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Nawet oponenci Józefa Ślisza pod-
kreślają, że gdyby żył, inaczej wy-
glądałby scena polityczna Podkar-

pacia. – Lepiej mówić gorzką prawdę – to 
była dewiza wielu wystąpień i działań Józefa 
Ślisza. O jego „szorstkiej” przyjaźni mówią 
z kolei polityczni przyjaciele, którzy czę-
sto odwołują się do wspólnie spędzonych 
lat w czasach tworzenia III Rzeczpospoli-
tej. Przez kilka lat miał wyraźny wpływ na 
kształtowanie się realiów politycznych w 
Polsce. I – co powtarzają wszyscy – był jak 
do tej pory najwybitniejszym politykiem 
rodem z Podkarpacia. Gdy na początku lat 

90. XX w. okazało się, że państwowy mo-
loch telekomunikacyjny nie jest zaintereso-
wany inwestowaniem w podrzeszowskich 
gminach, sprawę w swoje ręce wzięły sa-
morządy czterech gmin: Tyczyn, Błażowa, 
Chmielnik i Hyżne. Wybrały model spół-
dzielczy, inspirując się doświadczeniami z 
USA. Powołały spółdzielnie telefoniczne z 
udziałem mieszkańców tworząc Okręgową 
Spółdzielnię Telefoniczną w Tyczynie. Po-
mysłodawcą tego przedsięwzięcia był ów-
czesny wicemarszałek Senatu RP Józef Ślisz. 
Takich przykładów niekonwencjonalnego 
działania ze strony Józefa Ślisza było zde-
cydowanie więcej, jak choćby inspiracja do 
powstania Stowarzyszenia „Dolina Strugu”, 
które przez blisko dekadę rozwija przedsię-
biorczość w tym subregionie.

W marcu 2009 r. minie równo 75 lat od 
jego urodzin. To zapewne będzie okazja 
do wielu spotkań jego rodziny, przyjaciół. 
Smutne jest jednak, że ten niekwestionowa-
ny polityczny autorytet i orędownik sprawy 
chłopskiej nie doczekał się własnej strony 
internetowej, a domena: www.jozefslisz.pl 
jest nadal wolna. Może warto więc, choćby 
w ten sposób, uczcić pamięć Józefa Ślisza, 
postaci już historycznej.

Nazywano  Go 
współczesnym   Witosem

Józef Ślisz, Tadeusz 
Kensy i Jan Kułaj 
w latach 1980-81 
zakładali na obecnym 
terenie Podkarpacia 
„Solidarność Wiejską”. 
W czasach stanu 
wojennego i po nim 
Ślisz został szefem 
podziemnych struktur 
Solidarności Rolników 
Indywidualnych. Jego 
ówczesnymi najbliższymi 
współpracownikami 
byli: Artur Balazs, 
Andrzej Łuszczewski 
i Gabriel Janowski.

Sylwetki

Dożynkowe uroczystości w latach 80. XX wieku  
były okazją do patriotycznych manifestacji
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Na okładce: 
Cerkiew Ochrony Bogurodzicy 

w Niżnym Komarniku (Słowacja)
fot. Krzysztof Zieliński

Józef Ślisz podczas obrad Okrągłego Stołu, 

Józef Ślisz, ur. 20 marca 1934 w Łukawcu, zm. 6 marca 2001 w Łące. Ukończył  
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (1952). Od roku 
1961 rolnik. Od roku 1980 członek „Solidarności Wiejskiej”. Od grudnia 1980 r. do lute-
go 1981 r. współorganizator strajku w Rzeszowie, sygnatariusz Porozumień Ustrzycko- 
-Rzeszowskich, współprzewodniczący komisji rządowo-związkowej ds. ich realizacji.  
W marcu 1981 r. członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI 
„S”, uczestnik strajku okupacyjnego w budynku ZSL w Bydgoszczy, sygnatariusz tzw. 
Porozumienia Bydgoskiego, pod koniec roku 1981 członek Ogólnopolskiego KS NSZZ 
„S” RI. Po 13 grudnia 1981 r. wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB; 
organizator pomocy dla osób represjonowanych. W latach 1987–1989 przewodniczący 
Tymczasowej Rady Krajowej Rolników, przewodniczący NSZZ RI „S”. 

W latach 1988–1990 członek KO przy Lechu Wałęsie. W r. 1989 uczestnik obrad 
„okrągłego stołu”, w zespole ds. pluralizmu związkowego. W latach 1989–1993 se-
nator RP z listy KO „S” i PSL Porozumienie Ludowe, wicemarszałek Senatu, członek 
senackich komisji Rolnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwo-
wej. W latach 1989–1992 organizator i przewodniczący Rady Krajowej PSL „S”, w la-
tach 1994–1996 prezes SLCh, od roku 1997 wiceprzewodniczący Rady Krajowej SKL.  
W 1991 r. założyciel Fundacji im. Macieja Rataja, od 1993 r. przewodniczący Rady Insty-
tutu im. M. Rataja, od 1998 r. założyciel i członek Fundacji „Akcja Rolnicy Rolnikom”.

(www.encyklopedia-solidarnosci.pl)

4 Dobra uratowane

Przywrócony blask
Waldemar Bałda
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Zegarów Wieżowych

Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
Magurskiego Parku Narodowego

�1 Rozmaitości



4

Świątynia ta jest jednym ze swego ro-
dzaju symboli wiecznej trwałości 
łacińskiej zasady „cuius regio eius 

religio”: znakiem wiary niegdysiejszych 
właścicieli ziem, rozciągających się po obu 
stronach koryta Sanu. Wznieśli go na po-
graniczu kultur, wiar i światów Krasiccy, 
członkowie jednego z najmajętniejszych 
kiedyś i najznaczniejszych rodów, trzęsą-
cych niemal do II wojny światowej sporą 
połacią Podkarpacia. Fundatorem budow-
li, poświęconej św. Katarzynie, był Antoni  
z Siecina Krasicki – przodek m.in. ostatnie-

go właściciela zamku w Lesku, adiutanta 
dowódcy Legionów Polskich Augusta Kra-
sickiego, autora cenionego przez znawców 
memuarystyki wojennej Dziennika z kam-
panii rosyjskiej 1914–1918.

Imć Antoni był panem roztropnym: dla 
siebie, swej rodziny i narodowościowych 
pobratymców zbudował kościół, z myślą zaś 
o wiernych rytowi unickiemu poddanych  
w tym samym roku, w którym zakończo-
no wznoszenie świątyni parafialnej (roboty 
trwały od 1760 do 1762), sfinansował odno-
wienie cerkwi. Wszyscy więc byli przezeń 
traktowani równo.

Fundacja Antoniego (jego potomkowie 
dodawali sobie do nazwiska tytuł hrabiow-
ski) to posadowiona na kamiennych podwa-
linach modrzewiowa, trójnawowa budowla  
o konstrukcji zrębowej i ścianach wzmoc-
nionych lisicami, utrzymana w stylu ba-
rokowym. Mniej więcej 200 lat po rozpo-
częciu użytkowania kościół, zwieńczony 
skromną wieżyczką na sygnaturkę, prze-
szedł gruntowny remont, w trakcie którego 
na wewnętrznych ścianach położono neo-
barokowe polichromie.

Świątynia służyła wiernym obrządku ła-
cińskiego aż do II wojny światowej, dopó-

DUBIECKO

RZESZÓW

Przywrócony blask
Dobra uratowane tekst i fot. Waldemar Bałda, fot. Krzysztof Zieliński

Świat bywa zaskakująco 
zmienny – i niekiedy 
zaskakująco roztropny. 
Nic innego ponad tę 
konkluzję nie przychodzi 
na myśl, gdy śledzi 
się najnowsze dzieje 
modrzewiowego 
kościoła w Bachórcu.

Bachórzec

Widok na świątynię 
po zakończeniu prac 

konserwatorskich przy 
drewnianej elewacji



5

ki w jej sąsiedztwie nie pojawił się okazały, 
murowany gmach zaprojektowany przez ar-
chitekta z Jarosławia Wawrzyńca Dayczaka. 
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do 
nowego kościoła spowodowało – jakże czę-
sto doświadczany na polskiej wsi… – szybki 
spadek zainteresowania parafian schedą po 
przodkach; wprawdzie z rozpędu niejako 
przeprowadzono jeszcze remont, mający 
na celu usunięcie widocznych zniszczeń, 
dokonanych w czasie II wojny, ale w 1961 
roku definitywnie zaprzestano odprawiania 
w zabytkowym wnętrzu nabożeństw.

W latach 90. minionego stulecia wyda-
wało się, że kościoła nic nie uratuje, że cze-
ka go najsmutniejszy los: popadanie w ruinę 
na oczach ludzi. Powody do czarnych myśli 

były poważne – w niezamknię-
tej kruchcie walały się niepo-
trzebne materiały budowlane, 
jakieś odpady. Rzeczywistość 
przerosła jednak oczekiwania 
i wykazała, że wszelkie obawy 
były płonne. Staraniem służb 
konserwatorskich w 2000 roku 
kościół został rzetelnie odnowiony i zre-
konstruowany – i choć u niektórych miło-
śników piękna wiekowego drewna widok ja-
snych nowością gontów, którymi szalowane 
są jego ściany, wywoływał tęsknotę za do-
stojną czernią dawnego poszycia, to jednak 
te absurdalne marudzenia pięknoduchów 
należy odrzucić. Konserwatorzy sprawili 
się gracko! Teraz w kościele podjęto nowe 
prace. Ich efektem ma być docelowo rekon-
strukcja historyczne-
go wystroju wnętrza. 
Rusztowania zostały 
już zmontowane, spo-
dziewać się więc na-
leży, że w nieodległej 
przyszłości ten kościół  
odzyska blask i urodę, 
jakiej nie miał od nie-
pamiętnych czasów.  
I – skądinąd – bardzo 
słusznie: wszak „przy-
należność” do VII trasy  
Podkarpackiego Szlaku  
Architektury Drewnia-
nej zobowiązuje! n

Powyżej od lewej:  
nowa śwątynia znajduje się 
kilkaset metrów od starej, 

większość wyposażenia 
przeniesiono do niej – na  
zdjęciu jeden z bocznych 
ołtarzy; poniżej: główny,  

 XVII-wieczny ołtarz dalej 
pełni swoją funkcję na 

nowym miejscu

Dobra uratowane

Przez kilka miesięcy 
prezbiterium szczelnie 
wypełniały rusztowania
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Świątynia jest orien-
towana, wzniesiona  
w konstrukcji zrę-

bowej. Pod nawą i pre-
zbiterium zachowały się 
murowane, sklepione ko-
lebkowo grobowe krypty. 
Kościół p.w. św. Katarzyny1  
jest budowlą dwudzielną 
składającą się z prezbite-
rium, do którego przyle-
gają po bokach zakrystia  
i składzik oraz z korpu- 
su nawowego o układzie  
trójnawowym, obszernej  
kruchty od zachodu (z dwo-
ma składzikami po bokach) 
i sporym chórem muzycz-
nym. We wnętrzu ściany  
i strop kościoła dekorowane są eklektyczną 
XIX-wieczną polichromią figuralno-orna-
mentalną. Wyposażenie kościoła, głównie 
barokowe, przeniesione zostało w więk-
szości do nowego kościoła. W skład tego 
wyposażenia wchodzą: dwa rokokowe ołta-
rze boczne, ambona, chrzcielnica, gotycka 
kropielnica (XV/XVI w.) oraz ołtarz główny  
z drugiej połowy XVII w. Część wyposaże-
nia składowana jest w kaplicy cmentarnej  
w Bachórzcu.

W ramach eklektycznej polichromii 
współistnieją ze sobą styl neobarokowy  
z klasycystycznym. Malując obraz „Wnie-
bowzięcia Matki Boskiej” na sklepieniu 
prezbiterium artysta posłużył się barokową 
wizją tematu. Neobarokowy styl widoczny 
jest również w ornamentach rocaille’owych  
obramowania marmoryzowanych płycin, 

które artysta użył dostosowując polichro-
mię do XVIII w. ołtarzy. Klasycystyczne są 
podziały gzymsu oraz kamienne nisze z fi-
gurami ewangelistów.

Na płaskim stropie prezbiterium znaj-
duje się przedstawienie Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny,2 które jest czę-

Z pracowni konserwatora tekst i fot. Krystyna Stawowiak, fot. Łukasz Stawowiak

Zachowany do dzisiaj 
kościół drewniany 
p.w. św. Katarzyny  
wzniesiony został  
w latach 1760–1763 
z fundacji Antoniego 
z Siecina Krasickiego, 
właściciela dóbr 
bachórzeckich  
i staraniem plebana 
Jana Rymarskiego. 
Konsekrowany został 
w 1763 r. Gruntownie 
remontowany był  
w XIX w.(w 1856 r. 
przez Xawerego 
Krasickiego (m.in. zyskał 
wówczas eklektyczny 
wystrój malarski 
wnętrza) oraz po 
uszkodzeniach obydwu 
wojen światowych.  
W 1956 r. wymieniono 
pokrycie dachu z gontu 
na blachę. Świątynia 
opuszczona w 1961 r. 
(po wybudowaniu 
w pobliżu nowego, 
murowanego kościoła)  
zagrożona była 
zniszczeniem. W 2000 r. 
rozpoczął się kolejny 
remont architektoniczny, 
który przywrócił budowli  
pierwotny wygląd. 
W lipcu 2008 roku 
Krakowska Pracownia 
Stawowiaków rozpoczęła  
konserwację polichromii 
prezbiterium.

Polichromia 
w Bachórzcu

Tzw. zacheuszek (XIX w.), 
stan przed i po konserwacji
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stym tematem w sztuce. Obraz ujęty jest  
w iluzjonistyczną złotą ramę. W dolnej par-
tii obrazu otwarta kamienna tumba o baro-
kowym kształcie, a wokół niej apostołowie. 
Jeden z apostołów stojący za tumbą unosi 
do góry pusty biały całun, drugi zagląda do 
sarkofagu. Apostołowie stojący i klęczący 
po bokach sprawiają wrażenie przerażo-
nych, zdziwionych nagłym zniknięciem 
ciała Marii. U góry obrazu Najświętsza 
Maria Panna siedząca na chmurach, u 
jej stóp z lewej i prawej strony unoszą się 

putta. Maria przedstawiona jest 
w białej spodniej szacie i błękitnej 
wierzchniej, z rękoma złożonymi 
na piersiach. Wokół niej złocista 
poświata. Iluzjonistyczna rama ob-
razu świadcząca o neobarokowości 
namalowana z kratką regencyjną  
i rocaille’ami.  

Na klasycystyczne elementy po-
lichromii w prezbiterium składają 
się iluzjonistyczne monochroma-
tyczne popielate kanelunki na skle-
pieniu oraz znajdujące się po obu 
stronach okien w iluzjonistycznych 
niszach imitujących kamień malo-
wane monochromatycznie figury 
czterech apostołów z atrybutami: 
Jana z orłem, Marka z lwem, Mate-
usza z aniołem i Łukasza z wołem. 
Czterej ewangeliści byli przed-
stawiani w prezbiterium, w miej-
scu czytania Ewangelii. W XIX w. 
ewangelistów często umieszczano 
na sklepieniu, natomiast w bachó-
rzeckim kościele umiejscowieni są 
na ścianach.

Podczas badań stratygraficznych 
okazało się, że oryginalnym baroko-
wym elementem w kościele bachó-
rzeckim jest iluzjonistyczny ołtarz 
umiejscowiony pod oknem po stro-
nie północnej prezbiterium. Ołtarz 
posiada błękitną marmoryzację na 
strukturze, z żółto-ugrowymi zdo-
bieniami imitującymi złoto. Na pre-
delii iluzjonistycznego ołtarza dwa 
aniołki w ugrowożółtych, udrapo-
wanych szatach podtrzymują puste 
obecnie miejsce, prawdopodobnie 
na tabernakulum. Aniołek z lewej 
strony ołtarza na wstędze ma na-
pis PULHRA UT LUNA, w tłumaczeniu: 
Piękna jak księżyc, a aniołek z prawej stro-
ny posiada napis ELECTA UT SOL  – Wy-
brana jako bóstwo. Zwieńczeniem ołtarza 
jest kartusz w liściach akantu podtrzymy-
wany przez dwa aniołki z napisem łaciń-
skim SANCTA JULIA U ORAPRONOBIS  
– „św. Julio módl się za nami”, stąd moż-
na wnioskować, że ołtarz poświęcony był  
św. Julii.

Wykonane wcześniej badania chemiczne 
pigmentów użytych przy iluzjonistycznym 
ołtarzu potwierdziły datowanie malowidła 

Z pracowni konserwatora

Polichromia prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny 
w Bachórzcu (XIX w.).  Po lewej: stan przed 
konserwacją; po prawej – po zakończeniu prac

Obraz „Wniebowzięcie Matki Boskiej” na sklepieniu 
prezbiterium; po lewej stan przed;  
po prawej – po konserwacji

Barwna polichromia na ścianie  
południowej prezbiterium  

z wizerunkiem jednego  
z Ewangelistów  

– św. Łukasza

fot. Krzysztof Zieliński (5)

Przeprowadzone prace 
konserwatorskie przy 

polichromii prezbiterium kościoła  
p.w. św. Katarzyny w Bachórzcu 

były możliwe dzięki dotacji  
z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego  
w Warszawie
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na XVIII w. Wykryto smaltę – pigment po-
chodzenia mineralnego stosowany w ma-
larstwie od XVI do XVIII w.

Powyżej na predelli ołtarza znajduje się 
puste miejsce po obrazie. Pasujący do niego 
obraz z XVIII w. z przedstawieniem św. Julii 
przechowywany jest w składziku w nowym 
kościele. Ołtarz iluzjonistyczny jest malo-
wany na płótnie lnianym przytwierdzonym 
do drewna.

Zamknięciem prezbiterium jest łuk tę-
czy w postaci belki z kroksztynami, z XIX 
wiecznym czerwonym napisem częściowo 
zniszczonym „KTÓRYŚ CIERPIAŁ ZA-
NAS RANY IEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIE 
NADNAMI”. Na środku belki w wyciętej 
ramie o formie barokowej i widniejąca in-
skrypcja datująca powstanie kościoła MDM 

1763 DIE 21 MAJ. Natomiast na krokszty-
nach z lewej strony belki napis czerwoną 
farbą: „odnowiony i wymalowany przez  
J:W:Kolatora miejscowego plebana 1856”, 
po prawej stronie napis: „Kościół ten wybu-
dowany 1763.” Wszystkie inskrypcje pozwa-
lają na dokładne umiejscowienie w czasie 
wydarzeń artystycznych związanych z ba-
chórzeckim kościołem p.w. św. Katarzyny.

Na sklepieniu nawy, znajduje się obraz 
z przedstawieniem Apoteozy św. Katarzy-
ny. Od XIII w. św. Katarzyna3 jest obok 
Matki Bożej najbardziej czczoną i lubianą 
świętą chrześcijańską. W kościele bachó-
rzeckim św. Katarzyna namalowana jest  
z atrybutami męczeństwa z kołem u stóp  
i mieczem na kolanach, z rękami wycią-
gnietymi w kierunku Chrystusa siedzącego 
w chmurach trzymającego krzyż i palmę 
męczeńską. Namalowanie obrazu w nawie 
związanego z wezwaniem kościoła praw-
dopodobnie wiąże się z tym, że w prezbi-
terium istniał już obraz z przedstawieniem 
św. Katarzyny. Ten pochodzący z XVII w. 
obraz znajduje się w nowym kościele.

Przedstawiony styl malowania, jak rów-
nież technika malowania wskazują na XIX w. 
jako czas powstania polichromii bachórzec-
kiej. Badania chemiczne przeprowadzone  
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nie 
zaprzeczają XIX-wiecznego pochodzenia 
malowideł. A użyte do podklejania szpar 
w drewnie paski papieru z różnego rodzaju 
dokumentów, ksiąg i czasopism posiadają 
daty z lat 50. XIX w. Druki te pisane były  

Iluzjonistyczny ołtarz  
św. Julii, umiejętna 

renowacja  przywróciła  
mu dawny wygląd i blask

Aniołek z szarfą z lewej 
strony ołtarza św. Julii

Odnalezione przez konserwatorów fragmenty starych 
druków użytych do wyrównania podobrazia  
na sklepieniu i ścianach prezbiterium

Z pracowni konserwatora
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w języku polskim, niemieckim, rosyjskim 
oraz łacińskim.

Badania stratygraficzne potwierdziły ist-
nienie wcześniejszej polichromii XVIII w. 
zachowanej jednak fragmentarycznie. Pod 
płótnami z namalowaną boazerią znalezio-
no fragmenty błękitnego koloru (błękit pru-
ski). Z kolei za ołtarzem na ścianie wschod-
niej w płycinie środkowej zachowała się 
różowa monochromatyczna polichromia  
z XVIII wieku.

Polichromia bachórzeckiego kościoła 
jest technologicznie bardzo trudna w kon-
serwacji ze względu na użyte materiały. Do 
wyrównania powierzchni drewna i zasło-
nięcia szpar między belkami użyto w prze-
ważającej części papieru, który jako mniej 
elastyczny od płótna powodował pękanie 
i odrywanie się od powierzchni. Grunt  
z warstwą malarską na tym podłożu gorzej 
się trzymał niż na drewnie. Użycie techniki 
mieszanej klejowo-olejnej w momencie za-
wilgocenia spowodowało nieodwracalne za-
plamienia. Ponadto renowacja z lat 30. XX w.,  
z użyciem pokostu, spowodowała ściemnie-
nie dolnych partii malowideł (boazeria).

Przez okres funkcjonowania kościoła 
przeciekający dach spowodował zniszcze-
nia desek stropowych. Niektóre były wręcz 
odspojone od legarów. Wymagało to usta-
bilizowania podłoża. Drewno przy funda-
mencie skorodowane było mocniej przez 
drewnojady i wymagało impregnacji po-
wierzchniowej Paraloidem B-72. Następnie 
uzupełnione zostało kitem drzewnym.

Paski płótna wiszące ze stropu musiały 
zostać odklejone, zdublowane nowym płót-
nem i przyklejone z powrotem na swoje 
miejsce. Paski papieru na ścianach zosta-
ły przyklejone żywicami poliwinylowymi  
i akrylowymi (Plextol B-500). 

Polichromia była spęcherzona i wyma-
gała kilkakrotnej impregnacji Paraloidem 
B-72 w metanolu. Zacieki i zaplamienia 
usuwano roztworami środków powierzch-
niowo-czynnych z metanolem. W dolnej 
partii boazerii usunięto ściemniały pokost  
z lat 30. XX wieku.

Po lewej: inskrypcja na kroksztynie belki tęczy;  
u góry: chór muzyczny nadal czeka na konserwację; 
po prawej: zniszczony fragment polichromii 
obramienia okiennego (rocaille)

Powyżej: obraz św. Julii z XVIII w.;  
po prawej: ks. proboszcz Kazimierz 
Siciak z parafii w Bachórzcu 
dopasowuje obraz do odnowionego 
malowanego ołtarza w prezbiterium

Z pracowni konserwatora
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Ponieważ podobrazie XVIII-wiecznego 
iluzjonistycznego ołtarza było osłabione 
postanowiono zdublować go na nowe płót-
no. W tym celu zdemontowano płótno ze 
ściany. Wstawiono protezy z płótna lniane-
go w dziury w oryginalnym podobraziu. Na-

stępnie naciągnięto go na 
krosno pomocnicze tak, 
jak i nowe płótno. Oba 

płótna zostały zaimpregnowane Movilitem 
i przeklejone żywicą akrylową Beva 371, 
wybraną ze względu na przeźroczystość. 
Po zdublowaniu można było przystąpić do 
usuwania przemalowań z lat 30. ubiegłego 
wieku pozostawiając XIX-wieczną aranża-
cję części obrazu dotyczącą marmoryzacji 
ścian stanowiących otoczenie ołtarza. Na-
ciągnięty obraz z powrotem przymocowano 
do ściany i obwiedziono oryginalnym ma-
skującym płótnem. Założono kity kredowo-
klejowe na całości polichromii w prezbite-
rium. W dalszym etapie wykonano scalenie 
kolorystyczne z rekonstrukcją brakujących 
fragmentów. Całość polichromii zawernik-
sowano matowym werniksem damarowo – 
woskowym, a jednocześnie zabezpieczono 
warstwę malarską polichromii. Ze względu 
na stan zachowania bachórzeckiej polichro-
mii prowadzone przy niej prace były bardzo 
czasochłonne.

Dzięki wykonanym pracom konserwa-
torskim uratowano polichromię prezbite-
rium. Przywrócono do życia obiekt, który 
stanowi o tradycji miejscowej społeczności. 
Można mieć nadzieję, że po ukończeniu 
konserwacji całości polichromii i powrocie 
wyposażenia kościoła na swoje historyczne 
miejsce nastąpi dopełnienie estetyki wnę-
trza kościoła p.w. św. Katarzyny w Bachórz-
cu. Jednocześnie przywróci się funkcjono-
wanie świątyni dla miejscowej społeczności, 
a szlak drewnianej architektury zyska jeden 
z piękniejszych obiektów na Podkarpaciu. n

1 S. Kryciński Pogórze Przemyskie. Przewodnik, s. 153.
2 R. Knapiński Titulus ecclesiae, s. 243–249.
3 E. Gorys Leksykon świętych, s. 216–217.

Widok z chóru organowego 
przez korpus nawowy na 
odnowione prezbiterium. 
Widoczne są zwisające  
z powały fragmenty materiałów 
uszczelniających podobrazie 
polichromii „Apoteoza św. 
Katarzyny”

Polichromia na arkadowym 
podziale nawy kościoła,  
stan obecny

Polichromia na sklepieniu nawy 
świątyni – obraz „Apoteoza  

św. Katarzyny”, stan obecny

Znaleziony pod płótnem boazerii 
błękit z XVIII, stan w trakcie 
konserwacji

Z pracowni konserwatora
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Kotlina Dubiecka, na granicy nieomal 
Pogórza Dynowskiego i Przemy-
skiego, pięknem krajobrazu zaiste 

ujmuje i dzisiaj, niewiele się zapewne różni 
od widzianego jeszcze oczami doktora Nie-
wiadomskiego. Domów z pewnością wię-
cej, i to murowanych, zapewne też obycza-
je poddały się nowym czasom i nie jest tu 
już tak, jak było na początku poprzedniego 
wieku, że „nowsze prądy i nawyczki tu nie 
doszły, a mieszkańcy wiodą tu jeszcze daw-
niejsze, patriarchalne życie”. 

Na pewno nie krajobrazy ściągnęły w  ko- 
tlinę na początku XV wieku ród Kmitów, 
który na ziemiach tych wywierał swe piętno 
przez co najmniej półtora stulecia. Kmito-
wie mieli swe rodowe gniazdo sporo drogi 
na zachód od Dubiecka, bo w Damiani-
cach w powiecie proszowskim, a siedzibą 
ich reprezentacyjną był Wiśnicz. Kmitowie 
wchodzili w konszachty z królami służąc im 
wiernie i za tę wierność obdarowywani byli 
dobrami przeróżnymi, spośród których naj-
cenniejsze były nadania ziemskie. 

Protoplasta rodu Kmitów, imieniem Jan, 
służył wiernie Kazimierzowi Wielkiemu, za 
co w roku 1369 otrzymał od władcy staro-
stwo ruskie, a syn jego Piotr współdziałał  
z królem Jagiełłą już tak ściśle, że w po-

dzięce otrzymał od pana swego cztery wsie, 
wśród których Dubiecko było na miejscu 
pierwszym. Musiał służyć królowi nie tylko 
wiernością, ale pewnie i wiedzą niepospo-
litą, bo 12 lat później otrzymał od Jagiełły 
kompleks dóbr, pośród których wznosił się 
nad Sanem zamek Sobień w pobliżu Leska 
i w tymże zamku odprawił królowi wesele, 
po poślubieniu przez Jagiełłę kolejnej żony. 

Po śmierci Piotra Dubiecko z okolicz-
nymi wsiami przeszło na własność jego sy-
na Mikołaja, który zapewne także musiał 
mieć ścisłe konszachty z Jagiełłą, bo w roku 
1407 uzyskał odeń przywilej, dzięki które-
mu lokowano Dubiecko miastem na pra-
wie niemieckim. Starania właścicieli dóbr  
o uzyskanie praw miejskich nie było po-
dyktowane prestiżem, lecz – jak byśmy dziś 
powiedzieli – „czystą komercją”, ponieważ 
ich właściciele partycypowali w dochodach 
swoich miast.

Z zachowanych dokumentów wynika, że 
osada o nazwie Dubiecko, położona była na 
prawym brzegu Sanu, mniej więcej w miej-
scu, gdzie dziś znajduje się wieś Wybrze-
że. Z nadaniem praw miejskich wiązało się 
wyznaczenie terenu i jego rozplanowanie 
pod powstające miasto. I to miasto posa-
dowiono na lewym brzegu Sanu, gdzie po 
dziś dzień się znajduje. Zapewne też wtedy 
właśnie Kmitowie postanowili wybudować 
w Dubiecku swą siedzibę. Posadowili ją na 
wzniesieniu, które San obmywał swym ła-
godnym lub spienionym, w zależności od 
pory roku, nurtem. Była zapewne drewnia-
na, ale na fundamentach z kamienia, które 
dziś się odkopuje.

Dobra uratowanetekst Jacek Stachiewicz, fot. Krzysztof Zieliński

Nie ma tu kasyna ani 
handlu śniadankowego, 

wszyscy tu tworzą jakby 
jedną wielką familię, 

zakochani w otaczającej 
ich przyrodzie, pośród 

żyznych łanów 
obramowanych  

wzgórzami i zielonymi 
lasami, używając do syta  

znakomitych kąpieli 
sanowych.  

Kto przypadkiem lub  
z umysłu osiadł  

w Dubiecku, przywiązuje  
się zaraz do miejscowości  

i niechętnie porzuca 
takową. Tak pisał 

niespełna sto lat temu, 
bo w roku 1911, doktor 
Czesław Niewiadomski, 
emerytowany starosta  

i – jak wnosić można ze 
słów, które skreślił –  
jeden z zacniejszych 

mieszkańców ówczesnego  
Dubiecka. 

Siedziba Kmitów,  
Stadnickich i Krasickich

RZESZÓW

Dubiecko

Pomnik biskupa Józefa Ignacego Krasickiego
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Remont trwa już od ośmiu lat. W 2000 roku pałac od-
kupił od przemyskiego Zakładu Płyt Pilśniowych Bogusław 
Kołcz, przedsiębiorca z Przemyśla. Długa przerwa w rozpo-

czętych pracach remon-
towych spowodowała, 
że wśród mieszkańców 
Dubiecka pojawiły się 
wątpliwości, czy kiedy-
kolwiek zostanie on za-
kończony. Teraz jednak 

na placu budowy pracuje 
kilkadziesiąt osób. Robo-
ty trwają także w miejscu 
dawnego koryta Sanu, 
poniżej pałacu, gdzie ma 
w przyszłości znajdować 
się parking hotelowy. 

– Obiekt zostanie od-
dany do użytku w kwiet-
niu 2009 roku – mówi 
menedżer zamku Jacek 
Grzegorzak, a równocześnie prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Dubieckiej. – Na wiosnę 2009 r. renowacji zostanie 
poddany również pałacowy park, w którym nie brak rzad-

Przechodzenie Dubiecka z rąk Kmitów 
we władanie Stadnickich rozpoczęło się  
w 1494 roku, kiedy to zmarł Andrzej Kmita 
pozostawiwszy po sobie   dwoje dzieci – sy-
na Piotra i córkę Nawojkę. Piotrowi rychło 
się zmarło i jedyną dziedziczką pozostała 
jego siostra Nawojka, której mężem pierw-
szym był Piotr Ligęza z Bobrka. Na wypa-
dek swej bezpotomnej śmierci, Nawojka za-
pisała Dubiecko wraz z przynależnymi doń 
wsiami swemu bratu ciotecznemu, Piotrowi 
Sobieńskiemu, ale jej zapobiegliwość była 
nadmierna, bowiem zmarła nie ona, lecz jej  
małżonek i po raz drugi wyszła za mąż za 
Stanisława Stadnickiego. I w 1531 roku do-
bra dubieckie odnotowane już zostały w ze- 

spole majątkowym Stanisława Stadnickie-
go, od którego też wywodzi się linia rodu 
Stadnickich na Dubiecku.

Był Stanisław Stadnicki postacią niepo-
spolitą. Dwór królewski nie był mu obcy, 
wszak był dworzaninem królewskim, także  
podkomorzym przemyskim, a i kasztelanem  
sanockim i zawichojskim, tudzież starostą no-
wokorczyńskim i żarnowskim. Zmarł jednak  
w roku 1542, toteż Dubiecko i okoliczne wsie  
dostały sie we władanie syna jego, dwojga 
imion Stanisława Mateusza. Tenże zapisał 
się w historii Dubiecka przywołaniem w te 
strony, a konkretnie do Niedźwiedzia, nie-
jakiego Feliksa Krzyżaka ze Szczebrzeszyna, 
który zaczął podczas mszy przez się odpra-
wianych nawiązywać w swych kazaniach 
do nauk niejakiego Marcina Lutra. Dwojga 
imion Stanisław Mateusz uległ tym naukom 
i uczynił ze swej siedziby, która dziś pała-
cem jest zwana, uczynił centrum ruchu re-
formacyjnego w diecezji przemyskiej. 

W przekonaniach swych religijnych był 
niezłomny i nie dał się nawrócić z drogi he-
rezji, mimo że biskup przemyski słał doń  
z misją nawrócenia kapłanów, a rozdraż-
niony ich nieporadnością pewnego dnia 
sam biskup Jan Dziaduski udał się z tą misją 
do Stanisława Mateusza na Dubiecku, acz 
ze skutkiem żadnym. Za czasów Stanisła-
wa Mateusza założona została w Dubiecku 
drukarnia kalwińska i funkcjonowała do ro-
ku 1624, a ostatnim właścicielem drukują-
cym w niej księgi heretyckie, był niejaki Jan 
Szeliga. 

Centrum wszystkich tych wydarzeń był 
Dubiecki dwór, zwany później zamkiem,  

Dobra uratowane

Remont zbliża się do końca

Stolarka klatki schodowej, pieczołowicie 
zabezpieczona, czeka na koniec remontu

W jednej z sal zachowały się 
polichromie naścienne  
pieczołowicie odnowione 
ostatnio przez konserwatorów

Dawna siedziba rodowa Kmitów, Stadnickich, Konarskich i Krasickich odzyskuje swój utra- 
cony blask. Zabytek stanie się eleganckim hotelem. Komercjalizacja tego świetnego niegdyś 
zamku daje jednak szansę, że przywrócony zostanie mu wygląd sprzed wieków. Są nawet 
plany odbudowy zniszczonego przez czas i ludzi skrzydła zamkowego.

Stiukowa rozeta czeka na 
montaż na suficie jednej  
z zamkowych komnat
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kich roślin, a szczególnie starannie przez konserwatorów 
zostanie potraktowany ogromny dąb, który rośnie na dzie-
dzińcu pałacu. 

W skrzydle pałacu jest gotowych już dwanaście pokoi, 
odnawianych pod okiem znanego projektanta Wrzesława 
Żurawskiego. Do tego dojdzie jeszcze kilka apartamentów, 

które będą miały nazwy 
pochodzące od dawnych 
rodów, np. Konarskich, 
Stadnickich. Do użytku 
gości zostaną oddane 
również sale: portreto- 
wa i kolumnowa, w któ- 
rych organizowane bę-
dą szkolenia, seminaria 
oraz przyjęcia. Całko-
wicie odnowione są już  
stare piwnice zamkowe,  
w których planowane jest  
umieszczenie restaura-
cji lub winiarni. W naj-
starszej części zamku, 
w której zachowały się 
pieczołowicie odnowio-
ne przez konserwatorów 
polichromie naścienne, 
znajdzie się także miej-
sce na minimuzeum. 

a pałacem od chwili, gdy we władanie swe 
objęła go Anna Barbara Katarzyna Agniesz-
ka – ostatnia z linii Starzechowskich i Jelców 
– hrabina Krasicka, kasztelanowa chełmska, 
Pani i Dziedziczka miasta Dubiecka, mówiąc 
wprost: mama Józefa Ignacego Krasickiego,  
„księcia poetów” polskiego Oświecenia. 

Annie Barbarze Katarzynie et cetera, et 
cetera... zmarło się w roku 1766, ale zdąży-
ła jeszcze ufundować ze środków własnych 
portret zbiorowy rodziny Krasickich, który 
powstał w roku 1753 i na którym uwieczni-
ła po wsze czasy siebie i siedmioro swoich 
dzieci, spośród których wyróżniał się syn 
najstarszy, imieniem Ignacy, późniejszy au-

tor Monachomachii, ba- 
jek, wierszy o przymio-
tach i przywarach mu 
współczesnych, w wymo-
wie swej zarówno kroto-
chwilnych, jak i gorzkich 
także. 

Cztery lata po śmierci 
Anny Barbary Katarzyny 
etc., etc, siedziba przeszła 
gruntowną przebudowę 
w latach 1770–1790. Pa-
łac przebudowano w stylu 
barokowym. Własnością 
Krasickich pozostawał do  
roku 1852 i wtedy to, 
jako posag Aleksandry 
Krasickiej, trafił do hra-
biów Konarskich. Oni to 
dokonali jego ostatniej 
przebudowy, dostawiając 
do pałacu oficynę i prze-
budowują basztę w stylu 
neogotyckim. W takiej 
formie dotrwał do I wojny światowej, pod-
czas której zdewastowali go i zniszczyli wie-
le pamiątek po Józefie Ignacym Krasickim 
rosyjscy żołnierze, jak wszyscy grabieżcy 
nie mający szacunku dla cudzej własności 
materialnej i historycznego dziedzictwa. 
Po żołnierskiej dewastacji pałacowi niemal 
przywrócono przedwojenny charakter, do-
trwał on i przetrwał II wojnę światową. Jak 
niemal wszystkie zabytki architektury szla-
checkiej zaczął niszczeć w zastraszającym 
tempie dopiero za czasów Polski, którą niby 

Dobra uratowane

Na wiosnę 2009 roku 
rozpoczną się prace 

rewaloryzacyjne w parku  
i przy otaczającej  zamek 

średniowiecznej fosie

Po lewej: historyczne sale 
zamiast zabytkowych 
mebli wypełniają jeszcze... 
materiały budowlane

Wejście do zawalonego lochu 
zabezpieczono kamiennym murem.  
W przyszłości, po uruchomieniu hotelu, 
planowana jest dalsza penetracja 
zasypanych gruzem podziemi
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rządził lud. Fakt, że nie został unicestwiony,  
w dużej mierze zawdzięczać należy ostat-
niej z rodu Konarskich – Marii, która nie 
dała wykwaterować się ze swej rodzinnej 
siedziby, mieszkała w jednym z pomiesz-
czeń pałacu aż do swej śmierci w lipcu roku 
1991, już w ponownie wolnej Polsce. Miała 
94 lata i zmarła bezpotomnie. 

Od roku 2000 pałac w Dubiecku i jego 
park, potwornie zdewastowany, acz zacho-
wał się w nim jeden z najstarszych w Polsce 
klonolistnych platanów, przeszedł w ręce 
prywatne. Jest obecnie intensywnie odbu-
dowywany i restaurowany. Właściciel ma 

zamiar urządzić w jego wnętrzach restau-
rację i hotel. Nie zostanie więc odgrodzo-
ny od tych, którzy będą chcieli zobaczyć 
miejsce, w którym urodził sie i wychowy-
wał najsłynniejszy polski poeta Oświecenia, 
Józef Ignacy Krasicki, gdzie przebywali jego 
znamienici goście, a wcześniej, przez kilka 
wieków polscy wielmoże z rodu Kmitów  
i Stadnickich. I zachwycać się urokiem kra-
jobrazu, jaki rozpościera się z pałacowe-
go dziedzińca i parku. Bo skarbem pałacu  
w Dubiecku jest nie tyle on sam, co historia 
ludzi, którzy w tym miejscu mieszkali, a ży-
jąc tu pisali historie swych rodów, ale także 
tego regionu. n

Podczas prowadzonych przed remontem prac archeologicznych od-
kryto solidne fundamenty, może dawnego skrzydła zamkowego. Specja-
liści nie mogą dojść do porozumienia, niektórzy twierdzą, że był to tylko 
towarzyszący zamkowi oddzielny budynek. Inwestor chciałby jednak od-
tworzyć ten niezachowany obiekt. W uzyskanej w ten sposób bryle także 
mieściłyby się hotelowe pokoje. 

– Gdyby odtworzyć go jako skrzydło, to wtedy zamek zamykałby się  
w całość. Pozwoliłoby nam to na stworzenie dziedzińca zamkowego – mó-
wi Grzegorzak. – Osta-
teczną zgodę na ten po-
mysł inwestycyjny musi 
wydać jednak konser-
wator zabytków. 

Adam Cyło

Na terenie dawnego koryta 
Sanu, poniżej zamku, 
w niedalekiej przyszłości 
znajdować się będzie  
parking hotelowy

Jeden z olbrzymich platanów 
w zamkowym parku

Dobra uratowane 
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Perłą miejsc pięknych Ja-
rosławia jest Kamienica 
Orsettich, nosząca swą 

nazwę od jednego z właścicie-
li, acz nie pierwszego, lecz te-
go, który sprawił, że jej uroda 
nakazuje lokować ją w gronie 
najpiękniejszych polskich ka-
mienic mieszczańskich wie-
ków XVI i XVII. Gdy wcho-
dzimy na jarosławski rynek, 
natychmiast rzuca się w oczy, 
mimo że tuż obok pręży się 
ku słońcu oryginalnej urody, 
acz młodzian w porównaniu 
z Kamienica Orsettich, jaro-
sławski ratusz. 

Kamienica Orsettich nie od 
zarania swego była tak piękną. 
Urody nabywała z wiekiem, a gdy osiągnęła 
w niej dojrzałość, na szczęście nie znalazł 
się nikt, kto by chciał jej piękna dodawać, 
bo to zazwyczaj przynosi efekt odwrotny. 
Nie zrobił tego także jej kolejny właściciel, 
który w pierwszej połowie XVIII wieku 
odkupił kamienicę od rodziny Orsettich. 
Zapewne dlatego, że był nim rzeźbiarz, To-
masz Hutter, a więc człowiek wyczulony na 
sztukę, świadom wartości, które ją tworzą. 

Kamienicę Orsettich budować zaczął  
w 1570 roku Stanisław Smiszowic, jaro-

sławski aptekarz. Po 23 latach zmagania się 
z  cegłą, kamieniem, piachem i wapnem, 
majstrami budowlanymi, a nade wszystko 
z brakami gotówki dzieło swe dokończył. 
Kamienica, którą farmaceuta wzniósł, nie 
wyróżniała się wówczas niczym szczegól-
nym. Z jej opisu, sporządzonego piórem, 
nieznego opisywacza zabudowy Jarosławia 
w wieku XVII, wiemy jak wówczas wyglą-
dała. Tkwiła więc sobie kamienica pana ap-
tekarza Smiszowica w zabudowie zwartej, 
tworzącej południowa pierzeję jarosław-

tekst i fot. Jacek Stachiewicz, fot. Krzysztof Zieliński

Przez to miasto musi 
przejechać każdy, kto 

jedzie z Rzeszowa 
na wschód traktem 

głównym, czyli szosą A 4.  
Nie ma szans, by nie 

wjechać do Jarosławia. 
Gdyby bowiem Jarosław 

miał obwodnicę, ludzie 
gnaliby na wschód lub 

zachód i nie mieliby 
pojęcia, że pozostawiają 

za sobą miasto mające 
około 450 zabytkowych 

obiektów; miasto 
którego władze starają 

się o wpisanie dzielnicy 
staromiejskiej na listę 

Światowego Dziedzictwa 
Kultury. Ale te uwagi 

dotyczą estetów, ludzi 
czułych na piękno, urok 

miejsc zabytkowych, 
zakątków nostalgicznych 

swą dawną urodą, dziś  
niespotykaną albo 

nieudolnie naśladowaną. 
Już kilka pięknych 

kamienic przy głównej, 
przelotowej ulicy 

Jarosławia, daje do 
myślenia, że można 

po tym mieście 
pobuszować, by znaleźć 
coś niezwykłego, gdzie 
indziej niespotykanego. 

I rzeczywiście...

Na turystycznym szlaku

Perła Jarosławia
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skiego rynku. Narożną st ała się w 32 lata po 
zakończeniu budowy, w roku 1625, kiedy to 
sąsiedni dom strawił pożar. Powstałej w je-
go wyniku wyrwy nie zabudowano, lecz po-
prowadzono przez nią uliczkę, która szybko 
doprowadzała z rynku do obronnych wałów 
miasta. Dziś jest to ulica Trybunalska. Ar-
chitekturą swą niczym się nie wyróżniała. 

Z opisu, który się zachował, dowiadu-
jemy się, jak wyglądała wewnątrz. Było to 
więc wnętrze typowego domu, którego wła-
ściciel żył z handlu. Na parterze znajdowały 
się dwa pomieszczenia sklepowe przedzie-
lone sienią, w środku mała izba z kuchnią, 
a z tyłu wielka komnata. Piętro było jeszcze 
bardziej skromne, bo mieściła się na nim 
jedna izba i mała komnata. W budynku 
znajdowały się także trzy murowane piwni-
ce, również przeznaczone na sklepy. 

Miała też wtedy ta kamienica drewniany 
podcień, a pod nim również drewniane piw-
nice. Krył ją dwuszczytowy dach. I tak sobie 
trwała kamienica aż do roku 1633, kiedy to 
wpadła ona w oko krakowskiemu kupcowi  
i bankierowi Wilhelmowi Orsettiemu. Na-
zwisko miał ten krakowianin nakazujące ko-
jarzyć go ze słoneczną Italią, i tak też było, jako 
że ród jego wywodził się z miasta Lukka. No  
i z chwilą, gdy pan Orsetti nabył kamienicę 
pana Smiszowica, postanowił nadać jej wy-
gląd zgodny z kanonami sztuki architekto-
nicznej kraju, z którego sie wywodził. A że 
było to w czasach, które określamy w sztuce 
i architekturze mianem późnego renesansu, 
taki też charakter nadał pan Orsetti swemu 
nabytkowi.

Przebudował więc dzieło pana Smiszo-
wica zmieniając gruntownie jego wygląd. 

Na turystycznym szlaku

XIX/XX wiek

2004 r.

2008 r.
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Parter pozostawił pan Orsetti niemal nie-
zmieniony, ale dobudował do niego muro-
wany podcień. Patrząc od frontu, powstała 
pokaźna bryła z trzema potężnymi arkada-
mi. Gdyby na tym poprzestano, nie było-
by co podziwiać, bo mielibyśmy budynek 
zwalisty, przysadzisty i odpychający swą 
bezkształtnością. Ale pan Orsetti przebu-
dowywał dalej... Wymurował od nowa ca-
łe piętro, dach dwuszczytowy zamienił na 
dach pogrążony, z zewnątrz niewidoczny, 
bo otoczony z dwóch stron wspaniałą atty-
ką grzebieniową, charakterystyczną właśnie 
dla epoki późnego renesansu. I ta attyka 
nadaje solidnej kamienicy pana Orsettiego 
lekkość, tak charakterystyczną dla architek-
tury renesansu. 

Późniejszych remontów i przebudów 
dokonywano w poszanowaniu woli pana 
Wilhelma Orsettiego, którego zamiarem 
było uczynienie ze swej kamienicy ozdoby 
Jarosławia. Tylko jedna inwestycja – dobu-
dowanie w 1903 roku wielkiej izby na pię-
trze kamienicy, nieco zmieniło pierwotny 
wygląd budynku, ale nie na tyle, by odebrać, 
czy pomniejszyć jej cechy, nadane przez 
Orsettiego. 

Do roku 1945 Kamienica Orsettich była 
własnością prywatną, ale w tymże roku no-
wa władza, która zapisała na swoich sztan-
darach, że będzie uszczęśliwiać ludzkość, 
zaczęła odbierać ludziom ich własność, by 
ze szczęśliwości jednostek mógł czerpać 
szczęśliwość ogół. Czym to się skończyło – 
wiemy wszyscy. I ta władza przekazała Ka-
mienicę Orsettich na państwowe muzeum, 

które uważane jest dziś przez znawców za 
jedno z cenniejszych muzeów wnętrz za-
bytkowych. Był to znacznie lepszy los od 
tego, który spotkał tysiące innych zabytko-
wych obiektów pozostających do 1945 roku 
w rękach prywatnych. 

Jako muzeum, a więc obiekt państwo-
wy, Kamienica Orsettich nie mogła popaść  
w ruinę, aczkolwiek jej szacowne mury 
także pokrywały się patyną. Na szczęście  
o tych latach pamięta już coraz mniej ludzi, 
a obecne władze powiatu jarosławskiego 
mają i świadomość, i środki, by Kamienica 
Orsettich błyszczała niczym perła w koro-
nie innych zabytków tego miasta. I tak wła-
śnie błyszczy. n

Na turystycznym szlaku

RZESZÓW

Jarosław

Wnętrza Muzeum Kamienicy 
Orsettich wypełniają cenne 

rzeźby, obrazy, militaria  
oraz rzemiosło artystyczne 
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Nagrobne drewniane krzyże już daw-
no obróciły się w niwecz. Żelazne 
Chrystusy, co były kiedyś na nich, 

jakiś litościwy człowiek podniósł z ziemi  
i przybił do rosnących przy grobach drzew. 
Po kilku latach wrosły w nie i sprawiały 
wrażenie obleczonych w korę. Takie Chry-
stusowe drzewa widziałem na cmentarzu  
w starym Łupkowie. Na innym z cmenta-
rzy, w Zawoju nad Wisłokiem, kilka lat te-
mu spotkałem z kolei kilkanaście żeliwnych 
Chrystusów zerwanych z krzyży i zrzuco-
nych w jedno miejsce, niby stertę złomu. 
Obleczeni w rdzę schodzili z tego świata  
w pogardzie dla ludzi innego niż rzymsko-
katolicki obrządek.

Na dawnych greckokatolickich cmen-
tarzach w wysiedlonych wsiach większość 
żeliwnych krzyży wyłamano z kamien-
nych postumentów i ukradziono albo roz-
wleczono poza cmentarze. Jeden z takich 
krzyży znalazłem dwadzieścia lat temu 
w zaroślach, spory kawał od cmentarza  
w Tarnawce nad Wisłokiem. Chrystus ma 
na nim urwaną rękę. Ktoś próbował zdjąć 
Go z krzyża. Może nawet ten sam, który 
wyłamał go z postumentu i wywlókł poza 
cmentarz. Kiedy jednak urwał mu rękę, po-
rzucił kalekiego Chrystusa. 

W tejże Tarnawce na tym samym daw-
nym wiejskim cmentarzu, już po restauracji 
sześciu ocalałych kamiennych nagrobków 
przez grupę wolontariuszy z „Nadsania” 
Staszka Krycińskiego, czyjeś ręce nie tak 

Dobra zagrożone tekst i fot. Andrzej Potocki

Ilekroć wędrowałem 
po bojkowskich 
i łemkowskich 
przepadłych wsiach, 
nawet jeżeli nie było już 
śladów po domostwach, 
zawsze w wieńcu 
wysokich drzew 
odnajdywałem miejsce 
po cerkwi i cmentarz.  
W każdym z tych miejsc 
ulegałem zadumie nad 
ludzkim losem. Jakże 
ulotna bowiem bywa 
pamięć o naszym 
ziemskim jestestwie?

Zapomniane cmentarze  
w dolinie górnego Wisłoka

RZESZÓW

Jarosław

Fragment starej części cmentarza w Puławach

Uszkodzony nagrobek z cmentarza 
przycerkiewnego w Woli Niżnej koło Jaślisk
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dawno przewróciły cztery z nich. Byliśmy 
tam z ekipą telewizyjną i Szymonem Mo-
drzejewskim, szefem Nieformalnej Grupy 
Kamieniarzy „Magurycz”, która od ponad 
dwudziestu lat zajmuje się odnawianiem 
nagrobków na dawnych cmentarzach. 
Smutny zastaliśmy widok, bo przed nami 
byli tam barbarzyńcy. Ale był także kilka 
godzin wcześniej ktoś, kto zapalił znicz na 
bezimiennej dla nas mogile, ledwie widocz-
nym kopczyku ziemi, ktoś, kto doskonale 
pamięta, kto pod nim spoczywa.

Na cmentarzu przycerkiew-
nym w Tarnawce, pamiętam z po-
czątku lat 60. XX wieku, były dwa 
okazałe nagrobki. Jeden z czerwo-
nego piaskowca na grobie księdza 
Emiliana Ławrowskiego. Po daw-
nych nagrobkach ani śladu. Oba 
cmentarze tarnawskie w katastrze 
figurują jako „grunty inne” pod 
numerami działek 15 i 16. Ani 
słowa, że są to miejsca wiecznego 
spoczynku ludzi, przecież takich 
samych jak my dzieci Bożych. Ja-
ko działki Skarbu Państwa pozo-
stają w administracji Starostwa 
Powiatowego w Krośnie. I szkoda, 
że starostwo nie ma wiedzy, co 
kryje się pod tym enigmatycznym 
zwrotem „grunty inne”, i nie zain-
teresuje się losem tych cmentarzy 
i postępującą dewastacją grobów.

Na cmentarzu w Wisłoczku, 
gdzie również kilka lat temu od-

nawiano stare greckokatolickie nagrobki, za-
staliśmy dwa z nich przewrócone. Cmentarz 
jest użytkowany przez miejscową Ewange-
liczną Wspólnotę Zielonoświątkową. Ten jeden 
z nagrobków leży tam zwalony już co naj-
mniej od kilku lat i nikomu ten widok nie 
przeszkadza, nie porusza niczyjego sumienia.  
Ten drugi podnieśliśmy bez większego trudu. 

Cmentarz w Puławach Górnych, rów-
nież użytkowany przez miejscową Ewan-
geliczną Wspólnotę Zielonoświątkową, 
znalazł w niej znakomitego opiekuna. Wy-
koszona trawa na całym cmentarzu, nie tak 
jak w Wisłoczku tylko na części grzebalnej. 
Wszystkie nagrobki, które przed kilku laty 
były remontowane, stoją na swoim miejscu. 
Na wielu z nich brakuje jednak krzyży, ka-
miennemu aniołkowi, jak się zdaje, odstrze-
lono kiedyś głowę, kamienny mur otaczający 
cmentarz w wielu miejscach jest wyszczer-
biony. Ale te wszystkie zniszczenia powsta-
ły jeszcze zanim wieś ponownie zasiedlono 
na początku lat siedemdziesiątych.

Dobra zagrożone

U dołu od lewej:   
wyłamane krzyże  

z nagrobków  
na cmentarzach  

w Surowicy  
i Odrzechowej

Odrestaurowane nagrobki na cmentarzu w Darowie

Poprzewracane nagrobki na cmenatrzu w Odrzechowej
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Cmentarze w Surowicy, ten 
przycerkiewny z trzema kamien-
nymi nagrobkami i ten wiejski  
z trzynastoma nagrobkami, kilka 
lat temu były restaurowane przez 
wolontariuszy Nieformalnej Gru-
py Kamieniarzy „Magurycz”. Roz-
walone nagrobki ponaprawiano  
i wycięto zakrzaczenie. Wszyst-
ko zastaliśmy tam w najlepszym, 
możliwym na ten czas porządku. 
Szkoda tylko, że na miejscu nie 
ma żadnej informacji, gdzie nale-
ży tych cmentarzy szukać. 

Na cmentarzu greckokato-
lickim w Darowie zachowały się 
trzy kamienne nagrobki, ale tyl-
ko jeden kompletny. Jakież było 
nasze zdziwienie, gdy zastaliśmy 
poprowadzoną przez cmentarz 
drogę zrywkową, którą wywożo-
no drewno z lasu. Na jej zakręcie 
były głębokie na ponad pół metra 
koleiny. Cmentarz ma powierzch-

nię 12 arów i stanowi prostokąt 30 × 40 me-
trów. Jest na nim co najmniej pół tysiąca 
ziemnych grobów niczym nieoznaczonych, 
bo drewniane krzyże już dawno zamieniły 
się w próchno. To właśnie po tych grobach 
wywożono drewno z lasu. Cmentarz był 
kilka lat temu restaurowany przez wolon-
tariuszy Nieformalnej Grupy Kamieniarzy 
„Magurycz”, podobnie jak te w Surowicy.

Już następnego dnia rozmawiałem o tej 
drodze z Nadleśnictwem Rymanów, któ-
re administruje lasami wokół cmentarza. 
Komisja, jaka tam pojechała, stwierdziła, 
że droga jest poza cmentarzem i przesłała 
mi na tę okoliczność stosowny protokół. 
Ustalenia komisji były jednak nieprawdzi-
we. Kolejna interwencja u Nadleśniczego 
Bogusława Famieleca spowodowała geo-
dezyjne oznaczenie granic cmentarza i jego 
ogrodzenie. Droga zrywkowa, co dla mnie 
i Szymona Modrzejewskiego było od po-
czątku oczywiste, znalazła się w granicach 
cmentarza. Tak więc oznaczenie granic 
cmentarza w Darowie i jego ogrodzenie jest 

po części także zasługą 
TVP Rzeszów.

Najwięcej zniszczo-
nych nagrobków grecko-
katolickich zastaliśmy na  
cmentarzu w Odrzecho- 
wej, użytkowanym obec-
nie przez wspólnotę rzym-
skokatolicką. Zapewne  
część z nich uległa znisz- 
czeniu w sposób natu- 
ralny, ale większość prze- 

wróconych kamiennych nagrobków jest  
dziełem rąk ludzkich. I szkoda, że nikogo  
z miejscowych to nie razi, że nie podejmują 
żadnych działań, żeby je odrestaurować naj-
prościej jak można, postawić z powrotem  
w pozycji pionowej. Do tego nie potrzeba 
ani specjalistycznej wiedzy ani specjali-
stycznego sprzętu, wystarczy trochę zwy-
czajnej ludzkiej dobrej woli.

Najstarsze kamienne nagrobki na wspo-
mnianych cmentarzach pochodzą z końca 
XIX wieku. Większość została wytworzona 
przez miejscowych kamieniarzy z niezbyt 
trwałego, rodzimego piaskowca. Niektóre 
są bardzo proste, wręcz toporne. Szlach-
ta, duchowni i urzędnicy państwowi bądź 
dominialni fundowali swoim zmarłym na-
grobki w zawodowych warsztatach kamie-
niarskich w miastach. Były zdecydowanie 
bardziej okazałe. Wszystkie z nich spotkał 
jednaki los.

Ludzie, którzy nie szanują grobów  
i cmentarzy, nie zasługują na szacunek. I nie 
ważne, czyje to groby: bojkowskie, łemkow-
skie czy żydowskie. W każdym z nich jest 
tajemnica życia i śmierci. Tam na opusz-
czonych i zapomnianych przez ludzi, ale 
nie przez Boga cmentarzach, możemy do-
świadczyć, jak kruche jest życie ludzkie i jak 
nietrwała jest pamięć o nim. n

Dobra zagrożone

Drewniany krzyż nagrobny  
na cmenatrzu w Puławach

Przewrócony nagrobek  
na cmentarzu w Wisłoczku

Zachowane nagrobki na cmentarzu 
przycerkiewnym w Surowicy
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Do tej pięknej cerkwi nie prowa-
dzi żaden szlak, nawet żadna 
porządna droga bita. Trafia się 

tam raczej przez przypadek – no, chy-
ba że ktoś chce świadomie ponurzać 
się w błotnistych kałużach nieoznako-
wanego gościńca, wiodącego przez lasy 
do Krowicy Hołodowskiej… Tylko taki 
desperat ma szansę obejrzeć zgrabną, 
śliczną budowlę – z wyodrębnionym 
babińcem, nawą i prezbiterium, z ła-
manymi dachami, podpartym kolu-
mienkami przedsionkiem i okapowym 
daszkiem dookoła.

Niegdysiejsza cerkiew pod wezwa-
niem Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
nie cieszy się więc – co oczywiste – zainte-
resowaniem turystów. Ale czy się dziwić, że 
niesporo im docierać na kraj świata? Za to 
ten, kto zada sobie taki trud, przekona się, 
że w województwie podkarpackim skarbów 
– dostatek! Gdyby jednak ktoś chciał się 
tam wybrać z rozmysłem: cerkiew, wznie-

siona, jak chcą jedne źródła – na przełomie 
XVIII i XIX stulecia, według innych – w 
1894, była użytkowana przez grekokatolic-
ką wspólnotę do końca II wojny światowej. 
Potem, po wysiedleniach rdzennej ludno-
ści, opustoszała i podupadła. Na szczęście 
ludzie dobrej woli zadbali o niejakie zabez-
pieczenie ścian i dachów – inni zaś, znacz-
nie wcześniej, zatroskali się, by artystyczne 

wyposażenie wnętrza nie wpa-
dło w ręce złodziei: w Muzeum 
Kresów w Lubaczowie ekspo-
nowany jest fragment ikono-
stasu, datowany (co podaje w 
wątpliwość jedną z wersji roku 
budowy świątyni) na 1894 rok.

Rzeszów – wiadomo; 
Łańcut – jeszcze bardziej 

oczywiste, co tam 
oglądać; Przeworsk 

– jest w każdym 
przewodniku; Jarosław 

– ditto; Lubaczów 
– trochę mniej, ale coś 
się znajdzie. O Wielkich 

Oczach też co nieco 
większemu światu 
świta, za to Wólka 

Żmijowska? Co to jest?

Wszędzie skarby…

RZESZÓW

Lubaczów

Wólka 
Żmijowska

Jedyne zachowane „skarby” 
wewnątrz cerkwi to ślady polichromii 
pokrywającej jej ściany
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Aby uzasadnić pesymizm, wiejący 
z trzech powyżej umieszczonych 
zdań, trzeba zacząć od Brusna – wsi 

położonej w południowej części Roztocza, 
sławnej z tego, że przynajmniej od XVI stu-
lecia wykonywano w niej rozmaite wyroby 
z piaskowców i wapieni, zalegających w lo-
kalnych złożach. Najpierw były to przede 
wszystkim kamienie młyńskie, z czasem 
jednak, gdy konkurencja nowych techno-
logii ograniczyła zapotrzebowanie na tego 
rodzaju wytwory, kamieniarze-samoucy 
wyspecjalizowali się w rzeźbie dekoracyj-
nej, a zwłaszcza – w krzyżach i pomnikach 
przydrożnych oraz nagrobnych. Kunszt 
bruśnieńskich mistrzów był tak ceniony, że 
ich prace po dziś dzień można znaleźć na 
poboczach dróg i cmentarzach wielce roz-
ległego obszaru: od Zamościa po Lwów, 
Rzeszów, Bieszczady i Beskid Niski.

Niestety, na skutek wysiedleń, dokona-
nych po II wojnie światowej, bruśnieńskie 
rzemiosło zanikło. Brutalnie powstrzymane 
dokonania rozgałęzionych rodów Lubyc-
kich, Kuźnewyczów, Birnbachów, Pidhorec-
kich nie miały sukcesorów. Czterech cudem 
ocalałych na ojcowiznach rzemieślników 
próbowało robić swoje i utworzyło nawet 
spółdzielnię kamieniarską, ale szybko oka-
zało się, że jednym sensem jej bytu może 
być produkcja kruszywa dla budownictwa  
i drogownictwa. Potem kamieniołom przejął 
Rejon Eksploatacji Kamienia w Rzeszowie 

– niestety, stosowanie materiałów wybu-
chowych przez jego pracowników spowo-
dowało naruszenie struktury złoża: wiele 
brył, z pozoru zwartych, naznaczonych jest 
głębokimi pęknięciami. Dziś nieczynna ko-
palnia ma prywatnego właściciela...

Zdawało się więc, że ta roztoczańska 
osobliwość stanie się li tylko przedmiotem 
badań etnografów – aż rzeźbiarstwem za-
interesował się Henryk Janczura, urodzony  

tekst i fot. Waldemar Bałda

Było pięknie – i mogło 
być pięknie.  
Niestety: nie jest pięknie 
i już nie może być 
pięknie. Przemijanie 
raz jeszcze pokazało 
swoją moc…

Moc
przemijania

RZESZÓW
Lubaczów

Nowe Brusno

Anioł śmierci autorstwa Henryka Janczury

Na cmentarzu w Starym Bruśnie

Historie (nie)zapomniane
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w podlubaczowskich Lisich Ja-
mach potomek tatarskiego ro-
du, pieczętującego się herbem 
Aksak, od wielu lat mieszkający  
w Lubaczowie, nazywający sie-
bie skromnie: epigonem twórców  
z Brusna. Ten elektryk z wykształ-
cenia, ośmielony do spróbowania 
sił w sztuce przez teścia, znanego 
w Jarosławiu rzeźbiarza Władysła-
wa Dubanika, był duchem mocno 
niespokojnym – pracował jako 
budowlaniec, kolejarz, fotograf  
w uzdrowisku w Horyńcu, podej-
mował się drobnych biznesów, ale 
też jako członek Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego z potrzeby 
serca dokumentował ślady tra-
dycyjnej sztuki ludowej. W trak-
cie tych poszukiwań natknął się  
w latach 70. XX w. na dzieła Wasyla Gudza, 
zmarłego w 1936 r. jednego z dwóch najwy-
bitniejszych przedstawicieli bruśnieńskie-
go ośrodka. Bardziej znany jest wprawdzie 
Hryć Kuźnewycz, absolwent Państwowej 
Szkoły Przemysłowej we Lwowie i staży-
sta w tamtejszym zakładzie Juliana Mar-
kowskiego, przez trzy lata studiujący fach 
we Włoszech, a przez pięć – praktykujący 
w Stanach Zjednoczonych; uważa się go 
twórcę rzeźby bardziej akademickiej, lek-
kiej, wysmakowanej, symbolicznej i ale-
gorycznej. Henryk Janczura wyżej stawiał 
dokonania samouka Gudza, którego rzeźba  
była – jego zdaniem – bardziej klarowna, 
bardziej zwarta, jednolita, o genezie kla-
sycznej, jaskrawo odróżniającej się od ludo-
wych w treści, formie i tradycji prac zdecy-
dowanej większości kamieniarzy z Brusna.

Dzieła Gudza tak go zafascynowały, że 
zaczął intensywnie uczyć się rzeźbienia  
w kamieniu. Obserwując prace, zachowane 
w wielkiej obfitości zwłaszcza na cmenta-
rzach, szybko wychwycił ich istotę, ducha, 
charakterystyczne cechy; umiał też, jak 
rzetelny artysta, przetworzyć to na swój 
indywidualny styl. Gorzej było z kwestiami 
technicznymi. Nie miał bowiem od kogo 
się uczyć praktyki, nie miał mistrza, któ-
ry wyjawiłby mu zasady warsztatowe. Do 
wszystkiego dochodził więc metodą prób 
i błędów. Czytał, szukał, testował; zmu-
szony był nawet do samodzielnego kon-
struowania narzędzi. Wiele niespodzianek  
zafundował mu też sam surowiec: kamień 
nadzwyczaj kapryśny, niby łatwy w obrób-
ce, ale zmuszający do wytężonej uwagi.  
W każdej chwili można się natknąć na zle-
pek muszel, z których zbudowany jest ten 
wapień, albo na twardszą grudkę – brak 

refleksu powoduje, że znienacka w wycyze-
lowanej powierzchni powstaje szczerba nie 
do wypełnienia...

Henryk Janczura poradził sobie z trudno-
ściami, w wybitnym stopniu opanował zasady 
obróbki wapieni i piaskowców. Na lokalnym 
rynku zyskał zasłużoną renomę: jego dzieła 
sztuki użytkowej (cokoły ławek, fontanny)  
zdobią uzdrowisko w Horyńcu-Zdroju, herb 
Lubaczowa pyszni się na odnowionym ra-
tuszu, a pojedyncze rzeźby trafiły zarówno  
do wielu kolekcji prywatnych, jak i ekspozycji  
Muzeum Kresów w Lubaczowie, posiadają-
cego bogaty zbiór bruśnieńskich prac. Nie-
stety, największe marzenie – rzec można: ma-
rzenie życia – nigdy się nie spełniło. Janczura 
marzył o stworzeniu w nieczynnych zabudo-
waniach kamieniołomu w Bruśnie centrum  
kultury kamieniarskiej, ośrodka pracy 
twórczej, do którego przybywaliby arty-
ści, skłonni zmierzyć się z wymagającym 
cierpliwości i nietuzinkowych umiejętno-
ści surowcem, gotowi przedłużyć tra-
dycje ludowych rękodzielników. Taki 
całoroczny plener mógłby być propa-
gowany wśród uczniów średnich szkół 
plastycznych i akademii sztuk pięknych 
– niekoniecznie tylko krajowych –  
i stać się przy sposobności znakomitym 
atutem reklamowym powiatu lubaczow-
skiego. Niestety: choć projekt miał licz-
nych zwolenników, nie wyszedł ze sfery 
teorii.

Nie wyszedł i nie wyjdzie: trzy lata 
temu Henryk Janczura zmarł. Nie żył 
długo – tylko 57 lat. Zostawił wiele prac, 
zostawił dokumentację, nie zostawił jed-
nak ośrodka, któremu chciał poświęcić 
całą wiedzę. Moc przemijania okazała 
się przemożna. n

Wśród starych nagrobków 
widoczne są wyraźnie trzy 

prace „epigona twórców  
z Brusna”

Henryk Janczura przed domem

Historie (nie)zapomniane
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Ponad    rozmiar

Miejskość Kańczugi ma długi 
rodowód. Stosowne prawa 
otrzymała już w drugiej poło-

wie XIV wieku, jednak ten awans paradok-
salnie zaciążył na jej rozwoju. Założyciel 
bowiem, Otton z Pilczy, pan na Łańcucie, 
troszczył się przede wszystkim o centralny 
ośrodek swoich rozległych dóbr, i na do-
pieszczanie innych niż Łańcut miejscowo-
ści ani chybi nie starczyło mu czasu i ocho-
ty. Dość, że była ona swego rodzaju stolicą 
klucza włości. Na domiar złego, wielokrot-
nie niszczyły ją rozmaite najazdy, katakli-
zmy i inne nieszczęścia – w rodzaju napaści 
zbrojnych oddziałów (m.in. mołdawskich, 
tureckich, tatarskich, szwedzkich, kozac-
kich, siedmiogrodzkich), pożarów, zaraz. 
Wszystko to sprawiło, że Kańczuga nigdy 
nie wyrosła ponad rangę lokalnego rynku 
wymiany towarowej, lokalnego centrum 

rzemieślniczego. Tyle w tym było osobliwo-
ści, że liczni rękodzielnicy, zwani druciarza-
mi, wytwarzali cenione przez towarzyszy 
pancernych metalowe koszulki – kolczugi.

Ważnym ośrodkiem Kańczuga jed-
nak nigdy nie była, a byt jej mieszkańcom 
zapewniały dochody, czerpane z handlu, 
rzemiosła i... rolnictwa. Tym niegodnym 
porządnych mieszczan zajęciem parało 
się bowiem wielu, jeśli nie zgoła wszyscy...  
Z tych wszystkich powodów dziś nie ma tam 
w gruncie rzeczy niczego, co legitymizo-
wałoby miejską dumę. Owszem, jest rynek 
(ale bez ratusza), jest ukształtowany przed 
wiekami układ komunikacyjny, jest pogłos 
niegdysiejszych stosunków narodowościo-
wych – murowana cerkiew pod wezwaniem 
Matki Bożej Opieki, wzniesiona w 1740 r. 
– nie ma jednak niczego, co świadczyłoby 
o wysokiej randze. Nie ma – bo Kańczuga 
nigdy jej nie miała...

Ale też nie ma – poza kościołem. Poza 
piękną świątynią pod wezwaniem św. Mi-
chała Archanioła; kamienno-ceglaną, jed-
nonawową budowlą, zamkniętą trójbocz-
nym prezbiterium, wzbogaconą dwiema 
bocznymi kaplicami, tak usytuowanymi, 
że udają transept, ozdobioną wieżą o wy-
smukłym hełmie. Tak efektowny kościół 
miasto zawdzięcza dawnym właścicielom. 
Pierwszymi fundatorami byli najprawdo-
podobniej Pileccy – jeśli tak było w istocie, 
powstał na przełomie XIV i XV wieku. Jed-
na z hipotez stanowi, że wzniesiono wów-
czas dość skromną murowaną budowlę pod 
wezwaniem Świętego Ducha – a w 1611 r., 
po zakończeniu poważnej rozbudowy, re-
konsekrowano ją już pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła. Inna hipoteza głosi, że 
pod koniec XV wieku powstała świątynia, 
przy stawianiu której wykorzystano ocalałe 
fragmenty niedokończonego prezbiterium, 
zniszczone podczas najazdu oddziałów 
wołoskich.

Tak czy owak, kościół wiele zyskał na 
szczodrobliwości następczyni Pileckich  
w roli właścicielki Kańczugi, Anny z Kost-
ków Ostrogskiej. W odróżnieniu od męża, 
księcia Aleksandra, wyznawcy prawosławia, 
była ona gorliwą katoliczką, skwapliwie ło-
żącą na budowę i wzbogacanie świątyń. Na 
początku XVII stulecia włączyła się aktyw-
nie w prowadzoną przez ks. Kaspra Fabry-

tekst i fot. Waldemar Bałda, fot. Krzysztof Zieliński

Kańczuga jest 
miastem skromnym; 
miłym, zgrabnym, 
ale skromnym. I jeśli 
rzeczywiście można 
kogoś namawiać, aby ją 
odwiedził – to jedynie 
z powodu kościoła 
parafialnego, o którym 
śmiało można rzec,  
że jest na nią  
„o rozmiar za duży”.

Zabytek w krajobrazie
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cego rozbudowę domu bożego w Kańczudze 
– i ufundowała kaplicę św. Anny. Kilkana-
ście lat później w jej ślady poszedł zamożny 
mieszczanin Jacenty Kwolek, i po północnej 
stronie nawy wzniósł drugą kaplicę – Mat-
ki Boskiej Różańcowej. Za Ostrogskiej i jej 
zięcia oraz następcy Stanisława Lubomir-
skiego kościół został szczodrze ozdobiony 
także wewnątrz: wiele płaszczyzn jej ścian 
udekorowano efektownymi sztukateriami. 

Niestety, lata mijały, a kolejnych dobro-
czyńców próżno było wypatrywać. W XVIII 
wieku doszło do tego, że mury kościoła za-
czynały się rozpadać i musiano ratować 

je zastosowaniem ankrów, dodatkowych 
szkarp oraz zapewniającego izolację od 
wpływu warunków atmosferycznych tynku. 
Większe roboty przeprowadzono dopiero 
w XIX wieku: poza wykonaniem zabiegów 
konserwatorskich, na frontonie świątyni 
pojawiła się figura Michała Archanioła au-
torstwa miejscowego rzeźbiarza Szczepa-
na Goszczyńskiego. Jeszcze poważniejsze 
zmiany zaszły w latach 20. minionego stule-
cia, gdy architekt ze Lwowa Witold Rawski 
zrealizował swój projekt przebudowy. W 
trakcie prac, trwających od 1924 do 1932 
roku, podwyższono dach nad nawą i kapli-
cą św. Anny, kaplicę zwieńczono szczytem 
z motywami roślinnymi, wzniesiono nowe 
przedsionki, zastąpiono drewnianą figurę 
patrona statuą z kamienia, zmieniono też 
wygląd wieży. Całość klasyfikowana jest 
przez historyków sztuki jako wyraz nurtu 
określanego mianem historyzmu narodo-
wego, bazującego na założeniach baroku, 
nacechowanego jego daleką od ortodoksji 
swobodą w stosowaniu elementów dekora-
cyjnych. n

RZESZÓW

Kańczuga

Wnętrze  nawy kościoła  
pw. św. Michała Archanioła

Lipiec 2007 r. W czasie odsłaniania fundamentów 
prezbiterium (w celu ich osuszenia i izolacji) 
odsłonięto kamienne przypory, być może  
o średniowiecznej proweniencji

Kaplica św. Anny

Zabytek w krajobrazie



�6

W 1876 r. rozpoczęto budowę 
pierwszych pensjonatów i ujęcia 
wody. Wówczas źródłom nada-

no imiona: „Tytus” – dla upamiętnienia 
chemika Tytusa Sławika, „Celestyna” – ku 
czci matki Anny z Działyńskich Potockiej, 
„Klaudia” – dla upamiętnienia matki Stani-
sława Potockiego.

W 1888 r. w parku zdrojowym stanął 
gmach „Dworca Gościnnego” – domu zdro-
jowego. Powstały wille i pensjonaty, wśród 
nich wyróżniające się architekturą secesyj-
ną „Pod Matką Boską”, „Pogoń” i „Leliwa”. 
Urządzono ścieżki spacerowe. Na miejscu 
dzisiejszego „Eskulapa” wzniesiono drew-
niane łazienki, obiekt ten spłonął w 1912.

Już w pierwszym dziesięcioleciu XX w. 
Rymanów-Zdrój zdobył sławę. W latach 
1901 i 1903 przebywał tutaj z rodziną Sta-
nisław Wyspiański. W 1915 r. stacjonujące 
w Rymanowie wojska carskie zdewastowały 
obiekty. Ponowne ich otwarcie nastąpiło w 
1926 r. W tym okresie zbudowano kościół 
i oddano do użytku Łazienki Mineralne 
ogrzewane kaloryferami. Do dziś stoi przyle-
gła do budynku kotłownia. W okre-
sie II wojny światowej w Łazienkach  
urządzono szpital dla cywilów, a po  
wojnie – sanatorium dziecięce. W roz- 
budowanym gmachu, od 1965 r.  mie- 
ści się szpital uzdrowiskowy „Esku- 
lap”. W latach 30. XX wieku wznie-
siono nowe obiekty. W Rymanowie 
leczyło się w sezonie pięć tysięcy 
osób. Bywali tu znani pisarze: Kazi-
mierz Przerwa-Tetmajer, Kornel Ma-
kuszyński, Janusza Meissner. Kwitło 
życie towarzyskie i kulturalne. Na 
scenie „Dworca Gościnnego” wystę-
powali: Hanka Ordonówna, Zuza Po-

gorzelska, Adolf Dymsza, Mieczysław Fogg 
i inni. Druga wojna światowa spowodowała 
ponowne zrujnowanie budynków. Po wyzwo-
leniu odnawiano je i stawiano nowe. Najstar-
sze stanowią dziś ozdobę zabudowy. Nie-
stety, Leliwa, Krystyna, Gozdawa i Polonia 
– z powodu złego stanu i niedostosowania 
do wymogów, od kilku lat stoją zamknięte. 
Nie wiadomo czy w ogóle da się je uratować, 
jak pensjonaty „Maria” czy „Teresa”. – Nikt 
nie chciał zawrzeć umowy na korzystanie 
ze względu na konieczność kapitalnego re-
montu – wyjaśnia Józefa Szydło– Hanus, 
prezes Zarządu Uzdrowiska Rymanów. 

Lepiej byłoby te budynki rozebrać i od-
tworzyć od nowa. – Spółka nie może inwe-
stować, bo to wydatek zbyt wielki, a nie ma 
zapotrzebowania rynkowego na pomna-
żanie miejsc uzdrowiskowych. Na dodatek 
toczy się postępowanie o zwrot majątku, co 
wstrzymuje wszelkie inwestycje – zaznacza 
pani prezes. n

Na turystycznym szlaku tekst Krzysztof Kamiński, fot. Małgorzata Kamińska

Istnienie w sąsiedztwie 
Rymanowa uzdrowiska 
w Iwoniczu skłoniło 
właścicieli miejscowości 
czyli Annę i Stanisława 
Potockich, do szukania 
źródeł mineralnych  
i w tej okolicy. 
Dopomógł w tym 
przebywający w 
Rymanowie chemik, 
Tytus Sławik, który 
wykazał dużą zawartość 
jodu i żelaza w wodach 
źródlanych.  
Wyniki te potwierdził  
w roku 1877 prof. 
dr Wesselshy, 
wiedeński chemik.

Architektura
zdrojowa

RZESZÓW

Krosno

Rymanów
Zdrój

Pensjonat „Pod Matką Boską”, po wojnie 
„Sanatorium im. J. Krasickiego”, obecnie „Maria”, 
powstał w 1885 roku i jest jednym z najpiękniejszych  
w uzdrowisku. Budynek drewniany w stylu 
secesyjnym, konstrukcji zrębowej, z salą 
dwukondygnacyjną, oświetloną z góry, otoczoną 
gankiem. W narożniku trójkondygnacyjna wieża  
z oszkloną galeryjką. W 1889 r. podczas manewrów 
wojskowych mieszkał tu ze swoją świtą arcyksiążę 
Albrecht Habsburg, głównodowodzący wojsk 
cesarstwa austriacko-węgierskiego, stryj cesarza 
Franciszka Józefa I, właściciel dóbr żywieckich,  
w tym arcyksiążęcego browaru w Żywcu

Willa „Pod gołąbkiem” (1882) 
posiadała salę balową  

i restaurację. W 1940 r. 
pozostająca w Rymanowie 

rodzina Potockich mieszkała 
pod jej dachem. Budynek 

na zewnątrz został 
odrestaurowany, jednak 

wystrój w środku zmieniony. 
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Z okresu lat 30. XX w. pochodzi „Biały Orzeł”, obecnie siedziba 
administracji Uzdrowiska Rymanów

Willa „Teresa” (1914), po wojnie sanatorium Samopomocy Chłopskiej. 
W latach 50. XX w. przebudowano stylowe wnętrze i nałożono tynki.  
W PRL sanatorium nosiło imię H. Sawickiej. W 2002 r. willa przeszła 
generalny remont i częściowo przywrócono jej dawny, stylowy charakter 

Willa „Opatrzność” – jeden z najstarszych obiektów (1881 r.) i zachowany  
w dobrym stanie. W 1934 r. willa ta była siedzibą Administratora Apostolskiego 
Łemkowszczyzny, obejmującego 118 parafii Kościoła Grekokatolickiego. 
Urzędowali tu administratorzy mianowani przez papieża Piusa XI. W 1938 r. ich 
siedzibę przeniesiono do Sanoka

Sanatorium „Krystyna” z 1912 r. – pierwszy murowany budynek  
w uzdrowisku. W 1943 r. przebywała tu Emma, żona marszałka 
Rzeszy Goringa, chroniona przez esesmanów. W 1966 r. szpital sana- 
toryjny przemianowano na im. M. Konopnickiej. Ostatnio przywrócono 
dawną nazwę, ale obiekt nie spełniał warunków i czeka na kapitalny 
remont lub... rozbiórkę Przedwojenne Łazienki – od 1965 szpital uzdrowiskowy „Eskulap”

Stacja transformatorowa (wciąż czynna) także jeden  
z najstarszych obiektów w uzdrowisku
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Największa w Europie 
kolekcja lamp naftowych

1700 eksponatów obrazujących historię 
oświetlenia, w tym głównie lampy nafto-
we rozmaitej konstrukcji, ponadto boga-
te archiwum dokumentów z tej dziedziny 
– oto imponująca kolekcja, z jakiej słynie 
Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Posia-
da ono największy zbiór lamp naftowych  
w Europie.

Bliskość pierwszej kopalni naftowej  
w Bóbrce i związki Ignacego Łukasiewi-
cza z ziemia krośnieńską to wystarczający 
powód, by właśnie w tym miejscu pokazać 
lampy naftowe z całego świata. Zadziwia 
bogactwo technik zdobniczych oraz różno-
rodność kształtów, barw i materiałów, z ja-
kich je wykonano. Jest co podziwiać w kilku 
salach: począwszy od najprostszych lamp 
olejnych, skończywszy na naftowych – bo-
gato zdobionych, salonowych i tych spoty-
kanych w domach do połowy ub. wieku. 

Najstarsze, pochodzące z 1855 r., były 
przerabiane z olejnych. Te najładniejsze,  
z końca XIX wieku, swoją wyjątkową war-
tość zawdzięczają pozłacanym elementom. 
Secesyjne, z początku XX w., mają bogato 
zdobione podstawki z miśnieńskiej porce-
lany. Służyły do oświetlenia, a wiele było 
równocześnie prawdziwymi ozdobami sa-
lonów i gabinetów. Eksponaty pochodzą  
z najsłynniejszych europejskich wytwór-
ni niemieckich, austriackich, węgierskich  
i polskich.

W Muzeum Podkarpackim warto zoba-
czyć nie tylko lampy. Wiele pamiątek poka-
zuje przeszłość Krosna. Niezwykle bogaty 
jest dział archeologiczny. Zgromadzono 
też pokaźną kolekcję obrazów miejscowych 
twórców m.in. Seweryna Bieszczada, Stani-
sława Bergmana, Zdzisława Truskolaskiego 
i Stanisława Kochanka. Chlubą muzeum 
jest fortepian francuskiej firmy „Pleyel”, ulu-
bionej przez F. Szopena – jedyny taki czyn-
ny instrument w Polsce.
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Sanatorium „Maria” należy do naj-
starszych i najładniejszych obiektów 
Rymanowa-Zdroju. Powstało rów-
nocześnie z innymi, jak „Pogoń” czy 
„Leliwa”, w drugiej połowie XIX w. 
Mieści się w budynku drewnianym, 
dwukondygnacyjnym, w stylu sece-
syjnym, z wieżą zakończoną oszklo-
ną galeryjką. Pierwotnie, właściciele 
(Anna i Stanisław Potoccy) nadali 
pensjonatowi nazwę „Pod Matką Bo-
ską”. Po upaństwowieniu uzdrowiska 
w latach powojennych, przemiano-
wano willę na „Im. Janka Krasickie-
go”. Było tu sanatorium dziecięce. Po 
przekształceniu uzdrowiska w spół-
kę skarbu państwa i poddaniu willi 
gruntownej renowacji ukończonej  
w 2002 r., nową nazwą nawiązano do 
początkowej.

W najstarszym opisie „Willi pod 
Matką Boską” czytamy: Leży w naj-
piękniejszem położeniu wśród lasu 
szpilkowego, u stóp góry Żabiej spo-
czywa na 84 wysokich kamiennych 
filarach, co zapewnia nieodzowny 
przewiew powietrza spodem, celem 
zapobieżenia wilgoci.

Za wzorową i hygeniczną budowę 
willa otrzymała dyplom honorowy 
na wystawie rolniczo-przemysłowej  
w Krakowie w 1887 r. a złoty me-
dal na „wystawie przyrodniczo-le-

karskiej i hygienicznej” we Lwowie  
w 1902 r. Zdjęcia wnętrz obiektu zdo-
były srebrny medal na wystawie we 
Lwowie w 1907 r. Podczas manew-
rów wojskowych w 1889 r. mieszkał 
pod tym dachem, wraz ze swoją świ-
tą, arcyksiążę Albrecht Habsburg, 
głównodowodzący ck. wojsk, stryj 
cesarza Franciszka Józefa I, właściciel 
dóbr żywieckich, twórca arcyksiążę-
cego browaru w Żywcu. 

Oryginalne jest rozwiązanie ar-
chitektoniczne wnętrza. Umożliwiało  
w niepogodne dni otwarcie okien usy-
tuowanych w suficie, a korytarzem na 
piętrze, przypominającym wyglądem 
uzdrowiskową alejkę z latarniami,  
spacerowali kuracjusze, wdychając 
lecznicze powietrze. 

Sanatorium „Maria”  
w Rymanowie-Zdroju

Rozmaitości
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Malownicze ruiny odrzykońskiego zamku niezmiennie 
przyciągają turystów. Nie wiadomo dokładnie, jak pierwot-
nie wyglądała ta kilka razy przebudowana warownia. Pewne 
jest za to, że waśnie dwu mieszkających tu rodów – Firle-
jów i Skotnickich stały się kanwą do „Zemsty” Aleksandra 
Fredry. Do dziś przetrwał fragment słynnego muru dzielą-
cego własność na dwie części. Jeśli nawet nie jest dokładnie  

tym murem, niech 
pozostanie legendą 
i służy wyobraźni. 
Podobnie, jak wiele 
autentycznych eks- 
ponatów zebranych  
w zamkowym mu-
zeum przez Andrze- 
ja Kołdera, miło- 
śnika historii, dzi-
siejszego dzierżaw-
cy ruin. 

Zamek ma chara- 
kter obronny, wznie- 
siony został w XIV 
wieku na górze Ka-
mieniec, pierwotnie 
należał do Klemensa  

z Moskorzewa, następnie do rodu Kamienieckich. W XVII w. 
został podzielony między Firlejów i Skotnickich. Ostatnimi 
jego gospodarzami byli Starowieyscy i Szeptyccy. Warownię 
odwiedzali nie byle jacy goście, wśród nich: Kazimierz Wielki, 
Władysław Jagiełło, Jan Kazimierz i węgierski król Zapolya. 
Seweryn Goszczyński znalazł tutaj natchnienie do napisania 
powieści „Król zamczyska”.

Do dziś, choć to już prawie wyłącznie ruiny, zamek żyje. 
Wciąż odwiedzają go turyści z całego kraju. Latem na dzie-
dzińcu odbywają się turnieje rycerskie, a w odbudowanej ka-
plicy odprawiane są Msze Święte.

Osiemnastowieczny dworek w Żarnow-
cu, przebudowany w końcu dziewiętnaste-
go wieku, był darem dla Marii Konopnickiej 
w 1902 r. od narodu polskiego na 25-lecie 
pracy pisarskiej. Mieszkała w nim do 1910 r. 
Od 1956 r. istnieje tu muzeum upamiętnia-
jące pobyt poetki i powstanie znanych dzieł. 
Odtworzone są pomieszczenia mieszkalne: 
gabinet, jadalnia, kuchnia, sień. Można zo-
baczyć rękopisy utworów Konopnickiej, 
liczne wydania jej książek, oryginalne ilu-
stracje, ponadto przedmioty charaktery-
styczne dla warsztatu pisarskiego, jak kolek-
cję kałamarzy i przyborów na biurko z XIX  
i początku XX w.

Muzeum posiada też największy w Pol- 
sce zbiór obrazów Marii Dulębianki, przy- 
jaciółki poetki, która mieszkała z nią w Żar- 
nowcu.

Dworek Marii Konopnickiej w Żarnowcu

W sąsiadującym z dworkiem lamu-
sie zbudowanym na miejscu dawnego 
spichlerza, oprócz wystaw czasowych 
z dziedziny literatury i malarstwa, sta-
łą pozycję zajmuje ekspozycja bio-
graficzno-literacka poświęcona 
Marii Konopnickiej. 

Po zwiedzeniu muzeum, 
zwła-szcza latem, warto przejść 
się po przyległym, zabytkowym 
parku o powierzchni 3,5 hekta-
ra. Alejki, którymi spacerowała 
poetka, prowadzą wśród sta-
rych drzew, klombów i okazów 
roślin. W naturalnej scenerii 
zobaczymy kilka obiektów zwią-

zanych z Konopnicką, m.in. kopiec, 
przy którym wygłosiła mowę pod-
czas uroczystości powitalnej w 1903 
roku i popiersie pisarki ufundowane 
w 85. rocznicę jej przyjazdu.

Ruiny zamku w Odrzykoniu k. Krosna
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Już teraz warto pomyśleć – choć to 
jeszcze zdawałoby się odległa przyszłość –  
o wakacyjnych planach, bowiem szykuje się 
zmiana godzin otwarcia wystaw stalowo-
wolskiego muzeum w miesiącach letnich.

Nagrodzona wystawa „COP dla przy-
szłości” w ostatnim czasie gościła wyciecz-
ki z Warszawy i z Mościc. Zwiedzający nie 
kryli słów podziwu.  – Witryna internetowa 
pokazuje dużo, ale zupełnie inaczej ogląda 
się wystawę na żywo, z przewodnikiem  
– twierdzili przybysze.  – To prawdziwa wi-
zytówka miasta, powstałego właśnie w ra-
mach COP-u czyli Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, w latach 1937–1939, ale 
też wizytówka regionu, który w tamtych 
czasach tak mocno zaznaczył się na gospo-
darczej mapie Polski.

Okazuje się, że historia polskiej gospo-
darki i polskiej myśli technicznej z lat 30. 
XX wieku może być nie mniej, a kto wie, 
czy nie bardziej pasjonująca niż dzieje walk niepodległościo-
wych, wojen i bitew, które dominują w szkolnym przekazie 
historii Polski. Ekspozycja robi wrażenie swoim rozmachem  
i obfituje w efekty multimedialne. 

 – Na czas wakacji zmieniamy godziny otwarcia naszych 
wystaw – mówi dyrektor Lucyna Mizera. – Chcemy, żeby la-
tem mieszkańcy, którzy do tej pory nie mieli czasu obejrzeć 
wystawy „COP dla przyszłości”, zyskali dodatkowe możliwo-
ści odwiedzenia tej ekspozycji po południu. Od 1 lipca do 31 
sierpnia zapraszamy na ul. Hutniczą 17 we wtorki i czwartki 
w godzinach 14–20. W pozostałe dni wystawa będzie czynna 
tak jak dotąd, czyli od 9–14 w poniedziałki, środy i piątki,  
a w niedziele od 16 do 20. Dodatkowo w każdą niedzielę 
zwiedzający będą mieli do dyspozycji przewodnika, który 
oprowadzi chętnych, bez zmiany cen biletów. 

Drugą nowością będzie udostępnienie wystawy „Narodzi-
ny Stalowej Woli 1938” przy hotelu Hutnik w każdy czwartek 
od godziny 17 do 19. Wystawę można zwiedzać bezpłatnie,  

a dodatkową atrakcję stanowi projekcja filmu Dionizego 
Garbacza o początkach Stalowej Woli.

Nie zmieniają się godziny otwarcia wystaw w budynku 
przy ul. Sandomierskiej. Obecnie można tam oglądać wspa-
niałe fotografie Edwarda Grzegorza Funke pt. Chiny. Trady-
cja i kultura. A kto jeszcze nie obejrzał nowej części plenero-
wej Galerii przez Dotyk, ma na to czas codziennie od rana do 
wieczora, bo rzeźby rozlokowane są na dziedzińcu.

Przypominamy także o wakacyjnych warsztatach pla-
stycznych, prowadzonych bezpłatnie w Muzeum w dni po-
wszednie w godzinach 10–13 od 30 czerwca do 11 lipca.

Oferta Muzeum pozwoli bez wyjeżdżania ze Stalowej 
Woli ciekawie spędzić czas, a jeśli mamy gości spoza mia-
sta, na pewno zrobimy im miłą niespodziankę, pokazując 
oryginalną, nowoczesną  ekspozycję „COP dla przyszłości”, 
albo urozmaicając czwartkowe spotkanie przy kawie w Hut-
niku zwiedzeniem kameralnej wystawy „Narodziny Stalowej  
Woli 1938”.

Dodatkowe popołudnia dla zwiedzających

Wystawa „COP dla przyszłości” 
ul. Hutnicza 17 czynna jest na wakacjach

we wtorki i czwartki od 14 do 20
w pon., śr. pt. od 9 do 14, w soboty nieczynne 

w niedzielę od 16 do 20  
(zwiedzanie z przewodnikiem)

Ceny biletów: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł.

Wystawa „Narodziny Stalowej Woli 1938”
Przy hotelu Hutnik, ul. Wyszyńskiego 12

Na wakacjach czynna w czwartki w godz.17–19
(z projekcją filmu o Stalowej Woli)

Wstęp wolny
Wystawy w siedzibie Muzeum  

przy ul. Sandomierskiej
czynne jak dotychczas

Rozmaitości
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Od 1990 roku w budynku Pierwszej Kra-
jowej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała 
Mięsowicza ma swoja siedzibę krośnieńskie 
Muzeum Rzemiosła. Fabryka istniała na 
przełomie XIX i XX wieku. Do końca 1928 r.  
powstało w niej 188 zegarów. Niektóre do 
dziś działają. Umieszczano je na budynkach 
publicznych i wieżach kościelnych m.in.  
w Krośnie, Jedliczu, Tarnowie, Krakowie, 
Szamotułach, Rzeszowie, Krynicy, nawet  
w Wiedniu i Lwowie. Także na ścianie fronto-
wej zabytkowego budynku Muzeum widocz-
na jest tarcza zegarowa, wewnątrz można 
zobaczyć jego, wciąż sprawny, mechanizm. 

Konstrukcja dawnych zegarów stanowi 
część bogatej ekspozycji, przypominającej 
krośnieńskie rzemiosła. Jest też warsztat stolarski i snycerski, pracow-
nia krawiecka, warsztat tkacki, wyposażenie zakładu szewskiego i kuźni. 
Uwagę zwraca odtworzony w szczegółach gabinet fryzjerski wyproduko-
wany w pracowni Pudłów w Korczynie, służący do lat 90. krośnieńskim 

mistrzom w zakładzie fryzjerskim 
Jastrząba, następnie Surmacza. Cie-
kawym i cennym przedmiotem jest 
XVIII-wieczna skrzynia cechowa do  
przechowywania dokumentów i pie- 
częci. 

Wszystkie eksponaty przekazali 
miejscowi rzemieślnicy zrzeszeni 
w Cechu Rzemiosł Różnych. Wła-
śnie dzięki ich staraniom powstała 
ta placówka muzealna. Oprócz sta-
łej ekspozycji, Muzeum Rzemiosła 
organizuje wystawy czasowe i kon-
kursy m.in. fotografii artystycznej. 
W dorobku ma także własne publi-
kacje dotyczące historii Krosna.

Magurski Park Narodowy należy do „naj-
młodszych” w Polsce. Powstał w 1995 ro-
ku. W 2004 r., przy siedzibie jego dyrekcji,  
w Krempnej otwarto nowoczesny – pod wzglę-
dem architektury i wyposażenia – Ośrodek 
Edukacji Ekologicznej, mieszczący też mu-
zeum przyrodnicze. W sali ekspozycyjnej 
warto zobaczyć multimedialny spektakl przy- 
rodniczy. Rozpoczyna go film o kształtowa-
niu się obecnego krajobrazu. Następnym 
punktem jest diorama, dzięki której widz 
przeżywa rok z życia przyrody w tej okolicy. 
Rozpoczyna go przedwiośnie, któremu to-
warzyszy wycie wilków, blask księżyca i top-
niejący śnieg na polach. Jaworzyna karpacka 
jest tłem dla drapieżników jak ryś, borsuk 
czy kruki. Kolejna odsłona wprowadza widza 
w ciepłą, wypełnioną  śpiewem ptaków wio-
snę i lato. Tu poznajemy różne zbiorowiska 
roślinne. Uwagę przyciągają buchtujące dziki, 
bobry ścinające drzewa oraz ukwiecone łąki. 
Trzecia scena przedstawia lato. Na łące żerują 
sarny, żmija wygrzewa się na pniu, w trawach 
gronostaj poszukuje pożywienia, w dali słychać 
myszołowa. Kolejna sceneria obrazuje jesień.  
W buczynie słychać jelenie odbywające ryko-
wisko. Nad rzeczywiście płynącym górskim 
potokiem mysz poszukuje bukowych orzesz-
ków, pohukuje puszczyk uralski.

Po spektaklu można uzupełnić swoje wia-
domości, korzystając z kiosków multimedial-
nych lub sprawdzić wiedzę przyrodniczą przy 
pomocy testów. Korytarz Ośrodka zajmuje wy-
stawa pni drzew różnych gatunków. Uzupeł-
niają je plansze z liśćmi, owocami i pokrojem 
danego gatunku drzewa. Na piętrze – wystawa 
poroży jeleni i saren pokazuje kształtowa-
nie się ich w poszczególnych latach życia tych 
zwierząt. Komu wizyta w Ośrodku nie wystar-
czy, może skorzystać z biblioteki. A najlepiej – 
wyruszyć na ścieżki przyrodnicze lub szlakami 
turystycznymi po Beskidzie Niskim.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Magurskiego  
Parku Narodowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie 
 – dawna Fabryka Zegarów Wieżowych
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�� Polecane lektury

Interesujący album „Krosno 
w czasie okupacji hitlerowskiej” 
przygotowała oficyna wydawni-
cza Apla. Reprodukowane zdję-
cia, które się w nim znalazły, po-
chodzą z dziennika służbowego 
niemieckiego oficera Luftwaffe, 
który we wrześniu 1939 r. peł-
nił służbę na lotnisku w Krośnie 
i dokumentował wszystko, co sie 
działo i na lotnisku i w samym 
mieście. Szczególnie cenne jest to, 
że każde zdjęcie jest skrupulatnie 

opisane, z datą i miejscem wykonania zdjęcia. Album uzupełniają, pochodzą-
ce ze zbiorów kolekcjonerskich, zdjęcia Krosna z okresu II wojny światowej. 
Zbigniew Więcek, Krosno w czasie okupacji hitlerowskiej, Oficyna 
Wydawnicza Apla, Krosno 2008

To niezwykłe wydawnictwo. Z jednej 
strony można go krótko podsumować jako 
kolejny album o kolejnej gminie. Ale z dru-
giej strony – po wnikliwej lekturze i obej-
rzeniu zdjęć – nie sposób stwierdzić: aby 
wszystkie gminy na Podkarpaciu takie pu-
blikacje o sobie miały. Dlaczego? Bo częścią 
opisowa zajął się i wójt i o niezwykłej wiedzy 
regionalista - Jerzy F. Adamski. A ilustrował 
całość, mocno ręką zamawiającego kierowa-
ny, znanej klasy fotograf Józef Ambrozowicz. 
Jeśli więc chcemy znać, co należy o gminie 

Dydnia wiedzieć i na co zwrócić uwagę zwiedzając ją – po tę lekturę sięgnąć 
trzeba koniecznie.
Jerzy F. Adamski, Gmina Dydnia, Agencja Wydawnicza JOTA,  
Rzeszów 2008

To 
unikalna 
w pol- 
skiej lite- 
raturze 
książka 
o cadykach, która ukazała się na 
Podkarpaciu. Nic dziwnego: to u nas  
mieszkało i nauczało kilkudziesięciu 
przywódców religijnych chasydy-
zmu – prądu religijnego, który zrefor- 
mował judaizm. Ohele – kaplice na-
grobne cadyków zachowały się w 37 
miejscowościach naszego regionu.

Najważniejsze z nich to ohel cadyka 
Elimelecha w Leżajsku, Menachema 
Mendla i Cwi Hirsza w Rymanowie, 
Naftalego Horowica w Łańcucie, Cwi 
Elimelecha w Dynowie i Naftalego  
w Ropczycach. Nie jest to pełna lista. 
W rocznice ich śmierci groby odwie-
dzają dziesiątki tysięcy wiernych oraz 
tysiące turystów, prosząc o pomoc w 
życiu doczesnym. Chasydzi wierzą, że 
kto raz w życiu odwiedzi grób Elime-
lecha w Leżajsku na pewno nie umrze 
bez skruchy za grzechy. Do cadyków 
zwracali się nie tylko ich wyznaw-
cy, lecz także ludzie innych wyznań: 
szlachta i okoliczni chłopi. Mówi się, 
że również dzisiaj Elimelech czyni cu-
da ludziom innych wyznań.

„Śladami chasydów” to piąta publi-
kacja znanego regionalisty Andrzeja 
Potockiego o tematyce żydowskiej. 
We wprowadzeniu autor kreśli zarys 
historii chasydyzmu na naszym tere-
nie. Druga część książki to opis histo-
rii społeczności żydowskich naszego 
regionu oraz ich przywódców, wzbo-
gacony o niepublikowane dotąd zdję-
cia miast i synagog. 

Andrzej Potocki, Śladami chasydz-
kich cadyków w Podkarpackiem, 
Wydawnictwo „Carpathia”, Rze-
szów 2008.

Album zawiera blisko 200 rycin i zdjęć 
dokumentujących historię i zabytki miasta. 
Najstarsze publikowane zdjęcia pochodzą  
z końca XIX wieku. Część zrobiona została  
w okresie międzywojennym, a najmłodsze 
pochodzą sprzed 40 lat. Najcenniejsze to fo-
togramy, które dokumentują już niezachowa-
ne elementy miasteczka: żydowskie drewnia-
ne domy z podcieniami na dubieckim rynku, 
drewniana cerkiew i kościół w Dubiecku, 
murowana cerkiew w Wybrzeżu (dawnym 
Ruskim Dubiecku) rozebrana w latach 60. ub. 
wieku czy też widok na pałacyk w tej samej 
miejscowości przed jego przebudową. Re-

produkowane są również zdjęcia z uroczystości rodzinnych Krasickich i My-
cielskich, ale i wiejskie wesela czy zabawy organizowane przez w Dubiecku. 
Jak zapowiadają wydawcy - kolejny tom ma ukazać się jeszcze w tym roku.
Ziemia Dubiecka w fotografii archiwalnej, Urząd Gminy Dubiecko, 
Dubiecko 2008




