Galeria Malarstwa
Polskiego w Muzeum
Okręgowym
w Rzeszowie
wzbogaciła się o obraz
Jana Stanisławskiego
„Pejzaż ze słonecznikami”
(„Słoneczniki”),
ok.1905, (olej/tektura,
18x25 cm). – Płótno
zakupiono dzięki 25 tys.
złotych z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, które
uzyskaliśmy po
pozytywnie rozpatrzonym
wniosku złożonym do
Programu Operacyjnego
„Dziedzictwo Kulturowe”,
priorytet 2 „Rozwój
instytucji muzealnych”
– wyjaśnia Sylwester
Czopek, dyrektor
Muzeum. – Całkowity
koszt zakupu wyniósł
35 tys. zł, resztę
dołożyło muzeum.

D

zieło Jana Stanisławskiego
„Pejzaż ze słonecznikami”
(„Słoneczniki”) wpisuje
się w epokę modernizmu, którego
był on jednym z największych
mistrzów.
Obraz należy do znaczącego
w twórczości malarza nurtu pejzażu, z których artysta słynął.
Słoneczniki, obok bodiaków, malw,
dziewanny czy kwitnących jabłoni
należały do ulubionych motywów
malarskich Jana Stanisławskiego.
W zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie znajdują się kompozycje o zbliżonej tematyce: „Słoneczniki – Sieniawa”
(1903), „Słoneczniki – Popówka na Ukrainie” (1905), „Słoneczniki” (ok. 1905). Nasze
wybitne dzieło jest jedną z wersji krajobrazów ze słonecznikami.
Artysta malował swoje obrazy w bardzo
małym formacie, które tworzył w plenerze.
Doświadczenia paryskie i stosowanie drobnych plam barwnych oraz rozjaśnionej
palety ukazują jego związki z impresjonizmem. Po roku 1897 plama stała się
szersza, a kontur nasuwa skojarzenia z secesją. Od około 1900 roku w twórczości
Jana Stanisławskiego uwidoczniły się
zasadnicze zmiany,
bo zanikły podobieństwa z warsztatem impresjonistycznym, a pojawiła
się stylizacja kształtów i węższa skala
barwna. W kompozycjach dominuje
płaska, wyrazista
plama kolorystyczna o charakterze
dekoracyjnym, a artysta malował swe
maleńkie obrazki
przeważnie na tekturze.
Stanisławski, jak
żaden inny twórca,

potrafił oddawać naturę z niespotykanym
wyczuciem formy oraz barw. Malarz docierał do istoty przyrody i jej tajemniczości. Artysta namalował to dzieło w sposób nowoczesny (syntetycznie) niezwykle
bogatą, pełną niuansów gamą kolorów,
z rozmachem położoną farbą i perfekcyjnie, lekko wykorzystanym światłem. W tej
nastrojowej i jednocześnie malowniczej
kompozycji z szerokim bezkresnym, wręcz
lirycznym horyzontem stworzonym z kilku
plam i pierwszoplanową partią słoneczników, wykadrowany został fragment widoku pozwalający na oddanie interesującego
ujęcia słoneczników.
Malarz przeciwstawił rozległą przestrzeń nieba i równinnej natury, wertykalnej
linii pochylających się roślin. Ponadto Stanisławski drugi, jasny plan obrazu, skontrastował z ciemną tonacją partii słoneczników. Wczesnojesienne, przekwitające
rośliny, zdają się być zapowiedzią nadchodzącej zmiany pory roku i mimo błękitnego
nieba krajobraz jest utrzymany w nostalgicznym nastroju. Klimat i aura pejzażu
tchnie tajemniczością.
Nabyty olej, w ramce z epoki, całkowicie
spełnia kryteria muzealnego dzieła sztuki.
Jest bardzo rzadki na antykwarycznym
rynku i koresponduje z trzema naszymi
pejzażami, a szczególnie z dwoma olejami
mistrza Jana znajdującymi się w Galerii.
Obraz został na stałe włączony w istniejącą
kolekcję Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. n

Dyrektor Sylwester Czopek i Maria Stopyra, pośrodku zakupione dzieło Jana
Stanisławskiego „Pejzaż ze słonecznikami”
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Akwedukt na
Winnej
Górze
N

a powstanie przemyskiego akweduktu złożyły się dwa powiązane
ze sobą aspekty: gwałtowny wzrost
ludności miasta na przełomie XIX i XX
wieku, co pociągało za sobą zwiększone
zapotrzebowanie na wodę, oraz militarne
znaczenie Twierdzy Przemyśl, gdzie jej budowniczowie stosowali najlepsze rozwiązania techniczne dla celów wojskowych.
– Zachowane źródła wspominają o pierwszym wodociągu w Przemyślu z XVI w. Był
on drewniany. Nad jego funkcjonowaniem

czuwał powoływany przez gminę tzw. rurmistrz. A drewniane rury wodociągowe
drążyli w ramach obowiązków pańszczyźnianych mieszkańcy podprzemyskiego
Błonia – tłumaczy Bogusław Motyl, miłośnik Twierdzy Przemyśl. W czasach współczesnych, po zakończeniu prac przygotowawczych, 20 czerwca 1907 roku Rada
Miasta Przemyśla podjęła uchwałę o rozpoczęciu budowy wodociągów. Staraniem
dr inż. Romualda Karola Rosłońskiego
budowa ruszyła w maju 1914 r., ale dopiero
1 lipca 1919 r. w stacji pomp
w Prałkowcach odbyło się uroczyste oddanie do użytku wodociągów miejskich.
– Mało kto jednak wie, że już
na przełomie XIX i XX w.
funkcjonowały w Przemyślu
dwa bardzo mało znane wśród
historyków lokalne systemy wodociągowe. Oba zbudowano na
użytek tutejszego, bardzo licznego austro-węgierskiego garnizonu wojskowego – mówi
doc. dr inż. Marek Gosztyła,
prezes Stowarzyszenia Opieki
nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi
Przemyskiej. Z racji swego przeznaczenia, obiekty te, skryte
głęboko pod ziemią, zamaskowane i chronione przez
wartowników pozostawały tajemnicą aż do ostatnich lat. Na
początku XX w. zapotrzebowanie na wodę było ogromne.
Zarówno dla potrzeb bytowych
żołnierzy, jak również na użytek

Akwedukty są
zaliczane do
największych osiągnięć
inżynieryjnych
starożytności.
Ich doskonałość
sprawiła, że podobne
rozwiązania stosowano
jeszcze w czasach
Monarchii AustroWęgierskiej. Jedyny
taki zachowany na
Podkarpaciu austriacki
cud techniki zachował
się w Przemyślu.
Zamiast być atrakcją
i przyciągać turystów
pozbawiony
jakiejkolwiek ochrony,
w zastraszającym
tempie popada
w ruinę...

RZESZÓW

Przemyśl
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obiektów wojskowych. Wodę pobierano z bardzo wydajnych studni
głębinowych po obu stronach Sanu. Na prawym brzegu rzeki system
wodociągów wojskowych zaczynał się w rejonie ulicy Piasta. Gromadzona tam w podziemnych zbiornikach woda spływała systemem rur
(w tym części ołowianych) pod własnym ciśnieniem w kierunku ulicy
Słowackiego (wówczas ulicy Dobromilskiej). Woda z tego źródła
zaspokajała potrzeby zlokalizowanych tu budynków koszarowych, ale
też i szpitala wojskowego.
Na Zasaniu (lewobrzeżnej części miasta) austriaccy inżynierowie
wykorzystali bardzo wydajne źródła głębinowe na stokach Winnej
Góry, głównie tzw. Królewską Studnię. Z podziemnych zbiorników
w rejonie ulicy Stanisława Augusta, krystaliczna woda spływała do
zespołów koszarowych przy ulicy Okrzei oraz przy ulicy 29 Listopada.
Co ciekawe, w 1912 roku do tego wojskowego wodociągu podłączono
także cywilny szpital powszechny. W obliczu zbliżającej się wojny było
to jak najbardziej uzasadnionym przedsięwzięciem.
Oba wspomniane wojskowe systemy wodociągowe w okresie międzywojennym służyły stacjonującym w Przemyślu polskim jednostkom. Nic dziwnego, że i po II wojnie światowej korzystało z nich
Ludowe Wojsko Polskie. Niestety, skomunalizowane kilka lat temu
obiekty przy ulicy Stanisława Augusta popadają w ruinę. – Kiedy
wojsko odeszło, wkroczyli tu złomiarze. W ostatnich miesiącach ukradli nawet stalowe drzwi do pomieszczeń i pokrywy, które zabezpieczały wypełnione wodą studnie – mówi właściciel jednego z pobliskich domów. Giną zarówno fragmenty rurociągów, jak i stalowa siatka
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ogrodzeniowa. W podziemnych kazamatach lumpy urządziły
sobie legowiska. Najbardziej malowniczy element systemu, czyli
akwedukt powoli zarasta dziką roślinnością. Z pokrycia korony,
pod którą widać jeszcze biegnący tu wodociąg, ktoś ukradł cegły
i fragment ochronnej balustrady. W podziemnych zbiornikach
pełno śmieci. Obrazu zniszczenia dopełniają graffiti na ścianach...
Szansą na uratowanie tego ciekawego zabytku może być
Zespół Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl. 22 czerwca
2006 roku uchwałą Rady Miasta Przemyśla rozpoczęto prace nad
jego utworzeniem. Do udziału zaproszono wszystkie okoliczne
samorządy gminne. Zespół ma chronić krajobraz warowny oraz
wyróżniające się krajobrazowo tereny z zabytkami nieruchomymi. Ma także określić zasady zagospodarowania, zarządzania
i promocji tych terenów. W skład Zespołu Parków ma wchodzić
park kulturowy rdzenia dawnej Twierdzy Przemyśl obejmujący
obiekty fortyfikacyjne, obiekty będące zapleczem Twierdzy,
a także cmentarze, parki i tereny krajobrazowe, znajdujące się
w granicach Miasta Przemyśla. – W tę koncepcję wpisują się
także akwedukt i zespół zbiorników wodnych przy ulicy Stanisława Augusta – zapewnia Robert Choma, prezydent Przemyśla.
Na razie, po interwencji okolicznych mieszkańców służby
miejskie zabezpieczyły jedną ze studzien. Ale nadal wiele innych
odkrytych otworów jest śmiertelnie niebezpiecznych. Podziemne
kazamaty penetrują też poszukiwacze militariów. Dlatego zdaniem okolicznych mieszkańców to tylko kwestia czasu, kiedy
dojdzie tu do nieszczęścia... n
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tekst i fot. Agata Chmura

Matka Boska

W jednej z ropczyckich
świątyń, zwanej
Kościółkiem, przed
wiekami schronienie
znalazła gotycka rzeźba
Madonny. Mieszkańcy
Ropczyc i okolic
wdzięczni za łaski,
które otrzymali za
pośrednictwem Maryi,
nazwali ją Matką Boską
Kościółkową.

M

atka Boska Kościółkowa to niewielka, bo zaledwie 60-centymetrowa, rzeźba gotycka pokryta polichromią. Maryja wyobrażona
w figurce stoi na sierpie księżyca, który
oparty jest na kuli słonecznej. Cała statua
otoczona jest mandorlą – złoconą, elipsowatą aureolą z rozchodzącymi się promieniami. Rzeźba Matki, w charakterystycznej
dla gotyckich Pięknych Madonn pozie, trzyma na lewym ręku figurkę Syna, w prawej
zaś dłoni dzierży jabłko – symbol królewskości. Dzieciątko, uśmiechnięte tak jak
i Jego Matka, wyciąga ręce po owoc. Oboje
ubrani są w złocistożółte szaty, z tym,
że Maryja ma narzucony na ramiona ciem-

noniebieski płaszcz z podbiciem w kolorze
czerwonym. Obecnie głowy Matki i Syna
wieńczą, ufundowane przez ropczyczan,
korony.
Z powodu wielu zawieruch dziejowych,
jakie na przestrzeni wieków przewalały się
przez Podkarpacie, niewiele zachowało się
materiałów źródłowych, wyjaśniających
dzieje rzeźby.
Według historyków sztuki późnogotycka
rzeźba pochodzi z I połowy XV w. i należy
do tzw. Madonn Śląsko-Pomorskich. Najprawdopodobniej przywiózł ją na teren
dzisiejszego Podkarpacia jakiś kupiec
podążający na wschód. Miejscowość przecież położona jest na jednym z ośmiu głównych traktów Małopolski, którym kiedyś
wędrowały karawany kupieckie ze Śląska do
Lwowa. Na tej trasie znajdziemy więcej tego
typu wyobrażeń Maryi m.in. w Staniątkach,
Niepołomicach, Tarnowie, Straszęcinie oraz
Przemyślu.
Wobec braku źródeł historycznych, pojawienie się figurki Matki Bożej Kościółkowej
w ropczyckim grodzie objaśniają „Pieśni
pątnicze” spisane ze starych rękopisów
i wydane w 1900 r., a do dziś śpiewane na
chwałę Maryi w sanktuarium. Jedna z nich
opowiada o przeszłości miasta, kiedy to
w okresie reformacji kościół farny zamieniono na zbór luterański. W tym czasie
u jednej z protestantek pracowała młoda
katoliczka, zmuszana przez panią do pracy
w święta. W którąś z niedziel, kosząc trawę
w ogrodzie, dziewczynka ucięła sobie palec.
Zaniosła się łzami i pomodliła do Matki
Bożej. Jakież było jej zdumienie, kiedy na
drzewie śliwy ukazała jej się Maryja, za
której przyczyną palec w cudowny sposób
przyrósł do dłoni. To nadzwyczajne zjawisko wywołało wielkie poruszenie w mieście. Schodzili się ludzie pod śliwę, która
przez długi czas promieniała dziwnym
światłem. Pod wpływem tego wydarzenia
ropczyccy luteranie nawrócili się na wiarę
katolicką. Kiedy w końcu nadszedł kres
objawień, w ogrodzie zdarzył się następny
cud. Aniołowie wprost z nieba przynieśli
figurkę Matki Boskiej i umieścili ją na śliwie.
Uradowani ropczyczanie postanowili przenieść Madonnę do kościoła farnego. Wie-
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a Kościółkowa
czorem okazało się, że figurka Matki Boskiej płacze. Zrozumieli ludzie, że chce wrócić do ogrodu, na miejsce objawienia.
Zanieśli ją więc z powrotem i uśmiech od
nowa zagościł na obliczu Madonny. Wspomnienie tego wydarzeniu przetrwało w dorocznej procesji, kiedy figurka Ropczyckiej
Pani noszona jest z Kościółka do Fary
i z powrotem.
Statuę Madonny na przestrzeni wieków
poddawano licznym konserwacjom i renowacjom, polegały one gównie na przemalowywaniu rzeźby. Dopiero w latach 40. ubiegłego wieku fachowej renowacji dokonał
J. D. Dutkiewicz. Ściągnął on wierzchnie
warstwy farby, uzupełnił ubytki i zrekonstruował pierwotny wygląd rzeźby. Niestety, prace te okazały się nietrwałe. Kolejnej
renowacji i konserwacji figurki dokonali
Stanisław i Kasper Pochwalscy z pracowni
krakowskiej. W 1965 r. statua trafiła do
Muzeum Diecezjalnego, gdzie poddano ją
kolejnej już odnowie. Wtedy dodano mandorlę, księżyc i słońce.
Figurka Madonny Ropczyckiej znajduje
się w tzw. Kościółku, czyli w sanktuarium
Najświętszego Imienia Maryi, stojącym
wśród wiekowych brzóz i lip. Otacza go
drewniane ogrodzenie pokryte gontem.
Dodatkowo nad główną bramą znajduje się
kapliczka ze św. Janem Nepomucenem,

chroniącym przed powodzią i patronem
spowiedników.
Kościółek to jednonawowa, barokowa
świątynia przykryta sklepieniu kolebkowym. Charakterystyczne dla budowli jest
niższe i węższe od nawy prezbiterium.
Wejście do świątyni umieszczone jest od
strony zachodniej. Po obu stronach fasady
znajdują się wieżyczki, w których ukryte są
schody prowadzące na chór. Wystrój kościoła zyskał po ostatniej renowacji, gdy
powrócono do pierwotnej złoto-niebieskiej
polichromii. W czasie prac konserwatorskich odsłonięto na tęczy (łuku odgraniczającym prezbiterium od nawy głównej) malowidło przedstawiające Ukoronowanie
Matki Bożej. Odnowiono też zapomniane
przez blisko 50 lat figury aniołów i umieszczono je po obu stronach ołtarza.
Do cenniejszych zabytków ropczyckiego
Kościółka należy także barokowa ambona
wzbogacona przedstawieniem św. Biskupa
w zaplecku (obraz na ścianie ambony).
Początkowo figurka Bożej Rodzicielki
umieszczona była w kapliczce. Stanowił ją
pień drzewa o wysokości ok. 1,5 m z wyciosaną wnęką odpowiadającą rozmiarom rzeźby.

Drewniana figura św. Jana Nepomucena ustawiona
w kapliczce nad bramą wejściową do świątyni

Obecny wygląd zabytkowa
figura zawdzięcza wielu
pracom konserwatorskim
i rekonstrukcyjnym

Ropczyce
RZESZÓW
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Do cenniejszych zabytków ropczyckiego Kościółka
należy także barokowa ambona wzbogacona
przedstawieniem św. Biskupa w zaplecku

Zachował się on do dzisiejszych czasów i przechowywany jest w ropczyckim kościele jak najcenniejsza relikwia. Badacze datują powstanie
kapliczki na XV w., więc jest to jeden z najstarszych tego typu obiektów
w Polsce. Unikalny charakter kapliczki podkreśla także to, że wykonana
jest w pniu żywego drzewa, a nie sklecona albo zbita z desek czy
kawałków drewna.
Na pewno wieść o objawieniu Matki Boskiej ściągała rzesze wiernych,
dlatego na ich potrzeby wystawiono w tym miejscu pierwszy kościół
drewniany. Wiemy, że istniał już w 1595 r., bo zachowała się z tych
czasów wzmianka o kapłanie z tej świątyni. W 1674 r. zbudowano w tym
miejscu nowy, także drewniany kościół. Obecny, murowany, został
wzniesiony w latach 1721-28. Znaczne fundusze na jego budowę
przeznaczył biskup Józef Czarnecki, sufragan przemyski (który był
wcześniej prepozytem ropczyckim) oraz wojewoda kijowski i starosta
ropczycki - hrabia Józef Potocki z Łańcuta. Pod opieką tego rodu kościół
pozostawał do końca XIX w.
Świątynia obecnie nosi miano Najświętszej Maryi Panny. Poprzedni
kościół był pod wezwaniem Nawiedzenia NMP. Zmiana ta nastąpiła w
XVIII w. pod wpływem wiktorii wiedeńskiej. Król Jan III Sobieski był
olbrzymim czcicielem Matki Bożej. Ponieważ był przekonany, że swoje
zwycięstwo odniósł dzięki opiece Madonny, pod jego wpływem na
pamiątkę odsieczy Wiednia dzień 12 września poświęcono imieniu
Maryi, wciągając go do kalendarza świąt kościelnych. Często nadawano
to miano świątyniom powstającym w tych czasach.
Jak każde wiekowe sanktuarium na Podkarpaciu, tak i to obrosło przez
stulecia licznymi legendami. Jedna z nich opowiada o pewnym wydarzeniu z czasów zaborów. Austriacy zamierzali wtedy wystawić ropczycki kościół na licytację. Wówczas jednemu z mieszkańców przyśniła się
Matka Boska i nakazała udać się do Tarnowa, gdzie miała się odbyć
sprzedaż, aby wykupił kościół za trzy grosze. Nazajutrz mężczyzna
opowiedział w karczmie swój sen. Ponieważ słynął z nieposzlakowanej
opinii, jego przyjaciele czym prędzej zebrali pieniądze i zgodnie z poleceniem Maryi wyprawili go na licytację. Jakież było zdumienie ropczyczanina, gdy udało mu się rzeczywiście kupić kościół, a do sumy uzbieranej przez przyjaciół dołożył zaledwie własne trzy grosze.
Jedna z odnowionych,
zapomnianych przez blisko
50 lat figur aniołów.
Po konserwacji umieszczona
została na ołtarzu

Pod koniec lat 90. ub. wieku
pracownia konserwacji
Elżbiety i Piotra Bakunów
odnawiała polichromie
pokrywające ściany świątyni.
W efekcie tych prac malowidła
odzyskały swój blask
i historyczny wygląd
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Płótno ze św. Sebastianem zdobi jeden z ołtarzy bocznych

Prawda historyczna wyglądała nieco inaczej. W okresie rozbiorów Ropczyce posiadały cztery kościoły. Sytuacja gospodarcza
miasta była tak krytyczna, że nie stać było
go na utrzymanie wszystkich świątyń.
Wobec tego kancelaria cesarska nakazała
dwa drewniane kościoły przenieść do sąsiednich miejscowości: św. Barbary do Nagoszyna, a Świętego Ducha do Nockowej.
Początkowo miano także przenieść świątynię pw. Najświętszej Marii Panny, ale
mocą łaski cesarza Józefa II (za wstawiennictwem jego matki) pozostawiono ją
w mieście. Stało się to na prośbę delegacji
miejskiej, która przybyła z prośbą do samego Wiednia. Ropczyczanie podjęli się
dbać o kościółek. W mieście powołano
specjalny komitet opieki nad świątynią, który działał do końca przynależności Galicji
do Austrii.
Aby w godny sposób uwieńczyć kult Matki Boskiej Ropczyckiej i rozpowszechnić go
w całym kraju, rozpoczęto starania o zatwierdzenie w tym miejscu sanktuarium.
Działania te zostały uwieńczone sukcesem

Odnowiona figura św. Piotra Apostoła

dopiero w XXI w. 16 września 2001 r. Matka
Boska Kościółkowa została ukoronowana,
a jej miejsce kultu w Ropczycach zostało
uznane dekretem biskupa rzeszowskiego za
sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. n

Pokryte niebieską farbą
sklepienie zdobi tysiące
złotych gwiazd oraz
uskrzydlone twarze
serafinów
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tekst i fot. Andrzej Potocki, publicysta TVP Rzeszów

Macewa zmienia
historię

Macewa z 1615 r. w całej
okazałości

Sensacyjne odkrycie na
cmentarzu żydowskim
w Rymanowie. Okazało
się bowiem,
że najstarsza
z odczytanych macew
pochodzi z 1615 roku.
Starsze nagrobki
żydowskie in situ są
w Polsce tylko
w Lublinie,
Szczebrzeszynie, Lesku
i Krakowie. To odkrycie
stawia rymanowski
cmentarz żydowski
na piątym miejscu
w Polsce pod
względem wieku
nagrobków.

Tu
pochowany mąż
prawy i mądry
Ber syn ? ? ?
błogosławionej pamięci. odszedł w piątek 2
tamuz 376 (1615 roku) w(edług)
k(krótkiej) r(achuby) ? ? ? ?
n(niechaj) d(usza jego będzie) z(awiązana w)
(w)ęzełku (ż)ycia1

N

iestety tyle tylko, albo aż tyle udało
mi się z niej odczytać, bo język
hebrajski stosowany w epitafiach
jest bardzo specyficzny, skrótowy i trzeba
być w nim bardzo biegłym. Data jest
oczywiście pewna, jak i miesiąc śmierci
tamuz. Ale znów potrzebna jest biegła
znajomość żydowskiej rachuby czasu, by
ustalić, który dzień lipca wypadł 2 tamuz

w 1615 roku, bowiem jest to kalendarz
słoneczno-księżycowy o cyklu dziewiętnastoletnim.
Żydowski cmentarz w Rymanowie został
założony w II połowie XVI wieku, chociaż
po raz pierwszy dokumentach wzmiankowano go dopiero w 1700 r., kiedy m.in.
i na nim zabezpieczono zaciągniętą wówczas przez starszych żydowskiej gminy
pożyczkę. Miejsce jego lokalizacji zwane
było w tamtym czasie Żydowską Górą.
Zajmuje powierzchnię 2,64 ha, chociaż
pierwotnie był bez wątpienia znacznie
mniejszy.
Nazwa kirkut wywodzi się od niemieckiej Kirchhof – i oznacza dosłownie
cmentarz przykościelny. W hebrajskim
cmentarz określa się mianem Bet Olam –
dom wieczności, w jidisz Der hejlige Ort –
święte miejsce. Nazywanie tego miejsca
okopiskiem dowodzi, jakoby grzebano tu
padnięte zwierzęta, jednakże rymanowskie
okopisko zwierzęce było w rzeczywistości
przy lesie zwanym Burdyńce, o czym jeszcze jako dziecko mogłem naocznie się przekonać. Nazwa kopisko jest to określenie
zdecydowanie pejoratywne, ale bardzo
powszechne na terenie dawnej Galicji.
Zupełnie niewiarygodna jest informacja
w pamiętnikach Anny Potockiej2, jakoby
cmentarz ten był zakładany w czasach, gdy
właścicielem miasta był wojewoda Ossoliński, czyli w drugiej połowie XVIII w. Nie
ma bowiem żadnej przesłanki, by Żydzi
rymanowscy użytkowali wcześniej cmentarz w innym miejscu niż obecne. Nie da się
wszakże wykluczyć, że właśnie za czasów
Ossolińskiego dokupili przylegający do cmentarza grunt celem powiększenia nekropolii,
podobnie jak w końcu XIX wieku katolicy
kupili od Żydów grunt, by powiększyć
cmentarz chrześcijański.
Odnośniki do przypisów w tekście:
1
W nawiasach rozwinięcie abrewiatur.
2
A. Potocka, Mój pamiętnik, Kraków 1927.
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Co najmniej do trzeciej ćwierci XVIII w.
grzebano tu zmarłych Żydów także z Brzozowa, Bukowska, Jaćmierza, Jasienicy Rosielnej, Jaślisk, Nowotańca, Rogów i Zarszyna oraz 84 wsi, czyli z miejscowości
należących do kahału, innymi słowy rymanowskiej gminy żydowskiej. Potem powstały kahały w części z tych miast, zmieniły
się także granice kahału rymanowskiego,
ale do końca istnienia tej społeczności na
cmentarzu grzebano zmarłych Żydów m.in.
z Rymanowa, Zarszyna, Jaćmierza, Iwonicza i kilkudziesięciu okolicznych wsi.
Odkrycie nagrobka liczącego 392 lata
dowodzi, jak skromna jest nasza wiedza

Data 376 na najstarszej macewie (czytana od prawej
do lewej)

o przeszłości oparta na zachowanych
dokumentach. Wiadomo też, że cmentarz
żydowski w Rymanowie od zawsze był poza
„murami” miasta i nigdy nie było w Rymanowie innej żydowskiej nekropolii. Opowiastkę Anny Potockiej o Kalwarii i Ossolińskim można zatem między bajki włożyć.
***
O pomoc w odczytaniu epitafium na tej
macewie, zwróciłem się do Piotra Pazińskiego, redaktora naczelnego miesięcznika
„Midrasz”. Oto jego odpowiedź:
Szanowny Panie,
Zadanie, jakie mi Pan dał, okazało
się nadspodziewanie trudne. Siedzieliśmy
w cztery osoby nad tą macewą i wciąż nie
mamy pewności, czy dobrze odczytaliśmy
inskrypcję. Jedno jest pewne: została wykonana przez osobę najprawdopodobniej źle
władającą hebrajskim, jeśli znającą ten
język w ogóle (być może kamieniarz, Żyd,
albo nie-Żyd, kopiował nieco automatycznie
litery według jakiegoś wzoru, robiąc błędy,
a przede wszystkim zapisując litery tak niewyraźnie i koślawo, że możliwe jest rozmaite

Ohele rymanowskich
cadyków: Menachema
Mendla i Cwi Hirsza oraz
nielicznie ocalałe nagrobki na
żydowskim cmentarzu
w Rymanowie

RZESZÓW
KROSNO

Rymanów
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odczytanie i tak niepoprawnego tekstu). A
zatem tekst idzie tak (podaję wpierw po
hebrajsku):
Po / nitman isz / jaszar howew (?)
poalim (?) niftar / szeni r(osz) ch(odesz)
tamuz 376 l(efi) / p(rata) k(tana) (?)
sz.b.sz.z (?) / t(ahej) n(afszo) c(rura)
b(icror) h(achaim)
Tutaj spoczywa / człowiek prawy
kochający pracę / umarł drugiego dnia
nowego miesiąca tamuz 376 (1615) podług
skróconej rachuby (liczenia czasu)
niechaj jego dusza zostanie włączona w
węzeł życia wiecznego
Jak Pan widzi, nie ma na macewie
imienia tego człowieka (może jest z drugiej
strony, pisze Pan wszakże, że gdzieś widnieje
imię Ber). Ten dziwny zwrot howew poalim
(kochający pracę, dosł. kochający robotników) budzi nasze wątpliwości, zwłaszcza że
jakoś źle pasuje do całości. Może być również
rokew (jadący), ale to jeszcze bardziej
zaciemnia obraz. Skrótu następującego po
skrócie lefi prata ktana (podług skróconej
rachuby – co znaczy, że data zapisywana
jest bez tysiąca z przodu), a więc tajemniczego sz.b.sz.z. nie udało się rozszyfrować.
Niewykluczone, że został wyryty błędnie.
Z poważaniem
Piotr Paziński
Redaktor „Midrasza”

Macewy w najstarszej części rymanowskiego cmentarza

Otóż trudno mi polemizować z redaktorem Pazińskim, wszakże z jednym zgodzić
się nie mogę. W epitafium zawsze podawane jest imię zmarłego i imię jego ojca, więc
i w tym przypadku tak być musi. Prześledziłem wszystkie dostępne w literaturze
przedmiotu epitafia z XVI i XVII wieku,
w Lesku, Lublinie, Szczebrzeszynie oraz
Przemyślu i ta zasada jest bezwzględnie
przestrzegana. W tym kontekście sugestia
redaktora Pazińskiego, że epitafium wykonał człowiek nie mający pojęcia o języku
hebrajskim, czyli odrysował je w kamieniu,
wydaje się być jak najbardziej zasadna.
Macewa jest w wyjątkowo dobrym stanie. Została wykonana z piaskowca gruboziarnistego, z takiego z jakiego wykonywano na Posadzie Jaśliskiej kamienie żarnowe.
Tak więc kamień pochodzi z kamieniołomu
na górze Kamień nad Jaśliskami. Znam ten
rodzaj piaskowca z autopsji. Niewykluczone, że napis robił któryś z lokalnych
kamieniarzy Polaków lub Łemków wytwa-
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rzających kamienie żarnowe. W piątym
wierszu od góry, po lewej stronie, jest ślad
po jeszcze jednej literze. Myślę, że nie
wszystkie litery są dokładnie odwzorowane
poprzez nałożenie farby, bo znalazłem tam
jeszcze różne wgłębienia mogące zmienić
kształt liter, a tym samym treść epitafium.
W tej części cmentarza znajduje się
także kilka macew z epitafiami o podobnym
kroju pisma, być może również z XVII w.,
ale niestety w zdecydowanie w gorszym
stanie. Na innej macewie odczytałem datę
1721 r. Ich lokalizacja świadczy, że najstarsze pochówki znajdują się na cmentarzu
od strony południowo-wschodniej i tam jak
sądzę był pierwotnie cmentarz, zanim nastąpiło jego poszerzenie. Niewykluczone, że
podobnie jak w Lesku w tej części, pod
warstwą darni, będzie można znaleźć jeszcze równie stare nagrobki.
***
Jest także trzecia próba przetłumaczenia
tej inskrypcji, a w zasadzie pierwsza, bo od
niej wszystko się zaczęło. Moją uwagę zwróciła rzekoma data 276 r. według skróconej
rachuby, co oznaczałoby rok 1515 i byłaby
to najstarsza żydowska macewa stojąca
w Polsce na cmentarzu. Tego tłumaczenia
dokonał Heidi M. Szpek, asystent na Wydziale Filozofii i Religioznawstwa Centralnego Uniwersytetu w Waszyngtonie:
Here is hidden
a upright and precious man
P'LK.
He died on the second day of the month of
Tamuz 267?

as the abbreviated era. S K S Z.
May his soul be bound in the bond of
everlasting life
Oczywiście jego interpretacja daty okazała się być błędna.
***
Znalazłem także jedną macewę ze szczególnie osobliwą ornamentyką, jest na niej
znak solarny, jakim rusnaccy górale: Huculi,
Bojkowie i Łemkowie, zdobili wytwarzane
przez siebie przedmioty, np. skrzynie
posażne, łyżniki, stoły skrzyniowe itp., ale
także umieszczali go na tragarzach w izbie
domu. To może być także dowodem na to,
że macewy dla Żydów rymanowskiego
kahału wytwarzali lokalni kamieniarze,
z pochodzenia Łemkowie. Widziałem
w swoim życiu kilka tysięcy żydowskich
nagrobków, ale na żadnym z nich nie występował w ornamentyce znak nie mający
żadnego związku z judaizmem, a wręcz
pochodzący z innego kręgu kulturowego. n

Macewa ze znakami
solarnymi rusnackich górali
i jej powiększony fragment

Znak solarny na tragarzu
w domu w Woli Komborskiej
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tekst i fot. Elżbieta Bakun

Strzyżowskie
P

Kościół parafialny pw.
Bożego Ciała w
Strzyżowie wzniesiony
został w II poł. XV w.
(konsekrowany
w 1494 r.). Spalony
podczas najazdu
w 1657 r. przez wojska
Jerzego Rakoczego.
Odbudowany ze
zniszczeń wojennych
w II połowie XVII w.
staraniem Jana
Wielopolskiego,
wojewody
krakowskiego.
Po raz drugi spłonął
w 1895 r. Po pożarze
restaurowany pod
kierunkiem Włodzimierza
Demetrykiewicza
w latach 1896–1897.
Mimo pożarów
zachował większość
barokowego
wyposażenia wnętrza.
Polichromia, jaka
obecnie dekoruje
ściany kościoła,
wymalowana została
w 1897 r. przez Jana
Tabińskiego. Pierwsze
odnowienie polichromii
nastąpiło w latach
50. XX wieku.
Całe wnętrze zostało
wówczas przemalowane
upraszczając bogate
w detale malowidła
Jana Tabińskiego.

race mające na celu oczyszczenie
malowideł i prace restauratorskie
podjęto w 2004 r. Ponieważ pokryte
polichromią ściany, sklepienia i filary zajmują olbrzymie powierzchnie, odnawianie
malowideł było bardzo utrudnione. Samo
ustawienie rusztowania wymagało czasu
i umiejętności. Dlatego też postanowiono
podzielić prace konserwatorskie na kilka
etapów, które były wykonywane w kolejnych sezonach.
Program konserwacji i restauracji dekoracji ściennych rozpoczęto od wschodniego
przęsła nawy północnej. Tam też stan
zachowania malowideł był najgorszy. Były
bardzo ciemne, zakurzone, a w wielu miejscach w górnych partiach znajdowały się na
nich czarne plamy pleśni. Zasadniczym
celem prowadzonych wtedy prac było dokładne rozpoznanie obiektu, sprawdzenie,
czy nie występują tynki
i dekoracje malarskie pochodzące z wieków wcześniejszych. Konieczne
było także opracowanie
szczegółowego programu prac konserwatorskich, oraz dobór odpowiednich metod, środków
i farb. Mimo wykonania
szeregu badań stratygraficznych nie stwierdzono w ystępowania
wcześniejszych malowideł. Prawdopodobnie
duże fragmenty powierzchni ścian i sklepień zostały w czasie ostatniego
remontu z końca XIX w.
pokryte nową warstwą
zaprawy, wyrównującą
wszystkie wcześniejsze
defekty i naprawy. Na tak
przygotowanym podłożu
namalowano farbami klejowymi wszystkie dekoracje. Artysta zaprojek-

Widok na nawę główną
przed konserwacją

tował kompozycję z ornamentów geometrycznych, roślinnych oraz scen figuralnych. Nie jest wykluczone, że wzorował się
na ornamentach, które były wcześniej
wymalowane na ścianach.
Po wykonaniu wstępnych badań malowidła oczyszczono z kurzu, usunięto
również warstwy pleśni. Stwierdzono pudrowanie się farb we wszystkich partiach,
a szczególnie ornamentów i scen figuralnych. Podczas oczyszczania okazało się, że
brud i przemalowania zasłaniają o wiele
ładniejsze formy i kolory oryginalnych
dekoracji. W związku z tym już na tym
etapie wiadomo było, że konieczna będzie
zmiana założeń programowych. Nie można
odnawiać tego, co jest na wierzchu,
najpierw trzeba odsłonić oryginał. Niestety
w wielu miejscach okazał się on zniszczony
i słabo czytelny. Mimo złego stanu zacho-

fot. Krzysztof Zieliński
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polichromie
Widok na sklepienie – stan przed konserwacją (2004 r.)
wania widać było wysoką klasę pięknie
modelowanych dekoracji.
Wykonano wszystkie zabiegi konserwatorskie przy tynkach. Zostały one podklejone w miejscach odspojeń od podłoża.
Usunięto stare łaty cementowe i gipsowe,
w ich miejsca założono łaty wapienno-piaskowe. Wyżyłowano i uzupełniono liczne
głębokie pęknięcia występujące głównie
w wyższych partiach budowli. Pudrującą
się powierzchnię utrwalono odpowiednio
dobranym preparatem żywicy sztucznej.
Powierzchnie gładkie i część najbardziej
zniszczonych ornamentów pomalowano,

w pozostałych uzupełniono ubytki lokalnie.
Gwiazdki na sklepieniu zrekonstruowano
według oryginalnego wzoru.
W ten sposób odnowiono całą nawę północną i południową. Bardziej skomplikowana okazały się prace przy nawie głównej.
Namalowane tu ornamenty roślinne i geometryczne były bardzo zdeformowane
przez późniejsze przeróbki. Nadal jednak
trzymano się zasady powrotu do stanu
z końca XIX w.
Fragment przęsła wschodniego nawy północnej,
usuwanie brudu i pleśni

Nawa północna – 2004 r.

RZESZÓW

Strzyżów
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Jeden z ornamentów
w trakcie usuwania
przemalowań

Ornament nad gzymsem
przed i po usunięciu
przemalowań i wykonaniu
rekonstrukcji

Ornament roślinny z górnej
partii filarów przed
rozpoczęciem prac i po
usunięciu przemalowań oraz
rekonstrukcji kolorystycznej

Decyzja o odsłanianiu oryginału i wykonywaniu na jego podstawie rekonstrukcji
okazała się słuszna, malowidło w wielu
miejscach wyraźnie zyskało na wartości.
Rozjaśniły się i wypiękniały, znajdujące się
nad organami, śpiewające anioły. Przestrzenne zrobiły się rozety zdobiące sklepienie.
Zupełnie inny kształt zyskały gwiazdy
i koronkowy ornament na sklepieniu.
Dużą niespodziankę sprawiły ściany
filarów od strony nawy głównej. Pod brudnoróżową marmoryzacją skrywały się bardzo plastycznie malowane ramy, ze światłocieniowo modelowanymi listwami. Tutaj
również zastosowano zasadę powrotu do

oryginału. Usunięto pudrujące się przemalowanie i odsłonięto pierwotną dekorację,
zachowaną w wielu miejscach bardzo dobrze. Po przeprowadzeniu prac technicznych
zrekonstruowano dekoracje malarskie na
filarach.
Nawa główna zmieniła swój wygląd.
Nowe malowidła na filarach nadały jej bardzo uroczysty i wzniosły charakter. Prezentują się bardzo dobrze, uzupełniając dekoracje na sklepieniu. Po raz kolejny
potwierdza się zasada, że zamysł twórcy
wykonującego swoje dzieło jest najlepszy,
wszelkie zmiany i poprawki działają na ogół
na jego niekorzyść. n
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tekst i fot. Krzysztof Kamiński

W kamiennym
świecie
P

rzez bez mała pół wieku zebrał – jak
szacuje – około pięć tysięcy okazów,
każdy o niewymiernej wartości. To,
co dla jednego jest tylko kolorowym kamykiem, dla znawcy ma wyjątkową cenę.
Niby nic – twór natury bez określonego
kształtu, smaku, zapachu i składu chemicznego. Może za to zafascynować, zauroczyć
mozaiką barw, wzorami, światłem połyskującym ze szczelin. Te pozornie bezduszne
obiekty kryją w sobie tajemniczą energię, od
wieków znane są ich lecznicze właściwości.
Siedemdziesięcioletni zbieracz, z wyboru mielczanin, urodził się w Białowieży. Po
wojnie ukończył LO w Lwówku Śląskim.
A ponieważ pociągały go samoloty, po studiach na Wydziale Lotniczym Wojskowej
Akademii Technicznej, pracował w Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego w Pruszczu Gdańskim, później w WSK PZL Mielec. Tu doczekał się stopnia podpułkownika i emerytury.

Poza pracą zawodową, interesował się
paleontologią, geologią, fizyką, chemią,
ciekawiły go początki
Ziemi. Podziwiał kamienie mogące przecież być świadkami
narodzin naszej planety. Zbierał minerały, równocześnie wzbogacał o nich wiedzę.
Sam zaczął poszukiwać i wydobywać kamienne skarby, głównie na Dolnym Śląsku.
Swój dorobek pierwszy raz zaprezentował
w roku 1980 na III Regionalnej Giełdzie
Minerałów w Strzegomiu. Odtąd nie opuścił żadnej wystawy, sejmiku, sympozjum.
Na początku lat 80. ub. wieku znalazł się
wśród założycieli Polskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk o Ziemi. Należy też do
Warszawskiego Towarzystwa Geologicz-

Mikołaja Podłaszczyka
urzekły… kamienie.
Dziś jest posiadaczem
bodajże największej
w Polsce kolekcji
kamieni szlachetnych
i ozdobnych. Leżą
w jego mieszkaniu
w Mielcu na półkach,
przy ścianach
– od podłogi po sufit,
do tego w pudłach,
pudełkach i jeszcze
w piwnicy.
A to zaledwie część
zbioru, bo reszta –
gdzieś na wystawach.

Mielec
RZESZÓW
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Zbiory szczelnie wypełniają półki
w mieszkaniu pana Mikołaja

nego „Spiryfer”. Jest ekspertem, zapraszanym do komisji wyceniających
minerały.
Pan Mikołaj najlepiej czuje się
właśnie w otoczeniu kamieni. Jego
mieszkanie wypełnione minerałami
wcale nie jest zimne, jak przysłowiowy głaz. Najrozmaitsze kształty
i rozmiary, przy tym bajeczne kolory
tworzą specyficzny klimat.
– Fascynuje mnie niepowtarzalność wzorów – wyznaje gospodarz,
obracając w ręku okazy.
Niektóre egzemplarze agatów
pocięte specjalnym przyrządem na
kilkumilimetrowe płytki tworzą naturalne witraże. Podświetlone ukazują piękne mozaiki o tęczowych barwach. Każdy najdrobniejszy element
kolekcji ma fachową nazwę i metrykę
pochodzenia. Złocisty piryt trafił tu
zza Uralu, rozalit na kwarcu – z Kongo, małe agaty – z Afryki, płytki agatowe – z Brazylii, ametysty z Madagaskaru i Urugwaju, malachity z Rosji.
Krwistoczerwone kryształki rubinu
połyskujące na białym odłamku ala-

bastru pan Mikołaj dostał od przyjezdnych
z Wietnamu. Kulista, prawie przezroczysta
bryłka cytrynu została przywieziona z Brazylii. Są i rodzime „perełki”, jak kryształ
górski z Dolnego Śląska czy agaty z okolic
Lwówka Śląskiego. Okazale prezentują się
przepołowione druzy (geody) ametystowe
z fioletowymi kryształkami w środku. Te
rzadkie kamienie z pustymi wnętrzami
pochodzą w większości z Brazylii, ale można je znaleźć i w zachodniej części Polski.
Ciekawe i mało znane jest pochodzenie tych
fenomenów natury. Miliony lat temu,
w zastygającej wulkanicznej masie skalnej,
pęcherzyki gazu utworzyły próżnię.
Obmywająca skalny „balon” woda naniosła
składniki mineralne, które przez mikroszczeliny przedostały się do środka. Nowe
kryształki, można powiedzieć, „rosły” na
ścianach. – Wprawne oko znawcy potrafi
od razu odróżnić jednolity kamień od geody
– zapewnia pan Mikołaj.
Właściciel kamiennej kolekcji lubi wpatrywać się w zgromadzone przez 40 lat kawałki naszej planety. Może zresztą nie tylko
tej? Twierdzi, że odczuwa ich pozytywne
działanie, ciepłe promieniowanie. – Kryształy odbijają promienie energii kosmicznej jak lusterko. Każdy wysyła inne fale,
dlatego każdy minerał ma inne właściwości
lecznicze. Nie zajmuję się tą dziedziną, ale
czytałem wiele na ten temat – przyznaje.
Zebrane przez mielczanina cuda natury
podziwiały już tysiące odwiedzających wystawy. Odbywa się takich kilkadziesiąt
w roku, a każda przyciąga tłumy. Jeśli nawet
pan Mikołaj sam nic nie wystawia, stara się
być obecny na imprezach kolekcjonerskich.
Marzy o umieszczeniu gdzieś na stałe zbioru. Próbował zainteresować tym władze
Mielca, lecz te nie chcą ponosić kosztów
nowej placówki. Chęć przyjęcia jego zbioru
wyrazili gospodarze miast na Dolnym Śląsku i na Podlasiu. On wolałby pozostawić
dorobek życia w miejscu, gdzie mieszka od
lat. Może w końcu mu się uda? n

tekst i fot. Izabela Fac
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Z Bolestraszyc
do Jazłowca
Istnieją miejsca, które
trudno zapomnieć.
Miejsca, do których
człowiek chce wrócić,
zanim je opuści. Jedno
z nich ukryte jest
w morzu podolskiej
zieleni, na łagodnym
wzgórzu, wśród
świergotu ptaków
i szumu drzew.
Tu nie słychać
oszałamiającego hałasu
cywilizacji. Za to na
każdym kroku są
dowody naszej historii,
jej wielkich wydarzeń
i tragicznych zawirowań.
Jazłowiec ma w sobie
niesamowitą atmosferę
i coś, co łączy go
z Podkarpaciem.

J

azłowiec to niewielkie miasteczko na
Podolu w okręgu tarnopolskim, położone malowniczo w jarze krętych rzek:
Jazłowczyka i Olchowca. Zachwyca
spokojem, ciszą, bujną zielenią i historią.
Wśród licznych legend i opowieści trudno
znaleźć prawdziwy początek Jazłowca. Od
XV w. właścicielami byli Buczaccy herbu
Abdank, którzy od swej siedziby przybrali
nazwisko Jazłowieckich. Dbali i upiększali
zamek oraz miasteczko, gdzie osiedlili
zakon dominikanów. Po wygaśnięciu rodu
Jazłowiec przeszedł w ręce Koniecpolskich,
potem ciągle zmieniał właścicieli. Mieszkali
tu Walewscy, Lubomirscy, a w 1746 r. przeszedł w ręce Stanisława Poniatowskiego,
ojca przyszłego króla Polski. Nowy właściciel odbudował dolną część zamku i być
może piękne widoki z jazłowieckiego pałacu podziwiał młody Stanisław, który po
śmierci ojca objął w posiadanie klucz jazłowiecki w 1762 r. Po I rozbiorze Polski Jazłowiec znalazł się na terenie zaboru austriackiego i wkrótce przeszedł w ręce Potockich.
Przełomową datą był dla niego rok 1863,
kiedy to zniszczony pałac Poniatowskich
przejęła Matka Marcelina Darowska wraz
z założonym przez siebie Zgromadzeniem
Sióstr Niepokalanego Poczęcia. Siostry
przystosowały pałac na potrzeby klasztoru
i prowadzonego tutaj internatu dla dziewcząt. Spokojne życie klasztoru przerywały
wojny światowe. W 1946 r. niepokalanki
musiały opuścić Jazłowiec i zamknąć internat. W zabudowaniach klasztornych władze
radzieckie umieściły szpital dla chorych na
gruźlicę. Dopiero w 1988 r. pozwolono sio-

strom i dawnym wychowankom na odwiedzenie Jazłowca.
W tym samym roku siostry rozpoczęły
remont zabudowań, których część władze
oddały zakonowi. Dziś niepokalanki prowadzą dom rekolekcyjny, przyjmują pielgrzymki, organizują kolonie dla dzieci i młodzieży.
Nie ma już kamiennej bramy wjazdowej,
tylko metalowa na kamiennych słupach,
w którą czasem trudno zmieścić się pielgrzymkowym autokarom. A nad białymi
zabudowaniami góruje kamienna twierdza,
którą budowali kolejni właściciele Jazłowca,
a szczególnie umocnili Turcy (zdobyli zamek w 1672 r. i utrzymali się tu do 1684 r.,
kiedy Jazłowiec odbił Jan III Sobieski).
Klasztor jazłowiecki to także sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej, której cudowny posąg został koronowany w lipcu
1939 r. przez kardynała Augusta Hlonda.
W maju 1946 r. posąg przewieziono do
Szymanowa, gdzie mieści się dom zakonny
i znana szkoła dla dziewcząt sióstr niepokalanek. Obecnie w kaplicy w Jazłowcu znajduje się kopia posągu, którą uroczyście

Ruiny zamku – widok
współczesny

Volyns'ka
Rivnens'ka

Zhytomyrs'ka

LWÓW

Khmetl'nyts'ka

Jazłowiec

Ternopil's'ka

Ivano-Frankivs'ka
Zakarpats'ka

Widok na ruiny zamku i pałac na XIX-wiecznej litografii

Chernivets'ka

Vinnyts'ka
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Dziedziniec klasztorny
obecnie zacieniają
kiludziesięcioletnie
drzewa, przesłaniając
jego perspektywę.
Sto lat temu był to
uporządkowany trawnik,
a jedynie dzikie wino
porastało wiekowe mury

Autorka tekstu na tle głównego wejścia do klasztoru. Różni się ono znacznie od
dawnego jego wyglądu. Jak widać na zdjęciu z końca XIX wieku, miało ono jeszcze
ciąg okien na wysokości pierwszego piętra. Zostały one zamurowane. Zniknęła także
figurka w arkadzie na wysokości trzeciej kondygnacji

poświęcili w 2002 r. ks. kardynał Marian
Jaworski oraz biskup Cerkwi Greckokatolickiej ks. Ireneusz Biłyka.
I jeszcze słynni ułani jazłowieccy, czyli
14 Pułk Ułanów, który w 1919 r. stoczył pod
Jazłowcem zwycięską bitwę z bolszewikami.
Wiktorię żołnierze pułku przypisali Pani Jazłowieckiej, którą obrali za swoją patronkę
i od jej imienia właśnie przybrali nazwę
„Jazłowieccy”. Jej wizerunek umieścili na
sztandarze, który w 1921 r. Marszałek Józef
Piłsudski udekorował Krzyżem Virtuti Militari za waleczność.
Mając w pamięci dzieje jazłowieckiego
klasztoru dane mi było stanąć w gościnnych
drzwiach sióstr niepokalanek. Białe zabudowania w otoczeniu zieleni. Zdjęcia nie
oddadzą piękna tego miejsca. W klasztornej, a kiedyś pałacowej sieni, z półmroku
wyłania się barwne malowidło – Św. Rodzina. Czarujące barwami żywo odbija się
od surowych ścian klasztoru. Jak przetrwało
czasy sowieckiego reżimu, który ogołocił
klasztor z wszelkich oznak religijnych?
A jednak dotrwało do dziś. Natomiast nazwisko autora, a w zasadzie autorki kieruje
myśli daleko stąd, do ziemi przemyskiej, do
Bolestraszyc.
Była córką malarza Piotra Michałowskiego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa rodzajowego. Patrioty i świetnego gospodarza,
ministra, powstańca, rówieśnika Mickiewicza, Chopina… W wyniku małżeństwa
z Julią Ostrowską z Bolestraszyc stał się
również gospodarzem w tym podprzemyskim majątku. To właśnie
tutaj m. in. spędzała wczesne dzieciństwo Celina
Michałowska – autorka
jazłowieckiego obrazu. Uzdolniona malarsko Celina
doskonale czuła się w specyficznej atmosferze domu
Michałowskich. Ukochana
córka wielkiego malarza
była starannie kształcona
i wychowywana na najlepszych tradycjach religijnych
i patriotycznych. Wincenty
Pol mawiał o niej „genialne
diablę”. Wyrastała w otoczeniu pełnym artystów,
działaczy społecznych, polityków. To tutaj bywał choćby senior rodu Kossaków,
przy okazji wizyt w pobliskiej Medyce. W nieodległym Krasiczynie mieszkał
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Klasztorne katakumby – po lewej: widok
współczesny, u góry: sprzed stu lat

natomiast książę Leon Sapieha, z którym
przed laty ojciec Celiny współpracował, jako
ze swym zastępcą, w Ministerstwie Skarbu
Królestwa Kongresowego w Warszawie.
Atmosfera krasiczyńskiego zamku, pełna
książęcej godności, patriotyzmu i kultury,
niewątpliwie również udzielała się pannie
Michałowskiej. Życie Celiny wypełniało
malarstwo i towarzyszenie ukochanemu
ojcu. Po jego przedwczesnej śmierci w 1855
roku zajęła się porządkowaniem spuścizny
po nim. Być może nie przypuszczała jeszcze
wtedy, że w kilkanaście lat później, w 1867 r.
wstąpi do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP i zamieszka w Jazłowcu na Podolu. I tutaj ponownie spotkała

się z Sapiehami. W latach 1894–
–1895 duszpasterzem w internacie
dla dziewcząt oraz wikariuszem
w pobliskim Buczaczu był młody
ksiądz Adam Stefan Sapieha, przyszły kardynał i wielka postać polskiego Kościoła.
W zakonie jako siostra Maria
Celina od Trójcy Przenajświętszej
spędziła prawie pół wieku będąc
nauczycielką rysunku i malarstwa.
Miała tu swoją pracownię malarską. Jej prace ozdabiały inne domy
Zgromadzenia, kaplice, kościoły
i cerkwie na Podolu. Opiekowała
się uzdolnionymi plastycznie zakonnicami i wychowankami z zakładu naukowo-wychowawczego.
Pełne modlitwy i malarstwa życie
przerwała I wojna światowa. Jednak w czerwcu 1916 r. wraz z siostrami musiała opuścić Podole.
Znalazły schronienie w Jarosławiu,
gdzie znajdował się jeden z Domów
Zgromadzenia. Tutaj w kilka tygodni po
przybyciu zmarła i została pochowana
w zakonnym grobowcu.
W pamięci pozostała jako człowiek wielkiej pracowitości, niespożytego humoru,
nieznoszący kłamstwa i fałszu. Do końca
życia wierzyła, że Polska odzyska niepodległość. Zmarła niemal w przededniu jej odzyskania
Spoglądając na piękne malowidło w klasztornej sieni nasuwa się myśl o niezwykłym połączeniu historii podolskiego
Jazłowca z podprzemyskimi Bolestraszycami. n

Siostry z Matką Marceliną

Lekcja rysunku i malarstwa

Archiwalne zdjęcia
pochodzą ze strony
internetowej
www.niepokalanki.pl

Po lewej: posąg Matki Bożej
Jazłowieckiej na starej
fotografii

Polecane lektury

Ukazała się książka Barbary Kaniewskiej, będąca specyficznym przewodnikiem po zabytkowych budowlach w Polsce,
w których można zjeść coś interesującego, i na dokładkę
smacznego. Pani Barbara od lat uprawia dziennikarstwo
jako freelance, specjalizując się w tematyce kulinarnej
i dzieląc swoje życie pomiędzy dworem w podprzemyskich
Ciemięrzowicach, a mieszkaniem w Warszawie.
Przewodnik jest bardziej ilustratorskim popisem artystycznie upozowanych potraw i zastawy stołowej, niż klasycznym
bedekerem, chociaż podstawowe informacje o zabytkach
można tu znaleźć, i co ważne – dane teleadresowe. Ciekawsze są informacje kulinarne i pewna gwarancja, że tu zjemy
dobrze. Z podkarpackich obiektów wybrano Baranów Sandomierski, Krasiczyn, Jasionkę i rodzinne Ciemięrzowice
autorki. Można tylko żałować, że nie dodano choćby Sieniawy czy Łańcuta. Czyżby tam źle gotowali?

W kościele katolickim za sanktuarium uważa się miejsca
święte, do którego mogą pielgrzymkować wierni po to, by
wypraszać łaski u Boga za pośrednictwem świętych czy
Maryi. W niewielkiej książeczce autorka prezentuje
ciekawe historie związane z podkarpackimi świątyniami
cieszącymi się częstymi znakami miłosierdzia i cudami,
jakie się tam dokonują. Można zapoznać się z dziejami
11 sanktuariów: Matki Boskiej Leżajskiej, Matki Bolesnej
w Jarosławiu, Matki Bożej Wniebowziętej w Rzeszowie,
Przemyskiej Matki Boskiej Jackowej, maryjne w Starej Wsi,
Kalwarii Pacławskiej, Matki Boskiej w Borku Starym, Matki
Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, Łaskawej Matki Boskiej
Hyżneńskiej, Matki Bożej w Dębowcu oraz w Jaśliskach.
Agata Chmura, Sanktuaria podkarpackie, Warszawa–
–Rzeszów 2006

Barbara Kaniewska, Przewodnik kulinarny po obiektach
zabytkowych w Polsce, „globalna wioska”, Ciemięrzowice 2007
W czerwcu br. odbyła się konferencja, a niebawem po jej zakończeniu już
czytamy ponad 200 stronicową publikację zawierającą wygłoszone w jej
trakcie referaty. Historycy, archeolodzy, historycy sztuki – w sumie 13 materiałów, których różnorodność zainteresuje każdego. Wśród nich m.in.:
bogato ilustrowany tekst Czesława Hadamiaka o ratowniczych badaniach
wykopaliskowych na zamku w Dubiecku w kwietniu 2007 r. czy referat
Marii Trojanowskiej o obrazie Matki Boskiej Bolesnej w typie Pieta w kościele parafialnym w Dubiecku.
Dubiecko od czasów najdawniejszych do współczesności, Materiały
z konferencji jubileuszowej z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Dubiecku, Dubiecko 2007

