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Muzeum Regionalne w Stalowej 
Woli w Internecie pojawiło się  
w roku 2002, wraz z przejściem 

do własnej siedziby przy ul. Sandomier-
skiej. Od tego czasu, wraz z rozwojem ofer-
ty, przybywały strony, poświęcone szcze-
gólnie ważnym i obszernym tematom, jak: 
Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubo-
mirskich (www.szlak-lubomirskich.stalowa-
wola.pl), wirtualna wystawa COP dl a przy-
szłości. Ludzie – przemysł – architektura 

(www.cop.stalowawola.pl), Szlak architek-
tury art déco Stalowa Wola, Lwów (www.
it.stalowawola.pl).

Oprócz tych samodzielnych stron inter-
netowych, muzeum uruchomiło witrynę 
dotyczącą międzynarodowego konkursu 
Autoportret (www.muzeum.stalowawola.
pl/autoportret). Większość stron interne-
towych przygotowywano w kilku wersjach 
językowych: polskim, angielskim, ukraiń-
skim i słowackim. Ostatnio doszły dwie no-
we witryny, z czym wiązała się konieczność 
dokonania zmian technicznych. 

– Internauci mieli przez pewien czas 
trudności z wchodzeniem na stronę nasze-
go muzeum. Wystąpiły problemy technicz-
ne, niezależne od nas, które na szczęście 

już zostały rozwiązane – zapewnia Mariusz 
Nowak, informatyk Muzeum Regionalne-
go w Stalowej Woli. – I obecnie można już 
swobodnie odwiedzać witrynę www.mu-
zeum.stalowawola.pl.

Najnowsze witryny internetowe poświę-
cone są dwóm projektom. Pierwszy z nich 
jest uwieńczeniem kilkuletnich prac nad 
zwiększeniem dostępności stalowowol-
skiego muzeum dla osób dotkniętych róż-
norodnymi dysfunkcjami – www.muzeum.
stalowawola.pl/niepelnosprawni. Witryna 
oprócz informacji o ofercie dla niepełno-
sprawnych, zawiera forum, na którym mu-
zealnicy dzielą się swoimi doświadczeniami 
w tym zakresie.

Druga nowozałożona witryna dotyczy 
projektu związanego z przypadającymi 
rocznicami: wybuchu II wojny światowej  
w 1939 i upadku komunizmu w 1989 r. (www.
muzeum.stalowawola.pl/senovictorii).

– Chcemy w ten sposób dotrzeć do lu-
dzi młodych, którzy stanowią zdecydowaną 
większość internautów – zapewnia Lucyna 
Mizera, dyrektor muzeum,. – Na stronie 
można znaleźć informacje o naszych wysta-
wach rocznicowych, ciekawe materiały dy-
daktyczne, ale także ofertę edukacyjną, na 
którą składają się takie przedsięwzięcia, jak 
konkurs historyczno-dziennikarski, zwią-
zane z nim warsztaty medialne, czy atrak-
cyjne zajęcia przybliżające realia lat 80. XX 
wieku, prowadzone z udziałem opozycyj-
nego drukarza. Na stronie zamieściliśmy 
również atrakcyjny materiał fotograficzny 
oraz film archiwalny z historii Solidarności. 
Zarówno materiał zdjęciowy, jak i filmowy 
będzie na bieżąco aktualizowany – zapew-
nia dyrektor.

Witryna Muzeum jest coraz powszech-
niej wykorzystywanym źródłem informacji 
dla osób wybierających się na wystawy, dla 
nauczycieli zamierzających skorzystać z za-
jęć, dla uczestników konkursów organizo-
wanych przez muzeum, a także dla mediów. 
W specjalnie utworzonym dziale biura pra-
sowego dziennikarze znajdują najnowsze in-
formacje o wydarzeniach muzealnych i bo- 
gaty materiał fotograficzny. n

Wirtualne oblicze 
muzeum
Stalowowolskie Muzeum 
działa nie tylko w realu. 
Tym, którzy zaczynają 
dzień od surfowania  
w sieci, pokazuje swoje 
wirtualne oblicze.  
A jest ono nie mniej 
ciekawe i bogate od 
tego rzeczywistego.

Podkarpackie muzea tekst Anna Garbacz
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fresk z Loggi Watykańskich, w zbiorach Galerii 
Dąmbskich (Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)

fot. Piotr Gajda
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Wirtualne oblicze muzeum
Anna Garbacz

8 Z pracowni konserwatora

Elżbieta Bakun
Znikające malowidło

Drodzy Czytelnicy
Po półrocznej przerwie ukazuje się kolejny nu-

mer „Skarbów”. Wiemy, że wyczekany, bo sygna-
łów od zniecierpliwionych Czytelników mieliśmy 
aż nadto. No, ale wreszcie jest i jako pierwszy  
w tym roku rozpoczyna serię zeszytów finansowa-
nych z różnych źródeł. Ten pierwszy to efekt wygra-
nego konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta 
Rzeszowa, kolejny dotowany będzie przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. A następny będzie jednym 
z trzynastu, które ukażą się w ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.

Najważniejsze, że zasada bezpłatności numerów „Skarbów” będzie 
utrzymana przez najbliższe dwa lata. To pozwala nam spokojnie patrzeć 
w przyszłość i skupiać się na fachowości tekstów oraz jakości, oczywiście 
jak najwyższej, ilustrujących je zdjęć. Mając środki możemy rozpocząć 
współpracę z zawodowymi fotografami, co szczególnie istotne jest dla ko-
lorowego periodyku zajmującego się zabytkami i przyrodą.

Stabilność finansowa pozwala nam także uruchomić pewne cykle te-
matyczne, zakładamy, że trwające co najmniej rok. Pierwszym z nich 
będą fotograficzne relacje Jerzego Wygody o zachowanych cmentarzach 
żydowskich na Podkarpaciu (patrz tekst o kirkucie w Rzeszowie). Kolejny 
to opowieści Jacka Stachiewicza o zamkach i dworach, pokazujące rodowe 
siedziby poprzez ich budowniczych i mieszkańców (patrz tekst o trudnych 
losach zamku rzeszowskiego). 

Znacznie więcej miejsca poświęcimy także współpracy ze służbami 
konserwatorskimi. Coraz większy budżet na renowację i ochronę zabyt-
ków powoduje, że konserwatorzy pojawiają się w licznych drewnianych 
kościołkach czy cerkwiach. Ich pracom towarzyszą spektakularne odkry-
cia: np. późnorenesansowych polichromii w kościółku w Bolestraszycach, 
czy malowideł ze scenami figuralnymi w kościele w Michałówce. Będziemy 
relacjonować na bieżąco te prace, aby przybliżyć je Czytelnikom jeszcze 
przed oficjalnym udostępnieniem ich do zwiedzania.

Życzę więc miłej lektury, cały czas czekając na Państwa uwagi, propo-
zycje, teksty, fotografie.

Krzysztof Zieliński

10 To też są zabytki

Ceramiczne mozaiki podłogowe
Miłosz Malicki
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Cmentarz na Czekaju
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Tymczasem Muzeum posiada cenny 
zespół sztychów, przedstawiający 
wizerunki renesansowej polichromii  

w Watykańskich Loggiach. Kolekcję two-
rzy ponad trzydzieści rycin, wykonanych 
techniką miedziorytu łączonego z akwa-
fortą, barwionych gwaszem, nad który-
mi w 70. latach XVIII wieku pracowali 
trzej rzymscy artyści: Pietro Camporese 
(1726 – 1781), Gaetano Savorelli (+ 1791) 
i Giovanni Octaviani (1735–1808). Tema- 
tem ich wspólnego, rysunkowego i graficz- 
nego przedsięwzięcia było odtworzenie ma- 
larskiego wystroju Loggii Watykańskich 
z freskami projektu Rafaela, wykonanymi 
przez jego uczniów w latach 1517–1519  
w jednym z papieskich pałaców. 

Dzieło dojrzałego renesansu jakim jest 
architektura krużganków dziedzińca San Da-
maso, nazywanych Watykańskimi Loggiami 
powstało na zlecenie Juliusza II, zaś rafaelow-
ska polichromia dla jego następcy, papieża 
Leona X. Na początku XVI wieku Juliusz II 
pragnął przywrócić Wiecznemu Miastu ran-
gę jaką posiadał Rzym w czasach cesarstwa. 

Realizacje swoich wielkich, architekto-
nicznych planów zlecał najznakomitszym 
artystom czasów Odrodzenia: Bramante-
mu (Donato Bramante 1444–1514), Mi-
chałowi Aniołowi (Michelangelo Buonar-
roti 1475–1564) i Rafaelowi (Raffaelo Santi 
1483–1520). Ostatni z nich, młody malarz 
pochodzący z Urbino, jako architekt nie do-
równywał starszym mistrzom. Uzyskiwał 
jednak wspaniałe rezultaty jako projektu-
jący architekturę wnętrz i wykonawca jej 
wystroju. We freskach w pałacach watykań-
skich, jak i w polichromiach świeckich rezy-
dencji, których doskonałym przykładem są 
malowidła w loggii willi Farnesina ukształ-
tował nowy podział ścian i sklepień w na-
wiązaniu do dekoracji antycznej willi.

Rafael był autorem raportu o zabytkach 
Rzymu i jako konserwator starożytności 
znał doskonale wszystkie ruiny Wiecznego 
Miasta, łącznie z Domus Aurea, odkrytym 
w połowie XV wieku. Wnętrza tego Domu 
Nerona z I wieku n.e. ozdabiały malowidła 
w IV stylu pompejańskim i to one stały się 

Loggie Watykańskie
Podkarpackie muzea tekst Barbara Adamska, fot. Piotr Gajda

Galeria Dąmbskich przechowywana 
w zbiorach rzeszowskiego Muzeum 
Okręgowego słynie z kolekcji dzieł 
mistrzów europejskiego malarstwa. 
XVIII-wieczna grafika również 
pochodząca z jej zasobów jest 
mniej znana, ponieważ rzadko gości 
w salach ekspozycyjnych jako 
zabytek podlegający szczególnym 
konserwatorskim wymaganiom. 

Po prawej: Loggie Watykańskie pokryte freskami 
projektu Rafaela. Perspektywiczny widok  

galerii ze sztafażem, którego postaciami  
są sylwetki rysowników ze szkicownikami  

(XVIII-wieczna rycina w zbiorach Galerii Dąmbskich)

Wizerunek drzwi w bogatej, 
architektonicznej oprawie
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źródłem niewyczerpanych inspiracji dla ra-
faelowskich grotesek.

Freski w loggiach dziedzińca San Dama-
so zajmują powierzchnię galerii o długości 
65 metrów, złożoną z 13 przęseł. Pola skle-
piennych zwierciadeł wypełniają 52 sceny 
biblijne, wtłoczone w ramy iluzjonistycznie 
namalowanej architektury. Wewnętrzne 
ściany loggii i płaszczyzny filarów pokrywa-
ją kompozycje oparte na motywach antycz-
nych grotesek i układów kandelabrowych. 

Rafael z racji humanistycznego wykształ-
cenia i piastowanej funkcji konserwatora na-
leżał do artystów najlepiej znających formy 
i treść starożytnej sztuki. Ideę połączenia 
antycznej mitologii z chrześcijańską tradycją 
wywiódł zapewne z filozofii neoplatońskiej. 
Myśl ta, ukształtowana w intelektualnym 
środowisku florenckiego dworu Medyceuszy, 
zakładała zharmonizowanie ideowych treści 
antycznej kultury: mitologii klasycznej, filo-
zofii, astrologii i medycyny w jeden system  
z założeniami religii chrześcijańskiej.

W drugiej połowie XVIII wieku, po raz 
kolejny w dziejach Europy antyk obudził zain-
teresowanie w intelektualnych i artystycznych 
środowiskach. Powrót do kultury starożytnej 
był reakcją na przepych baroku i wyrafinowa-
nie rokoka. W antyku poszukiwano harmo-
nijnego ładu i duchowych treści. Fascynację 
światem starożytnych Greków i Rzymian in-
spirowały doniosłe odkrycia archeologiczne:  
odkopanie Herkulanum (1711 r.) i Pompe-
jów (1748 r.), miast zasypanych przez popioły 
Wezuwiusza. Uczeni Oświecenia z Johannem 
Joachimem Winckelmannem (1717–1768) 
na czele podejmowali próby uporządkowania 
chronologii starożytnej sztuki. 

Wiek XVIII przyniósł rosnące zaintereso-
wanie rysunkiem jako środkiem artystycznego 
wyrazu. Pejzaże i widoki architektury, zwłasz-
cza antycznej lub przedstawienia budowli na 
niej wzorowanych oraz archeologiczne mo-
tywy stały się ulubionym tematem sztuki cza-
sów neoklasycyzmu. Kult rysunku w tej epoce 
spowodował jego szerokie powielanie w odbit-
kach miedziorytniczych i wpłynął na powsta-
nie ogromnej graficznej produkcji. W ten nurt 
znakomicie wpisała się rysunkowa i graficzna 
twórczość autorów Loggii Watykańskich. 

Wydanie sztychów przedstawiających po-
lichromię w krużganku watykańskiego pała-
cu, uwarunkowane było zgodą papieża. Kle-
mens XIII zaaprobował to przedsięwzięcie, 
dołączając swoje błogosławieństwo. Wówczas 
architekt Pietro Camporese opracował kanwę 
dla osiemnastowiecznych fresków Rafaela  
z galerii dziedzińca San Damaso w formie 
rysunków, poprawnych, dokumentacyjnych, 
o niezmiernym bogactwie szczegółów. Ry-

Podkarpackie muzea

Tablice przedstawiające polichromie na sklepieniach. Centralnie usytuowane biblijne 
epizody, ujęte są w ramy iluzjonistycznej architektury



�

townik, Giovanni Octaviani powielał je żmudną tech-
niką miedziorytu łączonego z akwafortą. Ostateczny 
wygląd uzyskiwały pod pędzlem Gaetano Savorellego, 
który malując gwaszem suchy, graficzny szkic prze-
mieniał we wspaniałą, pełną życia miniaturę w soczy-
stych barwach, bogatą w światłocieniowe efekty.

Dwa rodzaje formatów plansz określają ich tema-
ty. Kwadratowe tablice przedstawiają polichromię 
na sklepieniach. Główny jej wątek stanowią central-
nie usytuowane biblijne epizody, ujęte w ramy ilu-
zjonistycznej architektury. Kompozycje zachowane  
w muzealnej kolekcji ilustrują tematy starotesta-
mentowe: Adama i Ewę z potomstwem, budowę arki 
Noego, Abrahama nawiedzanego przez anioły, Sen 
Jakuba, Józefa i jego braci, Mojżesza znalezionego 
przez córkę faraona i nadającego przykazania swo-
jemu ludowi, a także króla Dawida. Jedyną sceną, 
odnoszącą się do Nowego Testamentu jest przed-
stawienie Ostatniej Wieczerzy. 

Niewielkie prostokątne formy mają wizerunki 
drzwi w bogatej, architektonicznej oprawie a także 
perspektywiczny widok galerii ze sztafażem, którego 
postaciami są sylwetki rysowników ze szkicownikami.

Duże plansze o kształtach wydłużonego pro-
stokąta oddają kompozycje, które pokrywają filary 
i wewnętrzne ściany loggii, obfitujące w bogactwo 
motywów przejętych z mitologii i starożytnej or-
namentyki. W gąszczu grotesek i kandelabrowych 
układów pojawiają się antyczni herosi, bóstwa  
i alegoryczne postacie, a także mityczne stwory, 
jak: fauny, centaury, syreny, chimery, sfinksy, gry-
fy, meduzy, pegazy. Zadziwia kontrast niezwykle 
barwnych realistycznie przedstawionych festonów  
i girland z kwiatów i owoców, roztańczonych kobie-
cych i męskich aktów, sylwetek zwierząt, owadów  
i szerokiego repertuaru przedstawicieli fauny wod-
nej w zestawieniu z miniaturami malowanymi  
w monochromatycznej tonacji, inspirowanymi dzie-
łami starożytnych płaskorzeźb. Mnogość elementów 
kompozycji dopełniają ornamenty o antycznym ro-
dowodzie: astragal, kimation, różne rodzaje mean-
dra, rozet, palmetek i stylizowanej, akantowej wici.

Barwione gwaszem grawiury z wyobrażeniami 
rafaelowskich fresków obecne w Galerii Dąmbskich, 
świadczą o znawstwie i koneserskim wyczuciu za-
łożyciela kolekcji. Jego smak artystyczny, ukształ-
towany w środowisku wiedeńskich antykwariuszy 
i znawców sztuki odzwierciedla gust epoki Oświe-
cenia. Łukasz Dąmbski chlubnie wpisał się w ideę 
polskiego kolekcjonerstwa, której w XVIII wieku dał 
początek mecenat Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, przejawiający się nie tylko na polu tworzenia 
zbiorów malarstwa i rzemiosła artystycznego, lecz 
także gromadzenia rysunków i rycin. 

Zespół prac graficzno-malarskich, pozyskany 
przez Łukasza Dąmbskiego i włączony do galerii, 
odczytujemy jako dzieło przepełnione uwielbieniem 
dla antycznej kultury, stanowiącej źródło niewy-
czerpanych twórczych podniet i inspiracji artystów 
renesansu i klasycyzmu.  n

Podkarpackie muzea



Z pracowni konserwatora8 tekst i fot. Elżbieta Bakun, fot. Krzysztof  Zieliński

Znikające malowidło
Na południowej elewacji kościoła 
OO. Bernardynów znajduje się ma-  
lowidło, znane chyba wszystkim 
mieszkańcom Rzeszowa. W niezbyt 
głębokiej niszy zamkniętej półkolem, 
namalowana jest postać Matki 
Boskiej Rzeszowskiej. Ostatnia kon- 
serwacja i restauracja tej polichromii 
miała miejsce w 2001 roku.
Konserwatorzy Elżbieta oraz Piotr 
Bakunowie wykonali naprawy tynku, 
utrwalili warstwę malarską i uzupeł- 
nili jej ubytki. Zrekonstruowali bra- 
kujące i źle widoczne elementy 
kompozycji. Wcześniejsza konser- 
wacja miała miejsce w roku 1977. 
Wtedy również przeprowadzono 
podobne zabiegi, przede wszystkim 
uzupełniono nieczytelne malowidło. 
Konserwację i restaurację wykonali  
wówczas Zofia i Wojciech Dziuraw- 
cowie.
Obydwie konserwacje dzieli niezbyt  
duży odstęp czasu. Miejsce ekspo- 
zycji malowidła jest wyjątkowo 
niekorzystne i sprzyja szybkiemu je- 
go niszczeniu. Słońce, deszcz, wiatr 
i duże zmiany temperatur powodują 
płowienie farb i „znikanie” wizerunku 
Madonny. Zapewne za kilkanaście 
lat konieczne będzie ponowne „od- 
nowienie” malowidła.

Po lewej: wizerunek Matki Boskiej Rzeszowskiej sprzed ostatnich prac konserwatorskich.  
Po prawej: stan malowidła po ich zakończeniu, tuż przed zdjęciem rusztowań

Po lewej: motyw symbolu maryjnego w otoku rokajowym, wyraźnie zanikające barwy.  
Po prawej: konserwacja polegała generalnie na wypunktowaniu i rekonstrukcji mało 
czytelnych partii polichromii



Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Rzeszowa na realizację  
zadania pt.: „Klejnoty Rzeszowa” – specjalna wkładka  

w wydawnictwie „Skarby Podkarpackie” 



Lubomirscy przez kilka wieków po-
siadali bardzo ważną pozycję w Rze-
czypospolitej Obojga Narodów oraz 

wpływali na losy kraju, a także byli znani ze 
znacznej fortuny i licznych siedzib. Reali-
zowali wiele przedsięwzięć artystycznych, 
które oddawały potęgę ich rodu. Na prze-
strzeni tego czasu Szreniawici wnieśli swój 
wkład w rozwój kultury i sztuki nie tylko 
we własnych okazałych magnackich siedzi-
bach, ale również byli mecenasami sztuki  
w obiektach sakralnych (uposażali też klasz- 
tory). Lubomirscy panowali w naszym 
mieście od około połowy XVII stulecia do  
początku XIX wieku. Wyposażenia i ma-
jętności z czasów ich świetności nie zacho-
wały się w rzeszowskich wnętrzach zam-
kowych i tzw. Letnim Pałacyku. Sam stary 
zamek – czworobok z wieżą w typie palaz-
zo in fortezza, pamiętający jeszcze Ligęzów 
i kolejnych Lubomirskich, był zbudowany  
z rozmachem, ale nie przetrwał do naszych 
dni. Obiekt został wzniesiony na nowo 
(po zburzeniu budowli przez Austriaków) 
na początku minionego wieku, zachowały 

się fortyfikacje bastionowe. Natomiast ich 
magnackie, oryginalne fundacje szczęśli-
wie przetrwały w rzeszowskich kościołach. 
Jednym z najpiękniejszych wśród zabytko-
wych ołtarzy, jest właśnie ów barokowy oł-
tarz Panny Marii w bernardyńskiej bazylice, 
który jest wyjątkowo okazałą fundacją księ-
cia Jerzego Ignacego Lubomirskiego (1687– 
–1753), wzniesiony dla podniesienia wiel-
kości Madonny i uświetnienia uroczysto-
ści Jej koronacji. Tenże „Pan na Rzeszowie” 
był chorążym wielkim koronnym, a także… 
kandydatem do korony polskiej. 

Monumentalny ołtarz ma bardzo bogatą 
oprawę artystyczną z dekoracją rzeźbiar-
ską. Wysoko nad mensą ołtarzową, w cen- 
trum znajduje się piękna nisza otoczona 
draperią z czteroma aniołkami na narożach  
z cudowną rzeźbą Madonny, objętą kul-
tem już pięć wieków. Po bokach są potężne 
kolumny, a w pionowych układach olejne 
obrazy-medaliony z sześcioma ważnymi 
scenami z ikonografii maryjnej i pilastry. 
Zwieńczeniem ołtarza jest płótno przedsta-
wiające Matkę Bożą Niepokalaną. Owalna 
kompozycja jest adorowana przez dwóch 
aniołów z obłoków, a po bokach dominu-
ją dwie postacie alegoryczne. Całość za-
łożenia zamyka Duch Święty i Bóg Ojciec. 
Barokowa nastawa została wystawiona w 
latach 1735-1739. Mimo, że tenże wielki oł-
tarz – dzięki artystycznym walorom – jest 
znany „od zawsze” mieszkańcom Rzeszowa 
i nie wymaga wydobywania go z mroków 
zapomnienia, to należy jednak stwierdzić, 
że dzieło to, nie jest wystarczająco docenia-
ne przez współczesnych znawców sztuki. 
Obiekt jest niewątpliwie godny Wiecznego 
Miasta, właśnie dzięki wspaniałości i splen-
dorowi całego założenia. Barokowy ołtarz 
z minimalnymi rokokowymi elementami 
(m.in. podstawie pod figurkę), powstał za-
pewne zgodnie z inspiracją mecenasa na 
wzór arcydzieł rzymskich. Fundacja księcia 

Rzeszowskie Klejnoty tekst Maria Stopyra, fot. Jacek Stankiewicz

W jednej  
z najcenniejszych 
sakralnych budowli 
Rzeszowa wzniesionej 
na planie krzyża 
łacińskiego z apsydą, 
kopułą pośrodku  
i kwadratową wieżą 
(o prostej zewnętrznej 
bryle architektonicznej, 
nie zapowiadającej tak 
wspaniałego wystroju 
wnętrza), znajduje się 
interesujący zespół dzieł 
sztuki pochodzący  
z różnych epok.  
Do najznakomitszych 
zabytków należy wielkiej 
klasy, drewniana  
i polichromowana, 
gotycka Madonna  
z Dzieciątkiem (aktualnie 
ubrana w majestatyczne 
szaty), która znajduje 
się w monumentalnym, 
barokowym ołtarzu 
bocznym – kaplicy  
(w transepcie budowli), 
zbudowanym specjalnie 
dla koronowanej, 
słynącej z cudów tejże 
statuy. Ten bernardyński 
kościół jest znany z kultu 
cudownej Madonny 
zwanej też rzeszowską. 
Od 12 września 
2008 roku świątynia 
ma godność bazyliki 
mniejszej otrzymaną od 
papieża Benedykta XVI.

Blask baroku

Po lewej: kaplica z ołtarzem Matki Boskiej 
Rzeszowskiej przesłonięta zabytkową kratą. 
Po prawej: wykonanie zdjęcia całości ołtarza  
jest  możliwe, jednak z braku miejsca  
zniekształca to jego perspektywę

II
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Jerzego oparła się czasowi i nie uległa zniszczeniu czy zmia-
nom, a swoją niezwykłą, wręcz dominującą monumentalno-
ścią: kolumn, pilastrów, belkowania, a także majestatyczno-
ścią nastawy ołtarzowej kojarzy się z wspaniałymi i pięknymi 
ołtarzami Wiecznego Miasta, mimo że rzymskie są najczęściej 
marmurowe i stiukowe. Rzeszowskie dzieło jest wykonane  
z drewna i pokryte złoceniami. Wspaniała oprawa – baroko-
wy ołtarz stworzony dla Madonny ma widoczne na cokołach 
książęce monogramy i mitrę, a po bokach herb Szreniawa. Na 
ścianach nawy widnieją znacznych rozmiarów osiemnasto-
wieczne malowidła, które są swoistą kroniką dokonanych za 
pośrednictwem Matki Boskiej Rzeszowskiej cudów. Kaplicę 
zamyka elegancka krata, która jednocześnie przesłania ołtarz 
i go chroni.

W Kronice Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie nie 
ma żadnych wzmianek na temat artysty, czy pochodzenia 
dzieła. Jedynie „jest napisane”, że ołtarz Matki Boskiej i Pana 
Jezusa, który jest znacznie skromniejszy i znajduje się po prze-
ciwnej stronie tejże nawy poprzecznej, wystawił Jerzy Ignacy 
Lubomirski. Książę sam też dostąpił cudownego wyleczenia 
za pośrednictwem tej Madonny i w swej książęcej siedzibie 
– Rzeszowie – chciał uczynić sanktuarium.

Chociaż o koronację starali się też zakonnicy tego konwen-
tu, to planów tych nie zrealizował ani on sam, ani jego syn 
Teodor Hieronim (zmarły w 1761 roku) i dopiero żona Jerze-
go Ignacego Lubomirskiego Joanna von Stein Lubomirska, 
już jako wdowa swoim staraniem dopełniła woli nieżyjącego 
męża. Insygnia poświęcił papież Benedykt XIV w 1754 roku 
w Rzymie, rok po  śmierci księcia Jerzego Ignacego Lubomir-
skiego, a uroczystości koronacji rzeszowskiej Madonny odbyły 
się w Rzeszowie dopiero w 1763 roku. To doniosłe i znaczące 
wydarzenie (wedle archiwalnych przekazów), miało wspaniały 
przebieg dzięki księżnej Joannie – chorążynie koronnej. 

Fundacja ta szczęśliwie zachowała się do naszych dni i opar-
ła się czasowi. Barokowy ołtarz pełen świetlistego splendoru  
i prawdziwego majestatu, niemający sobie równego wśród 
dzieł pochodzących z lat 30. XVIII stulecia w tej części Rzecz-
pospolitej, trwa w niezwykłym pięknie i blasku, i równocze-
śnie jest jednym ze skarbów bazyliki. n

Rzeszowskie Klejnoty

Powyżej: figurka Matki Boskiej Rzeszowskiej w zdobnej szacie 
stoi w centralnej części ołtarza, poniżej: obraz – przesłona 
chroniąca słynącą cudami rzeżbę
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OO. Bernardynów w Krakowie.
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Pięć wieków miasta Rzeszowa XIV–XVIII, pod red. Błońskiego F., War- 
szawa 1958.
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WYCIECZKA PRZEZ WIEKI
Zapraszamy Czytelników „Skarbów Podkarpackich”  

do krótkiego spaceru po miejscach dawnych i współczesnych  
stolicy województwa. Rzeszów to zabytkowe kościoły, synagogi, zamek,  

ratusz, kamienice, budynki użyteczności publicznej, cmentarze, pomniki i najnowsza  
stażem udostępnienia, ale licznie odwiedzana przez turystów Podziemna Trasa Turystyczna.  

Pomocą w lokalizacji miejsc dla przyjezdnych są panoramiczne zdjęcia Jerzego Wygody, o które 
„zahaczyliśmy” zdjęcia obiektów wartych uwagi.

Nagrobek 
Jerzego  
Ignacego 
Lubomirskiego

Kościół Świętego Krzyża wybudowano  
w połowie XVII w., przebudowany 
gruntownie na początku XVIII w.  
według planów Tylmana z Gameren.  
Wnętrze świątyni w stylu 
rokokowym i regencji. 

Budynek 
zbudowany w stylu 

eklektycznym  
w latach 

1907–1908 dla 
Komunalnej Kasy 

Oszczędnościowej

Kamienice przy 
ul. 3 Maja: nr 32 
secesyjna z roku 

1910  zbudowana 
przez Tadeusza  
M. Tekielskiego 

oraz nr 30 z 1913 r.

Dawny gmach  
filii banku  
austro- 
-węgierskiego 
zbudowany  
w latach  
1905–1907 
w stylu 
neoklasycznym



Rzeszowskie KlejnotyVI tekst i fot. Krzysztof Zieliński

Podziemna Trasa Turystyczna 
liczy 369 metrów. Na trasie 
zwiedzania znajduje się 15  
korytarzy i 25 piwnic. Ko- 
mory to dawne składy ku- 
pieckie, pochodzą z XV–XX  
wieku i są położone na 
trzech poziomach. Najniższa 
znajduje się na głębokości 
9,58 m.

Pierwszy ratusz 
wybudowano przed 

1427 r. Obecny 
gmach pochodzi  

z lat 1897-
1900, kiedy to 

przebudowano 
i rozbudowano 
siedzibę władz 
miasta w stylu 

historyzującym. 

Filharmonia im. 
Artura  

Malawskiego 
istnieje od  

1967 roku, jej 
gmach powstał  

w latach  
1967–1973 i ma 
dwie sale na 800  

i 300 miejsc.
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Zespół klasztorny Bernardynów, o chara- 
kterze obronnym, powstał w I połowie 
XVII w. z fundacji Mikołaja Spytka Ligęzy. 
Niezwykle cenne wyposażenie: z XVII wieku  
nagrobki oraz 
ołtarz główny,  
a z XVIII wieku: 
ołtarze boczne  
prospekt orga- 
nowy i polichro- 
mia wnętrza. 

Kościół farny p.w.  
śś. Stanisława i Woj- 
ciecha to najstar- 
szy średniowieczny  
sakralny zabytek 
miasta budowany 
od 1354 do XV w. 
P r z eb u d o w a ny 
gruntownie w po- 
łowie wieku XVIII . 
Cenne wyposaże- 

nie: liczne nagrobki, barokowe ołtarze, 
chrzcielnica. Wieża-dzwonnica wybu- 
dowana została ma początku XVIII w.

Pomnik 
nagrobny Jana 
Rzeszowskiego 



Rzeszowskie KlejnotyVIII tekst i fot. Krzysztof Zieliński

Pomnik na miejscu starego 
cmentarza żydowskiego znisz- 
czonego przez Niemców

Synagoga staromiejska była budynkiem 
o charakterze obronnym. Powstała 
na przełomie XVI i XVII wieku poza 
obwarowaniami miasta. Spalona przez 
Niemców w 1944 roku przez blisko dekadę 
pozostawała w ruinie. Odbudowano ją 
dopiero w latach 1953-63. Dzisiaj mieści 
się w niej Archiwum Państwowe. Jest jedną 
z najstarszych zachowanych synagog na 
terenie Podkarpacia. Nic nie przetrwało  
z przedwojennego wyposażenia świątyni.

Synagoga 
nowomiejska 

zbudowana pod 
koniec XVII wieku. 

Po zniszczeniach 
ostatniej wojny 

przebudowana na 
cele kulturalne, 
obecnie mieści 
Biuro Wystaw 

Artystycznych.
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Pomnik „Przejście 2001”, autor- 
stwa Józefa 
Szajny, wy- 
budowany 
w 2002 r.

Pomnik Adama 
Mickiewicza odsłonięty 
w 1986 roku, na miejscu 

poprzedniego z 1892, 
zniszczonego podczas 
niemieckiej okupacji.

Stary Cmentarz czynny był w latach 
1792–1909, jest miejscem wiecznego 
spoczynku ok. 40 000 osób. Zachowało 
się 620 nagrobków. Najstarszy po- 
chodzi z 1810 r., spoczywa w nim  
2-letni chłopczyk Mieciu Lerer. Więk- 
szość nagrobków pochodzi z II poł.  
XIX w., znaczna z nich część ma wy- 
sokie walory artystyczne i zabytkowe.

Kościółek  pw. Świętej Trójcy powstał 
w 1720 roku jak szpitalny. Pełnił 
dawniej rolę kaplicy cmentarnej. 
Wewnątrz XVIII-wieczny ołtarz z ob- 
razem Św. Trójcy namalowanym 
przez Szczęsnego Morawskiego.



tekst i fot. Stanisław Kłos

Cerkiew w Zalesiu 
Rzeszowskie KlejnotyX

Skąd w Rzeszowie cerkiew? Otóż daw-
na wieś Zalesie, podobnie jak i są-
siednia Biała, od dawien dawna były  

w części zamieszkałe przez Rusinów (Ukra-
ińców), grekokatolików. Jak podaje etno-
graf Aleksander Saloni (a zapiska pochodzi  
z 1907 roku), posługiwali się oni na co dzień 
językiem polskim, a i tutejszy pop głosił  
w cerkwi kazania w tym języku.

Według tradycji Rusini mieli być tu 
sprowadzeni w XV wieku przez jednego  
z dziedziców tzw. państwa tyczyńskiego, do 
którego należało Zalesie. Ich pojawienie się 
tu sięga zapewne jednak znacznie odleglej-
szych czasów. Zalesie powstało w okresie 
przynależności tego terenu do Rusi. Pierw-
sza wzmianka o wsi pochodzi z 1404 roku, 
zaś z 1499 roku mamy informację o istnie-
niu tu cerkwi prawosławnej.

W 1945 roku część tut. Rusinów wywie-
ziono na Ukrainę i osiedlono we wsi Biłka 
koło Lwowa. Pozostali zmienili wyznanie 
asymilując się z czasem z ludnością pol-
ską. Opuszczona cerkiew została w 1946 
roku przejęta przez nowo powstałą parafię 
rzymskokatolicką.

Dawna cerkiew, zapewne któraś z kolei, 
zbudowana została w 1889 roku i konse-
krowana w 1894 roku. Wzniesiona jest na 
charakterystycznym dla obrządku wschod-
niego planie krzyża greckiego i zwieńczona 
centralnie usytuowaną, wydatną kopułą.  
W latach 2001–2002 świątynia została prze-
budowana według projektu Stanisława Le-
cha. Zewnętrzny wygląd budowli nie uległ 
większym zmianom. Podniesiono nieco 
nawy boczne, przez co wewnątrz uzyskano 
dodatkową przestrzeń.

Natomiast wnętrze, znacznie wcześniej 
pozbawione dawnego wystroju, w niczym 
nie przypomina już cerkwi. Z pierwotnego 
wyposażenia zachował się tylko ołtarz głów-
ny, a w nim słynący łaskami obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, potocznie nazywanej 
Zaleską. Jest to cenna ikona w typie Hode-
getrii pochodząca z przełomu XVII i XVIII 
wieku, malowana temperą na lipowej desce, 
na której był już znacznie starszy wizerunek. 
Obraz był wielokrotnie przemalowywany, 
między innymi w latach 50. minionego stu-
lecia. Według tradycji ikona ma pochodzić 
z XV wieku i podobno została przywiezio-

W rzeszowskim osiedlu 
Zalesie, na skraju dawnej 
posiadłości dworskiej, 
a dziś jednego z 
wydziałów Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, wznosi 
się kościół parafialny 
pw. Wniebowzięcia 
NMP. Jego sylwetka 
wykazuje wyraźne 
cechy architektury 
typowej dla obrządku 
wschodniego, co nie 
jest dziełem przypadku. 
Jeszcze nie tak dawno 
była to bowiem 
parafialna cerkiew 
greckokatolicka pw. 
Soboru Przenajświętszej 
Bogurodzicy. 

Cerkiew na Zalesiu przed 
przebudową zrealizowaną  
w latach 2001–2002



na przez Rusinów sprowadzonych tu w tym 
czasie gdzieś spod Lwowa. 

Usytuowany na wyniosłości zaleski ko-
ściół stanowi charakterystyczny element w 
krajobrazie osiedla, tym bardziej cenny, że 
jego otoczenie gwałtownie się zmienia.

* * * 
A tak na marginesie – cerkiew w Rzeszo-

wie to już nie historia. Od pewnego czasu 

na terenie miasta istnieją dwie parafie ob-
rządku wschodniego: bizantyjsko-ukraiń-
skiego potocznie zwanego greckokatolickim 
i prawosławna. Msze święte w obrządku 
greckokatoliockim odbywają się w kościół-
ku pw. Świętej Trójcy przy ulicy Targowej, 
natomiast drewniana cerkiew prawosławna 
– wybudowana kilka lat temu – znajduje  
się przy ulicy Cienistej na rzeszowskim 
osiedlu Wilkowyja. n

Rzeszowskie Klejnoty XI

W wyniku przebudowy  
w świątyni podwyższono 

nawy boczne, jednak jej 
bryła zewnętrza nie uległa 

zasadniczej zmianie

Mieszkańcy dawnego Rzeszowa zaj-
mowali się głównie rzemiosłem, han-
dlem i rolnictwem. Miasto nie było 
duże. Pod koniec XVIII wieku, do-
kładnie w 1790 r., liczba mieszkańców 
wyniosła 3336, a domów 327. W sie-
dzibach mieszczańskich rzadko można 
było znaleźć książki. Najczęściej jedyną 
lekturą były modlitewniki. Na własne 
księgozbiory mogli pozwolić sobie tyl-
ko najbogatsi. 

Jedyne dane źródłowe o rzeszow-
skich kupieckich księgozbiorach w  wie- 
ku XVII dotyczą kupca i słodownika 
szlacheckiego pochodzenia, Roberta  
Metlanda, który posiadał ciekawe książ- 

ki nie tylko w języku polskim i łaciń-
skim, ale również w innych językach. 
Po śmierci Metlanda jego księgozbiór 
został wywieziony do Jarosławia. Naj-
prawdopodobniej nie znaleziono dla 
nich nabywcy w Rzeszowie. 

Do najbogatszych rodzin w XVIII- 
-wiecznym Rzeszowie należeli Nawroc-
cy. W swoim obszernym, jak na tamte 
czasy, księgozbiorze posiadali książki  
w języku polskim i łacińskim. Obok 
książeczek do nabożeństwa i psalmów 
były tam m.in. pisma filozoficzne, 
traktat o sądownictwie polskim, książ-
ka polityczna wierszem pisana, dwie 
książki historyczne o dziejach rzym-

skich i polskich, podręcznik Rozmowy 
listowne, książka medyczna Vademe-
cum medicum oraz słownik łacińsko- 
-polski Grzegorza Knapskiego.

Biblioteka plebańska w roku 1745 
liczyła 145 pozycji. Zawierała głównie 
mszały, kancjonały, kazania i dyskursy. 
Była tam jednak również książka lekar-
ska i książka o hanzeatyckim związku 
miast. Natomiast aptekarz rzeszowski, 
Maciej Aleksandrowicz, zgromadził 
w swoim dość dużym fachowym księ-
gozbiorze 30 książek. Były to m. in.: 
Nauka leczenia, Thesaurus pharma-
ceuticus, De secretis mulierum oraz In-
stitutionum pharmaceuticarum. 

Księgozbiory prywatne mieszczan  
rzeszowskich w XVII i XVIII wieku

tekst Kinga Pomes
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tekst Jacek Stachiewicz, fot. Krzysztof Zieliński 

Zamek

Faktem też jest, spoglądając dziś na za-
mek bezstronnie, że poza samą bryłą 
budowli, jak i jej murami, nie za bar-

dzo jest tam co oglądać, tym bardziej, że 
kształt jego obecny jest efektem gruntowej 
przebudowy, a właściwie budowy niemal od 
podstaw nowego obiektu, która rozpoczęła 
się w 1902 roku. Obecny zamek w Rzeszo-
wie nie ma więc żadnego odniesienia do 
zamku w Łańcucie, gdzie przepych wnętrz 
wywołuje ochy i achy zwiedzających. No, ale 
historii nie tworzą same, najbardziej nawet 

paradne pałacowe komnaty, meble, obrazy 
i rzeźby. Historię tworzą przede wszystkim 
ludzie, którzy te wnętrza zamieszkiwali.  
A właściciele zamku w Rzeszowie należeli 
do najprzedniejszych swego czasu rodów 
Rzeczypospolitej. O tym się dzisiaj zapomi-
na i rzadko eksponuje. 

Któż z nas współczesnych ma na przy-
kład pojęcie o tym, że w wiekach przeszłych 
Rzeszów nie zawsze był, jak się powszechnie 
uważa, przysłowiowym „zadupiem”. Gdy, na 
przykład, w pierwszej połowie XVIII wieku 
zamek objął we władanie Jerzy Ignacy Lu-
bomirski, jego druga żona, Saksonka Joanna 
z domu von Stein zu Jettinegn, uczyniła zeń 
jeden ze znamienitszych wówczas ośrodków 
życia towarzyskiego i kulturalnego polskiej 
magnaterii i za jej sprawą Rzeszów przez 

W przeciwieństwie do siedziby Lubomirskich i Potockich w sąsiednim 
Łańcucie, zamek w Rzeszowie niemal nie wzbudza emocji, szczególnie  
u miejscowych. Rzeszowianie, i owszem, traktują go jako stały i niezmienny 
element krajobrazu o charakterze zabytkowym, ale zazwyczaj zwracają 
nań uwagę dopiero wtedy, gdy upomni się o nich wymiar sprawiedliwości. 
To za sprawą Austriaków, którzy niegdysiejszy magnacki matecznik 
uczynili w 1812 roku siedzibą sądu i więzieniem. Siedzibą sądów zamek 
jest do dziś, natomiast za więzienie służył jeszcze do roku 1981. Zapisało 
się ono w historii miasta ponurą sławą, szczególnie w czasach okupacji 
i stalinowskiego terroru, kiedy to zyskało miano katowni hitlerowskiej,  
a później UB. Ponieważ pamięć o tej przeszłości zamku tkwi jeszcze mocno 
w świadomości rzeszowian, toteż nie należy się dziwić, że nie traktują  
z należytą estymą samej budowli, jak i miejsca, w którym ona stoi. 

Projekt fasady z wieżą zegarową z 1723 roku
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dość długi czas uchodził za drugi ośrodek 
kultury saskiej w Polsce. 

 
Ojcowie założyciele

Rzeszowianie nader skromnie czczą Mi-
kołaja Spytka Ligęzę, który wzniósł zamek  
w drugiej połowie XVI wieku. Ulica nazwa-
na jego imieniem i nazwiskiem to prowa-
dzący donikąd, bo kończący się ślepym za-
ułkiem tuż nad Wisłokiem gościniec wzdłuż 
południowego muru starego cmentarza. Co 
to miejsce ma wspólnego z Mikołajem Spyt-
kiem Ligęzą, Bóg jeden raczy wiedzieć. Ale 
to tak na marginesie...

Mikołaj Spytek Ligęza herbu Półkozic, 
nie był ot takim sobie szlachcicem, którego 
celem było wejście w posiadanie Rzeszowa 
i okolic sposobem, czyli poprzez ożenek  
z Elżbietą Komarnicką, wdową po Adamie 
Rzeszowskim. Jego ojcem był kasztelan wi-
ślicki, Mikołaj Ligęza, rodzicielką zaś Elż-
bieta Jordanówna, krakowska kasztelanka. 
Sam zaś Mikołaj Spytek w chwili gdy swej 
wybrance zakładał ślubną obrączkę, miał 
za sobą urząd kasztelana czchowskiego,  
w 1592 roku otrzymał starostwo żydaczow-
skie i bieckie, potem był kasztelanem żar-
nowskim, starostą ropczyckim i kasztela-
nem sandomierskim. 

Zamek w Rzeszowie zaczął stawiać  
w miejscu, gdzie dwa wieki wcześniej Jan 
Pakosławic ze Stróżysk zbudował drew-
niany dwór obronny po tym, gdy mu król 

Kazimierz Wielki za zasłu-
gi rycerskie i w dyploma-
cji nadał miasto Rzeszów  
z okolicą, czyli po Dąbro-
wę, Czudec i wieś Leżajsk 
na północnym wschodzie. 
Nadanie króla Kazimie-
rza nosiło datę 19 stycznia 
1354 roku. Jan Pakosławic 
przyjął nazwisko Rzeszow-
ski, ale żaden współczesny 
nam radny miejski, a wcze-
śniej rajca, nie wystąpił  
z pomysłem, by pierwszym 
lub drugim jego nazwi-
skiem uhonorować plac 
jakiś albo i ulicę. Ale to tak 
na marginesie... 

Gdy więc Mikołaj Spy-
tek Ligęza objął w posiada-
nie Rzeszów, tedy postano-
wił wznieść siedzibę, która 
podkreślałaby powagę pełnionych przez 
niego urzędów, odpowiadała jego pozycji 
społecznej i oddawała, jak majętnym jest 
człowiekiem. Dokładnie wszakże nie wia-
domo, jak wyglądał zamek Mikołaja Spytka 
Ligęzy. Pewność można mieć jedynie co do 
tego, że posadowiono go na planie zbliżo-
nym do prostokąta, że miał dwie kondygna-
cje, otoczony był grubymi murami z otwo-
rami strzelniczymi i posiadał dwie narożne, 
kwadratowe baszty. Kilkanaście lat później, 

Widok rzeszowskiego 
Zamku sprzed gruntownej 

przebudowy, którą 
 rozpoczęto w 1901 r.
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około 1620 roku, Mikołaj Spytek rozbudo-
wywać zaczął zamek w nowoczesną jak na 
owe czasy fortecę, bo w latach poprzed-
nich wady w systemie obronnym rezyden-
cji ujawnili swymi najazdami zarówno je-
go bratanek Andrzej Ligęza z Boguchwały 
(wtedy Piotraszówki) i słynny na tych te-
renach Stanisław Stadnicki, którego ktoś 
nienawistny obdarzył przezwiskiem „Dia-
beł”. Wybudował więc Spytek Ligęza wały  
i bastiony, które dowiodły swej skuteczności  
w roku 1624, kiedy to powstrzymały szturm 
Tatarów. 

A to, jak wyglądał Mikołaj Spytek Ligęza, 
można się dowiedzieć patrząc na jego posąg 
znajdujący się dziś w rzeszowskim koście-
le oo. Bernardynów. Gdy w sierpniu 1637 
roku umierał w wieku 75 lat także w swo-
im zamku, ale w Dąbrowie koło Tarnowa, 
pozostawił dwóm córkom z małżeństwa  
z Zofią Krasińską (Pudencjanie i Konstancji) 
olbrzymią fortunę. Starsza córka otrzymała 
w spadku po ojcu 70 tysięcy zł w brzęczącej 

monecie a także Rzeszów wraz z zamkiem 
oraz 39 wsi, które to włości wyceniano na 
olbrzymią na owe czasy kwotę 700 tysięcy 
złotych. Młodszej Mikołaj Spytek zapisał 
60 tys. zł gotówką oraz 10 tys. zł w srebrach  
i klejnotach, ale i tak jej właśnie przypadł 
cały majątek. Wiadomo, że taki był werdykt 
komisji powołanej dekretem trybunalskim. 
Konstancja była już wtedy żoną Jerzego 
Sebastiana Lubomirskiego i należy sądzić, 
że to on był motorem odebrania prawa do 
spadku starszej z córek Mikołaja Spytka.

Zamek we władaniu Lubomirskich 
Jerzy Sebastian Lubomirski był przed-

stawicielem potężnego rodu, który przez 
co najmniej dwa wieki odciskał swe piętno 
na dziejach Rzeczypospolitej. Biografowie 
rodu zazwyczaj przedstawiali czyny jego 
chwalebne, przemilczając uczynki złe, pod-
łe, a tym bardziej haniebne.

Jerzy Sebastian Lubomirski nie intere-
sował się za bardzo swoimi rzeszowskimi 
włościami. Jeśli już był w okolicy, to raczej 
przebywał na zamku w Łańcucie niż w Rze-
szowie. A bywał rzadko, bo pochłaniał go 
zgiełk bitewny i knowania przeciwko kró-
lowi Janowi Kazimierzowi. Biografowie Je-
rzego Sebastiana Lubomirskiego uwielbiają 
pisać o jego przewagach na różnych polach 
bitew, szczególnie przeciwko Szwedom 
w latach potopu, jak i przeciwko naszym 
nieprzyjaciołom Moskalom, ale z reguły 
przemilczają dyskredytujący go całkowi-
cie, haniebny fakt wymordowania 3873 
zaprawionych w bojach żołnierzy szlachty 
polskiej i to nie w walce, a po bitwie, jaką 
wypowiedział skłócony z królem, wojskom 
koronnym.

Jerzy Sebastian Lubomirski zmarł w wie- 
ku 51 lat jako banita we Wrocławiu, a jego 
największą zasługą dla Rzeszowa były sku-
teczne starania o utworzenie szkoły pija-
rów. W niej też, po początkowej edukacji 
w domu, czyli na zamku, pobierał pierwsze 
ważne nauki jego trzeci syn z małżeństwa  
z Konstancja Ligęzianką, dwojga imion – 

Hieronim Augustyn Lubomirski 
Miał on 11 lat, gdy przestąpił progi szko-

ły pijarów, ale po pięciu latach wysłano go 
na nauki do Padwy w Italii. Po ojcu otrzy-
mał Hieronim Augustyn dobra Wiśnicza  
i Jarosławia, a po matce Rzeszów, który 
ogłosił główną swą siedzibą. Przypuszczać 
należy, że na rzeszowskim zamku Hieronim 
Augustyn bywał rzadko, wszak zapisał się 
w historii jako niezwykle waleczny żołnierz 
w wojnach z Turkami i Tatarami. Walczył 
więc z nimi na Ukrainie, pod Chocimiem,  

Zamek i otoczenie w okresie 
największej świetności. 
Przerys fragmentu z planu  
Karola Henryka Wiedemanna 
(1764 r.)

Nagrobek z podobizną 
Mikołaja Spytka Ligęzy  
w kościele oo. Bernardynów



Rzeszowskie Klejnoty XV

na Morawach, odegrał decydującą rolę  
w bitwie z nimi pod Bratysławą, a w wikto-
rii wiedeńskiej, walcząc „na lewym skrzy-
dle wojsk cesarskich dotarł pierwszy ze 
swoimi oddziałami pod mury miasta i obo-
zu tureckiego”. Był wtedy na żołdzie cesa-
rza Austrii, z którego zrezygnował w 1685 
roku, gdy zażądał tego odeń Jan III Sobie-
ski. Fakt, że Hieronim Augustyn podążał  
z bitwy na bitwę nie znaczy, że zapomniał  
o swej polskiej siedzibie – zamku w Rzeszo-
wie. Podjął wszak decyzje o jego przebudo-
wie i rozbudowie, którą prowadził Tylman 
z Gameren, inżynier wojskowy i opiekun  
artylerii jeszcze w armii jego ojca Jerzego 
Sebastiana. 

Zamek w Rzeszowie miał w owych cza-
sach strategiczne znaczenie, toteż przebu-
dowa prowadzona była z zamiarem uczy-
nienia zeń trudnej do zdobycia fortecy. Sam 
zamek zaś przemienił się w budowlę posia-
dającą cztery dwukondygnacyjne skrzydła. 
Hieronim Augustyn w tym czasie nadal 
poświęcał się zdobywaniu przewag na po-
lach bitew, z czym na dobre zerwał dopie-
ro w roku 1705, kiedy to na stałe powrócił 
do Rzeszowa. Rezydowaniem na zamku 
nie nacieszył się jednak długo, bo zmarł  
w kwietniu 1706 roku, w wieku 59 lat. Miał 
za sobą bogate i burzliwe życie, uwieńczo-
ne pod koniec najwyższymi godnościami  
w wojsku i senacie. 

Po śmierci Hieronima Augusta zamek 
w Rzeszowie był aż 14 lat zrządzany przez 
jego trzech synów, którzy odziedziczone 
przez się dobra podzieli dopiero w roku 
1722. Rzeszów wraz z zamkiem dostał się 
najstarszemu. 

Jerzy Ignacy Lubomirski 
był, jak i ojciec, żołnierzem. Służył wier-

nie królowie Augustowi II przez co związał 
się blisko z dworem saskim Wettinów. Jako 
żołnierz życie toczył burzliwe, a za skandal 
uznano fakt, iż walcząc w 1716 roku z kon-
federatami w Krakowskiem usiłował dostać 
się do twierdzy na Jasnej Górze, co mu się 
nie udało, ale przy okazji udało mu się złu-
pić nieco dobra klasztorne.

Po małżeństwie ze wspomnianą już  
w tekście wcześniej Joanną von Stein zu Jet-
tingen (była jego drugą żoną), założył dla 
niej wspaniałe ogrody wokół zamku i prze-
budował letni pałacyk. Zaangażował się 
także w rozwój rzeszowskiego kolegium pi-
jarów. Ale przede wszystkim to za jego cza-
sów dokonana została przebudowa zamku  
i całego zamkowego założenia, która uczy-
niła zeń jedną z najwspanialszych rezyden-
cji magnackich w ówczesnej Polsce. Pracami 
tymi kierował Karol Henryk Wiedemann, 
który w zakresie architektury i inżynierii 
wojskowej kształcił się w Korpusie Kadetów 
w Dreźnie. Zakres przebudowy i budowy 

Narożnik bastionu  
z dekoracją rzeźbiarską

Pałacyk Letni Lubomirskich 
– widok współczesny
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zamku oraz ogrodów i innych obiektów za-
łożenia zamkowego, był bardzo szeroki i nie 
mamy miejsca, by pisać o tym szczegółowo, 
więc zainteresowanych odsyłamy do pracy 
Jana Malczewskiego zatytułowanej „Zamek 
w Rzeszowie, jego otoczenie i właściciele”. 

Jerzy Ignacy zmarł 19 lipca 1753 roku  
w wieku 66 lat. Pochowany został w klaszto- 

rze kapucynów w Rozwado-
wie. Pozostawił przebudo- 
wany zamek wraz z całym 
założeniem.

Jedynym jego spadko-
biercą został Teodor Hiero-
nim Lubomirski. Był synem 
Jerzego Ignacego z pierw-
szego małżeństwa. Zmarł 
osiem lat po ojcu, niczym 
specjalnie się nie zapi- 
sał, poza tym, że był słabego  
zdrowia. Za jego panowania 
na zamku nadal prowadzo-
no przede wszystkim prace 
remontowe pod kierunkiem 
Wiedemanna.

Po bezpotomnej śmierci 
Hieronima Lubomirskie-
go, a nieco ponad miesiąc 
wcześniej jego żony, zamek 
i dobra rzeszowskie przy-
padły Franciszkowi Lubo-
mirskiemu, najstarszemu 
synowi Jerzego Ignacego  
z jego drugiego małżeństwa. 
Za sprawą syna więc rze-
szowski zamek ponownie 
stał sie rezydencją Joanny 
Lubomirskiej z domu von 
Stein zu Jettingen, a co za 

tym idzie, ponownie znaczącym ośrodkiem 
kultury saskiej w Polsce. 

Lata upadku
Traf chciał, że właśnie Joanna Lubomir-

ska, która de facto zarządzała zamkiem, po-
dejmowała wraz z całym dworem Austria-
ków, którzy w 1772 roku, już jako zaborcy, 
wkroczyli do Rzeszowa. I to był początek 
końca wspaniałej historii rzeszowskiego 
zamku, a także wielkiego rodu Lubomir-
skich. Od czasów konfederacji barskiej 
zamek i całe latyfundium zaczęło bowiem 
coraz bardziej podupadać, przede wszyst-
kim z braku pieniędzy. Joanna Lubomir-
ska zmarła w wieku zaledwie 60 lat w roku 
1783. Syn Franciszek przeżył ją o 19 lat i był 
świadkiem upadku swojej rezydencji. 

W 1820 roku, mimo że sąd i więzienie 
były w nim już od 1812 roku, zamek zo-
stał oficjalnie wykupiony na te cele przez 
austriackich zaborców. Już wtedy był on  
w bardzo złym stanie, zaś całe latyfundium 
rozparcelowane. Założenie zamkowe prze-
stało istnieć, a na terenach wspaniałych 
jeszcze tak niedawno ogrodów, powstawały 
małe obiekty rzemieślnicze i przemysłowe. 

Gdyby dziś Mikołaj Spytek Ligęza i każ-
dy z panujących niegdyś w Rzeszowie Lu-
bomirskich, powstali z grobów, zapewne 
zdziwiliby się mocno obecnym kształtem 
swej niegdysiejszej siedziby. Najmniej po-
wodów do zdziwienia miałby jedynie Karol 
Henryk Wiedemann, jako że przebudowę,  
a właściwie budowę od nowa zamku i ob-
wałowania, które to prace rozpoczęto  
w 1901 roku, prowadzono właśnie w opar-
ciu o rysunki wykonane przez absolwenta 
drezdeńskiego Korpusu Kadetów.

Pominęliśmy w tym tekście informacje 
dotyczące liczby sal zamkowych, ich prze-
znaczenia oraz wyposażenia, ale zajęłoby 
to sporo miejsca. Możemy tylko zapewnić, 
że rzeszowska siedziba Lubomirskich była 
rezydencją wspaniałą, bogato wyposażo-
ną, z równie wspaniałymi przyległościami, 
jak np. wywołujący do dziś zachwyt letni 
pałacyk. Ostał się tylko on. Po ogrodach, 
jeziorze i chińskich altanach pozostały je-
dynie zapisy na coraz bardziej żółknących 
dokumentach. Jeśli kogoś interesują szcze-
gółowe informacje, do tych dokumentów 
odsyłamy. Tam też będzie można prześle-
dzić jak istotną budowlą z punktu widzenia 
wojskowej strategii był rzeszowski zamek, 
co powodowało, że był wielekroć najeżdża-
ny przez różne wojska, często zdobywany, 
a co za tym idzie plądrowany. Niestety, nie 
miał tyle szczęścia, co nieodległy zamek  
w Łańcucie. n

Dawny Zamek – obecnie 
gmach sądu

Wieża Zamku, nadbudowana 
na początku XX w. według 
projektu z 1723 roku



Podkarpackie muzea 9tekst Anna Garbacz, fot. Archiwum Muzeum

Efektem podjętych działań jest nie tyl- 
ko zdobiąca dziedziniec galeria rzeźb, 
przeznaczonych do percepcji doty-

kowej, ale też sukcesywna likwidacja ba-
rier architektonicznych wewnątrz gmachu 
i coraz szersza oferta edukacyjna dla gości 
niepełnosprawnych. 

„Galeria przez dotyk” to stała, plenero-
wa ekspozycja rzeźb, stworzonych specjal-
nie pod kątem percepcji osób niewidomych  
i niedowidzących. Autorami rzeźb są arty-
ści z Polski i z Ukrainy, którzy tworzyli je 
podczas pleneru na dziedzińcu muzeum. 
Ze strony ukraińskiej w projekcie uczestni-
czyli pracownicy naukowi Lwowskiej Aka-
demii Sztuki: docent Jurij Miśko, docent 
Wasyl Gogol i Taras Rodycz, oraz Ludmiła 
Miśko. Polskę reprezentowali: Ewa Beyer-
Formela z Sopotu, Paweł Sasin z Gdańska, 
Bogdan Markowski z Kazimierza Dolnego, 
Bolesław Marshall z Reszla, oraz dwaj sta-
lowowolscy twórcy: Krzysztof Czerwiak  
i Stanisław Magdziak.

Ekspozycji towarzyszą materiały infor-
macyjne pisane alfabetem Braille’a, a także 
objaśnienia mówione przygotowane zgod-
nie z zasadami audiodeskrypcji, do emi-
towania przez indywidualne odtwarzacze 
mp3. Ponadto organizowane są warsztaty, 
prowadzone przez przeszkolony personel 
Muzeum. W tym celu został opracowany we 
współpracy z tyflopedagogami z Warszawy 
pakiet edukacyjny „Galeria przez dotyk”. 

W Muzeum odbyły się także 
wystawy sztuki artystów nie- 
pełnosprawnych, którym towa- 
rzyszyły katalogi, wydany został  
również pakiet edukacyjny. Trze-
ba także podkreślić, że wszystkie 
osoby niepełnosprawne korzy-
stają bezpłatnie z całej oferty.

Działania te zostały dostrze-
żone i wyróżnione w konkursie 
ministerialnym Sybilla 2007. 
Wzbudziły też zainteresowanie 
w kręgach muzealników.

– Wypracowaliśmy zintegro-
wany program edukacyjny we  
współpracy z samymi zaintereso-
wanymi, przy muzeum bowiem  
działa Rada ds. Gości Niepeł- 
nosprawnych. Nasi pracownicy  
poszerzają swoje kwalifikacje  
w kierunku pracy z osobami z dysfun- 
kcjami wzroku, słuchu czy intelektu – mó-
wi dyrektor Lucyna Mizera. – A kolejnym 
krokiem na tej drodze jest zorganizowa-
nie przez nas szkolenia dla muzealników  
z całej Polski. Chcemy podzielić się swo-
imi doświadczeniami, zaprosić wybitnych 
specjalistów w tej dziedzinie, ale też dać 
możliwość podzielenia się dobrymi prak-
tykami, stosowanymi w innych placów-
kach. Nasza inicjatywa zyskała uznanie  
w Ministerstwie, które wsparło finansowo 
organizację szkolenia, będzie w nim rów-
nież uczestniczyć delegat MDKiN.

Dwudniowe szkolenie pt. „Gość 
niepełnosprawny w Muzeum”, odby-
ło się pod koniec kwietnia. Jednak ze 
względu na ogromne zainteresowanie, 
stalowowolskie muzeum przymierza 
się do zorganizowania drugiej edycji 
szkolenia.  n

Muzeum Regionalne 
w Stalowej Woli od 

kilku lat realizuje 
program, mający 

na celu ułatwienie 
uczestnictwa w kulturze 

osobom dotkniętym 
różnymi dysfunkcjami. 
W roku 2008 Muzeum 

otrzymało prawie 
trzysta tysięcy złotych 

z programu Sąsiedztwa 
Polska-Białoruś-Ukraina 

INTERREG IIIA/TACIS na 
realizację pierwszego  

w Polsce zintegrowanego 
programu dla osób 
niepełnosprawnych 
Dostępne Muzeum. 

Niepełnosprawny
w muzeum

Pracownicy stalowowolskiego muzeum od kilku 
lat poznają specyfikę pracy z niepełnosprawnymi. 
Szkolenie w zakresie pracy z niewidomymi  
i niedowidzącymi przeprowadzali tu 
tyflopedagodzy z Warszawy i z Lasek

RZESZÓW

Stalowa Wola



Na przełomie XIX i XX wieku na 
terenie Galicji w wielu kościołach  
i pałacach została położona pod-

łoga, składająca się z ręcznie wykonanych 
płytek ceramicznych. Z tego też okresu 
zachowały się na Podkarpaciu zabytko-
we, neogotyckie i secesyjne posadzki. Te 
przepiękne terakoty należą do wyrobów 
kamionkowych. Jest to materiał o wyso-
kiej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej 
odporności na działanie kwasów i zasad 
oraz niskiej ścieralności. Naturalny kolor 
od odcieni żółci, czerwieni poprzez brąz do 
grafitu jest wynikiem barwienia się w wyso-
kiej temperaturze związków chemicznych 

wchodzących w skład gliny. Możliwe jest 
uzyskanie jednolitej barwy lub efektownego 
cieniowania. Kamionkę stosuje się w miej-
scach narażonych na duże obciążenia, dużą 
ścieralność i duże różnice temperatur.

Jedną z najstarszych, i jak przystoi na 
upływ czasu od jej powstania, już mocno 
wytarta jest mozaika w kościele Farnym  
w Rzeszowie. W tym mieście zachowało się 
wiele przykładów zabytkowej ceramiki pod-
łogowej i poza Farą spotykamy ją w wielu 
innych miejscach. 

Szczególnie interesujący znajdziemy na 
Staromieściu, w dawnej posiadłości rodzi-
ny Jędrzejowiczów. W pałacyku wzniesio-

nym przez Adama Jędrzejowicza w latach 
1879–1883 według projektu architekta Ta-
deusza Stryjeńskiego, mieści się obecnie 
szpital. Terakota widoczna jest przy wejściu 
w przedsionku oraz na tarasach przy elewa-
cji zachodniej.

Szereg dawnych ceramicznych podłóg 
znajdziemy także w rzeszowskich kamie-
nicach, np. przy ulicy Zamkowej 2, przy 

To też są zabytki tekst i fot. Miłosz Malicki, fot. Krzysztof Zieliński

Zapewne w okresie 
wakacji niejeden z nas 
odwiedził najbliższy 
sobie kościół, a być 
może nawet kilka 
różnych świątyń, ale 
czy pamiętamy jak 
wygląda posadzka 
w tych obiektach 
sakralnych? Owszem, 
zwracamy uwagę 
na ołtarze, ambonę, 
polichromie zdobiące 
sklepienia, ale czy może 
nas to „rozgrzeszyć” 
z pominięcia wyglądu 
posadzki? Warto bowiem 
wiedzieć, że jest ona 
często istnym „skarbem 
architektonicznym”.

Ceramiczne mozaiki
10
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Borek Stary

Po lewej: fragment posadzki w kościele pw. św. Zofii 
w Dylągowej; powyżej: nawa główna świątyni

Strzyżów
Błażowa

Dynów 

Dylągowa 
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Po lewej: tzw. plakietka 
znamionowa producenta  
w kościele parafialnym  

w Strzyżowie. 
Po prawej: terakota  

z posadzki w Strzyżowe 
(ze zbiorów Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 
Delegatura w Rzeszowie)

podłogowe

ulicy Kopernika (koło banku), przy ulicy 
Matejki (na poddaszu, gdzie obecnie jest 
sklep oświetleniowy), przy ulicy Sokoła 2 
(na klatce schodowej), przy ulicy Bernar-
dyńskiej (narożna Sobieskiego) oraz w willi 
przy ulicy Moniuszki 11. Niezwykle ciekawa 
jest podłoga w zabytkowej kamienicy przy 
Placu Wolności w Rzeszowie, gdzie obecnie 
mieści się oddział ING Bank Śląski.

Na Podkarpaciu najlepiej zachowała się 
posadzka ceramiczna w kościele z 1905 
roku w Dylągowej koło Dynowa. Wygląda 
jakby położono ją kilka lat temu, co świad-
czy o niesamowitej twardości tych płytek  
i odporności na ścieranie.

Ignacy Łukaszewicz i spokrewniona  
z nim rodzina Baranowskich prowadzi-
li sieć aptek na terenie dawnej Galicji. Do 
każdej z nich zamawiali identyczne wzory 
posadzek. Do dziś zachowały się oryginalne 
m.in. w Dynowie przy Rynku (dawna apte-
ka Baranowskich, gdzie mieści się obecnie 

pizzeria) oraz we Lwowie, w której obecnie 
działa muzeum.

Niektóre kościoły mają bardzo podob-
ną do siebie posadzkę i tak na przykład  
w bardzo dobrym stanie zachowała się ona 
w sanktuarium Matki Boskiej w Borku Sta-
rym, jak również (mocno zniszczona) w ko-
ściele parafialnym w Błażowej]. Kolejnymi 
obiektami, gdzie spotykamy artystyczną 
ceramikę posadzkową są: budynek sądu  
w Strzyżowie, budynek starostwa w Łańcu-
cie oraz łaźnia żydowska w Łańcucie.

W zabytkowym kościele – przenoszo-
nym obecnie z Mielca przy ul. Rzochowskiej 
do skansenu w Kolbuszowej – zachowała się 
w prezbiterium posadzka z przełomu XIX  
i XX wieku. W tym okresie czasu w Galicji 
działały liczne pracownie produkujące ce-
ramiczne płytki. Jedną z nich był zakład we 
Lwowie: Mastalski i Kondratowski. Byli oni 
wykonawcami n. in. posadzki w kościele pa-
rafialnym w Strzyżowie nad Wisłokiem. n

Od lewej: fragmenty 
posadzek ceramicznych: 
w kościele w Błażowej, 

w sanktuarium w Borku 
Starym i dawnej aptece 

Baranowskich przy rynku  
w Dynowie



Bibliofilstwo

Biblioteka Wyższego Seminarium Du- 
chownego w Rzeszowie jest młodą 
książnicą, liczy sobie 16 lat. Jed-

nakże w swoich zbiorach posiada szereg 
starych druków, które jak w przypadku każ-
dej placówki mającej w posiadaniu książ-
kę starodruczną, wyjątkowo ją nobilitują. 
Najstarsze książki przechowywane w se-

minaryjnej Bibliotece pochodzą  
z końca XVI wieku, najmłod-
sza z roku 1800. Przeważają 
druki w języku łacińskim. 
Pozostałe to teksty francu-
skie, niemieckie i polskie. 
Na całą tę piękną kolekcję 
składa się 29 tytułów.

Niezwykle cenną po-
zycją jest egzemplarz 
Dictionarium undecim 
linguarum Ambrosiusa  
Calepina wydany w ro- 
ku 1598 w Bazylei. Wo-
lumin ten jest w forma-

cie semifolio. Górna okładzina słownika zo-
stała wykonana z grubej tektury, natomiast 
dolną stanowi deska. Całość obciągnięta 
jest ciemnożółtą, gdzieniegdzie zbrązo-
wiałą skórą. Częściowo jest to tzw. oprawa 
mozaikowa, to znaczy, że w główną oprawę 
skórzaną wkomponowano elementy z in-
nego materiału. W tym przypadku jest to 
skóra w innym kolorze. Sama oprawa jest 
młodsza od całej książki, o czym świad-
czy data na wierzchniej okładzinie: 1604 r. 
O wielkiej wartości tego egzemplarza sta-
nowią liczne wpisy proweniencyjne, glosy 
marginalne oraz pieczęcie, dzięki którym 
można dowiedzieć się kim byli kolejni wła-
ściciele słownika, oraz spróbować na pod-
stawie tych zapisów prześledzić drogę, jaką 
przebyła ta księga. 

Niezwykle cenny jest też znajdujący się 
w zbiorach Biblioteki WSD tzw. klocek in-
troligatorski. Jest to dzieło kryjące w swoich 
okładkach dziewięć współoprawnych róż-
nych tytułów. Dawniej bardzo często prak-
tykowano taką metodę oprawiania książek 

tekst i fot. Agnieszka Przywara

Niezwykle ważnym śladem historii, który wzbogaca dziedzic- 
two kulturowe danego kraju, regionu czy miasta są zachowane 
wiekowe księgi czy dokumenty, na których została utrwalona 
myśl ludzka. Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, jakie 

skarby znajdują się w naszych bibliotekach czy archiwach. 
Czasem są to zbiory skromne ilościowo, ale zawierające 
często egzemplarze niezwykle cenne i unikatowe.

Po prawej: Breviarium Romanum z roku 1777. 
Po lewej: jeden z podkolorowywanych miedziorytów znajdujących się w Brewiarzu

12

Rzeszowskie

Strona tytułowa ze Słownika 
A. Calepiniego. Widoczne 
liczne zapisy proweniencyjne 
i pieczęcie
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ze względu na oszczędności drogich mate-
riałów introligatorskich. Na opisywany klo-
cek składają się druki z lat 1596–1614. 

Kolejnym ważnym egzemplarzem jest 
doskonale zachowana Biblia Sacra wydana 
w Bambergu w roku 1693. Jej oprawę stano-
wią grube deski obciągnięte jasno barwio-
ną skórą, na której widać wyraźnie liczne 
tłoczenia o bogatej ornamentyce, złożonej 
z radełek, linii i tłoków punktowych. Książ-
ka zamykana jest na dwie skórzane klam-
ry z metalowymi wykończeniami. Zawiera 
wyjątkowej urody frontispis, czyli bogato 
zdobioną stronę przedtytułową w postaci 
kunsztownego miedziorytu.

Innym woluminem w kolekcji jest wydana 
w roku 1655 w Ulm księga Germania Topo-
Chrono-Stemmato-Graphica Sacra et Profa-
na autorstwa wielkiego humanisty i wszech-
stronnie wykształconego uczonego Gabriela 
Bucelinusa. Na tytuł ten składają się trzy to-
my wspólnie oprawione. W treść zostały włą-
czone herby wielkich rodów niemieckich 
wykonane techniką miedziorytową.

Bardzo dobrze zachowany jest egzem-
plarz Breviarium Romanum wydany w Kem- 
pten w roku 1777. Ciekawostką są znajdują-
ce się w doskonałym stanie cztery doklejone 
karty z podkolorowywanymi ręcznie mie-
dziorytami. Pomimo upływu lat zachwycają 
głębią i świeżością barw. 

Wszystkie stare druki, jakie znajdują się 
w zbiorach, trafiły do Biblioteki WSD w dro- 
dze darów. Jednakże trudno dziś ustalić kim 
byli ofiarodawcy. Zapewne księgi te odbyły 
niejednokrotnie długą wędrówkę nim zna-
lazły swoje miejsce właśnie w tej seminaryj-
nej książnicy. 

Jeszcze jedną ciekawostką związaną  
z książką starodruczną są tzw. filigrany, 
czyli znaki własnościowe poszczególnych 
czerpalni znajdujące się na papierach, na 
których potem wytłoczono konkretne 
woluminy. Od bardzo dawna produko-
wano tzw. papier czerpany. Proces po-
wstawania takiego papieru pozwalał na 
odciśnięcie na każdym arkuszu, który 
wytworzono w danej papierni cha-
rakterystycznego, ustalonego znaku 
wodnego. Po raz pierwszy taki znak 
„firmowy” pojawił się w roku 1280 
we włoskiej papierni z Fabriano. 

Dziś te delikatne wzory, niejed-
nokrotnie zachwycające w swoich 

kształtach, są podstawą do badań  
i podejmowania prób ustalenia, w któ-
rym młynie papierniczym wyprodu-
kowany został ten konkretny papier. 

Na kartach starych druków z Bi-
blioteki Wyższego Seminarium Du-
chownego odnaleziono kilkanaście 
różnorodnych filigranów. W kilku 
przypadkach są one być może „od-
kryte” po raz pierwszy. Wniosek 
taki można wyciągnąć w związku 
z badaniami, jakie zostały przepro-
wadzone w latach 2007/2008. Do-
konano wówczas analiz odnalezio-
nych znaków wodnych na zasadzie 
porównań z udokumentowanymi 
wzorami filigranów zamieszczonych 
w jednym z najobszerniejszych i najsłynniej-
szych zbiorów znaków wodnych opracowa-
nym przez Karola Briquet`a (Les Filigranes, 
t. 1–4, Amsterdam 1968). Pierwsze wydanie 
ukazało się w Genewie w roku 1907.

Wszystkie dokumenty podobne do tych, 
które opisano powyżej, stwarzają wiele moż-
liwości badawczych i poznawczych. Często 
są niedocenianymi skarbami, które stano-
wią nasze wielkie dziedzictwo kulturowe. 
Są częścią historii cywilizacji i pozwalają 
na wgląd w to, co miało miejsce w odległej 
przeszłości. Uczą i pomagają zrozumieć 
świat, który minął bezpowrotnie. Jednakże 
w jakiejś części przetrwał do naszych cza- 
sów w tych często zakurzonych i pożółkłych 
kartach papieru bądź pergaminu. n

Rzeszowskie starodruki

Biblia Sacra z XVI wieku 
wydana w Bambergu

Jedna ze stron z Germanii  
z części genealogicznej  

z miedziorytowymi  
herbami rodowymi
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W pierwszej po-
łowie wieku 
XVII w Rze-

szowie w okolicach dzi-
siejszego Placu Wolności 
zaczęła tworzyć się osada 
zwana Nowym Miastem, 
zamieszkała głównie przez 
Żydów. Prawdopodob-
nie na początku XVII w. 
zbudowano tam synago-
gę, wzmiankowaną po raz 
pierwszy w dokumentach 
z 1617 r. W tym samym 
czasie wytyczono rów-
nież teren kirkutu, które-
go część została w 1624 r. 
zajęta pod budowany wo-
kół Nowego Miasta wał 
obronny. W 1686 r. Żydzi 
rzeszowscy kupili od Pawła 
Zagłobińskiego za 3200 guldenów posesję,  
z przeznaczeniem na kolejny kirkut. Znaj-
dował się on na miejscu obecnego skweru 
na planu Ofiar Getta. Kirkuty w tej części 
miasta zostały zniszczone w 1942 roku. 
Obecnie miejsce to jest upamiętnione ba-
zaltowym głazem i tablicą. 

W XIX w. coraz dotkliwszy był problem 
braku miejsc na starych kirkutach. Dlatego 
też gmina żydowska w roku 1849 zakupiła 
od chłopów na tzw. Czekaju kilka hektarów 

ziemi pod nowy cmentarz. W 1920 roku zo-
stał on poszerzony w kierunku wschodnim 
o nową działkę. Od 1943 roku rozpoczął 
się proces dewastacji. Granitowe i marmu-
rowe macewy były sprzedawane lokalnym 
kamieniarzom, którzy przerabiali je na na-
grobki katolickie. Natomiast te z piaskowca 
po obróbce posłużyły do utwardzenia ulic 
czy koryt rzek. Liczne nagrobki zostały wy-
korzystane do wybrukowania ulic Asnyka, 
Szopena i innych, oraz rynku w Tyczynie. Po 

zakończeniu II wojny światowej 
część macew została odnalezio-
na na terenie pobliskiej cegielni 
i powróciła na cmentarz.

W 1947 roku grupa ocalonych 
Żydów rzeszowskich ufundowa-
ła obelisk na grobie ofiar Holo-
kaustu. W latach 1981–1982,  
w pobliżu drugiej bramy od stro-
ny ul. Dołowej, wybudowano 
trzy ohele. Jeden z nich znajdu-
je się nad grobem rabina Nata-
na Lewina, ojca Arona Lewina, 
ostatniego rabina Rzeszowa. 

tekst Krzysztof Zieliński, fot. Jerzy Wygoda

Rozpoczynamy 
prezentację zabytkowych 
cmentarzy żydowskich 
na Podkarpaciu. 
Peregrynacje 
fotograficzne Jerzego 
Wygody pozwoliły mu 
zgromadzić zbiór zdjęć 
pozwalających na prawie 
pełną dokumentację 
dawnych kirkutów,  
a właściwie tego, co  
z nich zostało. Zwracamy 
się do Czytelników  
o udostępnienie zdjęć 
pochodzących z okresu 
sprzed ich zniszczenia, 
albowiem w większości 
przypadków taki spotkał 
je los w ciągu ostatnich 
blisko 70 lat. Zdjęciom 
towarzyszyć będą 
krótkie informacje  
o historii cmentarzy oraz 
najważniejszych osób 
na nich pochowanych.

Macewa na grobie Dawida Wejsera (zdjęcie z roku 1978)

Cmentarz
na Czekaju

Przewrócona macewa 
rzeszowskiego adwokata dr. 
Samuela Reicha  
(1849–1933) i jego syna,  
dr. Stanisława Wiktora Reicha 
(1888–1916), poległego pod 
Kostiuchówką, kawalera 
Orderu Virtuti Militari.
Po lewej: zdjęcie z roku 
1978, po prawej – 2009
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W 1983 roku kirkut został uznany za obiekt zabytkowy. W 1986 
roku przeprowadzono na jego terenie prace porządkowe oraz odbu-
dowano ogrodzenie.

Obecnie teren cmentarza zajmuje 2,5 ha powierzchni i znajduje 
się na nim 754, w przeważającej większości wyłamanych i leżących 
w trawie, macew. Najstarsza z zachowanych pochodzi z 1851 roku. 
Niewiele nagrobków znajduje się na swoim pierwotnym miejscu. 
Jedną z nich jest, ustawiona na grobie Dawida Wejsera, wykonana  
z czerwonego piaskowca macewa. n



Czas wakacji to okres przeszukiwania przewodników w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie: gdzie pojechać, 
aby zobaczyć coś rzeczywiście wyjątkowo ciekawego, coś, co zostanie w naszej pamięci i czym… będziemy 

mogli pochwalić się przed znajomymi. Nakładem wydawnictwa Carta Blanca ukazały się dwie publikacje,  
które mogą pomóc w podjęciu decyzji i z pewnością ułatwią wybór celu podróży.

Szukasz pomysłu na ciekawe 
i aktywne spędzenie wolne-
go czasu? Pomorze, Warmia  
i Mazury, a może Podkarpacie? 
Teraz masz całą Polskę w zasię-
gu ręki, gotowe trasy i pomysły 
wycieczek. A to wszystko w jed-
nej książce zawierającej aż 101 
propozycji spędzenia weeken-
dów – Polska. 101 wycieczek. 
Przewodnik jest złożony ze 101 
propozycji wycieczek po Pol-
sce, które zostały wydzielone  
w taki sposób, żeby łączyły miej-

sca położone w miarę blisko siebie, a pokonanie całej trasy 
połączone ze zwiedzaniem atrakcyjnych miejsc zajęło nie 
więcej niż 1–2 dni. Opis każdej trasy uzupełniają piękne 
zdjęcia i mapa z zaznaczonym planem podróży. Przydat-
ne okażą się z pewnością informacje praktyczne dotyczące 
dróg i bazy gastronomiczno-noclegowej, a także odległości 
między poszczególnymi punktami trasy.
Publikacja jest praktycznym towarzyszem podróży po Pol-
sce. Pozwala zaplanować wycieczkę ze szczegółowo opi-
saną trasą. Jest zarówno doskonałą pomocą przy krótkich 
wyjazdach, jak również podczas dłuższego zwiedzania wy-
branych zakątków naszego kraju. Z pewnością zainteresuje 
wszystkich, którzy chcą ciekawie i aktywnie spędzić urlop 
lub weekend. 
W książce znajdziemy mapę przeglądową w skali 1:1 400 000  
z zaznaczonymi wszystkimi drogami krajowymi i woje-
wódzkimi, opisy największych atrakcji turystycznych, in-
formacje praktyczne z danymi teleadresowymi opisywa-
nego obiektu, godzinami zwiedzania oraz cenami biletów, 
ciekawostki, około 700 fotografii opisywanych miejsc, in-
deks wszystkich opisywanych miejscowości, indeksy te-
matyczne grupujące atrakcje i obiekty (np. parki rozrywki, 
zamki, pałace, muzea itp.), około 200 planów miast i sche-
matów zespołów pałacowych, zamków i skansenów. 

Polska. 101 wycieczek, Wydawnictwo Carta Blanca, 
Warszawa 2009

Pierwsza z nich to album 
Super Polska przedsta-
wiający miejsca rekordo-
we albo wyjątkowe, ale 
zawsze ciekawe i zaska-
kujące swoją oryginalno-
ścią i unikalnością w skali 
Polski. Nie zabrakło na 
tej liście „cudów” miejsc 
z Podkarpacia.
Gdzie jest najstarsza sta-
cja benzynowa w Polsce, 
jak wygląda najmniejsza 
książka i ile mierzy naj-

dłuższy zabytek? Publikacja jest skarbnicą wiedzy o rekor-
dach, ciekawostkach i osobliwościach w Polsce. Zestaw 
polskich „naj” został ułożony całkowicie subiektywnie, hi-
storie o poszczególnych obiektach są napisane z przymru-
żeniem oka, a prawie 300 pięknych zdjęć pozwala z bliska 
przyjrzeć się atrakcjom, z których istnienia na co dzień nie 
zdajemy sobie sprawy. 
Co zadziwia autorkę na Podkarpaciu? Przede wszystkim 
najstarsza trasa wąskotorówki, czyli Bieszczadzka Kolejka 
Leśna. Także najstarszy szyb naftowy na świecie z 1854 r. 
w Bóbrce. Kolejny temat to największa drewniana średnio-
wieczna świątynia w Europie, czyli gotycki kościół w Ha-
czowie oraz najstarsza drewniana cerkiew w Polsce – św. 
Paraskewy w Radrużu. Nie mogło zabraknąć na liście naj-
większej pielgrzymki chasydzkiej w Europie zmierzającej 
co roku do Leżajska, do grobu cadyka Elimelecha. Książka 
służy głównie rozrywce, a wszystkie informacje przedsta-
wione są w zabawny i przystępny sposób. To doskonała lek-
tura pozwalająca zaplanować długie, wakacyjne wypady. 

Marta Sapała, Anna Olej-Kobus, Krzysztof Kobus, 
Super Polska, Wydawnictwo Carta Blanca, Warsza-
wa 2008

Polecane lektury

Oficyna Wydawnicza Pobitno przyzwyczai- 
ła Czytelników do znakomitych publikacji, 
które wypuszcza z niezwykłą regularnością. 
I tym więc razem czeka nas ważna lektura, 
wręcz obowiązkowa dla pasjonatów czasów  
I wojny światowej. Autor, syn legionisty, sięg- 
nął do opracowań historycznych oraz wspo-
mnień zaczernian i przedstawił obraz wojny, 
zarazem okrutny, ale przedstawiony wręcz 

z naturalistycznym zacięciem. To wręcz pa-
sjonująca dysertacja naukowa, wzbogacona 
szkicami map i zdjęciami. I jak słusznie za-
uważa w przedmowie Jacek Ślusarz: „czyny 
wojenne przeplatają się tu z losami rodzinnej 
wsi bohaterów”.

Bronisław Smykała, Z lat wielkiej wojny, 
Pobitno Oficyna, Zaczernie 2008


