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To też są zabytki2 tekst i fot. Agata Chmura

Cudowna figura
Na leskich Plantach
latami stały w zgodzie
koło siebie kapliczka
Matki Boskiej,
przedwojenny pomnik
Tadeusza Kościuszki
i obelisk poświęcony
Armii Radzieckiej.
Statua Bożej Rodzicielki
tak wrosła w pejzaż
miasta, że przez cały
okres PRL-u nikt nie
odważył się jej usunąć.

RZESZÓW

Lesko

Figura Matki Bożej na placu Konsty-
tucji 3 Maja stoi w otoczeniu wieko-
wych drzew. Ufundowali ją w 1848 r.

właściciele leskiego zamku – Edmund hr.
z Siecina Krasicki i jego żona Maria Aniela
z Brzostowskich. Ich herby (Rogala i Strze-
mię) znalazły się na frontowej ścianie po-
stumentu, na którym umieszczono figurę.
Był to rok Wiosny Ludów, a jej fundator
– oficer 5. Pułku Szwoleżerów z 1831 r. –
organizował w mieście kompanię Gwardii
Narodowej. Posąg Królowej Polski był wy-
razem patriotycznej postawy miasta i jego
mieszkańców. Według miejscowej tradycji,
statua Matki Bożej była podziękowaniem za
uratowanie Leska przed rzezią w trakcie
rabacji chłopskiej w 1846 r.

Oprócz herbów fundatorów na postu-
mencie umieszczono także marmurową
tablicę z napisem

Podobno usiłowali ją
bezskutecznie zniszczyć w trakcie II wojny
światowej ukraińscy nacjonaliści. Początko-

wo figurę otaczało proste drewniane ogro-
dzenie, które na początku XX w. zastąpiono
dekoracyjnym płotkiem żelaznym. Od cza-
sów autonomii galicyjskiej przy figurze Matki
Boskiej organizowano miejskie uroczystości
o charakterze religijno-patriotycznym.

W latach 30. XX wieku Lesko obiegła
informacja, że posąg Matki Boskiej stojący
na tzw. Starym Rynku ożył. Świadczyć o tym
miał układ rąk Maryi (z pierwotnie zło-
żonych do modlitwy zmieniony na skrzy-
żowane na piersiach) oraz głowa zwrócona
w nowym kierunku (w stronę budynku
ówczesnego starostwa). Wieść o leskim cu-
dzie lotem ptaka obiegła okolicę. Pod figurę
zaczął gromadzić się tłum, ludzie modlili się
i śpiewali nabożne pieśni. Wkrótce jednak
okazało się, że żadnego cudu nie było,
a ułożenie postaci Bożej Rodzicielki wcale
nie uległo zmianie. Jako dowód posłużyła
fotografia wykonana przed domniemanym
cudem przez jednego z mieszczan leskich –
Jana Krzywowiązę.

Królowo Korony Polskiej
módl się za nami.
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Zabytki na Wschodzie

Zapomniana rezydencja

Jeszcze nie tak dawno z tryumfem obwieszczałem
Państwu, że „życie” Skarbów przedłużył kolejny projekt
unijny, dzięki czemu mamy pieniądze na druk, papier
i wierszówkę. A tym razem żegnam się z zapewnieniem,
że zrobimy wszystko, aby „Skarby Podkarpackie” znów
mogły ukazywać się w swoim dwumiesięcznym cyklu.
Tym bardziej, że archiwum redakcyjne z przysłanymi
tekstami i zdjęciami staje się coraz większe. Ten numer
ma wyjątkowo dużą liczbę tematów i propozycji. Mam

nadzieję, że lektura jego będzie inspiracją do kolejnych wyjazdów w teren,
odwiedzenia wystaw muzealnych czy zwrócenia uwagi choćby na… parkiet,
po którym chodzimy w pałacu w Zarzeczu. Przytaczamy fakty o poligonie
rakietowym w miejscowości Blizna, o wyjątkowej i mało znanej szerszemu
ogółowi kapliczce „dobrej śmierci” w Borku Starym. Jak zwykle gorąco pole-
cam lekturę rubryki „Konserwatorskie odkrycia”, która daje niecodzienną
możliwość podglądania poszczególnych etapów prac przywracających zabyt-
kowej rzeźbie jej dawną świetność. Z jednej strony prezentujemy materiał
o nieistniejącym od 60 lat pałacu rabinackim w Rymanowie, z drugiej o przy-
wróceniu dawnego wyglądu kaplicy zamkowej w Baranowie Sandomierskim.
Nazwa Łańcut większości kojarzy się z Zamkiem-Muzeum. O odbywającej
się tam wystawie cennych dzieł jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy doby
klasycyzmu piszemy na naszych łamach. Ale ile osób, po jej zwiedzeniu, zde-
cyduje się na obejrzenie wnętrza łańcuckiego sanktuarium Matki Bożej Szka-
plerznej? Mam nadzieje, że po lekturze naszego materiału będzie ich sporo.

I znów zachęcam do przekraczania naszej wschodniej granicy, choćby
w celu odwiedzenia generalskiej rezydencji w Świrzu na Ukrainie lub za-
chwycenia się bogactwem folkloru Bojkowszczyzny. Zapraszam po odbiór
wydawnictwa do siedziby Stowarzyszenia w Rzeszowie oraz do lektury
i dzielenia się wrażeniami, najlepiej drogą mailową.

Przed nami jeszcze wakacyjny numer tzw. „Skarby Podkarpackie Extra”,
będący swoistym resume dla turystów, co takiego ciekawego ma do zaofero-
wania nasze województwo, czym może i powinno przyciągnąć do siebie. Ten
letni numer ma zachęcić do penetracji rzadko odwiedzanych zabytków,
ciekawych miejsc, niecodziennych okazów flory i fauny.

Krzysztof Zieliński

Drodzy Czytelnicy



W latach 90. XX wieku podjęto
decyzje o rozbudowie świątyni.
Podczas remontu dachu w ro-

ku 2002 znaleziono na strychu kościoła
zabrudzony krucyfiks, na którego titulusie
widoczny był napis IN . Skojarzenie było
jedno – krzyż jest pozostałością po latach
funkcjonowania obrządku grekokatolickiego.

Ponieważ był zniszczony, podjęto decyzję
o jego przekazaniu do Muzeum Diecezjal-
nego w Rzeszowie. W dalszej kolejności
trafił do Pracownia Konserwacji Malarstwa
i Rzeźby „Artificium” w Rzeszowie. Wstęp-

ne oględziny nic
szczególnego nie
zapowiadały. Nie-
spodzianki za-
częły się wtedy,
gdy rozmontowa-
no poszczególne
elementy i rozpo-
częto prace kon-
serwatorskie.

Stwierdzono wówczas, że figura Chry-
stusa była wielokrotnie dokładnie myta,
czyszczona i przemalowywana. Zabiegi te
spowodowały zatarcie granic pomiędzy
warstwami chronologicznymi: nie udało się
wydzielić w sposób jednoznaczny warstw
przemalowań. Znaleziono jednakże ślady
pierwotnego koloru karnacyjnego mode-

lunku ciała i zaznaczonych kropli krwi. Po
wykonaniu zabiegów konserwacji technicz-
nej zrekonstruowano sposób opracowania
warstwy malarskiej możliwie najbliższy
oryginałowi.

Niespodzianki czekały konserwatorów
w elementach, na które często nie zwraca
się baczniejszej uwagi i które poddaje się
rutynowym zabiegom renowacyjnym, czyli
na drzewcu krzyża i titulusie. Ze względu na
znaczny stopień zniszczenia drewna krzyża
zastanawiano się nad wymianą go na nowy.
Jednak wykonano jego bardzo dokładne
oględziny i badania, podczas których
stwierdzono na ściętych krawędziach desek

ЦI

Konserwatorskie odkrycia4 tekst i fot. Elżbieta Bakun

Ślady prawosławia

w Zalesiu, będącym

dziś dzielnicą Rzeszowa

lub jego okolicach

znajdują się w źródłach

pisanych od dawna.

Już w XVII wieku

mogła tu powstać

kaplica cerkiewna.

Jednakże murowana

cerkiew z całym

wyposażeniem

powstała dopiero

w 1889 roku, ze

składek i ofiar

grekokatolików z całej

Galicji. Parafia

grekokatolicka istniała

do 1945 roku.

Potem przesiedlono

zamieszkałe tu rodziny

ukraińskie na wschód,

a ci, którzy pozostali

przejęli obrządek

łaciński. Cerkiew

w Zalesiu zaczęła

funkcjonować jako

kościół rzymskokatolicki

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny.

ZnalezionyZnaleziony ww Zalesiu

Od lewej: zdjęcie rzeźby

głowy Chrystusa przed

konserwacją i to samo ujęcie

po zakończeniu prac

Fragment krzyża z widocznymi w świetle bocznym owalnymi śladami

prawdopodobnie po niezachowanych drwenianych kaboszonach



występowanie owalnych śladów, praw-
dopodobnie po kaboszonach. W świe-
tle bocznym wyraźnie widać, że kiedyś
na krzyżu występowały elementy de-
koracyjne, które najpierw przymoco-
wano do krzyża, a potem obmalowy-
wano. Prawdopodobnie uległy one
zniszczeniu i częściowo odpadły, dla-
tego też usunięto pozostałe. Krzyż
pomalowano nie szlifując zgrubień
zaprawy, stąd też do dziś widoczne są
po nich ślady. Odkrycie to potwier-
dziło oryginalność krzyża. W związku
z tym został on poddany zabiegom
konserwatorskim i restauratorskim.
Postanowiono zrekonstruować kabo-
szony, które zostały pozłocone.

Bardzo interesującym elementem
okazał się również titulus, czyli ta-
bliczka z napisem przybita na krzyżu
nad głową Chrystusa. Przy bliższych
oględzinach w napisie IN okazało
się, że litera

ęści z grubej tektury i doklejone. Po
ich

ЦI
Ц ma dorobione dwie

cz
usunięciu w tle dał się zauważyć

zamalowany na niebiesko ślad litery R.
Znaczyło to, że pierwotny napis na
titulusie brzmiał INRI, czyli skrót
z łacińskiego

Przerabiając na skrót pi-
sany cyrylicą, po prostu usunięto
dłutem część litery R i ścieniono pozo-
stałe litery. Z ładnego, „grubego”
napisu zrobiono bardzo cienkie litery.

Nie było wątpliwości co do rekon-
strukcji napisu INRI. Wykonano rów-
nież aranżację plastyczną ornamentu
otaczającego owalną tabliczkę. Litery
i niektóre elementy pozłocono. Po
zmontowaniu wszystkich części kru-
cyfiksu okazało się, że należy jeszcze
spatynować złocenia, aby dopasować
je do ciemniejszego koloru karnacyj-
nego.

Krucyfiks pod odnowieniu jest przykła-
dem, że wszystkie elementy zabytku są
bardzo istotne i powinny być traktowane
z należytą starannością, gdyż nawet od
drobnych jego fragmentów (w tym przy-
padku kaboszony) zależy ostateczny wygląd
całości.

Jest to również przykład tzw. aranżacji
konserwatorskiej. W oparciu o podobne
obiekty z epoki konserwatorzy zapropono-
wali rozwiązanie estetyczne, które zostało
komisyjnie zaakceptowane. Obecny wygląd
wydaje się maksymalnie zbliżony do pier-
wotnej formy zabytkowego krucyfiksu.

Iesus Nasarenus Rex
Iudeorum.

5Konserwatorskie odkrycia

Znaleziony w ZalesiuZalesiu

Od lewej: zbliżenie na sznur podtrzymujący perizonium przed konserwacją

oraz ten sam fragment sznura i perizonium po odnowieniu

Od lewej: rzeźbione stopy

Chrystusa przed konserwacją

i po pracach restauracyjnych
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Przerobienie napisu łacińskiego na cyry-
licę świadczy o tym, że krucyfiks został
jedynie przysposobiony do potrzeb liturgii
cerkwi prawosławnej. Powstał zapewne

wcześniej, ale nie wiadomo dokładnie kiedy.
Trudno także ustalić jego pierwotne prze-
znaczenie i jaki sposób znalazł się ostatecz-
nie w cerkwi w Zalesiu.�

Konserwatorskie odkrycia

Rekonstrukcja liter napisu INRI Wygląd titulusa po zakończeniu konserwacji

Od lewej: krucyfiks przed

i po konserwacji

Usunięte fragmenty litery órnie

z tektury, w tle widać zamalowany ślad litery R

Ц doklejone wt Czerwona kredką zaznaczono ślady

poprzednich, usuniętych liter łacińskich

Titulus z założonymi zaprawami, przygotowany

do procesu złocenia

Titulus przed konserwacją



7Do Redakcji

Szanowna Redakcjo
„Skarbów Podkarpackich”,

dopiero niedawno natrafiłem na Wasze cza-
sopismo, i dzięki edycji elektronicznej zapoz-
nałem się z zawartością wszystkich numerów.
Serdecznie gratuluję tak cennej inicjatywy
i znakomitych efektów.

Jako badacza judaików zainteresował mnie
zwłaszcza artykuł Andrzeja Potockiego o naj-
starszej macewie na kirkucie w Rymanowie.
Właśnie wróciłem z Rymanowa, gdzie ze stu-
dentami przeprowadziliśmy sondażowo inwen-
taryzację ponad stu macew. Szczególną uwagę
zwróciłem na tę opisaną w rzeczonym artykule.
Problemy z odczytaniem napisu na tej steli
wynikły z tego, że wszyscy, których Andrzej
Potocki do tego zaangażował, posługiwali się
fotografią wykonaną po pomalowaniu na niej
liter. Pan Wojciech Białas, który opiekuje się
kirkutem, i któremu zawdzięczamy odkrycie
XVII-wiecznych macew, pomalował na nich
litery. Niestety bez znajomości języka hebraj-
skiego w szeregu przypadkach „minął się”
z formami liter, wykutych bardzo płytko, już
znacznie zatartych i łączących się z ubytkami
kamienia.

Nie chcę polemizować z co najmniej
dyskusyjnymi wypowiedziami Pana Andrzeja
Potockiego, któremu generalnie należy się
chwała za popularyzację zabytków żydowskich
Podkarpacia. Muszę jednak stwierdzić, że
napis na najstarszej macewie niezależnie od
tego kto go wykuł został zredagowany przez
osobę dobrze znającą język hebrajski i jest
zupełnie poprawny i kompletny. Zaskakuje
jedynie zmiana tradycyjnego układu członów
formularza epitafijnego. Formy liter są typowe
dla tego okresu i analogiczne jak na innych
epigrafach z tego czasu. Tekst inskrypcji jest
następujący:

Uwagi:

Wersy 3–4: Parafraza biblijnego wersetu
Drugiej Księgi Samuela 23,20. Epitet „chaj” jest
wieloznaczny, zależnie od kontekstu bywa tłu-
maczony jako: żywy, surowy, mocny, silny, dzielny.

Wersy 5–6: Drugi dzień nowiu miesiąca
tamuz (= 1 tamuz) 5376 roku wypadł 16
czerwca 1616.

Wers 7: Wobec braku personaliów zmarłego
w typowym miejscu inskrypcji (tj. w wersie 3

lub 4) należy ten skrót traktować jako zapis per-
sonaliów w postaci akronimu, wymawianego
prawdopodobnie jako Szabasz. Taki zapis
świadczyć może, że zmarły był powszechnie
znany ówczesnej społeczności żydowskiej Ry-
manowa pod tym akronimem i zapewne był
kimś ważnym.

Wers 8: Por. Pierwsza Księga Samuela 25,29.

Oprócz tej macewy, w jej pobliżu, tj. w środ-
kowej części wschodniego stoku zbocza, odkry-
tych zostało siedem innych stel z XVII wieku,
w tym cztery z zachowanymi datami (1619,
1627, 1678–1679, 1680). Słuszne jest przypusz-
czenie Andrzeja Potockiego, że w tej części
cmentarza „będzie można odnaleźć jeszcze
równie stare nagrobki”, być może nawet z XVI
wieku.

Na rymanowskim kirkucie przetrwało nie-
wiele nagrobków w stosunku do stanu pierwot-
nego. Jednak z ich lokalizacji możliwe jest od-
czytanie faz powiększania terenu grzebalnego
w czasie funkcjonowania cmentarza. Z XVIII
stulecia zinwentaryzowaliśmy szesnaście ma-
cew, które znajdują się na zachód od XVII-
-wiecznych. Najliczniejsze są macewy z XIX wie-
ku, rozmieszczone po północnej i zachodniej
stronie starszego obszaru. Nieliczne nagrobki
z XX wieku są w północnej części cmentarza.
Ponadto miejsca wokół oheli, po śmierci kolejnych
cadyków, zapewne tradycyjnie zarezerwowane
były dla pochówków ich krewnych i powinowa-
tych oraz prominentów gminy. Potwierdzają to
nieliczne zachowane stele, np. przy ohelu Me-
nachema Mendla (zm. 1815), Jehudy Lejba,
syna Menachema Mendla (zm. 1846); Natana
Note, syna Jisraela Jaakowa, wnuka Menache-
ma Mendla (zm. 1877).

Odnośnie do „znaku solarnego”, o którym
pisał we wspomnianym artykule Andrzej Po-
tocki, ilustrując to fotografią macewy z Ryma-

nowa (jest to nagrobek Perel, córki Zewa-Wolfa,
zm. 1751) dodam, że takie geometryczne rozety
znane są z zabytków żydowskich z okresu staro-
żytnego z obszaru Bliskiego Wschodu i stosowane
były na obiektach żydowskich (także na nagrob-
kach) nieprzerwanie aż do okresu holokaustu
(zob. A. Trzciński, Symbole i obrazy. Treści sym-
boliczne przedstawień na nagrobkach żydow-
skich w Polsce, Lublin 1997, s. 136–138).

Z wyrazami szacunku

Andrzej Trzciński, Lublin, 26 maja 2008.

Listy od Czytelników

Fotografia najstarszej steli – awers
(fot. A. Trzciński, 2008)

RZESZÓW

Rymanów

KROSNO
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Wszystko zaczęło się w Bruśnie,
starej, XV-wiecznej wiosce, na
długo zanim podzielono ją na

Nowe Brusno i Stare Brusno. Ośrodkiem
kamieniarstwa było oczywiście Stare Bru-
sno, nieistniejąca wieś, niegdyś zamieszkała
niemal przez samych Rusinów, Ukraińców.
Kamieniarstwem, ale już w mniejszym
zakresie, zajmowali się także mieszkańcy
sąsiedniej koloni niemieckiej Deutschbach,
założonej w 1788 roku, czyli obecnej Po-
lanki Horynieckiej oraz Nowego Brusna.
W przeciwieństwie do Starego Brusna, No-
we Brusno miało w większości ludność
polską. Wszystkie trzy wioski ulokowały się
na krawędzi Roztocza, w dolinie rzeczki
Brusienki. Stare Brusno już u jej źródeł,
w okolicy pełnej wyniosłych wzgórz o wy-
sokości 310–360 m, gdzie kamienia leżą-
cego pod płytką warstwą ziemi było pod
dostatkiem. Występują tu zarówno twarde
piaskowce wapniste, jak i mniej odporne
wapienie. Jedne i drugie doskonale nadają
się do obróbki. Największe ich złoża za-
legają w rejonie Kamiennej Góry, położonej
na wschód od Polanki Horynieckiej, gdzie
od dawna istnieją kamieniołomy, dziś eks-
ploatowane już tylko sporadycznie, głównie
na materiał budowlany. Wymienione wyżej
wsie tworzyły swego czasu ośrodek ludowe-

go kamieniarstwa, będący fenomenem w tej
dziedzinie, który zasłynął głównie z arty-
stycznych wyrobów kultowych – krzyży i na-
grobków. Niestety, kamieniarstwo bruśnień-
skie to już tylko historia. Nie ma też wsi
Stare Brusno. Jej mieszkańców wysiedlono

tekst i fot. Stanisław Kłos

Rozsiane pośród

wzgórz, wykonane

z białego, wapiennego

kamienia, przydrożne

kapliczki, figury i krzyże

są nieodłącznym

elementem krajobrazu

lubaczowskiej części

Roztocza. Zrosły się

z tą ziemią, jakby je

matka natura zrodziła.

Ale ona dała tylko

kamień, reszta jest

dziełem człowieka

żyjącego na tej ziemi.

Proste, prymitywnie

ciosane kamienne

krzyże, pięknie

rzeźbione nagrobki,

stele i figury,

wypełniają też wiejskie

cmentarze,

rzymskokatolickie,

jak i te zapomniane

greckokatolickie.

Jedne i drugie są

efektem pracy całych

pokoleń kamieniarzy,

dawno wymarłych

i ostatnich

– wypędzonych z tych

stron nieco ponad pół

wieku temu. Niektóre

liczą już dziesiątki,

a nawet setki lat,

są omszone i nieco

pociemniałe ze starości,

inne ciągle białe, jakby

dopiero co wyszły spod

dłuta rzeźbiarza. Jedne

zadziwiają prostotą,

inne wyszukanym

kunsztem. Dziś nikt już

takich nie tworzy.

Stare Brusno

Stare Brusno,

fragment kamieniołomu

BruśnieńscyBruśnieńscy kamieniarze

Łówcza – krzyż na cmentarzu przycerkiewnym
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po wojnie na radziecką Ukrainę i tzw. Zie-
mie Odzyskane, domy spalono, a cerkiew
rozebrano. Tam, gdzie stały zabudowania
rośnie dziś las. Pozostał tylko wiejski cmen-
tarz, swoiste muzeum bruśnieńskiego kamie-
niarstwa. Jego historia warta jest poznania.

W XVI-wiecznej notatce z lustracji, wów-
czas królewskiej wsi Brusno, jest wzmianka:
„Tamże jest góra, w której kamienie młyń-
skie łamią, a tych mistrzów, którzy łamią

kamienie, jest trzey, dawają do zamku [cho-
dzi o zamek w Lubaczowie – SK] kamień
dziesiąty, których się na rok dostawa citra
vel ultra siedm”. W XVIII wieku tutejsze
kamieniarstwo było na tyle rozwinięte, że
w kamienie młyńskie, a zapewne i żarnowe,
zaopatrywało rozległą okolicę, a nawet te-
reny pogórza wschodniokarpackiego. W ro-
ku 1821 były tu czynne dwa kamieniołomy
i dwa piece do wypału wapna. Niewątpliwie
kamień bruśnieński służył także jako ma-
teriał budowlany. W tym czasie niemal każ-
dy kamieniarz miał tu swoją „górę”, czy
„łom”, gdzie dobywał kamień na własne
potrzeby.

Nieznane bliżej okoliczności sprawiły, że
zaczęto tu produkować kamienne krzyże,
początkowo prymitywne, a potem coraz
bardziej artystyczne. Kiedy to się zaczęło
dokładnie nie wiadomo, można jedynie
przypuszczać, że w XVII wieku. Ustna tra-
dycja mówi o „dwu Italianach, co przyszli
w pleni i zaczęli kopać górę”. Przekazał ją
Michał Nazarko, jedyny pozostały po wy-
siedleniach mieszkaniec Starego Brusna, po
wojnie osiadły w Polance Horynieckiej. Naj-
starsze krzyże spotykane w tej części Rozto-
cza, które można przypisać kamieniarzom
bruśnieńskim, pochodzą z XVIII wieku.

RZESZÓW

Stare BrusnoStare Brusno

LUBACZÓW

Samotny stary krzyż,

Nowiny Horynieckie

Na turystycznym szlaku

Bruśnieńscy kamieniarzekamieniarze

Radruż, krzyże na starym cmentarzu greckokatolickim
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W XIX wieku lokalny ośrodek kamie-
niarski stał się słynny z wyrobu nagrobków
i krzyży przydrożnych. Produkowano je
masowo według określonych wzorów, nie-
mal szablonów i rozprowadzano daleko
poza region lubaczowski, do Lwowa, Zamo-
ścia, Leżajska i Jarosławia. Wytworzyła się
nawet grupa zawodowa wozaków, którzy
handlowali nimi na jarmarkach. Okres naj-
większego rozwoju bruśnieńskiego kamie-
niarstwa przypada na przełom XIX i XX
stulecia. W latach międzywojennych zaczę-
ło ono przeżywać pewien kryzys, wynikający
z malejącego zapotrzebowania na wyroby,
upadło w latach 1946–1947 roku, kiedy to
wysiedlono niemal wszystkich trudniących
się tym zawodem mieszkańców.

Twórczość bruśnieńskich kamieniarzy
przechodziła swoistą ewolucję, od prymi-
tywnej, po wyroby niemal artystyczne. Po-
czątkowo były to proste, z grubsza ciosane
krzyże, w formie podobnej do krzyża mal-
tańskiego. Te najstarsze wyroby można je-

szcze dziś spotkać w wielu miejscach Roz-
tocza. Jeden stoi przy polnej drodze nieopo-
dal zapuszczonego cmentarza greckokato-
lickiego w Nowym Bruśnie. Jeszcze w poło-
wie XIX wieku wykonywano proste krzyże
cmentarne, bez wizerunku, na których wy-
kuwano jedynie inskrypcje i daty. Późniejsze,
typowe wyroby z Brusna, to krzyż z postacią
Chrystusa Ukrzyżowanego przedstawioną
frontalnie oraz kamienna pasyjka z Chry-
stusem Ukrzyżowanym i stojącymi u stóp
krzyża postaciami Matki Boskiej i Marii
Magdaleny. Innym typem był krzyż z kon-
turem Chrystusa Ukrzyżowanego umoco-
wany na postumencie z wnęką wypełnioną
postacią Matki Boskiej lub św. Mikołaja.
Początkowo postacie traktowano konturo-
wo i schematycznie, później kształtowano
je bardziej precyzyjnie. Niektórzy potrafili
im nadać piękne, pełne wyrazu oblicza.
Proste, prymitywne cokoły przybrały z cza-
sem bogatą formę. Na przełomie stuleci,
pod wpływem mody i docierających tu wzo-

Stare Brusno, krzyż przy drodze do Polanki Horynieckiej z XIX wieku upamiętniający zniesienie pańszczyzny

Horyniec Zdrój, pomnik poległych w 1918 r., dzieło Grzegorza KuźniewiczaStare Brusno, zarośnięty lasem opuszczony cmentarz

Na turystycznym szlaku
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rów, pojawiły się bardziej wyrafinowane
produkty. Produkowano bogato rzeźbione
nagrobki ze statuetkami aniołów lub Matki
Boskiej, obeliski z gałązkami wawrzynu,
strzaskane kolumny, wymyślnie płaskorzeź-
bione stele. Na krzyżach, w miejsce postaci
Chrystusa wystepują wieńce cierniowe. Uzu-
pełnieniem tej różnorodności wytworów
były wyrabiane tu także żydowskie macewy.
Na miejscu najczęściej robiono same płyty,
inskrypcje wykuwali już żydowscy kamie-
niarze w Lubaczowie.

Kamieniarstwem zajmowali się nie tylko
mieszkańcy Starego Brusna, ale również są-
siedniego Nowego Brusna oraz obecnej Po-
lanki Horynieckiej. Rzemiosłem tym trud-
niły się całe rodziny, a zawód przechodził
z pokolenia na pokolenie. W okresie naj-
większego rozwoju bruśnieńskiego kamie-
niarstwa do najbardziej znanych wytwórców
należały rodziny: Lubyckich, Podgóreckich,
Zaborniaków, Zacharsków, Birnbachów
oraz Kuźniewiczów. Wszyscy kamieniarze,
oprócz jednego, byli mniej lub bardzie uta-
lentowanymi samoukami. Wśród rzeźbia-
rzy tworzących w pierwszej połowie XX
wieku wyróżniali się: bracia Jędruch i Grze-
gorz Kuźniewicze, Iwan i Dymitr Podgó-
reccy, Piotr Lubycki, Jędruch Zacharko,
Grzegorz Grabowicz, Iwan Kosmyna i Teo-
dor Gudza.

Najbardziej utalentowanym twórcą był
niewątpliwie Grzegorz Kuźniewicz (1871–
–1948) ze Starego Brusna, który jako jedyny
zyskał miano artysty. Miał możliwości
uczyć się rzeźbiarstwa we Lwowie, a następ-

nie we Włoszech. Przez kilka
lat przebywał też w Ameryce,
gdzie – pracując w zawodzie –
doskonalił swoje umiejętności
rzeźbiarskie. W roku 1919 po-
wrócił do Brusna. Jego dziełem
jest piękny pomnik na cmen-
tarzu w Horyńcu Zdroju po-
święcony żołnierzom polskim
poległym w wojnie polsko-
-ukraińskiej.

Po powojennych wysiedle-
niach ludności kamieniarstwem
zajmowali się jeszcze: Mieczy-
sław Zaborniak w Polance Ho-
rynieckiej, Dymitr Podgórecki
i Adam Birnbach w Nowym
Bruśnie, ale w końcu i ci odeszli
z tego świata. Współcześnie kon-
tynuatorem tradycji bruśnień-
skiego kamieniarstwa był zmarły
przed trzema laty Henryk Jan-
czura z Lubaczowa, utalento-
wany rzeźbiarz, samouk. Two-
rzyć zaczął w latach 70. XX wieku. Jego
dziełem są m.in. figura Matki Boskiej
w Hucie Złomy, postacie św. Brata Alberta
i błogosławionej Siostry Bernardyny, zdo-
biące fronton kościoła OO. Franciszkanów
w Horyńcu Zdroju oraz wyraźnie naśladu-
jący bruśnieńską twórczość pomnik w Niw-
kach koło Lubaczowa. Marzyło mu się
stworzenie w Bruśnie, w opuszczonej hali
kamieniołomu, centrum sztuki kamieniar-
skiej. Myśl zapewne szczytna, ale w czasach
gdy wszystko przesiąknięte jest komercją,
podejmie się ktoś tego dzieła?�

Horyniec Zdrój, fontanna

Henryka Janczury przed

Domem Zdrojowym

Od lewej:

zniszczony krzyż przydrożny

w dawnej wsi Monastyr;

bruśnieńska pasyjka

w Nowinach Horynieckich;

Stare Brusno, stela

nagrobna na cmentarzu

greckokatolickim

Na turystycznym szlaku



12 Dobra utracone tekst Andrzej Potocki, fot. zbiory prywatne

Zbudował go nieco powyżej synagogi
cadyk Cwi Hirsz Mesherat (Sługa),
zwany też Hirsz Rymanower, uczeń

rymanowskiego cadyka Menachema Men-
dla. Cwi Hirsz w 1827 roku, po kilku latach
nieobecności, po śmierci swojego mistrza
przybył do Rymanowa i został uznany przez

miejscową wspólnotę chasydzką za następ-
cę Mendla. Przez dwadzieścia lat przewo-
dził rymanowskim chasydom, ale zyskał
sobie także szerokie grono zwolenników
w innych miejscowościach w Galicji, a na-
wet na Słowacji

Marcin Buber napisał o nim: „Jego nieraz
tchnące dumą zachowanie kryło głęboką
pokorę; w swoich prostych, a zarazem od-
znaczających się wielką głębią pouczeniach
moralnych powiadał, że mówi to tylko, co
podsuwa mu natchnienie i nieraz nie po-
trafił nawet przypomnieć sobie ich treści.
Od przychodzących do niego petentów czę-
sto żądał znacznych i dokładnie określo-
nych sum – liczby te najpewniej miały zna-
czenie mistyczne – za każdym jednak razem
wszystkie znajdujące się w domu pieniądze
rozdawał potrzebującym; dokonywał po-
między chasydami nowego podziału dóbr,
niewątpliwie kierując się przekonaniem, iż
należy znieść ich nierówność”.

Pomimo że sam żył bardzo skromnie –
a może właśnie dlatego – stać go było na

Rabinacki pałac

zbudowany w drugiej

ćwierci XIX w. byłby

bez wątpienia jednym

z najcenniejszych

zabytków Rymanowa,

gdyby dotrwał do

naszych czasów.

Niestety stało się

inaczej. Zdewastowany

i doprowadzony

do stanu ruiny

bezpowrotnie zniknął

z pejzażu kulturowego

miasta, podobnie jak

i bejt ha-midrasz.

jest plac
Był pałac,

Pałac rabinacki, elewacja od

strony ul. I. Bieleckiego

Miejsce, gdzie stał

pałac rabinacki

– widok współczesny
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zbudowanie nieopodal synagogi tzw. pałacu
rabinackiego, w którym zamieszkał. Na
planie katastralnym z 1852 r. budowla figu-
ruje pod numerem 197 jako własność
Hersza Kochana, czyli cadyka Cwi Hirsza
Cohena, pomimo że ten nie żył już od pięciu
lat. Zatem nie stanowił wówczas pałac wła-
sności gminy żydowskiej – Rymanow Jude
Gemeinde, mimo że mieściła się w nim na
parterze także sala modlitewna i przeniesio-
ny do niego ośrodek studiów Tory, założony
jeszcze przez cadyka Menachema Mendla.

Rebe reb Cwi Hirsch Mesherat każdego
roku w święto Purym urządzał ucztę dla
wszystkich biednych. Ubodzy chasydzi
z Rymanowa zasiadali przy długim szerokim
stole, pod zachodnią ścianą w sali jego nauk,
czyli w sali modlitewnej, na parterze rabi-
nackiego pałacu. Każdemu podawano dużą
ćwiartkę pieczonego indyka. Pośrodku sali
stała beczułka wina, a obok niej mały stolik.
Każdy, kto chciał, podchodził do stolika,
brał kubek, napełniał go winem i pił, aż
w sercu poczuł radość. Był to dzień jedzenia
i picia, pieśni i tańców dla wszystkich bied-
nych Żydów z Rymanowa. Hirsz Rymano-
wer zmarł w 1847 r. Jego następcą został syn
Józef Friedman, który przewodził ryma-
nowskim chasydom, aż do swojego zgonu
w 1913 roku.

Mieczysław Orłowicz we wspomnieniach
odnoszących się do jego pobytu w Ryma-
nowie w latach 1895–1904 zanotował: „Ry-
manów był w tych czasach siedzibą jednego
z najsłynniejszych rabinów-cadyków Gali-
cji. Ściągały tu więc tłumy pielgrzymów
żydowskich z całej Galicji. Tak wiec sława
cadyka Józefa Friedmana była równie wielka
jak ojca, po którym przejął zwolenników.
Drugi syn cadyka Cwi Hirsza Jekutiel Fried-
man był dyrektorem jesziwy w Rzeszowie,
a potem w Stanisławowie”.

Józef Friedman, podobnie jak wszyscy
cadykowie z dynastii sadogórskiej, wyzna-
wał zasadę, że majestat wymaga stosownej

oprawy. Wobec licznego na-
pływu chasydów, jego zwo-
lenników, dysponował znacz-
nymi funduszami. Pod koniec
XIX w. przebudował pałac
albo odnowił go, nadając ele-
wacji nowy kształt w stylu
secesji wiedeńskiej. Bez wąt-
pienia zmieniono także kon-
strukcję dachu, nawiązując do
pałacu cadyków Friedmanów
w Sadogórze. Pałac rabinacki
w Rymanowie stał się naj-
bardziej okazałą siedzibą ca-
dyka w granicach obecnego
województwa podkarpackiego.

W tym samym czasie przebudowywano
również synagogę, zmieniając jej strop
z kolebkowego na Kleina i nadając nowy
kształt kolumnom podtrzymującym bimę.
Ich kapitele także nawiązują do secesji
wiedeńskiej. W pałacu rabinackim urządzo-
nym wewnątrz z przepychem: marmurowe
kominki, sztukaterie, mozaiki na podłogach.
Po zajęciu Rymanowa przez Armię Czer-
woną, od września 1944 r. kwaterowali tu
sowieccy żołnierze, którzy doprowadzili
pałac do ruiny. Wyrywaną z podłóg mo-
zaiką palili w piecach, podczas pijatyk demo-
lowali wnętrza, a potrzeby fizjologiczne za-
łatwiali w kominku.

Po opuszczeniu przez nich pałacu z da-
chu zdjęto blachę, a następnie rozebrano
ceglane mury. Decyzję o jego zburzeniu po-
djął ówczesny burmistrz miasta Franciszek
Kenar, pochodzący z Iwonicza. Jego kilku-
miesięczne burmistrzowanie zapisało się wie-
loma bezmyślnymi decyzjami dewastacji
i rozbiórek wielu pożydowskich budynków,
nadających się do remontów i uratowania.

Dzisiaj w tym miejscu jest wysfaltowany
plac targowy i gdyby nie austriacki kataster
oraz kilka starych fotografii, trudno byłoby
dać wiarę, że kiedyś stał tam taki wspaniały
budynek.�

RZESZÓW

Rymanów

KROSNO

Fragment katastru miasta

Rymanowa z 1852 r. Pod

numerem 197 jest pałac

rabinacki, pod numerem 200

synagoga, a pod numerem

199 – bejt ha-midrasz.

Po lewej: na drugim planie –

fragment pałacu rabinackiego

widziany z południowo-

-zachodniego naroża rynku.

Zdjęcie z okresu

międzywojennego ze zbiorów

rodziny Bieleckich



14 Historyczne uzdrowiska

W końcu XVIII w. Michał Osta-
szewski, jeden z dowódców Kon-
federacji Barskiej, przystąpił do

budowy pierwszych obiektów uzdrowisko-
wych, wkrótce jednak odsprzedał Iwonicz
rodzinie Załuskich. W 1825 rozpoczęto
budowę zakładu kąpielowego i łazienek,
lecz tak na dobre zaczęły one funkcjonować
w 1837 r., gdy uzdrowiskiem zarządzał Ka-
rol Załuski, a póżniej jego syn – hr. Iwo.
Uzdrowisko należało do tego rodu aż do

1945 r., kiedy to NKWD aresztowało całą
rodzinę. Po wojnie – jak wszystkie – zostało
upaństwowione.

Iwonicz (w XIX w. do nazwy dodano
drugi człon: Zdrój) jest przykładem zespołu
zwartej drewnianej zabudowy uzdrowisko-
wej w stylu szwajcarskim połączonej z póź-
noklasycystycznym nurtem architektury pol-
skiej. W budowlach z późniejszego okresu
można dostrzec wpływ secesji i budownic-
twa ludowego. Urok zabudowy tej miejsco-
wości uzdrowiskowej chwalił w 1866 roku
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profe-
sor balneologii Józef Dietl: „Wszystkie te
domy odznaczają się pięknemi formami bu-
downiczymi, pewną nieprzesiężoną ozdob-
nością i elegancją”.

Do najstarszych istniejących obiektów
należą: pawilon dawnej pijalni – glorieta
z ośmioma kolumnami (1837), „Stary Pałac”
(1838), budynek ze sklepami, podcieniami
i wieżą zegarową, czyli „Bazar” (1842), „Hotel
Główny – Dom Zdrojowy” mieszczący wów-
czas salę balową, jadalnię, salę bilardową
i cukiernię (1860), pensjonat „Ustronie”.
W 1887 r. do „Domu Zdrojowego” dobudo-
wano dużą, służącą do dziś, werandę. W la-
tach 70. i 80. XIX w. powstały jeszcze m.in.:

tekst i fot. Krzysztof Kamiński

Iwonicz-Zdrój, jedno

z najstarszych polskich

uzdrowisk, wciąż

trzyma się krzepko

mimo sędziwego wieku.

Już w 1578 r.

wspominał o nim

Wojciech Oczko,

nadworny lekarz

Stefana Batorego,

a w 1630 r. lekarz

z Przemyśla,

Jan Sechkini opisał

walory lecznicze wód

iwonickich. Największy

jednak rozkwit kurortu

nastąpił w XIX wieku.

Charakterystyczna dla

Iwonicza-Zdroju budowla –

„Bazar” z wieżą zegarową

„Biały Orzeł” – perełka

uzdrowiskowej architektury

UrokUrok staregostarego kurortu
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„Łazienki Mineralne”, pensjonaty „Belwe-
der”, „Krakowiak”, szpital zdrojowy, kościół
pod wezwaniem Świętego Iwona i Matki
Boskiej Uzdrowienia Chorych, zbudowany
według projektu architekta austriackiego
Favorgera.

Już w 1867 roku było w Iwoniczu 400
miejsc noclegowych. Część gości przybywa-
ła tu na

Wajs z Klimkówki
z braćmi Janem i Antonim. Pensjonat
ten ma ciekawy epizod w swojej histo-
rii, bowiem od 26 lipca do 20 września
1944 był siedzibą Rządu Rzeczpospo-
litej Iwonickiej. Oddział AK dowo-
dzony przez Franciszka Kochana „Ob-
łońskiego”, w ramach akcji Burza wyzwolił
Iwonicz-Zdrój i proklamowana Rzeczpo-
spolita Iwonicka istniała aż do wejścia wojsk
radzieckich.

Dobrze zachowany układ przestrzenny
podkreślają wciąż odnawiane obiekty, a tak-
że odtworzona dekoracja ich otoczenia
z klombami i alejkami. Przebywający w tym
podkarpackim uzdrowisku na leczeniu lub

na wczasach zwracają
uwagę na „staroświecki”
charakter zabudowy nie-
zakłócony nowoczesno-
ścią. Jedynym nowym
elementem w zabytko-
wym centrum jest koś-
ciół. Zastąpił on dawny,
za mały na dzisiejsze po-
trzeby parafii i kuracju-
szy. Ten starszy pozo-
stał obok nowego, jako
przykład i pamiątka nie-
gdysiejszej, urokliwej
architektury.

kuracje, a wielu – w tym właściciele
okolicznych dworów – w celach towarzy-
skich. Po to, żeby spotkać się i zabawić
w dobrym gronie. Dalsza rozbudowa ku-
rortu nastąpiła na początku XX wieku.
Szybko przybywało wtedy miejsc dla kura-
cjuszy. W roku 1902 z leczenia iwonickimi
wodami skorzystało ich ponad 3 tysiące,
a w 1912 już prawie dwa razy więcej.
W pierwszych latach XX stulecia wykonano
skwer z klombami i fontanną, w następnych
zbudowano szpital „Excelsior” i pensjonaty,
m.in.: „Mały orzeł”, „Trzy lilie”, „Jutrzenka”,
„Światowid”, „Berta”, „Grażyna”, „Marysień-

ka”, budynek poczty. Szczególną urodą
wyróżnia się „Biały Orzeł” – w stylu
szwajcarskim, z balkonikami i zdobio-
nymi balustradami. Z archiwalnych
dokumentów wiadomo, że wykonaw-
cą tej „perełki” iwonickiej był majster
ciesielski Florian

�

RZESZÓW

Iwonicz
Zdrój

KROSNO

„Stary Pałac” – jeden z najstarszych obiektów, dziś siedziba dyrekcji uzdrowiskaWiekowy „Dom Zdrojowy” z werandą

Drewniany pensjonat

„Mały Orzeł”

Historyczne uzdrowiska

Po lewej: odnowione „Stare

Łazienki” przeżywają drugą

młodość

Urok staregoo kurortukurortu
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Wlatach 90. XX wieku
opiekę nad kolekcją
powierzono muzeal-

nikom z Krakowa, którzy rozpoczę-
li profesjonalne prace konserwa-
torskie i katalogowanie zabytków.
Znaczną część ekspozycji przenie-
siono do nowego budynku. Obec-
nie na całość Muzeum składają
się: skarbiec, kolekcja dzieł sztuki
i rzemiosła artystycznego, działy
misyjny i etnograficzny. O jego
randze świadczy to, że zabytkowe
przedmioty wypożyczają stąd na
wystawy m.in. Zamek Królewski
w Warszawie, Muzeum Narodowe
w Krakowie czy Muzeum Etno-
graficzne w Krakowie.

Wśród ponad czterech tysięcy
obiektów, szczególne miejsce w skarbcu zaj-
mują zwęglone szczątki obrazu Matki Bożej
Starowiejskiej spalonego przez bezpiekę
w 1968 roku. Wiele pamiątek ma charakter
relikwii, jak ostatni ornat używany przez
Jana Pawła II w domowej kaplicy w Wa-
tykanie, kielich z mszy na krakowskich
Błoniach, kiedy to papież beatyfikował je-
zuitę Jana Beyzyma. Pamiątki te, podobnie
jak długopis i przybornik z papieskiego
biurka, są darami kardynała Stanisława Dzi-
wisza dla starowiejskiego muzeum.

Unikatowy charakter mają eksponaty
związane z innymi papieżami, jak pantofel
Piusa VI lub jedwabny pas Piusa IX, którego
dekretem koronowano obraz w Starej Wsi.
Wiele rekwizytów dotyczy wielkich postaci
Kościoła, jak św. Franciszka de Hieronimo,
św. Roberta Bellarmina, kardynała Adama
Kozłowieckiego, kardynała Ignacego Raczyń-
skiego – ostatniego prymasa Rzeczypospo-
litej pochowanego w Brzozowie. W od-
dzielnej gablocie umieszczono pamiątki po
bł. Janie Beyzymie, m.in. papieską bullę bea-
tyfikacyjną, jego albę, różaniec i włośnicę.
W oszklonych szafach spoczywa szereg re-
likwii i przedmiotów o wyjątkowej wartości
kościelnej, jak kość przedramienia ks. Pio-
tra Skargi, liść z klonu zerwany w Gietrz-

wałdzie w dniu objawienia Matki Bożej,
korona wotywna z datą renowacji 1715 r.,
figurka nowicjacka z sukienką. – Większość
przedmiotów, które zdobią muzeum, wy-
magało najpierw gruntownego oczysz-
czenia i żmudnej pracy konserwatorskiej –
wspomina kustosz Andrzej Pawłowski.

tekst i fot. Krzysztof Kamiński

Muzeum jezuitów

w Starej Wsi koło

Brzozowa (prawidłowo:

Muzeum Towarzystwa

Jezusowego Prowincji

Polski Południowej)

należy dziś do

najciekawszych na

Podkarpaciu. Powstało

w latach 70. XX wieku

z izby muzealnej,

w której przechowywano

najcenniejsze pamiątki

zakonne. Twórcą nowej

placówki był

ks. Kazimierz Kucharski,

przebywający

w starowiejskim

klasztorze do 1986 roku.

RZESZÓW

Stara Wieś

BRZOZÓW

Starowiejskie klejnoty

Ostatni ornat Jana Pawła II z prywatnej kaplicy watykańskiej

Jedna z cenniejszych relikwii – kość przedramienia

księdza Piotra Skargi
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Obok ornatów, paramentów i osobistych
pamiątek, na uwagę zasługuje zbiór obrazów.
Jeden z nich przedstawia widok klasztoru
w Starej Wsi w XVIII wieku. Tuż obok wiszą
portrety abp. Raczyńskiego, kard. Bellarmi-
na, Stanisława Zremby – fundatora kolegiów
jezuickich w Krośnie, Jarosławiu i Przemyślu.

– Dwa okazałej wielkości obrazy są jedy-
nymi pozostałościami po okresie, kiedy ten
klasztor należał do zakonu paulinów – infor-
muje historyk sztuki Dariusz Kucia. – Jeden
jest najstarszą, pochodzącą z 1613 roku, ko-
pią wizerunku Matki Boskiej Częstochow-
skiej, wykonaną przez Franciszka Śniadec-
kiego. Uwidocznione są na nim klejnoty
– wota, jakie w późniejszym czasie umiesz-
czono w sukienkach obrazu. Drugim ekspo-
natem popaulińskim jest obraz z ok. 1690 ro-
ku, przedstawiający adorowanie Matki Boskiej
Częstochowskiej przez różne stany społeczne
Polski. To dzieło niedawno odnalezione w sta-
nie bardzo zniszczonym w klasztornym maga-
zynie, zostało częściowo zrekonstruowane
w Krakowie.

W budynku Muzeum przylegającym do
bazyliki, na dwóch piętrach rozmieszczono
zbiory sztuki sakralnej z XIX i XX wieku.
Największą część stanowią szaty liturgicz-
ne: ornaty, dalmatyki i kapy. Są także rzeźby,
obrazy – chorągwie, kilkaset medalików
wykonanych z różnych materiałów. Pocho-
dzą ze wszystkich zakątków świata. Dzielą
się na mariologiczne, chrystologiczne i przed-
stawiające świętych. – To największa kolek-
cja w Polsce. Oprócz wartości religijnych,
stanowi przegląd sztuki medalierskiej – pod-
kreśla kustosz Andrzej Sułkowski.

Wiele jest tu pamiątek po ks. Władysła-
wie Gurgaczu (ur. w 1914 w Jabłonicy Pol-
skiej), kapelanie Polskiej Podziemnej Armii
Niepodległościowej, aresztowanym i po poka-
zowym procesie zamordowanym przez UB
w 1949 roku. M. in. malowane przez niego
obrazy olejne i akwarele, własnoręcznie
zdobiona stuła, krzyżyk nowicjacki, kielich,
patena i ryngraf.

Jedna z sal mieści egzotyczne pamiątki
przywiezione przez jezuitów – misjonarzy

Muzea

klejnotyklejnoty

Kapa, ornat i stuła metropolity wrocławskiego, kardynała Fryderyka

von Hessen Darmstadt (1616–1682), pantofel Piusa VI i pas Piusa IX

Bogata kolekcja szat liturgicznych zasłużonych postaci,

rzeźby i inne cenne pamiątki z XVII–XIX w.
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w XIX i XX wieku z Afryki, Azji, Ameryki
Południowej, Australii i Oceanii. Spora
część pochodzi z renomowanego, przedwo-
jennego Konwiktu Chyrowskiego Jezuitów.
Obok przeróżnych przedmiotów codzien-
nego użytku należących do misjonarzy, eks-
ponaty pokazują kulturę i rzemiosło odle-
głych narodów. Najważniejszą z postaci
misjonarzy jest bł. Jan Beyzym (1850–
1912), opiekun młodzieży jezuickiej w Tar-
nopolu i Chyrowie, który pełnił wiele lat
posługę misyjną na Madagaskarze, gdzie
opiekował się trędowatymi. Utworzył dla
nich istniejący do dzisiaj szpital. Chlubą
tego działu jest, istniejąca od trzech lat
kolekcja ponad stu szopek z XIX i XX
wieku, sprowadzonych z całego świata. – To
jedyna taka w Polsce wystawa, największa
i czynna cały rok – zaznaczają opiekunowie
muzeum. Oprócz polskich szopek (krakow-
skiej, z Paszyna, z Chochołowa), można
zobaczyć niemieckie, misternie wykonane
włoskie, egzotyczne z Ameryki Południo-
wej, afrykańskie czy australijskie. Najnow-
szym nabytkiem jest ukraińska, w postaci
ikony. Choć sezon bożonarodzeniowy od-
legły, tych eksponatów ciągle przybywa.

– W niedalekiej przyszłości, na podda-
szu budynku powstanie kolekcja współczes-
nej sztuki polskiej. Już teraz w magazynie
znajduje się kilkadziesiąt obrazów i grafik
najznakomitszych polskich artystów – mó-
wi Sułkowski – Będą to prace powstające na
przykład podczas plenerów organizo-
wanych w różnych krajach pod patronatem
jezuitów.�

Muzea

A. Sułkowski pokazuje bogato zdobioną koronę z datą renowacji 1715 r.

Szopka neapolitańska

Od lewej: szopka Indian znad peruwiańskiego

jeziora Titicaca (mały Jezus w łodzi); szopka z Karaibów

Broń afrykańska i trofeum myśliwskie, poniżej

XIX-wieczny kufer podróżny obity skórą zebry

śmierci”
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Zkapliczką tą związana jest ciekawa
tradycja. Słynęła z dzwonka loretań-
skiego, któremu okoliczni mieszkań-

cy przypisywali zdolność skracania mąk na
łożu śmierci. Tego typu kapliczki z dzwon-
kami „dobrej śmierci” były niegdyś rozpow-
szechnione na tym terenie. Jeżeli ktoś długo
konał i nie mógł umrzeć, to wtedy przycho-
dzili krewni i prosili, żeby dzwonić dzwon-
kiem. Zakonnicy z klasztoru w Borku Starym
znają kilka przypadków „dobrej śmierci” po
jego użyciu. Ale są też przypadki cudow-
nego ozdrowienia, o czym pisał nieżyjący
przeor boreckiego klasztoru ojciec Justyn
Sigda w swoich wspomnieniach

„… Pewnego razu przyszedł do
mnie jakiś chłop z Błażowej, prosząc o zgo-
dę na użycie dzwonka, bo nie mógł się
doczekać śmierci swojej teściowej leżącej

od kilku tygodni w łóżku. Niespodziewanie
jednak, gdy wrócił do domu po półgodzin-
nym dzwonieniu, zastał teściową w pełni sił,
obierającą ziemniaki na obiad…”.

Ale dzwonki umieszczone w tego typu
kapliczkach miały jeszcze inne znaczenie,

chroniły okolicę przed burzami,
zwłaszcza przed gradem. I dlatego
lokowano je na wzgórzach, skąd
dźwięk roznosił się daleko „wierzo-
no bowiem, że w zasięgu głosu ta-
kiego dzwonu ludziom nie groziło
żadne niebezpieczeństwo. Co waż-
niejsze, nawet diabeł nie miał do-
stępu do okolicy, a więc czyniły te
dzwonki okolicę bezpieczną” – pod-
kreśla rzeszowski etnograf, dr An-
drzej Karczmarzewski.

Początkowo na wzgórzu stała
drewniana kapliczka, obecna jest
kolejną. Nie są znani jej fundatorzy,
wiadomo natomiast, że nieodłącznie była
związana z klasztorem. Stoi tuż przy dro-
dze, którą wędrowali pątnicy z bliższych
i dalszych okolic do cudownego obrazu Mat-

ki Boskiej Boreckiej.

Drewniana figura „Pie-
ty”, która zdobi wnętrze jest
chyba starsza od obecnej
budowli. Może pochodzi
z drewnianej XVIII-wiecznej
kapliczki, młodsze od figu-
ry wydaje się malowidło
z ołtarza, przedstawiające
śmierć człowieka sprawiedli-
wego, który umiera w oto-
czeniu aniołów.

W Kościele tego typu
malowidła należą do tzw.
„Biblii pauperum” czyli

„biblii ubogich”. Bowiem sztuka kościelna to
nie tylko przedstawianie wizerunków świę-
tych, ale także moralne pouczanie, wprowa-
dzanie w podstawowe zasady wiary. Wy-
korzystywano do tego malowidła, które
pomagały w wykładaniu
prawdy wiary czy nauki
często niepiśmiennym
wiernym. Jednak w ka-
pliczkach przydrożnych
sceny z „biblii ubogich”
występują niezwykle
rzadko.

Chłopak
z Opalenisk:

�

W Borku Starym,

nieopodal klasztoru

OO. Dominikanów,

góruje na szczycie

wzgórza kapliczka,

postawiona w tym

miejscu w XIX wieku.

Znajduje się w niej

figura Matki Bożej

Bolesnej, a na ołtarzu

na antepedium wisi

obraz przedstawiający

śmierć człowieka

sprawiedliwego.

RZESZÓW

Borek Stary

tekst i fot. Jolanta Danak Gajda

śmierci”Kapliczka „dobrej śmierci”

Obraz „Śmierć sprawiedliwego”

Wnętrze kapliczki z ołtarzem
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Łańcucki kościół parafialny znajduje
się na północ od Rynku, na tzw.
Wzgórzu Kościelnym. Teren ten ma

ciekawe ukształtowanie i nie mniej intere-
sującą przeszłość historyczną. Zbocze
miejskiego wzniesienia tworzy tu wyraźny
cypel – częściowo przekształcony na prze-
strzeni wieków przez człowieka – od strony
zachodniej i wschodniej ograniczony zagłę-
bieniami, którymi płynęły kiedyś potoki.
Można w nim wydzielić trzy, całkiem spore
pagórki. Na pierwszym, najwyższym, stoi
fara. Na północ od niej, na niewiele niższym
wzniesieniu, znajduje się plebania. Oba te
budynki łączy most, pod którym przebiega
ulica. Patrząc jeszcze dalej w tym samym
kierunku, co budynek plebani, możemy do-
strzec trzecie, niewielkie wzniesienie, dziś
w wyniku działalności ludzkiej bardzo spła-
szczone. Całe to wzgórze, bądź – jak chcą
niektórzy – tylko ostatnie z jego wzniesień,
określano w przeszłości Łysą Górą. Miano

to przetrwało do dziś
w nazwie jednej z po-
bliskich ulic.

Na tym wzniesieniu
stał pierwszy warowny
zameczek właścicieli Łań-
cuta – Pileckich. By-
wał u nich w gościnie
król Jagiełło, a nawet
ożenił się z przedstawi-
cielką ich rodu – Elżbietą
Granowską. Do lat 70.
XX w. w ogrodzie ple-
bańskim rosła 600-letnia
lipa, pod którą według
legendy przesiadywał
władca Polski podczas
swego pobytu w podkar-
packim mieście. Powa-
liła ją ogromna burza,
lecz na pamiątkę jej ist-
nienia umieszczono na
dziedzińcu tablicę infor-
macyjną i posadzono no-
we drzewo.

Dawna siedziba Pilec-
kich uległa zniszczeniu

podczas wojen, jakie toczył słynny Diabeł
Łańcucki, czyli Stanisław Stadnicki z Łuka-
szem Opalińskim. Jak chce legenda, w po-
bliżu tego zameczku był staw. Żołnierze
Opalińskiego spuścili z niego wodę i na dnie
znaleźli olbrzymi skarb składający się z sre-
bra i złota oraz z dużej ilości monet.

Dzieje kościoła farnego w Łańcucie się-
gają połowy XIV w. W 1349 r. starosta
generalny ziem ruskich, Otto Pilecki, ufun-
dował niewielki, drewniany kościółek pw.
św. Barbary. Murowana świątynia stanęła
prawie 150 lat później dzięki staraniom jego
potomka Stanisława Pileckiego. Ostatni z te-
go rodu – Krzysztof – źle się zapisał
w dziejach łańcuckiej parafii. W 1549 roku
przeszedł na protestantyzm, a z kościoła
uczynił zbór augsburski. Przez następne 80
lat pozostawał on zamknięty dla katolików,
a wierni z Łańcuta uczęszczali na msze św.
do kościoła w Soninie.

Dysydentów z fary usunął dopiero w ro-
ku 1629 wojewoda krakowski Stanisław Lu-
bomirski, którego rodzina po Pileckich
i Stadnickich weszła w posiadanie Łańcuta.
Dobroczyńca kościoła sprowadził księży ka-
tolickich, odrestaurował świątynię znisz-
czoną po pożarze, który wybuchł w trakcie

tekst i fot. Agata Chmura, fot. Krzysztof Zieliński

Łańcut wszystkim

w Polsce kojarzy się

z magnacką rezydencją

rodów Stadnickich,

Lubomirskich

i Potockich.

Część turystów, snując

się ciasnymi uliczkami

zabytkowego miasta,

dociera do fary, gdzie

od kilku wieków

strapionych pociesza

Matka Boża Szkaplerzna.

Wnętrze świątyni – widok

prezbiterium z ołtarzem

głównym

Łańcucka
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napadu na miasto Tatarów (echa tego na-
jazdu z 1624 r. przetrwały w ustnych bądź
pisanych dziejach chyba wszystkich starych
sanktuariów Podkarpacia), na nowo ozdobił
i wyposażył. W 1635 r. nastąpiło poświęce-
nie odrestaurowanej świątyni i nadanie jej
nowego patrona – św. Stanisława Biskupa
i Męczennika.

Kolejną ważną datą dla dziejów parafii
łańcuckiej był rok 1641, kiedy to bp Piotr
Gębicki ustanowił przy kościele Kolegium
Mansjonarzy, ilość księży zwiększył do pię-
ciu, probostwo podniósł do godności pre-
pozytury i wcielił do niej parafię żołyńską.
Tej ostatniej po pięciu latach następny bi-
skup przemyski Paweł Piasecki przywrócił
samodzielność, przychylając się do próśb
żołynian, którzy skarżyli się na długą i ucią-
żliwą (przeprawa przez Wisłok) drogę do
świątyni. Aby łańcuccy księża nie byli jed-
nak pokrzywdzeni, przyłączył parafię w Ko-
sinie i ten stan rzeczy przetrwał aż do roku
1824.

Odrestaurowana wielkim nakładem kosz-
tów świątynia uległa ponownemu zniszcze-
niu w trakcie potopu szwedzkiego i najazdu
wojsk Rakoczego. Kolejna odbudowa trwała
aż do roku 1699. Wtedy poświęcenia odre-
staurowanego kościoła dokonał biskup or-
miański we Lwowie – Deodat. To jednak nie
był koniec burzliwych dziejów świątyni.
Ucierpiała bardzo w czasie następnych wo-
jen szwedzkich i znowuż Lubomirscy stali
się jej dobroczyńcami. Kolejny już pan Łań-
cuta – Teodor – odnowił kościół, który
poświęcił bp Wacław Sierakowski. Burzliwe
dzieje miasta i parafii były główną przy-
czyną tego, że z dawnej architektury i wy-
stroju kościoła farnego niewiele się zacho-
wało. Dzisiejszy kształt świątynia uzyskała
na początku XX w., kiedy dokonano jej
przebudowy według projektu Teodora Ta-
lowskiego (prezbiterium), przy współudziale
architekta Dionizego Krzyczkowskiego (wie-
ża i fronton) oraz łańcuckich budowniczych
– Jana i Stanisława Cetnarskich. W wyniku
tych prac nastąpiło całkowite zatarcie pier-
wotnych rysów architektury fary. Z czasów
ponownej erekcji kościoła w 1629 roku

zachowały się jedynie marmurowa tablica
fundacyjna i kartusz z herbem Lubomir-
skich (Śreniawa) wmurowane pod chórem
po obu stronach wejścia głównego. Z tego
okresu pochodzi również wielki dzwon „Sta-
nisław” odlany w 1628 r.

Do najstarszych zabytków kościelnych za-
licza się barokową chrzcielnicę z czarnego
marmuru wykonaną w XVIII w. Ze spalo-
nego kościoła dominikanów pochodzą dwa
obrazy umieszczone w nawach bocznych.
Po lewej stronie, naprzeciwko bocznych
drzwi wejściowych, znajduje się obraz Mat-
ki Bożej Różańcowej, a po prawej – analo-
gicznie – obraz przedstawiający św. Seba-
stiana, będący kopią dzieła Cavedone.
Z dominikańskiej świątyni pochodzą rów-
nież figury św. św. Piotra i Pawła (pod takim
wezwaniem był tamten kościół) znajdujące

Sanktuaria

a Pani

Barokowa chrzcielnica

z czarnego marmuru
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się w prezbiterium po obu stronach ołtarza.
W nawach bocznych zachowała się XV-
-wieczna posadzka z marmuru polskiego.

Przed głównym ołtarzem na uwagę
zasługuje marmurowy pomnik z płasko-
rzeźbą anioła. Został on wystawiony księż-
nej marszałkowej Izabeli Lubomirskiej (tej,
która zdążyła uciec z Francji ogarniętej Wiel-
ką Rewolucją i uratowała życie spowied-
nikowi Marii Antoniny, przywożąc go do
rodowej siedziby, gdzie w spokoju dożył
końca swoich dni) przez jej wnuka Alfreda,
pierwszego z Potockich właściciela Łań-
cuta. Po drugiej stronie ołtarza znajduje się
marmurowa statua Matki Bożej wykonana
w pracowni wiedeńskiej. Podobny rodowód
mają także witraże łańcuckiej świątyni.

W ołtarzu głównym świątyni pochodzą-
cym z czasów ostatniej przebudowy znaj-

duje się cenny obraz „Wskrzeszenie Piotro-
wina przez św. Stanisława” z 1860 r. Nama-
lował go uczeń szkoły Bacciarellego – Józef
Rejchan.

W kruchcie wmurowane są tablice po-
święcone mieszkańcom miasta i żołnierzom
10. Pułku Strzelców Konnych, którzy po-
legli oraz zostali zamordowani w trakcie
II wojny światowej. Od lat 90. znajduje się tu
też tablica poświęcona kilku łańcucianom
poległym w obronie miasta podczas I wojny
światowej. Do czasów okupacji hitlerow-
skiej wisiała ona na ścianie w świetlicy
10. PSK. Wymontowana we wrześniu 1939
roku, przez ponad 50 lat pozostawała
w ukryciu, aby w końcu trafić na swe obecne
miejsce.

Również na zewnętrznych murach znaj-
duje się wiele pamiątkowych tablic poświę-
conych księżom zasłużonym dla łańcuckiej
parafii i ważnym wydarzeniom historycz-
nym stanowiących dowód wielkiego
patriotyzmu mieszkańców Łańcuta.

Kościół, wykorzystując naturalne wła-
ściwości terenu, posiadał w przeszłości tak-
że charakter obronny. Otoczony był wałami
i murami, a od strony miasta oddzielała go
fosa, która została zasypana dopiero w 1900
roku w trakcie przebudowy świątyni. Przy
zachodniej skarpie wzgórza zachował się
mur oporowy, mający również charakter
warowny, pochodzący z pierwszej połowy
XVIII w. Do dziś przetrwały w nim dobrze
widoczne otwory strzelnicze.

Budynek świątyni ma charakter pseudo-
bazylikowy z transeptem i prezbiterium,
po bokach którego znajdują się zakrystia
i skarbczyk z lożą kolatorską (przeznaczoną
dla fundatorów kościoła) na pięterku.
Łańcucka fara to zarazem mauzoleum rodu
Potockich i Lubomirskich. Trumny z ich
szczątkami z XVIII i XIX w. spoczywają
w krypcie grobowej, zaprojektowanej przez
T. Talowskiego, umieszczonej pod prezbite-
rium w podziemiach świątyni. Prowadzi do
niej neogotycka kruchta znajdującą się na
zewnątrz kościoła po przeciwnej stronie
niż główne wejście. Tu pochowano Izabelę
z Czartoryskich Lubomirską, która przebu-
dowała i doprowadziła zamek w Łańcucie
do obecnej świetności.

Mury łańcuckiej fary kryją jednak inny,
cenniejszy skarb. Jest nim łaskami słynący
obraz Matki Boskiej Szkaplerznej. Szka-
plerz to prostokątny płat sukna z otworem
na głowę zakładany na habit przez człon-
ków niektórych zakonów (m.in. przez kar-
melitów). Tę samą nazwę ma jego miniatura
(dwa małe kawałki sukna złączone tasiem-

Ołtarze w świątyni.

Od lewej: boczne Matki

Boskiej Różańcowej

i świętego Sebastiana;

na następnej stronie

– główny ołtarz z obrazem

„Wskrzeszenie Piotrowina

przez św. Stanisława”

Od lewej: jeden z witraży

przedstawiający archanioła

Michała; marmurowy pomnik

księżnej Izabeli Lubomirskiej
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kami, noszone na plecach i piersi pod ubra-
niem) lub zastępujący ją medalik. Według
starej legendy wizerunek Łańcuckiej Pani to
kopia obrazu Matki Bożej Na Piasku, nama-
lowana przez karmelitę-malarza z Krakowa.
Została ona kupiona przez jednego z miesz-
czan za dwa płaty płótna czyli szkaplerz.
Kiedy ten jednak zorientował się, jak cenny
skarb posiadł, ofiarował obraz łańcuckiej
świątyni, gdzie od samego początku otoczo-
no go szczególnym kultem.

Dokładna data powstania wizerunku
Łańcuckiej Madonny nie jest znana. We-
dług historyków sztuki obraz namalowany
w stylu barokowym powstał przed 1679 r.
Wiadomo tylko, że został wykonany tech-
niką olejną na płótnie. Matka Boża na
obrazie została przedstawiona w typie
ikonograficznym zbliżonym do wizerunku

częstochowskiego. Na lewym ramie-
niu Maryja trzyma Swego Syna.
Dzieciątko w lewej ręce dzierży zam-
kniętą księgę, a w prawej szkaplerz,
który Madonna podtrzymuje prawą
dłonią – stąd oficjalna nazwa obrazu:
Matka Boska Szkaplerzna. Motyw
szkaplerza nie występuje na obrazie,
lecz wyłącznie na sukience. Stało się
tak dlatego, że fundator sukienki za-
łożył jednocześnie w Łańcucie Brac-
two Świętego Szkaplerza, a obraz
Matki Bożej oddał mu w opiekę.
Wizerunek Bożej Rodzicielki z łań-
cuckiej fary dwukrotnie poddano re-
nowacji – pierwszy raz w 1933 r.,
ponownie w 1981r.

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej,
przez mieszkańców Łańcuta zwanej
też często Matką Bożą Pocieszenia,
znajduje się w bocznej nawie po pra-
wej stronie prezbiterium. Otaczają go
liczne wota dziękczynne, świadczące
o żywotności kultu Bożej Rodzicielki
w łańcuckiej farze. 20 września 1992
roku na łańcuckim Rynku odbyła się
niecodzienna uroczystość. W obec-
ności biskupów z Przemyśla, Rze-
szowa i Sandomierza, władz miasta
i województwa oraz kilkudziesięciu
tysięcy wiernych z całego Podkar-
pacia dokonano koronacji łaskami
słynącego wizerunku Matki Bożej
Szkaplerznej. Korony do obrazu Łań-
cuckiej Pani poświęcił w Rzeszowie,
2 czerwca 1991 r., Ojciec Święty Jan
Paweł II w trakcie swojej czwartej
pielgrzymki do kraju.�

Od góry: chrzcielnica

z kruchty kościoła;

płaskorzeźba przedstawiająca

herb Szreniawa (wmurowana

w ścianę pod chórem);

rzygacz z kaplicy Potockich

Kaplica rodowa Potockich



24 Cmentarze wojenne

Kontynuujemy prezentację wybranych cmentarzy wojennych z czasów I wojny
światowej, zamieszczając fotografie z terenu województwa małopolskiego.
Kończymy prezentować nekropole powiatugorlickiego.Wprzyszłościplanujemy

rozpocząć pokaz cmentarzy z Podkarpacia – dawnej części Galicji Wschodniej.�

fot. Jerzy Wygoda

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

Informacje pochodzą z wydawnictw:

ś -

;

ę

Oktawian Duda,

O rodek Ochro

ny Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa

1995

Rudolf Broch i Hans Hauptmann,

reprint Muzeum

Okr gowe w Tarnowie 1994

Cmentarze I Wojny wia
towej w Galicji Zachodniej,

Zachod
niogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny
wiatowej 1914-1915,

Ś -

-

ś ,

Stróżówka nr 94
Pochowano 43 Austriaków z 3 i 56 pułku piechoty i 7 Rosjan.

Cmentarz projektował Hans Mayr, otoczony jest on wysokim

murem, z tyłu stoi drewniany krzyż.

Metalowe krzyże nagrobne.

Stróżówka nr 97
Pochowanych jest 38 Austriaków, 240 Niemców i 65 Rosjan.

Cmentarz projektował Hans Mayr. Mogiły masowe z obeliskami

i tablicami metalowymi, z przodu ściana – portal z kamienia.

W 1993 r. wykonano kapitalny remont przywracający

nekropoli jej dawny kształt.

Staszkówka-

Dawidówka nr 116
Pochowanych jest 178

Niemców, wśród

oficerów 16-letni

podporucznik von

Francois. Na tabliczkach

dużo polskich nazwisk.

Projektował

Antoni Müller. Pomnik

centralny ufundowany

przez rodziny poległych

tu oficerów. Tylna

ściana tworzy rodzaj

ołtarza otoczonego

kamiennymi słupkami

z metalową kratą.Zdjęcia: stan 2004–2006 r.



25Cmentarze wojenne

Bartne nr 64
Pochowani są Austriacy

i Rosjanie. Znane jest 26

nazwisk żołnierzy austriackich

z 36 pułku piechoty oraz

16 i 17 pułku ułanów.

Projektował Hans Mayr.

Ogrodzenie cmentarza

wykonane jest z kamienia

łamanego, centralnie

umieszczony duży drewniany

krzyż z daszkiem, typowe

nagrobne krzyże żeliwne.

Blechnarka nr 49

Pochowanych jest

103 Austriaków, 50 Niemców

i 196 Rosjan. Daty śmierci

z zimy 1914/15, z okresu

zaciętych bojów o przełęcze

karpackie. Projektował Dušan

Jurkovič. Cmentarz ogrodzony

murkiem z kamienia.

Z tyłu kamienna piramida

zwieńczona krzyżem.

… ale jaśnieją nasze czyny

Biecz nr 106
Pochowanych jest 207

Austriaków i 177 Rosjan.

Nekropole projektował Hans

Mayr. Ogrodzenie cmentarza

tworzą grube kamienne mury

z kamienia ciosanego

z daszkiem. Bramka wejściowa

ma schodki, z tyłu dominuje

duży kamienny krzyż. Na jednym

z tarasów rósł potężny dąb.

Bobowa nr 132
Pochowano 6 Węgrów z 9,11

i 16 pułku honwedów oraz

1 pułku artylerii polowej.

Nekropola wojenna znajduje się

na kirkucie, na wzgórzu.

Mogiły z murkiem betonowym,

są bardzo zniszczone.
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Gorlice nr 91
Pochowano 853 poległych: 427 z armii austro-węgierskiej, 139 z niemieckiej i 287 z rosyjskiej.

Jeden z największych obiektów, o wymiarach 130 na 75 m. Otoczony jest wysokim murem

z okazałą bramą. W środku postument z wysokim kamiennym krzyżem (projekt Gustawa Ludwiga).

Szeregi kamiennych grobów biegną wzdłuż murów.

Kobylanka nr 99
Pochowano 22 żołnierzy:

Austriaków z 46 i 58 pułku

piechoty i Niemców z 271

i 272 pułku piechoty.

Polskie nazwiska na

tabliczkach. Cmentarz

projektował Hans Mayr.

Na mogiłach stele

z żeliwnymi tabliczkami,

w centrum rodowa

kaplica Skrzyńskich.

Męcina Mała nr 81
Pochowanych jest 17

Niemców i 28 Rosjan.

Cmentarz projektował Hans

Mayr. Mur wykonany

z kamienia łamanego

z daszkiem. Pośrodku duży

kamienny krzyż, na nekropolę

podejście po stromych

schodkach. Cmentarz

po remoncie.

Sękowa nr 79
Pochowanych jest 468 Austriaków, 372 Niemców

i 366 Rosjan. Cmentarz projektował Hans Mayr.

Obelisk i mur wykonany z kamienia,

żeliwne krzyże nagrobne na

betonowych cokołach.
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Siedliska nr 134
Pochowanych jest 52 Austriaków. Nekropolę projektował Jan Szczepkowski.

Od drogi prowadzi oryginalne kamienne wejście po schodach.

Ogrodzenie z kraty z kutego żelaza na kamiennych słupkach. Krzyż z betonu.

Wójtowa nr 102
Pochowani są Austriacy,

Niemcy i Rosjanie.

Projektował go Hans Mayr.

Cmentarz otoczony murkiem

kamiennym, w środku

obelisk z kamienia,

typowe krzyże nagrobne.

Szymbark-Łęgi nr 73
Pochowanych jest 46

Austriaków, 28 Niemców

i 5 Rosjan. Kilku oficerów,

dużo polskich nazwisk.

Cmentarz przy szpitalu

polowym, który mieścił

się w dworze.

Nekropolę projektował

Hans Mayr.

Cmentarz zmienił pierwotny

wygląd, w 1992 r.

wykonano nowe, betonowe

ogrodzenie. Przywrócono

wygląd dawnym polom

grobowym, a na nagrobkach

umieszczono nowe

żeliwne krzyże.

Zagórzany nr 125
Pochowanych jest 9 Austriaków i 32 Niemców.

Nekropolę projektował Antoni Müller.

Cmentarz otoczony jest ażurowym, betonowym murkiem.

Centralny obelisk wykonany został z kamienia

ciosanego z kamiennym krzyżem.

Betonowe stele nagrobne posiadają żeliwne tablice.
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Wiosną 1940 roku na obszarze po-
między Mielcem, Dębicą, Rop-
czycami i Kolbuszową Niemcy

zaczęli organizować wielki poligon wojsk
Waffen SS. Na centrum poligonu obrano
zabudowania zakładów chemicznych, któ-
rych urządzenia wcześniej zdemontowano
i wywieziono do Niemiec oraz przyfabrycz-
nego osiedla w Pustkowie. W jego rejonie
powstał też wkrótce obóz pracy przymuso-
wej, który w rzeczywistości był lokalnym
obozem koncentracyjnym. W obrębie poligo-
nu znalazło się ponad dwadzieścia wiosek.
Ich mieszkańców w większości wysiedlono,
a zabudowania przeważnie zniszczono.
W granicach obozu znalazła się również
Blizna. Początkowo nic się tu właściwie nie
działo. Wprawdzie większość mieszkańców

wsi wysiedlono, ale część pozostała. Byli
niezbędni do prac na poligonie.

Latem 1943 roku Niemcy postanowili
urządzić w rejonie Bliznej bazę doświadczal-
ną dla broni rakietowej, słynnej Wunder-
waffe. Decyzja w tej sprawie zapadła
w „Wilczym Szańcu”, osławionej kwaterze
Hitlera na Mazurach, 22 sierpnia 1943 roku,
zaledwie w kilka dni po angielskim nalocie
na Peenemünde. Wkrótce potem rozpoczęto
prace. Rejon Bliznej wydzielono z poligo-
nu SS. Spośród więźniów obozu w Pustkowie
wyznaczono specjalną, 300-osobową grupę
ludzi, „Kommando-Blizna”, którą skiero-
wano do robót na jego terenie. Całą wieś
otoczono szczelnie zasiekami i siecią poste-
runków. Nie dopuszczano nawet esesma-
nów z załogi poligonu. Doprowadzono tu
linię kolejową z Kochanówki i drogę z Woli
Ocieckiej, wybudowano halę montażową,
baraki mieszkalne i gospodarcze oraz za-
instalowano wyrzutnie pocisków rakieto-
wych. Wszystkie obiekty były doskonale
ukryte i zamaskowane. Urządzanie bazy
zakończono ostatecznie w lutym 1944 roku.
Obiekt otrzymał nazwę Artilleriezielfeld-
-Blizna. Wiadomo, że dokonywano tu prób
z pociskiem V-1, nazywanym latającą
bombą, a także balistycznym pociskiem
rakietowym A-4, bardziej znanym jako V-2.

Z początkiem listopada 1943 roku, na
teren Blizny przybyła specjalna jednostka
Wehrmachtu określona jako „szkoleniowo-
-eksperymentalna bateria 444", której zada-
niem było testowanie rakiet dostarczanych

tekst i fot. Stanisław Kłos

Na północnych

krańcach powiatu

ropczycko-

-sędziszowskiego,

na rozległej polanie

skrytej pośród lasów,

leży wioska Blizna.

Z resztą świata łączy

ją tylko wąska droga

biegnąca z Woli

Ocieckiej do Tuszymy.

Stara puszczańska

osada nigdy nie

należała do zamożnych,

ludziom żyło się tu

biednie, ale spokojnie.

Do czasu.

Schron przy wyrzutni rakiet

Rakietowy poligon

Betonowy fundament

wyrzutni rakiet powoli

zarasta sosnowy młodnik
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tu z głębi Niemiec. Jak podaje Michał Wo-
jewódzki w swojej książce
pierwszą próbę przeprowadzono już 5 li-
stopada 1943 roku. Inne relacje przesuwają
tę datę na 25 listopada. Faktem jest, że
wystrzelona w tym dniu latająca bomba nie
poleciała daleko. Wkrótce po starcie spadła
w rejonie pobliskiej wioski Niwiska i eksplo-
dowała. Ostatni pocisk wystrzelono praw-
dopodobnie 24 czerwca 1944 roku.

Od początku powstania baza rakietowa
Bliznej była obiektem zainteresowania kon-
spiracyjnego wywiadu. Już w grudniu 1943
roku zwrócono uwagę na dziwne samoloty
i buchające ogniem rakiety, potocznie okre-
ślane jako latające cygara, które często spa-
dały w pobliżu na ziemię lub eksplodowały
w powietrzu. Kawałków owych latających
bomb szukali Niemcy, jak i żołnierze kon-
spiracji. Informacje o poczynaniach Niem-
ców dotarły do Warszawy i dalej do
Londynu. Na polecanie dowództwa AK szu-
kano i zbierano kawałki rakiet. Jedna z ra-
kiet V-2, która 20 maja 1944 roku spadła
w rejonie Sarnak nad Bugiem nie eksplodu-
jąc, dostała się w całości w ręce żołnierzy AK.
W częściach przetransportowano ją do
Warszawy, a następnie najważniejsze jej ele-
menty zostały zabrane do Anglii.

Z chwilą zbliżania się frontu hitlerowcy
rozpoczęli stopniową likwidację bazy.
Chcąc temu zapobiec komenda obwodu
mieleckiego Armii Krajowej postanowiła
zająć poligon. W pierwszych dniach lipca
1944 roku wyznaczone do tego celu
zgrupowanie partyzanckie zaatakowało i
zdobyło poligon. Wprawdzie Niemcom
udało się potem, na krótko, odbić bazę i
zniszczyć część urządzeń, ale ostatecznie
partyzanci zajęli ją ponownie i utrzymali do
nadejścia wojsk radzieckich w pierwszym
dniu sierpnia 1944 roku. Wkrótce na teren
bazy przybyli przedstawiciele sztabu Armii
Czerwonej, a z początkiem września grupa
brytyjskich specjalistów rakietowych.

Po przejściu frontu ludność powróciła
do opuszczonej wioski. Niebywale szybko
uporano się z obiektami bazy rakietowej.
Materiał uzyskany z jej rozbiórki posłużył
na zrobienie tymczasowych siedzib, był je-
dyną rekompensatą za stracone domy i do-
znane krzywdy. Z czasem pobudowano no-
we domy, małe i skromne, z których jeszcze
dziś wyziera powojenna bieda.

Z hitlerowskiej bazy zachowało się nie-
wiele. Na zarastających dziś płachetkach
pól pozostały tylko betonowe fundamentu
dwóch wyrzutni V-1 i usytuowane obok

nich dwa schrony obsługi. Położone są na
północ od charakterystycznej, białej kaplicz-
ki stojącej przy drodze z Woli Ocieckiej,
jedynej ze starej zabudowy wsi. Dalej
w głębi zarastających pól jest jeszcze stu-
dzienka nieznanego bliżej przeznaczenia,
a w jej sąsiedztwie betonowa płyta będąca
prawdopodobnie podstawą wyrzutni rakiet
V-2. W lasku, przy drodze prowadzącej do
centrum wioski, tkwią betonowe słupy, na
których stała drewniana konstrukcja hali
montażowej. Pozostały jeszcze drogi, tzw.
betonówki. Były tak solidne, że przykryte
asfaltem służą do dziś.

O Bliznej, która w latach wojny spędzała
sen z powiek alianckich przywódców, świat
zapomniał. Tylko od czasu do czasu ukaże
się na jej temat jakaś notatka w mediach,
ktoś zaglądnie do wsi w poszukiwaniu śla-
dów wojny. Wioska żyje swoim życiem.
Kilkadziesiąt domów, niespełna 300 miesz-
kańców. Życie – jak dawniej – toczy się tu
powoli, a czas mija nieubłaganie i coraz
bardziej zaciera ślady przeszłości, tak w pa-
mięci ludzkiej, jak i na ziemi.

Akcja V-1 i V-2,

�
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Blizna

ROPCZYCE

II wojna światowa

Schron przy wyrzutni rakiet

Betonowy fundament –

jedyna pozostałość po

wyrzutni rakiet V1
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Słowo Galicja wielu dziś kojarzy z przy-
słowiową „nędzą galicyjską”, zastojem
gospodarczym, z szarością małych

miast i wsi. Tymczasem ziemia ta, oprócz
piękna, ma do zaoferowania mądrość, pracę
i talent żyjących tu kiedyś ludzi. W całej
tragedii narodu pozbawionego własnego pań-
stwa, już w I połowie XIX w. pojawiły się
sygnały ożywienia umysłowego i kultural-
nego. Zaczęło się od Du-
biecka Krasickich, gdzie
bywał brat właściciela –
biskup Ignacy Krasicki,
nadając pałacowi specy-
ficzną atmosferę salonu
literackiego. W podprze-
worskim Zarzeczu dzia-
łalność prowadziła hrabina
Magdalena z Dzieduszyc-
kich Morska, która stwo-
rzyła jedno z najciekaw-
szych w Polsce założeń
pałacowo-ogrodowych.
Był też Przeworsk Lubo-
mirskich z galerią obrazów,
dzieł sztuki i starożytno-
ści, Sieniawa Czartoryskich
z zacięciem do budowa-
nia elitarnych środowisk
literackich i wzmacniania

świadomości narodowej. Nie można za-
pomnieć Medyki Pawlikowskich ze wspa-
niałą kolekcją muzealną i biblioteką, czy
Krasiczyna, gdzie Sapiehowie stworzyli
centrum życia kulturalnego i narodowego.
Takich mniejszych i większych ośrodków
można wiele jeszcze wymienić. Pałace, dwo-
ry i szlacheckie dworki tworzyły różnorod-
ny ruch umysłowy, literacki i artystyczny.
W to wszystko wspaniale wpisały się Bo-
lestarszyce Michałowskich.

Michałowski był postacią wszechstron-
ną, zdumiewającą rozległością zaintere-
sowań i talentów.

– wspominali współcześni ar-
tyście. Był znanym działaczem społecznym,
patriotą, kilka lat pracował w Ministerstwie
Skarbu Królestwa Kongresowego w War-
szawie, w czasie powstania listopadowego
zajmował się produkcją broni w podległych
sobie tzw. kuźnicach rządowych, po pow-
staniu kilka lat przebywał w Paryżu, po
powrocie energicznie gospodarzył w swo-
ich majątkach. Jednocześnie rysował, malo-
wał, nigdy nie zarzucił ukochanej sztuki.
Tak było też w Bolestraszycach, majątku
żony Julii z Ostrowskich, gdzie osiedlił się
z rodziną w 1840 r.

W wieku lat dwanaście
czytał z upodobaniem klasyków i rozwiązy-
wał z łatwością zdania matematyczne.
Rysował konie i składał kompozycje muzycz-
ne ciekawe

tekst i fot. Izabela Fac, fot. Krzysztof Zieliński

Piękna wieś w dolinie

Sanu, zadbane domy,

niemal przedmieścia

Przemyśla. Bolestraszyce

– posiadłość

Michałowskich i dziś

słynne Arboretum.

Dzięki osobowości jego

właścicieli w czasach

zaborów stało się

jednym z niezwykłych

miejsc ziemi przemyskiej.

RZESZÓW
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PRZEMYŚL

PosiadłośćPosiadłość Mi



31

Wiódł tutaj życie energicznego przed-
siębiorcy i człowieka sztuki. Jako gospodarz
świetnie radził sobie z prowadzeniem ma-
jątku. Zaniedbana dotąd ziemia, dająca mar-
ne plony, zaczęła rodzić jak nigdy dotąd. Na
bujnych łąkach majątku bolestraszyckiego
wypasał woły. Sprowadzał rasowe buhaje
i jałówki z Belgii i Anglii, krzyżował i uszla-
chetniał ich rasę. No i oczywiście posiadał
ukochane konie, wśród których miał piękne
i szlachetne rasowe araby. Do Paryża jeździł
własnym zaprzęgiem, a po drodze potrafił
kupować nowe angielskie siwki do hodowli.
Miał świetne oko do koni, dostrzegał niemal
każdy brak w ich anatomii.

Gospodarstwo Michałowskiego było zna-
komicie zorganizowane, funkcjonowało we-
dług szczegółowo opracowanego przez
właściciela Bolestraszyc planu. Ustalone
więc były terminy i sposób szorowania
podłóg, mycia okien, czyszczenia pieców
z sadzy, terminy poszczególnych zakupów…
Gospodarz sam sprawdzał stan zwierząt
i maszyn rolniczych. Potrafił w imię po-
rządku i sprawiedliwości kłócić się o swoje
racje i procesować z klasztorami i kościo-
łami o niesłusznie naliczone opłaty, czy
z Towarzystwem Ubezpieczeniowym za spa-
lone budynki majątku.

Podczas podróży po Europie poznawał
nowe techniki upraw ziemi. Sprowadzał
z zagranicy nowoczesne pługi, żniwiarki,
stosował płodozmiany, nawozy, drenował
wilgotne grunty, przystosowując je do ko-
lejnych upraw. Z chłopami utrzymywał do-
bre stosunki, liczył się z ich doświadcze-
niem i zdrowym rozsądkiem, traktował ich
z dużym szacunkiem, okazywał pomoc i ży-
czliwość. Dostrzegał anachronizm pańszczy-
zny i wiążące się z tym poniżenie człowieka.
Udzielał im rad i sam u nich zasięgał porad,
omawiał z nimi nowinki z zakresu rolnic-
twa, wspomagał dworskim ziarnem, kształ-
cił wiejskie dzieci, organizował im w bole-
straszyckim parku wspólne zabawy wraz ze
swoimi.

–
jak pisał zaprzyjaźniony z malarzem ksiądz
Jełowicki. Michałowski Bardzo szybko ma-
jątek dźwignął ekonomicznie i doinwesto-
wał. Posiadał szeroką znajomość różno-

języcznej fachowej litera-
tury, a każdą podróż za
granicę wykorzystywał do
zapoznania się z przodu-
jącym rolnictwem na zacho-
dzie Europy. Jego założenia
dworsko-ogrodowe stały się
później częścią Arboretum.

Czasy bolestraszyckie to
również czasy aktywne na
polu malarstwa. Wykorzy-
stywał każdą wolną chwilę
i każdy skrawek papieru do
malowania otaczającego go
świata. Szkicował, malował,
uwieczniał w swoich pra-
cach rodzinę, domowników,
chłopów z Bolestraszyc, wędrownych star-
ców, zwierzęta, czasem sceny rodzajowe.
Karty ksiąg gospodarskich zamieniają się
w szkicowniki. Obok informacji typu co,
komu i za ile, mamy wizerunki nabytych
krów, twarze chłopów, studium kuca, szkic
sceny historycznej, czy kopię sztychu van
Dycka.

– wspo-
minała córka malarza Celina. Niezwykle

Spólnie pracowali, spólnie się mo-
dlili, spólnie pocieszali, spólnie się bawili

Szkicowanie tak było mu właściwem,
że jakby bezwiednie zapełniał nimi księgi
gospodarcze rachunkowe, których obok cyfr
mnożyły się konie, ludzie, często ci, z którymi
miał w obecnej chwili do czynienia

Bolestraszyce

Na turystycznym szlaku

Posiadłość Michałowskich

Oficyna mniejsza w dawnym
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cennym dokumentem artystycz-
nym tego okresu życia Michałow-
skiego jest „Szkicownik bolestraszyc-
ki”, wspaniałe studium rysunkowe
postaci i zwierząt. Wyłania się
z nich obraz wiejskiej społeczności,
różnorodne postacie, bogactwo ludz-
kich twarzy, często zniszczonych
wiekiem i trudami życia, można
niemal usłyszeć rejwach i zbiego-
wisko podprzemyskich miasteczek
i wsi.

W Bolestraszycach powstała rów-
nież większość portretów dzieci.
Prace te trudno nazwać szkicami,
ale charakteryzują się dużą staran-
nością efektów technicznych i uży-
ciem farb o wyszukanych odcie-
niach, przepojone subtelnością barw.
Obrazy związane z rodziną stano-
wią osobną serię obrazów, czułą
i intymną, najprawdopodobniej prze-
znaczone były do rodzinnej galerii.
Płótna Michałowskiego z tego ok-
resu to wspaniały, swoisty doku-
ment historyczny.

Michałowski oddany gospoda-
rzeniu majątkiem i malarstwu nie
lubił zbytnio życia towarzyskiego.
W Bolestraszycach odwiedzali go
nieliczni sąsiedzi, np. Maksymilian
Oborski, zarządca Sieniawy, uczest-
nik powstania listopadowego, ma-
larz amator, wielbiciel i naśladowca
talentu Piotra. Gościł tutaj książę
Leon Sapieha z Krasiczyna, z któ-
rym przed laty pracował w Mini-
sterstwie Skarbu. Wielokrotnie ksią-
żę pozował Michałowskiemu do
portretów konnych. Odwiedzał go
Piotr również w Krasiczynie i nie-
wątpliwie w Żurawicy, gdzie mie-
ścił się kościół parafialny. Kontakty
utrzymywał też z Juliuszem Kossa-
kiem, który często gościł w nieda-
lekiej Medyce lub spotykali się
w Łańcucie.

Na swą rezydencję Michałowscy
wybrali oficynę większą, wznie-
sioną prawdopodobnie w XVIII w.
przez ówczesnych właścicieli Bole-
straszyc – Drohojowskich. Zgro-
madzili Michałowscy tutaj wiele
cennych i zabytkowych przedmio-
tów, które później wywieziono
przed sprzedażą majątku do innych
dóbr rodzinnych. Niewątpliwie naj-
cenniejszymi były szkice i obrazy
Piotra Michałowskiego. Sama rezy-

Na turystycznym szlaku

Oficyna większa, wzniesiona

prawdopodobnie w XVIII wieku przez

Drohojowskich, wybrana została

na rezydencję Michałowskich

Widok na staw od strony kaplicy
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dencja była skromną budowlą o rzucie
prostokąta, nad którą przed 1850 r. nad-
budowano piętro i pokryto gontowym
dachem „polskim”, z równie skromnym
wnętrzem. Ostatni właściciel Bolestraszyc
Mieczysław Zajączkowski dobudował do
niej sześciokolumnowy portyk zamknięty
trójkątnym szczytem. W II połowie XX
dwór Michałowskich został odremontowa-
ny, a drewniany portyk zastąpiony w całości
murowanym, uzyskując dzisiejszy wygląd.
Natomiast pozostałości dawnego fortali-
cjum (w Bolestraszycach istniał obronny
dwór murowany pochodzący z przełomu
XVI i XVII w.) Julia Michałowska przerobiła
na kaplicę, którą w okresie międzywojen-
nym ozdobiono wieżyczką. Skromną sie-
dzibę otaczał park położony na dwóch
rozległych poziomach: niskim, pierwotnie
zalewowym dna doliny Sanu oraz na wyso-
kim wzgórzu, gdzie mieści się kompleks
zabudowań dworskich.

Od 1845 r. Michałowski dużo podró-
żował, odwiedzał Paryż i majątek rodziny
osiadłej w Les Madéres w okolicach Tours,
wyjeżdżał do Holandii, Austrii. Zamierzał
ostatecznie poświęcić się sztuce, planował
nawet pozostanie we Francji, gdzie

– jak
pisał w 1846 r. Niestety, wybuch Wiosny
Ludów w 1848 r. zmienił jego plany życiowe.
Nie wrócił już do Bolestraszyc. Zamieszkał
w Krakowie, gdzie aktywnie włączył się
w życie publiczne, zostając prezesem Rady
Administracyjnej Okręgu Krakowskiego
(do jej rozwiązania w 1853 r., potem został

prezesem Towarzystwa Rolniczego Kra-
kowskiego). Mimo pogarszającego się stanu
zdrowia i mimo wielu obowiązków nadal
malował. Zmarł w 1855 r.

Bolestraszyce pozostały w rękach Julii
Michałowskiej i dzieci malarza do 1910 r.
Na żurawickim cmentarzu, w samym jego
centrum, do dziś stoi skromny grób. Na nim
smukła postać Madonny czuwa nad pocho-
wanymi tutaj Stanisławem, Juliuszem i Ta-
deuszem Michałowskimi – synami Piotra.
A w Bolestraszycach mieści się słynne Ar-
boretum, którego podwaliny dzięki swojej
działalności stworzyli Michałowscy.

…miej-
sce właściwe pracy dla mnie jest Paryż

�
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Dawny dwór obronny

przebudowany na kaplicę (2)

Murowany portyk oficyny

zastąpił drewniane kolumny

w drugiej połowie XX wieku
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Kremlowskie parkiety wykona-
ła firma Berti z Włoch, naj-
lepsza w Europie – wyjaśnia

Wacław Mac i pokazuje dalszy ciąg
internetowej korespondencji. Kon-
serwacją i rekonstrukcją starych par-
kietów interesują się: Anglicy, Niem-
cy, Austriacy, Belgowie, Holendrzy.
Na dalszych miejscach listy figuruje:
Francja, Hiszpania, Portugalia i Ukra-
ina. Na stronę internetową „Art

Wood – Łańcuckie parkiety”: www.art-
wood.com.pl jest około tysiąca wejść mie-
sięcznie: od Krakowa po Tokio. W Polsce
istnieją tylko cztery takie pracownie.

Wacław Mac parkietami interesował się
od zawsze. Nie bez znaczenia był fakt, że
mieszka w Łańcucie, gdzie często oglądał
wzorzyste podłogi w pałacowych wnętrzach.
Choć sale zdobi wiele europejskiej klasy
dzieł sztuki, parkiety są dziełem miejsco-
wych rzemieślników. Zatrudniony w Od-
dziale Rzeszowskim Pracowni Konserwacji
Zabytków Wacław Mac odnawiał zabytko-
we podłogi w pałacu w Carycynie koło
Petersburga, w gmachu Ambasady Rosyj-
skiej w Tallinie czy w Pałacu Biskupim w Ko-
szycach. Na początku lat 90. XX wieku
założył własną firmę konserwatorską. Naj-
bardziej prestiżowe zamówienia ostatnich
lat, to parkiety w Pałacu Pokutyńskich
w Krakowie, Muzeum Sztuki Intarsji w Ło-
dzi oraz Biblioteka Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Wzory wycinane są według szablonu
specjalną piłką – wyrzynarką (niegdyś na
napęd nożny, obecnie elektryczną). Cie-
niutkie ostrze piłki przecina drewnianą de-

seczkę na wylot. Wycięty
ornament umieszczony
zostaje w odpowiednio
przyciętej drewnianej płyt-
ce z innego gatunku drew-
na. Przy intarsjach nie-
zastąpione są (bardziej
precyzyjne niż męskie)
ręce kobiet. Pracuje przy
nich Agnieszka Mac-
-Uchman, córka Wacła-
wa, która jest także pro-
jektantką wzorów podłóg.
Intarsjowane płyty, wpra-

wiane w nowy parkiet, mają kształt rozet,
kwadratów lub bordiur. Najważniejsza jest
jednak zasada, że odtwarzanie starych po-
dłóg wymaga rekonstrukcji ściśle według
dawnego wzoru.

Duże znaczenie ma kolor i układ słojów
drewna. Z krajowych gatunków wytwórnia
stosuje: dąb (szczególnie cenione są odmia-
ny: czarna i czerwona), akacja, jawor, jesion,
wiąz, czereśnia. Z kolei z Włoch i Grecji
sprowadza się drewno oliwki, a bardziej

egzotyczne gatunki drewna z kontynentu
afrykańskiego, azjatyckiego i południowo-
amerykańskiego. Jednym z bardziej po-
pularnych gatunków drewna stosowanego
przy produkcji ozdobnych parkietów jest
mahoń. Występuje on aż w kilkunastu od-
mianach: od intensywnej czerwieni, aż do
jasnej żółci. Z drewna można wykonać pra-
wie wszystko, z jednym wyjątkiem: Wacław
Mac nie robi parkietów z prasowanego
bambusa.�

Zdjęcie przedstawia

Władimira Putina ze

świtą w kremlowskich

wnętrzach. Politycy

ujęci są na drugim

planie tak, aby na

pierwszym pokazać

piękny parkiet z

geometrycznym

wzorem, z kilku

gatunków

egzotycznego drewna.

„Czy mógłby pan taki

wykonać?” - pyta po

angielsku potencjalny

klient z Arabii

Saudyjskiej, dołączając

plany swojej rezydencji

z opisem w języku

arabskim. „Mogę” -

odpowiada Wacław

Mac z Łańcuta, prosząc

o szczegóły techniczne.

Parkiet jak dywan
Z pracowni... tekst Antoni Adamski,

Wacław Mac – mistrz

parkietów z Łańcuta

Prace renowacyjne przywracają dawny blask

parkietowi w pałacu w Zarzeczu (3)
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Pałac w Zarzeczu – parkiet w sali w Rotundzie

fot. archiwum Wacława Maca, Krzysztof Zieliński
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Początki Żyznowa sięgają czasów śred-
niowiecza, kiedy to część wsi – póź-
niejszego Żyznowa – istniała już przed

1390 r. na prawie polskim. Wynika to z do-
kumentu, w którym król Władysław Jagiełło
przeniósł Czaderowi z Potoka z prawa pol-
skiego na niemieckie kilka wsi, w tym „Mi-
nussziznów”. Przez wieki wieś przechodziła
z rąk do rąk, należała do dóbr właścicieli
Strzyżowa i Czudca, istniał tu – jak podaje
Jan Długosz – folwark sołtysi.

W 1536 r. wieś była podzielona między
Szufnarowskich i Strzyżowskich. Żyznów
Wyższy (Szufnarowskich) liczył 24 kmieci,
karczmę, dwie zagrody, 14 pustych ról, młyn
i dwór z folwarkiem, a wieś szacowano na
500 grzywien. Żyznów Niższy (Strzyżow-
skich) liczył 4 kmieci, część pustych ról,
folwark sołtysi o 2 łanach, karczmę, młyn
i sadzawkę, a tę część oszacowano na 800
grzywien. Obie części Żyznowa należały
w tym czasie do parafii w Lutczy.

Żyznów. Piękna, pełna

zieleni wieś w powiecie

strzyżowskim,

nad rzeką Stobnicą –

prawobrzeżnym

dopływem Wisłoka.

Przejeżdżając przez

Żyznów trudno nie

zauważyć otulonego

starymi drzewami

dworu…

RZESZÓW

Żyznów

STRZYŻÓW

Elewacja ogrodowa

z placem zabaw dla dzieci

KlasycystycznaKlasycystyczna piękność
tekst Izabela Fac, fot. Krzysztof ZielińskiDwory i pałace



W XVI w. Żyznów Wyższy (Górny) na-
leżał do Seweryna Bonera, który był w tym
czasie właścicielem zamku Kamieniec i kilku
okolicznych wsi. W połowie XVI w. po-
dzielił majątek między synów: Seweryn otrzy-
mał Żyznów Górny, a w 1560 r. także spadek
po zmarłym bracie Stanisławie, utrzymując
ten pokaźny majątek do końca XVI w. Jego
część w 1585 r. przeszła na Firlejów poprzez
małżeństwo Zofii Bonerówny (siostry Se-
weryna) z Janem Firlejem, marszałkiem
wielkim koronnym. W XVII w. Żyznów
Górny był w posiadaniu Ciepielewskich,
właścicieli Domaradza.

Wskutek różnych wojen stan gospodar-
czy wsi uległ pogorszeniu. Majątek nadal
przechodził w ręce kolejnych właścicieli:
Dydyńskich, Radziwiłłów, Łempickich, Stra-
szewskich, Łosiów. Hrabia Witold Łoś sprze-
dał żyznowski dwór w 1917 r. Stanisławowi
Bylickiemu i Róży z Grudzińskich Bylickiej,
który był ich własnością do 1944 r., kiedy to
majątek upaństwowiono i rozparcelowano,
a chłopi otrzymali 280 ha ziemi.

Łempiccy w I połowie XIX w. wybudo-
wali z kamienia i cegły piętrowy pałac na
resztkach wcześniejszego dworu, wzmian-

kowanego już w 1536 r. Przed rokiem 1877
właścicielka Żyznowa Maria Straszewska za-
łożyła park w typie krajobrazowym z pro-
stokątnym stawem i okrągłą wyspą, zacho-
waną do dziś. W połowie XIX wieku obok
murowanego dworu istniał folwark mający
cztery budynki murowane, trzy drewniane
i ogromny sad nad rzeką (drugi zwany „Pa-
wlapol”, miał dwa budynki murowane, dwa
drewniane i położony był na północny wschód
od dworu). Naprzeciwko pałacu po drugiej
stronie rzeki w XVII w. wybudowano mu-
rowaną kaplicę, a w 1862 r. wzniesiono obok
murowany kościół.

Dwór przebudowany został częściowo
pod koniec XIX i na pocz. XX w. i zatracił
wiele pierwotnych, klasycystycznych cech.

Założony na planie wydłużonego pro-
stokąta, piętrowy, murowany, nakryty
jest prostym, czterospadowym dachem.
Elewacja frontowa, z wgłębnym porty-
kiem, biegnącym przez całą wysokość
budynku, wspartym na ośmiu kolum-
nach, dodaje pałacowi wdzięku i lek-
kości. Piękne ich wykończenie nadaje
mu charakter eleganckiej i zamożnej
siedziby szlacheckiej. Natomiast w ele-
wacji ogrodowej znajduje się portyk
z tarasem stanowiącym przedłużenie
ogrodu. Dwór posiada piwnice skle-
pione kolebkowo z połowy XVII w.
W 1920 r. dobudowano kręcone scho-
dy i dach pokryto gontem.

W czasie II wojny światowej w pa-
łacu był szpital, a po parcelacji majątku
w latach 1945–1948 funkcjonowało tu
sanatorium przeciwgruźlicze. W 1949 r.
w pałacu z resztówką utworzono istnieją-
cy do dziś Państwowy Dom Dziecka.�
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Klasycystyczna pięknośćpiękność
Dwory i pałace

Dworskie czworaki skazane

na zagładę, praktycznie

w stanie ruiny.

Poniżej: powybijane szyby

i zdewastowane wnętrze

czworaków

Zabudowania dawnego folwarku wymagają

gruntownego remontu
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Muzeum Zamek w Baranowie San-
domierskim zaprasza wystawę
pt. „Kafle – sztuka narodzona

w ziemi i ogniu”. Na ekspozycji prezento-
wane są zabytkowe kafle wytwarzane w ok-
resie od XV do XX wieku. Większość zgro-
madzonych na wystawie obiektów pochodzi
z warsztatów przemyskich kaflarzy oraz
okolicznych miejscowości.

Prezentowane w baranowskim muzeum
kafle, swoim kształtem, kolorystyką zawar-
tą w nich treścią i obrazem, przypominają
o tradycjach, gustach ludzi z danej epoki
oraz charakterze wnętrza w jakim się znaj-
dowały. A były to siedziby królów, pałace
magnackie i dwory szlacheckie, kamienice
mieszczańskie jak również domy drewniane
w miasteczkach i niekiedy wiejskie chaty.

Dla pogłębienia wiedzy o tym rzemiośle,
aranżacja wystawy została wzbogacona o róż-
norodne wzory współczesnych kafli komin-
kowych. Na ekspozycji pokazane są także
przykłady konstrukcji pieców i kominków.

Wystawa jest organizowana ze zbiorów
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej,
Firmy kaflarskiej „Karat” z Katowic oraz
z prywatnej kolekcji Andrzeja Karbow-
skiego z Krakowa. Dyrekcja Muzeum za-
prasza nauczycieli oraz dzieci i młodzież
szkolną na warsztaty muzealne, podczas któ-
rych można poznać tajemnice modelowa-
nia kafli oraz inne techniki obróbki masy
kaflarskiej. Zajęcia prowadzone są przez do-
świadczonego kaflarza. Wystawa potrwa do
końca sierpnia br., szczegóły na www.bara-
now.com.pl.�

Wystawa Fot. Witold Krużel
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Dzięki trwającym niecały rok gruntownym pracom renowacyjnym

i rekonstrukcyjnym kaplica na zamku w Baranowie Sandomierskim

odzyskała swój pierwotny wygląd, utracony podczas II wojny świa-

towej. Uroczystość poświęcenia, która odbyła się 15 maja br., kon-

celebrował arcybiskup Edward Nowak.

RZESZÓW

Baranów
Sandomierski

Wnętrze odnowionej kaplicy

Odzyskała blask
Dobra ocaloneFot. Witold Krużel

TARNOBRZEG

Uroczystość poświęcenia

kaplicy koncelebrował

arcybiskup Edward Nowak

Kaplica została ufundowana ku czci Bogarodzicy w 1902 r.
przez Stanisława Dolańskiego, jednego z właścicieli zam-
ku. Jej pierwotny wystrój to dzieło trzech wybitnych arty-

stów ówczesnej epoki: Tadeusza Stryjeńskiego, Józefa Mehoffera
oraz Jacka Malczewskiego. Malczewski był twórcą tryptyku z obra-
zami: „Święty Tobiasz z Aniołem”, „Madonna z Dzieciątkiem” oraz
„Święty Jacek”. Jego styl widać także na roślinnych elementach po-
lichromii i stropie. Mehoffer z kolei był autorem projektów witraży.
Swój wkład w powstanie i wyposażenia kaplicy wnieśli także ba-
ranowscy stolarze, wykonując m.in. drewniane elementy wystroju
ścian i stropu. Oni też prawdopodobnie wykonali ołtarz i ławki.

W lipcu 1944 roku, po rozpoczęcia działań wojennych na przy-
czółku baranowsko-sandomierskim Dolańscy opuścili zamek i prze-
nieśli się do Krakowa. Obrazy z ołtarza i paramenty liturgiczne
zostały wówczas schowane na plebanii. Niestety pozostały wystrój
kaplicy, został całkowicie zdewastowany przez stacjonujące na
zamku wojska radzieckie. Po wojnie przechowywano w niej zboża
i nawozy sztuczne. Później – po 1956 roku – w okresie odbudowy
zamku, urządzono w niej salę kinową.

Od 1997 roku właścicielem zespołu zamkowego w Baranowie
Sandomierskim jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Po 10 latach
prac konserwatorskich i modernizacyjnych czas przyszedł i na
remont kaplicy. Dyrekcji zespołu nie udało się odzyskać obrazów
Jacka Malczewskiego, które aktualnie są własnością Muzeum
Diecezjalnego w Tarnowie. Uzyskano jedynie zgodę na wykonanie
wiernych kopii. Z nielicznych przedmiotów, które stanowiły wyposażenie wnętrza przed
II wojna światową i wróciły do kaplicy należy wymienić feretron maryjny oraz pamiątkową
tablicę fundacyjną. Przetrwał także zachowany w całości drewniany strop, a ławy i elemen-
ty ścian odtworzono na podstawie planów inwentaryzacyjnych z 1956 roku. Kaplica pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej, poza odzyskaniem funkcji liturgicznej,
została włączona do trasy muzealnej z uwzględnieniem wymogów prawa kanonicznego.�
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Niezwykłym

wydarzeniem

artystycznym

w naszym regionie

jest prezentowana

w Muzeum-Zamku

w Łańcucie wystawa

dzieł Antonia Canovy

ze zbiorów Museo

e Gipsoteca Canoviana

w Possagno (koło

Treviso), rodzinnej

miejscowości artysty.

Wystawa ta została

przygotowana jako

wspólny projekt

Muzeum Narodowego

w Krakowie, Muzeum-

Zamku w Łańcucie,

Fundacji Canovy

w Possagno, Museo

e Gipsoteca Canoviana

w Possagno, przy

współpracy Włoskiego

Instytutu Kultury

w Krakowie.

Antonio Canova (1757–1822)
to najwybitniejszy włoski
rzeźbiarz okresu neoklasy-

cyzmu. Początkowo tworzył w We-
necji, potem w Rzymie, gdzie osiadł
na stałe. Tu zrealizował prestiżowe
zamówienia na nagrobki papieży:
Klemensa XIV w kościele św. Apo-
stołów oraz Klemensa XIII w ba-
zylice św. Piotra. Dzieła te spotkały
się z podziwem współczesnych i za-
pewniły Canovie międzynarodową
sławę. Rzeźbiarz pracował dla dwo-
rów największych europejskich wład-
ców, portretował m.in. Napoleona
i członków jego rodziny. Odbior-
cami jego dzieł była głównie euro-
pejska arystokracja, która zamawia-
ła u niego rzeźby o modnych na
przełomie XVIII i XIX w. mitolo-
gicznych tematach, a także por-
trety. W rzeźbach swych dążył do
idealizowania natury w duchu za-

łożeń klasycyzmu. Inspiracją dla artysty
była rzeźba antyczna. Zajmował się również
malarstwem.

Jedyne w Polsce znaczące dzieło tego
włoskiego mistrza znajduje się właśnie
w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie.
Jest to marmurowy posąg

Rzeźba ta powstała
w Rzymie, w latach 1786–1788, na zamó-
wienie księżnej Izabeli z Czartoryskich Lu-
bomirskiej, właścicielki zamku w Łańcucie,
przybranej matki Henryka. Chłopiec towa-
rzyszył wówczas księżnej w jej podróży po
Włoszech. Lubomirska oczarowana niezwy-
kłą urodą swego wychowanka, zamawiała
jego portrety u najwybitniejszych artystów,
m.in. u Canovy. Zgodnie z życzeniem księż-
nej
ustawiony został w specjalnie dla niego
zaaranżowanym reprezentacyjnym Salonie
Kolumnowym w zamku w Łańcucie.

W 2007 r. rzeźba ta po raz pierwszy opu-
ściła łańcucki zamek. Pokazana została na

Książę Henryk
Lubomirski jako Amor.

Książę Henryk Lubomirski jako Amor

Wystawa tekst Barbara Trojnar i fot. Maryna Szewczuk

Antonio Canova

Antonio Canova, Autoportet (model), 1811–1812, gips, Museo e Gipsoteca Canoviana di Possagno

Wystawa gipsów i obrazów

Antonia Canovy w Muzeum-

-Zamku w Łańcucie

(10 V – 13 VII 2008)
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RZESZÓW

Łańcut

Antonio Canova, Paulina

Borghese, 1804–1805,

gips, Museo e Gipsoteca

Canoviana di Possagno

Wystawa

w Łańcucie

Antonio Canova, posąg

1786–1788,

w Salonie Kolumnowym

w Muzeum-Zamku w Łańcucie

Książę Henryk Lubomirski
jako Amor

wystawach w Museo e Gipsoteca Canovia-
na w Possagno i w Galleria Borghese w Rzy-
mie, zorganizowanych w ramach uroczys-
tych obchodów przypadającej 1 listopada
tegoż roku 250. rocznicy urodzin Canovy.
W podziękowaniu za wypożyczenie tego
dzieła muzeum w Possagno udostępniło
Polsce 20 obiektów ze swoich zbiorów.
Wraz z powracającym z Włoch posągiem
Henryka Lubomirskiego zostały one poka-
zane na wystawie w Arsenale Muzeum
Książąt Czartoryskich – Oddziale Muzeum
Narodowego w Krakowie (29 II – 4 V 2008).
Wystawa ta, wpisująca się w serię uroczy-
stości związanych z obchodami 250. rocz-
nicy urodzin Canovy, teraz gości we wnę-
trzach Muzeum-Zamku w Łańcucie.

Pokazano na niej gipsowe modele i od-
lewy słynnych marmurowych rzeźb Canovy.
Pozwalają one na poznanie stylu artysty
i jego warsztatu. Są to: znakomity posąg

idealizowane głowy: He-
leny trojańskiej, Parysa, Pauliny Borghese
(siostry Napoleona) oraz majestatyczne po-
piersie – odlew fragmentu
marmurowego pomnika nagrobnego Vitto-
ria Alfieriego (poety i pisarza) w kościele
Santa Croce we Florencji. Można obejrzeć
autoportret Canovy – model z zaznaczo-
nymi punktami do kopiowania popiersia
w marmurze (po śmierci rzeźbiarza ustawione
przy jego nagrobku w kościele w Possagno).
Mała rzeźba z terakoty

jest doskonałym przykładem

rzeźbiarskiego szkicu projek-
towanego przez artystę dzieła.
Wykonywanie przez Canovę
takich szkiców (bozzetti) na-
leżało do stałej praktyki mi-
strza, są one przejawem jego
twórczej inwencji.

Oprócz rzeźb wystawione
zostały także obrazy Canovy:
m.in. olejny

oraz tem-
pery nawiązujące do antycz-
nych malowideł ściennych
odkrytych w Herkulanum
i Pompejach. Pokaz prac Ca-
novy uzupełnia zespół rycin
z epoki przedstawiających jego
najważniejsze rzeźby. Grafiki
te, powstałe z inicjatywy ar-
tysty, stanowiły katalog jego
prac, który był rozsyłany do
ówczesnychŚpiący Endymion,

Płacząca Italia

Adonis wieńczony
przez Wenus

Autoportret z atry-
butami rzeźbiarza

ważniejszych
nabywców rzeźb.

Wystawie towarzyszy ka-
talog opracowany przez pol-
skich i włoskich badaczy twórczości Anto-
nia Canovy. Znajdujemy w nim obszerne
informacje o życiu i dorobku artystycznym
rzeźbiarza. Najwięcej uwagi poświęcono
głównemu, najcenniejszemu na wystawie
obiektowi – łańcuckiemu Pozują-
cy do tej rzeźby Henryk Lubomirski (1777–
–1850) to późniejszy właściciel Przeworska,
znany kolekcjoner i mecenas sztuki.

Amorowi.

�
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Co pięć lat stolica

bojkowskiej ziemi Turka

w obwodzie lwowskim

staje się miejscem

unikanego i niemal

magicznego wydarzenia

– Światowego Festynu

Bojkowskiego. Końcem

lipca ściągają tutaj

Bojkowie z całego

świata, by pokłonić się

rodzinnej ziemi

i wraz z rodakami

mieszkającymi na

Ukrainie kultywować

swoją bojkowskość

i Bojkowszczyznę.

LWÓW

Turka

Etnografia

j
tekst i fot. Katarzyna Fornal

Kilka tysięcy ludzi mówiących na co
dzień różnymi językami w ciągu
tych kilku dni przeistacza się w barw-

ny tłum gadający wieloma dialektami języka
ukraińskiego. Nie da się opowiedzieć sło-
wami tego bojkowskiego święta, bo takiej
bojkowskiej różnorodności nie było od cza-
sów, kiedy ich przodkowie na całej biesz-
czadzkiej ziemi, tak tej po polskiej, jak i po
ukraińskiej, stronie przeżywali swoją do-
czesność.

Trzeba tam być, żeby zobaczyć krasę
świata, który w Polsce wraz z odejściem Boj-
ków z Bieszczadów przeminął bezpowrot-
nie. Zabarwia się dolina spiwaczego pola
zdobionymi haftem krzyżykowym koszula-
mi, spódnicami, siarakami, lajbikami, za-
paskami, chustami i naramiennymi płach-
tami. Kobiety zdobne w krywulki, gerdany

i inne kolorowe korale, a mężczyźni w słom-
kowych kapeluszach przenoszą oczarowa-
nych tym niecodziennym widokiem w czas
dawnych bojkowskich jarmarków.

Ze sceny usytuowanej niemal pośrodku
tej rozległej doliny dobiegają zgromadzo-
nych rzewne dumki i skoczne piosnki w wy-
konaniu przybyłych zewsząd zespołów. Po-
wyżej rozkładają się ze swoimi stoiskami
stowarzyszenia, takie na wzór naszych pol-
skich kół gospodyń, które promują się
w myśl zasady „przez żołądek do serca”.
Czego tam nie ma: ukraiński borsz, pirożki,
warenyky, sało, solianka, mediwik..., a do
każdej potrawy degustujący musi obowiąz-
kowo dołożyć kieliszeczek tutejszej horiłki.
Niekiedy też przed stoiskami gospodarze
i zaproszeni goście zasiadają i płynie w dal
pieśń za pieśnią z akompaniamentem cym-

Bojkowszczyzna



bałów i skrzypiec. Pomiędzy zgromadzony-
mi przechadza się władyka entuzjastycznie
witany i hojnie częstowany, jakby jakiego
zadowolenie z gościnności miało być miarę
obfitości w życiu codziennym. Przystaje, mo-
dli się i błogosławi, a potem kosztuje. I tak
od stoiska do stoiska.

Spacerując po spiwaczym polu można
natknąć się na rozłożone gdzieniegdzie
stoiska z rękodziełem artystycznym. Za
kilka hrywien każdy, kto chce, może nabyć
gliniany garnek, skopczyk, wazon ręcznie
malowany, krajkę z bojkowskim wzorem,
bieżnik albo serwetę ręcznie haftowane czy
przepiękne batiki. Na chcących przywdziać
na siebie soroczkę czekają stragany wypeł-
nione po brzegi bojkowskimi koszulami, na
które wielkie jest zapotrzebowanie i wielu
chętnych. A żeby dopełnić kompletowania
bojkowskiego stroju na innych straganach
wiszą przeróżne krywulki i inne kobiece
ozdoby, skromne, ale jakże piękne i wyjąt-
kowe w swojej formie. Nie ma znaczenia, że
jedyna dostępna infrastruktura w trakcie
Bojkowskiego Festynu sprowadza się do
sceny i kilkudziesięciu stoisk. Podróżni roz-
kładają się jak okiem sięgnąć po całym spi-
waczym polu, a z bagażników zaparkowa-
nych nieopodal samochodów wydobywają
suto zastawiony „stół”, który rozkładają na
piknikowym kocu. Przyjaźni, uśmiechnięci,
gościnni gościnnością, która u nas już daw-
no poszła do lamusa, z największą przyjem-
nością pozują do zdjęć.

Nie można zrozumieć tego czarownego
wydarzenia w oderwaniu od Bojkowszczy-

zny, która na Ukrainie wciąż jest żywa
i nadal, pomimo wkradającego się zewsząd
postępu technicznego, bardzo autentyczna.
Dla żądnych krajobrazu sprzed ponad stu
lat warta polecenia jest eskapada do Libu-
chory. Tak, to prawdziwa eskapada, bo tam-
tejsza droga przez wieś bardziej przypomi-
na trasę rajdu samochodów terenowych niż
wiejski trakt. Ale naprawdę warto ją przebyć
(polecam wyjazd tylko w bezdeszczowe
dni), bo epilogiem tej uciążliwej podróży
jest miejsce szczególne, w którym na każ-
dym niemal kroku widać, że właśnie tutaj
zatrzymał się czas.

Bojkowskie jednotraktowe chyże, kryte
strzechą, nierzadko bez kominów, z czę-
stokroć malowanymi na niebieski kolor
oknami, otoczone wraz z obejściem
patyczanymi płotami, a w obejściach
wszystko, co może przydać się gospo-
darzowi i gospodyni. W jednej z takich
półkurnych chałup, gdzie dym wypusz-
czany jest na strych, natykamy się na
drewnianą kołyskę podwieszaną do su-
fitu, która wykołysała już niejedno
pokolenie tej libuchorskiej rodziny. Ścia-
ny przystrojone ręcznie haftowanymi
makatkami, nad wejściem czuwa jeden
ze świętych otulony krajką, a na oknie
zawisła firana mocowana na okorowanej
leszczynie do pomalowanej na delikatny
błękit ściany.
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Volyns'ka

Zakarpats'ka
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Wałęsające się po wiejskiej drodze świ-
nie i kozy czasem przystają, by po trudach
poszukiwania jakiegoś żarła w cieniu przy-
drożnego drzewa szukać odpoczynku. Czasem
wiejskim gościńcem przemknie drabiniasty
wóz, młody kandydat na pastucha przegna
stado krów, które poi w miejscowym strumy-
ku, konie zatrzymają się na prowizorycznym
moście, jakbychciałyodczytaćsens

Coraz więcej w Libuchorze opuszczo-
nych chat, w których od wielu lat nikt już
nie mieszka. Ząb czas nadgryzł znacznie ich
dawną świetność, a matka natura nawet
w nich upomniała się o miejsce dla siebie.
Niejednokrotnie na zmurszałej strzesze swoje
korzenie zapuściły pokaźnych już rozmiarów
drzewa, a i drobne krzewiny w tym oderwa-
niu od ziemi całkiem nieźle dają sobie radę.

Niemal w centrum wsi, nad chylącymi się
pod brzemieniem starości chyżami góruje
wybudowana pod koniec XX wieku kaplica
modlitewna, zwieńczona pięcioma kopułami.
Klucze do niej można wziąć od gospodarza
mieszkającego nieopodal. Razi jej nowość
i bogactwo wyposażenia z porównaniu z wios-
kowym ubóstwem, ale jest ona także pewnym
pomostem między minionym i dawnym cza-
sem. Tak jak i liczne przydomowe kapliczki,
które stały się domem dla przedmiotów kul-
tu religijnego. Pięknym domem, zazwyczaj
nakrytym kopułą, zdobnie malowanym i przy-

ozdobionym kwiatami, figurkami,
wotami, ogrodzonym misternym
płotem. Również do Libuchory
powoli wkrada się postęp. Braku-
jące, przegniłe fragmenty strzechy
zapobiegliwi gospodarze uzupeł-
niają papą i eternitowymi płyta-
mi. Czasem natknąć się można
na antenę satelitarną, a mieszkań-
cy kontaktują się ze światem już za
pomocą telefonów komórkowych.

Od tego miejsca na ziemi
tchnie wolnością, która dla nas,

miastowych wydaje się być pojęciem ab-
strakcyjnym. Tam czas sączy się powoli,
obarczony tylko porami roku i wynikający-
mi z tego obowiązkami. Ale nad Libuchorą
unosi się także aura niezwykłej gościnności,
która aż onieśmiela przybyszów. Mieszkań-
cy życzliwi i zawsze goszczący „czym chata
bogata”. A przy tym przyjaźni, ciekawi,
rozmowni – nawykli zapewne do turystów,
którzy przyjeżdżają tutaj, aby zobaczyć ten
swoisty „żywy skansen”. Przyjazd obcych
jest doskonałą okazją do gościny i pretek-
stem do wychylenia kieliszka rodzimego
bimbru. Spacerujących po wsi przybyszów
zaczepi czasem mieszkaniec, żeby zapytać,
kim są i czego potrzebują. I można odnieść
wrażenie, że jest się tam wśród swoich,
którzy potrzebującego nie zostawią bez po-
mocy. Nakarmią, napoją i wskażą drogę...

Następny Światowy Festyn Bojkowski za
cztery lata. Może warto zaplanować wów-
czas udział w nim i jednocześnie wędrówkę
po ikonie Bojkowszczyzny – Libuchorze.
Miejmy nadzieję, że nie będzie za późno, bo
świat bojkowskiej wioseczki zagubionej w do-
linie potoku o tej samej nazwie w powiecie
turczańskim bezpowrotnie przemija.

pantarhei.
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Kto dziś pamięta o hrabim Robercie
Walentym Lamezan de Salins, który
został generałem Wojska Polskiego,

złotymi zgłoskami zapisując się w historii II
Rzeczpospolitej. Pochodził ze zniemczonej
szlachty francuskiej. Urodził się 1869 r.
w Modling koło Wiednia. Absolwent
austriackiej Akademii Sztabu Generalnego,
szybko zrobił karierę, w 1917 r. dosłużył się
nawet stopnia generała. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości został szefem
Polskiej Misji Wojskowej – początkowo
w Bukareszcie, następnie w Berlinie. Pierw-
szego czerwca 1919 r. został awansowany na
stopień gen. dywizji. W 1920 r. brał udział
w decydujących walkach na froncie bolsze-
wickim, jako dowódca Frontu Południo-
wego i 6 Armii. Od września 1920 do sierp-
nia następnego roku pełnił funkcję dowódcy
Okręgu Generalnego Lwów. Od 1926 r.
przeszedł w stan spoczynku i osiadł w Świ-
rzu, zmarł we Lwowie cztery lata później.

Niewątpliwy wpływ na wybór nowej oj-
czyzny gen. Lamezan miała jego żona –

Irena z Wolańskich. Ona to na pocz. XX w.
nabyła w Świrzu na Ukrainie pałac, w któ-
rym generał dożył ostatnich dni.

Generalska rezydencja wznosiła się na
sporym wzniesieniu, otoczonym z trzech
stron podmokłymi łąkami (dziś stawami).
Prowadził do niej długi most, który zastąpił
wcześniejszy zwodzony. Historia wiąże po-
siadłość z rodziną Świrskich. Oni to zapew-
ne w XV stuleciu wznieśli tu zamek,
przebudowany w XVI wieku, na co wska-
zuje data zamieszczona nad portalem.
W następnym stuleciu zamek znajduje się
już w ręku Cetnarów. Zniszczony w czasie
powstania Chmielnickiego, został gruntow-
nie przebudowany przez architekta i inży-
niera wojskowego – Pawła Grodzickiego
(twórcę Arsenałów: warszawskiego i lwow-
skiego ) ok. połowy XVII w. na zlecenie
kasztelana halickiego i chorążego podol-
skiego Aleksandra Cetnara. Zyskał wtedy
charakter obronnej rezydencji. Wzniesiona
z cegły i kamienia na planie czworoboku
posiadała ona dwa przylegające do siebie

W powiecie Przemyślany

nieopodal Lwowa,

w miejscowości Świrz

stoi dawna rezydencja

polskich generałów.

Od całkowitego

zniszczenia w czasach

ZSRR uchronił ją status

domu pracy twórczej.

Ostatnio rozpoczęto

w zamku prace

porządkowe, nosząc się

z zamiarem zamiany

rezydencji w hotel.

tekst i fot. Agata Chmura, fot. Krzysztof Staszewski
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dziedzińce, położone na dwóch poziomach
i połączone schodami. Wyższy, otoczony
budynkami mieszkalnymi, pełnił funkcje
reprezentacyjne, niższy – gospodarczy –
otaczały stajnie i pomieszczenia dla służby.
Do każdego z nich prowadził osobny wjazd.
Główny, paradny mieścił się w wieży bram-
nej, do której wiódł most. Do dolnego dzie-
dzińca prowadziła umieszczona w murze
południowym brama, zamknięta półkolistym
portalem. O dawnej obronnej przeszłości
zamku po dziś dzień świadczą zachowane
otwory strzelnicze oraz czworoboczne basz-
ty. Większość piwnic nie dotrwała do na-
szych czasów – zostały zasypane wobec
groźby zawalenia się zamku. Przetrwały
tylko dwa podziemne pomieszczenia.

Jak każdy zamek, tak i świrski musi po-
siadać swoją legendę: w czasach, kiedy pod
forteczne mury często podchodził nieprzy-

Asfaltowa droga prowadzi do paradnego wejścia rezydencji

Czworoboczne baszty – ślady obronnego charakteru zamku Jeden z dziedzińców – widoczne ślady zaniedbania i braku gospodarza
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jaciel, pracowała w zamku dziewczyna ze
wsi. Nie wiadomo jak, ale wdała się ona
w romans z jednym z żołnierzy oblegających
miasto. Dzięki jej zdradzie wojsko zdołało
opanować fortecę, dziewczyna jednak próż-
no czekała szczęśliwego zakończenia. Po
zdobyciu i splądrowaniu zamku jej luby
wrzucił ją do zamkowej studni, obawiając
się, że kto zdradził raz, nie zawaha się przed
kolejnym. Do tej pory po zamkowym

podwórzu błąka się duch nieszczęśnicy, nie
mogąc znaleźć spokoju...

Po I rozbiorze Polski Świrz znalazł się
w zaborze austriackim. W 1914 zniszczył go
pożar, jednak Lamezanowie od 1920 roku
przywrócili mu dawny blask. Ich córka wnio-
sła go jako posag Tadeuszowi Komorow-
skiemu ps. Bór – przywódcy Powstania
Warszawskiego – ale to już inny generał
i inna historia.�

Na poprzedniej stronie:

sentencja łacińska i data

w zworniku bramy.

U góry od lewej: zachowany

fragment dekoracji stiukowej;

do zamku prowadzi

betonowy most, który

zastąpił dawny – zwodzony
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Po obejrzeniu tego albumu można go scharakteryzować
jednym zdaniem: rzetelna robota. Dobre zdjęcia, mnó-
stwo informacji o zabytkach, atrakcjach przyrodniczych,
imprezach – słowem obrazek z życia powiatu, jego tra-
dycjach i historii.

Powiat Kolbuszowski, Oficyna WydawniczaApla, Krosno 2007

To samo wydawnictwo, ten sam format i zbliżony obszar
tematyczny, ale nie ta jakość niestety. Wydany na zlecenie
LGD „LASOVIA” album w trzech wersjach językowych
jest tylko przedsmakiem atrakcji, jakie czekają na turystę
w tym rejonie Podkarpacia.

Lasovia; Cmolas, Niwiska, Ostrów, Oficyna Wydawnicza Apla,

Krosno 2008

Perfekcyjnie przygotowane
wydawnictwo-marzenie, wręcz
„smakowita potrawa” dla kra-
joznawców oraz regionali-
stów. Do tego jeszcze wyczer-
pujące podpisy pod każdym
zdjęciem-widokówką. Cze-
kam z utęsknieniem, kiedy
stolica województwa – posia-
dająca cudem zachowane
archiwum zdjęć Janusza –
doczeka się podobnego al-
bumu-katalogu.

Janusz Halisz, Jerzy Skrzypczak,

Muzeum Regionalne w Mielcu, Mielec 2007

Mielec na dawnych pocz-

tówkach,

Pomysł na pokazanie historii
regionu i ludzi (od końca XIX
wieku po koniec lat 60. XX)
przy pomocy archiwalnych,
czarnobiałych zdjęć wykona-
nych przez amatorów, jak
i zawodowych fotografów.
Lektura przyjemna dla oka.

Ludzie, miejsca, wydarzenia… Po-

wiat strzyżowski w fotografii archi-

walnej, Oficyna Wydawnicza Apla,

Krosno 2007

Gdyby każda z podkarpackich gmin wydała podobną publikację, nasze
województwo znów zajęłoby pierwsze miejsce na ministerialnej liście
kulinariów tradycyjnych. Książki tego typu są atrakcją nie tylko dla oka,
ale i podniebienia. I prezentują kawałek tradycji, z jakiej możemy jako
region być po prostu dumni. Chociaż umieszczenie w tym zestawie
przepisu na ciemne kluski śląskie czy trio z łososia, cukinii i pieczarek,
znacznie poszerza pojęcie nazwy kuchnia regionalna, w domyśle z re-
gionu strzyżowskiego .

ABC kuchni regionalnej – przepisy dawne i nowe, Wiejska Lokalna Grupa Działania

w Strzyżowie, Strzyżów 2007

Amatorskie zdjęcia, język bynajmniej nie akademicki, prosty
skład, ale jest to kopalnia wiedzy o tej „małej ojczyźnie”. Setki
faktów oraz dat przywołują z niebytu zapomnienia historię wiosek
i miasteczek części powiatu strzyżowskiego, spisaną ręką osoby
duchownej.

Ks. Stanisław Piątek,

Wiejska Lokalna Grupa Działania w Strzyżowie, Żyznów 2008

Żyznów, Bonarówka – na szlaku architektury drew-

nianej,


