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Ewa Siurawska z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie opisała w swoim blogowym
pamiętniku-codzienniku (http://raptularz.blog.onet.
pl/) wrażenia z trwającej już lata lektury „Skarbów
Podkarpackich” (czytaj na sąsiedniej stronie).
Pani Ewo! Bardzo, bardzo dziękuję za te słowa
w imieniu Stowarzyszenia – Wydawcy oraz zespołu
tworzącego każdy numer „Skarbów Podkarpackich”.
Uświadomiłem sobie, że ta już trzyletnia inicjatywa zgromadziła pod swoimi
skrzydłami tłum sympatyków. I tych, którzy każdy numer realizują, i tych,
którzy najpierw cierpliwie na niego czekają, a później dokładnie czytają. Do
grupy sympatyków zaliczyć koniecznie trzeba mecenasów, dzięki którym czasopismo wydawane jest nieustannie i to w coraz większym nakładzie. Tym
razem ukłonić się należy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, który znalazł w swym budżecie kwotę pozwalającą wydać ten
i następny numer „Skarbów Podkarpackich”.
W tematycznym numerze oprowadzamy „Szlakiem Sacrum”: po świątyniach i cmentarzach, prezentując obiekty związane ze sferą duchową
naszego życia. A zwiedzać można na różne sposoby, czego przykładem
niech będzie kajakowa wyprawa Andrzeja Śmiałego po rzece Stobnica.
Nie mogło zabraknąć miejsca na konserwatorskie odkrycia – fotoreportaż
o odsłonięciu obrazu Matki Bożej Jackowej, który skrywany był pod wizerunkiem późniejszej o 200 lat Matki Boskiej Kalwaryjskiej pokazuje nam ciekawą
i żmudną pracę renowatorów dzieł sztuki. To tylko przedsmak tego, co czeka
nas w przyszłym numerze. Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy nasz cykl
fotograficznych wypraw do ocalonych żydowskich kirkutów na Podkarpaciu.
Tym razem piszemy o trzech z terenu Bieszczadów: w Lutowiskach, Ustrzykach Dolnych i Baligrodzie. Zamieszczamy także apel Agnieszki Przywary,
pracującej w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie,
o ratowanie drukowanej spuścizny historycznej, która poważnie przetrzebiona
w czasie kolejnych wojen światowych, ulega nadal niszczeniu przez brak opieki i konserwacji.
Na łamach „Skarbów” staramy się prezentować mało znane, choć nie
mniej cenne, obiekty zabytkowe z terenu Podkarpacia. Zapraszamy więc do
lektury o drewnianym kościele w miejscowości Szebnie koło Jasła i do spaceru
po fragmencie Szlaku Architektury Drewnianej w gminie Dydnia.
Krzysztof Zieliński
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Na okładce: Późnogotycka rzeźba
Matki Boskiej Jackowej w ołtarzu
głównym archikatedry w Przemyślu
fot. Waldemar Sosnowski
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Trzy oblicza

tekst i fot. Andrzej Śmiały

Niewiele jest rzek w naszym regionie takich jak
Stobnica, gdzie turystą-wodniakiem szarpią dylematy: płynąć
czy zwiedzać, płynąć czy przenosić, płynąć czy raczej trzymać się z dala
od rzeki? Pierwszy dylemat spowodowany jest dużą liczbą cennych obiektów
kulturowych, które znajdują się w dolinie Stobnicy. Drugi, za sprawą zdradliwych
progów w korycie, zaś ostatni – z winy ścieków, których fetor zagłusza wszelkie inne
odczucia na odcinku od Brzozowa do Bliznego. Dwóch ostatnich przeszkód nie byłem
świadom, kiedy zdecydowałem się płynąć. A nawet gdybym wiedział – cóż temu winna rzeka?
Stobnica w okolicach
Bliznego

Agata Chmura

Elewacja barokowego
kościoła farnego w Brzozowie

B

rzozów jest bardzo ładnie położony
na wzgórzu; z daleka widać wieże
jego barokowej fary. Istnieje od dawna, uczynił go miastem Władysław Jagiełło
w 1413 roku. Nadał też liczne przywileje
i miasto rosło na węgierskim szlaku handlowym, który zahaczał o dolinę
Stobnicy. Kiedyś było otoczone
wałami i fosami, dziś z dawnych
utrudnień dla przyjezdnych pozostał jedynie bardzo stromy
podjazd do centrum. W Brzozowie zachowało się kilka interesujących zabytków – układ rynku, dawny pałac biskupi z XVIII
w., zagadkowy dworzec i ratusz
z XIX w. W latach 1926–1928
przy wschodnich granicach miasta otwarto uzdrowisko Brzozów-Zdrój. Zakład leczniczy
działał w oparciu o jodowo-bromową solankę żelazistą, której
zasoby odkryto podczas poszukiwań ropy naftowej. Po II wojnie ośrodek przestał istnieć, łatwo to zrozumieć; trudniej – że
taki stan trwa do dziś.

Zwodowałem kajak, zwrot i pierwsze metry zostały za rufą. Z każdym ruchem wiosła
wyraźniej było czuć, że Brzozowowi potrzebna jest wydajniejsza oczyszczalnia
ścieków. Najbliższa, efektywna funkcjonuje
dopiero w Bliznem (od 2001 r.). Dzięki deszczom rzeka przybrała, miała kolor kawy
z mlekiem i płynęła szybko. Z punktu widzenia turysty-wodniaka, na tym odcinku
Stobnica to raczej rów z wodą, kanał nie rzeka. Nie tylko, że cuchnie; przekrojem przypomina rów melioracyjny. Uklepane pod
jednakowym kątem brzegi, stała szerokość
koryta, przewidywalna głębokość – to smutny obraz uregulowanej rzeki. Ślady życia
zniknęły z brzegów – drzewa i krzewy wycięto, ptaki odleciały. Do samej wody schodzi
równo skoszona trawa. W dnie rzeki co jakiś
czas przegroda z drewnianych palików, zastawka. Chwyta wleczoną przez rzekę zawiesinę, wyrównuje tym dno i zapobiega nadmiernej erozji wgłębnej. To utrzymuje stały
poziom wód gruntowych – co szczególnie
ważne na terenie rolniczym.
Za zastawką tworzą się niewielkie stojące
fale. Czasem koryto grodzi kamienny, niewysoki próg. Wtedy szumi za nim bystrze;
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Na rzece następny zakręt, drobne stojące fale. Czapla siwa zerwała
się do lotu. Nad Sanem
mówią, że jak czapla leci w górę rzeki, to będzie pogoda. Patrząc za
czaplą ujrzałem w dali,
pośród drzew, dzwonnicę drewnianego kościoła
w Bliznem. Od średniowiecza stoi na pagórku,
nad Stobnicą. Ustawiony
w miejscu obronnym, był
ostoją niezłomnego ducha
dla okolicy, najeżdżanej
przez Tatarów w XVII w.
Unikatowy zespół kościelno-plebański wpisano w roku 2003 na listę UNESCO.
Nad wsią wznosi się strome wzgórze Michałek
(Góra Św. Michała 423 m
n.p.m.) z kaplicą ku czci
Archanioła Michała, który ongiś – według legendy – pomógł miejscowym
chłopom odbić jeńców
prowadzonych w jasyr
przez Tatarów.
Przepłynąłem pod mostem z drogą do centrum
Jasienicy Rosielnej. Około

Kościół – sanktuarium w Starej Wsi

Marek Glapiak

łódka kołysze się albo podskakuje. Mimo
regulacji koryta jest jeszcze sporo zakrętów.
Wypłynąłem na prostą i zobaczyłem most
dla pieszych, a na nim mężczyznę z rowerem. Zatrzymał się, odpowiedział piękną
gwarą na pozdrowienie: Panie, jo ino kaczki
widzioł na rzyce do ty pory.
Kolejny zakręt i... woda zagotowała się
przed łódką; pierwszy ślad życia na rzece.
To zaskoczona kaczka krzyżówka rzuciła
się z przychówkiem do panicznej ucieczki.
Drobiazg przebierał prędziutko łapkami
po wodzie, machał skrzydełkami i kręcił
przerażony kuperkami. Pewnie i one po raz
pierwszy ujrzały w swoim rewirze tej wielkości intruza. Przestałem wiosłować, dałem
się nieść rzece.
Nad prawym brzegiem zobaczyłem kopulastą wieżę – to klasztor Sióstr Służebniczek, a obok klasztor jezuitów w Starej
Wsi. Opodal zabytkowy kościół – sanktuarium MB Starowiejskiej. W barokowej
bazylice znajduje się słynący cudami obraz
(kopia) Zaśnięcia i Wniebowzięcia NMP.
Co roku 14 i 15 sierpnia odbywają się tu
sławne odpusty. We wsi działa też muzeum
pożarnictwa.
Wysokie na dwa metry brzegi i niewielka szerokość Stobnicy (4 m) skracają perspektywę i widok z rzeki na okolicę nie jest
rozległy. Oko łapie szczyty wysokich budowli i wierzchołki wzgórz. Reszty trzeba
się domyślić.

Krzysztof Zieliński

Stobnicy

Drewniany kościółek w Bliznem
Widok na zespół klasztorny
w Starej Wsi z poziomu kajaka
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Krzysztof Zieliński

Od lewej:
Sokołów Małopolski;
fragment drewnianej
zabudowy Pruchnika

Dwuwieżowa drewniana
świątynia z XVIII wieku
w Jasienicy Rosielnej

Na pierwszym planie progi
w Stobnicy, w głębi murowany
kościół w Domaradzu, w tle
owiana legendami góra Hyb

1 km w tym kierunku, znajduje się we wsi
zabytkowy zespół pałacowo-parkowy Załuskich. W sąsiedztwie drewniany kościół
z XVIII w. i słynąca ze swoich wyrobów
mleczarnia. W dali pojawiły się drzewa na
wysokim lewym brzegu. Z prawej pokazała
się otoczona legendami góra Hyb. Zbliżał
się przełom. Nagle na brzegu jakaś brązowa gruda poruszyła się i zsunęła do wody.
Rozległ się trzask, huk, jakby ktoś wrzucił
pustaka do rzeki. To bóbr chlasnął ogonem
o wodę.
Stobnica przecinając wał wzgórz Wysypan (475 m n.p.m.) i Hyb (347 m n.p.m.) nad
Domaradzem, płynie krótko w kierunku
na północ. Bardzo ładny to odcinek. Fetor
zniknął, pojawiły się drzewa, śpiewają ptaki,
słońce grzeje w plecy, szumią progi. Szumi
też i stuka ruchliwy most na drodze do Sanoka. Nieco w dole rzeki, w okolicy młyna,
szum nawet podwójny – to dwa progi, jeden
za drugim – taka mini katarakta. Kolejna katarakta i już Domaradz. Przy Stobnicy, niedaleko mostu, znów ciekawy obiekt historyczny – drewniany kościół ze stojącą obok
dzwonnicą. Obie budowle są odnowione,
zakonserwowane, piękne. Chłodne wnętrze
gotyckiej świątyni z XV wieku chroni obraz MB Nieustającej Pomocy. Sanktuarium
otaczają wiekowe drzewa. Okolica piękna,
dominuje naturalny krajobraz. Ale już niedługo, bo podobno na górze Hyb ma powstać, jak utrzymuje miejscowy proboszcz,
najwyższy krzyż na świecie. Wysoki na 177
metrów, z tarasami widokowymi i kaplicą
60 m nad ziemią.

Krzysztof Zieliński
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Gdy jadłem kanapkę i układałem w głowie plan dalszego podboju Stobnicy, przechodzień ostrzegł mnie z mostu – Dalej pan
nie płyń, bo są wodospady! No to super...
Za mostem w Domaradzu jest bystrze.
Potem rzeka zwalnia, płynie leniwie, tworząc podejrzane ploso. Wyszedłem czujnie
zza zakrętu i już wiedziałem o co chodzi
– usłyszałem szum. Głęboki, donośny. Przezornie dobiłem do brzegu i poszedłem obejrzeć przeszkodę. Próg – sztuczna budowla
hydrotechniczna, uskok dna rzeki – miał
około 70 cm wysokości. Zbudowany w czasie regulacji koryta Stobnicy, co na dużą
skalę, razem z melioracją doliny, przeprowadzono w latach 60. ubiegłego wieku, opierał
się dzielnie nieustannemu naporowi rzeki.
Pod nim, spadająca woda tworzyła odwój
o głębokiej cyrkulacji – bardzo niebezpieczne zjawisko, zdradliwa pułapka i najczęstsze
miejsce śmiertelnych wypadków kajakarzy.
Ryzyko polega tu na tym, że strugi wody
zagłębiają się w toń, nurkują, wypływają na
wierzch kilka metrów od progu, a potem
wracają ku niemu. Siła powrotnego ciągu
jest różna, ale zawsze jest. W pułapce tuż
pod progiem, niezdolne odpłynąć, pluskały
się i podskakiwały jak żywe, plastikowe butelki. Czasem rzeka wraca z kilku i więcej
metrów poniżej progu. Wtedy lepiej uskok
obejść, i tak zrobiłem, a kajak linowałem
w dół przeszkody. Przeszedł gładko poza ciąg
zwrotny, postanowiłem więc następny próg
spłynąć. Skok, plaśnięcie o wodę i szybko,
szybko wiosłem w napowietrzonej, rzadkiej
wodzie. Prędkość napłynięcia na próg była

jak trzeba, przedarłem się przez wiry. Kolejna przeszkoda była bardziej konkretna;
szumiało jak przy Niagarze (no, prawie),
ponad poziomą krawędzią progu widziałem
wyskakujące w górę na metr butelki i kawałki drewna. W wyobraźni widziałem tam też
swoją łódkę, więc czym prędzej dobiłem do
stromego brzegu. Łapiąc się garściami trawy pełznąłem na czworakach, szarpiąc za
sobą łódkę. Kolejne progi (naliczyłem ich
12 lub 13) były nieprzewidywalne, raz niskie
raz wysokie, więc albo je płynąłem albo obnosiłem. Ale jeden próg był wyjątkowy.
Wszedłem w strefę zarośniętych brzegów. Przede mną umiarkowanie głośno szumiał wodospad. Łozina ograniczała widok,
podpłynąłem tedy bez strachu i... było już za

Po lewej: zabytkowy zespół
kościelny w Domaradzu;
po prawej: kapliczka
przywodna na trasie spływu

„Atrakcja” dla kajakarzy
– próg w Lutczy
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Budowla hydrotechniczna
w Lutczy; między filarami na
widocznych szynach (wtedy
zakrytych wodą) autor tekstu
rozdarł dno łódki

W Lutczy, na pagórku,
nad Stobnicą widać stojący
tyłem do rzeki drewniany
kościółek z XV wieku

późno. Za niskim progiem odwój rozdzielał
się: struga w prawo na skośny uskok (zwrot
90 stopni), struga prosto – na kolejny próg
i druga – w zatopione drzewo. Najsilniej
ciągnęło po skosie. Spłynąłem z progu
w odwój, na wyprostowanie łodzi nie było czasu i wpłynąłem na skośny uskok bez
prędkości i źle ustawiony. Na rzece błąd
rzadko kiedy uchodzi na sucho. Potężnie
szarpnęło łodzią w kierunku wodospadu, zatrzęsło, Stobniczanka napełniła łódkę i moje spodnie. Rzuciłem się ciałem od progu,
przyciągnąłem „Palavę” biodrami, zagarnąłem z pasją wodę wiosłem raz i drugi,
i trzeci. Prąd ciężko obrócił łódkę i tyłem
popłynąłem dalej. Z ulgą dałem tak nieść się
rzece; podziwiałem jej rozdarte na 15 metrów koryto, które na pewno nie powstało
na desce kreślarskiej. Poszarpana korona
drugiego progu, potężna wyrwa w brzegu
i stojące drzewo pośrodku rzeki (kiedyś rosło na brzegu) to świadectwo zwycięstwa
natury nad technosferą. Stobnica powoli
wyrywa się z jarzma, które narzucili jej inżynierowie. Ona wie lepiej jak płynąć.
Miejscami brzegi porasta wiklina. Zdarza się, że gęsto i bujnie; wtedy krzaki z obu
brzegów łączą się ze sobą, plączą i tłuką
mnie po twarzy. Innym razem, gdy brzegi
oddalają się od siebie, gałęzie łozy strzelają
regularnie w górę, stojąc karnie w szeregu.
Powiewają z nich strzępy reklamówek –
sztandary cywilizacji. Na gałęzi przy reklamówce zauważyłem ptaka. Śpiewał. Wśród
dryfujących plastikowych butelek płynęła
krzyżówka. Oto przykłady dzisiejszego zespolenia cywilizacji z przyrodą.

Nad prawym brzegiem rzeki widać bryłę nowego kościoła w Lutczy, a przed dziobem rysuje się w korycie duża, tajemnicza
budowla. Trochę to most, trochę zapora
– urządzenie spiętrzające wodę dla nawodnienia doliny. Obiekt od dawna jest już nieczynny, zardzewiały, nadpalony. Pełni rolę
mostu dla pieszych i... forum – spotykają
się tu w dzień powszedni dziewczęta ze wsi
żeby poplotkować na uboczu. W niedzielę
nie, bo tędy wiedzie najkrótsza droga do
nowego kościoła. Obiektywnie – szaro-rudawy zabytek kontrastuje z zielenią i żółcią
jaskrów, które przeglądają się w rzece. Subiektywnie – bardzo mi się tu podoba.
Między filarami budowli, z dna rzeki
sterczą szyny – element konstrukcyjny zasuwy. Żeby dopłynąć w to ryzykowne miejsce, trzeba najpierw spłynąć dwa strome
progi, jeden za drugim, które gwałtownie
burzą wodę tuż przed zaporą. Potem należy
płynąć tuż przy filarze – nieważne czy z prawej czy lewej strony, byleby nie środkiem.
Teraz to wiem. Wtedy bystrze przed filarem zepchnęło mnie do centrum przejścia.
Ujrzałem jeszcze w sekundzie znaki przeszkody na wodzie (strugi wody w kształcie
litery V skierowanej szpicem w górę rzeki),
ale woda waliła tak prędko, że nie zdążyłem
wymanewrować i...trzasnęło. Rozległ się
dźwięk rozdzieranego materiału i podłoga
w momencie sflaczała. Napłynąłem na szynę, ukrytą w mętnej wodzie. Szybko Stobniczanka zajęła miejsce powietrza w komorze;
„Palava” nabrała wagi i straciła prędkość.
Postanowiłem przerwać spływ. Jakoś jeszcze dopłynąłem do mostu w Lutczy, wysuszyłem i złożyłem łódkę i złapałem autobus
do Rzeszowa.
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Za tydzień znów byłem przy moście
w Lutczy. Tu, na pagórku między Stobnicą
a jej dopływem Krościenką, stoi drewniany
kościółek z XV wieku. Ukrywa się wśród
wysokich drzew, że ledwo go widać z rzeki.
Kiedyś otoczony bagnami, opierał się skutecznie najazdom Tatarów. Dostęp zapewniała grobla, którą obecnie wierni wędrują
w niedzielę przed oblicze Matki Boskiej.
Zrobiłem zdjęcie, napompowałem łódkę
i odbiłem od brzegu. Woda była wyższa niż
zeszłym razem, zanosiło się na deszcz. Za
łukiem rzeki pojawił się ostatni próg, wziąłem go z rozpędu, bez zastanawiania i kilka zakrętów dalej wiosłowałem już dziką
rzeką.
Stobnica płynęła już wolna, nieuregulowana, wężowym ruchem żłobiąc głęboki
wąwóz. Jego brzegi średnio wysokie były
na pięć metrów, a miejscami na 10 i więcej.
Porastał je starodrzew, przeważnie wierzby,
ale zdarzały się lipy i dęby. Drzewa chyląc
się nad rzeką tworzyły aleję, słońce z trudem
docierało do lustra wody, podobnie i krople deszczu, który zaczął padać. Grzmiało,
błyskawice rozświetlały półmrok wąwozu.
Pioruny biły nad głową we wzgórza przy
prawym brzegu rzeki, która na tym odcinku
tuliła się do stromych stoków doliny.
Nurt kręcił łódką w prawo i w lewo,
szumiał deszcz, szumiała rzeka. Umocnione pokręconymi korzeniami dzikie brzegi,
trzymały w ryzach rzekę, kipiącą energią
wirów i cofek. Trafiały się jednak wyrwy
w brzegach, wyszarpane przez wiosenne
przybory. Tam gdzie ludziom zależało, niwelowano szkodę w najprostszy sposób
– zasypywaniem odpadami: kopą siana albo grochowiną i ziemniaczyskami. W oko-

licy mostu w Żyznowie drzewa się rozstąpiły, pojaśniało, zelżał deszcz. Wyszedłem
na brzeg, aby zobaczyć stojący na prawym
brzegu kościół, a na lewym dwór Bylickich.
Zbudowany w XIX w. w stylu klasycystycznym, pełni obecnie funkcję domu dziecka.
Dwór otacza stary park krajobrazowy. Potężne drzewa pogrążają rzekę w mistycznym cieniu.

Na moment półmrok rozcina smuga jaskrawego błękitu – zimorodek przeciął lotem przestrzeń. Skupiając uwagę na sobie,
odciągał niebezpieczeństwo od swojej norki
w wysokiej skarpie. Polatuje nad wodą etapami, podpuszcza do siebie i motywuje do
wysiłku; wiosłuję zawzięcie, żeby dogonić
błękitną strzałę i dłużej popatrzeć na pięknego ptaka. Raptem zniknął.
Na wysokim prawym brzegu zauważyłem dom. Stał tuż nad wodą, zespolony
z nabrzeżną roślinnością. Gospodarz umocnił brzeg w przemyślny sposób – zużytymi
traktorowymi oponami, które trzymają

Elewacja ogrodowa dworu
Bylickich w Żyznowie

W czasie spływu kajakowi
często towarzyszyły osobliwe
„przystawki” – plastikowe
śmieci; a umacnianie
brzegów rzeki zużytymi
oponami z ekologią także
nie ma nic wspólnego

10 Na turystycznym szlaku

W końcowym biegu Stobnica
płynie głębokim, porośniętym
drzewami i krzewami jarem.
Na tym odcinku to wielkiej
urody dzika rzeka

Mini-skansen w Godowej,
łatwo dostępnu od
strony rzeki

wierzbowe kołki. Ciekawe jak długo ta budowla będzie zatrzymywać żywioł.
Brzeg zrobił się jeszcze wyższy, stromy.
To już głęboki jar, sanktuarium przyrody,
ani śladów cywilizacji. A jednak: wysoko na
konarze wisi strzęp reklamówki – pamiątka
powodzi z 1987 roku. Trochę dalej zanurzona do połowy sofa zaprasza d wypoczynku.
Wysokie strome brzegi zwyczajowo wiejska ludność traktuje jak zsyp na śmiecie
– świadectwo braku ekologicznej edukacji. Stobnica na tym odcinku to wyjątkowej
urody dzika rzeka, wymaga ochrony, a nie
dewastacji!

Wchodzę w kolejne zakręty, zakrętasy, ciasne jak w formule 1. Konsekwencje
błędu są tu mniejsze, ale skupiać się trzeba
mocno i stres podobny, bo nie wiadomo co
czeka za zakrętem. Tym razem – ruchomy
konar. Powalone w rzekę drzewo, wystawiło
nad wodę grubą gałąź, jak tonący rękę po
pomoc, która raz zanurza się w nurcie, a raz
wynurza.
Od pewnego czasu zaczął towarzyszyć
mi jednolicie ubarwiony rudo-brązowy
ptak wielkości szpaka. Pierwszy raz go widziałem w okolicy szuwarów, może to jego
siedlisko. Szuwarnik bez strachu prowadził
mnie za sobą, czasem przysiadł na gałęzi
i przyglądał się ciekawie. Nagle zza kępy
brzegu wyłoniło się zwalone w poprzek koryta drzewo. Zwałka, ani nad nim ani pod
nim przepłynąć. Hamuję i ustawiam łódkę
burtą do przeszkody. Z trudem przeciągam „Palavę” na drugą stronę kłody, rzeka
wyrywa mi ją z rąk, w szpagacie wskakuję
do kokpitu. Zachybotało, potrzęsło, jednak
płynę.
Deszcz przestał padać na dobre, rozpogodziło się. W przerwach między drzewami pokazywały się szersze krajobrazy. Oto
rozległy masyw Brzeżanki (477 m n.p.m.)
po lewej – a więc dopływam do Godowej.
Z lewego brzegu, wprost do rzeki, schodziły drewniane stopnie. Wyszedłem na brzeg
po schodach, elegancko, i z brzeżnych zarośli wprost na obejście szkoły w Godowej.
Urządzono tu mini skansen – stara pogórska chałupa i dwa wiatraki stoją przy sobie.
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Schodzę na powrót do rzeki. Dopłynąłem
do wiszącej kładki, gdzie przy prawym
brzegu wodowskaz pokazuje poziom wody
w Stobnicy: 1,67 m.
Wąwóz, którym płynie rzeka raz rozszerza się, raz zwęża. W przewężeniach zarośla
obu brzegów stykają się ze sobą, chłoszczą
po twarzy, wypychają z łódki, bo prąd jest
wartki. Zbliżam się do jakiejś przeszkody
– głośny jednostajny szum wody słychać
z daleka. Oho, to bystrze i do tego na zakręcie! Fale stojące i nieregularne, wysokie nawet do 0,7 metra podają sobie łódkę
z grzbietu na grzbiet, woda wlewa się do
kokpitu, jest super! Za długą srebrną bystrzyną wpływam pod most drogowy. Ostatni most na Stobnicy. Za nim na prawym
brzegu – dwór Dydyńskich z XVIII wieku.
Już Strzyżów. Wpływam na spokojną wodę
– to cofka, gdzie mieszają się wody Stobnicy
i Wisłoka. Jeszcze chwilka i płynę wezbranym Wisłokiem.
Stobnica jest ciekawym szlakiem krajoznawczym, a w dolnym, dzikim odcinku
– pięknym i zasługującym na ochronę. Dziwić się należy, że jej koryta nie włączono
do obszaru Czarnorzecko-Strzyżowskiego

Parku Krajobrazowego. Dolinę rzeki wykorzystuje od zamierzchłych czasów trakt
komunikacyjny, wzdłuż którego narodziła
się sieć osadnicza, zaś naturalna działalność Stobnicy wpłynęła na ukształtowanie
krajobrazu przyrodniczego i kulturowego
przyległej okolicy. Rzeka utworzyła szeroką
dolinę i tarasowe zbocza, gdzie skupia się
zabudowa, za wyjątkiem cennych obiektów
sakralnych, które lokalizowano na łatwych
do obrony wzniesieniach pośród bagiennych rozlewisk terenu zalewowego.
Na spłynięcie Stobnicą trzeba przeznaczyć 2–3 dni w zależności od chęci do
zwiedzania. Warto spłynąć cały opisywany
odcinek, chociaż fragment z Brzozowa do
Domaradza może dostarczyć mieszanych
odczuć estetycznych. Ale i ten odcinek
spłynąć trzeba, żeby stanowczo opowiedzieć się za potrzebą rozbudowy oczyszczalni w Brzozowie. n

Strzyżów
Godowa
Lutcza
Żyznów

Domaradz
Blizne

Jasienica
Rosielna

Stara Wieś

Brzozów

Stobnica – prawy dopływ Wisłoka, długość 42 km. Wypływa na północnym zboczu
Wroczenia (497 m n.p.m.) w miejscowości Lalin. Płynie przez Grabownicę Starzeńską,
Humniska, Brzozów, Starą Wieś, Lutczę, Jasienicę Rosielną, Domaradz, Lutczę, Żyznów,
Godową, Strzyżów. Możliwy spływ przy wysokiej wodzie z Grabownicy, zalecany od mostu
drogowego w Brzozowie, pod którym wygodne wodowanie.

12 Szlak architektury drewnianej

tekst i fot. Izabela Fac

Świadek
przeszłości

Pozostało ich już niewiele. A przecież przez wieki to wokół nich
toczyło się życie, wrosły w krajobraz kulturowy, stały się nieodłącznym elementem niejednej miejscowości. Mają swój niepowtarzalny nastrój, ciszę nasyconą zapachem drewna. Z szacunku dla
przeszłych pokoleń, które stworzyły drewniane zabytki, musimy
je zachować dla przyszłych pokoleń. A przede wszystkim poznać,
wczuć się w ich atmosferę...

S

RZESZÓW
Jasło
Szebnie

zebnie niedaleko Jasła położone w śródgórskich kotlinach,
otoczone są pięknym
podkarpackim krajobrazem. To stara
wieś, o której pierwsze wzmianki pojawiają się w dokumencie z 1105 r. Najpierw
była to własność klasztoru benedyktynów
w Tyńcu, by na przełomie XIII i XIV wieku
przejść w ręce prywatne. Należała do rodziny Szebniańskich, potem m. in. do Herburtów, Skotnickich i Gorayskich. W ręce
tej ostatniej przeszły Szebnie w II połowie
XVIII wieku i pozostały w nich z pewnymi
zmianami do II wojny światowej. W lecie
1944 r. wieś wysiedlili okupanci. Do zniszczonych Szebni, uszkodzonego kościoła
mieszkańcy i księża wrócili dopiero w styczniu 1945 roku.
Wszystkim tym wydarzeniom „przyglądał się” drewniany kościół pw. św. Marcina.
Od wieków góruje nad wsią, jakby chciał ją
chronić i być świadkiem jej dziejów. Tutejszą parafię ufundowali benedyktyni tynieccy
w II połowie XIII w. Pierwszy kościół datowany jest na rok 1327, potem zbudowano
jeszcze cztery, które spłonęły. Obecny powstał w 1605 r. i wymieniany był podczas
wizytacji kościoła pochodzącej z 1607 r.
Świątynia była kilka razy remontowana,
zmieniana, upiększana. Kolejna przebudowa świątyni nastąpiła w 1849 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Władysława
Sarny, historyka i autora słynnego Opisu
Ołtarz główny świątyni pw. św. Marcina

powiatu jasielskiego. To wtedy rozebrano
grożącą zawaleniem wieżę – dzwonnicę
i przedłużono nawę w kierunku północnym. Ponadto dostawiono przybudówki po
bokach nawy i prezbiterium. Nową dzwonnicę wybudowano oddzielnie w miejscu starego cmentarza włączając ją w ogrodzenie.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, kościół zyskał
większą powierzchnię użytkową, ale bezpowrotnie stracił swą pierwotną sylwetkę…
Kościół nie jest orientowany, ma prezbiterium skierowane ku południowi.
Wzniesiony jest w konstrukcji zrębowej,
na podmurówce z cegły okrytej gontowym
daszkiem. Składa się z prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego od południa
trójbocznie, szerszego korpusu nawowego
z węższą częścią północną (dobudowaną

Dariusz Zając (Wikipedia)
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w końcu XIX w.) i prostokątnego przedsionka. Wnętrze trójnawowe, nakryte jest
płaskimi stropami z fasetą. Ściany i stropy
dekorowane są figuralno-ornamentalną polichromią z XX wieku. Na zewnętrznej (południowej) ścianie prezbiterium zawieszone jest rzeźbiarskie wyobrażenie Chrystusa
Ukrzyżowanego.
Sufit utrzymany w zielonej tonacji ozdobiony jest bogato motywami roślinnymi
i geometrycznymi. Na ścianach wymalowane są postaci polskich świętych, a na suficie
medaliony z Ewangelistami oraz teksty z Pisma Świętego.
Barokowy wystrój kościoła pochodzi
z wieku XVIII. W ołtarzu głównym w górnej części znajduje się obraz św. Marcina,

w środku figura Pana Jezusa na krzyżu, wizerunek na zasuwie to obraz Św. Trójcy.
W ołtarzach bocznych znajdują się obraz
Matki Bożej Bolesnej oraz obraz Serca Pana
Jezusa. Pod chórem stoi zabytkowa kropielnica wykonana z jednego bloku kamiennego oraz wiekowe ławki i konfesjonał. Na
zewnętrznej południowej ścianie prezbiterium możemy zobaczyć rzeźbiarskie wyobrażenie Chrystusa Ukrzyżowanego.
Dziś obok drewnianej świątyni stoi nowy kościół. Teraz on jest uczestnikiem
wydarzeń w parafii. Jednak nie można zapomnieć o drewnianych świadkach naszej
historii. Obecnie trwają starania o przeniesienie zabytkowej świątyni do skansenu
w Kolbuszowej. n

Po lewej: przestrzenne
wnętrze świątyni dekoruje
XX-wieczna polichromia
pokrywająca jej ściany.
Po prawej: dzwonnica
z końca XIX wieku została
włączona w ogrodzenie

14 Konserwatorskie odkrycia

tekst i fot. Krzysztof Zieliński, fot. Wojciech Kozak

Starszy o dwa wieki
Od lat na ścianie w prezbiterium kościoła w Kalwarii Pacławskiej, po lewej
stronie ołtarza głównego, wisiał olbrzymi obraz na desce będący kopią
cudownego wizerunku Matki Boskiej z tej świątyni. Otoczony bogato
zdobioną ramą, nie zwracał na siebie uwagi. Dopiero rozpoczęcie prac
renowacyjnych ujawniło tajemnicę skrywaną od stulecia przez ten zabytek.
W jarosławskiej pracowni Wojciech Kozak, konserwator dzieł sztuki,
wykonując na powierzchni obrazu odkrywki stwierdził występowanie
dużo starszej, oryginalnej warstwy malarskiej.

Stan zachowania zawieszonego nad wejścia do zakrystii obrazu Matki
Bożej Kalwaryjskiej wymagał już pilnych prac renowacyjnych, widoczne
było m.in. wyraźne pęknięcie deski-podobrazia. Zlecenie na ich przeprowadzenie uzyskał Wojciech Kozak. Realizując program prac konserwatorskich – po usunięciu wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej,
przemalowania olejnego z początku XX wieku – odsłonił oryginalne
przedstawienie Matki Bożej Jackowej. Była to pierwotna warstwa malarska o wysokich walorach artystycznych, datowana wstępnie na koniec
XVII wieku. Wskazuje na to sposób przedstawienia, analiza stylistyczna
i technika wykonania tj. warsztat malarski. Przeprowadzone wstępne badania chemiczne pigmentów wskazują również bardziej na wiek
XVII niż XVIII. Ostateczne ekspertyzy wykonane zostaną na krakow-

Po lewej i u góry: obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej
znajdował się w prezbiterium za amboną,
nad wejściem do zakrystii.
Po prawej od góry: poszczególne etapy
odsłaniania XVII-wiecznego (?) wizerunku
Matki Boskiej Jackowej i ostateczny efekt prac
konserwatorskich polegających na usunięciu
przemalowań z początku XX wieku

RZESZÓW
Przemyśl
Kalwaria
Pacławska

skiej ASP, na wydziale konserwacji. Jej efektem będzie szczegółowa analiza pisemna.
– To konserwatorskie odkrycie uznaję za
wyjątkowe wydarzenie, tym bardziej ważne,
że przedstawia ono wyobrażenie Matki Bożej Jackowej, identyczne jak to, które znamy z rzeźby w przemyskiej archikatedrze
– podkreśla dr Grażyna Stojak, Wojewódzki
Podkarpacki Konserwator Zabytków. – Ciekawym problemem do rozwiązania będzie
znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlacze-

go to przedstawienie znalazło się w Kalwarii
Pacławskiej. Być może badania w kościelnych archiwach pozwolą na dokładniejsze
odpowiedzi także w kwestii datowania i pochodzenia.
Tegoroczny budżet przeznaczony na
prace renowacyjne wynosi ok. 10 mln złotych. Tak znaczne zwiększenie środków na
ten cel spowodować może niejedno odkrycie konserwatorskie w podkarpackich świątyniach. n
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Ratujmy to,
co przetrwało

tekst Agnieszka Przywara

Refleksja bibliofila

Od dawna Kościół był instytucją, przy której skupiały się inicjatywy
związane z kulturą i szerzeniem oświaty. Duchowieństwo z reguły należało do sfery ludzi wykształconych, posiadających umiejętność czytania
i pisania. Stąd też przy dużych ośrodkach kościelnych, takich jak klasztory,
zakony, kurie itp. powstawały biblioteki zasobne w bogate zbiory. Ale nie
tylko tam, bo i w poszczególnych parafiach, na plebaniach gromadzono
księgi oraz przechowywano przeróżne dokumenty.
Część tego dorobku przetrwała do dziś. Niestety często te zbiory znajdują się w warunkach zupełnie nie odpowiadających podstawowym
wymogom związanych z przechowywaniem tego typu materiałów. Ba,
często sami księżą nie wiedzą, co znajduje się w szafach kancelaryjnych,
w zakrystiach czy na strychach ich plebanii. Stare, zapomniane woluminy
pleśnieją, narażone nie tylko na kataklizmy wynikające z natury (np. powodzie, gryzonie), ale i zagrożone przez czynnik ludzki, tj. bezmyślne palenie „starych śmieci”. Już wiele wybitnych i zabytkowych dzieł utracono
w ten sposób bezpowrotnie. A ile z naszego dziedzictwa kulturowego przepadło na zawsze. Nie pozwólmy by to, co jeszcze przetrwało, podzieliło los
ksiąg już utraconych. Wśród osób, którym na sercu leży zachowanie dla
przyszłych pokoleń tej pisanej i drukowanej kultury materialnej, zrodził
się pomysł, by w sposób bardzo prosty uratować te dobra przed dalszym
zniszczeniem.
Materiały tego typu można bowiem przekazać odpowiedniej placówce (bibliotece), gdzie zostaną zabezpieczone przed dalszym zniszczeniem.
Niekoniecznie musi to być darowizna na jej rzecz. Zbiory można przekazać
w formie depozytu, co oznacza, że ofiarodawca (parafia, osoba fizyczna)
nadal pozostaje prawnym właścicielem oddanych dokumentów, a biblioteka jest jedynie miejscem ich przechowywania. Fakt udostępnienia takich
materiałów pozwala także na poznanie tego, co do tej pory ukryte było
gdzieś w mrokach różnych zakamarków i szaf. To otwarcie kolejnych możliwości badawczych dla ludzi interesujących się książką starodruczną czy
archiwaliami.
Nie pozwólmy, aby wytwór myśli poprzednich pokoleń zginął bezpowrotnie. Niech ślad dorobku tych co nas poprzedzili, pozwoli nam, współczesnym na łączność z tym co minęło. Człowiek bowiem nie żyje w oderwaniu od przeszłości. Nie przychodzimy znikąd i nie zmierzamy do nikąd.
Budujemy na zrębach pozostawionych przez poprzedników. To dorobek
milionów przodków tworzy nas takimi jakimi jesteśmy. Zachowajmy to, co
zostało, bo oderwanie się od własnych kulturowych korzeni, zaprzepaszczenie tego, co pozwala poznawać przeszłość, czyni z nas pokolenie bez
tradycji. No i co przekażemy tym co przyjdą po nas? Dorobek jedynie drugiej połowy ubiegłego stulecia to mało. Lecz wiele osób nie widzi potrzeby podejmowania prób takiego zachowania starych ksiąg i dokumentów
oraz uważa, że nie ma żadnego sensu wydobywanie tych zbiorów z niebytu pamięci i pleśni. Jednak myślenie tego typu jest bardzo krótkowzroczne.
I bez względu na takie opinie w żaden sposób nie powinno się blokować
tak cennych, jak wyżej opisana, inicjatyw. Dlatego zróbmy wszystko, by
uratować to, co jeszcze zostało…
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opr. tekstu Krzysztof Zieliński, fot. Jerzy Wygoda

Kirkut
w Lutowiskach
P

Kontynuujemy
prezentację cmentarzy
żydowskich w regionie.
„Fotoposzukiwania”
Jerzego Wygody
pozwoliły mu zgromadzić
zbiór zdjęć tworzących
dokumentację dawnych
kirkutów, a właściwie
ich śladów. Apelujemy
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.

RZESZÓW

Sanok
Lutowiska

ochowanie
zmarłego jest obowiązkiem
wynikającym z biblijnych przykazań. Zwyczaj
stawiania nagrobka, oznaczającego miejsce pochówku
motywowany jest tradycją.
U Żydów polskich typowy
nagrobek to stela – macewa.
Zazwyczaj stawia się ją w pierwszą rocznicę
zgonu i towarzyszy temu skromna uroczystość. Nagrobki, często bardzo ozdobne, są
oryginalnymi wytworami żydowskiej sztuki
ludowej. Płaskorzeźby na macewach przedstawiają najczęściej:
– jelenie i lwy (na nagrobkach męskich),
– gołębie (na nagrobkach kobiecych),
– świeczniki (na nagrobkach kobiecych,
związane są z odmawianym przez panią
domu błogosławieństwem nad świecami na
rozpoczęcie szabatu),

– korony (na nagrobkach męskich, wyrażają ogólną pochwałę – „korona dobrego
imienia”),
– dzbanki (na nagrobkach męskich potomków pokolenia Lewiego, czyli lewitów, którzy obmywają ręce kapłanom przed błogosławieństwem podczas nabożeństw),
– dłonie w geście błogosławieństwa (na nagrobkach męskich potomków Aarona, czyli
kapłanów).
Językiem wszystkich epitafiów lutowiskiego cmentarza jest hebrajski. Teksty zawierają personalia zmarłych, daty śmierci
i pochwały, często obszerne. Niemal każdy
tekst rozpoczyna się skrótem n”p – tu pogrzebany/pogrzebana, a kończy się skrótem
h”bj nt – niech będzie dusza jego/jej zawiązana w woreczku żywych.
Kirkut jest jedyną pamiątką po licznej
społeczności żydowskiej zamieszkującej
Lutowiska od końca XVIII w. do zagłady
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w czerwcu 1942 r. Niemcy zniszczyli wówczas prawie całą drewnianą zabudowę miasteczka i spalili synagogę. Żydzi zamieszkali
w Lutowiskach w XVIII wieku, ich liczba
jednak rosła bardzo szybko – w 1881 roku
na 1849 mieszkańców przypadało 1309 wyznawców judaizmu. Żydzi w krótkim czasie
zdominowali też miejscowy handel. Przez
lata Lutowiska były największym w Bieszczadach skupiskiem ludności żydowskiej.
Cmentarz żydowski w Lutowiskach leży na wzgórzu, około czterystu metrów na
wschód od miasta, po drugiej stronie rzeki Smolnik. Nekropolia jest miejscem spoczynku Żydów z Lutowisk, Stuposianów,
Zatwarnicy, Skorodnego i innych okolicznych miejscowości. Podczas prac inwentaryzacyjnych prowadzonych pod kierunkiem
prof. Jerzego Woronczaka w latach 1997

– 2002, zidentyfikowano około tysiąca nagrobków. Najstarszy z nich upamiętnia osobę zmarłą 5 grudnia 1896 r. czyli 5 kislew
5557 (inne źródła podają starszy nagrobek
z datą 5 października 1796 r.), najmłodszy
pochodzi z 29 lutego 1940 r. Materiałem
większości macew jest miejscowy piaskowiec fliszowy, niestety, dość nietrwały. Wiele
płyt uległo już częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu, stan innych nie jest najlepszy. Obserwując formy i położenie nagrobków, można wyróżnić nową (górną)
i starą (dolną) część cmentarza. Ze względu
na artystyczne walory nagrobków oraz ich
liczbę, kirkut w Lutowiskach – drugi co do
wielkości po Lesku cmentarz w tej okolicy –
to jedna z najciekawszych nekropolii Bieszczadów. Z tego też powodu warta uwagi
służb konserwatorskich oraz turystów. n
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opr. tekstu Krzysztof Zieliński, fot. Jerzy Wygoda

Ustrzycki kirkut

P
RZESZÓW

Ustrzyki
Dolne
Baligród

oczątki osadnictwa żydowskiego
w Ustrzykach Dolnych datuje się na
XVIII wiek. Andrzej Potocki, autor
wielu publikacji o historii Bieszczad, w swej
książce zatytułowanej Żydzi w Podkarpackiem, tak opisuje rozwój społeczności żydowskiej w tym mieście: „W 1765 r. mieszkało w Ustrzykach 162 Żydów, w tym 70 osób
dorosłych. Był też rabin. Przed 1777 rokiem
powstał kahał. W 1785 r. żyło w Ustrzykach
190 Żydów. W 1870 roku ustrzycka gmina

żydowska liczyła 926 osób, dysponowała
synagogą, cmentarzem i szkołą, do której
uczęszczało 30 uczniów. Kahał zatrudniał
też dwóch rabinów. W latach 80. XIX wieku
Żydzi stanowili już większość mieszkańców
miasta. Na ogólną liczbę 1824 osób, Izraelitów było 1146”.
II wojna światowa przyniosła zagładę
społeczności ustrzyckich Żydów. Dziś o żydowskiej przeszłości miasta przypomina
gmach XIX-wiecznej synagogi i kirkut na
drugim brzegu Strwiąży. Jego położenie na
wzgórzu, ponad linią kolejową, powoduje, że nawet miejscowi z trudem wskazują
drogę. Najłatwiej trafić tam przecinając teren miejskiego stadionu. Około czterystu
metrów od bocznego boiska widoczna jest
kępa drzew, skrywająca kilkuhektarową nekropolię. Podczas inwentaryzacji wykonanej w 2006 roku doliczono się około trzystu
nagrobków. W pobliżu Rynku i na placu za
dawną restauracją „Turystyczna” odkryto
macewy, którymi podczas okupacji Niemcy wybrukowali ulice. Teren kirkutu jest
nie ogrodzony, mocno zarośnięty, z jednej
strony otoczony trudnymi do sforsowania
zaroślami z kłujących krzewów.
Cmentarzem opiekują się uczniowie
miejscowego gimnazjum, pod kierownictwem prof. Edyty Guli. Więcej informacji
o tej cennej inicjatywie można znaleźć na
stronie internetowej www.fodz.pl n
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Żydowskie macewy
w Baligrodzie

Ż

ydzi pojawili się w Baligrodzie w XVII wieku i przez
wiele lat stanowili połowę jego mieszkańców. Były
tu dwie synagogi oraz żydowska szkoła wyznaniowa. Przed wybuchem II wojny światowej większość sklepów w tej miejscowości były własnością Żydów.
Baligrodzki kirkut, prostokąt o wymiarach 70 × 25 metrów, położony jest na wzgórzu, około 200 m od rynku.
Do dziś przetrwało na jego terenie blisko dwieście nagrobków z XIX i XX wieku, z których część zachwyca bogatą
ornamentyką. Najstarsze odczytane epitafia pochodzą z 1716 i 1731 roku. Większość macew została jednak wykorzystana przez hitlerowców do utwardzenia rynku w Baligrodzie. Płyty te przykryte w czasach PRL warstwą
asfaltu spoczywają tam do dziś. Od 2006 r. organizowane są akcje porządkowania; dziś oczyszczone i odchwaszczone jest już blisko 75%
powierzchni cmentarza. Członkowie i wolontariusze Grupy Kamieniarzy
„Magurycz” w czasie swojego
pobytu w Baligrodzie postawili 32 macewy, a zinwentaryzowali setkę innych. n
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opr. tekstu i fot. Krzysztof Zieliński

Szlak świątyni
Gmina Dydnia poszczycić się może biegnącym przez jej miejscowości
fragmentem Szlaku Architektury Drewnianej, (na Podkarpaciu ma on 1202
km długości) mającego za zadanie ocalenie przed zapomnieniem zabytków
architektury dawnej wsi, głównie architektury – ale również kultury, sztuki
ludowej. Niektóre z zabytków, do których można zaliczyć kościoły, cerkwie,
przydrożne kapliczki, domy, chałupy i dworki, drewniane zabudowania gospodarskie, karczmy i leśniczówki, pałacyki i skanseny, to obiekty, które
zostały wpisane do międzynarodowego spisu zabytków UNESCO. W gminie Dydnia zobaczyć możemy kościół w Jabłonce, plebanię w Dydni,
kościółek w Obarzymie oraz cerkiew w Uluczu na wzniesieniu Dębnik.

J

U góry: kościół w Jabłonce
przylega do ruchliwej trasy
Grabownica – Dynów;
u dołu: sylwetka tej
drewnianej świątyni
przypomina średniowieczne
budowle z Haczowa
lub Bliznego

RZESZÓW
Brzozów

Gmina
Dydnia

adąc od strony Grabownicy
w kierunku na
Nozdrzec i Dynów
oraz dalej na Przemyśl wjeżdżamy do
miejscowości
Jabłonki. Tuż przy
głównej drodze stoi
tu drewniany kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej
wzniesiony w latach
1936–1939 według
projektu krakowskiego architekta B. Tretera – ówczesnego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Krakowie. Ten jednonawowy kościół z drewna modrzewiowego reprezentuje wzorowany

na kościołach podhalańskich styl narodowy
w drewnianej architekturze okresu międzywojennego.
Inicjatywa budowy kościoła wyszła od
mieszkańców Jabłonki przy aprobacie właściciela majątku we wsi, Antoniego Kraińskiego. Franciszek Myćka – sołtys Jabłonki
w latach 30. XX w. – zaproponował, aby na
budowę nowej świątyni przeznaczyć 600
złotych z kasy gromadzkiej. Antoni Kraiński chętnie się na to zgodził, pod warunkiem, że kaplica będzie zbudowana według
gotowych już planów. Ponadto obiecał ofiarować miejsce (plac po dawnej karczmie
żydowskiej) i materiał budowlany na kościół. Gromada Jabłonka miała dać robociznę i ponieść wydatki związane z budową
kościoła. Prace budowlane wykonał zespół
ciesielski kierowany przez majstra Władysława Myćkę (zmarł w 1966 r.) z Niebocka.
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ami znaczony

Kościół w Jabłonce zbudowany został na
rzucie prostokąta z trójbocznie zamkniętym
prezbiterium jako trójnawowa bazylika z obejściem wokół prezbiterium. Z zewnątrz ściany
kościoła pokryte są ozdobnym szalunkiem
z desek. We wnętrzu ściany, strop i parapet
chóru muzycznego pokryte zostały ozdobną listwą boazerią. Główny ołtarz z obrazem Matki
Bożej Częstochowskiej – zbudowany w 1937 r.
i ściany kościoła zaprojektował pochodzący
z Zagórza Tadeusz Żurowski, student architektury we Lwowie. Ołtarz oraz inne elementy
wystroju wnętrza wykonali miejscowi stolarze.
Krucyfiks na ołtarzu głównym z przełomu
XIX i XX w. jest dziełem Józefa Laska z Humnisk. Ciekawostką wewnątrz kościoła jest
podłoga wyłożona klockami dębowymi. Wykonali ją miejscowi stolarze pod nadzorem
Kazimierza Sokołowskiego. Z okazji półwiecza istnienia parafii (erygowana w 1948 roku)
w pobliżu kościoła ustawiono przeniesioną
z parku podworskiego figurę Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej. Obiekt ten, w kształcie
8-bocznego słupa z rzeźbą Marii, ufundowała
Aniela Kraińska w 1880 r.
Kolejny przystanek na trasie to Dydnia,
gdzie skręcamy w kierunku neogotyckiego

kościoła parafialnego, aby obejrzeć skrywająca się w jego pobliżu dawną plebanię.
Budynek usytuowany jest na stoku niewielkiego wzniesienia. W bezpośrednim
sąsiedztwie budynku wzniesiono nową mu-

U góry: plebania i neogotycki
kościół w Dydni;
u dołu: XIX-wieczny spichlerz
plebański wymaga remontu
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Kościół w Obarzymie (dawniej
cerkiew greckokatolicka)
przykrywa dach kalenicowy,
z sygnaturką – kiedyś
o baniastym hełmie,
dziś z ostrą iglicą

Obarzym
Jabłonka
DYDNIA

GMINA DYDNIA

rowaną plebanię, nawiązującą w bryle, rzucie i rozwiązaniu elewacji do starej drewnianej. Budynek wzniesiony jest w konstrukcji
zrębowej, posadowiony na wysokim, kamiennym podmurowaniu. Ściany z modrzewiowych bierwion oszalowane są z zewnątrz gontem. Plebania wybudowana na
rzucie prostokąta posiada dwie cofnięte
w głąb, przeszklone werandy usytuowane na
osi elewacji podłużnych (północnej i południowej) oraz sień wejściową na osi elewacji
bocznej (zachodniej). Jest to budynek parterowy, na wysokim podmurowaniu, częściowo podpiwniczony, z częścią środkową
(z werandami) nakrytą wysokim dachem
dwuspadowym oraz symetrycznymi częściami bocznymi z dachami dwuspadowymi
z trójkątnymi szczytami o kalenicach prostopadłych do dachu głównego. Na osi elewacji bocznej (zachodniej) znajduje się niewielki ryzalit z wejściem do sieni, nakryty
dachem dwuspadowym zamkniętym półszczytem. Ściany osłaniają szerokie okapy
dachu wsparte na wysuniętych fazowanych
belkach stropowych. Pokrycie dachów stanowi dachówka ceramiczna. We wnętrzach
zachowane są piece kaflowe z 1 ćwierci
XX wieku.
Plebania w Dydni wzniesiona została ok.
1917 r. według projektu architekta Bogdana
Tretera. Ta drewniana konstrukcja jest jednym z ciekawszych przykładów budynków
wzniesionych w tzw. stylu zakopiańskim na
terenie województwa podkarpackiego.
Naprzeciwko plebani stoi XIX-wieczny dwukondygnacyjny spichlerz plebański.
Przyziemie murowane z kamienia, na nim
spoczywa drewniane piętro. Ganek nadwieszony jest na słupach. Wejście chronią że-

Drewniany budynek świątyni powstał na planie ośmioboku,
co widoczne jest także w jej zewnętrznej bryle

lazne drzwi z zamkiem z przełomu XVII
i XVIII wieku. Budynek był przebudowany ok. 1927 roku, obecnie wymaga pilnych
prac konserwatorskich.
W niewielkiej miejscowości Obarzym
stoi dawna cerkiew greckokatolicka pw.
Wniebowstąpienia Pańskiego. Usytuowana
jest ona w centrum wsi przy drodze lokalnej. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, jednoprzestrzenny, na planie
ośmioboku. Przykrywa go dach kalenicowy,
wielopołaciowy, z sygnaturką (pierwotnie
o baniastym hełmie; obecnie z ostrosłupową iglicą). Podwalina osłonięta jest fartuchem, a ściany obite gontem. Okna pierwotnie okrągłe zastąpione prostokątnymi.
Betonowy cokół zastąpił dawne kamienne
podmurowanie. Pomimo przekształceń dokonanych w czasie ostatniego remontu,
czytelna pozostaje niezwykle oryginalna
centralna kompozycja przestrzenna, rzadko stosowana na gruncie ukraińskiego budownictwa cerkiewnego na terenie Polski
południowo-wschodniej.
Obecnie istniejącą cerkiew wybudowano
w 1828 roku staraniem księdza Iwana Dobrzańskiego, a odnowiono w 1926 roku. Była ona filialną świątynią parafii w Izdebkach,
wchodzącej w skład dekanatu birczańskiego, a po I wojnie dynowskiego. W 1938 roku było tu 40 grekokatolików, którzy zostali
wymordowani w 1945 roku. Po wojnie cerkiew pozostawała opuszczona. W 1970 roku wyremontowana i od tego czasu użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki.
Teraz możemy już spokojnie udać się do
miejscowości Ulucz, aby obejrzeć cerkiew
pw. Wniebowzięcia Pańskiego, ale to już temat na odrębny materiał. n
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tekst i fot. Janusz Motyka

Płyty z Przeworska
Kościół farny w Przeworsku i związana z nim kanonia są jednym z najlepiej
zachowanych w południowo-wschodniej Polsce zabytków architektury średniowiecznej. Wartość zabytku podnoszą unikalne w skali Podkarpacia gotyckie „perełki” sztuki
kamieniarskiej, jakimi są płyty nagrobne Tarnowskich. Przez lata były niedostępne,
bo kryły się pod drewnianą „podłogą” prezbiterium.

J

an z Tarnowa, właściciel miasta, przywilejem z dnia 6 lipca 1394 r. na wzgórzu
wyniesionym ponad pradolinę Mleczki,
fundował nową świątynię. Z czasem, decyzją obu biskupów: lubuskiego i przemyskiego, przejęła ona rolę kościoła parafialnego. Szybki rozwój miasta, jak też parafii,
zmusił zakonników do budowy większej,
murowanej świątyni. Prace budowlane na
tzw. Kniazim Grodziszczu, gdzie posadowiony był pierwotnie (zapewne drewniany)
kościół p.w. św. Mikołaja, ruszyły w 1430
roku. Przedsięwzięcie po blisko półwieczu
zostało uwieńczone sukcesem, a gotycka
świątynia p.w. Świętego Ducha została konsekrowana w 1473 roku.
Na uwagę zasługuje nie tylko jej bryła
architektoniczna, ale także znajdujące się wewnątrz wyposażenie o dużej wartości artystycznej i zabytkowej. Wśród nich szczególne miejsce zajmują gotyckie, kamienne
epitafia będące dowodem, że już w XV w. możnowładcy z Przeworska nadążali za panującą
wówczas modą w Europie, chociażby w dziedzinie tworzenia sepulkralnych pomników.
Średniowieczna plastyka nagrobna
w Polsce, podobnie jak w całej Europie,
wykształciła wiele form; od pełnych przepychu sarkofagów z wyobrażeniem leżących postaci zmarłych książąt, biskupów,
po nagrobki o znacznie zredukowanym
programie, ograniczone do płyty (najczęściej kamiennej, rzadziej lanej w brązie)
z wizerunkiem zmarłego i stosownym
napisem. Również
w przeworskiej farze
pod
prezbiterium
umiejscowiono kryptę, w której chowano
zakonników i dobrodziejów kościoła,
wśród których poczesne miejsce zajęli
przedstawiciele rodu
Tarnowskich. Pamięć
o nich miały utrwalać
wykute w piaskowcu
epitafia.

Już w XIX w. dla „miłośników
starożytności” płyty nagrobne
w kościele farnym stanowiły obiekty godne zainteresowania. Opis
z 1865 roku mówi, że: Przed ołtarzem w posadzce jest głaz z piaskowca, z rytą na nim postacią rycerza, trzymającego w jednej ręce
oszczep, w drugiej tarczę z Leliwą. Napis objaśnia, że to monument Rafała Tarnowskiego z Jarosławia, kasztelana wojnickiego,
którego śmierć (wedle różnic czytania daty w epigrafie) przypadła
1412 lub 1451 roku. Również
w prezbiteryum w posadzce druga
nagrobna płyta, z rysowanym na
niej pośrodku herbem Nałęczem
i biegnącym u krawędzi napisem,
jest pomnikiem Anny z Szamotuł Tarnowskiej, zmarłej roku 1461: zaś trzeci takiż nagrobek (z herbem Habdank) przekazuje pamięć Michała Jazłowieckiego (zm. 1450 roku).
Rozpoczęte w latach 90. XX w. prace konserwatorskie w przeworskiej farze, co raz doprowadzały do kolejnych odkryć (np. odsłonięto gotyckie malowidła w refektarzu), albo
do przywrócenia zabytków, o których wiadomo było, że są ukryte, ale z różnych przyczyn
okazywały się niedostępne dla badaczy czy turystów. Tak było również w przypadku odsłoniętych w 2004 r. gotyckich płyt nagrobnych
z XV wieku. n

Płyta nagrobna Rafała
Tarnowskiego, kasztelana
wojnickiego z połowy XV w.

Po lewej: płyta nagrobna
Michała Jazłowieckiego

Przeworsk
RZESZÓW

Polecane lektury
Jednym z ważniejszych mecenatów wydawniczych na Podkarpaciu od lat są instytucje samorządowe. Przedstawiona pozycja, sfinansowana przez Gminę Tyczyn, należy do najprzedniejszych dzieł, które dzięki temu mogły powstać. Książka przedstawia spuściznę artystyczną
Tyczyna z okresu największego rozwoju tego miasteczka, jakie osiągnął za czasów Jana Klemensa Branickiego. Wiele z dzieł powstałych w tym czasie przetrwało, co więcej autorzy
precyzyjnie łączą je z wybitnymi malarzami, rzeźbiarzami i architektami pracującymi na zlecenie najrządniejszego w Polszcze magnata, który za swoja siedzibę obrał Białystok, budując
tam pałac zwany Wersalem Północy. Mało kto wie, że przez ponad 20 lat władając Tyczynem
doprowadził do wspaniałego rozkwitu tego miasta. Publikacja ta zawiera setki perfekcyjnie
wykonanych barwnych zdjęć i dawnych rycin, przedstawiony tekst reprezentuje wysokiej
klasy aparat naukowy z rzetelną bibliografią. A oglądając zdjęcia prezentowane w książce
coraz bardziej utwierdzam się
w przekonaniu, że to kolejny
nieodkryty „skarb Podkarpacia”.
Sięgająca czasów najdawniejszych pasjonująca opowieść o dziejach
Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska, Piotr Jamski,
miejscowości Lubenia.
Tyczyn miastem Jana Klemensa Branickiego. Dzieje
Jej historyczne losy rozi znaczenie fundacji artystycznych, Libra, Rzeszów–Typoczęły się 22 maja 1359
czyn 2009
roku, kiedy to trzej bracia Paweł, Jakub i Mikołaj otrzymali sołectwo na
prawie magdeburskim.
Książka jest swoistą saI znów kolejne, dwie cenne publikacje z rzeszowskiej oficyny
gą opisującą skompliwydawniczej. Pierwsza, starsza, o symbolice herbu miasta Kolkowane i trudne 650 lat
buszowa, wywraca do góry nogami jego oficjalną i całkowicie
Lubeni oraz okalających
współczesną interpretację. Geją wsi: Siedliska, Straszynezy gwiazdy, ważnego elemendle, Sołonka. Są to losy
tu herbu, nie upatruje bowiem
zarówno
przedstawicieli
znanych
rodów szlacheckich,
w kształcie gwiazdy Dawida,
jak
i
poszczególnych
kmieciów
oraz
chłopów, których
lecz szuka jej źródła w gwieźnazwiska zapisały się w księgach parafialnych lub ludzdzie widniejącej w herbie Lelikiej pamięci. Ciekawa i wciągająca lektura dla każdego
wa hrabiów Tyszkiewiczów.
regionalisty i konesera dziejów lokalnych.
Kolejna książeczka ufundowana
została przez lokalnych mecenasów i członków Towarzystwa
Rozwoju Kultury Wsi Harta. Ta
obchodząca w tym roku 580-lecie pierwszej pisanej wzmianki
miejscowość, powinna mieć
własny herb i znak heraldyczny.
Dwójka najlepszych na Podkarpaciu heraldycznych tropicieli
zaproponowała nawiązujące do
historii rozwiązanie oraz odmienne od dotychczasowych,
wyjaśnienie znaczenia nazwy
Harta.
Wiktoria Helwin, Wiesław
Walat, Herb miasta Kolbuszowa. Studium socjologiczno-historyczne, Pobitno Oficyna, Rzeszów 2009
Wiktoria Helwin, Wiesław
Walat, Herb i nazwa sołectwa Harta. 580-lecie Harty
1429-2009, Pobitno Oficyna, Rzeszów Harta 2009

Tadeusz Patruś, Aleksander Bielenda, Lubenia.
Dzieje wsi i okolic, Lubenia 2009

To już 10 numer kwartalnika „Ślad”, a pierwszy
w roku 2009, wydawanego przez Regionalne
Stowarzyszenie Pamięci
Historycznej Ślad. Dominują w nim teksty-opowieści związane z ludźmi-legendami. Pierwszy
przypomina o jednej
z ofiar zbrodni w Katyniu
– rzeszowianinie majorze Władysławie Piwnicy. Kolejny to wspomnienie o Klementynie
Arvavowej, mocno zaangażowanej w działalność dobroczynną i patriotyczną rzeszowiance. Czy wreszcie
opowieść o rodzinie Czechowskich, ojcu Janie Emilu
i jego synach: Kazimierzu, Janie, Romanie i Tadeuszu,
z których ostatni w czasach III RP został uhonorowany
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

