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To też są zabytki2 tekst i fot. Agata Chmura

Jan z Warzyc
Św. Jan urodził się
w Nepomuku w Czechach
w XIV wieku. Będąc
spowiednikiem królowej
Zofii, mimo tortur nie
wyjawił tajemnicy jej
spowiedzi królowi
czeskiemu Wacławowi
IV podejrzewającemu
żonę o niewierność.
Za stanowczy sprzeciw
wobec żądania
ujawnienia grzechów
czeskiej monarchini król
polecił utopić go
w Wełtawie, co też się
stało w marcu 1393 roku.
Za swą determinację
został uznany świętym
w 1729 roku.

RZESZÓW

Warzyce

Na Podkarpaciu wiele jest kapliczek
poświęconych św. Janowi Nepo-
mucenowi, którego powszechnie

uważa się za patrona od „złej wody”, a teren
naszego województwa od wieków często na-
wiedzały powodzie. Figury Nepomucena
przypominają często drugą „domenę” tego
świętego. Jest on bowiem także patronem
dobrej spowiedzi, spowiedników i peniten-
tów. W przeszłości proszono go również
o obronę przed obmową, zniesławieniem
i pomówieniami.

Jedna z takich kapliczek znajduje się
w Warzycach, niewielkiej miejscowości po-
łożonej w dolinie Jasiołki na wschód od
Jasła. Mieszkańcy Warzyc słynęli przez wie-
ki przede wszystkim z pobożności. Świadczą
o tym liczne krzyże i figury przydrożne. Nie
zabrakło wśród nich poświęconej św. Janowi
z Nepomuka. Do zachowania tajemnicy
spowiedzi, a także cnoty milczenia, nawią-
zuje napis na kapliczce z Warzyc: „Kto strze-
że ust swoich, strzeże duszy
swojej”. Znajduje się ona przy
ulicy Rzeszowskiej, przenie-
siona z pobliskiego sadu, na
terenie którego niegdyś stała.
Duża kamienna figura św. Jana
Nepomucena została umiesz-
czona na postumencie wykona-
nym z tego samego materiału.
Oprócz napisu fundacyjnego
umieszczonego z przodu, po
bokach zdobią go płaskorzeź-
by. Na tablicy pod wspomnia-
nym wyżej napisem znajduje
się także informacja, czyjej to
pamięci poświęcono kaplicz-
kę. Powstała ona na pamiątkę
Walentego i Zofii Sankow-
skich, a ufundowana została
przez ich syna Piotra w 1920 r.
Według miejscowej tradycji,
kiedy Walenty nabył miejsco-
wy dwór wraz z posesją, stał
na niej stary, zbutwiały krzyż.
Nowy gospodarz rozebrał go,
a resztki schował w wozowni.
Wyrzuty sumienia jednak nie
dawały mu spokoju. Postano-
wił zatem jako zadośćuczynie-
nie wybudować w tym miejscu

kapliczkę. W wykonaniu tego zamierzenia
przeszkodziła mu jednak śmierć. Dzieło
rozpoczęte przez ojca dokończył dopiero
syn. W ostatnich latach kapliczka została
przez nowych właścicieli posesji przenie-
siona na pobocze drogi, stając się przez to
doskonale widoczną.

W odróżnieniu od licznych na terenie
Podkarpacia figur warzycki Nepomucen
przedstawiony jest w pozie statycznej, bez
charakterystycznego dla innych przedsta-
wień kontrapostu. Jego głowę otacza aureola
z wkomponowanymi w nią czterema gwiazd-
kami. Legenda o śmierci Nepomucena mówi
o pojawieniu się kręgu pięciu gwiazd na
niebie podczas zbrodni. Gwiazdy te, choć w
różnych ilościach, stały się najbardziej
charakterystycznym elementem większości
rzeźb i przedstawień świętego. Z upływem
czasu z warzyckiej figury piąta gwiazdka
odpadła. W czasie najbliższej renowacji
wypadałoby ją zrekonstruować. �

JASŁO



3Od redakcji

Kolejny numer, kolejne spotkania z autorami i czytel-

nikami. Tych ostatnich przybywa w tempie geometrycz-

nym i praktycznie w dwa tygodnie po przywiezieniu

numeru „Skarbów” z drukarni zostają po nim jedynie

wspomnienia i dwa egzemplarze archiwalne, których

musimy dobrze pilnować… Wiele osób od niedawna

dopiero zaczyna kompletować nasz dwumiesięcznik

i prosi o archiwalne wydania. Jeśli któryś z naszych

Czytelników posiada takowe i chętnie przekazałby je za

naszym pośrednictwem dalej, to zapraszamy do Redakcji. Lista oczeku-

jących na pierwsze numery „Skarbów” liczy już kilkanaście nazwisk.

Do stałych naszych rubryk dotyczących m.in. kapliczek, utraconych za-

bytków, nekropoli wojennych czy też sanktuariów dodajemy nową: Podkar-

packie dwory, w której prezentować będzie obiekty mało znane, a ciekawe

w swojej historii czy też z artystycznej formy lub wnętrz. Kolejną nowością –

od następnego numeru – będzie opis rekonstrukcji historycznych przeprowa-

dzanych na Podkarpaciu. Następną – duży materiał o kulinariach regional-

nych z minimum 50-letnią tradycją.

Podsumowaliśmy ankietę ewaluacyjną rozesłaną do Czytelników. Oceni-

liście Państwo nasze dotychczasowe działania na 4 z plusem. Otrzymaliśmy

wiele pozytywnych ocen, pochwał i sugestii. Dużo nowych propozycji dotyczy

zwrócenia uwagi na zabytki przyrody, ciekawe trasy przyrodnicze, prezen-

tację ciekawych ścieżek edukacyjnych. Moim zdaniem ta tematyka nie mieści

się do końca w formule „Skarbów Podkarpackich”. Nasze Stowarzyszenie „Pro

Carpathia” realizuje obecnie kolejny projekt „Zielone Podkarpacie”.

I pod tą stroną internetową znajdzie się jeszcze w tym roku pełna ency-

klopedia wiedzy o przyrodzie podkarpackiej.

Zamknęliśmy już także propozycje do wakacyjnego numeru „Skarby

Extra”. Na pierwszej liście znalazło się blisko 360 pozycji, ograniczyliśmy ją

do 150 i przygotowujemy to wydanie. Mam nadzieję, że formuła prezentacji

spodoba się wielbicielom historii, tradycji, zabytków i przyrody Podkarpa-

cia, a dla turystów będzie rzeczywistym drogowskazem, co w naszym regio-

nie jest warte obejrzenia.

Krzysztof Zieliński

dwumiesięcznik bezpłatny
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Noszą rozmaite nazwy: turki, gro-
bowcy, kilińszczacy, kosynierzy,
kryżacy (ta ostatnia nazwa wywo-

dzi się najpewniej od bożogrobców). Ich
kostiumy nawiązują do orientalnych stro-
jów „tureckich” i XIX-wiecznych mundurów
wojskowych. Dawniej podstawowym ele-
mentem ich przebrania był ówczesny od-
świętny ubiór – czy to wiejski, czy mało-
miasteczkowy – oraz broń oryginalna, bądź
jej atrapy. Obecnie są to garnitury lub mun-
dury wojskowe. Jedynie dwa oddziały noszą
tradycyjne sukmany. Z biegiem czasu ko-
stiumy stały się bardzo kolorowe.

Jedną z najstarszych i najbogatszych
tradycji ma Gwardia Narodowa z Dębowca
koło Jasła. Założona w 1772 roku w czasie
konfederacji barskiej, brała udział w naj-
ważniejszych wydarzeniach historycznych
XIX wieku. Gwardziści uczestniczyli w le-
gionach Dąbrowskiego, w powstaniach: li-
stopadowym i styczniowym. Gwardia ta
działała do II wojny światowej. W obawie
przed Niemcami broń i mundury zostały
zniszczone. Reaktywowana w 2002 roku
liczy obecnie 15 osób, w tym komendant,
chorąży i dobosz. Noszą granatowe mun-
dury z czerwonymi lampasami, mankietami

i epoletami, oraz wysokie czerwone czaka.
Ze starego wyposażenia pozostał im tylko
sztandar.

W mieszczańskim stroju występowała
także Gwardia Narodowa z Dynowa. Zgod-

nie z tradycją miała być
utworzona w 1672 roku. Był
to rok ostatnich bitew toczo-
nych z Turkami na ziemiach
Rzeczpospolitej. W nagrodę
za dzielną postawę dynow-
skich mieszczan król Jan III
Sobieski nadał miastu szereg
przywilejów, a wśród nich
także na utworzenie gwardii
miejskiej. Na czele stuoso-
bowego oddziału stał komen-
dant wybierany na sześć lat.

Istniejącym do dziś od-
działem wywodzącym się
z podobnej tradycji jest Gwar-
dia Narodowa im. Tadeusza
Kościuszki z Majdanu Zbyd-
niowskiego, wsi należącej do
parafii w Zaleszanach. Gwar-
dzistów nazywa się „kościusz-
kowcami”, a funkcje w od-

Etnografia4 tekst i fot. Andrzej Karczmarzewski, fot. Jerzy Wygoda

Charakterystycznym
elementem
obrzędowości Wielkiego
Tygodnia na terenie
województwa
podkarpackiego są
straże stojące w
kościołach przy
grobach Chrystusa.
Dawniej szeroko znane
w różnych regionach
Polski, z czasem
zastąpione zostały
przez drużyny
Ochotniczych Straży
Pożarnych. Kilka z nich
przetrwało w naszym
regionie co najmniej od
XIX wieku, a w ciągu
ostatnich kilkudziesięciu
lat powstało szereg
nowych oddziałów
wzorowanych na już
istniejących. Obecnie
zwyczaj ten
praktykowany jest w
około czterdziestu
miejscowościach.

Straż grobowa z Bieździedzy

Wielkanocne grobowe
straże
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dziale podzielone są według hierarchii woj-
skowej. Do tradycji Gwardii Narodowej
nawiązywali także „Krzyżacy” z Jaślisk.
Zwano ich „kongregacją” lub „cechem”, a
komendanta pułkownikiem lub cechmi-
strzem. Brali udział w procesjach, szczegól-
nie w Wielkim Tygodniu i w Boże Ciało,
trzymali straż przy grobie Chrystusa, a tak-
że uczestniczyli w pogrzebach i ślubach
swoich towarzyszy. Oddział liczący około
50 osób umundurowany był w ciemnonie-
bieskie bluzy i spodnie, jasnoniebieskie
czapki z przypiętymi z przodu czerwonymi
różami z sukna. Uzupełnieniem były biało-
-czerwone pasy i szarfy obszyte frędzlą.
Stroju dopełniały czerwone płaszcze z bia-
łymi krzyżami, narzucane na ramiona.
Oznaką władzy pułkownika była drewniana
buława malowana na złoty kolor. Oddział
miał sztandar z białym krzyżem na czer-
wonym tle.

Egzotyczną oprawę ma straż w Rado-
myślu nad Sanem nazywana „Turkami” lub
„Bułgarami”. Uzasadnia ją tradycja wyja-
śniająca powstanie bogatego zwyczaju.
Radomyślanie jako poddani królewscy wy-
ruszyli z armią króla Jana III Sobieskiego
pod Wiedeń. Wśród łupów wojennych
przywieźli także mundury tureckie. Wra-
cając do rodzinnego miasta – czy to dla
fantazji czy też z konieczności, gdyż własną
odzież mieli zniszczoną – przebrali się
w zdobyczne mundury, wzbudzając tym
sensację wśród mieszkańców. Udali się
zwartym oddziałem do kościoła, by podzię-
kować za szczęśliwy powrót. Było to
w Wielki Piątek, a ponieważ przy grobie
Chrystusa nie było żadnej straży, postano-
wili wystawić ją sami. Jest to być może
tradycja już dwudziestowieczna, gdyż zasłu-
żony badacz regionu tarnobrzeskiego M. Mar-
czak w 1930 roku pisał: „...pochodzenia
zwyczaju radomyskiego miejscowa tradycja
nie wyjaśnia” .

W Pruchniku koło Jarosławia występuje
oddział „Grobowców” albo „Kilińszczaków”
noszący oficjalną nazwę „Honorowa Straż
Bożego Grobu”. Został założony w 1894
roku przez miejscowy cech szewców w set-
ną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej.
Oddział liczy 24 osoby zarówno kawalerów,
jaki i żonatych. Kostium ich nawiązuje do
dawnego stroju mieszczańskiego. Grana-
towy kontusz przepasany wełnianym, wzo-
rzystym pasem związanym z przodu. Zielo-
ne wojskowe spodnie „rajtki” wpuszczane
w wysokie cholewy „oficerskich” butów, za-
stąpiły noszone dawniej granatowe, wypusz-

5Etnografia

grobowe
straże
grobowe
straże

Reprezentacje straży

grobowych w czasie

mszy św. w kościele

w Grodzisku Dolnym
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czane na cholewy. Pod kontusz zakładana
jest fioletowa lub amarantowa kamizelka ze
stójkowym kołnierzem spięta srebrnym
orzełkiem. Na głowie biała rogatywka z czar-
nym barankowym otokiem, przyozdobiona
jodłową gałązką. Oddział uzbrojony jest
w szable.

Być może tradycję drużyn Bartoszowych
kontynuuje straż z Bieździedzy (Jasielskie).
Oddział liczy 25 osób w różnym wieku. Ich
kostium to strój krakowski: czerwone roga-
tywki, białe płótnianki, spodnie w białe
i czerwone prążki wpuszczane w cholewy
wysokich butów, czerwone rogatywki. Straż
trzymają z kosami osadzonymi na sztorc.
Jedynie komendant ma szablę. Oddział ma
również sztandar i trębacza. Kosynierzy
asystują także w procesji Bożego Ciała i bio-
rą udział w pogrzebach zmarłych towarzy-
szy. Nie całkiem jest pewne, kiedy oddział
powstał. Według tradycji założony został
w 1812 r. przez byłych uczestników powsta-
nia kościuszkowskiego. Miał istnieć do lat
60. XIX wieku, kiedy zaniechano tej trady-
cji. Reaktywowany został w 1893 r. przez
miejscowego proboszcza księdza Stanisła-
wa Boczara.

Występują również straże ubrane w stroje
ludowe. W farze w Rzeszowie są to typowe
rzeszowskie stroje, a więc niebieskie spod-
nie i kamizele, buty z cholewami, czarne
kapelusze, brązowe sukmany i nabijane

Długie brody i turbany na głowach nadają uroczystości egzotyczną, orientalną nutę

Etnografia

Poczet sztandarowy straży z Bieździedzy

Oddział straży z Dzikowca
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ćwiekami „krakowskie” pasy. Podobny strój
ma straż w kościele OO. Bernardynów. Jest
to wtórna forma, bowiem przed drugą
wojną światową straż przy grobach w rze-
szowskich kościołach trzymali żołnierze.
W farze stali żołnierze piechoty 17 pułku,
w kościele garnizonowym ułani 23 pułku
im. Króla Jana III Sobieskiego, u bernardy-
nów harcerze z karabinkami. Po wojnie
straż trzymało wojsko, ale po 1948 roku
zostało wycofane. W 1950 roku utworzyły
się dwa oddziały w sukmanach i rogatyw-
kach. Byli w nich piaskarze,
furmani, dorożkarze i gospo-
darze z Rzeszowa, Pobitnego
i Załęża.

Straż z Dzikowca nosi brą-
zowe lasowiackie sukmany
i czerwone, obszyte czarnym
barankiem rogatywki. W po-
bliskim Raniżowie oddział
umundurowany jest w niebie-
skie sukmanki, jakie kiedyś
nosiła piechota wybraniecka,
Możliwe, że jest to nawiąza-
nie do tej wojskowej tradycji.
Wiadomo, że na terenie Pusz-
czy Sandomierskiej było wie-
le królewszczyzn i osadzeni
tu chłopi służyli w armii jako
„wybrańcy”. Do końca XIX
wieku niebieskie sukmanki
noszone były przez kobiety,
ale mężczyźni pożyczali je,

gdy mieli wystąpić konno czy w banderii,
nawiązując w ten sposób do wojskowych
tradycji.

O „turkach” przeworskich istnieje prze-
kaz, że u grobu stała młodzież z sąsied-
nich wiosek: Studziana, Dębowa i Grzęski.
Ubrani we wschodnie szaty w turbanach na
głowach czuwali przy grobie na klęczkach,
odgrywając w ten sposób pogan korzących
się przed majestatem Boskim. W czasie
wojny polsko-austriackiej w1809 roku, gdy
wojska Księstwa Warszawskiego zajęły
Jarosław, szwadron ułanów polskich kwate-
rował w Przeworsku na przedmieściu Bur-
dasz. Reminiscencją ich pobytu są mundury
ułańskie, a „miejsce dawnych bisurmanów
zajęli u Grobu polscy ułani”.

Najliczniej występują straże, określane
powszechnie jako „turki”, których kostium
nawiązuje do XIX-wiecznego munduru
wojskowego. Są to zwykle garnitury lub
zielone wojskowe kurtki, bogato przybrane
szarfami, najczęściej biało-czerwonymi,
kolorowymi chustami, epoletami, medala-
mi itp. Czapki typu czako wyklejane kolo-
rowym staniolem przybierane są koralami,
pawimi, bażancimi lub kogucimi piórami,
barwnymi sznurami i bukietami sztucznych
kwiatów. Jedną z ciekawszych tego typu
grup są „turki” zwane „grodziskimi”. Przed
I wojną światową w kościele parafialnym
w Grodzisku Dolnym straż trzymały dwa
oddziały ze wsi należących do parafii: z Bud
Łańcuckich i Wólki Grodziskiej. Stroje nie
były wówczas tak bogato zdobione jak
współcześnie. Nosili granatowe „żupany”,
będące częścią tradycyjnego stroju, oraz

Liczna straż grobowa

z Majdanu Zbydniowskiego

ze swoim sztandarem

z 1850 roku

Etnografia

„Turki” z Pruchnika
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tekturowe hełmy przypominające nakrycia
austriackich żandarmów. Zakończone były
szpicami, w które wetknięte były pęki kogu-
cich piór, czarnych u szeregowców, niebie-
skie u „starszego”, czyli komendanta.

W okresie międzywojennym powstały
dwa następne oddziały w Grodzisku Dol-
nym i Górnym. Wtedy też mundury uległy
zmianom i wzbogaceniu w ozdoby. Szcze-
gólnie okazałe są bukiety z drobnych kon-
walijek noszone przez „turków” z Grodziska
i okolicznych wsi. Ta ozdoba mogła się po-
jawić dopiero w czasie I wojny światowej.
Wtedy to panie z Komitetu Wspierania
Wojny przekazywały żołnierzom wyrusza-
jącym na front bukiety ze swoich kapeluszy,
które ci nosili przy czapkach.

W tradycji straży zagadkowa jest nazwa
„turki” występująca powszechnie w Polsce,

a także równie popularne orientalne kostiu-
my. Być może jest to nawiązanie do turec-
kich „kałasów”, porządkowych w Jerozoli-
mie, do dziś zresztą sprawujących tę
funkcję. Być może na kształtowanie się tej
tradycji miały wpływ doświadczenia piel-
grzymów przybywających z Ziemi Świętej.

Wiele oddziałów w Wielkanoc i drugi
dzień świąt chodzi po domach z życzeniami
lub urządza pokazy paradnej musztry.
Z reguły towarzyszą im orkiestry, co podnosi
walor widowiskowy. W Gniewczynie Łań-
cuckiej w pierwszy dzień świąt po sumie
odbywa się pokaz musztry paradnej, którą
prezentują oddziały; miejscowy i z Gniew-
czyny Trzcinieckiej.

Oddziały w swoich miejscowościach są
popularne, dzięki czemu nie mają problemu
z naborem „rekrutów”, co dla kontynuowania

tej tradycji ma ogromne znaczenie.

Od 1993 roku z inicjatywy gmin-
nego Ośrodka Kultury w Grodzi-
sku Dolnym, w różnych miejsco-
wościach, odbywają się parady
straży grobowych. Są to barwne
widowiska ukazujące różnorod-
ność kostiumów, rekwizytów,
musztry. Wraz z orkiestrami
uczestniczy w nich nawet do 600
osób. Parady spowodowały, że
zwyczaj wzbudził zainteresowanie
mediów, które spopularyzowały
go poza regionem. Od kilku lat
podobne przeglądy oddziałów ze
swego terenu urządza gmina Prze-
worsk. Straże są przykładem tego,
jak ważne miejsce może odgrywać
tradycja we współczesności.�

Rozpoznawalnym

przybraniem głowy straży

grobowej z Woli Rzeczyckiej

są efektowne fezy

Po lewej: „młodzieżowa”

straż w strojach rzymskich

legionistów z Nowej Sarzyny;

po prawej: liczny oddział

straży w mundurach

przypominających czasy

Księstwa Warszawskiego
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Obecną świątynię – fundacji Maksy-
miliana Hieronima i Michała Sie-
ciecha Ossolińskich – postawiono

w 1677 r., konsekrowano zaś w 1685 r. Jest
to jednonawowa budowla, konstrukcji zrę-
bowej o ścianach wzmocnionych lisicami.
Kościół składa się z prostokątnej nawy, po-
przedzonej kruchtą i węższego trójbocznie
zamkniętego prezbiterium, do którego do-
budowana jest zakrystia. Przy nawie od stro-
ny południowej znajduje się druga kruchta.
Ściany i dach są kryte gontem, a tylko ba-
rokowa wieżyczka ma sygnaturkę pokrytą
blachą. Kościół otaczają soboty wsparte na
prostokątnych słupach, upodabniając go do
innych, spotykanych częściej w Małopolsce.

Wewnątrz świątynię zdobią płaskie, ma-
lowane stropy. Na belce tęczowej widnieje
data budowy i nazwiska cieśli Stanisława
Karkutowicza. Chór muzyczny późnobaro-
kowy z XVIII w. spoczywa na sześciu słup-

kach, ma profilowany parapet, w środkowej
części półkoliście wygięty, z płycinami. Za-
chowały się także portale w kształcie oślego
grzbietu według tradycji ciesiołki gotyckiej.
Ozdobą świątyni są witraże w oknach po-
chodzące z różnych okresów. Polichromia
ornamentalna autorstwa Vlastimil Hoffman,
powstała na początku w 1924 roku (odno-
wiona ją w latach 70. ub. wieku) jest podzie-
lona na duże pola. Niestety, nie przetrwała
ona w pierwotnej formie.

Wyposażenie wnętrza, pamiętające XVIII
wiek, jest późnobarokowe z elementami ro-
kokowymi. Ołtarz główny otoczony parami
kolumn, ma zwieńczenie zamknięte profi-
lowanym gzymsem. W centrum ołtarza
znajduje się obraz przedstawiający św. Woj-
ciecha. Między kolumnami stoją figury św.
Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, a po
bokach kolumn: św. Augustyna i św.
Ambrożego. Zwieńczenie zdobi obraz św.

tekst i fot. Krzysztof Kamiński

W Gawłuszowicach,
zaledwie kilka
kilometrów od Mielca,
ale już w granicach
diecezji sandomierskiej,
stoi piękny modrzewiowy
kościół pw. św.
Wojciecha Biskupa
i Męczennika, trzeci
w tym miejscu.
Pierwszy powstał
ok. 1215 r. Parafia pod
tym samym wezwaniem
istniała w tej wsi już
bowiem w XIII wieku.
Kolejny kościół
zbudowano w 1534 r.

Modrzewiowa
świątynia

RZESZÓW

Gawłuszowice

MIELEC

Malowany na ścianie obraz

Chrystusa Ukrzyżowanego
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Jakuba Starszego. Warto przyjrzeć się także
bogato zdobionej mensie ołtarza.

Boczne ołtarze, z kolumnami, reprezen-
tują styl rokoko. W lewym stoją rzeźby św.
Stanisława bpa i Kazimierza Królewicza
oraz obraz św. Rozalii. W prawym – figury
św. Jakuba Starszego i Młodszego oraz ob-
raz św. Wincentego z Ferrary.

Główne elementy dawnego wyposażenia
to: ambona podwieszona z dzwonowatym
parapetem i baldachimem z lambrekinami

oraz krzyżem dodanym w XIX w.; barokowa
drewniana chrzcielnica z drugiej połowy
XVII w. w kształcie kielicha, z rzeźbą przed-
stawiająca chrzest Chrystusa. Ciekawy szcze-
gół stanowi obraz Chrystusa na Krzyżu
z XVIII w. namalowany na ścianie. Są też
osiemnastowieczne krucyfiksy – duży i ma-
ły, relikwiarz, neoklasycystyczna wieczna
lampka, cenne ornaty pochodzące z XVIII w.

Kościół częściowo został przebudowany
w 1871 roku. Powiększono wtedy okna

Świątynię otaczają soboty

Widok na prezbiterium

kościoła
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i rozebrano wieżę, a w jej miejsce miejscu
wybudowano kruchtę. Wtedy też powstała
wolnostojąca dzwonnica w kształcie arkady.
W latach 1968–1975 podczas generalnego
remontu kościoła wymienione zostały
gonty, belki na dachu, odnowione chór, ba-
lustrada i posadzka, renowację przeszły wi-
traże, stacje drogi krzyżowej i polichromia.

Na jednej ze ścian tablica przypomina
ks. dr. Adama Kopycińskiego, zasłużonego
proboszcza z lat 1893–1914, profesora teo-
logii w tarnowskim seminarium duchow-
nym, posła na Sejm Krajowy w Wiedniu,
założyciela Stowarzyszenia „Gwiazda Tar-
nowska”, społecznika i patriotę, zamordo-
wanego przez Rosjan za założenie oddziału
„Strzelca”.

Z 1863 roku pochodzi stojąca obok ko-
ścioła murowana plebania z gankiem. Prze-
budowana w XX w., straciła wówczas swoją
oryginalną bryłę. Teraz jest z nią kłopot, bo
plebania ma nową siedzibę, a stara, będąca
zabytkiem, nie może być zburzona. Stan
techniczny budynku nie pozwala na jej
użytkowanie, nie opłaca się także remont.
Proboszcz, ks. Jan Sarwa uważa, że po-
dobnie, jak inne zabytkowe budowle, lepiej
zrekonstruować budynek od podstaw. Bę-
dzie to możliwe po określeniu jego przezna-
czenia i znalezieniu przyszłego użytkow-
nika. – Może wtedy środki na odbudowę
uda się zdobyć z funduszy unijnych lub wo-
jewódzkich – komentuje gospodarz parafii.

Również obok, na przykościelnym placu,
który od wieków w czasie odpustu zapełnia
się tradycyjnymi kramami, od 2005 r. stoi
figura św. Wojciecha, patrona parafii, Polski
i Europy. Tablica na postumencie przypo-
mina wszystkich gawłuszowickich probosz-
czów od 1325 r.

Kościółek jest wciąż użytkowany, nie
planuje się wznoszenia większego, nowo-
czesnego, jak to zrobiono w wielu miejsco-

wościach mających podobne zabytki. Dla-
tego wiekowa „perła” Gawłuszowic jest
wyjątkowo zadbana, zachowuje niepowta-
rzalną atmosferę. Ktoś określił, że taką mo-
gą tworzyć tylko ściany „omodlone” przez
wiernych w ciągu setek lat.�

Architektura drewniana

Chór organowy

z półkolistym parapetem

U góry po lewej: boczny ołtarz z figurą Matki Bożej, po bokach postacie świętych

Jakuba Starszego i Młodszego; po prawej: w głównym ołtarzu – obraz św. Wojciecha

Od lewej: zdobiona mensa

głównego ołtarza i drewniana

XVII-wieczna chrzcielnica

w kształcie kielicha
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Trzy fotografie
księdza Pienty

RZESZÓW

Głębokie

Fotografie znakomicie ukazują wygląd
architektoniczny kościoła, a opisy
księdza Pienty przekazują o nim wie-

dzę nie tylko historyczną. Kościół, jak wyni-
ka z tych opisów, był dwukrotnie rozbudo-
wywany. Pierwotnie miał mieć wieżę, którą
zburzono przy powiększaniu nawy. Zasta-
nawiać może wspomniany wchód do zakry-
stii, pochodzący rzekomo z XII wieku, co
jest bardzo mało prawdopodobne, bo mu-
siałby przetrwać aż 700 lat. Najstarsza część
kościoła pochodziła zapewne z około poło-
wy XVII wieku.

W protokole powizytacyjnym biskupa
Jerzego Denhoffa z 1699 r. taki jest oto
zapis:

Z tej informacji wynika, że pierwot-
nie była to niewielka kaplica, zapewne
z trzema zaledwie oknami, którą później
rozbudowano.

Nastąpiło to przed rokiem 1745, bowiem
w protokole kolejnej wizytacji biskupiej
Wacława Sierakowskiego z tegoż roku czy-
tamy m.in.:

(...)

Kolejna wizytacja biskupia z 1755 r.
Wacława Sierakowskiego stwierdziła m.in.:

Ta kaplica z powodu niereperowania

grozi najwyższą ruiną, gdyby ksiądz Wacław

Chrzanowski proboszcz rymanowski swoim

staraniem około roku 1676 nie pokrył jej

gontem.

Okien w całym kościele w drew-

no oprawnych pięć. Podsiebitka z desek. Po-

sadzka drewniana. Zakrystia drewniana,

do której drzwi na zawiasach żelaznych

dwóch z wrzeciądzem i skoblem. Kościół

wszystek z jodłowego drzewa. Kopułka

w środku dachu mająca w sobie sygnaturkę

małą i dzwon mały. Cmentarz wokół ko-

ścioła parkanem obwiedziony.

Kościółek w Głębokiem w drzewie miejscami

Drewniany,
„starożytny” kościółek
w Głębokiem koło
Rymanowa zostałby
okryty mgłą niepamięci,
gdyby nie trzy
fotografie księdza
Józefa Pienty,
wówczas miejscowego
wikariusza ekspozyta,
który zlecił w styczniu
1925 roku
sfotografowanie go.
Był to rodzaj
dokumentacji kościółka
spowodowany
zapotrzebowaniem,
jakie przyszło
z zewnątrz. Gdzie
i w jakim celu zdjęcia
te zostały wysłane, nie
wiadomo. Ksiądz opisał
je 18 lutego 1925 r.
i po tej dacie wysłał
w liście. W miejscu
przeznaczenia 27 lutego
tego samego roku
zapisano fotografie pod
liczbą L: 4774 II/4 jako

Stanowiły zatem część
jakiegoś większego
zbioru. Ostatecznie
jednak odnalazły się
w prywatnych zbiorach
w Łucku na Ukrainie.

Głębokie ad Rymanów.

KROSNO

„Widok starożytnego kościółka parafialnego w Głębokiem koło Rymanowa. Zdjęcie zrobione w styczniu 1925 r.

od strony wschodnio-południowej. a – przybudówka sprzed 20. laty, b – przybudówka sprzed stu laty,

c – część starożytna, d – okienko okrągłe w części starożytnej na której miał być dach osobliwej konstrukcji,

bardzo wysoki, zburzony w czasie przebudowywania, a z przodu rodzaj jakiejś wieży także zniszczonej.

Dzisiejszy dach i wieżyczka są nowszej budowy” – oryginalna pisownia notatki odręcznej
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zgniły, w klamry wzięty z dwu

stron. Dach ma w części nowy,

w części stary. Wewnątrz w ni-

czym nie odmieniony.

Można przyjąć z dużym praw-
dopodobieństwem, że jakiś re-
mont czy też rozbudowa koś-
cioła miała miejsce około roku
1825, o czym wspomina ks.
Pienta i na co może wskazywać
fakt, że dziedzic wsi Antoni Ja-
nowski w 1822 r. przejął na siebie
obowiązki kolatora i obo-
wiązek restauracji kościoła.

Ostatnie powiększenie koś-
cioła, zgodnie z opisem księdza
Pienty, miało miejsce około roku
1905. Podczas wizytacji kościoła
w

Kościół ten rozebrano w lecie 1933 r.
W miejscu starego kościółka rok później
zaczęto wznosić kościół murowany, konse-
krowany 22 lipca 1936 r., który przetrwał
zaledwie osiem lat, bowiem 15 września
1944 r. Niemcy wysadzili go w powietrze.
Kolejny murowany kościół wzniesiony w tym
miejscu konsekrowano w 1973 r.

1909 r. stwierdzono m.in.:

Po roku 1909 zburzono starą za-
krystię i w jej miejsce postawiono nową.

Kościół jest drewniany, staro-

żytny, wymaga restauracji, nie-

konsekrowany, tylko benedyk-

towany. Malowany w kolorach, mający sufit

i podłogę. (...) Kościół pokryty dachem gon-

towym, wymaga restauracji. Kościół otoczo-

ny murem. Zakrystia dostatnia wymaga re-

stauracji. Cmentarz otoczony drewnianym

płotem. Dzwonnica murowana oddzielona

od kościoła.

�

„Widok starożytnego kościółka parafialnego w Głębokiem koło Rymanowa, od strony

zachodnio-południowej. Zakrystia dzisiaj pokryta blachą jest przybudówką z lat

niedawnych. Starożytną małą zakrystię zburzono kilkanaście lat temu. Miały być

w niej drzwi i w ogóle wchód osobliwej budowy, jak tu mówią z (XII) dwunastego

wieku. Rodzaj wciosanego krzyża” – oryginalna pisownia notatki odręcznej

„Wnętrze starodawnego drewnianego kościółka parafialnego w Głębokiem koło

Rymanowa. Od stopnia ku ołtarzowi część starożytna. Biała plama, małe okienko

w prezbiterium. Zdjęcie ze stycznia 1925 r. Prezbiterium jest bardzo ciemne. Pod

ołtarzem w prezbiterium mają być groby sprzed 100 laty i dawniejsze”
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Dużych rozmiarów podobrazie zszy-
te zostało z trzech pasów płótna
lnianego tkanego ręcznie. Poło-

żono na nim czerwoną zaprawę i farbami
olejnymi namalowano całą kompozycję.
Płótno nie jest naciągnięte na krosno, a przy-
bite do desek, które stanowią jego podłoże.
Listwy ramy również przybite są do drew-
nianego podobrazia. Z czasem obraz uległ
zniszczeniom, szczególnie w dolnej partii,
gdzie zaczęła wykruszać się zaprawa i farba
oraz zbutwiało płótno. Pojawiło się pęknię-
cie oraz dziurki, prawdopodobnie po gwoź-
dziach na których kiedyś zawieszane były
wota.

Płótno poddane zostało renowacji praw-
dopodobnie w latach 50. XX w. W miejscu
pęknięcia płótna naklejono od odwrocia du-
żą łatę płócienną, która niestety z czasem
skurczyła się i spowodowała zmarszczenie

oryginalnego płótna i jego deformacje.
Obraz został wtedy niefachowo wyczysz-
czony. Użyto zbyt silnych środków chemicz-
nych powodując jego przemycie i znisz-
czenie w partiach cieni. Tam właśnie usu-
nięto częściowo farbę, powodując prześwi-
tywanie w tych miejscach czerwonego
podłoża. Zapewne dlatego całą kompozycję
przemalowano, aby nie było widać śladów
niefachowego oczyszczania warstwy malar-
skiej, „poprawiając” ją w wielu miejscach,
np. domalowując włosy aniołkowi po lewej
stronie. Obraz zupełnie stracił wygląd ory-
ginału, gdyż przemalowanie wykonano
częściowo kryjąco. W takim stanie wisiał do
niedawna na ścianie północnej w nawie
kościoła w Zagórzu.

W roku 2007 przewieziony został do
Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby
Artificium w Rzeszowie prowadzonej przez

Obraz z Zagórza
Barokowy obraz
przedstawiający
Świętego Józefa
z Dzieciątkiem znajdujący
się w kościele
w Zagórzu pierwotnie
znajdował się
w klasztorze
karmelitów, którego
ruiny znajdują się
nieopodal. Nie wiemy
kto go namalował, nie
wiemy też czy powstał
z myślą o zakonie
w Zagórzu, czy też
został tam później
przywieziony.

Z lewej: obraz przed

konserwacją;

po prawej: po konserwacji

i restauracji



dyplomowanych konserwatorów dzieł sztu-
ki Elżbietę i Piotra Bakunów. Wykonano
podstawowe badania obrazu w świetle wi-
dzialnym oraz ultrafioletowym i stwierdzo-
no występowanie rozległych przemalowań,
zakrywających prawie całą jego powierz-
chnię. W kilku miejscach spróbowano je
usunąć. Odkrywki odsłoniły oryginał, który
wyglądał na bardzo zniszczony. W partiach
cieni niektórych kolorów wręcz nie było,
przez cienką warstwę farby widać było
jedynie zaprawę.

Wobec pojawiających się wątpliwości
powołano komisję konserwatorską, która
ostatecznie zdecydowała o usuwaniu prze-
malowań, ale w sposób ostrożny, cały czas
kontrolując stan zachowania oryginału, aby
w razie jego bardzo złego stanu zachowania
pozostawić choćby częściowo przemalo-
wane partie. Zdecydowano też o koniecz-
ności wykonania dublażu, czyli naklejenia
obrazu na nowe podłoże.

Usuwanie przemalowań rozpoczęto od
dolnej partii tła z lewej strony. Już wtedy
okazało się, że stan zachowania oryginału
w wielu miejscach jest dość dobry, szcze-
gólnie w tam, gdzie jest on grubiej malo-

wany. Wątpliwości były jeszcze w momencie
odsłaniania postaci aniołka, znajdującego
się z lewej strony. Gdy usuwano przemalo-
wania z główki wyglądało to tak, jakby przy
usuwaniu włosów zmywano oryginał. Bar-
dzo delikatnie prowadzony zabieg odsłonił
bardzo wdzięczną postać aniołka. Jest on
cienko malowany wykorzystujący istnienie
czerwonej zaprawy, która prześwituje przez
mgiełkę farby modelującej małą postać.
Porównanie obu zdjęć aniołka przed i po

usuwania przemalowań nie pozostawia żad-
nych wątpliwości co do konieczności prze-
prowadzenia tego zabiegu.

Nastąpiła również dość znaczna zmiana
w kompozycji: zniknęła lilia, którą trzymał

mniejszy aniołek znajdujący się po prawej
stronie. Była ona w całości wtórna, a nama-
lowana została dlatego, że w tym miejscu
prześwituje taka lilia namalowana pierwot-
nie przez autora obrazu, ale później przez
niego zamalowana. Jest to poprawka autor-
ska, która z czasem stała się widoczna. Jeśli
dobrze przyjrzymy się powierzchni obrazu,
to możemy zobaczyć nieco inny układ ręki
większego anioła, i trzymaną właśnie przez
niego lilię.

15Konserwatorskie odkrycia

RZESZÓW

Zagórz

SANOK

Odsłaniane w trakcie usuwania przemalowań kity, nałożone były bardzo niestarannie

Od lewej: aniołek przed

konserwacją, w trakcie

usuwania przemalowań

i sztucznej „peruczki”

oraz po restauracji
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Po usunięciu przemalowań uka-
zał się oryginał, na którym farba
nakładana jest grubiej w partiach
świateł i dość cienko w cieniach.
Oprócz tego odsłoniły się oczywiś-
cie grubo i niestarannie nałożone
kity w partiach ubytków zaprawy.

Następnie zajęto się odwrociem,
które oczyszczono, usunięto stare
łaty i klajster wykorzystany do ich
naklejenia. Przygotowano płótno du-
blażowe i sklejono z nim oryginał.
Usunięto nadmiar starych kitów, wy-
konano nowe. Całość zawernikso-
wano i zamalowano ubytki warstwy
malarskiej w sposób naśladowczy.

Pracom konserwatorskim pod-
dano też ramę. Wykonano zabiegi
techniczne polegające na truciu owa-
dów, lokalnej impregnacji, uzupeł-
nieniu ubytków. Pozłocono paski
i pomalowano. Nie doczepiano ele-
mentów rzeźbionych, gdyż były one
wtórnie dodane w sposób przy-
padkowy. Po wykonaniu wszystkich
zabiegów konserwatorsko-restau-
ratorskich obraz odsłonił swoje dłu-
go zakrywane „oblicze” i ukazał się
w pełnej krasie. Jest przepięknym
przedstawieniem Św. Józefa z Dzie-
ciątkiem, który możemy znów po-
dziwiać w kościele w Zagórzu.�

Od lewej: wizerunek Dzieciątka przed usunięciem przemalowań, w trakcie ich usuwania (ujawniły się stare kity) i po zakończeniu konserwacji

Gdy mam do czynienia z takimi

zmianami oryginału, zawsze zastanawiam

się nad tym, dlaczego tak zepsuto

zamysł autora. Często jest to wina

wykonawcy, który nie mając

odpowiedniego przygotowania

i dostatecznej wiedzy, postępuje

z wiekową materią dość dowolnie.

Ciężkie, „głuche” przemalowanie tła,

domalowanie włosów i szat tam, gdzie

ich nie było – to wystarczy, aby obraz

zupełnie zmienił swój wygląd. Zatem

zanim oddamy nasz skarb

w niepowołane ręce pamiętajmy

o podstawowej zasadzie

w postępowaniu z zabytkami „primum

non nocere” – po pierwsze nie szkodzić.

Elżbieta Bakun

U góry: w trakcie usuwania przemalowania

pokazuje się lilia i ręka namalowana,

a później zamalowana przez autora obrazu.

Poniżej: w zbliżeniu widać zamalowaną

przez autora dłoń – zmianę kompozycji obrazu
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Dwór powstał ok. 1820 roku z wy-
korzystaniem murów dużo star-
szej (XVII-wiecznej?) budowli.

Decyzje o jego wzniesieniu podjęła rodzina
Stadnickich, do których należał w tym czasie
Boratyn. Jest to budynek murowanym o zróż-
nicowanej bryle składającej się z kilku
elementów: dwupiętrowego korpusu głów-
nego, trójkondygnacyjnej wieży i parterowej
części tylnej. Ozdobą założenia jest także
klasycystyczna kaplica dworska, zbudowana
w 1810 r.

W czasie I wojny światowej dwór służył
jako szpital dla żołnierzy austriackich. W ok-
resie międzywojennym stracił rolę głównej
siedziby pańskiej i zszedł do funkcji ośrodka
gospodarczego. Podczas II wojny budynek
stał się nawet magazynem zboża, a po za-

kończeniu działań wojennych służył ja-
ko mieszkanie repatriantów. Okres ten
był najbardziej tragiczny dla zabytku
i jego otoczenia, w parku wycięto stare
drzewa, zniszczono bramę wjazdową,
rozebrano zabudowania gospodarcze.
Dopiero decyzja o umiejscowieniu w nim
szkoły podstawowej przerwało proces
niszczenia obiektu. W 1963 roku przepro-
wadzono remont budynku podworskiego i ka-
plicy, a w 1987 r. ponownie wyremontowano
dawny dwór. W roku 1999 szkoła przeniosła
się do powstałego w sąsiedztwie nowego gma-
chu i dwór znów zaczął niszczeć. Kilka lat
temupodjętodecyzjęosprzedażydziałkizczę-
ścią parku i dworu.
Jego nowymi wła-
ścicielami stali się
Elżbieta i Marian
Drostkowie, którzy
już zakończyli grun-
towny remont, prze-
kształcając gmach
w zespół hotelarsko-
-restauracyjny.

Większość po-
mieszczeń wyposa-
żona jest w zabyt-
kowe meble, a przed frontonem na znawców
czekają utrzymane w doskonałym stanie
auta: m.in. stary model Citroena oraz Austin
z 1920 r.�

Boratyn – nazwa pochodzi od średniowiecznych jeszcze właścicieli wioski, Boratyń-
skich herbu Korczak. Później wieś należała między innymi do rodu Krasickich i Stad-
nickich. Po tych ostatnich zachował się, w otoczeniu resztek parku krajobrazowego,
murowany dwór, utrzymany w stylu klasycystycznym.

tekst i fot. Krzysztof Zieliński

Przetrwał

RZESZÓW

Boratyn

JAROSŁAW

Nad wejściem herby

Boratyńskich, Krasickich

i Stadnickich

Stan dworu przed renowacją

Opuszczona klasycystyczna kaplica dworska z 1810 r.
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Rok temu w Zarzeczu
doszło do unikalnego
w skali kraju
porozumienia. Dawni
właściciele zrzekli się
swoich praw
majątkowych.
W pałacu powstało
Muzeum i Archiwum
Rodowe Dzieduszyckich
oraz międzynarodowy
ośrodek spotkań
i konferencji. W końcu
kwietnia pałac otworzył
swoje podwoje dla
turystów, ludzi kultury
i biznesu.

Władysława Hady z domu Stepa-
niak rozpoczęła służbę w pałacu
w Zarzeczu w czasie okupacji.

Miała wtedy 17 lat. Skierowana do pracy
w kredensie czyściła rodowe srebra i kryształy,
przygotowywała porcelanową zastawę, ale
nie podawała do stołu. To było zadanie dla
lokajów. W biednych latach wojennych po-
siłki były skromniejsze niż dawniej, ale ten
pani Władysława okres wspomina jako pięk-
ne czasy:

Władysława Hady wspomina księdza
Stefana Wyszyńskiego, późniejszego kardy-
nała i prymasa Polski. Ksiądz zjawił się
w Zarzeczu w kwietniu 1942 roku i przeby-
wał tu prawie dwa miesiące. Później przyje-
chał po raz drugi – w sierpniu tego roku,
aby udzielić ślubu Janowi Dzieduszyckiemu
i Marii Brzozowskiej.

– mówi pani Władysława.

Zofia Chudy z domu Głuszek w pałacu
bywała tylko od wielkiego święta. W wieku

14 lat wynajęła się do pracy w folwarku
hrabiów Dzieduszyckich. Cieszyła się z za-
robku, który bardzo przydał w rodzinie.
Urodziła się w „czworakach” dla służby jako
jedno z czworga rodzeństwa. Za swoją pracę
(tak jak Władysława Hady) dostała 2 morgi
pola. Ten dar bardzo się liczył, bo jej rodzice
w ogóle nie mieli ziemi.

Włodzimierz i Wanda Dzieduszyccy opu-
ścili pałac z dnia na dzień, 26 lipca 1944 r.
zostawiając całe zabytkowe wyposażenie.
Hrabia łudził się, że w pałacu powstanie
muzeum. Część wyposażenia przewieziono
do Muzeum w Jarosławiu, część rozgra-
biono. Archiwum rodowe ocalone i złożone
na kościelnym strychu rodzina przewiozła
do Warszawy dopiero w latach 60. XX wie-
ku. W pałacu zaraz po wyzwoleniu stacjo-
nowali żołnierze Armii Czerwonej.

– Właściciele Zarzecza, hrabio-

stwo Włodzimierz i Wanda Dzieduszyccy

byli dobrymi ludźmi. W pałacu miałam się

lepiej niż w domu. Mogłam najeść się do syta.

– Mieszkał w „żółtym pokoju” na par-

terze. W kaplicy pałacowej miał rekolekcje

dla dzieci z parafii. Był wysoki, postawny,

bardzo bezpośredni. Jeździł na rowerze.

O tym, że ukrywał się dowiedziałam się wiele

lat później

– Pamiętam okrągłą salę balową na par-

terze obstawioną szafami, w które wprawio-

ne były ogromne kryształowe zwierciadła.

Czerwonoarmiści popili sobie i nie wiedząc,

jak z niej wyjść, zaczęli strzelać do luster –
wspomina Władysława Hady.

Klasycystyczny pałac otacza park w stylu angielskim

z jeziorem i wyspą pośrodku

Komplet biedermeierowskich mebli eksponowany

w salach muzealnych na pierszym piętrze

Dzieduszyccy

RZESZÓW

Zarzecze

PRZEWORSK

Muzea
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z Zarzecza

Pałac w Zarzeczu słynął ze swych wnętrz.
Jeden z pokojów parteru zwany był „ga-
binetem deszczowym”. Utrzymany w szarej
tonacji miał na plafonie wymalowany widok
pochmurnego nieba. Z sufitu zwieszały się
draperie z popielatej gazy z powszywanymi
w nią pionowo sznurami szarych koralików.
Imitowały one strugi deszczu. Kontrasto-
wało z nim kolejne wnętrze – „pokój w któ-
rym świeci słońce”. Sufit wyobrażał błękitne
niebo z białymi obłokami. Ze środka zwie-
szał się wizerunek słońca: ogromna szklana
kula oprawiona w liście ze złoconego brązu.
W środku niej umieszczano lampę.

Powojniepałacoddanoliceumrolniczemu.
Mieścił się w nim także internat i mieszkania
dla nauczycieli. W latach 70. XX wieku
w pałacowym parku wycięto 300-letnie
dęby i postawiono nowy budynek szkolny
z internatem. Pozbawiony gospodarza pałac
od tej pory był dostępny dla wszystkich.
Powybijano szyby w oknach, wyważono
drzwi. W opustoszałych wnętrzach mło-
dzież paliła ogniska na parkietach, a starsi
pili tanie wino. Z dziurawego dachu woda
lała się na cenne sztukaterie. Wilgoć spo-
wodowała, że z fasady tynk odpadał razem
z kawałkami cegieł.

Izabela Dzieduszycka z Warszawy wy-
chowała się w Wielkopolsce i pałac znała
tylko z opowiadań męża Tadeusza. Po raz
pierwszy odwiedziła Zarzecze w roku 1977.

– wspomina.

W roku 1982 Wiesław Kubicki został na-
czelnikiem gminy Zarzecze. Urzędowanie
zaczął od zaproszenia do pałacu wojewody
przemyskiego Andrzeja Wojciechowskiego
i konserwatora zabytków Andrzeja Gosz-
tyły.

– wspomina po
latach Wiesław Kubicki, dziś wójt gminy
Zarzecze. W trzy lata później Skarb Państwa
przekazał gminie pałac w użytkowanie,
a Ministerstwo Kultury przyznało pierwsze
dotacje. W sumie ministerstwo dało na re-
mont zabytku dwa mln zł (w przeliczeniu na
dzisiejszą złotówkę). W ciągu sześciu lat –
między 1986 a 1991 – pałac został uratowa-
ny. Prace prowadziła specjalnie powołana
przez gminę brygada remontowa. Znisz-
czone w 50 procentach sztukaterie i malo-
widła ścienne odnowiła firma polonijna

– To był straszny widok. Nie odważyłam

się wejść do środka, bo taka wizyta byłaby

dla mnie i dla męża zbyt bolesna. Zatrzy-

małam się na schodach. Leżał na nich brud-

ny i wymięty kawałek sowieckiego dziennika

„Prawda”

– Pałac był w tak złym stanie, że po-

stawiłem władzom alternatywę: rozebrać

zabytek albo wyremontować

Muzea

Nieprzychylny czas PRL

przetrwały znakomicie

odnowione sztukaterie

Jeden z pałacowych pokoi:

wiekowe obrazy na ścianach,

pod nimi salonik ze stolikiem

z przyborami do palenia

Rotundę – największe pomieszczenie pałacu –

zdobią klasycystyczne kominki i piece



„Carpatia”. W 1991 do wnętrz wprowadziła
się biblioteka i dom kultury. W reprezen-
tacyjnych wnętrzach miał siedzibę Urząd
Stanu Cywilnego, zlikwidowany po wejściu
w życie konkordatu.

– mówi Wiesław Ku-
bicki. Wójt przyznaje, że jest „nietutejszy”.
Do Zarzecza – skąd pochodzi jego żona
Maria – przyjechał 34 lata temu.

Izabela Dzieduszycka, prezes Związku
Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas (linia
potulicko-zarzecka) jest żoną ostatniego or-
dynata Zarzecza – Tadeusza, syna Włodzi-
mierza i Wandy. Ślub wzięli w roku 1960
w Warszawie. W latach 50. ub. wieku jej mąż

był kierowcą w dziale transportu PAX-u.
Później dostał posadę w Instytucie Ener-
getyki Cieplnej Politechniki Warszawskiej.
Pani Izabela pracowała w Zjednoczeniu
Przemysłu Okrętowego, a następnie jako
specjalista do spraw budowy okrętów w Mi-
nisterstwie Przemysłu.

Jej druga wizyta w Zarzeczu w niczym
nie przypominała pierwszej. Pałac był wy-
remontowany. Wiele mówiło się wtedy
o reprywatyzacji. Wskrzeszony został Zwią-
zek Rodowy Dzieduszyckich.

W 2002 odbył się w Zarzeczu zjazd Związ-
ku Rodowego. Przyjechało 14 spadkobier-
ców Włodzimierza i Wandy – ostatnich
właścicieli Zarzecza. Wydali oni oświadcze-
nie, że zrzekają się praw do majątku i prze-
kazują go gminie pod warunkiem, że pałac
będzie pełnił rolę ośrodka kulturalno-oś-
wiatowego. W ciągu ostatnich lat koncepcja
ta została dopracowana i rozszerzona.

W 2007 r. w Zarzeczu podpisane zostało
porozumienie między Izabelą Dzieduszyc-
ką, prezesem Związku Rodowego Dziedu-
szyckich, starostą jarosławskim Tadeuszem
Chrzanem i wójtem gminy Wiesławem
Kubickim. W myśl porozumienia pałac
w Zarzeczu pozostanie własnością gminy,
a dawni właściciele zrzekają się swoich praw
–nawet w wypadku, gdy zostanie uchwalona

– Odnowienie pałacu było moją pasją

życiową. Uratowanie zabytku postawiłem

sobie za punkt honoru

– Gdy inne ro-

dziny ziemiańskie myślały o powrocie i sta-

rały się odzyskać zagrabione po wojnie dzieła

sztuki Dzieduszyccy od razu wykluczyli tę

możliwość. Dla nas najważniejsze było

zawsze dobro kraju.
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U góry: pokój balowy

z nowymi lustrami, oryginały

„rozstrzelali” żołnierze

radzieccy

Poniżej: sesja fotograficzna

w czasie urządzania wnętrz

muzealnych

Muzea

Po prawej: kolejnym etapem

renowacji założenia będzie

uporządkowanie parku

angielskiego z jeziorem i wyspą
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ustawa reprywatyzacyjna. W pałacu utwo-
rzono Muzeum Rodu – filię Muzeum w Ja-
rosławiu, gdzie po wojnie trafiło ok. 100
zabytków z Zarzecza. W pałacu znajdzie się
również Archiwum Rodowe, wywiezione po
wojnie przez Dzieduszyckich do Warszawy.
Rozpoczyna też działalność Ośrodek Spot-
kań Międzynarodowych.

Do kwietnia br. odrestaurowano plafony
„pokoju deszczowego” oraz „pokoju, w któ-
rym zawsze świeci słońce”. Odczyszczono
bezcenne sztukaterie Krystiana Piotra Aig-
nera. W rotundzie do pokoju balowego na
parterze wstawiono nowe lustra. Nad nim –
na piętrze Wacław Mac z Łańcuta z pietyz-
mem odnowił jedyny ocalały parkiet, wyko-
nany w początkach XIX w. z kilkunastu
gatunków drewna. Krystyna Kieferlingowa,
kustosz z Muzeum w Jarosławiu, urządziła
wnętrza ocalałymi z wojennej (i powojen-
nej) zawieruchy meblami. Od biedermeieru
po ceramikę huculską z 20-lecia międzywo-
jennego, którą zbierali dawni właściciele.

Jedyne bodaj w Polsce gminne centrum
spotkań międzynarodowych od maja 2008 r.
rozpoczyna działalność.

–podkreśla starosta
Tadeusz Chrzan.

Projekt adaptacji pałacu na Muzeum,
Archiwum i Ośrodek Spotkań sfinansowała
rodzina Dzieduszyckich. Trwają starania
o kolejne środki Ministerstwa Kultury oraz
Unii Europejskiej na rewitalizację parku.
Jako następna zostanie wyremontowana ofi-
cyna i adaptowana na hotel.

– To dla nas ważne.

Powiat jarosławski utrzymuje kontakty za-

równo ze Słowacją i Ukrainą, jak i dalszymi

sąsiadami: Litwą oraz Niemcami. Będziemy

ich mogli godnie przyjąć

�

Historyczne wnętrza

pierwszego piętra wypełniają

zabytkowe meble

U dołu po lewej: Odczyszczono bezcenne sztukaterie Krystiana Piotra Aignera

w sklepieniu rotundy

Po prawej: Wacław Mac z Łańcuta z pietyzmem odnowił jedyny ocalały parkiet,

wykonany w pocz. XIX w. z kilkunastu gatunków drewna

Muzea

Oryginalny kominek, na nim

ceramika huculska, powyżej

portrety członków rodziny

Dzieduszyckich



O
d przeszło sześciu wieków w tym
grodzie czci się drewnianą figurkę
Matki Bożej opłakującej Swego

Syna. Wyobrażenie Bogurodzicy trzyma-
jącej na kolanach martwego Chrystusa
w sztuce zyskało miano Piety. Taką właśnie
figurkę, jak chce legenda, znaleźli miejscowi
pasterze na dzikiej gruszy, pasąc bydło na
łąkach otaczających Jarosław. Z największą
czcią odnieśli znalezioną Pietę do oddalonej
o około półtora kilometra fary. Aniołowie
jednak pod osłoną nocy przenieśli ją z po-
wrotem na miejsce znalezienia. Uszano-
wano więc wolę Boską i w miejscu znale-
zienia przez następne stulecia oddawano
chwałę Bogurodzicy. Już w 1387 r. u stóp
jarosławskiej Piety modliła się królowa Jad-
wiga, prowadząc polskie wojsko na Ruś, a po
zwycięskiej bitwie pod Stubnem przyszła
święta hojnie obdarowała tutejszy kościół.

Badania ekspertów istotnie datują pow-
stanie drewnianej figurki na XIV w. Nie-
wielka rzeźba o wymiarach 67 × 45 cm, po-
kryta polichromią wykonana została z po-
świadczonego przez legendę drzewa gruszy.
Figurka Piety w sztuce sakralnej na szerszą
skalę stała się popularna dopiero w XVII w.,
więc tak wczesne pochodzenie jarosławskiej
Matki Bożej Bolesnej stanowi m.in. o jej
unikalności.

Początkowo ku czci Bożej Rodzicielki
stawiano drewniane kaplice. Były one jed-
nak za małe, aby pomieścić wszystkich
wiernych, ulegały w końcu zniszczeniu pod-
czas najazdów tatarskich w latach 1410
i 1420. Chociaż doszczętnie trawił je wtedy
ogień, cudowna figurka wychodziła z poża-
rów nietknięta. Wzmogło to kult i przeko-
nanie o jej nadzwyczajnym pochodzeniu.

Dlatego w 1421 r. ka-
sztelan przemyski Ra-
fał Tarnowski ufun-
dował w tym miejscu
nowy, już murowany
kościół. Była to jedno-
nawowa gotycka świąty-
nia, a w dokumentach
zachowało się nawet
nazwisko jej budowni-
czego. Był nim nad-
worny architekt Tar-
nowskich – Wacław
Klepacz.

W 1572 r. Piotr
Skarga, jeszcze jako
kanonik lwowski, na-
mówił wdowę po Janie
Krzysztofie Tarnow-
skim – Zofię z Odrową-
żów, aby sprowadziła
do Jarosławia jezui-
tów. W 1580 r. zakon-
nicy położyli funda-

22 tekst Agata Chmura, fot. Artur Wysocki

Kiedy przybyłam do
Jarosławia zwabiona
sławą cudownej Piety,
początkowo nikt nie
potrafił wskazać mi
drogi do sanktuarium.
Gdy później wytykałam
to rodowitym
jarosławianom,
ci odpowiadali, że źle
pytałam o drogę.
U nich nikt nie mówi:
„sanktuarium Matki
Bożej”, a kościół
z cudowną figurką
Piety nazywają po
prostu „Panną Marią”
i wszyscy wiedzą,
o co chodzi. Ja już
teraz też.

Sanktuaria

Panna Maria

Drewniana, gotycka rzeźba

Pieta w efektownej

srebrnej oprawie

ołtarza głównego
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menty pod kolegium jezu-
ickie i rozpoczęli wznosze-
nie kościoła. Uroczystego
poświęcenia nowej świąty-
ni pw. św. Jana Chrzciciela
i św. Jana Ewangelisty do-
konano w 1594 r. Fundator-
ka tego nie dożyła, za to na
mszy homilię wygłosił sam
Piotr Skarga, wówczas już
spowiednik króla Zygmun-
ta III Wazy.

Jezuici od samego po-
czątku podjęli starania o po-
zyskanie świątyni położo-
nej poza miastem, którą
tradycja wiązała także z oso-
bą św. Jacka Odrowąża.
Udało im się to dopiero w ro-
ku 1629. Dzięki hojności
ówczesnej właścicielki Ja-
rosławia – Anny Ostrog-
skiej – przejęli także domy
i ziemię w jej sąsiedztwie, a w wyniku
fundacji dostali również wsie, w których
znajdowały się m.in. folwarki, wójtostwa,
huta żelaza i młyn. To dzięki niej jarosławski
konwent stał się jednym z najbogatszych w
Polsce.

Jezuici szerzyli wieści o wyjątkowości
starej świątyni, powołując się na kilkuset-
letnią tradycję kultu maryjnego, wyszuki-
wali świadków potwierdzających cuda
dokonane przez Bogurodzicę w Jarosławiu.
Ich starania zostały uwieńczone w 1636 r.
uznaniem przez biskupa przemyskiego An-
drzeja Szołdarskiego cudownego charakte-
ru jezuickiej świątyni. To wszystko sprawia-
ło, że datki płynęły szerokim strumieniem,
zasilając zakonny skarbiec. Pod koniec XVII
wieku sanktuarium zyskało potężnego spon-
sora – króla Jana III Sobieskiego. Zwycięzca
spod Wiednia sam kilkakrotnie modlił się
u stóp statuy Matki Bożej Bolesnej. Wyjąt-
kowo mocno dziękował Jej za cudowne
uzdrowienie królewicza Konstantego w ro-
ku 1691 r. Częstym wizytom tego monarchy
i jego rodziny w sanktuarium sprzyjał fakt,
że Sobiescy mieli kamienicę w jarosławskim
Rynku. Przykład władcy podziałał na

magnaterię, więc nie brakowało funduszy
na przeróbki i

się jednak i jaśniejsze
chwile w historii jarosławskiego sanktu-
arium. 13 września 1713 r. biskup przemy-
ski Paweł Dubrawski konsekrował jaro-

upiększanie świątyni.
Chociaż hojnych sponsorów nie brako-

wało, prace związane ze wznoszeniem
i upiększaniem świątyni nie zawsze przebie-
gały bez przeszkód. Obiekt został częściowo
zniszczony w czasach potopu. Na kwaterze
w klasztorze jezuitów stanęły wówczas woj-
ska szwedzkie. Swoje dołożyły także wojska
Rakoczego, lecz kościołowi udało się unik-
nąć największego najazdu Tatarów w 1672 r.
Nie było w nim wówczas Piety – ukryto ją aż
w Toruniu. Jezuici nie poskąpili sreber ko-
ścielnych na ratowanie Rzeczpospolitej, od-
dając swoje skarby na dofinansowanie
wojsk polskich.

Mniej szczęścia miał kościół w później-
szych latach. W czasie wojny północnej je-
zuici próbowali się wykupić olbrzymią kon-
trybucją, ale nie uchroniło to ich dóbr od
zniszczeń wojennych. Wiek XVIII to czas
kontynuacji prac budowlanych, mimo licz-
nych przeciwności losu (np. wielki pożar
w 1707 r.). Zdarzały

RZESZÓW

Jarosław

Wejście główne

do jarosławskiej świątyni

Sanktuaria

a w Jarosławiu



sławską świątynię. Jednak jeszcze w tym
samym wieku na jezuitów przyszła najwięk-
sza niedola w dziejach tego zakonu. Papież
Klemens XIV w 1773 r. ogłosił kasu-
jące zakon, a jezuici po ogłoszeniu tego pis-
ma (11 października) zostali zmuszeni do
natychmiastowego opuszczenia klasztoru
i przekazania go władzom austriackim. Wspa-
niała biblioteka – chluba i duma jarosław-
skich jezuitów – została wtedy wywieziona
do Lwowa. Obiekt stał pusty i niszczał, aż
pozwolono w nim zamieszkać dominika-
nom z Bochni, którym spłonął klasztor.

Wiek XVIII to także czas największej
chwały świątyni, a to za sprawą koronacji
cudami słynącej Piety w 1755 r. Było to
wydarzenie, jakiego Jarosław jeszcze nie
widział. Specjalnie na tę uroczystość spro-
wadzono oddziały husarii i piechoty wę-
gierskiej, a na koronacji stawili się przedsta-
wiciele największych rodzin magnackich
– Czartoryskich, Potockich, Lubomirskich,
Radziwiłłów, Sołtyków, Sieniawskich, Stad-
nickich i wielu, wielu innych. Poprowadził
ich w uroczystym pochodzie biskup prze-
myski W. Hieronim Sierakowski. On też
włożył na skronie Maryi i Jezusa korony,
o które wystarał się Jakub Sobieski u papieża
Klemensa XII.

Uroczystość koronacji łaskami słynącej
statuy na prawie Stolicy Apostolskiej była
jedną z najwcześniejszych na ziemiach Rze-
czypospolitej (10. z kolei).

Historia sanktuarium jarosławskiego ma
też swoje ciemne strony. W 1831 r. doko-
nano kradzieży tych historycznych koron.

breve

24

Ołtarz Relikwii Świętych pochodzący z początków

XVIII w. zawiera relikwie 188 świętych

Sanktuaria
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Nowymi, już nie tak drogocennymi, figurkę
jarosławskiej Piety przyozdobił dopiero bi-
skup Franciszek Wierzchlejewski w stulecie
koronacji.

Otoczona przez wieki kultem Matka
Boża Bolesna największych czcicieli miała
przede wszystkim w warstwie chłopskiej.
To właśnie ci prości ludzie najbardziej uko-
chali jarosławską Pietę i licznie do niej piel-
grzymowali. W latach 30. XX wieku
u Panny Marii w czasie strajków chłopskich
stawiło się naraz ok. 40 tys. mężczyzn, w tym
dwa tysiące konno. Największe rzesze piel-
grzymów przybywały do sanktuarium zaw-
sze w trakcie uroczystości odpustowych,
które w Jarosławiu odbywają się 15 sierpnia,
8 września i 15 września w święto Matki
Bożej Bolesnej.

Klasztor dominikanów, którzy po jezui-
tach przejęli w 1777 r. opiekę nad cudami
słynącą statuą, znajduje się w zachodniej
części miasta. Posadowiono go na lessowym
pagórku, wykorzystując naturalne walory
obronne otaczających go bagien, wąwozów
i parowów. Dodatkowe zabezpieczenie
stanowiły mury wzniesione w XVII w. Po-
wstała w 1713 r. świątynia to trzynawowa,
orientowana budowla barokowa z niższymi,
później dobudowanymi nawami bocznymi
i kaplicami. Obok kościoła znajduje się daw-
na część klasztoru, a poza murami w 1752 r.
wzniesiono kaplicę ze studnią z wodą po-
chodzącą z cudownego źródełka, które mia-
ło wytrysnąć w miejscu znalezienia rzeźby.
Ściany pomieszczenia (zwanego w okolicy
Studzienką) zdobią opisy cudów dokony-
wanych przez Matkę Boską Bolesną w Ja-
rosławiu. A wśród zapisanych niezwykłych
uzdrowień w jarosławskim sanktuarium
zdarzały się także przypadki wskrzeszeń.
Kiedy wojska niemieckie zajęły kościół
w czasie II wojny światowej, zakonnicy
w obawie przed profanacją przenieśli figur-
kę Piety do kaplicy.

Do wyjątkowo cennych zabytków jaro-
sławskiego sanktuarium należy również Oł-
tarz Relikwii Świętych, pochodzący z po-
czątków XVIII w. Jego uni-
kalność polega na tym, że
zawiera relikwie aż 188
świętych i błogosławionych.
Wielkim bogactwem świą-
tyni są wspaniałe polichro-

U góry i poniżej:

fragmenty kości z Ołtarza

Relikwii Świętych

Oryginalna i efektowna

panorama wnętrza świątyni

Kaplica ze studnią z wodą

z cudownego źródełka popularnie

zwana w Jarosławiu Studzienką

Sanktuaria



mie autorstwa Rossiego, Schwacha i Stroiń-
skiego o tematyce biblijnej i jezuickiej.
W klasztorze przechowywane są także za-
bytkowe szaty liturgiczne. Ich zbiór należy
do najcenniejszych w Polsce, a najstarsze

dzieła pochodzą nawet z XVII w. Wyjąt-
kową ozdobą kolekcji jest ornat gobelinowy
z wyobrażeniem jarosławskiej Piety z II poł.
XVIII stulecia.

Chociaż jezuici wybudowali wspaniałą
świątynię i dbali o szerzenie kultu maryj-
nego, to łaski Bożej Rodzicielki spłynęły
także na następnych kustoszy sanktuarium
– dominikanów. To z ich szeregów wywodzi
się o. Michał Czartoryski. Dominikanin
urodzony w pobliskich Pełkiniach w sank-
tuarium Matki Bolesnej w Jarosławiu przy-
jął święcenia kapłańskie. Wcześniej jednak,
w czasie I wojny światowej brał udział
w obronie Lwowa, za co został odznaczony
Krzyżem Walecznych. Zginął jako kapelan
AK, zamordowany razem z rannymi żołnie-
rzami przez hitlerowców w czasie Powsta-
nia Warszawskiego. Jego ciało wraz z innymi
zostało spalone przez Niemców na baryka-
dzie. 13 czerwca 1999 r. został beatyfiko-
wany w grupie 108 Męczenników II Wojny
Światowej przez Ojca Świętego Jana Pawła
II. 11 czerwca 2005 r. został ogłoszony Pa-
tronem Miasta Jarosławia.�
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Barokowe ołtarze boczne

zachwycają formą oraz

kapiącymi od złota i srebra

rzeźbami świętych i aniołów
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Na Podkarpaciu – w jedynym regionie w Polsce – sporządzone
zostały ewidencje cmentarzy wojennych. Nekropole z I wojny
światowej, zabytki architektury europejskiej najwyższej klasy, są
coraz częściej starannie odrestaurowywane.

Śmierć w górskim
pejzażu
M

arek Łagowski zwiedzał cmen-
tarze wojenne od czasów stu-
denckich. Ich stan zachowania

był żałosny. Po latach wybrał się z wnukiem
Szymonem na grób dziadka Józefa Pisuli.
Żołnierz Twierdzy Przemyśl należał do tych
oddziałów, które nie poddały się Rosjanom
w 1916 r. Ciężko ranny został pochowany
w czeskich Bohumilach. Zmarł w drodze do
szpitala. Ojciec – Stanisław Łagowski, żoł-
nierz gen. S. Maczka omyłkowo został
wpisany na listę zmarłych po bitwie pod
Falaise. Jak w takich wypadkach bywa żył
długo: do kraju wrócił w 1947 r., zmarł
w 1973. Gdy w roku 2002 Marek Łagowski
został dyrektorem Wydziału Polityki Spo-
łecznej w Podkarpackim Urzędzie Woje-
wódzkim postanowił zewidencjonować
i odnowić cmentarze wojenne w woje-
wództwie. Jedyna w Polsce ewidencja zo-
stała zakończona, a nekropole są systema-
tycznie odnawiane.

– Na tych cmentarzach
spoczywają prochy żoł-
nierzy polskich, rosyjskich,
niemieckich, austriackich,
słowackich, czeskich, wę-
gierskich, chorwackich, wło-
skich, ukraińskich oraz in-
nych narodowości – mówi
Marek Łagowski.

– W Jodłowej są trzy
nagrobki muzułmańskie
(inne znajdują się daleko
stąd – aż w czeskim Oło-
muńcu). Spoczywa tam oś-
miu żołnierzy bośniackich
z armii austriackiej – mówi

Barbara Uliasz,
która wykonała ewidencję
cmentarzy wojennych. Kie-
dy wyjechała w teren, suchy
rejestr nazwisk, oddziałów
i dat zmienił się w żywą,
barwna historię. Czego
uczy historia?

Groby austriackie z I woj-
ny kryją ciała żołnierzy
obu walczących armii. „Nie pytajcie kto był
przyjacielem, a kto wrogiem. Tysiące boha-
terów wiernych przysiędze padło w zawzię-
tej walce. Ofiary spoczęły w rzędach gro-
bów. Anioł śmierci przygarnął ich w niebie
wolnych od nienawiści” – głosi napis na
cmentarzu w Nowym Żmigrodzie. Po obu
stronach walczyli ze sobą Polacy w mun-
durach zaborczych armii. Ze spisów po-
ległych wynika, ze było ich w armiach
austriackiej i rosyjskiej po ok. 20 procent.

– Kiedy w okopach polscy żołnierze
śpiewali kolędy, z okopów wroga odpowia-
dał im chór śpiewający tę samą kolędę –
opowiada Barbara Uliasz.

W roku 1914 przy c.k. Komendzie
Garnizonu Kraków powstał Wydział ds.
Grobów Wojskowych. Dowodził nim ma-
jor Rudolf Broch, rzeźbiarz i znakomity

historyk

Oryginalny słup informacyjny

w miejscowości Przegonina

Po lewej: cmentarz wojenny

w Jodłowej (powiat Dębica)

– groby Bośniaków
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organizator. Sam artysta skupił
wokół siebie innych artystów. Byli
wśród nich Polacy: Alfons Karpiń-
ski, Jan Szczepkowski, Henryk
Uziembło, Czech Adolf Kaspar,
Słowak , wiedeń-
czycy Hans Mayr i Joann Jäger.
W latach 1915–1918 zbudowali oni
w Galicji 365 cmentarzy, z czego
52 znajduje się na Podkarpaciu.
Działalność Wydziału nabrała wiel-
kiego znaczenia po operacji gorlic-
kiej. Po odparciu Rosjan na polach
bitew leżało kilkadziesiąt tysięcy
prowizorycznie pogrzebanych (lub
niepogrzebanych) żołnierzy trzech
armii.

Architektem okręgu żmigrodz-
kiego został wybitny przedstawi-
ciel tego zawodu .
Ten trudny do zabudowy, malow-
niczy górski teren :
„postanowiłem umieszczać swoje
cmentarzyki w naturalnym pięknie
stoków karpackich” – pisał.

W Nowym Żmigrodzie, wśród
prześwietlonych słońcem gór, na
stoku, koło wiejskiego cmentarza
i kaplicy zbudowanej z kamien-
nych ciosów za-
projektował jedną ze swych naj-
piękniejszych nekropolii. Równe
rzędy żeliwnych krzyży z wieńcem
laurowym wskazują miejsca po-
chówku żołnierzy austriackich i pru-
skich. Z tyłu są krzyże prawosławne
– tu leżą poddani rosyjscy. W cen-
trum monumentalny filar zwień-
czony krzyżem. U jego stóp na-
grobek dowódcy 27. regimentu,
kapitana Franza Dobnika. Zginął
na początku wojny – 16 grudnia
1914 w osobliwy i głupi sposób.
Pewnego wieczoru zawinął się
w prześcieradło i udając ducha
sprawdzał czujność rozstawionych
straży. Zastrzelił go jeden z war-
towników.

W Woli Cieklińskiej (gm. Dę-
bowiec) cmentarz wojenny poło-
żony jest na stoku górskim na
dwóch poziomach. Ma kształt dwóch
zachodzących na siebie okręgów.
Na wyższym masywna kamienna
rotunda, kryjąca miejsce spoczyn-

ku oficerów. Niżej amfiteatralnie ustawione
anonimowe żołnierskie krzyże. Obok jed-
nego z postumentów zachowała się żeliwna
tablica. To tutaj 4 maja 1915 zginęli żoł-
nierze 79. pruskiego pułku piechoty: Kle-
mens Winter, Otto Wegner, Wolfgang
Orther, Xaver Schalk i inni. To oni „Wy-
ruszyli na bój, a znaleźli pokój” – jak głosi
napis nad półkolistym wejściem.

W Cieklinie do dziś stoi austriacki
drogowskaz wskazujący jak dojechać na
cmentarz pod Pałuszką, zbudowany w kształ-
cie Kalwarii. Jej stacje ciągną się na prze-
strzeni 2 km. Początkowa to kaplica, koń-
cowa – cmentarz żołnierzy pruskich. W po-
bliżu jest trzecia nekropolia. W walkach
o wzgórze w Cieklince toczyły się ciężkie
boje na bagnety. Poległo w nich tylu żoł-
nierzy rosyjskich, że ich ciała ułożono w wy-
soki stos i obsypano ziemią. Powstał w ten
sposób kopiec, na którym ustawiono pra-
wosławny krzyż.

W miejscowości Klecie (gm. Brzostek)
w centrum cmentarza wojennego (projek-
tował go Austriak Michael
Ritter von Glassner) znajduje się kaplica św.
Leonarda. Miejscowa ludność otacza ją
wielką czcią. Dzięki temu w dobrym stanie
znajduje się sama nekropolia. Na żeliwnych
krzyżach powtarzają się nazwiska słowiań-
skie: Andreas Lipovics, Anton Myszka, Wen-
zel Smetana, Josef Danek, Anton Sojka,
August Nowak, Anton Adamek, August
Slyachta. Ilu z nich było Polakami? Z pew-
nością pochowany tu później Jan Foryś
(1850–1925), budowniczy kaplicy.

W czasie II wojny światowej w walkach
o Przełęcz Dukielską poległo około 150 tys.
żołnierzy. Na cmentarzu wojennym w zbio-
rowych mogiłach leży ok. 8 tys. Polaków,
Rosjan i Czechów. Gdzie jest reszta?
Prawdopodobnie zagrzebano ich w tam,
gdzie padli. Zdjęcia wojenne pokazują
leżące bezładnie zwały trupów. Śmierć stała
się wtedy anonimowa, grzebano po prostu
zwały trupów.

W roku 1918 chociaż waliło się cesar-
stwo austriackie, Wydział ds. Grobów Woj-
skowych wydał dla rodzin poległych prze-
wodnik po galicyjskich cmentarzach. Są
w nim wręcz drobiazgowe informacje o po-
wstałych nekropolach, o tym jak do nich
dojechać, a nawet gdzie można w ich pobli-
żu przenocować, czy w odpowiednich wa-
runkach coś zjeść.

Dušan Jurkovič

Dušan Jurkovič

wybrał specjalnie

Dušan Jurkovič

Matscheko

�

Od góry: cmentarze wojenne w Nowym Żmigrodzie, Woli Cieklińskiej i Cieklinie (powiat Jasło)
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Sękowa nr 80

Pochowano 109 Austriaków, 190 Niemców z 46 i 58 oraz 46 rezerwowego pułku piechoty pruskiej

oraz 3, 22 i 13 rezerwowego pułku piechoty bawarskiej, 21 bawarskiego batalionu pionierów.

Zachowało się wiele nazwisk poległych, wśród nich liczni Polacy z pułków wielkopolskich.

Cmentarz projektował Hans

Mayr, jest to bodaj najbardziej

charakterystyczny przykład

jego monumentalnego stylu.

Masywny mur z kamienia,

z przodu cztery kamienne py-

lony, wewnątrz krzyż betono-

wy. Z tyłu, na wyższym ta-

rasie, duża pergola. Budowy

tego cmentarza nie ukończo-

no i nie wybudowano na naj-

wyższym tarasie planowanej

kaplicy.

Rozdziele nr 85

Pochowano 4 Austriaków

z 3 pułku landwery,

14 Niemców z 3, 13 i 22

pułku piechoty bawarskiej

oraz 273 pułku artylerii

polowej oraz 19 Rosjan.

Nekropolę projektował Hans

Mayr. Drewniany płotek,

duży drewniany krzyż

z daszkiem, obeliski

nagrobne z żeliwnymi

tablicami. Na cmentarzu

pochowano oficera

i dwóch podoficerów

Wehrmachtu zabitych

w 1944 r. przez

partyzantów. Nagrobki

wystawiły rodziny zabitych

po wojnie. Okoliczna

ludność opiekuje się

mogiłami.

Gorlice nr 90

Według informacji z roku 1937 pochowano tu

w pojedynczych mogiłach 6 żołnierzy austriackich

wyznania mojżeszowego. Cmentarz zdewastowany,

zachowały się dwie betonowe stele z gwiazdą Dawida.

OKRĘG WOJSKOWY „GALICJA ZACHODNIA”

POWIAT GORLICKI – część pierwsza
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Staszkówka nr 119

Pochowano 516 Rosjan ze

123 i 124 pułku piechoty.

Cmentarz projektował Jan

Szczepkowski.

Kamienny mur z drewnianą

bramką, z boku kapliczka z ka-

mienia, nagrobne krzyże me-

talowe.

Obiekt okresowooczyszczany.

Łużna nr 120

Pochowano 416 Węgrów z 8, 10, 11 i 16 pułku piechoty honwedów.

Cmentarz projektował Jan Szczepkowski. Ogrodzenie wykonano z kamienia i drewna,

wejście prowadzi przez oryginalna bramę. W 1992 roku wyremontowano ogrodzenie,

ustawiono nowy płot frontowy i uporządkowano pole grobowe.

Staszkówka nr 118

Pochowano 266 Niemców z 1 i 2 pułku gwardii pruskiej, w tym 10 oficerów

oraz 42 Rosjan. Cmentarz projektował A. Müller. Prof. Hoseaus zaprojektował

cztery pylony wysokości 15 m zakończone mieczami. W 1937 r. było tu 257 mogił.

Obiekt bardzo licznie odwiedzany, był silnie zdewastowany, m.in. zrabowano piękną,

kutą bramę. Obecnie po remoncie.
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Ropica Górna nr 77

Pochowano tu 214 Austriaków z 6, 7, 18, 21 i 98 pułku piechoty, 31 Niemców z 13 i 22

pułku piechoty bawarskiej oraz 160 pułku piechoty, a także 162 Rosjan z 66 i 195 pułku

piechoty. Cmentarz projektował Hans Mayr, otoczony jest on kamiennym murem,

w centrum obelisk z kamiennym krzyżem.

Łużna nr 122

Pochowano tu 154 Rosjan,

w tym jednego oficera –

kapitana, także markietanki.

Ogrodzenie z tyłu i z boków

tworzy mur kamienny,

z przodu drewniane

sztachety. Krzyże nagrobne

listwowe, metalowe,

a z tyłu wznosi się duży

kamienny krzyż

prawosławny. W 1937 roku

odnotowano 18 mogił.

Cmentarz znajduje się pod

opieka gminy, w 1991 roku

przeprowadzono jego

generalny remont.

Ropica Górna nr 78

Pochowano tu 122

Austriaków z 6, 7, 18, 19,

27 i 34 pułku piechoty oraz

4 bośniacko-hercegowińskiego

pułku piechoty, a także 165

Rosjan z 73 i 76 pułku

piechoty.

Nekropolę projektował Hans

Mayr. Rzuca się w oczy

potężna ściana tylna

zbudowana z kamiennych

pylonów nakrytych

betonowym architrawem.

Duży drewniany krzyż

centralny.

Cmentarz ogrodzony murem.

Przełęcz Małastowska nr 60

Pochowano 174 Austriaków z 10, 12, 18, 21, 30, 36, 59, 70, 89

i 90 pułku piechoty oraz 9 pułku huzarów. Projektował Dušan Jurkovič.

Ogrodzenie wykonano z potężnych bierwion na podmurówce,

z tyłu duży ołtarz z kopią Matki Boskiej Częstochowskiej

wykonana przez Kaspara. Drewniane krzyże nagrobne

i jedna drewniana macewa, grób Mendla Broda.



32 Cmentarze wojenne

Gładyszów nr 55

Pochowano 13 Austriaków oraz 92 Rosjan. Projektował Dušan Jurkovič. Cmentarz otoczony jest

murem kamiennym z gontowym daszkiem. Pośrodku drewniana wieża na kamiennym cokole,

nagrobne krzyże z daszkami. Wieża centralna została zniszczona w 1939 r. przez oddział

Obrony Narodowej „Gorlice”, by nie posłużyła wrogowi za punkt obserwacyjny.

W 1941 roku cmentarz był remontowany przez wojska niemieckie.

Mszanka nr 124

Pochowano 167 Niemców

z 269 pułku piechoty oraz

Austriaków z 57 i 100 pułku

piechoty; 494 Rosjan.

Nekropolę projektował Hans

Mayr. Otoczona jest ona

murem z kamienia ciosanego

z daszkiem, z tyłu drewniane

sztachety. W 1993 roku

wyremontowano ogrodzenie

i uporządkowano pola

grobowe.

Zdynia nr 52

Pochowani są Austriacy

z 14, 26, 47 i 193 pułku

piechoty i 20 Rosjan. Daty

śmierci z lutego 1915 r.

Projektował Dušan Jurkovič.

Mały, wtopiony w otoczenie

cmentarzyk, wokół kamienny

murek. Kamienny obelisk.

Na cmentarzu parafialnym

znajduje się czczony przez

Łemków grób prawosławnego

księdza, o. Maksyma

Sandowycza, rozstrzelanego

przez Austriaków 6 września

1914 r. w Gorlicach.

Jest to pamiątka bolesnych

dla tutejszej ludności

masowych prześladowań

osób podejrzewanych

o szpiegostwo na rzecz Rosji

lub prorosyjskie sympatie.

Wirchne nr 61

Pochowano 194 Austriaków z 1, 21, 24 i 35 pułku piechoty

oraz 5 Rosjan. Projektował Dušan Jurkovič.

Cmentarz ogrodzony drewnianym parkanem.

Pomnikowa ściana z kamienia ciosanego.

Obiekt po remoncie.
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Biecz nr 108

Pochowano 11 Austriaków z 36 i 56 pułku piechoty; 4 Niemców z 241 i 243 pułku piechoty

oraz 26 Rosjan z 35, 36, 56, 241 i 242 pułku piechoty. Nekropolę projektował Hans Mayr.

Ogrodzenie z murków kamiennych z kutymi kratami. Z tyłu duży drewniany krzyż z daszkiem,

na mogiłach krzyże metalowe. Obiekt dobrze utrzymany.

Biesna nr 121

Pochowano 138 Austriaków.

Projektował Jan

Szczepkowski.

Cmentarz otoczony słupkami

kamiennymi z rurami

stalowymi, z tyłu ściana

z tablicą i napisem.

W 1937 r. odnotowano

50 mogił.

Obiekt okresowo

oczyszczany.

Smerekowiec nr 56

Pochowano 22 Austriaków

z 1, 6, 10, 24, 25, 36 i 59

pułku piechoty, 3 pułku

piechoty honwedów, 4 pułku

artylerii polowej i 2 pułku

artylerii haubic. Daty śmierci

z lutego i marca 1915 r.

Projektował Dušan Jurkovič.

Cmentarz o wymyślnym

zarysie, otoczony kamiennym

murem z balustradą. Wnętrze

porośnięte trawą. Drewniany

krzyż centralny i krzyże

nagrobne.

Obiekt po remoncie.

Wapienne nr 83

Pochowano 38 Rosjan (nazwiska nieznane). Cmentarz projektował Hans Mayr:

kamienny murek, drewniana bramka i krzyż centralny, metalowe

krzyże nagrobne. Cmentarz po starannym remoncie.

Informacje o cmentarzach zaczerpnięto z przewodnika Romana Frodymy „Galicyjskie cmentarze wojenne”

W następnym numerze: powiat gorlicki – część druga



N
ajstarszy w regionie –
Teatr im. Wandy Siemasz-
kowej w Rzeszowie cią-

gle udowadnia, że jego atutem jest
nie tylko piękna historia. Teatr
ten jest najstarszą i najbardziej
prestiżową instytucją tego typu
w regionie. Powstał w 1944 roku
w budynku dawnego Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, który
z kolei zbudowany został w latach
1890–1900. Budynek zaprojek-
tował Albin Zagórski, zaś elewa-
cję stworzył Franciszek Skowron.
Zadaniem Towarzystwa było pro-
pagowanie kultury i sportu. Miały
tu miejsce ważne wydarzenia dla
życia społeczno-kulturalnego re-
gionu. Na przykład w 1895 roku
odbył się tutaj zjazd założycielski
Stronnictwa Ludowego, co obec-
nie jest upamiętnione okoliczno-
ściową tablicą. Teatr mieści się
w dwóch historycznych budynkach:
Duża Scena w budynku dawnego
Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”, a Mała Scena i Admini-
stracja w zabytkowej willi należą-
cej kiedyś do rodziny Holzerów.
W latach 60. XX wieku przepro-
wadzono remont Teatru, niszcząc
przy tym wyjątkową elewację
budynku „Sokoła”. Naprawiono to
stosunkowo niedawno, bo w 2006
roku, przy okazji kolejnego, tym

razem gruntowniejszego i zrealizowanego
z poszanowaniem dla tradycji remontu star-
szego obiektu. Powstała wówczas nowo-
czesna scena, wzmocniono fundamenty, zo-
stał zmieniony dach, wyremontowano szatnie,
foyer, sale prób, pracownie, garderoby i ma-
gazyny. Teraz, po tym liftingu, „Siemasz-
kowa” świeci nowym blaskiem, a odnowiony
budynek stał się jedną z atrakcji turystycz-
nych Rzeszowa i częstym tematem widokó-
wek ze stolicy regionu.

Osobną kwestią jest ciekawa historia tej
placówki. Kierowało nią wielu dyrektorów.
Najsławniejszą spośród nich była znana
aktorka i reżyserka – Wanda Siemaszkowa.
Pod jej ręką debiutowali tutaj tacy znani
artyści, jak Kazimierz Dejmek, Adam Ha-
nuszkiewicz, czy Ignacy Machowski. Dla-
tego też sławna aktorka stała się patronką
tej instytucji. Teatr przez ponad pół wieku
prowadził zakrojoną na szeroką skalę
działalność kulturotwórczą w regionie. Na-
dal pełni tę funkcję. Poszczególne sztuki są
regularnie grane także w innym miastach.

34 Zabytkowy Rzeszów

Zdjęcia przedstawiają demontaż rzeźb

z elewacji teatru 28 sierpnia 2006 roku

w czasie prowadzonych prac

rekonstrukcyjnych

tekst Małgorzata Tokarz, fot. Krzysztof Zieliński

„Siemaszkowej”
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Ponadto utrzymuje dobre stosunki z innymi
teatrami na Ukrainie i na Słowacji. Prowadzi
też edukację teatralną wśród dzieci i mło-
dzieży, jest miejscem spotkań literatów
i artystów.

Teatr posiada dwie stałe sceny: Dużą –
która liczy 360 miejsc i Małą – na 70 osób.
Niedawno Małej Scenie nadano imię Zdzi-
sława Kozienia, znanego aktora teatralnego
i filmowego, który przez wiele lat związany
był z „Siemaszkową”. Teatr korzysta też
gościnnie ze sceny w Filharmonii, gdzie są
grane „muzyczne” spektakle oraz okazjo-
nalnie ze sceny na zamku, gdzie były grane
spektakle plenerowe i wymagające histo-
rycznej przestrzeni. Szczególnie mocno na
zamku zabrzmiał słynny „Déballage” Józefa
Szajny z palącą się scenografią na zakończenie
widowiska. Jeden ze spektakli, „Romantyzm
– Oczyszczenie” Jana Nowary, grany był
w rzeszowskich podziemiach, gdzie znako-
micie wykorzystano fenomen

Do niewątpliwych atutów „Siemaszkowej”
należy unikatowa Galeria Józefa Szajny, jed-

nego z architektów teatru
współczesnego, światowej
sławy reżysera, dramaturga,
plastyka i człowieka o wyjąt-
kowej biografii. Galeria po-
wstała 13 marca 1997 roku
w czasie obchodów 75-lecia
urodzin i 50-lecia pracy twór-
czej artysty. Można w niej
zobaczyć monumentalne ob-
razy, rysunki, kompozycje
przestrzenne, collage oraz
elementy scenografii do spek-
takli teatralnych Szajny. Znaj-
dujące się tam prace robią
wrażenie na wszystkich, któ-
rzy je oglądają, a Galeria
stała się jedną z atrakcji kul-
turalnych miasta.

Teatr wystawia rocznie
około 300 spektakli dla kil-
kudziesięciu tysięcy widzów.
Różny jest też poziom pre-
zentowanych tu widowisk.
Ale od jakiegoś czasu Teatr
znowu przeżywa swój rene-
sans i jest dobrze notowany
w kraju. Grane są tu sztuki
klasyczne i awangardowe,
sięgające do różnych gatun-
ków. A publiczność zapełnia
ściśle wszystkie miejsca
dzień w dzień. Bo chodzenie
do „Siemaszkowej” znowu
stało się modne.

genius loci.

�

wczoraj i dziś

Od lewej: willa

„Holzerówka” na

starej widokówce;

po prawej jej

współczesny

wygląd po

nadbudowie piętra
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Dla wielu osób zabytki
to wiekowe pałace,
dwory, kościoły czy
cerkwie. Jeżeli
kamienica mieszczańska
to już z wieloletnim
rodowodem i ciekawą
historią. Zapominamy
zbyt często, że
otaczające nas budynki
tworzą wokół
przestrzeń historyczną
i czasami warto
rozejrzeć się wokół,
aby zobaczyć
historyzujące stiuki,
secesyjne balustrady,
mosiężne głowy lwów
zdobiące drzwi
wejściowe czy stuletnie
żeliwne płyty
osłaniające studzienki.
Jednym z takich
obiektów jest
rzeszowska kamienica
przy ul. Śreniawitów 2. W1908 r. wydzielone z realności

działki narożne (numery 453/2
i 453/3) przy alei Lubomirskich

i drogi dojazdowej do dawnego zamku ku-
pują dr Leon Różycki i Helena z Heinów
Różycka. Różyccy na działkach zamierzali
wybudować dom według projektu budow-
niczego K. Hołubowicza, lecz odstąpili od
przygotowanego projektu i w 1909 r. uzy-

skali pozwolenie na budowę kamienicy we-
dług nowych „…planów p. Henryka Starka
Inżyniera z Rzeszowa”. Przy budowie zasto-
sowano nowatorską wówczas konstrukcję
żelbetonową stropów, zapewne jedną z pierw-
szych w Rzeszowie. Obiekt budowała firma
Stanisława Majerskiego z Przemyśla.

Właściciele konsens na użytkowanie no-
wego budynku uzyskali w październiku

Zabytkowy Rzeszów

Secesja na Śreniawitów

Od lewej: piwnice – kazamaty

Urzędu Bezpieczeństwa;

podwórko kamienicy

przetrwało w stanie

niezmienionym
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1910 r. W roku 1928 od rodziny Różyckich
nieruchomość odkupują Ignacy i Jadwiga
Krausowie. W czasie II wojny światowej
budynek zajęli hitlerowcy i umieścili w nim
gestapo. Piwnice podzielono wówczas na
niewielkie cele, częściowo zamurowano
okienka piwniczne, założono obite blachą
drzwi z judaszami. Po wojnie budynek prze-
jął Urząd Bezpieczeństwa, który miał tutaj
swoją zapasową siedzibę, do czasu wybudo-
wania (w 1955 r.) nowego gmachu przy ul.
Dąbrowskiego. W piwnicach budynku prze-
trzymywano więźniów politycznych, w ce-
lach zachowały się wyryte w tynku ich napisy.

Na początku lat 50. XX w. wywłaszczono
prawowitych właścicieli płacąc im niewiel-
kie odszkodowanie, które w wy-
niku wymiany pieniędzy dodat-
kowo jeszcze straciło na wartości.
Po opuszczeniu budynku przez UB
zwrócono go właścicielom, każąc
jednak oddać wypłacone odszko-
dowanie. W związku z brakiem mo-
żliwości remontu budynku przez
właścicieli z powodu niedostatecz-
nych dochodów z wynajmu, Krau-
sowie w 1972 r. zrzekli się wła-
sności na rzecz Skarbu Państwa.

W 2002 roku wprowadzono
w kamienicy ogrzewanie central-
ne, likwidując piece kaflowe. Roz-
patrywano wariant docieplenia
zewnętrznych ścian styropianem,
zapominając że doprowadziłoby
to do zasłonięcia secesyjnej deko-
racji. Skończyło się szczęśliwie dla
zabytku jedynie na planach.

W kamienicy zachowały się czę-
ściowo pierwotne, bogate wypo-
sażenie: m.in. drewniane i glazuro-
wane posadzki; stolarka głównie

drzwiowa z ozdobnymi drzwiami fronto-
wymi z mosiężnymi lwami i metalopla-
styką; drzwi z judaszami do dawnych cel
więziennych; ozdobne, metalowe balustra-
dy i wsporniki balkonów oraz dekoracyjna,
metalowa balustrada kamiennych schodów
w głównej klatce schodowej. Na stropie
sieni i w klatce schodowej przetrwały sztu-
katerie i fasety. Po założeniu centralnego
ogrzewania rozebrano wszystkie piece, w tym
wiele z ozdobnych kafli. Elewację kamie-
nicy dekorują elementy architektoniczne
i sztukatorskie w stylu secesji.�

Oprac. na podstawie dokumentów archiwalnych AP

w Rzeszowie i materiałów ze zbiorów arch. Andrzeja

Krausa.

Od lewej: na klatce schodowej

przetrwały oryginalne płytki

glazurowane, a w klatce

schodowej metalowa,

ozdobna balustrada

Drewniane drzwi główne

ozdobione uchwytem na

kołatkę w kształcie łba lwa

Na parterze zachowany

żeliwny właz do kanału

rzeszowskiej odlewni Szaynoka
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Przez kolorowe
witraże, między filarami
przebija się słońce.
Z rozświetlonej nawy
głównej wchodzi się
w nieco mroczne
prezbiterium i przed
oczami najpierw mamy
wspaniały neogotycki
ołtarz. A kiedy uniesie
się głowę, to uwagę
przykuwa witraż
z postacią Madonny
z berłem i koroną,
w długiej szacie
i z Dzieciątkiem na
ręku. U jej stóp herby:
Pogoń Litewska
i książęcy Lis. Skąd
w podprzemyskiej
Żurawicy litewski herb
i postać Matki Bożej
Gwadelupeńskiej,
zwanej też Królową
Podlasia?

K
orzenie tej historii sięgają XVI-wiecz-
nego Podlasia. Łagodne podlaskie
widoki, zieleń, spokój. Nad doma-

mi górują krzyże kościołów i kiedyś licz-
nych tu cerkwi. Wśród wzgórz, na lewym
brzegu Bugu ukryta jest wieś – Kodeń.
Dawniej miasteczko, należące do linii ko-
deńskiej magnackiej rodziny Sapiehów
herbu Lis. Dzieje Sapiehów, jednego z naj-
znakomitszych rodów książęcych Rzeczy-
pospolitej, nierozerwalnie związane były
z losami Polski i Litwy. A zwłaszcza właśnie
z Podlasiem i Galicją.

Dla dziejów żurawickiego witraża waż-
na jest tu postać Jana Fryderyka Sapiehy
(1680–1751), który zasłynął z działalności
politycznej, literackiej i bibliofilskiej. To
właśnie on dbał o kodeński kościół św.
Anny, w którym znajdował się obraz Kró-
lowej Podlasia. Za zgodą papieża Innocen-
tego XIII doprowadził do koronacji obrazu,
który stał się wówczas czwartym korono-

wanym obrazem
maryjnym na ów-
czesnych ziemiach
polskich. Podnie-
sieniu rangi tego
rodowego i maryj-
nego sanktuarium
służyło także stwo-
rzenie przez nie-
golegendy,żeobraz
ten został wykra-
dziony Urbanowi
VIII przez Miko-
łaja Sapiehę, kasz-
telana wileńskie-
go. Sapieha miał się
udać z pielgrzym-
ką do Rzymu w ce-
lu uproszenia łaski
zdrowia. W czasie
prywatnej wizyty
u papieża zoba-
czył obraz Matki
Boskiej z Gwade-
lupy (podobno ko-
pia dzieła św. Łu-
kasza zrobiona
przez św. Augu-
styna), który wy-

warł na nim tak duże wrażenie, że posta-
nowił go zdobyć. Przekupiwszy odźwier-
nego, zabrał obraz i wywiózł go do Kodnia.
Sprawa nabrała wielkiego rozgłosu, a sam
Sapieha został wezwany przed sąd nuncju-
sza do Warszawy. Tam postawiono mu
warunki: oddanie obrazu i innych relikwii,
rok więzienia, dokończenie budowy świą-
tyni w Kodniu, piesza pielgrzymka do Rzy-
mu i przeproszenie Ojca Św. Nie wiadomo,
jak zakończyłaby się cała sprawa, bo Sapie-
ha obrazu nie zamierzał oddać. Polskiego
magnata uratowały wydarzenia na sejmie
w 1634 r. Wtedy to pan na Kodniu zdecydo-
wanie wystąpił przeciw małżeństwu króla
Władysława IV Wazy z protestancką księż-
niczką reńską Elżbietą. Jego postawa tak
spodobała się nuncjuszowi, że wstawił się
u papieża za Sapiehą. Ostatecznie papież
zdjął z niego klątwę, podarował mu skra-
dziony obraz, dodał jeszcze relikwie św.
Kaprycego. W 1635 r. Sapieha osobiście
przybył do Rzymu z podziękowaniami do
Urbana VIII.

Legenda tak mocno wrosła w dzieje
Kodnia, że z czasem zaczęto brać ją za rze-
czywiste wydarzenia. Dopiero na początku
XX w. udało się ustalić, że obraz kodeński
prawdopodobnie pochodzi z Hiszpanii i
został zakupiony od sprzedawcy dewocjo-
naliów i tutaj przemalowany… A Madonna?
Jest piękna, w dostojnych królewskich sza-
tach i klejnotach, w koronie i z berłem
w prawej i Dzieciątkiem w lewej ręce.
Z kodeńskiego obrazu patrzą na nas wielkie,
piękne, przejmujące oczy Maryi, jakby
chciała już samym spojrzeniem nieść po-
moc podlaskiemu ludowi. Tak samo żura-
wicka Madonna jest pełna majestatu, po
królewsku ubrana, z insygniami i małym
Jezusem. I tak samo jak Podlaska Pani spo-
gląda z witraża na wiernych z żurawickiej
parafii. Przed nimi klękali też najwięksi Jej
czciciele – Sapiehowie z Kodnia i Krasiczyna.

Zawirowania historyczne sprawiły, że po
upadku powstania listopadowego kodeńscy
Sapiehowie musieli opuścić Podlasie i szu-
kać nowej siedziby rodu. Wybór padł na
ziemię przemyską i w połowie lat 30. XIX w.
stali się właścicielami Żurawicy, Krasiczyna
i innych posiadłości w Galicji. Przybycie

Na turystycznym szlaku

Podlaska Madonna pod Przemyślem
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tutaj nie oznaczało wcale zerwania z tra-
dycjami rodzinnymi z dalekiego Podlasia.
Nieustannie uzupełniali słynne księgo-
zbiory sapieżyńskie i archiwum rodzinne,
sprowadzili szczątki Sapiehów, które
uniknęły profanacji w 1812 r. przez wojska
rosyjskie, a kolejne pokolenia młodych
książąt wychowywane były w tej samej pa-
triotycznej i społecznikowskiej atmosferze,
która zawsze obecna była w kodeńskim
zamku. To tutaj, w nowym „gnieździe nie-
powszednim”, urodził się późniejszy Książę
Niezłomny polskiego Kościoła – kardynał
Adam Stefan Sapieha.

Przez lata Sapiehowie starali się o spro-
wadzenie do Krasiczyna obrazu Matki Bo-
skiej Kodeńskiej, ale władze carskie po
powstaniu styczniowym nakazały usunięcie
obrazu, a kościół oddały prawosławnym.
Wizerunek Madonny został umieszczony
w bazylice na Jasnej Górze w kaplicy Anio-
łów Stróżów. Dziś mówi o tym pamiątkowa
tablica na ścianie obok kaplicy. Dopiero
w 1914 r. uzyskali zgodę władz na przenie-

sienie, ale wybuch wojny uniemożliwił prze-
wiezienie go do kaplicy w Krasiczynie. Po
wojnie reaktywowano parafię kodeńską i ob-
raz wrócił do kościoła św. Anny.

Sapiehowie nie zapom-
nieli o swojej Podlaskiej
Królowej, starali choć
w jakiś inny sposób mieć
ją blisko. Na pocz. XX w.
w Żurawicy wybudowano
nowy kościół. I w głów-
nym witrażu znalazła się
właśnie Madonna z Kod-
nia z herbami Litwy i Sa-
piehów. Te, które dziś
można oglądać w świą-
tyni pochodzą z 1923 r.
z krakowskiej firmy Że-
lewskiego. Nawiązują do
wcześniejszych, które zo-
stały zniszczone w 1914 r.
podczas wysadzania przez
Austriaków górnej kon-
dygnacji wieży kościelnej.

Sapiehowie musieli opu-
ścić te ziemie, ale pozosta-
ły po nich liczne pamiątki
i zabytki. I podlaska Pani
z Kodnia w żurawickim
kościele.�

pod Przemyślempod Przemyślem

RZESZÓW Żurawica

PRZEMYŚL
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Użgorod przez wieki
swojego istnienia był
targowym centrum
Zakarpackiego Kraju.
Czy to za czasów
Królestwa Węgier,
Monarchii Austro-
-Węgier, czy
Czechosłowacji.
Od zawsze było to
handlowe miasto pełne
sklepów, sklepików,
kiosków i targowisk.

Żydowskie ślady
W przedwojennej Czechosłowa-

cji, w skład której wchodziło
Zakarpacie, Żydzi stanowili 2,6%

całej ludności, a dokładniej 354 342 osoby.
Jednak na Zakarpaciu ten procent był zde-
cydowanie wyższy i wynosił (zgodnie ze
spisem ludności z 1926 roku) 93 341 osoby,
czyli 15,39% mieszkańców. Na Zakarpaciu
procent Żydów, którzy mieszkali we wsiach
(przede wszystkim na terenach górzystych)
był najwyższy w Europie. Grupy wiejskich
Żydów tworzyły niewielkie wspólnoty (do
50 rodzin), miały swoje synagogi i żyły w…
skrajnej biedzie. Zdarzały się przypadki, że
lokalne władze wydawały im nawet zezwo-
lenia na żebranie.

Z końcem lat 30. XX wieku Żydzi za-
karpaccy stanowili 65% wszystkich Żydów
ówczesnej Czechosłowacji. Ta etniczna wspól-
nota miała wielki wpływ na architekturę
maleńkich miasteczek i wsi. Jeszcze dziś
w centrum miast Czop, Mukaczewo, Bere-
gow, Rachów, Jasin można zobaczyć budyn-
ki synagog przekształcone w magazyny,
oddziały poczty czy dyskoteki.

W tym czasie Żydzi stanowili dominu-
jącą grupę (czasami nawet ponad 40%)
mieszkańców takich miast, jak Użgorod,
Mukaczewo i Chust. Tworzyli charaktery-
styczną grupę etniczną miast, wnosili swój

koloryt, płacili także wysokie podatki do
budżetu miejskiego. W Użgorodzie te po-
datki stanowiły nawet 48% rocznego docho-
du. Wspólnota żydowska miała także wpływ
na kulturalny i architektoniczny wygląd
miast. Budynki, które należały do różnych
wspólnot religijnych, do dziś zdobią miasto
swoją architekturą.

Gdybyśmy wybrali się spacerkiem po uli-
cach Użgorodu w towarzystwie historyka,
wiele mijanych po drodze budynków odsło-
niłoby przed nami swoje stare oblicze. Spa-
cer rozpoczniemy od głównej ulicy – Korzo
(niegdyś Kazieńce). Znajduje się ona w sta-
rej części Użgorodu, na terenie której działa
wiele dużych sklepów. Niektóre z nich na-
wet nie zmieniły swojej branży od przed-
wojnia. W centralnej części ulicy funkcjo-
nował sklep Bajsa i Benda, w którym
sprzedawano obuwie. Jeśli skręcić w bok to
trafimy na ulicę Wołoszyna (niegdyś ulica
Rakoczy), gdzie można było trafić do sklepu
towarów kolonialnych Kolomana Woltma-
na i kupić aromatyczną herbatę lub kawę.
Także na tej ulicy, w budynku numer 11,
znajdował się sklep Dezyderia Feldmana,
w którym handlowano „najnowszymi mo-
delami z Paryżu i Anglii”. W sklepie Adolfa
Wajnbergera, (jego nazwisko znaleźć moż-
na wśród grona założycieli trzyletniej szkoły
żydowskiej w 1858 roku), który znajdował
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z 1904 r. w stylu

mauretańskim

Volyns'ka

Zakarpats'ka

Ternopil's'ka

Ivano-Frankivs'ka

Chernivets'ka

Vinnyts'ka

Khmetl'nyts'ka

Zhytomyrs'ka

Rivnens'ka

LWÓWLWÓW

UżgorodUżgorod

Zabytki na Wschodzie



41

się na byłej Małomostowej ulicy, można
było nabyć wyroby jubilerskie. Z kolei, aby
kupić angielski garnitur, płaszcz lub suknię
wieczorową należało wstąpić do sklepu Wik-
torii Szulc na Placu Korjatowicza 9. Nato-
miast najmodniejsze męskie i żeńskie futra
trzeba było szukać w sklepie „Elfer” przy
ulicy Duchnowicza.

Wielką dzielnicę targową – „Pałac Baty”,
„Pasaż Baty” czyli firmowy sklep, butiki, po-
mieszczenia biurowe, pracownie zbudował
magnat obuwniczy Jan Bata. Na parterze te-
go budynku znajdowała się firma „Kowacz
i Rozenberg”, która to zajmowała się prze-
wozami pasażerskimi i bagażowymi. Naprze-
ciwko restauracji „Korona” był Dom Han-
dlowy Samuela Nejmana, gdzie można było
zakupić modne ubrania dziecięce i męskie.

Dla znacznej części wspólnoty żydowskiej
istotnym elementem dnia codziennego było
życie duchowe. W Użgorodzie istniało kilka
kierunków religijnych: ortodoksi, reforma-
ci, neolodzy, wspólnota statusquo oraz inne,
stąd też mnogość budynków służących kul-
towi. W sumie były cztery synagogi oraz
pięć domów modlitewnych. Najefektow-
niejszym dziełem architektonicznym wyda-
je się ortodoksyjna synagoga zbudowana
z czerwonej cegły w 1904 roku. Obecnie
mieści w swoich murach filharmonię, ale
nadal uważana jest za jedną z ładniejszych
synagog w Europie. Zaprojektowana w mod-
nym na początku XX wieku stylu

przez architektów Djulou Papp i Fe-
renca Sabolcz. Obok synagogi znajduje się
budynek rabinatu. Dzisiaj w tym odnowio-
nym gmachu znajduje się siedziba „Raiffei-
sen Banku”. Sąsiaduje z nim dawne gim-
nazjum żydowskie oraz jadalnia dla ubogich.

Na placu Żupanackim znajduje się, zbu-
dowany jeszcze w 1870 roku w klasycystycz-
nym stylu, wielki gmach neologicznej

wspólnoty. Elewacje budynku praktycznie
pozbawione są ornamentów i dekoracji
zewnętrznej. W budynku mieściły się biura
administracji, apteka i filie banków.

Na deptaku Niezależności znajduje się,
zbudowana w 1908 roku, synagoga chasy-
dów. Dzisiaj to poczta. Obok – gmach po-
dobny do rotundy – dawna mykwa, gdzie
odbywały się ablucje jej członków. A tuż
przy niej budynek szojcheta – rytualnego
rzeźnika ptactwa. W muzeum Jad Washem
w Izraelu prezentuje się cudem zachowany
półgodzinny film o życiu użgorodzkich cha-
sydów w przeddzień II wojny światowej:
odwiedziny synagogi, budynek szojcheta,
życie codzienne diaspory.

Praktycznie cała liczna społeczność
Żydów zakarpackich zginęła w czasie Holo-
kaustu, zabierając ze sobą wielką część
kultury, która do dnia dzisiejszego nie może
w pełni się odrodzić. O ich dawnym życiu
przypominają milczące pamiątki: budynki,
gdzie cieszyli się kiedyś życiem, modlili się
i pracowali.

mauretań-
skim

�
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Prawdziwa „złota

jesień” przywitała nas

na pograniczu pasm

Miodoborów

i Woroniaków. Miejsce

to zwane od wieków

Podkamieniem

zachwyca urozmaiconą

rzeźbą terenu wraz

z ostańcami skalnymi.

Na kilku wzniesieniach

w tej okolicy rozłożyły

się zabudowania

klasztorne dominikanów

wraz z kaplicami.

tekst i fot. Ewa Perlińska/www.ciekawe-miejsca.net42 Zabytki na Wschodzie

Wzgórza Woroniaków, jak i cała
okolica, są pasem granicznym
miedzy Wołyniem i Podolem

w obrębie Wyżyny Wołyńsko-Podolskiej.
Jednym z najwyższych wzniesień Woronia-
ków jest Góra Różańcowa (430 m), trawia-
sty szczyt wraz z klasztorem podominikań-
skim w okolicach miejscowości Podkamień.

Widok ze szczytu otwiera niezwykle
szeroką panoramę na całą okolicę. U pod-
nóża leży miejscowość Podkamień o niere-
gularnym układzie uliczek, dostosowanym
do rzeźby terenu. Przy dobrej widoczności
na horyzoncie błyszczą się kopuły cerkwi
w Ławrze Poczajowskiej, położonej w wo-
łyńskiej części Woroniaków.

Na wzgórzu sąsiadującym z Górą Ró-
żańcową wznosi się potężna samotna skała.
To od tego 17-metrowego pomnika przyro-
dy pochodzi nazwa miejscowości – Podka-
mień. Skała owiana jest licznymi legendami
i obecnie nazywa się ją Diabelskim Kamie-
niem. Ciekawa jest geologiczna geneza tego
pomnika. Jest to erozyjny ostaniec, frag-
ment dawnej rafy koralowej, pochodzącej
z Morza Sarmackiego. Dzisiejsze Miodobory

w postaci wału wzgórz ciągnącego się przez
blisko 400 km aż do Dniestru są pozosta-
łością owej rafy. Wzgórze wraz z Diabel-
skim Kamieniem jest najdalej na północ
wysuniętym wzniesieniem Miodoborów i łą-
czy się tu z pasem Woroniaków. U podnóża
skały „rozsypały się” kamienne krzyże
z XVII wieku, pozostałości – jak chce tra-
dycja – kozackiego cmentarza.

Diabelski Kamień od czasów pogańskich
był miejscem kultu. W XII wieku za czasów
księstwa Halicko-Wołyńskiego na skale
wzniesiono obronny monastyr. W XIII stu-
leciu Podkamień wszedł w skład tworzonej
przez kniazia Daniła Romanowicza Halic-
kiego sieci punktów obronnych na rubieżach
księstwa. Podobnie, jak inne konstrukcje
z tego czasu, i ta świątynia wraz z zapleczem
obronnym była drewniana. Cerkiew na ska-
le tworzyła kompleks wraz z jaskiniami po-
łożonymi w pobliskich wzgórzach. Według
badań, istniały dwie pieczary: większa peł-
niła funkcję podziemnej cerkwi, podczas
gdy mniejsza – celi przeznaczonej dla mni-
chów. W późniejszych czasach stanowiły
one miejsce schronienia dla kozaków, a tak-
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że karpackich zbójników. Obie do dziś ist-
nieją i można do nich wejść.

Właściwa historia miejscowości zaczęła
się jednak wraz z pojawieniem się misji do-
minikańskiej. Od XIII wieku podejmowa-
no tu próby stworzenia klasztoru domini-
kańskiego, jednak kolejne najazdy tatarskie
w przeciągu dwóch stuleci wciąż pustoszyły
to miejsce. Także w XV wieku wraz z fun-
dacją miejscowości Podkamień właściciel
dóbr Piotr Cebrowski wzniósł klasztor wraz
z kościołem. Kolejny napad tatarski w 1519
roku położył kres zarówno klasztorowi, jak
też rozwijającemu się miastu. Dopiero po
przejęciu w 2 połowie XVI wieku terenów
przez Cetnarów, udało się na stałe osadzić
tu zakonników. Jednak i tym razem najazdy
przeszkodziły w budowie świątyni. Pierw-
szą próbę podjęto w 1612 roku i z przer-
wami budowa trwała do 1695 roku. Górę

Różańcową o-
toczono umoc-
nieniami zie-
mnymi, które
przetrwały m.in.
oblężenie tu-
reckie w 1672
roku. Współ-
czesna zabudo-
wa klasztorna
oraz zewnętrz-
ne fortyfikacje
pochodzą już
z XVIII wieku.
Najpierw w la-
tach 1702–04
otoczono kla-
sztor murem wyposażonym w baszty. Nie-
zwykły system umocnień – fortyfikacje
o narysie kleszczowym, wyposażone w ka-

zamaty – powstał w 1746 roku we-
dług projektu inżyniera wojskowe-
go Chrystiana Dahlkego.

Od momentu rozbiorów dalsze
losy klasztoru to powolne nisz-
czenie dziedzictwa dominikanów,
choć zakonnicy przebywali tu do
końca II wojny światowej. Podczas
I wojny światowej pożar strawił
m.in. cenną bibliotekę klasztorną
i galerię obrazów. Jednak najwięcej
zniszczeń przyniosła II wojna i cza-
sy sowieckie. W marcu 1944 roku
oddział SS „Galizien” wraz z bo-
jówkami UPA zaatakował klasztor,
w którym schroniła się okoliczna
ludność i uciekinierzy z Wołynia.
Łącznie przez pięć dni życie stra-
ciło około 600 Polaków, w tym
zakonnicy z klasztoru. Po wojnie
władze radzieckie utworzyły w kla-
sztorze więzienie polityczne, następ-
nie szpital dla nerwowo chorych
kobiet. Od 1997 roku podomini-
kański kościół i część budynków
klasztornych należy do greckokato-
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lickiego zgromadzenia zakonnego Studytów.
Obecnie trwają prace remontowe w ko-
ściele.

Mimo zniszczeń podominikański zespół
klasztorny w Podkamieniu pozostaje obiek-
tem o wysokiej wartości artystycznej i sta-
nowi wyjątkowe dziedzictwo polskie na
Kresach. Najważniejszym obiektem zespołu
jest dawny kościół Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny. Główny zrąb koś-
cioła pochodzi z XVII wieku, natomiast
w XVIII stuleciu podwyższono wieżę we-
dług projektu, najsłynniejszego w owym
czasie na Kresach, jezuickiego artysty Pawła
Giżyckiego (autora m.in. kościoła pojezuic-
kiego w Krzemieńcu). Na tym architekcie
nie kończy się grono wybitnych artystów
działających w Podkamieniu. Na ścianach
i sklepieniach kościoła zachowały się resztki
polichromii wykonanych ok. 1766 roku
przez lwowskiego malarza Stanisława Stro-
ińskiego. Do najlepiej zachowanych należy
przedstawienie Nawiedzenia Elżbiety przez
Marię. Jeszcze większą wartość ma połud-
niowa kaplica św. Dominika, której wnętrze
i tambur kopuły pokrywa dekoracja stiu-
kowa. Bogatą dekorację z przeważającymi
motywami roślinnymi, głównie bardzo plas-
tycznymi kiściami owoców, wykonał Włoch
Giovanni Battista Falconi ok. 1648 roku.
Dekoracja ta jest jednym z najlepszych dzieł
artysty działającego na terenie południowo-
-wschodniej i centralnej Rzeczypospolitej.
Także nie zachowane wyposażenie wykona-
ne przez czołowych rzeźbiarzy lwowskich:
Piotra Polejowskiego, Sebastiana Festingera
i Antoniego Osińskiego było cennym za-
bytkiem sztuki.

Jednak najważniejszym elementem wy-
posażenia – stanowiącym główny cel piel-
grzymek – był cudowny obraz Matki Bożej
Podkamieńskiej. Obraz namalowany we
Lwowie w 1612 roku przez nieznanego ma-
larza przywieźli prawdopodobnie domini-
kanie sprowadzeni przez Cetnara. Jest to
wierna kopia Matki Bożej Różańcowej
z kościoła Santa Maria Maggiore w Rzymie.
Przed cudownym wizerunkiem modlili się
m.in. królowie Michał Korybut Wiśnio-
wiecki i Jan III Sobieski. W 1727 roku obraz
koronowano, od tego czasu Podkamień stał
jednym z najważniejszych ośrodków kultu
na Rusi zwanym często Podolską Często-
chową. Po zawierusze wojennej obraz od
1957 roku przechowywany jest w kościele
dominikańskim pw. św. Wojciecha we Wro-
cławiu.

Przed kościołem na dziedzińcu zespołu
wznoszą się jeszcze dwa godne uwagi
obiekty. Pierwszy to kolumna koryncka
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Zewnętrzne fortyfikacje, w głębi jedna z baszt

Wieża kościelna zniszczona przez czas i działania wojenne
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zwieńczona figurą Matki Bożej, ufun-
dowana przez Stanisława Ledóchowskiego
w 1719 roku, jako upamiętnienie konfe-
deracji tarnogrodzkiej. Drugi to kaplica św.
Jana Nepomucena zbudowana w 1772 roku.

Do tej pory na terenie zespołu wyre-
montowano jedynie oratorium, gdzie odpra-
wiane są nabożeństwa. Po prawej stronie
przy wejściu warto zwrócić uwagę na kru-
cyfiks pochodzący prawdopodobnie z pier-
wotnego wyposażenia. Dla miłośników mi-
litariów na pewno interesujący będzie cały
system umocnień klasztoru wraz z basztami
i kurtynami muru. Na założenie składa się
pięć cylindrycznych baszt o stożkowatych
dachach oraz zewnętrzne fortyfikacje ka-
mienno-ceglane opasujące klasztor (najle-
piej zachowały się te zamykające założenie
od strony wjazdu).

Na wzgórzach w okolicy rozłożyły się
trzy kaplice wzbogacające krajobraz wokół
klasztoru. U podnóża Góry Różańcowej
wzniesiono kaplicę przy skale, na której
odkryto podobno ślad stopy Matki Boskiej.
Po przekazaniu kaplicy pod koniec XVIII
wieku grekokatolikom skałę przechowywano
w skarbcu klasztornym. Kaplica wzniesiona
sumptem Ledóchowskiego jest ciekawym
dziełem architektonicznym wykonanym w la-
tach 1739–1741 według projektu Antonia
Castellego. Jednak najbardziej uwagę przy-
kuwa brama z bogatą dekoracją, m.in. figurą
św. Onufrego, pochodzącą być może z dekora-
cji wystawionej na koronację obrazu Matki
Bożej. Kolejne kaplice w okolicy to: kaplica
św. Judy Tadeusza u stóp Diabelskiego
Kamienia oraz św. Rocha na południowy
zachód od klasztoru.�

Puste wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia NMP

Tajemnicza figura

św. Onufrego

Dekoracja wnętrza kopuły kaplicy św. Dominika

Kaplica Stóp Matki Bożej u podnóża góry Różańcowej Widok na górę Różańcową wraz z kompleksem podominikańskim
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Robert Głogowski swoją podróż do ukraińskiego Podkamienia
odbył w roku 2006. Spacerując po ścieżkach, wspinając się po
wytartych, kamiennych stopniach zrujnowanego klasztoru

podnosił raz za razem do oka aparat fotograficzny. Swoje obrazy
utrwalał na czarnobiałym filmie, chcąc w ten sposób zatrzymać „na
wieczność” fragmenty rozsypujących się murów obronnych, postrze-
lonej pociskami wieży kościelnej, czy też „wypatroszonego” wnętrza
wiekowej świątyni. Jego wystawa fotografii pt. „Przenikanie” – z obraza-
mi Podkamienia – czynna będzie w Galerii OPe w Rzeszowie, ulica
Dominikańska 15 w dniach 30.05 – 28.06 br.

Mój artystyczny
fot. Robert Głogowski
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Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „Ślad”
sukcesywnie publikuje kwartalnik „Ślad” skupiający się
na zawiłościach społeczno-historycznych XX wieku.
Coraz częściej prezentowane materiały dotyczą nie tylko
czasów I czy II wojny światowej, ale i lat nam zupełnie
współczesnych. Dzięki temu możemy zapoznać się
losami batalii o lekcje religii w szkole w Tycznie w 1960
roku, czy też losy pomnika upamiętniającego zbrodnię
katyńską z 1981 roku.

Albumów o miastach i powiatach, finansowanych przez samorządy, ukazuje się
na Podkarpaciu rocznie kilkanaście. Ale rzadko się zdarza, że poza ilustratorską

częścią zawierają w sobie
artystyczny pomysł na pre-
zentację gminy, która od tego
roku stała się miastem.

Krzysztof Motyka,

Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Boguchwale, 2008

Boguchwała

i okolice,

To podstawowy „elementarz”
dla wszystkich zaintereso-
wanych sztuką cerkiewną na
Podkarpaciu. W sposób przy-
stępny relacjonuje on zawi-
łości ikonograficzne przed-
stawień sakralnych obrazów
Kościoła Wschodniego, a tak-
że prezentuje kalendarz i świę-
ta cerkiewne.

Jarosław Giemza,

Wydawca Muzeum -Zamek w Łańcucie, Łańcut 2006

O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii – słowem i obrazem,

Wydana w 80. rocznicę poświęcenia i otwarcia kościoła
garnizonowego w Rzeszowie publikacja podsumowuje
blisko 300-letni okres istnienia świątyni przy obecnej
ulicy Reformackiej w Rzeszowie. Solidne dzieło, bogato
ilustrowane – swoista encyklopedia, polecana wszyst-
kim zainteresowanym historią miasta.

Mottem „Gdyby autobusy mogły mówić, opowiedzia-
łyby niejedną historię” rozpoczyna się ta ciekawa publi-
kacja podsumowującą 60 lat istnienia zorganizowanego
transportu osób w Rzeszowie. Praca solidna, pełna za-
łączników, dawnych zdjęć i dokumentów. Dla zbieraczy
resovianów dzieło nieodzowne.

Wojciech Trojanowski, Rze-

szów 2008

Kościół garnizonowy w Rzeszowie,

Piotr Gil, Pobitno Oficyna,

Rzeszów 2008

Historia komunikacji miejskiej w Rzeszowie,


