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Spalona
W nocy z 6 na 7 sierpnia
2003 r. w ciągu godziny
niemal doszczętnie
spłonęła zabytkowa,
XVIII-wieczna cerkiew
w Opace na Podkarpaciu.
Z ustaleń specjalistów
z Państwowej Straży
Pożarnej w Lubaczowie
wynika, że została
podpalona umyślnie.
W rezultacie pożaru
drewniana cerkiew
uległa zniszczeniu
w 90 procentach.
Przed ogniem uratowano
jedynie znajdującą się
obok świątyni
dzwonnicę.

LUBACZÓW
RZESZÓW

Opaka

D

rewnianą cerkiew greckokatolicką
p.w. Narodzenia NMP wzniesiono
w 1756 r. Przed rokiem 1825 została ona odnowiona i zapewne do sanktuarium dobudowano zakrystię. Świątynię
gruntownie przebudowano w 1896 roku.
Wówczas budynek częściowo rozebrano,
a następnie na nowo wzniesiono babiniec
oraz sanktuarium z zakrystią. Wszystkie
trzy pomieszczenia przykryto pozornymi
sklepieniami i dachami kopułowymi o fantazyjnych kształtach. Wzniesiono także od
zachodu drewnianą dzwonnicę–bramę.
W 1905 r. wnętrze ozdobiono polichromią. W czasie działań I wojny światowej
(1915 r.) cerkiew została nieznacznie uszkodzona. Do końca lat 20. XX wieku kopuły
pokryto blachą. Utrata funkcji sakralnych, związana
z wywózką w ramach
akcji „Wisła” rdzennej
ludności ukraińskiej, spowodowała szybką jej dewastację. Po 1947 r. została przejęta przez Skarb
Państwa. Elementy wyposażenia, łącznie z ikonostasem, na przełomie lat
50. i 60. przeniesiono do
magazynów muzealnych
Łańcuta i Sanoka. Z upływem lat pogarszał się jej

ogólny stan techniczny. W 1990 r. z inicjatywy młodzieżowej grupy „Młodość
i Zabytki” (PKN ICOMOS) prowizorycznie
zabezpieczono świątynię. W 1998 r. wschodnia jej część uszkodził pożar. Zniszczenia
naprawiono dwa lata później na zlecenie
Urzędu Gminy w Lubaczowie.
Zespół cerkiewny posiada obronne położenie. Na północ od cerkwi znajduje się
cmentarz z nagrobkami z bruśnieńskiego
ośrodka kamieniarskiego (pochodzą z przełomu XIX i XX wieku). Pozostałością po
jednym z najstarszych nagrobków jest
kamienna płyta, służąca jako próg przy
głównym wejściu do świątyni, datowana na
XVII–XVIII w. Ze względu na występujący
na niej motyw półksiężyca łączona bywa
niekiedy z kręgiem kultury muzułmańskiej.
28 listopada 2003 r. Sąd Rejonowy
w Lubaczowie podjął decyzję o umorzeniu
postępowania karnego w sprawie podpalenia cerkwi w Opace. Dochodzenie prowadzone przez Komendę Powiatową Policji
w Lubaczowie, pod nadzorem lubaczowskiej Prokuratury Rejonowej, wykazało, iż
pożar zabytkowej budowli był nieumyślnie
wywołany przez kilkoro młodocianych,
którzy palili ognisko przy cerkwi. n
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nowych tematów. Sięgają do swoich archiwów szukając
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która doszczętnie spłonęła w 2003 roku.
Uruchamiamy także rubrykę „Listy od Czytelników”.
Zaczynają do nas powoli spływać, tym ciekawsze, że rozwiązują pewne
tajemnice czy zagadki historii. A tych w przypadku zabytków nigdy nie
brakuje, czego najlepszym przykładem są prezentowane materiały o zagadkowym tondzie w ołtarzu w Jeżowem czy kapliczce w podłańcuckiej Soninie.
W czerwcu ukażą się, nie związane z tym projektem, „Skarby Podkarpackie
Extra”. W naszym zamierzeniu ma być to swoisty almanach wyjątkowych
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prosiłem Czytelników o tematy i sugestie. Może nie posypały się jak z rękawa,
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w Stępinie czy Arboretum w Bolestraszycach – po tematy mało znane. Ile
bowiem osób wie, że w XVIII wieku hetman Jan Feliks Branicki do budowy
swojej barokowej rezydencji zwanej „Wersalem Północy” w dalekim Białymstoku sprowadzał gips z gipsiarni w Siedliskach (gmina Lubenia)? A ilu
mieszkańców regionu widziało grobowce-piramidy z 1936 r. z Międzybrodzia k. Sanoka? Mam nadzieję, że niektóre z nich staną się oddzielnymi
tekstami publikowanymi w kolejnych numerach „Skarbów”.
Nadal czekamy na propozycje, a wystarczy tylko hasło przysłane mailem
lub podane telefonicznie. Chcemy, aby „Skarby Extra” pozostały w biblioteczce jako kopalnia wiedzy o naszym regionie, a także żeby można je
traktować jak drogowskaz dla odwiedzających Podkarpacie turystów.
Każdej z zamieszczonych fotografii osobliwości towarzyszyć będzie bowiem
mapka dojazdowa i podstawowe informacje. Czekamy nadal na Państwa
tematy (krzysiek@procarpathia.pl).
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Konserwatorskie odkrycia

tekst i fot. Elżbieta Bakun

Tondo

Ołtarz główny w kościele w Jeżowem przed konserwacją. W górnej części widzimy
tondo z przedstawieniem św. Jana Nepomucena
Święty Jan
Nepomucen to jeden
z najpopularniejszych
świętych w całym
Kościele. Jego posągi
znalazły swoje miejsce
na licznych mostach
i placach całej Europy.
Najbardziej znany jako
„święty z mostów”,
jest także patronem
spowiedników,
ponieważ – jak głosi
legenda – z powodu
swej niezłomnej
postawy względem
tajemnicy spowiedzi
poniósł śmierć
męczeńską.

U

rodził się około 1350 r. w Pomuku
koło czeskiego Pilzna jako syn
burmistrza lub sędziego (jak podają różne źródła). Wiadomo, że odebrał
staranne wychowanie i wykształcenie,
a następnie studiował w Pradze na uniwersytecie. W 1380 roku przyjął świecenia kapłańskie i został proboszczem
kościoła Św. Gallusa w Pradze. Później
pełnił również inne ważne funkcje
kościelne. W 1389 roku został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji praskiej. W latach następnych częObraz zdemontowany z ołtarza
w pracowni przed konserwacją

sto uczestniczył w sporach pomiędzy królem Wacławem IV, a arcybiskupem praskim
Janem z Jensztejnu.
20 marca 1393 roku został uwięziony
z rozkazu króla. Był przesłuchiwany i torturowany, w końcu w nocy zrzucono go
z mostu Karola do Wełtawy i utopiono.
Legenda głosi, że wieniec z pięciu gwiazd
wskazał miejsce, gdzie spoczęło ciało
późniejszego Świętego. Do dziś nie jest
całkiem jasne, dlaczego król Wacław kazał
zabić Jana Nepomucena. Legenda głosiła, że
nie chciał wyjawić królowi tajemnicy spowiedzi jego żony, którą władca podejrzewał
o zdradę. Bardziej prawdopodobna wydaje
się jednak wersja, że jako wikariusz generalny nie zgadzał się na nieustanne ingerencje króla w sprawy kościelne.
Figura Jana Nepomucena ufundowana
na praskim moście Karola wskazuje miejsce, gdzie Święty został wrzucony do
Wełtawy. Po jego śmierci rozwinął się kult
Jana Nepomucena, a grób ze szczątkami
w katedrze św. Wita stał się miejscem pielgrzymek tłumów wiernych. W XV wieku
kult Jana Nepomucena zamarł, by odrodzić
się w drugiej połowie XVIII w., na co wpływ
miała kanonizacja w 1729 r. przez papieża
Benedykta XIII.
Jego charakterystyczne przedstawienie
jest bardzo popularne: postać świętego
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z Jeżowego
Zbliżenie na fragment obrazu w trakcie renowacji, część po lewej już po oczyszczeniu
ubrana jest w szaty kanonika, w trójgraniasty kapelusz i pelerynkę biskupią. Jako
atrybuty towarzyszy mu wieniec z gwiazd,
które wskazały miejsce odnalezienia ciała
i krucyfiks, przed którym oddaje się
całkowicie modlitwie.
Jedno z przedstawień św. Jana Nepomucena znajduje się w ołtarzu głównym
kościoła w Jeżowem. Jego wizerunek znajduje się w tondzie, w zwieńczeniu ołtarza,
ma średnicę około 120 cm. Otoczony jest

bogato rzeźbioną ramą. Wykonany został w technice olejnej na płótnie. Prawdopodobnie namalowany został przed
1720 rokiem i przemalowany
w czasach późniejszych.
Obraz nie jest typowym przedstawieniem św. Jana Nepomucena. Przedstawia
popiersie mężczyzny, który lewą rękę ma
opuszczoną w dół, a prawą złożoną na
piersi. Trzyma w niej zieloną gałązkę
palmową. Pociągła twarz jest okolona
zarostem, ma lekko kręcone, siwe włosy.
Głowę otacza aureola z pięciu gwiazd.
Ubrany jest w czarną tunikę z białym
kołnierzem i komżę ozdobioną koronką na
rękawach. Okrycie wierzchnie stanowi
rodzaj futrzanej peleryny z krótkim
włosem. Z lewej strony mężczyzny stoi
krucyfiks przedstawiony tyłem do
widza, po prawej stronie krajobraz
sugerujący arkadowy most i płynącą
pod nim rzekę.

Zbliżenie na głowę św. Jana
Nepomucena, ponad nią
w prawym górnym narożniku
widzimy prześwitującą głowę
postaci z przedstawienia
znajdującego się
na spodnim obrazie

NISKO

Jeżowe
RZESZÓW

Obraz po oczyszczeniu, usunięciu pociemniałego
werniksu i założeniu kitów w miejscach ubytków
zaprawy. Wyraźnie widoczna jest postać świętego
nakryta obszerną peleryną, namalowana wcześniej
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U góry: ręka trzymająca
krucyfiks jest widoczna tylko
w promieniach Rentgena
i należy oczywiście do
św. Jana Nepomucena,
znajdującego się pod spodem.
Po prawej: małe postacie
w górnej części to żołnierze,
którzy właśnie wrzucili
Świętego do rzeki. Jego
widzimy pośrodku, jak spada
z rozłożonymi rękami i głową
w dół, prosto w spieniony
nurt Wełtawy

Do Pracowni Konserwacji Malarstwa
i Rzeźby ARTIFICIUM w Rzeszowie tondo
trafiło w roku 1996 wraz z całym ołtarzem.
Obraz był bardzo brudny, zakurzony, cały
pokryty pociemniałym werniksem. Pierwszy kontakt nie ujawnił tajemnicy, jaką w
sobie krył. Najpierw należało wykonać
próby oczyszczania. Okazało się, że brud
można było usunąć kombinacją detergentów, ale do usunięcia pożółkłego werniksu
potrzebna była mieszanina rozpuszczalników.
Oczyszczanie rozpoczęto od małych
fragmentów. Dokładne oględziny powierz-

chni pozwoliły tym razem dojrzeć o wiele
więcej szczegółów. Wygląd powierzchni
sugerował istnienie drugiego obrazu pod
spodem tego, który widzimy.
Zdecydowano się na wykonanie zdjęć
rentgenowskich, tym samym aparatem,
którym wykonuje się prześwietlenia pacjentów. Podano jedynie takie parametry,
które umożliwiły dostateczne naświetlenie
płótna i uwidocznienie obrazu znajdującego
się pod spodem. Po wywołaniu pierwszego
zdjęcia i drobnej korekcie parametrów wykonano kilka następnych, fotografując całą
powierzchnię tonda.

Rentgen obrazu na którym widać
w środkowej części wcześniejszy
wizerunek św. Jana Nepomucena.
Przechylona głowa z biretem na głowie,
pod szyją wyraźnie widoczny kołnierzyk
są częściowo zasłonięte
w lewej dolnej części przez jasną plamę
twarzy należącą do obrazu
wierzchniego. Na wszystkich zdjęciach
rentgenowskich widać również fakturę
płótna, na którym namalowany jest
obraz, oraz fakturę podłoża
drewnianego, na który jest nabity

Kalka, na której zaznaczono zarys
kompozycji obrazu znajdującego się
pod spodem
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Analiza zdjęć i powierzchni ujawniła całą, pierwotną kompozycję obrazu, który znajduje się pod spodem.
Pierwsze przedstawienie św. Jana Nepomucena było zupełnie inne. Święty
przedstawiony był w sposób, jaki
wszyscy znamy. Stojąca postać w birecie na głowie, z peleryną narzuconą
na ramionach, w rękach trzymał krucyfiks. Po jego prawej stronie w dole
widzimy scenę męczeństwa, postać
świętego zrzucona z mostu w dół spada
do rzeki. Mając te informacje konieczne było podjęcie decyzji o dalszym losie
obrazu.
W przypadku występowania dwóch
obrazów leżących na sobie, możliwych
jest kilka wariantów postępowania
konserwatorskiego, w zależności od
wartości artystycznych warstw malarskich, jakości wykonania oraz czasu
jaki dzieli powstanie obu warstw. Jeżeli
obraz wtórny jest gorszej jakości artystycznej i dużo późniejszy niż oryginał, to właściwie nie ma wątpliwości co
do jego usuwania. Jest traktowany po
prostu jak przemalowanie.
Jeżeli obydwa obrazy są podobnej
wartości artystycznej, bądź posiadają
wartości historyczne, a dodatkowo rozdziela je międzywarstwa w postaci np.
brudu lub werniksu, możemy zdecydować się na rozdzielenie obu malowideł. Jest to zabieg bardzo trudny, ale
możliwy do wykonania pod warunkiem
spełnienia jeszcze kilku dodatkowych
warunków.
Trzecim rozwiązaniem jest pozostawienie obu obrazów bez zmian, po
udokumentowaniu kompozycji przedstawienia znajdującego się pod spodem. Wariant ten przyjmuje się wtedy,
gdy oba obrazy nie spełniają warunków
do rozdzielenia, oraz obraz znajdujący się
na wierzchu posiada wartość artystyczną.

które powinno zostać zachowane jako świadectwo epoki.

U góry: zbliżenie na tondo
w ołtarzu przed konserwacją

W wypadku tonda z Jeżowego przyjęto
trzecie rozwiązanie, po wnikliwej analizie
budowy technologicznej oraz wartości artystycznych i historycznych obu przedstawień. Obraz, który obecnie widzimy jest
dość cienko namalowanym przedstawieniem św. Jana Nepomucena, nie rokującym
pozytywnie zabiegu rozdzielenia od obrazu
znajdującego się pod spodem. Obydwa
malunki ukazują tę samą postać, jedynie
ujętą w inny sposób, nie zmienia się zatem
ostateczna wymowa dzieła. Poza tym obraz
„wierzchni” posiada wartości artystyczne,

Udokumentowanie kompozycji obrazu
znajdującego się pod spodem, pokazanie
innego ujęcia postaci świętego Jana Nepomucena w tondzie z Jeżowego na dzień
dzisiejszy jest najlepszym rozwiązaniem.
Podstawowa zasada konserwacji to primum
non nocere, czyli po pierwsze: nie szkodzić.
Zachowanie w obecnej formie obu przedstawień umożliwi w przyszłości powtórne
zbadanie obrazu i podjęcie odpowiednich
działań konserwatorskich z użyciem o wiele
lepszych urządzeń niż te, jakie mamy obecnie do dyspozycji. n

Poniżej: tondo po konserwacji
już zamontowane w ołtarzu
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Zabytki techniki

tekst i fot. Janusz Motyka

Ciuchci
Władysław Żelazny, naczelnik przeworskiej wąskotorówki. Miłośnicy kolei
wąskotorowych z całego
kraju zazdroszczą Podkarpaciu zabytku o tak bogatej,
choć mało znanej historii.
Mało kto wie, że przeworska „ciuchcia” początkowo
miała być całkiem „normalną” koleją.

Tylko dobra wola
marszałka województwa
podkarpackiego,
wspólne działanie
lokalnych samorządów
i pomoc wojewódzkiego
konserwatora zabytków
mogą sprawić, że
słynna przeworska
wąskotorówka ocaleje.
Bo nad tym unikalnym
cudem techniki
kolejowej Podkarpacia
co raz pojawia się
groźba likwidacji.
Tak trudnej sytuacji nie
było tu od lat. Dlatego
potrzebne są systemowe
rozwiązania, które
spowodują, że ta jedna
z największych atrakcji
turystycznych regionu
znowu zacznie
przynosić zyski
i nakręcać koniunkturę.

P

roblem tkwi w fatalnym stanie torowiska. Od kilku lat administrator
przeworskiej „ciuchci”, czyli Stowarzyszenie Kolejowych Przewoźników Lokalnych w Kaliszu monituje o jego remont.
Bo właścicielem torowiska są Polskie Koleje
Państwowe. A te, wcale nie kwapią się do
rozpoczęcia jakichkolwiek działań w tym
zakresie.
– Zamówień jest
sporo. Tabor mamy
przygotowany i moglibyśmy sezon rozpoczynać nawet od
wczesnej wiosny. Jednak wstrzymujemy
się z przyjmowaniem
ofert, bo strach puszczać skład po takich
torach – wyjaśnia

Podziemny tunel
Szklary–Jawornik Polski.
Jest to nadal najdłuższy
tunel kolei wąskotorowej
w Europie, ma 602 m
długości

– Budowę kolei normalnotorowej na trasie Przeworsk – Sanok przez Dynów
i Brzozów zapoczątkowano
już w II połowie XIX w.;
w 1888 r. gotowe już były
m.in. zespoły dworcowe
w Kańczudze, Krzeczowicach, a nawet Brzozowie,
powstały mosty na Mleczce,
podziemny tunel w Szklarach, wyprofilowano nasypy. Z powodu
sprzeciwu austriackich władz wojskowych
inwestycja ta została przerwana – mówi
Małgorzata Wołoszyn z Muzeum w Przeworsku.
Kulisy całej sprawy są do dzisiaj niejasne;
oficjalnie zarzucenie robót przy kolei normalnotorowej było efektem protestu dowództwa Twierdzy Przemyśl – po długich
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i na ratunek
pertraktacjach wojskowi zgodzili się tylko
na położenie torowiska o szerokości 76
centymetrów. Ludomir Kościesza-Wolski,
którego ojciec był rzeczoznawcą przy
wykupywaniu gruntów pod kolej w swoich
pamiętnikach podaje inną, anegdotyczną
wręcz przyczynę: otóż był to odwet austriackich władz wojskowych za to, że książę
Andrzej Lubomirski nie chciał wydzierżawić stajen ordynacji przeworskiej dla oddziałów kawalerii. Stacjonujący w Łańcucie
kawalerzyści, którzy mieli być przebazowani do Przeworska cieszyli się wyjątkowo
złą reputacją: pijaków i awanturników. Książę Lubomirski – chcąc zachować spokój
w Przeworsku – odmówił wydzierżawienia
stajen.

– Kiedy plany budowy „normalnotorowej” kolei upadły, pomysł podchwycili
lokalni przedsiębiorcy. Koncepcja budowy
i eksploatacji „wąskotorówki” powstała
z końcem XIX w. z inicjatywy ówczesnych
właścicieli ziemskich: księcia Lubomirskiego, hr. Scypiona z Łopuszki Wielkiej
i Skrzyńskiego z Bachórza – wyjaśnia Małgorzata Wołoszyn. W tym ograniczonym
zakresie kolejka miała stanowić uzupełnienie zaplecza technicznego zbudowanej
w 1895 r. cukrowni w Przeworsku, a jej
zasadniczym celem było dostarczanie do
przeworskiej fabryki buraków oraz przewóz

Przeworsk
RZESZÓW

Dynów
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O czasach świetności,
które dawno już minęły
świadczy rozsypujący się
tabor na kolejowej
bocznicy

z okolic Dynowa i Brzozowa płodów rolnych, drewna, żwiru i kamienia.
Budowę kolejki rozpoczęto w 1900 r.
Początkowo oddano do użytku 44 km linii
oraz 6 budynków stacyjnych i mieszkalnych, a także warsztaty w Przeworsku.
Całkowite przekazanie do eksploatacji
i oficjalne otwarcie całej 46 km linii wraz
z budynkami i parowozownią zwrotną
w Dynowie nastąpiło w 1904 r. Pierwszym
właścicielem było Małopolskie Towarzystwo SA we Lwowie. Podczas I wojny
światowej kolej ta służyła głównie do
transportu sprzętu wojskowego i żołnierzy,
a po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku, kolejkę przejęły PKP. Z dniem

1 sierpnia 1925 r. Przeworską Kolej Wąskotorową ponownie sprywatyzowano.
W 1927 r. książę Lubomirski projektował
zbudowanie rozgałęzienia kolejki z Urzejowic do Pruchnika, co umożliwiłoby powiększenie areału plantacji buraków cukrowych i wykorzystanie pokładów wapienia
w Węgierce. Niestety, ogólnoświatowy kryzys gospodarczy uniemożliwił realizację
tych planów. W marcu 1945 r. przekazano
linię pod przymusowy zarząd państwowy,
a od 6 października 1947 r. włączono do
sieci PKP.
Linia ma swój początek na styku z koleją
normalnotorową w Przeworsku i biegnie
malowniczą doliną Mleczki (przecinając ją
w trzech miejscach) oraz Pogórza Dynowskiego. Ziemia Przeworska z Dynowską
połączona jest tunelem o długości 602 m.,
znajdującym się pod trzydziestometrową
warstwą ziemi. Kolejka doznała różnych
kataklizmów; do historii przeszła ciężka
i śnieżna zima 1929/1930 roku, kiedy to
trzykrotnie została zasypana śniegiem cała
linia i po trzykroć odśnieżona. Poniesione
z tego tytułu koszty sięgnęły ogromnej
sumy ok. 50.000 zł. W 1987 roku wielkie
spustoszenie poczyniła niespotykana od
stuleci powódź, która zmyła z powierzchni
ziemi 500 mb toru. Woda przesunęła także
20-tonowe przęsło mostu na 25 kilometrze
na odległość 50 metrów, co spowodowało
ponadmiesięczną przerwę w funkcjonowaniu kolei.
W 1991 r. Przeworska Kolej Dojazdowa
została wpisana do rejestru zabytków.
Marszałek województwa podkarpackiego
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wzbrania się od jej przejęcia,
chociaż jest kilka samorządów
lokalnych, które chcą ratować
przeworską „ciuchcię”. Gminy
chcą wesprzeć inicjatywę ratowania wąskotorówki głównie
poprzez pomoc rzeczową; w ludziach i materiałach. Jak choćby
samorząd Kańczugi, gdzie burmistrz Jacek Sołek zadeklarował
chęć partycypowania w remoncie
torowiska. Coraz głośniej ratowania przeworskiej „ciuchci” domagają się miłośnicy zabytków
i stowarzyszeń społeczno-turystycznych. Jak twierdzi liczne
grono miłośników tego unikalnego zabytku, wystarczy trochę
dobrej woli ze strony urzędników, żeby kolejkę zamienić
w „kurę znoszącą złote jajka”. n

Listy od Czytelników

Dziękując za przesłany mi numer „Skarbów” pragnę jednocześnie dołączyć drobną
glosę do zamieszczonego w tym numerze artykułu Fortalicjum Diablątka, pióra Agaty Chmury. W zakończeniu swojego niezwykle interesującego tekstu Autorka napisała: W 1945 r.
zamek spłonął podczas walk z bandami UPA,
a pytanie, kto go podpalił, ciągle czeka na
wyjaśnienie historyków.
Otóż w książce pod tytułem „W wirze
walki”, wydanej w Kijowie w 1993 r. (J. Boreć,
„U wiri borot'by”, Kijów 1993, s. 46–48) jej
autor Jurij Boreć (Czumak) będący z racji swej
przynależności do UPA bezpośrednim uczestnikiem spalenia zamku w Dąbrówce Starzeńskiej, tak oto opisuje okoliczności i przebieg
tego wydarzenia (stosowne fragmenty cytuję
z odpowiednimi skrótami):
We wsi Huta komendant Hromenko wezwał do siebie rojowego Czumaka i częstując go
papierosem powiedział: – Mamy doniesienie,
że do Dąbrówki przyjedzie polskie wojsko i zakwateruje się na zamku. Czumak przypomniał
sobie, że zamek stoi na niewielkim wzniesieniu
w pobliżu Sanu, a za rzeką biegnie szosa Przemyśl – Sanok. Przejeżdżając tędy z Dynowa do

Łubna Czumak zastanawiał się nieraz, kto
i w którym wieku wybudował ten zamek. Dlaczego wygląd jego jest tak nieprzystępny,
a w chmurach jest tyle strzelnic. – Pewnie
zbudował go jakiś Ukrainiec, ale dziś pozostała
tylko ukraińska nazwa – Dąbrówka, wszystko
pozostałe jest polskie.
– Słuchajcie Czumak – dobiegł go głos
komendanta – wiemy, że mieszkańcy Dąbrówki
do AK odnoszą się z sympatią, a wrogiego
wojska jeszcze tam nie ma. Dziś wieczorem
pójdziecie do Dąbrówki i całkowicie zniszczycie
zamek. Gdyby ktoś w nim mieszkał, to poszukajcie w sąsiednich domach odpowiednich pomieszczeń i przeprowadźcie do nich mieszkańców zamku. Sam zamek podminujcie i spalcie.
Mieszkańcom wsi wyjaśnijcie, że do zamku ma
przybyć komunistyczne wojsko i dlatego obiekt
ten należy zniszczyć. Poproście też Buńczucznego żeby wam wydał dwie niemieckie miny
saperskie.
Po godzinie oddział złożony z trzynastu
ludzi zameldował swój wymarsz. Do wieczora
było jeszcze daleko, ale też i droga nie była
bliska. Minęli Hutę, Jasienicę i Poręby. W pobliżu Siedlisk skręcili w lewo do dylągowskiego
lasu. Wieś Dąbrówka leży pomiędzy Dynowem
i Dylągową, z dala od tras uczęszczanych przez
oddziały UPA, dlatego też upowcy nie byli tu
często spotykani. Na pierwszym planie znajdowały się dwie polskie wsie: Dylągowa i Siedliska. Ta ostatnia nie stanowiła jakiegoś
szczególnego zagrożenia, gdyż jej mieszkańcy
odnosili się przychylnie do UPA, a sotnia Hromenki gościła tu już kilkakrotnie. (…)
Oddział bez przeszkód dostał się do zamku.
Należał on do jakiegoś byłego dziedzica i był

o wiele większy niż się wydawało. Miał dwa
wejścia z obydwu stron, a dwupiętrowe oficyny
zamykały wielkie podwórze. W części frontowej
zamku widniały dwie duże baszty, a ściany
zewnętrzne oficyny zbudowane z grubych
kamieni, wyposażone były w otwory strzelnicze.
Natomiast okna znajdowały się od strony
podwórza.
Przy obydwu bramach Czumak wystawił
posterunki i zabronił wpuszczania kogokolwiek
do zamku, sam z resztą strzelców rozpoczął
jego obchód. Okazało się, że w zamku mieszkają dwie rodziny, które po wyjaśnieniu im
sytuacji, same zaczęły pośpiesznie wynosić
swoje rzeczy na przygotowane furmanki. Trwało to około dwóch godzin. Oddział w tym czasie
rozdzielił się na dwie grupy. Jedni stali na
straży, inni podkładali miny i detonatory,
a jeszcze inni przygotowywali specjalne ogniska
w pomieszczenia zamku.
– Gdyby wróg zaatakował byłoby wielkie
nieszczęście – pomyślał Czumak i gdy tylko
wozy z przesiedleńcami wyjechały za bramę,
wystrzelił czerwona rakietę. Był to sygnał do
wzniecenia ognia. Zapłonęły przygotowane
wcześniej ogniska, ale pożar rozprzestrzeniał
się powoli. Paliły się tylko podłogi, okna, drzwi,
drewniana konstrukcja dachu i słoma w stajniach, w których nie było bydła, a puste mury
przypominały ruinę.
W końcu oddział zebrał się w pobliżu
bramy. Zapalono lonty i wszyscy opuścili teren
zamku, oglądając się po drodze za siebie.
Zamek płonął. Płomienie przedarły się już
przez przerdzewiały dach rozświetlając czerwonymi jęzorami głęboką ciemność nocy.
W pewnym momencie rozległy się głośne
detonacje. Ogień rozgorzał, a po kilku minutach zamek płonął jak smolna pochodnia.
Z ukraińskiego przełożył autor listu
Jerzy Makara
Skróty w tekście od Redakcji
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tekst i fot. Agata Chmura, fot. Krzysztof Zieliński

Świat, którego
Na prawym brzegu
Sanu, u podnóża Gór
Sanocko-Turczańskich,
rozciąga się gęsta,
wiejska zabudowa
charakterystyczna dla
dawnego Podkarpacia.
Obsiane poletka,
kwiaty w ogródkach,
beczące kozy
w zagrodzie sprawiają,
że zapominamy,
iż to tylko skansen
i wypatrujemy
gospodarzy krzątających
się wśród domów
reprezentujących
budownictwo
charakterystyczne
dla świata Pogórzan,
Dolinian, Łemków
i Bojków.

Bojkowska chałupa ze
Skorodnego w Bieszczadach
(1906 r.)

S

anockie Muzeum Budownictwa Ludowego to największy tego typu obiekt
w Polsce, zajmujący powierzchnię prawie 40 hektarów. Zgromadzono na niej
ponad 100 eksponatów budownictwa ludowego z okresu od XVII do XX wieku. Teren
skansenu dzieli na dwie części stroma skarpa. W górnej, zalesionej, umieszczono siedliska Bojków i Łemków, w dolnej znalazły

się gospodarstwa Pogórzan oraz Dolinian.
Odzwierciedla to zarazem warunki geograficzne, w jakich przyszło żyć grupom etnograficznym zamieszkującym polsko-ukraińskie pogranicze.
Wyjątkowość sanockiego muzeum polega m.in. na tym, że postarano się tu
o odtworzenie typowych układów przestrzennych dawnych wsi. Obok budynków mieszkalnych stanęły gospodarcze, sakralne oraz
użyteczności publicznej (np. szkoła wiejska,
zajazd). W skansenie znalazły się również
obiekty przemysłowe takie jak młyn wodny,
wiatrak, kuźnia, remiza, czy wreszcie ekspozycja ukazująca historię przemysłu naftowego, zlokalizowana w sektorze Pogórzan
Zachodnich. To wszystko poprzeplatane jest
mniejszymi obiektami takimi jak kapliczki,
ule. Znalazła się tu nawet drewniana… wygódka.
Większość budynków posiada w pełni
urządzone i udostępnione do zwiedzania
wnętrza. Oprócz mebli znajdują się w nich
dawne narzędzia i warsztaty rzemieślnicze,
pozwalające poznać życie wsi w ubiegłych
wiekach.
Cerkiew z Rosolina k. Lutowisk (1750)
i wnętrze świątyni z ołtarzem głównym
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już nie ma
W sektorze bojkowskim za najbardziej
reprezentatywną uchodzi chałupa ze Skorodnego, zbudowana z jodłowych belek
w 1906 roku. Pomalowana jest w charakterystyczne pasy (czym zazwyczaj zajmowały się kobiety). Farbę koloru terakoty do
malowania belek uzyskiwano z wypalonej
glinki gotowanej z dodatkiem kleju z siemienia lnianego, przypalonej mąki żytniej,
czasem dodawano sok z buraków czy jajko.
Wnętrze chałupy dzieli się na trzy pomieszczenia: sień, komorę i izbę. W jej wyposażeniu znalazły się dodatkowo dawne zabawki,
a przed budynkiem umieszczono drewnianą kołatkę służącą do odstraszania wilków.
W tej części skansenu znajduje się jeden
z jego najpiękniejszych eksponatów – cerkiew z nieistniejącego już Rosolina. W roku
1960 po raz pierwszy zastosowano metodę
rozbiórki budynku w terenie, a po konserwacji, rekonstrukcję świątyni w skansenie.
Stanowi ona przykład wielokulturowości
dawnego pogranicza polsko-ukraińskiego
oraz wzajemnych wpływów Kościoła Wsch.
i Zach. Brak w niej typowego dla cerkwi
ikonostasu, a ołtarz główny przedstawia
Koronację Matki Bożej w adoracji św. Onufrego, który był patronem przypuszczalnego fundatora świątyni – Giebułtowskiego
(to jego wizerunek najprawdopodobniej
wisi w przedsionku).
Drugim, tym razem typowym, przykładem bojkowskiego budownictwa sakralnego jest cerkiew z Grąziowej nad Wiarem
(Pogórze Przemyskie) pw. Narodzenia NMP,

zbudowana w 1731 r. Po wysiedleniu mieszkańców wioski wyposażenie zostało zniszczone i rozgrabione. Zachowała się jedynie
oryginalna polichromia autorstwa Stefana
Paszeckiego z 1735 r. Po przeniesieniu budynku do skansenu wewnątrz umieszczono
typowy ikonostas pochodzący z cerkwi
z Poździacza (obecnie Leszno k. Medyki).
Cerkiew składa
się z trzech pomieszczeń – prezbiterium,
nawy i babińca, nakrytych łamanym,
czteropołaciowym
dachem. Przed frontem świątyni i po jej
bokach biegną doskonale zachowane
podcienia. We wnętrzu uwagę przyciąga
wspaniały ikonostas
z XIX w. W jego dolnej części obok typo-

Cerkiew greckokatolicka
pw. Opieki Przenajświętszej
Bogurodzicy przeniesiona
z Ropek k. Gorlic

RZESZÓW

Sanok

14 Na turystycznym szlaku
wych carskich (przez które przechodził
jedynie pop) i diakońskich wrót znajdują się
ikony namiestne: św. Paraskewy, Matki Boskiej, Chrystusa Nauczającego i św. Mikołaja.
Nad nimi umieszczono ikony przedstawiające ważne wydarzenia z życia Chrystusa
– tzw. prazdniki. Centralnie umieszczono
owalny obraz przedstawiający Ostatnią
Wieczerzę. Najwyżej znajduje się Deesis –
ikona przedstawiająca Chrystusa Pantokratora. Odzwierciedla to typowy porządek
w ikonostasie cerkiewnym.
Także w części łemkowskiej do najpiękniejszych obiektów należy cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy przeniesiona tu z okolic Gorlic.
Dzięki pracom konserwatorskim udało się
przywrócić dawny blask polichromii świątyni z Ropek, pochodzącej z początków XIX
wieku. Warto przystanąć także na chwilę
przy chyży łemkowskiej. Tym mianem określano drewnianą zagrodę, w której pod
jednym dachem znajdowały się pomieszczenia mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie, a strych pełnił funkcję stodoły.
Wzdłuż jednej lub więcej ścian biegła tzw.
zahata, czyli korytarz, oddzielający pomieszczenia ścianką z desek od właściwej ściany.
Służyła jako skład drobnych narzędzi gospodarskich, spełniała także rolę izolacyjną.
Największe chyże dochodziły do 30 m długości(!).
Wędrując wyznaczonymi dróżkami docieramy do płasko położonego sektora Dolinian i Pogórzan. Tę część skansenu w 1994
roku nawiedziło wielkie nieszczęście. W trakCerkiew z Grąziowej
k. Birczy nad Wiarem pod
wezwaniem Narodzenia NMP
(1731 r.)

Bojkowska zagroda ze wsi
Skorodne w Bieszczadach
(1861 r.)
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cie pożaru spłonęło 15 obiektów wraz z wyposażeniem (w tym cenna olejarnia z Baryczy). W miejsce spalonych budynków postawiono już nowe eksponaty, przeniesione
m.in. z Raczkowej, Nowosiółek i Tyrawy
Solnej. Z pożaru na szczęście ocalała remiza
strażacka z Lipinek. Tę część ekspozycji
uzupełnia oryginalna karczma z Rogów.
Jednak i tu, tak jak w pozostałych częściach
skansenu, najpiękniejszy jest obiekt sakralny: kościół z Bączala Dolnego koło Jasła.
Został wzniesiony już w 1667 r. i w swej
architekturze nawiązuje do tradycji gotyckiej. Wewnątrz zachował się oryginalny
barokowy wystrój.
Po terenie skansenu można chodzić
godzinami. Oprócz gotowych ekspozycji
możemy obserwować nowe obiekty, które
rosną niemalże na naszych oczach. Trwa
rekonstrukcja drewnianego dworu ze
Święcan koło Jasła. Zgodnie z założeniami
architektonicznymi skansenu nie będzie on
stał w odosobnieniu. Wokół ma pow-

stać całe dworskie otoczenie: spichlerz,
folwark, stawy rybne. W planach dyrekcji
muzeum jest także odtworzenie rynku
z drewnianą zabudową typową dla galicyjskiego miasteczka.
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku to nie tylko drewniane budynki
z wyposażeniem. Urządzono tu stałą wystawę ikon, a zbiory skansenu należą do
jednych z największych w Polsce (obok tych
z sanockiego i łańcuckiego zamku).
Okresowo prezentuje się także eksponaty
własne muzeum – judaika, zegary etc.
W skansenie odbywają się także imprezy
plenerowe. Najbardziej znaną, gromadzącą
gości z kraju i zagranicy, jest sierpniowa impreza eurofolkowa – „Na pograniczach”. n

Kościół z Bączala Dolnego
koło Jasła z 1667 roku.
Bryłą przypomina
średniowieczne świątynie,
ale wnętrze wypełnia typowo
barokowy wystrój

Ikony ze zbiorów sanockiego
skansenu i ocalała z pożaru
remiza strażacka z Lipinek
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fot. Jerzy Wygoda

Zgasły nasze imiona…
OKRĘG WOJSKOWY „GALICJA ZACHODNIA” POWIAT DĘBICKI

K

ontynuujemy prezentację wybranych cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej. Tym razem zamieszczamy fotografie nekropolii
z województwa małopolskiego. Zamierzamy przedstawić w kolejnych edycjach
cały powiat gorlicki, a następnie rozpocząć
pokaz cmentarzy z terenu Podkarpacia –
dawnej Galicji Wschodniej. n
Wał-Ruda nr 261

Informacje przy zdjęciach pochodzą
z powyższego wydawnictwa

Zdjęcia:
stan 2004–2006 r.

Pochowani są Austriacy i Niemcy,
87 mogił pojedynczych i 2 zbiorowe.
Daty śmierci: 23 grudzień 1914 i 2 maja 1915 r.
Projektował Hans Watzal. Cmentarz na planie
prostokąta ze ściętymi tylnymi narożami. Ogrodzenie
ze stalowych rur na betonowych słupkach. W części
tylnej wysoki, drewniany krzyż centralny na
kamiennym kopcu. Na mogiłach krzyże listwowe
dwóch typów na betonowych podstawach.

Gosławice nr 214
Pochowani są Niemcy i Rosjanie, 7 mogił pojedynczych i 2 zbiorowe.
Daty śmierci: grudzień 1914 – luty 1915 r. Projektował Robert Motka.
Cmentarz na planie prostokąta, ogrodzenie z betonowych słupków
połączonych parą stalowych rur. W tylnej ścianie mały pomniczek
zwieńczony ażurowym krzyżem typu „austriackiego”.
Na mogiłach małe betonowe cokoliki z krzyżami żeliwnymi
lub listwowymi krzyżami dwuramiennymi.

Niwka nr 269
Pochowani są Austriacy, Niemcy i Rosjanie, 122 mogiły pojedyncze
i 14 zbiorowych. Daty śmierci: 21–25 grudzień 1914, 3 luty
i 9 maja 1915 r. Projektował Robert Motka. Cmentarz na planie
prostokąta, ogrodzony częściowo murem, częściowo stalowymi rurami na
betonowych słupkach. Pośrodku pomnik centralny - boniowany w dolnej
części obelisk z płaskorzeźbą stylizowanego sztyletu. U podstawy
kamienna ława. Mogiły ułożone w rzędach i otoczone alejkami.
Trzy rodzaje dużych, ażurowych krzyży żeliwnych na betonowych
cokołach, małe krzyże w trzech wersjach oraz betonowe pomniczki.
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… ale jaśnieją nasze czyny
Biskupice Radłowskie
nr 258
Pochowani są Austriacy,
Niemcy i Rosjanie, 61 mogił
pojedynczych i 30 zbiorowych.
Cmentarz na planie ośmioboku,
otoczony betonowym murem.
Wysmukły obelisk centralny
z krzyżem. Na mogiłach typowe
krzyże betonowe i żeliwne.

Niedomice nr 208
Pochowani są Niemcy
i Rosjanie, 34 mogiły pojedyncze
i 4 zbiorowe. Wśród pochowanych
wielu Polaków. Daty śmierci:
grudzień 1914 – maj 1915 r.
Projektował Johann Watzal.
W ścianie tylnej muru wysoki,
kamienny krzyż z wnęką na
tablice inskrypcyjną. Na jednym
z ziemnych pół grobowych
kamienny pomnik w kształcie
sarkofagu, na innym półokrągło
zakończona stela z krzyżem
dwuramiennym. Na mogiłach
stalowe krzyże listwowe dwóch
typów z blaszanymi daszkami.

Tarnów – Chyszów nr 200
Duży cmentarz zbiorczy,
pochowani Austriacy, Niemcy,
Włosi, Polacy i Rosjanie, 310
mogił pojedynczych i 129
zbiorowych. Cmentarz na planie
kwadratu, ogrodzenie ze
stalowych rur na kamiennych
słupach, przy wejściu wysokie
pylony. Z tyłu kilkupoziomowy
pomnik centralny, zwieńczony
betonowym krzyżem. Na grobach
betonowe stele lub cokoły
z krzyżami żeliwnymi,
a także kamienne pomniki.

Zaborów nr 263
Pochowani są Austriacy, Niemcy
i Rosjanie, 130 mogił pojedynczych
i 4 zbiorowe. Projektował Johann
Watzal. Kwatera wojenna na
planie prostokąta z występem
z tyłu. W tylnej części wysoki,
drewniany krzyż centralny
z glorią na betonowym cokole.
Na podstawie data 1915.
Na ziemnych mogiłach betonowe
cokoły z krzyżami nagrobnymi.
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Łowczówek nr 171
Pochowani są Polacy, Austriacy i Rosjanie, 275 mogił pojedynczych i 20 zbiorowych.
Projektowali Siegfried Haller i Heinrich Scholz. Największy cmentarz Legionów Polskich. Obiekt
ogrodzony kamiennym murem z gontowym daszkiem, pośrodku kaplica, której dach wspierają
kolumny. Wewnątrz ołtarz z płaskorzeźbą orła na antepedium (wykonana w szkole Kenara
w Zakopanem). Na ścianie mapa bitwy.

Otfinów-Diament nr 252
Pochowani są Austriacy
i Rosjanie, 85 mogił
pojedynczych i 18
zbiorowych. Daty śmierci:
28 grudnia 1914
i 2–6 maja 1915 r.
Projektowali Johann Watzal
i Emil Ladewig.
Duży cmentarz na planie
prostokąta otoczony
z trzech stron betonowym
murem balustradowym, a od
czoła stalowa kratą na
betonowej podmurówce.
Na wielkich, kurhanowych
mogiłach zbiorowych
masywne krzyże z betonu.
Na indywidualnych – kute
krzyże listwowe.

Radłów nr 268
Pochowani są Austriacy,
Niemcy i Rosjanie, 33 mogiły
pojedyncze i 14 zbiorowych.
Daty śmierci: 18 grudnia
1914 i 21 marca 1915 r.
Projektował Robert Motka.
Kwatera na planie
nieregularnego wieloboku,
bez ogrodzenia. Pośrodku
masywny betonowy pomnik
zwieńczony krzyżem. Na jego
licu tablica inskrypcyjna
z krzyżem maltańskim. Na
mogiłach żeliwne krzyże na
betonowych podstawach.

Biskupice Radłowskie nr 259
Pochowani są Niemcy i Rosjanie, 88 mogił pojedynczych.
Daty śmierci: 2 luty i 5 maja 1915 r. Projektował Johann Watzal.
Cmentarz na planie wydłużonego prostokąta, otoczony metalowym ogrodzeniem
na betonowym podmurowaniu. W ścianie tylnej wysoki, kamienny obelisk.
Na mogiłach betonowe cokoliki z żeliwnymi krzyżami i tabliczkami imiennymi.
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POWIAT DĄBROWSKI
Bolesław nr 249
Pochowani są Austriacy i Rosjanie, 9 mogił pojedynczych i 3 zbiorowe. Data śmierci:
15 październik 1914 r. Projektowali Hans Watzal. Cmentarz na planie prostokąta, ogrodzenie
z betonowych słupków zdobionych płaskimi krzyżami greckimi. Duży, drewniany krzyż centralny
z blaszanym daszkiem. Na mogiłach stalowe krzyże na betonowych cokołach.

Szczucin nr 247
Pochowani są Austriacy,
Niemcy i Rosjanie, 53 mogiły
pojedyncze i 12 zbiorowych.
Daty śmierci: 5–7 grudnia
1914 i 5–19 maja 1915 r.
Projektował Johann Watzal.
Cmentarz na planie
prostokąta, ogrodzony
podwójnymi rurami
stalowymi na betonowych
słupkach. Tylna ściana pełna,
betonowa. Na niej, na osi
wejścia, pomnik w kształcie
portyku zwieńczonego
skrzyżowanymi lufami
armatnimi. Na licu tablica
inskrypcyjna. Na mogiłach
betonowe cokoły z krzyżami
kutymi.

Dąbrowa Tarnowska
nr 248
Pochowani są Austriacy,
Niemcy i Rosjanie, 119
mogił pojedynczych
i 38 zbiorowych.
Daty śmierci: 20–25 grudnia
1914 i 4–5 maja 1915 r.
Projektował Johann Watzal.
Cmentarz na palnie
nieregularnego trapezu,
otoczony stalowym płotem,
na betonowej podmurówce.
Na wprost wejścia kaplica
zwieńczona zwielokrotnionym
drewnianym krzyżem.
Kaplica była pierwotnie
kryta gontem. Wewnątrz
symboliczny ołtarz polowy
z klęcznikiem. Na mogiłach
kamienne stele i stalowe
kute krzyże.

Radogoszcz nr 246
Pochowani są Austriacy, Niemcy i Rosjanie, 13 mogił pojedynczych i 5 zbiorowych.
Projektował Johann Watzal. Cmentarz na planie prostokąta z występem przy wejściu. Z tyłu
pomnika ściana z 9 dużymi tablicami emaliowanymi, zawierającymi 122 nazwiska poległych.
Na szczycie kuty krzyż. Na mogiłach bogato zdobione kute krzyże listwowe.

W następnym numerze: powiat Gorlice – część pierwsza
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Zabytek z historią

tekst ks. Marcin Nabożny, fot. ks. Julian Bartnik i Bogusław Kalisz

Perła z drewna
Z roku 1277 pochodzi
pierwsza zachowana
historyczna wzmianka
o parafii w Lubli. W
roku ubiegłym parafia
ta, p.w. św. Mikołaja
obchodziła 730-lecie
nieprzerwanego
istnienia.

XVII-wieczna figura
Matki Boskiej (feretron)
z kapliczki w Bukowym Lesie

D

rewnianą świątynię wybudowano
na małym wzniesieniu około 300
metrów od głównej drogi prowadzącej przez wieś. Zdaniem R. Brykowskiego i M. Korneckiego kościół pochodzi
prawdopodobnie z 1611 r. Jednak zarówno
bryła, jak sposób budowy, wykazują cechy
pozwalające na wcześniejsze datowanie.
Przyjęło się określać czas budowy kościoła
w Lubli na II połowę XV lub na przełom XV
i XVI wieku. Obiekt objęty jest ścisłą ochro-

ną konserwatorską i wpisany do rejestru
zabytków 15 listopada 1948 r.
Świątynię w Lubli wybudowano dzięki
fundacji Mikołaja Grota, opata cystersów
z Koprzywnicy. Kościół, jak większość tego
typu budowli, jest orientowany. Zbudowano
go w całości z drewna modrzewiowego,
w konstrukcji zrębowej, na podmurówce kamiennej okrytej gontowym fartuchem. Kościół jest jednonawowy, z węższym zamkniętym trójbocznie prezbiterium i stojącą przy

Od lewej: ruina zniszczonej
w styczniu 1945 r. wieży
kościelnej i widok na
świątynię po jej
tymczasowym remoncie
(zdjęcia archiwalne
w posiadaniu autora)
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Barokowy ołtarz główny z umieszczonymi w nim najcenniejszymi
późnogotyckimi obrazami
nim od północy prostokątną zakrystią. Do
prezbiterium przystawiono nieco szerszy,
ale tej samej wysokości korpus nawowy. Ma
on rzut kwadratu, czyli formę uznawaną
w kościołach drewnianych za bardziej archaiczną. Przy nawie od strony północnej
znajduje się babiniec. Wnętrze nawy nakryto stropem w 1778 lub 1793 r. Strop
z zaskrzynieniami wsparty jest na dwóch
parach sześciobocznych słupów. Te cztery
kolumny z pseudokapitelami stoją na wysokich cokołach, natomiast na osi stropu
znajduje się ozdobnie profilowany podciąg
wzdłużny datowany na II połowę XV wieku.
Wewnątrz ściany prezbiterium i nawy są
lekko pochylone do środka i wzmocnione
lisicami. Na zewnątrz pochyłe ściany świą-

Proboszcz Stanisław Głoszak (lub Głonak) ufundował w 1778 r.
drewnianą ambonę, bogato dekorowaną ornamentami rokokowymi

tyni pierwotnie otoczone były sobotami, które zasłonięto deskami w roku
1922. Ściany budynku oszalowano
deskami, podobnie jak izbicę wieży.
Gont drewniany pokrywa pozostałą
cześć wieży świątyni oraz dach pulpitowy nad nawą i prezbiterium.
W styczniu 1945 roku podczas
działań wojennych kościół został poważnie uszkodzony. Pociski artyleryjskie zniszczyły wieżę w 2/3, natomiast
dach kościoła z północnej strony został strzaskany w połowie. Wieżyczka-sygnaturka przetrwała, ale była
mocno podziurawiona odłamkami.
Przez dach nad ołtarzem głównym
wpadł pocisk i eksplodował na wysokości mensy ołtarzowej, nie wyrządzając
jej jednak większej
szkody. W wyniku
ostrzału przechyliła
się konstrukcja kościoła.
Na wyposażenie
i wystrój zabytku
składa się zespół
malarstwa, rzeźby
i rzemiosła artystycznego z okresu od XV
do XIX w. o dużych
wartościach kulturowych i historycz-

Ołtarz boczny z XVIII wieku
oraz neogotycka chrzcielnica

RZESZÓW
STRZYŻÓW

Lubla

21

22 Zabytek z historią

Zachowana cudownie
główka z Ukrzyżowania,
eksponowana na ścianie
w kościelnej wieży

nych. Do niewątpliwie najcenniejszych należą późnogotyckie obrazy św. Mikołaja
i Matki Bożej Anielskiej oraz obraz Chrystusa Męża Boleści z Matką Boską (gotycki
z XV w.). Ołtarz główny i ołtarze boczne,
późnobarokowe, pochodzą z początku
XVIII w. W lewym ołtarzu znajduje się późnobarokowe antepedium przedstawiające

Chrystusa i Cierniem Koronowanie oraz
śmierć św. Stanisława. Na belce tęczowej
umieszczony jest krzyż barokowy z II połowy XVII w. Godna uwagi jest także
rokokowa, bogato rzeźbiona ambona z 1778
roku i konfesjonał z II połowy XVIII w.
W wieży kościoła na ścianie południowej
umieszczona jest główka Chrystusa pochodząca z krucyfiksu, który znajdował się
tu przed wojną. Podczas ostrzału artyleryjskiego Lubli w styczniu 1945 r. wybuch
pocisku zniszczył krucyfiks, a nienaruszona
głowa Ukrzyżowanego wbiła się w drewnianą
ścianę. W przykościelnej dzwonnicy znajduje się gotycki dzwon z końca XV w.
W trosce o ochronę kościoła wraz z wyposażeniem podejmowano w okresie ostatnich 200 lat kilkakrotnie prace remontowo-konserwatorskie. W 1793 r., w czasie
remontu świątyni dostawiono do niej od
strony zachodniej wysoką wieżę. Kolejne remonty miały miejsce w latach: 1838, 1862,
1922 i 1945. W 1968 r. staraniem ówczesnego proboszcza ks. W. Jasionowskiego
odnowiono polichromię, a w 1970 r. odnowiono złocenie ołtarza głównego, ołtarzy
bocznych oraz ambony. W 1995 r. ks.
Franciszek Podolski podjął się zadania odbudowy wieży. Wówczas dokonano rekonstrukcji pierwotnej jej formy zakończonej
izbicą, na której dobudowano sygnaturkę.
Wtedy również odtworzono ogrodzenie
wokół zabytkowego zespołu.
Prace remontowo-konserwatorskie przy
kościele w Lubli rozpoczęto również w 2003

Trzy lata temu wymieniono zbutwiałe belki przyciesia świątyni
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roku z inicjatywy proboszcza ks. Juliana
Bartnika. Pierwszy etap prac obejmował
wymianę poszycia gontowego dachu kościoła oraz remont oryginalnej konstrukcji
więźby dachowej od strony północnej. Prace
te były kontynuowane w 2004 r. i obejmowały wymianę zniszczonych elementów
konstrukcji dachu od strony południowej
oraz konserwację i wymianę elementów
stropu wraz z dociepleniem. Od 2004 roku
trwa także kolejna konserwacja ruchomego
wyposażenia świątyni.
W 2005 r. zrealizowano trzeci etap
działań, który dotyczył zakrystii oraz babińca. Zakres prac obejmował m. in. podniesienie kościoła, stemplowanie, wykonanie fundamentów z betonu i kamienia,
wymianę podwalin, wykonanie schodów
betonowych zewnętrznych, remont ścian
zrębowych z dociepleniem oraz wykonanie
fartucha z gontów. Roboty kontynuowano
w roku 2006 przy prezbiterium. Ich zwieńczeniem było wykonanie drewnianej podłogi w babińcu i zakrystii. Realizacja
trwających kilka lat prac remontowo-konserwatorskich wpłynęła na poprawę
stanu technicznego, estetykę oraz pozwoliła
na wyeksponowanie walorów zabytkowych
i architektonicznych kościoła w Lubli. n

Współczesne organy w zabytkowym wnętrzu

Lata prowadzonych prac konserwatorskich przynoszą widoczne efekty
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tekst i fot. Agata Chmura, fot. Krzysztof Zieliński

Św. Jan zwany D

Srebrny relikwiarz kryje
szczątki św. Jana z Dukli

Chociaż św. Jan tylko
przez jakiś czas był
pustelnikiem, to ta
część jego żywota
najbardziej obrosła
legendami, a miejsce
urodzin Duklana
wyrasta na główny
ośrodek kultu patrona
rycerstwa, Polski i
Litwy oraz diecezji
przemyskiej.

RZESZÓW

Dukla

D

zieje sanktuarium i kultu św. Jana
w Dukli związane są z rodziną
Mniszchów. W 1739 roku marszałek wielki koronny Józef Wandalin
przeznaczył część swoich gruntów pod
budowę klasztoru i kościoła bernardynów.
Pierwsza drewniana świątynia postawiona
w tym miejscu konsekrowana została trzy
lata później. Obecny kościół został wzniesiony w latach 1761–1764 jako późnobarokowa bazylika. Jest to świątynia o trzech
nawach, w której prezbiterium jest równe
wysokością głównej. W latach 1770-73
wzniesiono fasadę i dobudowano dwie wieże. Na zachodniej umieszczono tarcze
zegara wykonane wówczas na zamówienie
w Wiedniu. W latach 1899–1904 miała
miejsce przebudowa kościoła w stylu
neorenesansowym.
Na przedłużeniu nawy wschodniej na
przełomie XIX i XX wieku wybudowano
kaplicę św. Jana z Dukli, w której znajduje
się srebrna trumienka z relikwiami świętego, przywieziona w 1974 roku z Rzeszowa,
dokąd trafiła po II wojnie światowej ze
Lwowa.
Srebrna szkatuła przechowywana jest w jednej
z kaplic bocznych dukielskiego kościoła.
Dla udostępnienia wiernym umieszczono ją
w przeszklonej mensie ołtarza

Wnętrze reprezentuje styl historyzujący,
a polichromie przedstawiające sceny z życia świętego wykonał Tadeusz Popiel na
początku XX wieku. Do budowli przylega
piętrowy, późnobarokowy klasztor zbudowany w latach 1742–1750 z fundacji Kazimierza Łętowskiego. Zachowały się w nim
zabytkowe portrety dobroczyńców dukielskich bernardynów: Józefa Mniszcha, Kazimierza Łętowskiego, Jerzego Mniszcha i Józefa Bukowskiego.
Kościół bernardynów nosi wezwanie św.
Jana. Historia niewiele wie o życiu jego
patrona, a zwłaszcza o jego początkach
związanych z Duklą. Przyszły święty urodził
się około 1414 roku, najprawdopodobniej
w tutejszej rodzinie kupieckiej. Według
tradycji przez jakiś czas po skończeniu nauki Jan mieszkał jako pustelnik na wzgórzu
Zaśpit w Beskidzie Niskim. Lata spędzone
w samotni były swoistym przygotowaniem
do życia w klasztorze. Ten okres życia świętego jest już lepiej znany. W roku 1434 wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych, gdzie pełnił różne odpowiedzialne
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Duklanem

funkcje. W 1463 roku przeszedł Duklan do
zakonu bernardynów. Zmarł w opinii świętości w 1484 roku.
Jana z Dukli otaczano czcią jeszcze za
życia, przypisując mu uratowanie Lwowa
w czasie najazdu Tatarów w 1474 roku,
kiedy to w czasie oblężenia wyszedł na
mury z Najświętszym Sakramentem, dodając ducha walki obrońcom, którzy odparli
wroga. Drugi raz uratował miasto w trakcie
powstania Chmielnickiego, kiedy to ukazał
się Tuhaj-bejowi oblegającemu Lwów.
Otoczony powszechnym kultem, którego przejawem były liczne pielgrzymki (także królewskie) do miejsca spoczynku jego
doczesnych szczątków we Lwowie, bernar-

dyn z Dukli długo
czekał na wyniesienie
na ołtarze. Dopiero 21
stycznia 1733 r. Klemens XII zaliczył go
w poczet błogosławionych. Spełniając liczne
prośby, w tym Sejmu
Rzeczypospolitej i króla Augusta III Sasa, ten
sam papież sześć lat
później ogłosił o. Jana
z Dukli patronem Korony i Litwy. Rozszerzanie się i pogłębianie
kultu bł. Jana, podsunęły bernardynom
myśl o rozpoczęciu starań o jego kanonizację. Zabory, krótki
okres niepodległości, wojna, czasy komunizmu w Polsce,
spowodowały, że
prace tak na dobre
ruszyły dopiero w latach 90. ubiegłego
wieku. Samego aktu
kanonizacji dokonał
Ojciec Święty Jan
Paweł II na mszy
w Krośnie 10 czerwca 1997 roku.

U góry: kościół pw.
św. Jana Duklana
w Dukli

Po lewej: wizerunek
świętego na witrażu
umieszczonym w elewacji
frontowej świątyni

Neorenesansowa
nawa główna
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Neogotycka kaplica na wzgórzu Zaśpit

Ołtarz św. Jana z Dukli w kaplicy i taras ze sztuczną grotą kryjącą cudowne źródełko

Kościół bernardynów to nie jedyne
miejsce kultu św. Jana w Dukli. Coraz
większej liczbie ludzi w Polsce jest znana
jego pustelnia na wzgórzu Zaśpit położona
niedaleko Trzciany, założona już po beatyfikacji. Z fundacji Marii Amalii z Brühlów
Mniszchowej w 1769 roku wzniesiono tutaj
murowaną kaplicę (która spłonęła w 1883
roku). Jak głosi legenda, właścicielce Dukli
budowę polecił podczas snu sam św. Jan.
W miejsce zniszczonego pożarem obiektu
w 1887 roku z fundacji Cezarego Męcińskiego wzniesiono drewnianą kaplicę. Ta
z powodu zniszczeń została zastąpiona przez
neogotycki murowany obiekt, zbudowany
w latach 1906–1908. Wewnątrz znajduje się
obraz przedstawiający świętego, a ściany
zdobią polichromie przedstawiające sceny
z jego życia autorstwa sanockiego malarza
Władysława Lisowskiego (jego dziełem są
także polichromie w kościele franciszkanów
w Sanoku). Obok kościółka stoi drewniany
dom rekolekcyjny, domek pustelnika oraz
taras ze sztuczną grotą, mieszczącą cudowne źródełko.
Pustelnicy zamieszkiwali tu do lat 90.
ubiegłego wieku. Pierwszym był grekokatolik Eliasz Ochłaszeny, który przybył tu
w 1837 roku, ostatnim – brat Urban Wiktorczyk w latach 1962–1993. W pierwszych
dniach kwietnia 2000 roku wydarzyła się
katastrofa. Obfite opady deszczu oraz
topniejący śnieg spowodowały osunięcie się
gruntu przed budynkiem Pustelni św. Jana.
Kto mógł, pośpieszył z pomocą. Niestety,
po zabezpieczeniu kościoła i nawiezieniu
ziemi, w 2002 roku ulewne deszcze spowodowały powtórne osunięcie się gruntu. Pra-
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Fragment Krzyża Pojednania w Dukli

ce ruszyły na nowo, a bernardyni zapukali
w 2005 roku po fundusze nawet do Brukseli
(skutecznie!).
W samej Dukli pozostały także pamiątki
po Janie Pawle II. Tu spędził noc przed kanonizacją św. Jana, a na Puszczy był jeszcze
jako młody ksiądz wędrujący pasmami Beskidu Niskiego z grupą przyjaciół (zachował
się jego wpis do księgi pamiątkowej pustelni). Jako dar dla sanktuarium z okazji
kanonizacji przekazał złoty kielich z pateną.
Nieopodal klasztoru stoi poświęcony przez
Ojca Świętego Krzyż Pojednania. Wyrasta
on jakby z ludzkich dłoni, a jego porzeczną
belkę stanowią ukrzyżowane ręce. Pod nim
umieszczono jeden z piękniejszych pomników papieża. Stoi on po przeciwnej stronie
krzyża niż figura św. Jana, którego pomnik
znajduje się także przed kościołem. n

Pustelnia na wzgórzu Zaśpit
położona niedaleko Trzciany
i jej wnętrze

Figura Ojca Świętego
Jana Pawła II w Dukli
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tekst Wiesław Zabierowski

Fot. Janusz Filipowicz

„Estrada” czasu się
nie boi

Uczestnicy Ogólnopolskiego Spotkania Estradowego w Rzeszowie w 1983 roku
„Estrady” to królestwo
banału, gdyż nie
rozwiązany jest
podstawowy dylemat,
czy estrada ma być
teatrem estradowym,
czy placówką handlu
artykułami kulturalnymi.
Nad tym kilkadziesiąt
lat temu zastanawiała
się jedna z dziennikarek
„Kuriera Polskiego”.
Jednak rzeszowska
„Estrada" jako jedna
z nielicznych w kraju
wyszła zwycięsko
z tej próby czasu.

M

asowy charakter powojennej
działalności kulturalnej w Polsce
przybierał przeróżne formy instytucjonalne. Rozpoczynały działalność
takie placówki kulturalne, jak teatry,
operetki czy filharmonie. W 1948 roku
natomiast powstała ogólnopolska Artystyczna Organizacja Społeczna „Artos”. Rok
później została ona przemianowana na
Państwową Organizację Imprez Artystycznych mającą swe delegatury w 10 miastach
wojewódzkich. Jedna z nich znajdowała sie
w Krakowie i obejmowała swym zasięgiem
także województwo rzeszowskie. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na

rozrywkę, w 1953 roku krakowski „Artos”
powołał filię w Rzeszowie, a cztery lata
później terenowe przedsiębiorstwa estradowe
podporządkowano wojewódzkim radom
narodowym. Tak też się stało i w Rzeszowie.
Taka, w dużym oczywiście skrócie, była
geneza powstania rzeszowskiej „Estrady”,
która w tym roku obchodzi 50-lecie swego
istnienia. Pierwszym dyrektorem Wojewódzkiej Agencji Imprez Artystycznych był
Julian Krzywka, aktor teatru im. W. Siemaszkowej. Stworzył on własny zespół, do
składu którego dołączył m.in. poeta, tłumacz i reżyser Jerzy Pleśniarowicz. Jego
podwaliny tworzyli m.in. tacy wykonawcy,
jak Zdzisław Kozień, Anna German, Alicja
Marecka, Andrzej Jaronik, i Erazm Buchelt.
Już od samego początku, jeśli chodzi o poziom artystyczny, postawiono sobie bardzo
wysoko poprzeczkę. Zespół rzeszowskiej
„Estrady” przyjął nazwę kabaretu „Porfirion”. Tworzone programy były zaprzeczeniem powszechnych niegdyś na krajowych
estradach sztampowych składanek i chałtury. Dowodem tego był udział artystów
z Rzeszowa w 1963 roku na I Ogólnopolskim
Festiwalu Zespołów Estradowych w Olsztynie, gdzie wystawili oni spektakl „Julia, czyli
delikatność uczuć", zdobywając nagrodę
główną Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Sukces był tym bardziej cenny, jako że
w jury zasiadali tacy mistrzowie, jak Kazimierz Rudzki i Jerzy Jurandot. Sztuka była
oparta na twórczości K.I. Gałczyńskiego,
a jako swego rodzaju ciekawostkę można
przytoczyć fakt, że zadebiutowała w niej
Mira Kubasińska.
Nie sposób oczywiście wymienić w tak
krótkim zarysie wszystkich dokonań zespołu oraz nazwisk znakomitych artystów. Powstawały takie spektakle, jak „Karuzela
piosenki”, czy „Wiwat 20 wiek”. Ten ostatni
był na żywo transmitowany przez Telewizję
Polską. Sezon 1963/1964 stał się jednak
początkiem pewnego załamania w rzeszowskiej „Estradzie”. Jej nowym dyrektorem
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został Jerzy Kobryń, a cztery lata później
jego miejsce zajął Jakub Ciastoń. To właśnie
za czasów tego ostatniego w 1968 roku
zrodziły się Rzeszowskie Spotkania Estradowe. W pierwszej ich edycji uczestniczyli
m.in. Ewa Demarczyk, Danuta Rinn z Bohdanem Czyżewskim oraz Alina Janowska.
W 1975 roku na dyrektorskim fotelu
„Estrady” zasiadł Bogdan Chorążuk. To
wtedy swego rodzaju sensacją, obok innych
równie ciekawych inicjatyw, było sprowadzenie „Super show Violetty Willas”, wtedy
też powstał kabaret „Tubylec”, przemianowany potem na kabaret „Golec”.
Po wyjeździe Bogdana Chorążuka z Rzeszowa dyrektorem i kierownikiem artystycznym „Estrady” w 1981 r. został Dariusz
Dubiel, pełniący tę funkcję do dnia dzisiejszego, natomiast specjalistą ds. literackich
był Marek Pękala. On też w owym czasie
napisał scenariusz do cieszącego się ogromną popularnością widowiska dla dzieci
i młodzieży „Baśniowisko”. Efektem ogłoszonego castingu było stworzenie własnego
zespołu teatralnego. Wystawiony przez
niego spektakl „Brawo bis” zdobył I nagrodę
na Ogólnopolskich Spotkaniach Estradowych „Oset 85”.
Ale kres tych i wielu innych dokonań
nastąpił w 1989 roku, kiedy to na działalność kulturalną przestały napływać pieniądze z budżetówki.

– To był wyjątkowo fatalny okres nie
tylko dla rzeszowskiej „Estrady” – wspomina dyrektor Dariusz Dubiel. – Sale widowiskowe świeciły pustkami, wpływy z biletów
były minimalne, wobec czego musieliśmy
dokonać ostrych cięć we wszelkich dziedzinach. Wtedy to zrodził się pomysł
powołania Teatru Rozrywki, ale z powodu
braku funduszy w konsekwencji musieliśmy
się zadowolić stworzeniem Rzeszowskiej
Sceny Teatru Muzycznego. W Filharmonii
widzowie mogli oglądać spektakle sprowadzane z wielu miast Polski, m.in. z Lublina,
Krakowa, Bytomia, Warszawy czy Gliwic.
Dziś z 17 istniejących niegdyś w kraju
„Estrad” pozostało 7 tego typu placówek.
Jak mówi dyrektor Dubiel, istnieją one
głównie dzięki hojności sponsorów. W Rzeszowie działalność kulturalną wspomagają
m.in. PKO BP, Wydawnictwo R-Press,
„Ruch”, PZU SA i operator sieci komórkowych Plus. n

Fot. Krzysztof Zieliński

Stan Borys pierwsze swoje kroki stawiał w roku
1962 w zespole dyrektora Juliana Krzywki.
W Rzeszowie obchodził też jubileusz
40-lecia pracy artystycznej

Fragment programu
„Brawo bis” nagrodzonego
na Ogólnopolskich
Spotkaniach Estradowych
„Oset 85".
Stoją od lewej: Marek Wontor,
Piotr Furtas i Jolanta Kubica
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tekst i fot. Jolanta Danak-Gajda

Kapliczka
z zagadkami
Kapliczka posadowiona
na rozstaju wiejskich
dróg, w centrum
Soniny koło Łańcuta,
pochodzi z 1877 roku.
Taka właśnie data
widnieje na jej cokole.
Miejscowa tradycja
mówi, że fundatorem
kapliczki była rodzina
sonińskich kmieci
o nazwisku Długosz.

K

apliczka to budowla
słupowa, murowana
z cegły i otynkowana,
składająca się z trzech segmentów. Na podstawie od strony frontowej w oszklonej wnęce znajduje się figura Matki
Boskiej z Dzieciątkiem Jezus.
Po jej bokach klęczą figury zakonnika i zakonnicy. Mieszkańcy Soniny czczą figurę jako
Matkę Bożą Różańcową, a w tym
przypadku adorujące rzeźby to
św. Dominik i św. Katarzyna
Sieneńska. Jednak regionalista
Zbigniew Trześniowski z Łańcuta zwraca uwagę na inny aspekt. Otóż
Sonina przez długie lata należała do parafii łańcuckiej, gdzie jest sanktuarium
Matki Boskiej Szkaplerznej. Prawdopodobne jest więc, że budując kapliczkę
myślano raczej o Matce Boskiej Szkaplerznej, a wtedy adoranci to św. Szymon
i Maria Magdalena de Pacci, karmelitanka.
Ale to nie jedyne rzeźby na tej kapliczce. Na tej samej wysokości co wnęka,

W przeszklonym wnętrzu:
Matka Boska
z Dzieciątkiem w otoczeniu
pary zakonników

Od lewej: płaskorzeźba Marii Magdaleny(?)
i św. Andrzeja

od strony zachodniej, znajduje się płaskorzeźba św. Andrzeja, trzymającego krzyż
w kształcie litery X. Więcej problemów będzie ze świętą znajdującą się po stronie
wschodniej kapliczki. Niektórzy twierdzą,
że jest to Maria Magdalena. Pani z Magdali
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przedstawiana jest jednak przeważnie przy
scenie Ukrzyżowania. Tu krzyża brak, ale
jest trupia czaszka, symbol samotności.
Zbigniew Trześniowski uważa, że to raczej
św. Tekla, męczennica, która jak mówi
legenda potrafiła znosić wiele tortur, uniknęła nawet pożarcia przez lwy. Zdaniem regionalisty jest to św. Tekla, gdyż w rodzinie
fundatorów kapliczki pojawia się to imię.
Piętro wyżej od frontu, znajduje się kolejna rzeźba. To prawdopodobnie św. Jan, ale
ale który? Postać jest przedstawiona jako
kapłan. Mógłby być to św. Jan Nepomucen,
albo św. Jan Kanty. Rzeźba trzymała kiedyś
coś w ręku, ale to coś nie zachowało się do
naszych czasów. Zbigniew Trześniowski
wyklucza św. Jana Nepomucena, bo postać
tego świętego jest akurat w segmencie szczytowym kapliczki. Pozostaje więc św. Jan
Kanty, bardzo popularny w II połowie XIX
wieku, czyli w okresie wznoszenia kapliczki.

Po stronie zachodniej tego segmentu
mamy następną świętą trzymającą w dłoni
baranka, jest to więc św. Agnieszka. Kolejna
rzeźba na drugiej kondygnacji to święty Antoni trzymający na ręku Dzieciątko Jezus.
W szczycie kapliczki – od frontu – znajduje się bez wątpienia św. Jan Nepomucen.
Z tyłu we wnęce umieszczono Chrystusa
Zmartwychwstałego, a przy nim czarną
półpostać, prawdopodobnie szatana. Byłby
to więc symbol Zmartwychwstałego pokonującego wszelkie zło. Ale z drugiej strony
skąd w ręku upadłego anioła księga, i czy to
co ma na głowie to nimb czy może kapelusz? Zagadkowa jest również postać wznosząca ręce do Chrystusa. Zbigniew Trześniowski przypuszcza, że może to niewierny
św. Tomasz. Ale może też to być Wincenty
Ferrariusz, przedstawiany w ikonografii
właśnie w tej pozie. Na samym szczycie
kapliczki w Soninie umieszczony został Michał Archanioł depczący smoka.
Jedna kapliczka, galeria różnorodnych stylistycznie rzeźb i tyle
zagadek…

Od lewej: św. Jan Kanty(?),
nad nim św. Jan Nepomucen,
dalej św. Antoni z Dzieciątkiem
i św. Agnieszka

Archanioł Michał walczący
ze smokiem

RZESZÓW

Od lewej: może niewierny
Tomasz, może Wincenty
Ferrariusz i Zmartwychwstały
Chrustus z tajemniczą
półpostacią – może
fundatorem kapliczki?

Sonina
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Wystawa

Obrus ołtarzowy, Polska, XVII
wiek (fragment z postaciami
dwóch świętych niewiast)

Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie po raz
pierwszy przygotowało
ekspozycję dawnych
haftów i koronek,
pochodzących
z własnej kolekcji
zabytkowych tkanin.
Wystawiane przedmioty
artystycznego
rękodzieła zadziwiają
bogactwem
ornamentów i precyzją
wykonania. Stanowią
również dokument
epoki, w której czas
płynął tak spokojnie,
że można było
poświęcić nawet kilka
lat życia, aby stworzyć
jeden piękny przedmiot,
nawet niewielki. Dzieła
sztuki hafciarskiej
i koronkarskiej,
zgromadzone na
wystawie powstały
między XVII stuleciem
a pierwszą połową
XX wieku.

tekst Barbara Adamska, fot. Krzysztof Zieliński

H

aft, ornament wykonany za pomocą igły i nici na tle, którym
najczęściej była tkanina należy do
najstarszych sposobów zdobienia. Rozwój
technik hafciarskich trwa od wczesnej starożytności do współczesnych czasów. Koronki późno weszły do repertuaru europejskich sztuk dekoracyjnych. Miejscem ich
narodzin stała się piętnastowieczna Wenecja, gdzie misternie igiełkową techniką wypracowywano niciane precjoza. Flandrię zaś
uważa się za ojczyznę klockowych koronek.
Najbardziej cennymi i jednocześnie najstarszymi tkaninami w muzealnej kolekcji
są XVII-wieczne hafty. Należą do nich szaty
i tekstylia używane w liturgii katolickiej.
Wśród nich pod względem sposobu dekorowania, warsztatowego
kunsztu, rozbudowanego programu ikonograficznego wybija się
datowany na XVII stulecie obrus
ołtarzowy, pochodzący z zasobów
klasztornych oo. Dominikanów w Jarosławiu. Pas białego batystu w formie wydłużonego prostokąta zdobią wzdłuż brzegów eliptyczne
mandorle z liściastej, ukwieconej
wici, stanowiące obramienie dla
dwunastu postaci (ośmiu kobiecych, czterech męskich), przedzieKapa kościelna z motywem heraldycznym
„Pobóg”, Polska, XVII wiek

lonych naprzemiennie dekoracją w formie
krzaczków goździka. Haft wykonano niezwykle precyzyjnie jedwabnymi oraz srebrnymi i złotymi nićmi. Bardzo cienkie, metalowe druciki szczelnie owijają jedwabną
„duszę”, jest to właściwość hafciarskiej techniki znanej w średniowieczu. Ściegi płaski
i rozłupany, również głęboko tkwiące w tradycji gotyckiego rękodzieła subtelnie modelują twarze postaci i detale ich ubiorów.
Dekoracja tkaniny zachowała się fragmentarycznie, dlatego ów szczególny zabytek
pozostaje już tylko cieniem tego, czym był
w chwili powstania. Znaczne ubytki nie
pozwalają na pełną identyfikację przedstawionych postaci. Określić można tylko
święte: Dorotę, Małgorzatę, Barbarę i przypuszczalnie Marię Magdalenę. Atrybuty
pozostałych przestały być czytelne.
Postacie świętych niewiast, lub też alegorycznych figur, wyobrażających abstrakcyjne pojęcia przedstawiono jako wytworne
damy ubrane i uczesane według wykwintnej
mody renesansowych dworów. Zachwyca
mistrzowskie oddanie detali fryzur i zdobiących stroje motywów: kandelabrowego
czy rozetek w kasetonach, lub też odtworzenie drobnym, płaskim ściegiem rysunku
zmarszczenia złotym sznureczkiem białej
koszuli. Pojawienie się falistego ornamentu
małżowinowego wokół jednej z postaci
pozwala umiejscowić czas powstania haftu
w pierwszej połowie XVII wieku.

Wystawa

Nie mniej znaczącym niż przedstawienia
figuralne pozostaje motyw symetrycznie
skomponowanego krzaczka goździka. Kwiat
ulubiony przez sztukę osmańskiego Islamu
popularyzowały ceramiczne wyroby z Izniku, jak i cenne tkaniny perskie czy tureckie,
z których najciekawszą pod względem artystycznym i historycznym pozostaje jedwabna szata z drugiej połowy XV wieku, należąca do Mehmeda II, zdobywcy Bizancjum,
zdobiona deseniem rozkwitniętych goździków. Ten kwiatowy motyw, wraz z całym
zespołem floralnych ornamentów, wywodzących się ze sztuki zdobniczej Orientu
zadomowił się w repertuarze polskiej sztuki
zdobniczej już w czasach renesansu.
Obrus ołtarzowy, hafciarskie dzieło znakomite w swoim kunszcie, obciążone treściami wymagającymi teologicznej erudycji
i znajomości hagiografii pochodzi zapewne
z klasztornego ośrodka o dobrych tradycjach
tej sztuki. Można przypuszczać, że była nim
hafciarska pracownia jarosławskich sióstr
benedyktynek.
Przykładem powtórnego użycia dworskiej lub pałacowej opony jako szaty liturgicznej jest kościelna kapa zszyta z fragmentów makaty herbowej. Przekazywanie
cennych tekstyliów z wyposażenia świeckich rezydencji lub z garderoby donatorów
na potrzeby kościoła ma w polskiej kulturze
ugruntowaną tradycję. W skarbcach klasztornych i kościelnych często spotykamy
ornaty, kapy, stuły przerobione z kobiecych
sukni wykonanych z drogich, importowanych brokatów lub uszyte z kontuszowych
pasów niezbędnych w komplecie narodowego stroju polskiego szlachcica.
XVII-wieczna tkanina z motywem heraldycznym „Pobóg” pierwotnie pełniła rolę
makaty herbowej w rezydencji świeckiej.
Pokrywa ją symetrycznie skomponowany
ornament z umiarkowanie rozrośniętej wici
akantowej, łączącej się z motywami wstęgi
i okucia, a także ze stylizowanych pąków
rozkwitniętej róży i kielichów tulipana.
Wykonano ją w kontrastowych barwach,
stosując aplikacje z amarantowego atłasu na
złoto-ugrowym rypsie z uzupełnieniami

haftowanymi grubą błękitną nicią i srebrnym sznureczkiem, obwodzącymi elementy
aplikowanego wzoru. Wspomniana technika, o bliskowschodnim rodowodzie polegała na naszywaniu ornamentów wyciętych
z materiału na tło z innej tkaniny.
Jedyny w naszych zbiorach XVII-wieczny ornat łączy dwie tradycje hafciarskiego
rzemiosła: zastosowanie dawnych ściegów –
rozłupanego i płaskiego, powodujących
efekt barwnego cieniowania oraz nowego,
właściwego sztuce baroku reliefowego modelowania wzoru na tzw. podłożeniu, przy
użyciu metalowych nici. Zapewne wyszywanie wąziutkimi paseczkami srebrnych
i złotych blaszek sprawiało trudności wykonawcy tego dzieła. Rysunek ornamentu kolumny ornatowej pozostał prymitywnym
uproszczeniem powtarzającego się motywu
kwiatowego bukietu, sprowadzonego do
form geometrycznych. Mocno kontrastuje
z nim kompozycja zewnętrznych pasów dekoracji z motywem realistycznie potraktowanego kwiatu i liści piwonii.
Muzealna kolekcja posiada nieliczne tkaniny importowane z obszaru Europy Środkowej, Francji i Turcji. Jedną z nich jest
makata herbowa o niewielkich rozmiarach, wyszywana
płaskim ściegiem i łańcuszkowym. Środkowe pole wypełniają tarcze herbowe, zwieńczone klejnotem, otoczone
bujnym, liściastym ornamentem uformowanym w labry.
Herby przedstawione na tkaninie nie występują w rodzimej heraldyce, co wyklucza
polską proweniencję haftu.
XVII-wieczna makata prawdopodobnie pochodzi z obszaru Niemiec lub Austrii.
Wykwintna, wyrafinowana
moda francuskiego rokoka
rozpowszechniła dekorowanie
męskich ubiorów bogatymi
haftami. Muzealna kolekcja
zabytkowych tekstyliów może
poszczycić się trzema tak

Ornat, Polska, koniec
XVII wieku

Makata herbowa,
XVII wiek (Austria?)
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Frak, Francja, 2 połowa XVIII
wieku (przód i fragment
tylnego haftu)

Frak o barwie terrakoty,
Polska, 2 połowa XVIII wieku

misternie zdobionymi frakami
oraz licznymi kamizelami z drugiej połowy XVIII wieku.
Frak uszyty z seledynowego
atłasu wyróżnia maestria subtelnego haftu, jak i przebogata
kolorystyka tej dekoracji. Drobniutki ornament z bukiecików
kwiatów: róży i goździka oplecionych wstęgą, w barwach:
różu, żółci, fioletu, zieleni
i kremowej bieli ozdabia kołnierz, brzegi przodu, mankiety, patki kieszeni oraz tylne
rozcięcie fraka. Jest też obecny
na dużych guzikach, obciągniętych atłasem. Nie można
wykluczyć, że frak został uszyty w kraju według kanonu mody męskiej drugiej połowy
XVIII stulecia. Jednak profesjonalny sposób wypracowania haftu, przy
użyciu niezwykle cienkich, jedwabnych
nici, przy perfekcyjnym rozrysowaniu
ornamentu świadczy o pochodzeniu tej tkaniny wiodącego ośrodka przemysłu tekstylnego, jakim w ówczesnej Europie mógł być
tylko Lyon. To miasto od czasów Colberta
zawdzięczało sławę nie tylko własnym wyrobom tkackim, lecz także hafciarskim.
Tam, bowiem liczni hafciarze, zatrudnieni
w manufakturach wyszywali ornamenty przeznaczone do ozdabiania partii męskich okryć.
Niewątpliwie polski jest rodowód fraka
z jedwabiu, o barwie terrakoty. Na krawędziach przodu i tylnych rozcięć, na mankietach, patkach kieszeni oraz guzikach, dużych i okrągłych zakwitają malowane igłą,
tamborkowym ściegiem pokaźnych rozmiarów rozwinięte pąki kwiatów: róży,
piwonii, goździków bławatów, a także drobniejszych ozdobnych roślinek: konwalii,
lwich paszczy oplecionych liśćmi, źdźbłami
traw i kłosami. Pastelowa kolorystyka haftu
wykonanego jedwabnymi nićmi, w gamie
jasnych różów, błękitów, zieleni, cytrynowej
żółci znakomicie kontrastuje
z ceglastym tłem. Styl wyszywanej dekoracji oscyluje wokół tendencji obecnych w sarmackiej sztuce zdobniczej,
stylizacji kwiatowych ornamentów w duchu orientalnym oraz
rokokowej skłonności do naturalistycznego przedstawiania.
Frak z ciemnofioletowego
aksamitu, koniec XVIII wieku

Z końca XVIII wieku pochodzi niezwykle elegancki frak z ciemnofioletowego aksamitu. Charakter jego dekoracji odpowiada modzie epoki Ludwika XVI – czasom,
kiedy wyrafinowany rokokowy ornament
zaczęły zastępować neoklasyczne motywy,
zaś na męskie stroje wybierano tkaniny
w barwach przytłumionych i ciemniejszych.
Dekorację tego męskiego ubioru wyhaftowano maleńkimi paciorkami z metalu, układającymi się rytm falującej wstęgi, przypominającej kształtem wzór meandra. Kamizele
noszone wówczas pod frakami znalazły się
również w ekspozycji ze względu na zdobiące je bogactwo haftów.
Koronki to drugi rodzaj zabytkowych
tekstyliów, które są przedmiotem wystawy.
Najstarszymi są wytworzone w XVII-wiecznej Flandrii trzy pasy koronczarskiego rękodzieła, wykonane klockową techniką ze
sztywnych, lnianych nici. Łączy je ta sama
precyzja, świadcząca o dużej sprawności
warsztatowej i podobny rysunek ornamentów z rytmicznie powtarzających się wzorów. Rozety wpisane w owale, przedzielone
trójlistnymi gałązkami, wici układającej się
w kształt ślimacznicy, czy zgeometryzowanej formy czteroliścia wyznaczają wąziutkie
pasma gęsto tkanego płócienka na tle drobnej, ażurowej plecionki.

Wystawa

Koronka, Flandria, XVII wiek
Z dworskiej, damskiej garderoby pochodzi kołnierz, wykonany z jedwabnych
nici najstarszą, igiełkową techniką. Upinany
na stelażu z drucików, owiniętych nićmi
w kolorze koronki był luksusową ozdobą
kobiecej sukni, modnej w drugiej połowie
XVII wieku. Ornament misternie szyty
z miniaturowych, kwiatowych wzorków łączy subtelna wić liściasta z drobnymi przełęczkami. Koronkę w typie weneckich, igiełkowych wyrobów wytworzono w drugiej
połowie XVII wieku we Francji, gdzie
szybko nauczono się perfekcyjnie powielać
wzory włoskich koronek i sposoby ich wyrabiania.

Rosselino to jedyna w muzealnych zbiorach, niezwykle kosztowna koronka wenecka. Prezentuje się jako przedmiot wielkiego
kunsztu. Wypracowana igiełkową techniką
z cienkich, jedwabnych nici, zachwyca plastycznie kształtowanym deseniem wyrafinowanej kompozycji. Jej bujny ornament
kształtują wąskie pasemka tasiemki, stanowiącej konstrukcję dla fantastycznie stylizowanych kwiatowych koron w pełnym
rozkwicie, pąków, listków, ażurowych ślimacznic oraz umieszczonych na złączeniach subtelnych rozetek, którym ów rodzaj
koronki zawdzięcza swoją nazwę. Koronki
w typie rosselino uznawano za szczytowe
osiągnięcie pod względem artystycznym
i technicznym w ewolucji weneckiej sztuki
koronczarskiej.
Delikatna, francuska koronka, z końca
XVIII wieku należy do igiełkowych wyrobów w typie point d`Alencom. Deseń subtelnej „mgiełki”, misternie wypracowanej
z cienkich, jedwabnych nici tworzą: drobna
siateczka, usiana muszkami oraz zdobiące
brzeg pasemka miniaturowych rozetek,
wpisanych w kółka. Koronki z Alenom słynęły z finezyjnych wzorów „rzucanych” na
tiulowe tła. Cieszyły się wielkim uznaniem
wytwornych dam i dandysów, podążających
za modą czasów rokoka. Wówczas ozdabiano nimi angażanty (podwójne lub potrójne
falbany rękawów) i przybrania dekoltów
sukien, a także mankiety męskich koszul.
Nazwa tych najdelikatniejszych koronek

Koronka rosselino, Wenecja, koniec XVII wieku

Chusta koronkowa,
Saksonia (?),
2 połowa XIX wieku

Uzupełnieniem wystawy była
ekspozycja obrazów z epoki
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Z lewej: rękawiczki i wachlarz,
Austria, początek XX wieku.
Z prawej: przybranie
damskiego dekoltu

Zaaranżowany warsztat
XIX-wiecznej hafciarki

pochodzi od miasteczka w północno-zachodniej Francji, w którego okolicy Colbert
założył koronczarskie manufaktury. Koronki z Alenom, wzorowane na weneckich,
nicianych ozdobach z przewyższyły w XVIII
stuleciu swą urodą i precyzją wykonania
włoskie wyroby koronczarskie.
Klockowe koronki, chociaż nie tak lekkie
i przejrzyste jak wypracowane igiełkową
techniką również wykorzystywano do
dekorowania ówczesnych ubiorów. Dwa
fragmenty francuskich koronek z drugiej
połowy XVIII wieku wykonano posługując
się wieloma skomplikowanymi ściegami,
stosując rozmaitą gęstość splotu płócienka,
i wypukłe konturowanie brzegów ornamentu. Obie tkaniny różnią się rysunkiem rokokowego, kwiatowego ornamentu.
Najstarsze polskie koronki pochodzą dopiero z XVIII wieku. Wykonane na klockach
z grubej, nierównej lnianej nici prezentują

się siermiężnie obok nicianych precjozów
pochodzących z ośrodków europejskiego
koronkarstwa. W XVII i XVIII w. w kręgach polskiego mieszczaństwa przyjęła się
i rozpowszechniła moda ozdabiania ubiorów koronkami. Czepce, uważane wówczas
za luksusowe nakrycia głowy, szyto z kosztownych materiałów, suto zdobiąc je srebrnymi i złotymi koronkami. Koronki z nitek
lub wąskich pasemek folii z tych szlachetnych metali splecione klockową techniką
układają się w ciągi ornamentu z wachlarzowatych palmetek. Muzealna kolekcja
szczyci się niewielkim zespołem belgijskich
koronek, zwanych również brabanckimi. Są
nimi szale, duże, trójkątne chusty, falbany
różnych szerokości, uzupełniające garderobę elegantek z czasów biedermeieru,
z epoki cesarzowej Eugenii, określanej też
mianem drugiego cesarstwa, a także pochodzące z końca XIX stulecia.
Wykonano je naszywając kwiatowe
desenie z klockowych koronek na tiulowe tła. W bogactwie prześlicznych
floralnych motywów oglądamy różę
w pełnym rozkwicie swojej wielopłatkowej korony na tle rozmaitych stylizacji lilii, storczyków, irysów, stokrotek,
przede wszystkim drobnych kwiatków
zdobiących liściaste wici lub miniaturowe bukieciki rozrzucone wraz z muszkami po pustej powierzchni tiulu.
Około połowy XIX stulecia zaczął
następować zmierzch hafciarskiego i koronczarskiego rękodzieła spowodowany uruchomieniem masowej produkcji
mechanicznie wytwarzanych haftów
i koronek. n

Dawne płótna, na nich panie w dekoracyjnych koronkach

tekst i fot. Eugenia Navrotskayja, fot. Krzysztof Staszewski, Irena Steciak

Zabytki na Wschodzie 37

Zamek Polanka

W

Fot. Alex Zelenko http://commons.wikimedia.org/wiki

samym centrum Zakarpacia,
przy drodze Rachów – Użgorod,
pośród równiny góruje, na wysokość 68 metrów, samotne wzniesienie.
Umocnienia istniały na nim prawdopodobnie już w X wieku, gdy Zakarpacie należało
do Rusi Kijowskiej. W 1018 roku region ten
został opanowany przez Węgry. Pierwsza
wzmianka historyczna o umocnionej fortecy znajduje się w węgierskiej kronice
króla Laszlo (1077–1095), który nakazał
wzmocnić ją kamiennymi murami. W roku
1086 mukaczewski zamek wytrzymał pięciodniowe oblężenie i najazd Połowców. Tragiczną datą dla zamku był marzec 1241 r.

kiedy to potężna armia Mongołów pod
wodzą chana Batyja złamała obronę w Karpatach i przez przełęcz Werecką ruszyła
w dolinę. Zdobyli i zrujnowali nie tylko
Mukaczewo, ale i Użgorod, Tiaczewo, Sołotwino i wiele wsi.
W XIII wieku na rozkaz króla Beli IV
Wielkiego wzmocniono umocnienia i zbudowano zamek Polanka, którego zadaniem
było strzec wschodnich rubieży przed najazdami tatarskimi. Na początku XIV wieku staje się on strategicznym obronnym
centrum całej północno-wschodniej części
Królestwa Węgierskiego. Duże znaczenie
w przebudowie zamku miał książę podolski

Zakarpacie to
malowniczy zakątek
Ukrainy, słynący nie
tylko z niepowtarzalnej
przyrody, ale i licznych
zabytków. Wśród nich
znaczące miejsce
zajmują średniowieczne
twierdze. W kronikach
zachowały się przekazy
o dwunastu zamkach,
ale do naszych czasów
przetrwała tylko ich
część. Jedne straciły
na znaczeniu i stały się
ruiną jeszcze w czasach
historycznych (Wyszkiw,
Brońkiw i Didiw). Inne
zostały zniszczone jako
potencjalne punkty
antyhabsburskiego ruchu
(Serednie, Krolewec,
Kwasiw, Wynohradiw).
Niektóre strawiły
pożary (Newyckij oraz
Hustskij), a jeszcze
inne – np. zamek Pereni
– straciły swoje obronne
znaczenie w wyniku
przebudowy. Swoją
funkcję pełnią tylko dwa
najpotężniejsze z nich,
zamki w Użgorodzie
i w Mukaczewie.
Najpierw przekształcono
je w fortece, a później
więzienia, gdzie
przetrzymywano
skazańców walczących
z habsburskim
absolutyzmem.

Volyns'ka
Rivnens'ka

Zhytomyrs'ka

LWÓW

Khmetl'nyts'ka
Ternopil's'ka

Ivano-Frankivs'ka

Mukaczewo

Zakarpats'ka

Chernivets'ka

Vinnyts'ka
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Widok na Zamek Wysoki
z dziedzińca Zamku Średniego

Mapy zamku z 1692 r., dzieło
Francuza Nicolasa de Fer
http://historic-cities.huji.ac.il/
ukraine/mukachevo/maps.html

Dziedziniec Zamku Średniego

Teodor Koriatowicz (1396–1414). Przekształcił on niewielkie fortalicjum w potężną
obronną bryłę, która składała się z przedzamcza, dworu głównego, gdzie znajdowała
się kwadratowa wieża mieszkalna – donżon.
W 1401 roku górny dwór zamkowy został
otoczony suchą fosą i kamiennym murem
obronnym, szerokim na 5 metrów, a wysokim na 10 metrów. Zbudowano także
85-metrową studnię. U podnóża góry, na
której stoi zamek, wykopano głęboką fosę,
którą napełniono wodą z Latorycy. Zamek
był wówczas uzbrojony w 165 armat różnego kalibru.
Od 1633 roku właścicielem twierdzy
został książę Siedmiogrodu Jerzy I Rako-

czy. Za panowania Rakoczych zamek nieustannie wzmacniano i odnawiano. Książę
urządzał w nim liczne przyjęcia i spotkania
dyplomatyczne. 22 maja 1645 roku podpisał
z przedstawicielem Francji pakt, zgodnie
z którym Siedmiogród wspierał podczas
wojny trzydziestoletniej Francję i Szwecję
oraz wypowiedział wojnę Austrii. W Mukaczewie Jerzy I Rakoczy rok później gościł
polskiego posła Janusza Radziwiłła, który
namawiał go do stworzenia antytureckiej
koalicji. W lutym 1649 roku odwiedzili zamek także posłowie Bohdana Chmielnickiego,
którzy namawiali Rakoczego do wspólnych
działań przeciwko Rzeczpospolitej.
W XVII wieku, zgodnie z projektami
francuskich inżynierów zbudowano nowe
bastiony obronne. To dzięki nim Ilona Zrinyi
wytrzymała 27-miesięczne oblężenie wojsk
austriackich (1685–1688), za co później
otrzymała od sułtana tureckiego Mahomeda IV list pochwalny. Syn Ilony Zrinyi –
Franciszek II Rakoczy – kontynuował antyhabsburską walkę w latach 1703–1711. Zakończyła się ona porażką, a po pokoju
samarskim zamek przeszedł we władanie
Habsburgów, którzy w 1726 roku nadali go
wraz z całym dominium mukaczewskim
wiernemu austriackiemu rodowi Schönborn.
Zamek stał się ważnym ogniwem w systemie twierdz stanowiących militarną podstawę władzy Habsburgów na Węgrzech.
Podczas wojen napoleońskich przechowywano w nim habsburskie i węgierskie klej-
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noty koronne. Po pierwszym rozbiorze
Polski w 1772 roku mukaczewski zamek
stracił swoje znaczenie strategiczne i w 1789
roku został przekształcony w ciężkie polityczne więzienie, które funkcjonowało do
1897 roku. Jego więźniem był m.in. bojownik o wyzwolenie Grecji Aleksander
Ypsilanti.
Od 1926 roku mieściły się tu koszary,
najpierw armii czechosłowackiej, później
węgierskiej. Za czasów władzy radzieckiej
zajęła go najpierw sowiecka policja polityczna, a w latach 60. XX wieku ulokowano
na zamku zawodową szkołę rolniczą.

Twierdza Polanka składa się z czterech
części, stanowiących kolejne linie obrony:
Przedzamcza z suchą fosą i mostem zwodzonym, Zamku Niskiego z kolejną fosą,
Zamku Średniego (koszary, arsenał i pomieszczenia gospodarcze) oraz Zamku Wysokiego. Do tego ostatniego prowadził długi
i wąski korytarz pod basztą, stanowiący
pułapkę dla atakujących. Łączna powierzchnia zamku wynosi 13.930 m2, zachowany
jest on w stosunkowo dobrym stanie. Większość z zabytkowych murów i pomieszczeń
pochodzi z początku XVII wieku. Od 1993
roku mieści się w nim miejskie muzeum
historyczne i etnograficzne. Zamek jest jednym z najważniejszych zabytków Zakarpacia i stanowi największą atrakcję turystyczną regionu. n

Po lewej: brama do Zamku
Średniego.
Po prawej: jedna z baszt
Zamku Wysokiego

Od lewej: korytarz-pułapka
prowadzący do Zamku
Wysokiego,85-metrowa
studnia na Zamku Wysokim
i fragment bastionów
obronnych Podzamcza

A

Polecane lektury
Jak wygląda przewodnik po muzeum, który pisze jego dyrektor?
W przypadku Łańcuta można śmiało powiedzieć, że perfekcyjnie. To chyba
najlepszy, a na pewno najbardziej profesjonalnie przygotowany bedeker po
podkarpackim zabytku. Nawiązuje do obowiązujących światowych trendów
w tego typu wydawnictwach: maksimum zdjęć, minimum słów. Co nie
znaczy, że brakuje w nim informacji. Swobodnie można się z nim przemieszczać po licznych komnatach pałacu (każda z nich opisana jest indywidualnie
z najcenniejszym wyposażeniem), wozowni, stajni, czy parkowym założeniu
i nie zawracać już głowy przewodnikowi ciągłymi pytaniami w stylu: A ten
stolik bufetowy to z ile ma lat? Na te i setki innych znajdziemy odpowiedzi
w przewodniku wydanym z serii Pomniki Historii. Duża zasługa w tej przystępności to także ponad 350 zdjęć autorstwa Piotra Jaworka. Na okładce
przewodnika wydrukowano opinię, że dzięki jego lekturze pobyt na zamku
stanie się pasjonującą lekcja historii, przenoszącą w dawne czasy. I mimo, że
odwiedzałem pałac łańcucki dziesiątki razy, z wielką przyjemnością zagłębiłem się w pasjonującą lekturę.
Wit Karol Wojtowicz, Przewodnik ilustrowany. Zamek Łańcut, FOTO
LINER, Warszawa 2007

Unijne dotacje, z których skorzystała część podkarpackich samorządów, pozwoliły w ostatnich latach wydać szereg publikacji promujących walory turystyczne gmin, miast i powiatów.
Urząd Miasta Sanoka dzięki środkom z Programu INTERREG wydał przewodnik, który
prezentuje walory tego miasta nad Sanem. Już na pierwszej stronie, jak w pigułce możemy
dowiedzieć się o skansenie, kolekcji ikon, Beksińskim i Szwejku. Przewodnik to jeden z pełniejszych obrazów historii, kultury i osób związanych z tym miejscem. Poszczególne działy
prezentują tematy: m.in. przyroda, historia, zabytki, sławni ludzie. Sanok to miejsce, w którym rozpoczyna swój bieg wiele szlaków turystycznych: Szlak Szwejka, Szlak Ikon, Szlak
Nadsańskich Umocnień. Jest też elementem Szlaku Architektury Drewnianej oraz Szlaku
Naftowego. Przyjemna lektura, jedyne co tak naprawdę boli to wielkość prezentowanych
zdjęć, z których znaczna cześć jest – niestety – wielkości znaczka pocztowego. Dziwi też brak
mapy z zaznaczonym np. zabytkami, no ale taką przecież można sobie kupić w kiosku.
Robert Bańkosz, Kierunek Sanok. Przewodnik, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2007

Jacek Szarek

Grzegorz Sitko

DZIKIE BIESZCZADY
DLA KAŻDEGO
PRZEWODNIK

W kolejce po unijne środki stoją także organizacje pozarządowe. Jednym z podkarpackich
stowarzyszeń, które otrzymane w ten sposób pieniądze przeznacza m.in. na ciekawe
wydawnictwa jest Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Kolejnym z wielu pomysłów, sfinansowanym tym razem dzięki projektowi „Śladami derkacza” dotowanemu z Programu
INTERREG, jest przewodnik pod dzikich Bieszczadach. Napisali go zawodowcy, co widać
wyraźnie podczas lektury. Przemyślany układ, perfekcyjnie dobrane zdjęcia, idealne
proporcje pomiędzy częścią opisową i ilustracyjną, szerokie spektrum czyli od przyrody,
przez miejsca i kończąc na ludziach. Autorzy czują i znają Bieszczady, wiedzą co jest w nich
godne polecenia. Na ponad 120 stronach prowadzą na przez dzikie ostępy, ale i pokazują
czosnek niedźwiedzi czy najcenniejsze zabytkowe cerkwie. Zapewniają, że polskie Bieszczady to góry zbyt małe, aby można w nich odkryć miejsca, w których nikt jeszcze nie był i których
nikt nie opisał. Ale jedno jest pewne: potrafią nawet znane tematy „sprzedać” w sposób
magiczny.
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Jacek Szarek i Grzegorz Sitko, Dzikie Bieszczady dla każdego. Przewodnik, Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Rzeszów 2007

