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2 Znalezione w źródłach

Listy sprzed
wieków
Zachowały się dwa ważne
dokumenty, list króla
Kazimierza Wielkiego do
patriarchy Konstantynopola
Filoteusza Kokkinosa1,
dotyczący relacji: państwo
polskie – władze kościelne,
na terenie przyłączonych do
Królestwa Polskiego ziem
ruskich po 1353 roku oraz
odpowiedź, która nadeszła
już po śmierci króla.
Dokumenty cytujemy za:
Pomniki Dziejowe Polski,
wyd. August Bielowski,
t.2, Warszawa 1961
(reprint), s. 626 i n.
w tłumaczeniu z greckiego
dr Antoniego Małeckiego.
Cytując zachowaliśmy
oryginalną pisownię.
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Filoteusz Kokkinos (ur. ok. roku 1300 w Salonikach, zm. 1379 r. w Konstantynopolu) był patriarchą Konstantynopola w latach 1353–
–1354 oraz 1364–1376. Został mianowany patriarchą w roku 1353 przez cesarza Jana VI Kantakuzena, odwołany przez Jana V Paleologa
oraz przywrócony na to stanowisko przez patriarchę Kaliksta I.
2
Wlachia, czyli Węgrowlachia to określenie dotyczące łącznie królestwa Węgier i Polski.
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Drodzy Czytelnicy
To ostatni tegoroczny numer „Skarbów Podkarpackich”. Zaczynamy od ważnego dla naszego
regionu tematu – czy na Podkarpaciu, w Stobiernej, znajduje się jedyna w Polsce rzeźba Matki
Bożej z Dzieciątkiem projektu lub też i dłuta samego Wita Stwosza? Tę odważną hipotezę postawiła jako pierwsza historyk sztuki Inga Platowska-Sapetowa i próbuje ją udowodnić.
Na naszych łamach jak zwykle goszczą tematy związane z odkryciami
konserwatorskimi. Zapraszam więc do przyjrzenia się odsłoniętym malowidłom ściennym w klasztorze bazylianów w Przemyślu, a także zagadkom ołtarza z dawnej cerkwi w Kuźminie koło Birczy.
Zabytki mogą łączyć, na co wskazuje historia kaplicy we wsi Zalesie,
położonej na skraju Puszczy Sandomierskiej, która połączyła rodzinę Kopciów w staraniach nad jej uratowaniem. Ale zabytki mogą też dzielić, czego
z kolei przykładem są działania związane z rewaloryzacją rynku w Mielcu. Przygotowany projekt remontu nie zadowolił wszystkich, co oczywiste,
ale próby pogodzenia są nadal czynione.
Opowieść Barbary Adamskiej o obrazach Martina Altomontego, z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, zabiera nas w świat sztuki przez duże „S”
i może zwróci większą uwagę na te cenne dzieła znajdujące się w podkarpackich zbiorach. Skarby można znaleźć wszędzie, czego najlepszym dowodem jest historia z Giedlarowej, gdzie penetracja jednego tylko stryszka,
przyniosła odkrycie cennego zbioru „feldpostów” i innych dokumentów sięgających XIX wieku. Zainteresować powinien Czytelników tekst o życiu Jana
Pakosławica herbu Półkozic, pierwszego właściciela Rzeszowa, z rodu, który
przez ponad 200 lat tworzył historię tego miasta.
O tym, że są na terenie naszego województwa cenne dzieła sztuki, przekonywać nie trzeba. Zapraszam więc do zwiedzenia neogotyckiego kościoła
w Górnie, którego projekt wykonał Jan Sas Zubrzycki, a także na eskapadę
do trochę zapomnianej podprzemyskiej gminy Stubno, pełnej niezwykłych
zabytków: dworów, kościołów i cerkwi. Zachęcam także do lektury tekstu
o kościele w Nockowej, który pokazuje, jak szybko świątynia wypełniona
wiekowymi dziełami, może stać się modernistycznym wnętrzem, o którego
wcześniejszej świetności świadczą tylko archiwalne zdjęcia.
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4 Konserwatorskie odkrycia

Madonna ze

tekst Inga Platowska-Sapetowa, fot. archiwum autorki

W trakcie prac konserwatorskich przy wystroju wnętrza neogotyckiego kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Serca
Najświętszej Marii Panny w Stobiernej, w diecezji i dekanacie
rzeszowskim, artystka konserwator Joanna Jasiewicz-Witczak
odkryła wiosną 2007 roku późnogotycką rzeźbę Madonny
z Dzieciątkiem, o cechach stylu wybitnego twórcy.

Kościół parafialny
pw. Niepokalanego Serca
Najświętszej Marii Panny
w Stobiernej

Stobierna
RZESZÓW

Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny – centralna część
ołtarza głównego w kościele Mariackim w Krakowie,
niekwestionowane dzieło Wita Stwosza

Jacek Stankiewicz

J

ako historykowi sztuki z długoletnim
stażem konserwatorskim i muzealnym,
dane mi było dokonać pierwszej interpretacji cennego zabytku, co miało miejsce po przewiezieniu figury do pracowni
konserwatorskiej w Łańcucie. Późnogotycki styl dzieła i późniejsze niefortunne jego
przeróbki nie ulegały żadnej wątpliwości
już od pierwszego mojego z nim kontaktu. Potwierdził to dr historii sztuki Piotr
Łopatkiewicz. W czasie pierwszej komisji
konserwatorskiej jej przewodniczący, mgr
Zbigniew Jucha oraz ks. mgr Franciszek
Dziedzic, Diecezjalny Konserwator Zabytków i dyrektor Muzeum Diecezjalnego
w Rzeszowie, powierzyli mi zadanie konsultowania przebiegu prac.
Rzeźba Madonna Apokaliptyczna z Dzieciątkiem budziła u osób odpowiedzialnych
za jej konserwację z jednej strony zachwyt
wywołany maestrią opracowania rzeźbiarskiego, z drugiej troskę z powodu złego
stanu technicznego jej tworzywa i wtórnego zachwiania estetyki rzeźby, przez niefortunne nawarstwienia. Dzieło świetnego
dłuta, urzekające finezją wydobycia z lipowego kloca przedstawienia Bożej Rodzicielki o doskonałej kompozycji draperii
szat, kierujące myśl ku dziełom snycerskim
samego Wita Stwosza – było boleśnie zranione. Zniekształcono je w czasach nowszych, przeróbką tak ważnego elementu,
jakim jest głowa Madonny. Dokumentacja
wyglądu pierwotnej, późnogotyckiej głowy
nie zachowała się. Jej zastana przed konserwacją, wtórna realizacja, potwierdzona
badaniami konserwatorskimi rzeźby – dała w efekcie dominację cech stylistycznych
realizmu z pierwszej połowy XX wieku,
nie bez wpływu na obniżenie estetyki całości dzieła. Zaistniał dysonans pomiędzy

nową, pozbawioną artyzmu głową Madonny, a jej wspaniałą sylwetą wynurzającą się
z późnogotyckiej, wytwornie uformowanej
draperii. W tej sytuacji decyzja władz konserwatorskich była jednoznaczna: należy
usunąć późniejsze nawarstwienia i przywrócić rzeźbie jej pierwotny, późnogotycki
charakter.
Otrzymałam polecenie odnalezienia
odpowiedniego wzoru głowy z obliczem
Madonny, w celu wykonania na nowo tego
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elementu rzeźby w oparciu o odnaleziony
wzór i osadzenia go w rzeźbie. Przystąpiłam
do poszukiwania śladów twórcy tego wybitnego dzieła. Wprawdzie z okresu pobytu
w Polsce Wita Stwosza, tj. z lat 1477–1496
nie zachowała się w Polsce ani jedna figura
Matki Boskiej z Dzieciątkiem dłuta Mistrza
lub jego bezpośredniego współpracownika,
ale tego rodzaju przedstawienia przetrwały w Norymberdze, gdzie Stwosz osiadł
i tworzył po opuszczeniu Krakowa. Ponadto – jak wykazała kwerenda – w archiwaliach krakowskich zachowały się wzmianki
o krakowskich rzeźbach Stwosza, dziś już
nie istniejących czy też zaginionych, przydatne do teoretycznej rekonstrukcji pierwotnego umiejscowienia figury we wnętrzu
świątyni Mariackiej. W Krakowie istnieje
Ołtarz Mariacki (z ubytkami w partiach
ornamentalnych predelli i zwieńczenia),
najwspanialsze dzieło życia, opus magnum
Wita Stwosza, a w nim urzekająco piękny
wizerunek usypiającej Najświętszej Marii
Panny oraz sceny Jej Wniebowzięcia i Koronacji. Wszystkie trzy wykonane są w rzeźbie
pełnej, w środkowej partii nastawy ołtarza
głównego Bazyliki Mariackiej. Zachowały się wykonane w reliefach sceny z życia
NMP i Chrystusa w kwaterach skrzydeł
bocznych ołtarza, a także inne postacie,
dostarczające znakomitego materiału porównawczego, niezbędnego do ustaleń dotyczących autorstwa Madonny ze Stobiernej i do prac konserwatorskich. Wymienić
tu należy zwłaszcza: postać Matki Boskiej
ze sceny Wniebowzięcia w drugiej kondygnacji ołtarza, dzieło pomocnika wykonane
według projektu Mistrza i pod jego okiem,
finezyjne udrapowanie płaszcza Archanioła Gabriela w scenie Zwiastowania, a także liczne płaskorzeźby scen z życia Matki
Boskiej i Jezusa, np. sceny Spotkania św.
Anny z Joachimem, Narodzin Marii, Ofiarowania Marii w świątyni, Pokłonu Trzech
Króli, Zstąpienia do otchłani czy Ukrzyżowania. Zawierają one podobieństwa
do szczegółów stroju i innych cech figury
Matki Boskiej ze Stobiernej, np. do układu
draperii płaszcza, finezyjnie opracowanych
loków (na ramionach Madonny włosy zachowane są w oryginale) do konstrukcji jej

postaci czytelnej pod draperią stroju, czy do jej lewej
ręki, podtrzymującej Dzieciątko i połę płaszcza.
W czasie referowania odkrycia i konserwacji rzeźby
25 września 2008 roku w auli Seminarium Duchownego
w Rzeszowie, postawiłam hipotezę, że w Stobiernej zachowała
się najstarsza w Europie realizacja z grupy Stwoszowskich Madonn z Dzieciątkiem en pied,
dzieło Mistrza w fazie projektu
i bliskiego współpracownika
w fazie wykonawstwa. Może
był to syn Wita, snycerz Stanisław Stwosz, dotąd nie znany ze swych dzieł, począwszy
od roku 1512 aż pięciokrotnie
starszy cechu, co – jak pisze
Wojciech Walanus1 – byłoby
niemożliwe bez sukcesów zawodowych.
Zrekonstruowane w wyniku prac konserwatorskich oblicze Madonny Stobierskiej jest
wypadkową wzorów plastycznych
w postaci kilku twarzy Matki Boskiej z ołtarza Mariackiego, tego
fragmentu figury Matki Boskiej
Grybowskiej z Muzeum Narodowego w Krakowie (wzorowanej na
tzw. Madonnie z Domu Stwosza
w Norymberdze jego dłuta) oraz nawiązuje swym podobieństwem do
znakomicie zachowanej oryginalnej twarzyczki Dzieciątka w naszej
figurze. Autorem rekonstrukcji wg
wytycznych piszącej te słowa, autorki prac konserwatorskich Joanny
Jasiewicz-Witczak i poproszonego
o konsultacje historyka sztuki Piotra Łopatkiewicza – jest artysta rzeźbiarz Jacek Kogutek z podłańcuckiej
Soniny, rodem z Zakopanego2.
Wielu analogii do statuy dostarczają w swych skomplikowanych układach wspaniałe draperie monumentalnych, stojących jak ona w kontrapostach

Janusz Sądel

Stobiernej

U góry: kamienna Madonna
z Weinmarkt w Norymberdze,
poniżej: jeden z proroków
z ołtarza Mariackiego
– dzieła Wita Stwosza

(w dwuwarstwowych szatach)
postaci apostołów w Mariackim retabulum, przede wszystkim draperia płaszcza św. Jana
Apostoła i Ewangelisty. Analogii
do postaci Dzieciątka dostarczają
Jego przedstawienia w scenach
ze skrzydeł bocznych ołtarza
Mariackiego i rysunkowa spuścizna Mistrza. Wszystkie te analogie przydatne były do ustaleń
atrybucyjnych.
Jeśli nauka uzna Madonnę ze
Stobiernej za dzieło Stanisława
Stwosza, można będzie potwierdzić jego udział w autorstwie
rzeźb ołtarza Mariackiego. Rozpoznanie środowiska, w jakim
mogła powstać nasza Madonna,
upoważniało do bezpiecznej rekonstrukcji zaginionych fragmentów rzeźby: głowy i prawej
dłoni Madonny, jej korony, berła
oraz dłoni i stopy Dzieciątka. Szaty nie wymagały rekonstrukcji, są
zachowane w całości w oryginale.
Zdemontowanie figury z jej
dotychczasowego od stu lat miejsca, wysoko w prawym ołtarzu
bocznym świątyni w Stobiernej,
stało się okazją do jej szczegółowych badań,
niezbędnych tak do prac konserwatorskich
jak i dla celów naukowych. Problem autorstwa Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze Stobiernej stał się przedmiotem szczegółowych
badań. Nowe odkrycia rzeźb warsztatu Wita
Stwosza zdarzają się jeszcze, choć niezmiernie rzadko. Aby rozstrzygnąć ten ważny naukowy problem atrybuowania rzeźby, musiało upłynąć sporo czasu, wypełnionego
drobiazgowymi badaniami. Trwały one dwa
lata od momentu odkrycia. Oprócz wykonania licznych analiz spektralnych samego
dzieła, analiz stylistyczno-porównawczych
z zabytkami pokrewnymi, w tym potwierdzonymi archiwalnie bądź bezsprzecznie
uznanymi przez naukę dziełami Wita Stwosza, przestudiowałam cały arsenał drukowanych źródeł archiwalnych dotyczących
tego artysty i jego dzieł oraz dostępną mi
bibliografię jego prac krakowskich.
Kwestię domniemanego autorstwa Stwosza dyskutowałam z wieloma kompetentnymi osobami. Ksiądz proboszcz parafii
Stobierna Józef Pasiak dostarczył lokalne
źródło pisane w postaci wywiadu z sędziwą mieszkanką Stobiernej, Zofią Rokosz.
Jej dziadek Józef Wilk, miejscowy kościelny,
pod koniec XIX wieku w uzgodnieniu z ówczesnym proboszczem, przywiózł z Krako-
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wa prawdopodobnie z kościoła Mariackiego (choć zeznająca nie była tego pewna), do
wzniesionej wówczas świątyni stobierskiej,
figurę Matki Boskiej w wozie wypełnionym
sieczką. Informacji o możliwości dokonania
takiego zakupu udzielił w Stobiernej wędrowny handlarz końmi.
Długo niepokoił mnie fakt, że wśród dzieł
Stwosza wzmiankowanych w krakowskich
źródłach archiwalnych, brak jest wzmianki
o Madonnie z Dzieciątkiem. O większości
dzieł Mistrza zachowały się informacje, ponieważ jako wykonawca drogi, rozkładał on
należności za prace na raty, co wymagało
odnotowania w aktach konsystorza.
Po zapoznaniu się z bazującą na źródłach archiwalnych książką Elżbiety Piwowarczyk3, nie miałam już żadnych wątpliwości, co do przynależności Madonny ze
Stobiernej do oeuvre Wita Stwosza, powstałej przy współpracy uzdolnionego pomocnika. Autorka wśród nie istniejących
zabytków kościoła Mariackiego wymienia
wykonany w roku 1495 przez Wita Stwosza
ołtarz śś. Szymona i Judy Tadeusza. Dało
to możliwość dodatkowego podbudowania
mojej hipotezy, gdyż w XV wieku, w nastawie ołtarza poświęconego dwóm świętym,
z reguły pomiędzy ich figurami królowała postać Madonny z Dzieciątkiem, w tzw.
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scenie Sacra Conversatione. Był to wówczas
bardzo rozpowszechniony typ ikonograficzny nastaw ołtarzowych, czy to malowanych,
czy rzeźbionych. Liczne przykłady zabytków tego rodzaju publikuje Jerzy Gadomski w swych trzech książkach o gotyckim
malarstwie tablicowym Małopolski. Biorąc

pod uwagę cechy stylistyczne
Madonny odpowiadające przełomowi wieków XV/XVI, stwierdziłam, że Madonna nasza mogła
stać w tym ołtarzu pod koniec
XV w. choć nie wymieniona tam
z nazwy w źródłach archiwalnych
(jak zresztą żadna z rzeźb tego
ołtarza), zwłaszcza, że Złota Legenda Jakuba de Voragine, którą
posłużył się Stwosz projektując
ołtarz Mariacki, podkreśla emocjonalny związek Matki Bożej
i uczniów Syna, a ponadto święci
Szymon i Juda Tadeusz należeli do bliskich krewnych Jezusa,
zwanych w języku biblijnym Jego „braćmi”. Madonna mogła też
stać w ołtarzu Niepokalanego Poczęcia NMP w tej świątyni, uposażonym w roku 1509. Wówczas
późniejsze byłoby wykonawstwo
rzeźby przez Stanisława Stwosza,
który wrócił do Krakowa z Norymbergi w roku 1505.
Nieco później pochodzenie
Madonny z kościoła Mariackiego zostało dodatkowo potwierdzone, gdy zauważyłam
tam malarską kopię Madonny
obecnie Stobierskiej z końca wieku XVI.
Wcześniej jednak hipotezę moją uznał za
słuszną wybitny uczony i znawca sztuki
Wita Stwosza, prof. Piotr Skubiszewski.
20 września 2009 r. napisałam list do profesora Skubiszewskiego ze swoimi krótkimi uwagami interpretacyjnymi na temat Madonny, dołączając jej fotografie.
Jaka była moja radość, gdy 24 września br.

Na poprzedniej stronie: figura
Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w ołtarzu przed rozpoczęciem
prac konserwatorskich
(grudzień 2006 r.).
Obok: gotycka rzeźba po
odnowieniu i introdukcji
w kościele w Stobiernej
(listopad 2009 r.)

U dołu od lewej: oryginalne
gotyckie fragmenty rzeżby:
Dzieciątko Jezus oraz księżyc
– symbol zła pod stopami
Matki Boskiej

Janusz Sądel

Jacek Stankiewicz
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otrzymałam telefonicznie pozytywną wypowiedź na ten temat. Profe
Profesor Skubiszewski, po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji fo
fotograficznej, pozwolił mi powoływać się na swoją ustną pozytywną
wypowiedź o Stwoszowym autorstwie co najmniej projektu rysunkowego
Madonny, wykluczając charakter naśladowczy tego dzieła. Tydzień później,
będąc w Krakowie, zauważyłam wspomnianą malarską kopię Madonny
w kościele Mariackim. Kopia o rozmiarach odpowiadających wymiarom
naszkiMadonny Stobierskiej, jest obrazem wotywnym, zdradzającym naszki
oryginacowanie jej (zapewne węglem) bezpośrednio z rzeźbiarskiego orygina
łu. Odbicie tego rysunku na podobraziu, dało w efekcie szkicowy zarys
sylwetki Madonny w lustrzanym odbiciu. Dzieciątko znajduje się nie
po lewej, jak w Stobiernej, lecz po prawej stronie Matki Boskiej, ale tak
samo przytula do serca owoc – symbol odkupienia ludzkości.
Obraz, choć pochodzący z roku 1599, utrzymany jest w tradycji późnogotyckiej. Madonna skłania się w kierunku jednej z nieistniejących już tu postaci asystencyjnych, co jest wspomnieniem
przynależności oryginału rzeźbiarskiego do typu ikonograficznego Sacra Conversatione. Kopia wykonana jest jednak zgodnie
z zaleceniami soboru Trydenckiego z roku 1563: Madonna, jak
w rzeźbie stobierskiej, przedstawiona jest jako Królowa trzymająca berło, tu jednak w duchu potrydenckiej pobożności, koronują ją aniołowie; Dzieciątko – w Stobiernej nagie, zgodnie
z symboliką Jego ludzkiego ciała danego przez Matkę, tu w malartrzyskiej potrydenckiej kopii odziane jest w tunikę, a w prawej ręce trzy
ma krzyż. Szaty Madonny są, jak w Stobiernej, bogato udrapowane, tu
przedjednak nieco inaczej, zgodnie z posoborową tendencją unikania przed
stawiania świętych w udziwnionych, „cudzoziemskich” strojach (płaszcz
statuy nawiązuje do szat antycznych).
W obrazie, pod draperią, jak i w rzeźbie, rysuje się konstrukcja
postaci Madonny, zgodnie ze Stwoszowym sposobem przedstawiania
osób, a na Jej ramiona jak w stobierskiej spływają długie, ciemne włosy.
Pod stopami, jak w Stobiernej, widoczny jest sierp księżyca, zgodnie
doz wizją św. Jana Ewangelisty, opisaną w Apokalipsie. W obrazie do
datkowo pojawia się wąż o smoczym wyglądzie. Zapewne i rzeźba,
i obraz cieszyły się kultem. Rzeźba przed likwidacją niemodnego
już ołtarza została skopiowana w technice malarskiej; kopia ta
przetrwała w kościele Mariackim do dziś; wyrazem kultu tego obob
razu jest wspaniała późnobarokowa rama w formie paludamentu
z II połowy XVIII wieku i zaObraz wotywny z 1599 r.
wieszone obok wota.
w kościele Mariackim w Krakowie
Rzeźba Madonny pod koInga Platowska-Sapetowa niec XIX wieku trafiła do
Stobiernej. Obecnie dzieło
świetnego rzeźbiarza sprzed
využiť počas teoretickej rekonštrukcie pięciuset lat dzięki zapobieprvotného umiestnenia sochy v interiéri gliwości parafian i wysiłkom
służb konserwatorskich odzyMariánskej svätyne v Krakove.
Formulovala som hypotézu, že v Sto- skało swą dawną świetność. n
biernej sa zachovalo najstaršie dielo zo
1
Wojciech Walanus, Późnogosúboru Stwoszowých Madon s dieťatkom,
tycka
rzeźba drewniana w Małovytvorené blízkym spolupracovníkom,
polsce
1490–1540, s. 59.
možno synom rezbára Stanisławom Stwo2
Nie znaliśmy wówczas nieszom, podľa projektu samotného majstra.
stety zachowanej malarskiej kopii
Významný vedec a znalec umeleckého Madonny, o sto lat późniejszej,
diela Wita Stwosza prof. Piotr Skubiszewski wykonanej w innym stylu.
3
prijal moju hypotézu a po analýze fotograElżbieta Piwowarczyk, Dziefickej dokumentácie súhlasil s odvolaním je kościoła Mariackiego (XIII–
sa na jeho výpoveď o autorstve majstra –XVI w.), 2000. Książkę napisaną
Stwosza, prinajmenšom v grafickom návr- w oparciu o pracę doktorską pod
kierunkiem profesora Jana Samka
hu Madony.

Madona zo Stobiernej
Počas reštaurátorských prác interiéru neogotického farského kostola Nepoškvrneného Srdca Najsvätejšej Panny
Márie v Stobiernej v Rzeszowskej diecéze a dekanáte, odhalila na jar v roku
2007 reštaurátorka Joanna Jasiewicz-Witczak neskorogotickú sochu Madona
s dieťatkom. Dielo vymanené z lipového
polena vynikajúcim dlátom, očarujúce
jemnosťou zobrazenia Bohorodičky s dokonalou kompozíciou drapérie šiat, smeruje myšlienky k rezbárskym dielam samotného Wita Stwosza. V krakovských
archívnych písomnostiach sa zachovali
zmienky o jeho krakovských sochách,
ktoré dnes už neexistujú, ale dajú sa

polecił mi O.B.J. Wanat.
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Praca dla renowatorów

św. Jura w Lwowie. Odsłonięto
także szereg popiersi osób świeckich i kościelnych, m.in. poety
Tarasa Szewczenki i kompozytora
Mykoły Łysenki. Datowane na połowę lat 30. XX wieku malowidła,
na wniosek bazylianów, zostały
wpisane do rejestru zabytków. Reprezentujące dobry warsztat polichromie mają zostać odnowione.

Birczanin (Wikipedia)

W zespole cerkiewno-klasztornym zakonu bazylianów na
Zasaniu w Przemyślu, podczas remontu w salach wysokiej sutereny pod prezbiterium cerkwi, odkryto ścienne polichromie.
W 1945 r. Urząd Bezpieczeństwa nakazał, aby bazylianie
opuścili klasztor, który po latach przeznaczono na potrzeby Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Przemyślu.
W klasztorze archiwum umieściło swoje biura, natomiast cerkiew pw. Matki Bożej Bolesnej przeznaczono na magazyn akt. Od października
1991 r. bazylianie ponownie
przejęli zespół. Po dokonaniu koniecznych remontów
i readaptacji klasztor zapełnił się znowu zakonnikami.
Odkryta
polichromia
znajduje się na ścianach
sutereny. To w większości
motywy roślinno-kwiatowe na bordiurach dookoła otworów drzwiowych
i okiennych oraz płaszczyzny prostokątne z przedstawieniami obrazowymi,
zawierające m.in. cerkiew

tekst Krzysztof Zieliński, fot. Grażyna Stojak
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Słów kilka w sprawie Beniowej
Na okładce „Skarbów Podkarpackich”
nr 4 (17) 2009 znajduje się zdjęcie podpisane przez Redakcję „Nagrobek w nieistniejącej wsi Beniowa”. Spieszę wyjaśnić, że
nie jest to nagrobek, a cokół krzyża przydrożnego (sic!), postawionego przez gospodarza o nazwisku Bat’ko. Wykute imię
jego jest dość tajemnicze, może był to Ilja,
a może Iwan, a postawił ten krzyż w 1888
roku za odpuszczenie grzechów, co jest
dość często występującą intencją. Inskrypcja zawiera dość tajemniczą informację

w postaci napisu „Jurko * 1872”. Gwiazdka
wskazuje zwykle datę urodzenia i pojawia
się na nagrobkach. W tym wypadku zapewne chodzi o syna Bat’ków, ale dlaczego
pojawiło się ono w takiej formie? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie nagrobek to nie jest. Dowodem
są także katastry, na których w miejscu
tym wskazany jest krzyż przydrożny.
Może ojciec i syn wykonali ten cokół
razem? Przypuszczenie to rodzi fakt, że
forma cokołu ma bardzo lokalny charakter,
rzec by można „beniowski”. Nie natrafiłem
do tej pory na podobne w okolicy. Natomiast na beniowskim cmentarzu pochowany jest fundator (jego imię jest wykute
podobnie tajemniczo na nagrobku), a także Nastunia Bat’ko (+1926) żona... Jurka!
Mało tego! Inskrypcje na wspomnianych
nagrobkach są bardzo podobne do siebie,
a więc albo wykonała je ta sama ręka albo...
syn odziedziczył umiejętności po ojcu.
Może Bat’kowie byli kamieniarzami,
podobnie jak Buchwakowie w Berehach
Górnych, którzy sami dla członków rodziny wykuli parę nagrobków o formach
nigdzie indziej nie spotykanych? Kamieniarstwo było dawniej dość popularnym
zawodem, często o znaczeniu czysto gospodarczym, bo ktoś musiał kuć kamie-

nie żarnowe, młyńskie, czy choćby osełki
i w ogóle obrabiać kamień.
Nie wiem, z którego roku jest to zdjęcie, ale... Niezmiernie przykry jest fakt
braku krzyża żeliwnego! Pracowaliśmy
w Beniowej w 1990 roku i wtedy krzyż
był! Później dwukrotnie został uszkodzony, ale za każdym razem wracał pospawany na swoje miejsce. A teraz go nie ma,
smutne. I smutne tym bardziej, że był to
jeden z dwóch zachowanych w Beniowej
w komplecie krzyży przydrożnych, a było
ich co najmniej siedem i jeszcze kamienna
kapliczka zniszczona całkowicie podczas
[...] rekultywacji.
Ciekawe co się stało z krzyżem? Będę
dzwonił do Derwicha (leśniczy parkowy),
może on wie, a może go przechowuje, podobnie, jak jeden z przydrożnych krzyży
żeliwnych z Beniowej i piękny kuty żelazny
krzyż ze starszej cerkwi w Beniowej zbudowanej w 1779 roku, nie zaś tej zbudowanej w 1909 r.
Cmentarz położony jest dobre 700 metrów dalej na południe od opisywanego cokołu, który – nota bene – posadowiony jest
na kamieniu młyńskim albo żarnowym
(dość często wykorzystywano wtórnie
w ten i na inne sposoby kamienie młyńskie
oraz żarnowe).
Szymon Modrzejewski
Stowarzyszenie Magurycz
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tekst i fot. Jolanta Danak-Gajda

O kaplicy, która rodzinę
Są nieodłącznym
elementem naszego
krajobrazu. Stoją przy
zagrodach, na rozstajach
dróg, w miejscach
tragicznych zdarzeń,
przy zapomnianych
cmentarzach cholerycznych. Mowa
o kapliczkach
przydrożnych, tych
małych zabytkach
architektury sakralnej.
Wszystkie mają ciekawą
historię, związane są
z nimi legendy
i prawdziwe zdarzenia.

N

a skraju Puszczy Sandomierskiej,
niedaleko Kamienia i Jeżowego,
jadąc w kierunku północnym na
Bojanów, leży Zalesie. W centrum wsi stoi
charakterystyczna budowla – nie kapliczka, ale kaplica. Niegdyś opowiadał mi o niej
Krzysztof Ruszel, etnograf z rzeszowskiego
Muzeum Etnograficznego – zrobił to tak
ciekawie, że postanowiłam pojechać do Zalesia i zobaczyć ten zabytek. Rzeczywiście
robi wrażenie.
Kaplica zbudowana jest na planie ośmiokąta, konstrukcji zrębowej z okrągłych bali

Napis fundacyjny nad
wejściem do kaplicy

Nisko
Zalesie
RZESZÓW

dębowych, przykryta stożkowym
daszkiem z sygnaturką i dzwonkiem, wzywającym mieszkańców
wsi do modlitwy na Anioł Pański. Nie tylko bryła imponuje, ale
i wnętrze. W środku znajduje się
prawdziwe muzeum sztuki ludowej, swoista galeria, na którą składa
się siedem polichromii i cztery obrazy olejne.
Budowla pochodzi z 1849 roku. Powstała w krótkim okresie po
zniesieniu pańszczyzny, jako wotum dziękczynne. Choć fakt ten
potwierdzają potomkowie rodziny
fundatorów kaplicy, mieszkańcy
wsi są innego zdania. Mówią, że
postawiono ją za uratowanie wsi
od zarazy cholery. Fundatorami
była bogata rodzina kmieca Kopciów, Tomasz (syn Jakuba) i jego
żona Zofia. Informuje o tym tablica
umieszczona nad wejściem do kaplicy. Kopciowie pochodzili z Kolbuszowej i osiedlili sie w Zalesiu.
Do ozdobienia wnętrza kaplicy
zaprosili dwóch malarzy z Leżajska – ojca i syna Stankiewiczów – znanych w latach 40. XIX wieku artystów. Namalowali
oni polichromie i obrazy olejne, z których
najważniejsze są dwa wizerunki patronów
kaplicy: śś. Tomasza i Zofii. Jak mówił mi
Krzysztof Ruszel, na początku lat 90. ubiegłego wieku otrzymał list od Feliksa Kopcia
z Krakowa. Potomek fundatorów, wtedy już
emerytowany lekarz, dziękował rzeszowskiemu etnografowi za artykuł poświęcony
Lasowiakom, w którym zamieszczone było
zdjęcie kaplicy i jej krótki opis. Jednocze-
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Kopciów połączyła

Kaplicę chętnie udostępnia jej
opiekun Stanisław Kopeć
śnie okazało się, że Feliks Kopeć – praprawnuk fundatorów kaplicy – postanowił tę
już zabytkową budowlę uratować, siłami
rodziny rozproszonej po całej Polsce i za
granicą. Zaapelował do rodziny, aby uczestniczyła w kosztach remontu i pomogła
w sfinansowaniu prac konserwatorskich.
Cała familia się skrzyknęła i w dwa lata odnowiono wnętrze oraz poprawiono konstrukcję dachu i przykryto go nową blachą.
Do księgi pamiątkowej wpisano nazwiska
wszystkich, którzy kaplicę ratowali. Dzięki
tej inicjatywie rodzina Kopciów poznała
się i zintegrowała. Losy poszczególnych jej
członków Feliks Kopeć spisał i tak kaplica
w Zalesiu przyczyniła się do odnowienia

więzi rodzinnych, choć wielu z tej familii
nigdy w Zalesiu nie było.
Obecnie kaplicą opiekuje się Stanisław
Kopeć, dziś już 87-letni staruszek, mieszkający w domu po drugiej stronie ulicy. Chętnie
bierze klucze i z trudem otwiera kłódkę chroniącą wnętrze przed świętokradcami. Jak mówi, kaplica nadal pełni bardzo ważną funkcję
w życiu społeczności wiejskiej Zalesia. Tak jak
przed laty, odbywają sie tu majówki, modlą
się państwo młodzi przed wyjazdem do
ślubu, przychodzą procesje w Boże Ciało.
Mimo, że Zalesie leży na uboczu głównych
traktów komunikacyjnych, nie brakuje też
turystów oraz pielgrzymów, o czym świadczą
liczne wpisy do księgi pamiątkowej. n

U góry od lewej: polichromia
na sklepieniu kaplicy oraz
jedna z malowanych płycin
na ścianie ośmiobocznego
wnętrza.
Poniżej: kopia obrazu Matki
Boskiej Leżajskiej na ołtarzu

Kaplnka rodiny Kopciovcov
Na okraji Sandomierskeho pralesa
v obci Zalesie stojí kaplnka na pôdoryse osemuholníka, z okrúhlych dubových trámov, prikrytá kužeľovou
strieškou s malou vežou a zvončekom, ktorý vyzýva obyvateľov obce
na modlitby Anjel Pána. Vo vnútri
sa nachádza ozajstné múzeum ľudového umenia, akási galéria, ktorá
sa skladá zo siedmich polychrómií
a štyroch olejových obrazov. Stavba

pochádza z roku 1849. Vznikla ako
výraz vďakyvzdania krátko po zrušení poddanstva. Fundátorom bola
bohatá sedliacka rodina Kopciovcov,
Tomasza, syna Jakuba a jeho ženy Zofie. O tejto udalosti informuje tabuľa,
ktorá je umiestnená nad vchodom
do kaplnky. Rodina Kopciovcov pochádzala z Kolbuszowej a usídlila sa
v Zalesí. V súčasnosti sa o kaplnku stará 87-ročný Stanisław Kopeć.
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tekst Edward Tabor

Burza nad

Historyczne zdjęcia
przedstawiające plac
targowy w Mielcu

Mielec
RZESZÓW

Od początku istnienia Mielca teren rynku był jego centralnym punktem. To wokół niego powstawały pierwsze
zabudowania, był również miejscem spotkań i handlu.
W 1845 r. cesarz austriacki Ferdynand potwierdził prawa
Mielca do organizowania pięciu jarmarków w roku i cotygodniowych targów w czwartki.
Podczas jednego z największych pożarów w historii miasta w 1900 roku ogień strawił blisko 3/4 domów
przy rynku i dochodzących doń ulicach. Po odbudowie
wszystkie były już piętrowe, murowane i kryte blachą. Na
pierwszych zachowanych widokach płyty rynkowej widać,
że była ona wybrukowana, wzdłuż kamienic ułożone były

trotuary, a po bokach przecinającej ją ulicy znajdowały się
rynsztoki. W połowie lat 30. XX wieku, z inicjatywy burmistrza Franciszka Kazany, przeniesiono targowisko z rynku
na błonia oraz wprowadzono na plac klomby i drzewka, co
zdecydowanie poprawiło jego estetykę i stan sanitarny.
Po II wojnie światowej znajdowały się na nim groby
żołnierzy radzieckich, dopiero w latach 1948–1949 dokonano ekshumacji i przeniesienia szczątków na cmentarz
przy ul. Wolności. Przez szereg pierwszych lat PRL rynek
nosił nazwę placu gen. Karola Świerczewskiego.
Więcej informacji: www.starymielec.pl

Prezydent Mielca Janusz Chodorowski
obwieścił radnym, że czas na dyskusje o planach przebudowy mieleckiego rynku się kończy i przyszła pora na
konkretne działania. Druga wersja projektu opracowanego przez Pracownię
„Peter Pan” miała być kompromisem,
który pogodzi sprzeczne interesy różnych środowisk, a tymczasem krytyka
wybuchła na nowo. Oponenci twierdzą, nie bez racji, że jest to kompromis, z którego zadowoleni są jedynie
sklepikarze i handlowcy. Okazuje się,
że wielu mielczan do przeforsowanych
zmian odnosi się negatywnie.

G

wałtowność protestu środowiska
kupieckiego sprawiła, że magistrat
wbrew pierwotnej idei rewitalizacji
starówki, zlecił projektantowi zasadniczą
zmianę zaprezentowanej na początku koncepcji. Zamiast rynku ,,dla ludzi”, pozbawionego ruchu ulicznego z fontanną pośrodku,
powstał projekt, który co prawda zachował
fontannę, ale została ona otoczona rondem
i parkingami. W ten sposób pomysł na rynek
jako miejsce odpoczynku, spacerów i cywilizowanego sposobu spędzania wolnego
czasu, legł w gruzach. Pierwotna koncepcja zdawała się iść w kierunku spełnienia
oczekiwań mieszkańców, natomiast nowa
– spełnia życzenia kupców.
Od samego początku wiadomo było, że
proponowany remont rynku wzbudzi ożywioną dyskusję i sprostanie różnym gustom
będzie niezwykle trudne. Już w ubiegłym

Kroton

rynkiem
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roku, podczas pierwszej prezentacji projektu przez architekta Piotra Tabora, pojawiły się głosy krytyczne. Styl proponowany przez architekta niektórym oponentom
wydawał się aż nadto nowoczesny, wskazywano także na brak jakiegokolwiek charakterystycznego elementu nawiązującego do
historii tej części miasta. Później dyskusja
zaczęła się toczyć głównie wokół natężenia
ruchu, jaki miałby być zachowany. Licytacja
na argumenty między zbuntowanymi sklepikarzami a projektantem oraz inwestorem
zakończyła się daleko posuniętymi ustępstwami na rzecz handlowców.
Rozczarowania nie krył projektant, który, trzeba to zaznaczyć, zajmował się tylko
zagospodarowaniem płyty głównej rynku,
pozostawiając tzw. część drogową projektu
czyli przebudowę ulicy Mickiewicza (a także ulicy Legionów) w gestii projektantów
i specjalistów od ruchu drogowego.
Dość długo nie było wiadomo, czy ulica
Mickiewicza pozostanie drogą dwukierunkową, czy będzie tam obowiązywał jeden
kierunek jazdy, co z pewnością spowodowałoby zmniejszenie natężenia ruchu na
samym rondzie w rynku. Sklepikarze ape-

Obecny widok
mieleckiego rynku

Wizualizacje pierwszej
koncepcji modernizacji
rynku w Mielcu (autorstwo:
Pracownia Projektowa
„Peter Pan”)
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Pierwsza koncepcja
modernizacji (autorstwo:
Pracownia Projektowa
„Peter Pan”)

Są ostateczne decyzje, które zakończyły publiczną dyskusję o przyszłym wizerunku
mieleckiego rynku. Mielec
dostał pieniądze na remont
ulic Mickiewicza, Legionów
i ulicy Rynek. Trwa przygotowanie procedur przetargowych i w roku 2010 ulice
te będą modernizowane, co
zapoczątkuje rewaloryzację
całego rynku. Kolejnym etapem będzie przebudowa płyty rynku, ale to raczej stanie
się najwcześniej w roku 2011.
Warunkiem jest zdobycie unijnego dofinansowania w ramach programu rewitalizacji miast. Aby starać się o te
pieniądze, rada miasta pod
koniec października br. zatwierdziła zmiany (uaktualnienie) w Lokalnym Programie Rewitalizacji Mielca.

lowali, aby wszystko zostało po staremu
i tak też się stało. Auta mają jeździć – tyle,
że po bruku zamiast po asfalcie, a reszta to
nic innego tylko tzw. lifting, czyli kostka,
kwietniki, ławki i tzw. mała architektura.
Właściciele sklepów zostali zaspokojeni, ale
można się było spodziewać, że to nie koniec
przepychanek, bo inne strony zainteresowane projektem poczuły się zlekceważone
i ,,za pięć dwunasta” zaczęły walkę o swoje
postulaty.
Obiektywnie patrząc na to, co inwestor zaproponował w zmienionej koncepcji, można dojść do wniosku, że mówienie
o kompromisie między władzami miasta
i sklepikarzami jest sporym nadużyciem.
Utrzymanie dwóch kierunków jazdy, pozostawienie na rynku przystanków i dopuszczenie ruchu autobusów MKS-u w najmniejszym nawet stopniu nie zmniejszy
ruchu. Przejazd po obwodzie ronda w rynku jeszcze miałby jakiś sens, gdyby autobusy
pojawiały się tu sporadycznie, a przejeżdżającymi samochodami były tylko te w drodze
na parkingi znajdujące się przy pierzejach
kamienic. Zdaniem większości krytyków
zmienionego projektu utrzymanie ruchu
tranzytowego przez płytę rynku (w kierunku na most), na co liczą sklepikarze, to nieporozumienie przekreślająca sensowność
zaproponowanego rozwiązania. Wielkość

dopuszczonego ruchu będzie miała także
wpływ na realność zaproponowanego przez
projektanta alternatywnego wykorzystania parkingów przy pierzejach kamienic na
potrzeby letnich ogródków. Jeżeli ruch po
rondzie będzie śladowy, ogródki będą miały
sens, jeżeli nie, to stracą rację bytu.
Mieszkańców starówki zbulwersowały
plany wycięcia wszystkich obecnie rosnących drzew w rynku. Projektant przyznał,
że próbował ocalić choćby kilka najokazalszych, ale okazało się to niemożliwe. Stare
drzewa mają zastąpić nowe i będą to okazy
na tyle duże, że brak zieleni nie będzie odczuwalny. Trzeba się jednak liczyć z tym, że
nasadzenie nowych dużych drzew, to jednak kosztowna operacja.
Społeczny protest wobec ronda z fontanną na środku rynku zyskał rozgłos i na
pewno prezydent miasta nie może tych głosów zlekceważyć, tym bardziej, że strona
społeczna zaproponowała rozwiązanie alternatywne. Zakłada ono podzielenie rynku
na dwie części: na jedną większą, typowo
rekreacyjną z parkiem, zielenią, elementami małej architektury, małą fontanną itp.
oraz drugą mniejszą z parkingami i przystankami dla autobusów MKS-u. Ruch samochodów przecinałby płytę rynku podobnie jak teraz, ale nie kolidowałby z ruchem
pieszych, co jest główną wadą ostatniej
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koncepcji przedstawianej przez pracownię
,,Peter Pan”.
Społeczny projekt na pewno jest wart
rozważenia. Być może zyskałby szerszą akceptację niż oba wcześniej przedstawiane
warianty. Doświadczenia z konsultacjami
społecznymi na temat dużych inwestycji
miejskich nie są dla władz miasta budujące.
Miały być z tego wyciągnięte wnioski, ale
czy do końca tak się stało?
Autor opracowanej i skorygowanej koncepcji projektowej – Piotr Tabor ma żal do
protestujących mieszkańców. Uważa, że do
tej pory nie przejawiali prawie żadnej aktywności, mimo że o remoncie rynku mówiło się już od ponad roku. Dopiero teraz
stali się także aktywni politycy. – Starałem
się pogodzić w jakiś sposób interesy i kupców, i mieszkańców – żali się projektant.
– Ci pierwsi chcą ruchu samochodów, aby
rynek żył aktywnym życiem, żeby cały czas
coś się tu działo. Mieszkańcy wprost przeciwnie: potrzebują ciszy i spokoju – chcieliby zamienić rynek w wielki park. Nie sądzę,
aby to był dobry pomysł. Definicja rynku
jest jasna i precyzyjna – rynek to jest plac,
który ma służyć wszystkim, który ma tętnić
życiem. Jeżeli nie udało mi się w wystarczającym stopniu tego osiągnąć, to jestem gotowy zacząć pracę od nowa, ale nie wiem,
czy jest jeszcze na to czas. n

Alternatywna koncepcja modernizacji
rynku przygotowana przez
stronę społeczną

Búrka nad námestím
Projekt prestavby starého námestia v Mielci vyvoláva silné emócie.
Jeho autor Piotr Tabor chcel zosúladiť záujmy kupcov aj občanov. Stalo sa to, bohužiaľ, komplikovanejšie
ako sa pôvodne predpokladalo – tí
prví chcú premávku vozidiel, chcú,
aby na námestí kvitol aktívny život, aby sa tu po celý čas niečo
dialo. Obyvatelia práve naopak,
chcú ticho a kľud – chceli by zmeniť námestie na veľký park. Piotr
Tabor je presvedčený, že to nie je
najlepší nápad. Definícia námestia je jasná a presná – námestie je
priestranstvo, ktoré má slúžiť všetkým a ktoré má pulzovať životom.
Obyvateľov mieleckého starého
mesta rozhnevali plány vypílenia
všetkých stromov, ktoré dnes rastú
na námestí. Autor projektu priznal,
že sa snažil o záchranu aspoň nie-

Edward Tabor

koľkých najvzácnejších stromov,
ale zistilo sa, že to nie je možné.
Staré stromy majú byť nahradené
novými a mali by to byť natoľko
veľké stromy, aby nedostatok zelene nebol citeľný. Verejný protest
proti projektu okruhu s fontánou
uprostred námestia získal veľkú
podporu a preto primátor mesta
nemôže tieto hlasy zobrať na ľahkú
váhu o to viac, že verejnosť navrhla
alternatívne riešenia. Tento návrh
predpokladá rozdelenie námestia
na dve časti: na jednu väčšiu, typicky rekreačnú, s parkom, zeleňou
a prvkami malej architektúry, napr.
malou fontánou a na druhú časť,
menšiu, s parkovacími plochami
a autobusovými zastávkami. Premávka automobilov by pretínala
plochu námestia ako doposiaľ, ale
nekolidovala by s pešou zónou.
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tekst Barbara Adamska, fot. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Pory Roku
Martina Altomontego

obrazy z kolekcji Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
Miła wiosna zrywa wdzięczne dary ze swych różanych
ogrodów, gorące lato cieszy się zebranymi plonami, i jesień
zapowiada góra opleciona winną latoroślą, a i zima zwiastując
tę porę roku traci barwy z powodu ostrego mrozu.
Joseph Justus Scaliger (1540–1609)

P

rzytoczone słowa poety malują wizerunki pór roku. Podobnie uczynił
Martino Altomonte tworząc na początku XVIII wieku cztery płótna z personifikacjami: Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy.
Mistrz pór roku wielce zasłużył się dla polskiej sztuki w czasach króla Jana Sobieskiego, w późniejszych latach swojej twórczości
dla kultury plastycznej Austrii.
Obrazy Martina Altomontego przechowywane w rzeszowskim Muzeum stanowią
cenny zabytek w rodzimych zasobach malarstwa europejskiego nie tylko ze względu
na ich artyzm i wartości estetyczne. Płótna
bowiem należą do nielicznie zachowanych
w naszym kraju dzieł tego malarza. Martino Altomonte przedstawił wyobrażenia
pór roku zgodnie z kanonem „Ikonologii”

Od lewej: Wiosna, Lato,
Jesień, Zima – obrazy
Martina Altomontego
ze zbiorów Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie

Cezarego Ripy – księgi, która pełniła rolę
przewodnika po świecie zawiłych symboli
i alegorii w barokowej sztuce.
Jako Wiosnę Altomonte namalował młodą kobietę, która z czułością obejmuje nagie
dzieciątko. Jej skromny ubiór, prosta czerwona suknia i jasnozielony płaszcz narzucony
na głowę upodabnia raczej naszą bohaterkę
do Madonny do niż Flory, tryskającej zmysłową urodą staroitalskiej bogini wiosennego kwitnienia i płodności. Z tej przyczyny
temat obrazu odczytywano wcześniej jako
wizerunek Marii z Dzieciątkiem. Skojarzenie
uzasadnione, bowiem mistrz malując swoje
Madonny wielokrotnie powtarzał ten układ
kompozycyjny.
Letnią porę personifikuje kobieta dojrzała, świadoma powabów swojej urody.
Odsłania nagi tors i zdaje się nie zauważać
zalotów obłapiającego ją satyra. Postać Lata
kojarzy się z wyobrażeniem Cerery, rzymskiej patronki urodzaju. Świadczą o tym
atrybuty: korona z dojrzałych kłosów zboża
na jej głowie i naturalistycznie namalowany
owoc gruszki, który słoneczna bogini prezentuje wytwornym gestem.
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Uosobienie Jesieni przybrało na płótnie Altomontego postać Bachusa, bóstwa
wina, plonów i płodnych sił natury. Ciało
nietrzeźwego bożka, ujęte w malowniczym
skrócie spoczywa ukośnie w stosunku do
płaszczyzny obrazu. Postacie towarzyszące
Bachusowi usiłują go podtrzymać. Czyniąc
to dublują jego gesty. Motywem przewodnim tej niezwykle dynamicznej kompozycji
opartej na kilku diagonalnych liniach jest
winna latorośl. Jej liście wieńczą głowę Bachusa. Postać wychylająca się z drugiego
planu unosi ponad głową pijanego bóstwa
ciężką kiść winnych gron, pewnie zerwanych z krzewu, który dopełnia kompozycję
jako jedyny element usytuowany pionowo.
Zimę wyobraża skulony, brodaty starzec,
okryty płaszczem z grubej tkaniny. Kominkowym miechem usiłuje rozniecić ogień,
równocześnie czule gładzi główkę jednego
z dwojga dzieci. Za nimi wyłania się pogrążona w cieniu sylwetka kobieca, pokazana na tle surowego krajobrazu. Przeciwną
stronę dalszego planu artysta potraktował
jak fragment mieszkalnego wnętrza. Przedstawił ścianę z półką na garnki. Ten epizod
martwej natury rozjaśnia złota iskierka,
maleńki refleks światła żarzący się na korpusie miedzianego naczynia.
Martino Altomonte wszedł do dziejów
sztuki jako wybitny przedstawiciel austriackiego baroku. W swoim długim życiu ten
wielce pracowity artysta namalował liczne
freski i plafony oraz ogromną ilość obrazów
sztalugowych do ołtarzy.
Przyszedł na świat w Neapolu w 1657 roku. Tam zapewne rozpoczął pierwszą naukę
sztuki malarskiej. Jako szesnastolatek powędrował do Rzymu. Przez pięć lat uczył się
u najwybitniejszych przedstawicieli baroku

w tym środowisku: u Giovanniego Battisty
Gaulliego zwanego Baciccia (1639–1709)
i u Carla Maratty (1625–1713). Można domyślać się, że młody neapolitańczyk studiował w rzymskiej Akademii Św. Łukasza,
chociaż w jej aktach nie został odnotowany.
W 1684 roku przybył do Polski prawdopodobnie na skutek protekcji jednego z kardynałów, spełniającego prośbę Jana III Sobieskiego o wyszukanie malarza, który mógłby
upamiętnić w obrazach zwycięskie batalie
monarchy w wojnach toczonych z Turkami.
Mistrz osiadł w Warszawie, ożenił się
z Barbarą Dorotą Gierkien (Guerquin?). Tutaj przyszło na świat czworo z jego pięciorga
potomstwa. Przez małżeństwo spowinowacił się i pozostawał w doskonałych rodzinnych kontaktach z innym nadwornym malarzem Jerzym Eleuterem Siemiginowskim.
Po przyjeździe do Polski artysta otrzymał potężne zlecenie od polskiego króla.
Miały nim być ogromnych rozmiarów obrazy ze scenami bitew pod Wiedniem i pod
Parkanami. Te monumentalne malowidła
ozdabiały wnętrze żółkiewskiej fary, panteonu rodu Sobieskich. Zaś dla dekoracji
komnat zamku w Żółkwi Altomonte namalował osiem batalii na znacznie mniejszych płótnach. Malarz pracował nie tylko
dla króla. Wykonywał zamówienia przedstawicieli magnackich rodów: Wodzickich,
Jabłonowskich, Elżbiety Sieniawskiej.
Po śmierci Jana III mistrz wraz z rodziną
przeprowadził się do Wiednia, gdzie został
malarzem cesarskiego dworu. W 1707 roku
Altomonte jest wymieniany w aktach tamtejszej Akademii malarskiej jako asystent
dyrektora Petera Strudla. Artysta działał już
wyłącznie w Austrii, ale nie stracił kontaktu
z krajem, w którym debiutował. Malował dla
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pałacu wilanowskiego i lwowskich kościołów klasztornych
franciszkanów i kapucynów. W Austrii
zajmował się dekorowaniem wielkich
rezydencji. Wykonał
plafony w pałacu arcybiskupim w Salzburgu (w 1710 roku),
freski w Sali Marmurowej Dolnego Belwederu w Wiedniu
(1716 r.) i zakrystii
Wiedeń, kościół urszulanek pw. św. Michała – obraz
stołecznej katedry
Martina Altomontego w ołtarzu głównym
św. Szczepana. Ołtarzowe obrazy, które wyszły spod jego
pędzla, spotykamy w kościołach na terenie
Austrii, Węgier i w Czechach. Od ok. 1720
roku artysta mieszkał okresowo w Linzu
z dłuższymi pobytami w swoim ulubionym
klasztorze cysterskim w Heiligenkreuz.
Zmarł w roku 1745 w Wiedniu i tam został
pochowany.
Adoracja imienia Boga
Imponujący dorobek malarza zdomino– obraz Martina Altomontego
wała tematyka religijna. Wyjątek stanowi
z kościoła pw. św. Piotra
seria scen batalistycznych, które powstały
w Wiedniu
we wczesnej fazie jego artystycznej działalności na zlecenie króla Jana Sobieskiego.
Jednak Martino Altomonte poświęcił też
niewielki margines swojej twórczości tematom świeckim, ilustrując wątki mitologiczne i alegorie. Do tych ostatnich należą
obrazy z rzeszowskiego Muzeum.
Wizerunki pór roku wywodzą się z antycznej tradycji. Ich symbole ukształtowa-

Fragment obrazu Martina
Altomontego Uzdrowienie
chromego przez apostołów
Piotra i Jana z kościoła
pw. św. Piotra w Wiedniu
Wszystkie reprodukcje dzieł sztuki: Wikipedia
Od lewej: wybrane karty z Bardzo bogatych
godzinek księcia de Berry: Luty i Październik,
przechowywane w Musée Condé
w Chantilly, Francja

ły się na skutek podziału roku słonecznego
według wiosennej i jesiennej równonocy
oraz przesilenia letniego i zimowego.
W rzymskich mozaikach spotykamy
kalendaria z wyobrażeniami czynności
symbolizującymi kolejne miesiące roku.
Starożytni artyści przedstawiali też personifikacje: Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy pod
postaciami bóstw, opiekujących się każdą z tych pór. Schemat kalendarza przejęli mistrzowie średniowiecza. Rzeźbiarze
ozdabiali wizerunkami rolników i pasterzy
kapitele kolumn i fryzy w romańskich kościołach. Mistrzowie epoki gotyku umieszczali sceny z miesiącami w oknach trzynastowiecznych witraży francuskich, wielkich
katedr lub na kartach świeckich, iluminowanych modlitewników. W niepowtarzalnym dziele, Godzinkach księcia de Berry
bracia Limburgowie na początku XV wieku
stworzyli miniatury opowiadające o tym, jak
pracowali przez okrągły rok poddani księcia i jakim rozrywkom oddawał się dwór
burgundzki. Czynności te były podporządkowane kolejnym miesiącom. Niderlandzcy
miniaturzyści malowali te rodzajowe sceny
na tle lirycznych krajobrazów, opartych na
obserwacjach natury.
Kalendarium powróciło jeszcze w drugiej połowie XVI stulecia w twórczości
malarskiej rodziny Bassano, której członkowie pozostawali w zasięgu wpływów sztuki weneckiej. Ich kompozycje w ciemnych,
nasyconych barwach, z rozbudowanym pejzażem w tle zaludniały rzesze wieśniaków
i ich zwierzęta; są przede wszystkim rejestrami prac polowych rozpisanych w dwunastomiesięcznym cyklu.
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Od lewej: obraz Lato Francesco Bassano oraz Scena pasterska pędzla
Jacopo Bassano z Muzeum Luwr w Paryżu
W drugiej połowie XVI wieku pojawiły się najdziwniejsze obrazy pór roku, jakie kiedykolwiek namalowano. Na dworze
habsburskich cesarzy w Pradze stworzył je
pochodzący z Mediolanu Giuseppe Arcimboldo (1527–1593). Komponował antropomorficzne martwe natury, zgodnie z manierystyczną tendencją do zaskakiwania widza
niezwykłymi efektami. Kształt ludzkiego
popiersia konstruował z elementów odpowiednich dla wybranego tematu. Wizerunek Wiosny ułożył z mozaiki różnorodnych
kwiatów. Lato to skomponował z dojrzałych
kłosów zbóż, warzyw i owoców. W obrazie
personifikującym Jesień przeważają liście
i owoce winnej latorośli. Zaś profil upiornej
postaci Zimy kształtują wysuszone korzenie, porośnięte hubą, pnączami i badylami.
Personifikacje pór roku stały się ulubionym tematem artystów baroku, epoki
posługującej się ogromną ilością alegorii
i emblematów. Powodem popularności
tych przedstawień nie była zapewne ich
łatwa czytelność, przypadek wcale nieczęsty w skali barokowej retoryki najeżonej
zawiłymi symbolami, wymagającymi od
odbiorcy erudycji. Motyw pór roku należy
do ikonograficznych wątków często i chętnie wykorzystywanych przy dekorowaniu
wystroju wnętrz nowożytnych rezydencji.
W barokowym spójnym dziele malarstwo,
podobnie jak rzeźba miało służyć architekturze. Dla jej dekoracji powstawały nie tylko
plafony, ścienne malowidła, rzeźby, ale także sztalugowe obrazy włączone do architektury wnętrza. Rzeźbione posągi i popiersia,
uosabiające pory roku zdobiły fasady rezydencji, a szczególnie miejsce wyznaczono
im w zespołach ogrodowej architektury.
W XVII wieku ten temat pojawia się
w dekorum polskich rezydencji. Kopułę Sali

pod Zodiakiem w łańcuckim Zamku pokrywają
stiukowe ornamenty Giovanniego Battisty Falconiego.
Bogactwo form sztukaterii przerywają cztery malowidła szkoły weneckiej wyobrażające alegorie pór roku wyrażone poprzez
znaki zodiaku.
W drugiej połowie lat 80. tegoż stulecia Jerzy Eleuter Siemiginowski namalował
cztery plafony z wyobrażeniami pór roku
w apartamentach królewskich pałacu w Wilanowie. Wielofigurowe kompozycje z fantazyjnym krajobrazem w tle miały według
królewskiego zlecenia miały ilustrować
Georgiki Wergiliusza. Malarz jednak wprowadził rekwizyty z rzeczywistego życia polskiej wsi.
W rzeszowskich obrazach występuje mniej skomplikowany, ikonograficzny
schemat pór roku, jednocześnie w czasach
baroku najbardziej powszechny. Altomonte
skomponował cztery sceny figuralne. Każda z nich eksponuje personifikację alegorii,
opatrzoną stosownymi atrybutami. Malarz
sprowadza wizerunki towarzyszących im
osób do roli tła. Cztery płótna stylowo jednorodne przedstawiają postacie w skomplikowanych skrótach, wykwintnych pozach,
czyniące subtelne gesty. Twarze bohaterów
pozbawione są wyrazu.
W dziełach tych dostrzegamy wyraźną
skłonność do stworzenia atrakcyjnej kompozycji nawet kosztem poprawności anatomicznej. W cyklu artysta parokrotnie powtarza te same ruchy postaci dekoracyjnie
pomyślane. Niedostatek ekspresji w rysunkowej kompozycji wynagradza ich wspaniała, ciężka ciemna kolorystyka. Malarz

Giuseppe Arcimboldo, Wiosna
Giuseppe Arcimboldo, Lato
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Giuseppe Arcimboldo, Jesień
Giuseppe Arcimboldo, Zima

znakomicie zestawił czerwienie z soczystą
zielenią, ciemne błękity ze złocistym ugrem
i terrakotą dając im za tło szmaragdowe lub
szafirowe niebo. Wspaniale oddane efekty
gry świateł i cieni modelują karnacje ciał od
śnieżnej, olśniewającej bieli, przez gradacje ugrów i terrakoty po odcienie szarości.
Kompozycje nie posiadają przestrzeni i wewnętrznej perspektywy. Sposób stłoczenia
akcji między krawędziami obrazu powoduje wrażenie napięcia, które zdaje się rozsadzać ramy.
Martino Altomonte urodził się, kiedy
okres włoskiego baroku miał się ku końcowi. Jako artysta schyłku skazany był na
obciążenia stylu dwóch epok: pełnego ekspresji, dojrzałego malowniczego baroku
i chłodnego klasycyzmu, w którym rządziła
idea podniesienia piękna natury do doskonałości. W obrazach mistrza dostrzegamy
dążenie do harmonijnej piękności postaci
oraz utrzymywanie nieustannego patosu
i ruchu. Tę naukę wyniósł z rzymskiej Akademii Św. Łukasza, gdzie obowiązywała
idealistyczna teoria Belloriego. Przejawia
się ona w rysunkowej kompozycji naszych
obrazów. Jednak siła ekspresji Pór Roku
tkwi w mocnej, ciemnej, wysmakowanej
kolorystyce rozjaśnionej ostrym, ślizgającym się światłem.

Ročné obdobia
Martina Altomonteho
Obrazy Martina Altomonteho,
pochádzajúce z Galérie rodiny Dąbských a uchovávané v Okresnom
múzeu v Rzeszowe, sú cennou
pamiatkou miestnych zbierok európskeho maliarstva, nielen vzhľadom na ich umeleckú a estetickú
hodnotu. Tieto plátna totiž patria
k tým dielam maliara, ktoré sa u nás
zachovali v malom počte. Martino
Altomonte zobrazil ročné obdobia
v súlade s kánonom „Ikonológie”
Cesareho Ripu – knihou, ktorá plnila úlohu sprievodcu svetom zložitých symbolov a komplikovaných
alegórií v barokovom umení.
Na Altomonteho obraze je Jar
mladou ženou, ktorá s precítením
objíma nahé dieťa. Leto personifikuje zrelá žena, vedomá si svojho
pôvabu. Odhaľuje svoje nahé telo a
zdá sa, akoby si nevšímala zálety objímajúceho ju Satyra. Zosobnením
Jesene je na Altomonteho plátne
postava Bakcha, boha vína, úrody

Barbara Adamska

a plodnosti. Telo podnapitého bôžika, vyjadrené v príťažlivej skratke,
leží kompozične šikmo vzhľadom
k ploche obrazu. Okolostojace postavy sa snažia Bakcha podopierať.
Zima je predstavená ako schúlený
bradatý starec, zahalený plášťom
z hrubej tkaniny. Krbovým mechom sa snaží rozfúkať oheň, súčasne jemne pohládza hlavu jedného
z dvoch detí.
Alegorické zobrazenie Jari, Leta,
Jesene a Zimy, ktoré visí na stene barokového ambitu (stĺpovej
chodby) dávneho Kláštora piaristov a jeho figurálne scény tvoria
predstavenie, ktoré sa odohráva
v expresívnych pózach a vyumelkovaných gestách, ktoré sú typické pre barokové divadlo umenia.
Dekoratívne obrazy vzbudzujú obdiv, niekedy možno aj zamyslenie
nad pravidelnou premenlivosťou
prírodných zákonov a nevyhnutnosťou ľudského osudu.

Paradoksalnie o wartościach artystycznych i estetycznych obrazów z rzeszowskiego Muzeum przesądza tradycjonalizm,
zapóźnienie malarza. Altomonte nie zastosował, za przykładem rzymskich akademików, nowatorskiej koncepcji mdłej i jakby
wyblakłej tonacji barwnej. Odmalował Pory Roku w nasyconych, ciemnych kolorach
z kontrastowymi efektami światłocienia, jak
czynili to najwięksi mistrzowie baroku począwszy od Caravaggia, Rubensa skończywszy na artystach, których sztukę podpatrywał jeszcze w Neapolu, a potem w Rzymie,
takich jak: Pietro da Cortona (1596–1669),
Giovanni Lanfranco (1582–1647) czy jego
uczeń Giacinto Brandi (1623–1691).
Cykl Pór Roku powstał zapewne w drugim dziesięcioleciu XVIII wieku, w Austrii.
W tym czasie Martino Altomonte stworzył
nieliczne w swojej tak bogatej twórczości obrazy osnute na wątkach czerpanych
z mitologii i historii starożytnej oraz alegoryczne apoteozy swoich mecenasów. Stylistyczne podobieństwa do naszych obrazów
odnajdujemy we freskach Dolnego Belwederu (z 1716 r.), gdzie mistrz przedstawił
hołd składany ks. Eugeniuszowi Sabaudzkiemu przez olimpijskie bóstwa, a także na
fasecie w książęcej sypialni, w malowidłach
z personifikacjami Dnia i Nocy, wyobrażonymi jako postacie Luny i Endymiona oraz
jako Apollina i Klythii.
Spośród płócien Altomontego dwa pozostają stylowo bliskie Porom Roku. W Ofierze Abrahama (1703 r. własność Muzeum
Diecezji Tarnowskiej) oraz Zuzannie i starcach (1709 r. w kolekcji Muzeum Górnego
Belwederu w Wiedniu) dostrzegamy identyczną manierę komponowania postaci:
odtwarzania podobnych typów fizycznych,
szczególnego sposobu modelowania twarzy
i rąk, oddawania fałdów szat jak w rzeszowskich obrazach. Wszystkie wspomniane
kompozycje łączy barokowa werwa, która opuści artystę po 1720 roku na korzyść
mdłej, rozjaśnionej kolorystyki i powielania wcześniej wypracowanych układów
kompozycyjnych.
Alegoryczne wyobrażenia Wiosny, Lata,
Jesieni i Zimy zawieszone na ścianie barokowego krużganka dawnego klasztoru pijarów
w Rzeszowie, jako figuralne sceny tworzą
spektakl odgrywany w ekspresyjnych pozach
i wyszukanych gestach, tak charakterystyczny dla barokowego teatru sztuki. Dekoracyjne obrazy budzą zachwyt, czasem nawet
zadumę nad cykliczną zmiennością praw
natury i nieuchronnymi kolejami ludzkiego
żywota. n

tekst i fot. Bogusław Rup, fot. archiwum
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Skarby na stryszku

Pracując w Ośrodku Kultury w Giedlarowej w 2002 r. postanowiłem zorganizować wystawę fotograficzną, która
miała na celu przybliżyć współczesnemu
społeczeństwu obraz miejscowości z początku wieku XX. W moje ręce zaczęły
trafiać pożółkłe fotografie, w większości
portrety: kobiet, mężczyzn, dzieci, pary
małżeńskie, studentów, księży – praktycznie cały przekrój społeczeństwa.
Sporą część zebranych fotografii stanowiły portrety żołnierzy w mundurach
austriackich i legionowych wykonywane
od roku 1914 i po zakończeniu I wojny
światowej. Fotografie na twardym, specjalnym papierze posiadały nadruk pozwalający wykorzystywać je jako karty
pocztowe. Po lewej stronie było miejsce
na korespondencję, a po prawej na
adres odbiorcy.

Z

Krzysztof Zieliński

e względu na oszczędność papieru,
jak i cenzurę, która obowiązywała
w czasie działań wojennych, fotografie, które pełniły rolę pocztówek były w powszechnym użyciu. Wiele zdjęć wykonanych
w okresie powojennym na odwrocie posiadało pieczątkę z treścią: „Kuczek Michał
Zakład fotograficzny Giedlarowa – Leżajsk”.
Zaintrygowany faktem, iż w tamtym okresie
w Giedlarowej istniał już zakład fotograficzny, dotarłem do potomków Michała Kuczka.
Okazało się, iż był to człowiek niezwykle aktywny i przedsiębiorczy, założyciel i pierw-

szy komendant zarówno straży grobowej,
jak i oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej
w Giedlarowej. Z zawodem fotografa zaznajamiał się we Lwowie. Po wcieleniu do armii
austriackiej wykorzystywano jego umiejętności poczas odbywania służby wojskowej,
a po wojnie założył pierwszy polski sklep
i zakład fotograficzny w Giedlarowej. Na
strychu jego domu, a był to jeden z pierwszych murowanych domów w tej miejscowości, potomkowie znaleźli kilkaset szklanych
negatywów, które posłużyły mi później do
opracowania wystawy fotograficznej „Z negatywów Michała Kuczka”.
Z opisów na zdjęciach dowiedziałem się,
że ożenił się z Marią z domu Leja, pochodzącą z sąsiedniej miejscowości Gillershof
(obecna ulica Moniuszki w Leżajsku), która należała wówczas do parafii Giedlarowa.
Przypomniałem sobie, iż kilka lat wcześniej
pracowałem w szkole w Grodzisku Górnym
z Janem Leją. Okazło się, że Maria Kuczek
była jego ciotką. Miała liczne rodzeństwo:
siostrę Antoninę oraz czterech braci: Stefana, Jana, Władysława i Piotra. Wszyscy czterej łącznie z mężem Antoniny, Władysławem Mochylskim zostali wcieleni do armii
austriackiej i wysłani na przeszkolenie, a po
niedługim czasie na front. Stefan i Jan zginęli
w czasie działań wojennych.

Po lewej: wnętrze stryszku,
na którego podłodze leżały
odnalezione „skarby”

Leżajsk
Giedlarowa
RZESZÓW
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Jedne z wielu ocalonych kart korespondencyjnych, tzw. „feldpostów”

Na pytanie, czy zachowały się jakieś pamiątki i zdjęcia po tamtych czasach, Jan odpowiedział, że niewiele pamięta z opowiadań
ojca, ale jakieś dokumenty i papiery widział
na stryszku. Dostałem pozwolenie na zbadanie tego miejsca i kilka dni później trafiłem na
strych murowanego spichlerza wybudowanego w 1900 roku przez dziadka Jana.
Po otwarciu drzwiczek ujrzałem całą masę papierów rozrzuconą bezładnie na podłodze strychu. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to sterta śmieci nadających się do
spalenia. Były tam stare zeszyty i podręczniki, z których uczyły się pokolenia Lejów,
masa gazet z różnych okresów, czasopisma
katolickie i świeckie, dokumenty ubezpieczeniowe oraz wiele innych papierów gromadzonych przez ponad sto lat.
Do najcenniejszych znalezisk można
zaliczyć świadectwa szkolne z końca XIX
i początku XX wieku, pamiątki i bilet przejazdu na Jubileuszową Pielgrzymkę do Rzymu w roku 1900, świadectwo chrztu Jana Lei
z 1914 r., gazety z wiadomościami z frontu I wojny światowej, czasopisma rolnicze
i wojskowe z okresu międzywojennego, czy
dokumenty potwierdzające przymusowe
oddawanie Niemcom płodów rolnych. Przeglądanie tych zbiorów zajęło mi kilka dni.
Zdjęć nie było wiele, ale trafiłem przy okazji na całą masę kart korespondencyjnych,
tzw. „feldpostów” i listów z okresu I wojny
światowej. Był to w warunkach wojennych
jedyny sposób na komunikację pomiędzy
rodziną, a przebywającym na froncie żołnierzem. „Feldpost” to karta ze sztywnego papieru, która na jednej stronie posiadała miej-

Poklady na streche sýpky
Počas prehľadávania starých písomností na streche murovanej sýpky z roku
1900 som objavil množstvo porozhadzovaných papierov na dlážke. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sú to kopy smetí,
ktoré sa hodia jedine na spálenie. Boli tam
staré zošity a učebnice, množstvo novín
z rôznych období, katolícke a svetské časopisy, poistenecké dokumenty a veľa
rozličných papierov, hromadených vyše
100 rokov.
K najvzácnejším nálezom patria školské vysvedčenia z konca 19. a začiatku 20.
storočia, pamiatky a cestovný lístok na Jubilejnú púť do Ríma z roku 1900, krstný list
Jana Leju z roku 1914, noviny so správami
z frontu I svetovej vojny, roľnícke a vojenské časopisy z medzivojnového obdobia

Bogusław Rup

alebo dokumenty, potvrdzujúce nútené
odovzdávanie poľnohospodárskych plodín Nemcom.
Fotografií bolo málo, ale natrafil som
na množstvo korešpondenčných lístkov,
tzv. „feldpostov” a listov z obdobia I svetovej vojny. Počas vojny to bol jediný možný spôsob komunikácie medzi rodinou
a frontovým vojakom. „Feldpost” je kartou
z tvrdého papiera, ktorá má na jednej strane miesto pre adresu odosielateľa a adresáta a na druhej neveľkú plochu určenú na
text. Niektoré korešpondenčné lístky sú
veľmi dobre zachované, iné, najčastejšie
písané ceruzkou, boli vyšedivené a zašpinené, mnohokrát ťažko čitateľné. Vďaka
kolektívnej práci sa ich podarilo vydať
v publikácii „Leżajské cesty k nezávislosti...”.
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sce na wpisanie adresu nadawcy i adresata,
a na drugiej niewielką powierzchnię do korespondencji. Niektóre karty zachowały się
w bardzo dobrym stanie, inne najczęściej zapisywane ołówkiem były wypłowiałe i zabrudzone, często wręcz trudne do odczytania.
Mrówczej pracy związanej z odczytaniem,
usystematyzowaniem i opracowaniem treści
podjął się jeden ze współautorów publikacji
„Leżajskie drogi do niepodległości...”, którą
udało się wydać dzięki projektowi pod tym
samym tytułem. Zrealizowało go Muzem
Ziemi Leżajskiej przy wsparciu Muzeum Historii Polski w Warszawie. n

Ułani z czasów I wojny światowej – zdjęcie po retuszu konserwatorskim

Władysław i Piotr Lejowie – zdjęcie po retuszu konserwatorskim

Leżajskie drogi…

Na zdjęciu poniżej: siedzą Michał Kuczek, Władysław
Mochylski, z tyłu prawdopodobnie stoi Stefan Leja

W przeddzień 91. rocznicy
odzyskania przez naszą Ojczyznę
niepodległości, 10 listopada br.
w Muzeum Ziemi Leżajskiej miało miejsce uroczyste zakończenie
realizacji projektu pt. „Leżajskie
drogi do niepodległości…”.
Program miał na celu promowanie postaw patriotycznych
i wzorców obywatelskich poprzez
upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości polskiego
dziedzictwa kulturowego, popularyzację dziejów ojczystych,
budowanie więzi regionalnych
przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny”. Projekt
realizowany przez Muzeum Ziemi Leżajskiej obejmował opracowanie materiałów źródłowych
w postaci zbioru korespondencji
i fotografii z okresu I wojny światowej, dotyczących Władysława,
Stefana, Piotra i Jana Lejów – odnalezionych i przekazanych do
Muzeum przez Bogusława Rupa

– czego efektem jest książka Leżajskie drogi do niepodległości …
W ramach projektu zorganizowana została również wystawa
fotograficzna, lekcja muzealna
oraz konkurs historyczny, polegający na odszukaniu wśród swoich przodków – mieszkańców
Ziemi Leżajskiej – uczestników
wydarzeń z lat 1914–1920.

Współrealizatorem projektu
„Leżajskie drogi do Niepodległości”
jest Muzeum Historii Polski w Warszawie
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tekst Adam Rup, fot. archiwum rodzinne

Losy mojego pradziadka
M

Michał Czwakiel w mundurze
austriackim

Tekst jest pracą Adama Rupa,
ucznia klasy VI a w Szkole
Podstawowej w Giedlarowej,
na konkurs „Leżajskie drogi
do Niepodległości”

ój pradziadek
Michał Czwakiel urodził się
w 1897 r. w Giedlarowej
koło Leżajska. Pochodził
z chłopskiej wielodzietnej
rodziny. Był najstarszym
z szesnaściorga dzieci. Od
najmłodszych lat musiał
uczyć się samodzielności i pomagać ojcu w gospodarstwie. Nie był wykształconym człowiekiem,
ponieważ ukończył tylko
dwie klasy szkoły podstawowej. Nauczył się zaledwie czytać, pisać i liczyć
w podstawowym zakresie.
W 1914 roku po wybuchu I wojny światowej jako
siedemnastoletni chłopiec
został powołany do odbycia służby wojskowej
w armii austriackiej. Podstawowe szkolenie dla rekrutów, jak większość powołanych z okolic
Leżajska, odbył prawdopodobnie w 34 Pułku Piechoty w Jarosławiu. Z opowiadań taty,
cioci i wujka wiem, że ze swoim oddziałem
został wysłany najpierw na przeszkolenie,
które odbył na Węgrzech, a potem na front
Bałkański.
Wiadomo, że walczył na pograniczu
Albanii i Czarnogóry w wysokich górach,
w bardzo trudnym terenie. Pewnego razu
trafił do niewoli wraz z całym oddziałem.
Albańczycy wiedzieli, że żołnierzami wziętymi do niewoli są Polacy, którzy podobnie
jak oni walczą o wolność swojej Ojczyzny.
Darowali im życie, ale dla upokorzenia armii austriackiej odebrali broń, rozebrali żołnierzy do naga i puścili ich wolno. Podczas
jednej z potyczek pradziadek został ranny
od wybuchu granatu. Najbardziej jednak
przeżył śmierć swojego sąsiada Hołoty
z Giedlarowej. Pradziadek tłumaczył, że
sam był małego wzrostu, więc był trudniejszym celem dla wroga. Hołota natomiast
był ogromnej postury i trudniej było mu
się ukryć.
Potomkowie, którym pradziadek opowiadał swoje przeżycia, nie zapamiętali
wielu szczegółów. Najbardziej utkwiła im
w pamięci historia o wyjściu oddziału na

górę tak wysoką, że nad sąsiednimi szczytami świeciło słońce, a w dole widać było
morze chmur. Inna często opowiadana historia dotyczyła znalezienia przez oddział
zwalonego od wybuchu bomby ogromnego
pnia drzewa, który pełen był miodu wytworzonego przez dzikie pszczoły. Miodu starczyło dla całego batalionu. Innym razem
w jednym z klasztorów żołnierze trafili na
piwnicę pełną beczek wina. Po odkorkowaniu beczki wino jednak nie leciało. Aby go
skosztować, beczkę trzeba było rozbić, a wino kroić nożem.
W 1918 r. kończyła się I wojna światowa. Polacy służący do tej pory w armii austriackiej wracali do domów. Pradziadek
nie cieszył się długo pobytem w domu. Za
namową bliskiego sąsiada kapitana Michała
Tabaki wraz z piętnastoma kolegami z Giedlarowej wstąpił do nowo tworzonego polskiego wojska, aby bronić Niepodległości
Ojczyzny. Żołnierze służący wcześniej w 34
i 90 pułku piechoty austriackiej utworzyli
w Jarosławiu 14 Pułk Piechoty Polskiej.
Początkowo pułk ten brał udział w walkach z Ukraińcami w obronie Lwowa. Podczas ciężkich walk, pradziadek został ciężko ranny i tylko cudem uniknął śmierci.
W wyniku wybuchu bomby został w okopie
zasypany ziemią i uznano go za zaginionego. Dzięki przypadkowi jego usta dotykały
zamka karabinu, a wylot lufy wystawał ponad ziemię, dzięki czemu mógł oddychać.
Po wygranej bitwie, koledzy przeszukujący pole bitwy zauważyli wystający bagnet.
Chcieli wyciągnąć karabin, ale natrafili na
opór. Zaczęli kopać. Okazało się, że pas
karabinu owinięty był wokół ramienia nieprzytomnego, ale żywego jeszcze żołnierza.
W wyniku tego zdarzenia pradziadek na
pewien okres czasu stracił wzrok, z którym
potem miał kłopoty przez resztę życia. Po
pewnym czasie, gdy stan zdrowia się trochę
poprawił, przydzielono go do oddziału zaopatrzenia. Następnie wraz ze swoim pułkiem został przewieziony koleją na front
w okolice Mińska.
Batalion, w którym służył pradziadek,
dotarł aż pod Berezynę na terenie dzisiejPradziadek w mundurze polskim w towarzystwie
przyrodniej siostry Anieli
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szej Białorusi. Aby przedrzeć się przez
bagniste tereny, żołnierze własnoręcznie
wyplatali z łoziny nakładki na buty, dzięki
którym utrzymywali się na powierzchni.
Początkowo wszystko układało się pomyślnie i Rosjanie zostali wyparci w kierunku
wschodnim i północnym na tereny Litwy.
Jednak później sytuacja zmieniła się. Nastąpił odwrót naszych wojsk i bolszewicy dotarli aż pod Warszawę.
Polacy zdawali sobie sprawę, że jeżeli
wojska radzieckie wejdą do stolicy, będzie
to oznaczać ponowną utratę niepodległości, którą z wielkim trudem odzyskano po
123 latach niewoli. Obroną Warszawy osobiście dowodził marszałek Józef Piłsudski.
Pradziadek wspominał, że Rosjan było całe
mrowie. Byli bardzo brudni i obszarpani,
a karabiny nosili na sznurkach. Miał też
wielkie szczęście osobiście spotkać Piłsudskiego. Opowiadał, że był bardzo przyjaznym i miłym człowiekiem. Do każdego
żołnierza osobiście podchodził, witał się
podając rękę, pytał o zdrowie i samopoczucie. Wszystkich swoich żołnierzy nazywał
dziećmi, a oni pieszczotliwie nazywali go
„Dziadkiem”. Dzięki wielkiemu talentowi
dowódcy oraz ofiarności żołnierzy, Polacy
obronili stolicę pokonując czterokrotnie
liczniejszą Armię Czerwoną. Miało to miejsce 15.08.1920 r. Zwycięstwo Polaków w tej
bitwie nazwano „Cudem nad Wisłą”. Na
pamiątkę tego wydarzenia 15 sierpnia obchodzony jest jako Dzień Wojska Polskiego.
Po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej, Rosjan
wygoniono z terenu naszej Ojczyzny, a pol-

scy żołnierze mogli nareszcie wrócić do domów. Pięć lat po powrocie z wojny, w 1925
roku pradziadek ożenił się w rodzinnej
Giedlarowej. Razem z żoną Anielą, z domu
Wylaź, szczęśliwie przeżył 55 lat, wychowując pięcioro dzieci. Zmarł w roku 1980
w wieku 83 lat. n

Osud môjho pradedka
Môj pradedko Michał Czwakiel
sa narodil v roku 1897 v Giedlarowej neďaleko Leżajska. Pochádzal
zo sedliackej mnohodetnej rodiny.
Nebol vzdelaným človekom, pretože skončil len dve triedy základnej
školy. Po výbuchu I svetovej vojny
v roku 1914 bol ako sedemnásťročný chlapec povolaný do vojska
v rakúskej armáde.
Základné vojenské školenie regrútov absolvoval pravdepodobne
v 34. Pechotnom pluku v Jarosławe.
Podľa rozprávania otca, tety a strýka

bol so svojím oddielom vyslaný najskôr na preškolenie, ktoré sa konalo
v Maďarsku a potom na balkánsky
front. Päť rokov po návrate z vojny,
v roku 1925, sa pradedko oženil
v rodnej Giedlarowej. Spoločne so
svojou ženou Anielou, rodenou Wylaź, prežili šťastne 55 rokov a vychovali päť detí. Zomrel v roku 1980 vo
veku 83 rokov.
Text je súťažnou prácou Adama
Rupa, žiaka triedy 6. A Základnej
školy v Giedlarowej.
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tekst Edyta Dawidziak, fot. archiwum własne autorki

Zagadki pewnego
Ołtarz będący przedmiotem prowadzonych prac konserwatorskich
pochodzi z kościoła filialnego pw. św. Piotra i Pawła w Kuźminie
w gminie Bircza, dawnej cerkwi greckokatolickiej i prawdopodobnie stanowił jej pierwotne wyposażenie. Z oryginalnej struktury
zachowała się jedynie nastawa z czterema kolumnami oraz dwoma
malowidłami: jedno z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w przedstawieniu centralnym oraz medalion z obrazem św. Michała Archanioła w zwieńczeniu ołtarza. Ze względu na stan
zachowania ołtarza oraz widoczne przekształcenia, założeniem
przyjętego programu konserwatorskiego było przeprowadzenie
prac o charakterze technicznym i estetycznym, w celu przywrócenia obiektowi jego pierwotnego wyglądu.

P
Od lewej: obraz Matki
Boskiej z Dzieciątkiem
przed rozpoczęciem prac
konserwatorskich,
po usunięciu wtórnej
XVIII-wiecznej (?) warstwy
malarskiej i zdjęcie
luminescencji wzbudzonej
promieniowaniem
ultrafioletowym (UV)

o zdemontowaniu ołtarza i przewiezieniu go do pracowni przystąpiono
do wykonania odkrywek i badań sondażowych na obecność oryginalnej warstwy
malarskiej w obrębie zarówno struktury architektonicznej, jak i obydwu zachowanych
malowideł.
W ich efekcie na samym ołtarzu, spod
trzech kolejnych warstw olejnych, pochodzących z różnych okresów chronologicznych,
odsłonięta została pierwotna polichromia
temperowa w kolorze słomkowo-ugrowym,
z graficznymi ornamentami w partii gzymsowań, baz i kapiteli oraz obramieniem
medalionu, srebrzenia na trzonach kolumn

i snycerce ramy oraz „malarskie” przedstawienie roślinne w elementach nawiązujących do kwiatonów.
Jednak o wyjątkowości i wartości tego
dzieła sztuki stanowią malowidła, a szczególnie przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Jeszcze przed przystąpieniem do
prac konserwatorskich założono obecność
pod widniejącym wizerunkiem starszej warstwy malarskiej. Świadczyły o tym samoistne złuszczenia farby w partii błękitnego
płaszcza Matki Boskiej, odsłaniające bardzo
przemyte i spłowiałe karminowe tony oraz
podwójny rysunek w partii twarzy Marii.
Zwiększenie transparentności późniejszej
warstwy malarskiej w partii karnacji uwidoczniło zarys drugiego, spodniego nosa
i drugich ust. Owa podwójność rysów twarzy wyraźnie wskazywała na obecność więcej niż jednej warstwy malarskiej. Podejrzenie istnienia starszej warstwy malarskiej
dotyczyło również malowidła św. Michała
Archanioła w medalionie.
Przeprowadzono więc badania pozwalające na bardziej wnikliwe i dogłębne poznanie obiektu. Zdjęcia luminescencji wzbudzonej promieniowaniem UV uwidoczniły

ołtarza
wtórną warstwę malarską i obszar jej występowania. W przypadku obrazu Matki
Bożej przemalowano korony, płaszcz Marii
i sukienkę Dzieciątka, obydwie karnacje,
domalowano także światło na sukni Marii
oraz w tle poświatę wokół obu postaci. Na
zdjęciu widać partie o silnej i słabej luminescencji (przemalowania są ciemne i wyraźnie odróżniają się od warstwy starszej).
Natomiast bardzo jednorodna fotografia
UV medalionu wskazuje, że przedstawienie
św. Archanioła Michała przemalowane zostało w całości.
Wnioski te potwierdziła również analiza
zdjęć rtg. W przypadku malowidła Marii
zdjęcie uczytelniło istnienie spodniej warstwy malarskiej o innym układzie i rytmie
draperii oraz różnice w rysunku. Z kolei
analiza fotografii rtg medalionu wykazała,
że scenę przemalowano w całości powtarzając pierwotny układ kompozycyjny. Zdjęcia
reflektografii w podczerwieni (IR) uczytelniły rysunek i kompozycję oryginalną na
obydwu przedstawieniach.
Wnioski te potwierdziły badania in situ,
tj. pasowe odkrywki na malowidłach. Pod
warstwą malarską wizerunku św. Michała Archanioła znajduje się bardzo dobrze
zachowany monochromatyczny, graficzny
rysunek wykonany „pewną ręką”, z dużą
precyzją i lekkością jednocześnie (prawdopodobnie namalowany w technice temperowej, na co wskazuje odporność chemiczna
warstwy). Natomiast odkrywki wykonane
na obrazie Matki Boskiej ukazały zaskaku-
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jąco dobrze zachowaną spodnią warstwę
malarską, nie pokrywającą się z rysunkiem,
ani z kolorystyką wierzchniej warstwy.
Prawdopodobnie wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz przedstawienie
św. Michała Archanioła, przemalowane
zostały w tym samym czasie. Niewykluczone, iż autorem owych przekształceń był ten
sam artysta. Analiza pigmentów pobranych
z warstwy malarskiej z obydwu malowideł
wykazała, że zarówno w przypadku błękitnego płaszcza Marii, jak i zbroi św. Michała Archanioła użyto farby o identycznym
Zdjęcie obrazu w promieniach rentgenowskich (rtg)
uwidacznia spodnią warstwę malarską
oraz różnice w rysunku

Główny ołtarz kościoła
w Kuźminie z obrazem
Matki Boskiej z Dzieciątkiem

RZESZÓW
Bircza
Kuźmina
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Od lewej: obraz Michała Archanioła z odkrywkami pasowymi; reflektografia
w podczerwieni pozwoliła na uwidocznienie jego oryginalnej kompozycji

Od lewej: ten sam obraz w promieniach rentgenowskich i UV

Záhada istého oltára
Oltár pochádza z filiálneho kostola Sv. Petra a Pavla v Kuźmine
v obci Bircza, dávnej gréckokatolíckej svätyne a pravdepodobne bol
súčasťou jej prvotného vybavenia.
Z originálnej architektonickej štruktúry kostola sa zachoval jedine retabulum so štyrmi stĺpmi a s dvoma
maľbami: centrálna s motívom Panny Márie s dieťatkom a medailón
s námetom sv. Michala Archanjela
na vrchole oltára.
Ako zaujímavosť treba dodať, že
pred rokmi bol obraz Matky Božej
z Kuźminy predmetom silného kultu
a ako obraz povestný Božou láskou

Edyta Dawidziak

sa stal cieľom početných pútí. Bohužiaľ, okrem ojedinelých ústnych
podaní sa nezachovali žiadne informácie o histórii obrazu alebo oltára.
Vzhľadom na dobre zachovanú
pôvodnú vrstvu maľby obrazu Matky Božej rozhodol majiteľ objektu,
spoločne s reštaurátorkou z úradu
Krajského reštaurátora pamiatok
Grażynou Stojak, o odstránení druhotných vrstiev a retuší so zámerom
odhaliť starší originálny portrét.
Naproti tomu obraz sv. Michala Archanjela bude reštaurovaný v súčasnej forme so zachovaním vrstvy
z 18. storočia.

składzie tj. mieszaniny smalty, indyga, bieli ołowiowej i czerni roślinnej. Smalta jako
pigment pochodzenia mineralnego została
po raz pierwszy zastosowana w malarstwie
sztalugowym w 1485 roku, a używana była
powszechnie od XVI do końca XVIII wieku,
kiedy to wprowadzono do palety malarskiej
syntetyczne błękity kobaltowe. Zatem można przypuszczać, że oba obrazy przemalowano nie później niż w wieku XVIII. Tą
tezę potwierdza również charakter obydwu
przedstawień, stylistycznie wpisujących się
w powyższe ramy czasowe.
Spore znaczenie dla datowania obiektu
ma wykrycie w oryginalnej warstwie polichromii ołtarza żółcieni neapolitańskiej.
Żółta neapolitańska (znana pod tą nazwą
od roku 1702) była pigmentem szeroko
stosowanym w malarstwie europejskim
w XVII, XVIII i XIX wieku. Zatem to również pozwala nam zawęzić datowanie obiektu do pewnych ram czasowych.
Podsumowując dotychczasowe ustalenia
można założyć, że struktura ołtarzowa wraz
z malowidłami* pochodzi z końca XVII
wieku, natomiast późniejszych przemalowań obrazów dokonano w wieku XVIII.
Jako ciekawostkę warto dodać, że przed
laty obraz Matki Boskiej z Kuźminy był
otoczony szerokim kultem i jako wizerunek łaskami słynący, stanowił cel licznych
pielgrzymek. Niestety, oprócz nielicznych
przekazów ustnych, nie zachowały się żadne informacje dotyczące historii obrazu czy
też ołtarza.
Biorąc pod uwagę dobry stan zachowania pierwotnej warstwy malarskiej obrazu Matki Boskiej, wspólnie z właścicielem
obiektu oraz przedstawicielami służb konserwatorskich z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Grażyną Stojak podjęto
decyzję o usunięciu przemalowań i retuszy
w celu odsłonięcia oryginalnego, starszego
wizerunku. Natomiast obraz św. Michała
Archanioła zostanie poddany konserwacji
w obecnej formie, z zachowaniem warstwy
XVIII-wiecznej. n
* Oryginalna warstwa malarska z obrazów Matki
Boskiej z Dzieciątkiem i św. Michała Archanioła
nie została jeszcze przebadana. Stąd należy się powstrzymać przed szczegółowym precyzowaniem
czasu ich powstania.

Prace prowadzone są przez firmę „AKANT” pod
kierunkiem Edyty i Radomira Dawidziaków
– konserwatorów dzieł sztuki

tekst Jacek Stachiewicz, fot. Jacek Stankiewicz
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Pierwszy z Rzeszowskich
J

an Pakosławic herbu Półkozic, data je- odbudować pozycji finansowej rodu, toteż
go urodzin nie jest znana, wiadomo hojność ich przodka wobec władcy dopronatomiast, że zmarł w roku 1374 i był wadziła z czasem do „wyeliminowania Rzepierwszym właścicielem Rzeszowa. Jego szowskich z warstwy możnowładczej”. Ale
ojciec zwał się Pakosławem ze Strożysk i był to było ponad dwa wieki później od chwili,
herbu Półkozic, toteż syn przez długie lata gdy Jan Pakosławic ze Strożysk otrzymał od
znany był pod nazwiskiem Jan Pakosławic Kazimierza Wielkiego ziemie, które stawiaze Strożysk herbu Półkozic. Wolą króla Ka- ły jego majątek w gronie wielkich ówczezimierza Wielkiego 19 stycznia 1354 roku snych polskich możnowładców.
stał się właścicielem miasta Rzeszowa.
Warto wymienić te włości, by uświaJanusz Kurytyka i Stanisław Szczur domić sobie, jak wielkie było królewskie
w biografii Jana Pakosławica ze Strożysk, nadanie. Wymienieni wyżej historycy piszą:
piszą, że nadanie okręgu rzeszowskiego, „Obszar nadany Rzeszowskim, uprzednio
którym król obdarzył Jana, było zaszczytem już poddany królewskiej akcji kolonizaksiążęcym. I nie ma w tym stwierdzeniu cyjnej, obejmował miasto Rzeszów (lokokrzty przesady. Wraz bowane przed rokiem 1340
wiem z Rzeszowem, któprzez kniaziów ruskich),
rego lokacji dokonali
z przedmieściem (Wola
kniaziowie ruscy (albo
Stara) oraz wsie: Staroostatni kniaziowie Rusi
mieście (zwane też StaHalicko-Włodzimierskiej
rym Rzeszowem, początz rodu Rurykowiczów:
kowo centrum okręgu),
Andrzej i Lew Juriewicze,
Trzebownisko,
Łąka,
albo ich sukcesor BoleStrażów, Krasne (Krasnesław Jerzy Trojdenowicz),
pole), Wilkowyja (alias
Jan Pakosławic wszedł
Złotoria), Powietna (dziś
w posiadanie ogromnych
Pobitno), a także Zwięobszarów na lewym brzeczyca, Białobrzegi, Ragu rzeki Wisłok.
cławówka,
Zabierzów,
Jan herbu Półkozic
Staraniwa, Przybyszówka,
stał się więc założycieBzianka, Gumniska, Świnlem rodu Rzeszowskich,
cza (dziś Świlcza), Kaw których posiadaniu
myszyn, Łuckowa (alias
Rzeszów wraz z bliższyLiskowa Wola – zapewne
mi i dalszymi okolicaw XV w. Wola Wonaromi był ponad dwa wieki
wa, czyli Wola Świniecka,
(1354–1583), do momendziś Woliczka), ZaczerHerb Półkozic rodu Rzeszowskich
tu, gdy Mikołaj Spytek
nie, Rudna, Kielianówka,
Ligęza pojął za żonę wdowę po Adamie Stobierna, Topolowa (w XV w. Topolówka
Rzeszowskim. Aliści spadek znaczenia ro- alias Wola Zabierzowska vel Nosówka),
du Rzeszowskich był konsekwencją tradycji a także wielkie obszary leśne (część Puszrodzinnej, która nakazywała służyć „wier- czy Sandomierskiej pomiędzy Leżajskiem
nie i bez zastrzeżeń panującemu, nie cofa- a dzisiejszym Sokołowem Małopolskim, lając się przed angażowaniem swych prywat- sy zwane Turza koło Rzeszowa sąsiadujące
nych pieniędzy na potrzeby” króla. Jeden z królewskimi lasami mrowelskimi i bratkoz kolejnych Rzeszowskich, też z imienia Jan, wickimi) wraz z łowiskami”.
był kanonikiem krakowskim, także podTereny, które Kazimierz Wielki nadał Jaskarbim koronnym i już współcześni mu nowi Pakosławicowi, były niezwykle ważne
odnotowali, że gorliwość w finansowaniu dla monarchy w jego strategicznych celach
– między innymi z własnej kiesy – polity- zarówno dotyczących bezpieczeństwa, jak
ki ówczesnego króla, Kazimierza Jagielloń- i ekspansji Korony w kierunku wschodnim.
czyka, doprowadziła do zaciągania długów Włości te stanowiły część Rusi Czerwona poczet posiadanego majątku, które, po- nej, która przed zajęciem przez Kazimiedług obowiązującego prawa, przechodziły rza Wielkiego przechodziła z rąk kniaziów
na jego spadkobierców. Ci zaś nie potrafili ruskich bądź Tatarów w ręce litewskie, bo

Ilu było Rzeszowskich?
W Wielkim Słowniku
Biograficznym możemy
przeczytać o dziewięciu
z nich, ale z pewnością
nie są to wszyscy
potomkowie protoplasty
rodu – Jana Pakosławica
ze Strożysk herbu Półkozic.
Słownik nie wymienia
na przykład Mikołaja
Rzeszowskiego, który żył
w XVI wieku i w1571 r.
nadał nowe i potwierdził
dotychczasowe przywileje
dla Rzeszowa. Był on
jednak herbu Doliwa.
Nie ma też w Słowniku
informacji o Adamie
Rzeszowskim z Żerkowa
– ostatnim z rodu
Rzeszowskich mających
prawo dziedziczenia
miasta, które od 1354 r.,
czyli od chwili nadania go
Janowi Pakosławicowi
przez króla Kazimierza
Wielkiego, było miastem
prywatnym. Adam
Rzeszowski zmarł
bezpotomnie i poprzez
ponowne małżeństwo
jego owdowiałej żony
Elżbiety (z domu
Komarnickiej) Rzeszów
stał się własnością
Mikołaja Spytka Ligęzy.
Po jego śmierci
miastem rządził, w latach
1637–1651, mąż
pierwszej córki Ligęzy –
Zofii Pudencjanny,
Władysław Dominik
Ostrogski Zasławski.
Następnie, poprzez
małżeństwo drugiej córki
Konstancji z Sebastianem
Jerzym Lubomirskim, na
niemal dwa wieki przeszedł
w ręce Lubomirskich.
Po Rzeszowskich nie było
już wtedy śladu, chociaż
był to ród, który w epoce
ostatniego z Piastów i za
Jagiellonów również,
odgrywał niemałą, acz nie
eksponowaną, rolę w życiu
Królestwa Polskiego.
Będziemy przypominać
o losach Rzeszowskich,
o których życiu
i dokonaniach pozostały
zapiski dla potomnych.
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Urząd Miasta Rzeszowa

Litwini w owych czasach byli niezwykle
ekspansywni w kierunku południowym
i wschodnim, patrząc z centrum ich księstwa. Kazimierz Wielki prowadził przebiegłą politykę, by podporządkować sobie tereny Rusi Czerwonej. Po cóż to czynił?
Pamiętajmy, że był władcą, który kontynuował po swym ojcu, Władysławie Łokietku, odbudowę pozycji Polski po rozpadzie
dzielnicowym. Był politykiem bardzo mądrym, przezornym i zapobiegliwym. Zdawał sobie sprawę, że ekspansja w kierunku
południowym jest praktycznie niemożliwa,
ze względu na niezwykle silną pozycję położonego po południowej stronie Karpat
Królestwa Węgier. Na północy kraju siłę

Artystyczna wizja nadania
włości rzeszowskich Janowi
Pakosławicowi ze Strożysk,
obraz znajduje się na ścianie
klatki schodowej miejskiego
Ratusza (namalował Janusz
Szpyt z Lubaczowa)

trudną do przezwyciężenia stanowili Krzyżacy, na Śląsku mocne były wpływy królów
Czech i w tej sytuacji kierunkiem ekspansji
pozostawał Wschód. Tym bardziej, że podporządkowując sobie Ruś Czerwoną król
przesuwał wschodnią granicę na bezpieczny dystans od stołecznego wówczas Krakowa i uzyskiwał pole do dalszej ekspansji na
Wschód, gdzie kotłowali się między sobą
Litwini, Tatarzy i nawiązujący alianse raz
z jednymi, raz z drugimi, kniaziowie ruscy.
„Decydującą rozprawę o Ruś – pisał Paweł Jasienica w Polsce Piastów – podjął Kazimierz w roku 1349. Przygotował ją w wielkiej tajemnicy, pozorując zamiary wojenne
w stosunku do Brandenburgii, a przyjazne
wobec Litwy. Uderzył we wrześniu, zajmując wkrótce całą Ruś Halicką ze Lwowem,
zachodni skrawek Podola, Chełm, Bełz,

Brześć nad Bugiem i Włodzimierz Wołyński. Ludność ruska zachowywała się przeważnie biernie, bo też była to wojna nie
z nią, lecz z Litwą”.
Do momentu przyłączenia Rusi Czerwonej, na terenach z nią graniczących w okolicach nadanych później Janowi Pakosławicowi, ród Półkoziców prowadził prywatną,
na miarę posiadanych środków, ekspansję
gospodarczą, toteż „nadanie w roku 1354
Rzeszowskiemu przez króla włości rzeszowskiej było (...) początkowo rozszerzeniem zadań spełnianych przez Półkoziców
na tym odcinku granicy”. Obejmując we
władanie wymienione ziemie, Jan Pakosławic otrzymał od króla m.in. prawo budowania na nich zamków i strażnic,
a także prowadzenia akcji lokacyjnej, co daje do myślenia, że Kazimierz Wielki nie był w owym czasie
tak całkiem pewny tego, że przyłączone przezeń ziemie Rusi Czerwonej są bezpiecznie przypisane jego
królestwu. Lokował więc na nich
swego wiernego sługę, którego oddania, przywiązania i lojalności był
pewny. Musiał być pewny, bo pod
kontrolę Jana Pakosławica „oddany
został newralgiczny odcinek strategicznego szlaku komunikacyjnego
na Lwów, w jego przewężeniu pomiędzy Puszczami Sandomierską
i Karpacką, przy przeprawie przez
Wisłok pod Rzeszowem, od XII w.
znany jako „brama” („porta”, „brona”, „worota”)”.
Rodzi się oczywiście pytanie,
czym też zasłużył się Jan Pakosławic
królowi Kazimierzowi Wielkiemu,
że monarcha obdarzył go tak wielkim, „książęcym” wręcz nadaniem?
Mniejsza o to, że Jan Pakosławic ze Strożysk
był rycerzem pasowanym. Nade wszystko
był królewskim dyplomatą. Odważnym,
a i skutecznym. Odwagi dowodzi chociażby
fakt, że w roku 1352 „odbył z narażeniem
życia poselstwo do Tatarów”. Posłowanie do
Tatarów nie było bowiem w owych czasach
podróżą krajoznawczą, ale wyprawą, w której rzeczywiście można było stracić życie.
Gdy bowiem władca lub posłaniec, który go
reprezentował, nie podobał się tatarskiemu
chanowi, ten zazwyczaj pozbawiał go życia.
Paweł Jasienica tak pisał w Polsce Piastów
o owym egzotycznym zwyczaju „dyplomatycznym” tatarskiego chana wobec przybywających na jego dwór posłańców: „Trucicielstwo, jako stała metoda rozstrzygania
powikłań, to niewątpliwy wkład tatarski
w kulturę polityczną Europy Wschodniej
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rza Wielkiego, Adelajdy i jej ojca Henryka, landgrafa heskiego, próbując pogodzić
małżonków. Nie ma dokumentów, które by
potwierdzały, że Jan Rzeszowski udał się
w tym celu do landgrafa. Wszystko wskazuje na to, że ponownie, na przełomie lat 1363
i 1364 posłował do Awinionu, natomiast na
pewno był przy królu, gdy erygowano krakowski uniwersytet.
Między Krakowem a Awinionem Jan
Rzeszowski podróżował często, przy czym
jedną z najważniejszych misji poselskich
odbył w maju 1365 r. Jej celem było uchronienie Kazimierza Wielkiego od papieskiej
ekskomuniki. Jeden z największych polskich monarchów kochliwy był bowiem

Jacek Stankiewicz

(Zachodnia też nie była bez grzechu; istnieje podanie, że cesarz Henryk VII – ojciec Jana Luksemburczyka – zginął od nasyconego jadem komunikantu). Żaden z licznych
książąt ruskich, zmuszonych często jeździć
do chana, nie był pewien, czy wróci. Jednym
ścinano głowy, inni z »niewyjaśnionych
przyczyn« umierali w Saraju lub zaraz po
wyjeździe stamtąd. Nie uniknął tego losu
i sławny Aleksander Newski. Zmarł nagle
w Horodcu, wkrótce po bytności u chana”.
Jan Pakosławic miał więc odwagę, by
wyruszyć na czele poselstwa do chana, a jego skuteczności w posłowaniu dowodzi
fakt, że wytargował neutralność tatarskiego
władcy podczas walk między wojskami polskimi i litewskimi, do których
doszło w październiku 1353 r.
Oczywiście rozerwanie sojuszu
tatarsko-litewskiego nie odbyło
się za cenę sympatii chana do
Kazimierza Wielkiego i odwrotnie. Król Kazimierz zobowiązał
się do płacenia chanowi trybutu
(daniny pieniężnej, będącej wyrazem uznania zwierzchności terytorialnej chana) z Rusi, ale lata
następne pokazały, że była to
transakcja chwilowa i z czasem
dla Polski korzystna.
Zachowane źródła historyczne pozwalają stwierdzić, że Jan
Pakosławic brał udział we wspomnianych walkach z Litwinami i że odniósł w nich rany. Do
Tatarów posłował jeszcze później kilkakrotnie, co pozwala na
stwierdzenie, że był on zarówno
członkiem wpływowego stronnictwa kształtującego politykę
wschodnią ówczesnej Polski,
jej współautorem, a także aktywnym realizatorem. Król Kazimierz wysyłał go także
w swoich poselstwach na Zachód, a konkretnie do Awinionu, który od roku 1309
był siedzibą papieży.
Po raz pierwszy, ale nie jest to fakt
w pełni udokumentowany, miał brać udział
w reprezentacyjnym poselstwie Kazimierza
Wielkiego do Awinionu w roku 1360. Pewne jest natomiast, że po raz drugi wyruszył
do papieskiego Awinionu w roku 1362. Prowadził tam rozmowy w sprawie unieważnienia małżeństwa swego króla z Adelajdą
heską; przedłożył także dokumenty związane z założeniem w Krakowie uniwersytetu,
a we Lwowie erygowania biskupstwa. Unieważnienia małżeństwa nie uzyskał, przedostatni z awiniońskich papieży – Urban V,
wystosował natomiast bullę do Kazimie-

wielce i mimo, że nie uzyskał unieważnienia małżeństwa z Adelajdą Heską, w lutym
1365 roku poślubił we Wschowie księżniczkę śląską, Jadwigę Żagańską, posługując się
najprawdopodobniej sfałszowaną bullą papieską unieważniającą małżeństwo z Adelajdą. Adelajda wniosła skargę do papieskiej
kurii i monarcha znalazł się w kłopocie. Jan
Pakosławic posłował, by go z kłopotów wydostać, w czym pomagali mu biskup Nitry
jako przedstawiciel króla Węgier Ludwika I
i jego żony królowej Elżbiety, a także znajomi Kamery Apostolskiej – urzędu, który
zajmował się ziemskimi, a nie boskimi sprawami papieskiej kurii. Sukces odniósł Jan
Pakosławic połowiczny. Urban V oświadczył, że nie ekskomunikuje króla Kazimierza, nie podniósł też kwestii sfałszowanej
bulli, nie żądał, by król osobiście stawił się

Renesansowe nagrobki
rodziny Rzeszowskich
w prezbiterium kościoła
farnego w Rzeszowie.
Od lewej: Jana Feliksa
Rzeszowskiego († ok. 1583
roku), Urszuli Kocmyrzowskiej
– żony Jana Rzeszowskiego,
matki Mikołaja († 1557 r.),
Mikołaja Rzeszowskiego
(† 1574 r.), Adama
Rzeszowskiego († 1583 r.)
i Elżbiety Kormanickiej
(† 1602 r.) – żony Adama,
a następnie od 1584 roku
Mikołaja Spytka Ligęzy
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Rysunek herbu Półkozic
z aniołem opiekunem na kaflu
z pracowni kaflarskiej
w Będziemyślu, XVI w.
(rys. K. Hałoń [w:] S. Czopek,
Renesansowe kafle z Będziemyśla
[w:] Garncarstwo i kaflarstwo
na ziemiach polskich od późnego
średniowiecza do czasów
współczesnych, Rzeszów 1994

na rozprawę przed sądem papieskim i stwierdził, że przeszkodą do
zawarcia
małżeństwa
było niedozwolone prawem kanonicznym zbyt
bliskie pokrewieństwo
małżonków.
Jan Pakosławic nie
zajmował co prawda
za czasów Kazimierza Wielkiego żadnego
znaczącego urzędu, nie
piastował też żadnych
eksponowanych funkcji,
ale należał do ścisłego
grona najbardziej zaufanych współpracowników. Odegrał bardzo
dużą rolę w polityce
wschodniej monarchy,
był jego reprezentantem do papieża w sprawach osobistych, swoim posłowaniem do
Urbana V niewątpliwie przyczynił się do
powołania krakowskiej Alma Mater.
Dokumenty nie odnotowują, aby pod
koniec panowania Kazimierza Wielkiego odgrywał ciągle wielką rolę polityczną,
wszak dominującą rolę w otoczeniu mo-

Prvý z Rzeszowských
Koľko bolo Rzeszowských? Vo
Veľkom biografickom slovníku
si môžeme prečítať o deviatich z
nich, ale zaiste to nie sú všetci potomkovia zakladateľa rodu – Jana
Pakosławicu zo Stróżysk z erbu Półkozic. Slovník napríklad nespomína
Mikołaja Rzeszowského, ktorý žil v
16. storočí a v roku 1571 udelil nové a potvrdil doterajšie privilégiá
pre mesto Rzeszów. Lenže on pochádzal z erbu Doliwa. V Slovníku
sa nenachádza zmienka ani o Adamovi Rzeszowskom zo Żerkowa –
poslednom z rodu Rzeszowských s
dedičným právom na mesto, ktoré
od roku 1354, čiže od čias, kedy ho
Janovi Pakosławicovi daroval kráľ
Kazimír Veľký, bolo súkromným
majetkom. Adam Rzeszowský zomrel ako bezdetný a opätovným sobášom jeho vdovy Elżbiety sa stal
Rzeszów majetkom Mikołaja Spytka Ligęzu.
Rzeszowskí vyznávali liturgický
kult svätých: Jána, Felixa a Marga-
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réty. Táto skutočnosť mala svoje
odzrkadlenie v názvoch svätýň
pod patronátom rodiny, ako aj v
menách detí. Traja synovia Jana Pakosława Rzeszowského mali mená
Jan, jediný vnuk sa tiež volal Jan,
podobne ako jeho traja pravnuci a
dvaja prapravnuci. Tento kult mal
za následok, že historici, ktorí rekonštruujú dejiny rodiny Rzeszowských, majú značné problémy počas identifikácie činov a úspechov
jednotlivých členov rodu. Najmenej
problémov bolo so zakladateľom
rodu, hoci tiež nie úplne. Všeobecne
je známe, že Jan Rzeszowský zomrel v roku 1374, ale presný dátum
jeho smrti nepoznáme. Jeho biografi píšu, že sa to udialo „po 9.8.”.
Nemôžu tiež uviesť miesto úmrtia
ani miesto, kde bol pochovaný. Sú
to teda neznáme fakty, tak ako nepoznáme ani dátum a miesto jeho
narodenia.

narchy wiodło wtedy, obce mu, stronnictwo andegaweńskie. Jednak w otoczeniu
monarchy widoczny bywał do ostatnich
jego dni. Po śmierci Kazimierza Wielkiego
rodzinne związki z Leliwitami pozwoliły
Janowi Pakosławicowi znaleźć się w obozie rządzącym Królestwem, ale nie miał
już wpływu na rządzenie państwem. Po raz
ostatni zapis o nim widnieje w dokumentach z roku jego śmierci – 1374. Został wtedy mianowany przez Elżbietę Łokietkównę
rozjemcą dla rozstrzygnięcia skargi klasztoru w Koprzywnicy, wówczas cysterskiego,
który upomniał się o rekompensatę za zajęcie części Jasła przez Kazimierza Wielkiego. Wraz z Janem Kołczkiem i Janisławem
(podsędkiem sądeckim) orzekł, że zajęcie
było bezprawne, w wyniku czego cystersi
z Koprzywnicy otrzymali w ramach rekompensaty miasto Frysztak, a także wsie Glinik
i Kobyle.
Po śmierci swego władcy, któremu Jan
Pakosławic wiernie służył, zajął się zagospodarowaniem swoich dóbr rzeszowskich, ale niewiele na ten temat wiadomo.
Wiadomo natomiast, że ufundował kościół
parafialny w Staromieściu (w XV w., zwany macierzą okolicznych parafii). Wiadomo też, że podczas wizyt w kurii papieskiej
w Awinionie zdobywał odpusty dla kościołów w parafiach leżących w jego włościach.
Był zapewne także donatorem dzisiejszego
kościoła farnego w Rzeszowie. W miejscu
dzisiejszej fary funkcjonował wtedy mały,
drewniany kościół pod wezwaniem świętych Feliksa i Adaukta, co jest faktem niezbitym, wszak wspomina o nim król Kazimierz Wielki w jednym ze swoich listów do
papieża Urbana V.
Wśród Rzeszowskich znaczący był kult
świętych: Jana, Feliksa i Małgorzaty. Widoczne to było zarówno w nazwach świątyń
objętych patronatem rodziny, jak i w imionach dzieci. Trzej synowie Jana Pakosławica nosili imiona Jan, jedyny wnuk także,
podobnie jak trzej jego prawnukowie i dwaj
praprawnukowie. Kult ten sprawił, że historycy odtwarzający dzieje rodziny Rzeszowskich, mają spore kłopoty z identyfikacją
czynów i dokonań poszczególnych członków rodu. Najmniej było z protoplastą, aczkolwiek nie do końca. Wiadomo bowiem, że
Jan Pakosławic zmarł w roku 1374, ale dnia
śmierci nie znamy. Jego biografowie piszą,
że było to „po 9 VIII”. Nie są też w stanie podać, gdzie zmarł i gdzie został pochowany,
chociaż z dużym prawdopodobieństwem w
rzeszowskiej farze. Są to więc fakty nieznane, podobnie jak nieznana jest data i miejsce jego urodzin. n
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Tropami Jana Zubrzyckiego
herbu Sas
U

Agata Chmura

rodził się 25 czerwca 1860 r. w Tłustem na Podolu, w rodzinie, w której
nie szczędzono środków na wychowanie i naukę dzieci (ojciec był nauczycielem). W latach 1878–1884 odbył studia na
Politechnice Lwowskiej na wydziale architektury. Jan Zubrzycki do 1912 r. pracował
w Urzędzie Budownictwa w Krakowie. Jako
architekt miejski pozostawił po sobie wiele zabytków w podwawelskim grodzie. Jego
siostrą była pisarka i znana społeczniczka
Jadwiga z Zubrzyckich Strokowa, pisząca
pod pseudonim Jadwigi z Łobzowa. Oboje
związali się z Krakowem i razem założyli
w roku 1898 Towarzystwo Rękodzielników
Polskich „Gwiazda”.
Odnosząc sukcesy na niwie architektury, w życiu osobistym doświadczył zmiennych kolei losu. Jego żona zmarła w 1890
roku na gruźlicę. Cierpiał na nią także ich
jedyny syn, który zmarł w wieku zaledwie
21 lat (w 1909 r.). Po śmierci pierwszej żony,
Zubrzycki poślubił jej młodszą siostrę – Julię. Z tego związku zrodziła się córka Łucja
(1893 r.).
Kariera zdolnego architekta nabrała rozpędu, gdy przeniósł się do Lwowa. W 1916
roku Zubrzycki przyczynił się do powstania
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury we Lwowie. Został członkiem
Polskiej Akademii Umiejętności. Od 1919 r.

pracował jako profesor w Katedrze Architektury Politechniki Lwowskiej. Funkcję tę
piastował do 1929 r. Tegoż roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Polonia Restituta. Zmarł w 1935 r., pochowano go na Cmentarzu Łyczakowskim, a jego potomkowie do dziś mieszkają we Lwowie. Pozostała po nim olbrzymia spuścizna:
projekty prawie 60 kościołów (w tym 20
przebudowanych), wielu domów i gmachów użyteczności publicznej, rozrzuconych po całej Galicji i Podolu oraz dzieła
naukowe z dziedziny historii sztuki.
Jako architekt hołdował dwóm stylom: neorenesansowi „zygmuntowskiemu”
i neogotykowi „nadwiślańskiemu”, którego był wręcz fanatykiem. Dał temu wyraz
w swych publikacjach naukowych, a przede
wszystkim w licznych realizacjach.
Neogotyk to kierunek w architekturze
i sztukach zdobniczych nawiązujący (jak
sama nazwa wskazuje) do form gotyckich.
Pojawił się na początku XVIII stulecia
w krajach anglosaskich, a następnie w północnej i środkowej Europie. W wielu krajach powstawały lokalne formy neogotyku.
W Polsce reprezentowali go m.in. Chrystian Piotr Aigner i Henryk Marconi. Nowy
styl różnił od pierwowzoru m. in. użytymi
materiałami, układem cegieł czy też zasadami konstrukcyjnymi. Opierał się raczej
na zewnętrznym naśladownictwie charakteryzującym się strzelistością form, ostrymi
łukami, sterczynami itp. Przedstawicielami
późnego neogotyku północnego zwanego
nadwiślańskim byli Feliks Księżarski (twórca Collegium Novum – siedziby rektoratu
Uniwersytetu Jagiellońskiego) i właśnie Jan
Sas Zubrzycki.
Kościół dominikanów w Czortkowie na Ukrainie
zaprojektowany przez Jana Sasa Zubrzyckiego

W II połowie XIX wieku
Galicję opanowała
gorączka naftowa. Jak
grzyby po deszczu
poczęły wyrastać
kiwony, a w ślad za nimi
bajeczne fortuny.
Nagle wzbogaceni
przedsiębiorcy nie
żałowali grosza na cele
społeczne. Na biednej
i zacofanej prowincji
galicyjskiej zaczęły
powstawać
monumentalne kościoły
i gmachy użyteczności
publicznej, projektowane
przez najbardziej
wziętych architektów.
Do nich należał Jan
Karol Zubrzycki
herbu Sas.

Herb Sas

Nisko
Górno
RZESZÓW
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Archiwalne zdjęcie świątyni
w Górnie tuż po jej
wybudowaniu

Do najbardziej znanych i reprezentatywnych jego dzieł należą
świątynie – św. Józefa
na Podgórzu w Krakowie, św. Rodziny
w Tarnowie, dominikanów w Czortkowie
(Ukraina), kapucynów
we Lwowie (obecnie
cerkiew greckokatolicka), czy bliżej nas
kościół pw. św. Jana
Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim.
Wiele jest jednak budowli położonych z dala od głównych dróg
i miast Podkarpacia,
jak kościół pw. Ofiarowania Matki Boskiej
w Górnie.
Górno, ukryte w lasach Puszczy Sandomierskiej, może poszczycić się parafią
utworzoną w 1599 r.
Wieś wchodziła wtedy
w skład dóbr rudnicko-kopeckich i znajdowała się w ręku Katarzyny z Lipnika, wdowy po Piotrze Ulińskim.
Ona to wraz z synem Stanisławem Ulińskim
ufundowała tu pierwszy drewniany kościół
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.
Erekcji kościoła dokonał biskup krakowski
Jerzy Radziwiłł w 1599 r. Parafia ta obejmowała swym zasięgiem miejscowości należą-

ce do fundatorów: Górno, Dołęgę i Łowisko
oraz królewską wieś Kamień.
Pierwszy drewniany kościół w Górnie
stał do końca lat 70. XVIII wieku. Wtedy
postanowiono o budowie nowej świątyni.
Niestety, wierni niedługo cieszyli się swym
kościołem, ponieważ już w 1794 r. unicestwił go pożar. Wówczas w Górnie stanęła
tymczasowa kaplica, a w 1809 r. powstała
we wsi kolejna świątynia, zbudowana z dębowych bali posadowionych na kamiennych
fundamentach. Na szczycie dachu pokrytego gontem znajdowała się niewielka wieżyczka z krzyżem. Kościół ten został strawiony przez ogień 23 października 1903 r.
Ocalała tylko kapliczka na cmentarzu przykościelnym i dzwonnica. Dla celów kultu
zaadaptowano na kaplicę stodołę i poczęto
myśleć o budowie nowego kościoła, tym
razem murowanego. Na czele komitetu jego budowy stanął Emil Sworzeński, ksiądz
z Górna. Zwrócił się on do modnego już
wówczas architekta – Jana Zubrzyckiego –
z prośbą o zaprojektowanie nowej świątyni.
Koncepcja bryły kościoła powstała około roku 1906, jeszcze w okresie krakowskim artysty. Kamień węgielny pod budowę świątyni
poświęcił podczas wizytacji biskup przemyski św. Józef Sebastian Pelczar. W latach
1911–1913 wybudowano nową świątynię.

Współczesny widok kościoła (październik 2009).
Obawy wzbudzają zbyt liczne nasadzenia drzew
iglastych w najbliższym sąsiedztwie świątyni.
Z kilkanaście lat mogą one przesłonić
zabytkową budowlę
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Kazimierz Smolak

Wnętrze wypełniają mobilia o wysokiej klasie artystycznej, co świadczy o zamożności
i wyrobionym smaku ich fundatorów. Od lewej: jeden z ołtarzy bocznych, ambona i chrzcielnica
Kościół zaprojektowany przez Zubrzyc- pod okapem wieży i na wysokości dachu
kiego to trójnawowa pseudobazylika z po- nawy, ostrołukowe blendy, czy też kamienprzecznym transeptem o wymiarach 40×20 ny trójkątny portal. Świątynię przykrywa
m. Posadowiona została na cokole kamien- dachówka dwubarwna, tzw. karpiówka,
nym z profilowanym gzymsem, ściany ułożona w romboidalne wzory.
wzniesiono z czerwonej cegły. Jej fasadę
Aby tak monumentalna świątynia mowyróżnia strzelista dzwonnica (dzwony po- gła stanąć we wsi, musiano zniwelować pod
wstały w ludwisarni Felczyńskich z Przemy- budowę pagórek, na którym zlokalizowane
śla), z tulącymi się do niej pseudowieżycz- były jej drewniane poprzedniczki. W wynikami zwieńczonymi hełmami – iglicami, ku prac teren obniżono o blisko pięć mepokrytymi miedzianą blachą. Okrywa ona trów. Zachowano jednak niewielkie wznietakże typowy dla neogotyku hełm wieży sienie, które potęguje strzelistość budowli.
głównej z galeryjką i lukarnami. W samej W jej otoczeniu znajdują się pełne uroku
fasadzie znalazły swe miejsce także inne kapliczki i mnóstwo zieleni. Chcąc obejrzeć
elementy charakterystyczne dla sztuki neo- dzieło Sasa Zubrzyckiego, musimy zjechać
gotyckiej: olbrzymie okno o pełnym łuku z drogi Rzeszów – Lublin do Górna, w któz maswerkiem, powtarzalny fryz arkadowy rego centrum znajduje się świątynia. n

Kazimierz Smolak
urodzony i zamieszka³y w Górnie. Od m³odych
lat dzia³a³ w organizacjach m³odzie¿owych
i spo³ecznych na terenie rodzinnej miejscowoœci
i gminy Soko³ów. Jest wspó³twórc¹ i wiceprezesem
Zak³adu Miêsnego Smak Górno. Jego pasj¹ sta³o
siê utrwalanie i spisywanie dziejów Górna.
Tom drugi opracowania obejmuje materia³y
uzyskane po nie¿yj¹cych ju¿ osobach W³adys³awa
Prugara, Kazimierza Osetka, Rudolfa Gliñskiego
i Czes³awa Maziarza. Ponadto umieszcza teksty,
które mu udostêpnili: Franciszek Kraska, Henryk
Cieœlachowski, i ks. Jan Lib. Znajduj¹ siê tam
tak¿e informacje zebrane podczas rozmów
z mieszkañcami Górna.
Kazimierz Smolak jest autorem ksi¹¿ki „Myœli
rogate” oraz wspó³autorem opracowania
„Poznaj ten smak”. Pisze artyku³y do Kuriera
Soko³owskiego.

postavil z červenej tehly. Jej fasáda je charakteristická štíhlou zvonicou s túliacimi sa
k nej pseudovežičkami, ktoré sú na vrchole
osadené prilbami. Medený plech pokrýva
prilbu hlavnej veže s malými galériami
a vikiermi. Fasáda je charakteristická inými
prvkami: obrovské okno s kružbou, opakovaný arkádový vlys pod rímsou veže a vo
výške strechy lode, lomené oblúky so slepými oknami alebo kamenný portál s trojuholníkovým tympanónom.

Okres okupacji
Tom II

Okres okupacji

V II. polovici 19. storočia vypukla v Haliči
naftová horúčka. Zbohatnutí podnikatelia
neľutovali peniaze na sociálne účely. V chudobnej provincii sa začali objavovať monumentálne kostoly, ktoré navrhovali slávni
architekti. Jedným z nich bol Jan Karol Zubrzycký z erbu Sas, projektant neogotického
kostola Obetovania Matky Božej v Górne.
Zubrzycký navrhol kostol ako trojloďovú pseudobaziliku s priečnym transeptom
(chrámovou loďou). Usadil ju na kamennej
podmurovke s profilovanou rímsou a steny

Agata Chmura

D ZIEJE G ÓRNA

Po stopách Jana Zubrzyckého
z erbu Sas

Kazimierz Smolak

DZIEJEGÓRNA

Tom II

Historiografię miejscowości
Górno tworzy Kazimierz
Smolak. Dotychczas ukazały
się już dwa tomy opisujące
dzieje wsi od czasów
najdawniejszych do końca
II wojny światowej,
w przygotowaniu kolejne
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opr. tekstu Paweł Kazimirowicz, fot. Jerzy Wygoda

Zniszczone, nie

Kontynuujemy prezentację cmentarzy żydowskich w regionie. „Fotoposzukiwania” Jerzego Wygody pozwoliły mu
zgromadzić zbiór zdjęć tworzących dokumentację dawnych kirkutów, a właściwie ich śladów. Zdjęciom towarzyszą krótkie informacje o historii cmentarzy oraz o najważniejszych osobach na nich pochowanych.
Pokračujeme v približovaní historických židovských
cintorínov v Podkarpatskom regióne. Početné fotografické potulky Jerzyho Wygodu vyústili do zbierky
fotografií, ktorá umožnila vytvoriť takmer kompletnú
dokumentáciu dávnych židovských cintorínov (kirkutov), a vlastne toho, čo z nich zostalo. Fotografie sú
doplnené krátkymi informáciami o histórii cintorínov
a najvýznamnejších osôb, ktoré tu boli pochované.

Ż

ydzi w Birczy pojawili się już w drugiej połowie XVI
wieku. Przez wiele lat co drugi mieszkaniec miasteczka był wyznania mojżeszowego. Spis z 1921
roku odnotował 1038 Żydów, co stanowiło około 54 proc.
całej jej ludności. Jedną z birczańskich bożnic zniszczyli
Niemcy podczas okupacji, druga – stojąca kilkadziesiąt
metrów od rynku, przy głównej ulicy wjazdowej, przez
kilkadziesiąt lat użytkowana jako placówka handlowa –
została w roku 2005 rozebrana.
Cmentarz żydowski zajmuje powierzchnię około hektara, położony jest przy ul. Cmentarnej, obok cmentarza
komunalnego. Nekropolia została zniszczona podczas
II wojny światowej, a wiele płyt nagrobnych wykorzystano
do brukowania ulic Birczy oraz do wzmocnienia przyczółków mostu na Sanie w Iskani. Kirkut zarośnięty jest krzewami i wysoką trawą. W bujnej zieleni można doliczyć się

około 20 nagrobków, być może pod gęstą trawą znajduje
się ich więcej. Część macew ma już nieczytelne inskrypcje,
gdyż wykonano je z miękkiego piaskowca, który niszczeje pod wpływem czynników atmosferycznych. Najstarszy
odczytany nagrobek pochodzi z roku 1806.

N

a terenie Tyrawy Wołoskiej przetrwał kirkut o powierzchni 0,37
ha zwanym przez miejscowych
Okopiskiem. Położony jest ok. 400 m
na południowy-wschód od kościoła, za
cmentarzem katolickim. Zachowało się
zaledwie kilka całych i kilkadziesiąt zniszczonych macew. Pozostałe użyto w czasie
II wojny światowej do utwardzania serpentyn dróg na Słonne i do Rakowej. Od
2007 roku trwają na nim systematyczne
prace porządkowe organizowane przez
Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich z siedzibą w Zagórzu oraz
Stowarzyszenie Magurycz. Kirkut został oczyszczony z zarośli oraz wydobyto
i poddano scaleniu szereg macew.
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zapomniane
W

Bukowsku zachował się cmentarz żydowski, położony około 2,5
km od obecnego centrum wsi, przy drodze prowadzącej od Domu Ludowego w kierunku nieistniejącej wsi Kamienne. Zniszczony podczas okupacji niemieckiej w latach 1941–1942, kiedy to ponad
80 macew wywieziono do Sanoka i użyto do brukowania ulic. Pozostałe wykorzystano do utwardzenia dróg w Bukowsku. Kirkut zajmuje powierzchnię ponad pół hektara, porośnięty jest lasem. Wśród drzew można
znaleźć około 10 macew.
Cmentarz został odrestaurowany w roku 2006 ze środków Ministerstwa kultury przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku. Następnie, w 2007 r., jego teren uporządkowano i wzniesiono obok
„altanę dla pielgrzymów”. 29 kwietnia 2007 przy udziale społeczeństwa
oraz władz gminy Bukowsko po 65 latach modły na kirkucie odprawił rabin Piotr Weinberg.

RZESZÓW
Bircza
Tyrawa Wołoska
Sanok
Bukowsko
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C

mentarz żydowski w Rybotyczach powstał przed rokiem
1881 i zajmuje powierzchnię około 1,5 ha. Mimo dewastacji czasów II wojny światowej, przetrwało na nim ok. 200
macew z XIX i XX wieku, z czego zaledwie 10 proc. stoi. Położony
jest on nad skarpą, 300 m za miejscowością, w zakolu szosy w kierunku na Makową. W 2006 roku w ramach programu
„Jeden Bóg – trzy religie”, jego teren został uporządkowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekologicznych
i Agrobiznesu im. W. Szafera w Przemyślu. Młodzież
pod opieką profesor Haliny Sekuły odkrzaczyła teren
oraz wykosiła trawę i usunęła nagromadzone przez
lata śmieci. Na podniesienie przewróconych macew
nie zgodziła się Komisja Rabiniczna.

Zničené, nie zabudnuté
Židovské cintoríny v okolí Sanoku boli počas 2. svetovej
vojny zničené podobne, ako všetky ostatné. Veľa náhrobných kameňov z kirkutu v Birczy bolo použitých na dláždenie ulíc a na spevnenie oporných pilierov mosta cez rieku
San. Najstarší zachovaný a prečítaný náhrobok pochádza
z roku 1806.
Naproti tomu na cintoríne v Rybotyczoch sa zachovalo asi 200 macév z 19. a 20. storočia, z ktorých sotva časť
stojí. V roku 2006 terén cintorína upratala školská mládež.
Rabínska komisia nesúhlasila s postavením prevrátených
macév. V Bukowsku je cintorín uprataný a nachádza sa tu
len 10 macév. V Tyrawe Wołoskej, na kirkute nazývanom
Okopisko, sa zachovalo len zopár celých a niekoľko desiatok zničených macév. Od roku 2007 sú tu prevádzané obnovovacie práce.

tekst ks. Marcin Nabożny, fot. ks. Daniel Midura, archiwum
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Niegdyś zabytkowy

W

roku 1889 właścicielami Noc- w wigilię Trójcy Świętej, został wmurowakowej byli Dolińscy: Ludwik ny kamień węgielny pod budowę nowego –
i Franciszek. Jako współkolato- istniejącego do chwili obecnej – kościoła
rzy (tj. ci, którzy przyczynili się do fundacji pw. św. Michała Archanioła. Ukończony
kościoła) mieli oni prawo do udziału w pro- w 1859 roku, według projektu P. Hohera
cesie obsadzania urzędów kościelnych.
z Rzeszowa, został wzniesiony staraniem
Parafia w Nockowej powstała
ks. Stanisława Nikliborca,
prawdopodobnie w połowie
przy wsparciu finansowym
XIV wieku, a pierwsza pisemdziedzica Wiśniowej, Leopolna wzmianka o niej pochodzi
da Szumskiego. Równoczez 1470 roku. Patronem paraśnie wybudowano wolnostofii jest św. Michał Archanioł,
jącą parawanową dzwonnicę.
którego wezwanie jest bardzo
Kościół pierwotnie był
charakterystyczne dla kojednonawowym kamiennym
ściołów położonych na wzgóbudynkiem, bez wyraźnych
rzach, dawnych ośrodkach
cech stylowych. W latach
kultu pogańskiego.
późniejszych kościół był poNa terenie parafii istniała
większany: nawy boczne
szkoła założona przed rokiem
dobudowano w 1897 roku
1595 i szpital dla ubogich,
(według projektu architekktóry wyposażył w 1631 rota Karola Dziewońskiego),
ku Spytek Ligęza, ówczesny
a w latach 1957–1959 dobuDzieje parafii w Nockowej
właściciel Rzeszowa. Szpital
spisał i wydał w roku 2009 dowano wieżę oraz kaplicę
ten funkcjonował jeszcze na
i zakrystię (według planów
ks. Marcin Nabożny
początku XX wieku.
Antoniego Mazura).
Trudno ustalić, którym z kolei poświęWielokrotnie zmieniany był wystrój
conym gmachem jest obecna świątynia wnętrza kościoła. Pierwotnie do 1971 row Nockowej. Wiadomo, że w XVIII w. prze- ku w kościele znajdowało się pięć nastaw
niesiony został tutaj z Ropczyc drewniany ołtarzowych. W ołtarzu głównym w jego
(pochodzący z 1556 roku) kościół pw. Du- centralnej części umieszczony był krzyż.
cha Świętego. 15 grudnia 1852 roku został W zwieńczeniu był obraz Serca Pana Jezuon jednak zniszczony przez pożar.
sa, po bokach zaś stały figury Apostołów.
Parafia nie pozostawała zbyt długo bez Jeden z bocznych ołtarzy poświęcony był
swej świątyni, już 6 czerwca 1857 roku, Sercu Pana Jezusa, a drugi Matce Bożej.

Nockowa, jako wieś
rycerska, należała w XV
wieku do rozległych dóbr
Leliwitów Jarosławskich,
będąc częścią klucza
zgłobieńskiego.
Pierwszym znanym
właścicielem był
kasztelan wojnicki Rafał
z Jarosławia (†1441).
W 1463 roku jeden
z jego synów – Jan
(† ok.1474) zastawił
Nockową (za 200
grzywien). W 1471 roku
jej właścicielem był już
drugi z synów Rafała,
starosta lwowski Rafał
Jakub Jarosławski
(†1492), a po jego
śmierci przeszła w ręce
najmłodszego z braci
Spytka (†1519), który
w tym czasie był już
wojewodą sandomierskim,
a od 1501 roku
kasztelanem krakowskim.

Niekdajšia pamätihodnosť
Farský kostol v Nockowej bol postavený v polovici 14. storočia. Jeho patrónom
je sv. Michal Archanjel. Zasvätenie sv. Michalovi Archanjelovi je charakteristické
pre kostoly situované na pahorkoch, niekdajších miestach pohanského kultu. Je
zložité určiť, ktorou v poradí je súčasná
svätyňa v Nockowej. Je zrejmé, že v 18.
storočí bol sem prenesený drevený kostol Ducha Svätého (pochádzajúci z roku
1556) z Ropczýc. 15. decembra 1852 bol
zničený v požiari. Ale už 6. júna 1857 bol
položený základný kameň nového kostola. Interiérová výzdoba kostola bola mnohokrát zmenená.

Počas celého storočia sa značne zmenil
jeho vonkajší vzhľad, ako aj jeho vnútrajšok. Ešte pred 50 rokmi to bol kostol,
ktorý bol zaplnený množstvom historických umeleckých diel, pochádzajúcich
z obdobia jeho výstavby, čiže z II. polovice
19. storočia: oltármi, kazateľnicou, organovým prospektom a steny a klenbu zdobila polychrómia. Rozhodnutie o jeho prestavbe a modernizácii radikálne zmenilo
vzhľad kostola. Dnes je to moderná budova, ktorá v sebe ukrýva bohatý modernistický interiér. Jedine staré čierno-biele fotografie pripomínajú vzhľad kostola spred
polstoročia.

Kamienna chrzcielnica
z 1860 r. z wyposażenia
„starego” kościoła

Sędziszów
Młp.

RZESZÓW

Nockowa
Rybotycze
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U góry: ołtarz główny sprzed przebudowy w 1971 r.
U dołu: niezachowany ołtarz boczny Matki Bożej
i ambona, usunięte w czasie modernizacji wnętrza świątyni

Znajdowała się w nim figura Maryi, wyrzeźbiona
z drzewa lipowego przez Wincentego Pustelaka
w 1938 roku we Lwowie – wstawiona w 1953 roku w miejsce obrazu. W ołtarzach w nawach
bocznych umieszczone były obrazy św. Teresy z Lisieux oraz św. Franciszka z Asyżu.
W latach 1948–1950 odnowiono wnętrze kościoła i odrestaurowano cztery
boczne ołtarze oraz założono osiem okien
witrażowych. W 1964 roku przebudowano
dotychczasowy chór drewniany na betonowy,
według projektu i dokumentacji technicznej
Antoniego Mazura. Na chórze zamontowano
trzynastogłosowe organy piszczałkowe.
Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II o odnowie liturgii, jesienią 1971 roku dokonano w kościele modyfikacji
prezbiterium według projektu Hanny Szczypińskiej. Usunięto wówczas zabytkowy ołtarz
główny, a pośrodku prezbiterium wybudowano ołtarz, w którym umieszczono relikwie
świętych męczenników: Herkulana i Probusa.
Na uwagę zasługuje również, znajdująca się obecnie w przedsionku kościoła, kamienna chrzcielnica z 1860 roku.
W maju 1973 roku dokończono „modernizację” wnętrza kościoła,
w czasie której usunięto dwa boczne ołtarze.
W latach 1979–1982 nad nawą główną i prezbiterium dokonano wymiany konstrukcji drewnianej dachu na stalową z zacho-
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waniem dotychczasowego kształtu, a także wymiany stropu kościoła. Pokryto
go drewnianymi sześciobocznymi
kasetonami składającymi się na kształt
plastra miodu. Między nimi znajdują
się malowidła wykonane przez Macieja Kauczyńskiego z Krakowa, który w latach 1982–1987 zaprojektował
i wykonał obecne wnętrze kościoła.
Wskutek zmiany stropu świątyni zniszczono pierwotną polichromię, której
nie udało się już uratować. Na ścianach
nawy głównej przy stropie znajdują się
Rofreski z przedstawieniami z Księgi Ro
dzaju. W 2009 roku staraniem ks. Alek
Aleksandra Śmietany odnowiono figury z daw
dawnego głównego ołtarza i umieszczono
je na filarach podtrzymujących chór.
W kaplicy Miłosierdzia Bożego
znajduje się drewniany ołtarz przyścienny, pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku. Pierwotnie w jego
polu głównym mieścił się obraz Ecce Homo z pierwszej połowy XIX wieku. W 1964 roku kaplica ta
otrzymała nową polichromię. Cztery lata później zakupiono
do kaplicy obraz Miłosiernego Pana Jezusa, który pochodzi prawdopodobnie z XVIII wieku. Po odnowieniu obraz
umieszczono w ołtarzu kaplicy na miejscu poprzedniego,
który obecnie znajduje się w kaplicy w Wiercanach.
Na przestrzeni stulecia zmienił się znacznie zarówno wygląd zewnętrzny świątyni, jak i jej wnętrze. Jeszcze 50 lat temu był to kościół wypełniony szeregiem zabytkowych dzieł
sztuki pochodzących czasu jego budowy, czyli II połowy XIX
wieku: szeregiem ołtarzy, amboną, prospektem organowym,
a ściany i sklepienie pokryte były polichromią. Podjęcie decyzji o jego rozbudowie i modernizacji radykalnie zmieniło ten
stan, dzisiaj kościół ma nowoczesną bryłę, skrywającą bogate,
modernistyczne wnętrze. Jedynie na starych czarno-białych
zdjęciach możemy zobaczyć, jak wyglądało ono jeszcze zaledwie pół wieku temu. n

Po lewej: widok z chóru na prezbiterium po przebudowie z 1971 r.

Na poprzedniej stronie:
wygląd kościoła w Nockowej przed rozbudową,
fotografia z okresu budowy wieży kościelnej (1957–1959),
widok świątyni po zakończeniu prac renowacyjnych (2009)
Po lewej:
figury apostołów Piotra i Pawła, jedyna pozostałość
z dawnego ołtarza głównego, po odnowieniu ustawione
pod chórem organowym

Drewniany chór i organy usunięte w 1964 r. Na sklepieniu
widoczna polichromia zniszczona na początku lat 80. XX w.
Widok z prezbiterium na chór i organy wybudowane w roku 1966
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opr. tekstu i fot. Krzysztof Zieliński

Kraina do odkrycia

Janusz Motyka

Są obszary na terenie
Podkarpacia, do których
rzadko zagląda turysta.
Zapominają o nich
popularne przewodniki,
opisujące najczęściej
„mega atrakcje”,
a często i same władze
samorządowe –
skupione na inwestycjach
– nie mają za dużo
środków na odpowiednią
promocję. Do takich
terenów należy
niezwykle ciekawy pod
względem kulturowym
i historycznym obszar
gminy Stubno, położonej
na północ od trasy
Przemyśl–Medyka.

Szachownica kostkowata

RZESZÓW

Stubno

Przemyśl

M

iejscowości gminy kuszą walorami krajobrazowymi, ciekawą przeszłością i związanymi z nią zabytkami. Dominującym
elementem krajobrazu jest dolina Sanu,
tworząca interesujący obszar składający
się z dolin, licznych starorzecz i skarp.
Na terenie istniejącego tu rezerwatu
w Starzawie (o powierzchni 13,63 ha)
występuje rzadka roślina – szachownica kostkowata. Teren gminy to siedlisko
bociana białego (ponad 70 gniazd). Ma
on tu doskonałe warunki do życia: dużo
łąk i pastwisk, stawy rybne i bardzo czyste środowisko naturalne. Dlatego też
Stubno chce być stolicą polskiego boćka, a jego wizerunek wraz z szachownica kostkowatą, przyjęto za logo gminy.
Jej teren zamieszkują Polacy oraz
mniejszość ukraińska. Obydwie społeczności angażują się w życie gminy, kul- Jedyny w Polsce pomnik bociana znajduje się w Stubnie
tywując przy tym swoje tradycje i prowadząc działalność społeczno-kulturalną. park, ulega postępującej dewastacji i z jego
Na przykład święta Bożego Narodzenia dawnej świetności pozostało już niewiele.
trwają w gminie dwa tygodnie. Najpierw Obok dworu znajdują się dwie oficyny, a do
świętują wierni obrządku rzymskokatolic- zespołu dworskiego należy również rządkiego, a później grekokatolicy i prawosław- cówka, murowana stajnia, spichlerz i młyn
ni, którzy mają swoje świątynie w Gajach (wszystkie obiekty z początku XX wieku).
Jak podaje Mieczysław Orłowicz w wydai Kalnikowie.
O wielokulturowości krainy świadczą za- nym w 1917 roku Ilustrowanym przewodchowane do dzisiaj zabytki. Obydwie wojny niku po Przemyślu i okolicach, przed wojną
światowe „przewaliły się” przez ten teren istniała przy dworze sławna obora zarodoniszcząc istniejące wsie, kościoły, cerkwie, wa, a wzorowo urządzone stajnie zaopai dwory. Część odbudowano, a obraz pozo- trzone były w marmurowe żłoby.
stałych przetrwał jedynie na archiwalnych
Przy nowo wybudowanym kościele zazdjęciach. Do ważnych zabytków Stubna chowała się drewniana dzwonnica pochonależy zespół dworski
z końca XIX wieku, niegdyś własność rodziny
Myszkowskich. Murowany dwór wkomponowany
jest w okalający go park,
w którym rosną między
innymi magnolie, orzechy czarne, kasztanowce
czerwone, świerki kłujące
i purpurowe buki. Szkoda, że z powodu braku
właściwej opieki i konserwacji, dwór oraz jego
otoczenie, a zwłaszcza

Wybudowany pod koniec XIX wieku
dwór Myszkowskich w Stubnie
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obecnie w nowej świątyni greckokatolickiej
w Mokrem.
Cerkiew jest trójdzielną budowlą konstrukcji zrębowej, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, z zakrystią od północy.
Wszystkie połacie dachowe pierwotnie były
pokryte gontem, a obecnie blachą. Ściany
są oszalowane pionowym deskowaniem,
które w roku 2006 wymienionym na nowe.
Obok cerkwi usytuowana jest wolnostojąca, drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej, zbudowana w połowie wieku XIX.
Jej ciekawym elementem jest pseudoizbica
z otwartą galerią słupową. W większych
wieżach drewnianych izbica była najwyższą, nadwieszoną kondygnacją, na którą
można było wejść po wewnętrznych schodach lub drabinie. Była otwarta i służyła celom obserwacyjnym, wieszano tam czasami
dzwony. Pseudoizbica imituje izbicę wyglądem zewnętrznym, a efekt nadwieszenia
tworzy daszek okapowy u jej podstawy. n

Od lewej: dzwonnica z 1915 r.
w Stubnie; wiekowe drzewo
w parku w Kalnikowie

Wp (Wikipedia)

dząca z 1915 roku. Obok
stoi murowana plebania
i stajnia z początku XX
wieku, a także drewniany
lamus z końca XIX wieku.
Zwiedzanie Kalnikowa należy rozpocząć od
pochodzącego z lat 1912–
–1913 kościoła pod wezwaniem św. Andrzeja
Apostoła (zniszczony został w roku 1915, odbudowany w 1923 r.).
Następnie trzeba wstąpić do – wybudowanej
w roku 1880 – murowanej cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP, w której znajduje
się wiele cennych XVIII i XIX-wiecznych
ikon. W Kalnikowie zachował się cmentarz
wojenny z roku 1915, a na cmentarzu komunalnym przetrwał do dzisiaj grobowiec
rodziny Orzechowiczów, ostatnich właścicieli tych dóbr. Pozostałością zespołu dworskiego jest murowana stajnia i obora z XIX
wieku oraz park założony na przełomie
XIX i XX stulecia.
W miejscowości Stubienko znajduje się
zabytkowa, drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Bogarodzicy. Stanowi
ona jedną z atrakcji Szlaku Architektury
Drewnianej na Podkarpaciu. Świątynia została wzniesiona w 1849 roku na miejscu
starszej drewnianej cerkwi. Po wysiedleniu
ludności ukraińskiej nie była ona użytkowana, a funkcję kościoła rzymskokatolickiego pełni dopiero od 1971 r. Remont budynku wykonano w roku 1976 oraz 2006.
Oryginalny ikonostas z cerkwi znajduje się

Stubienko: u góry dzwonnica
z pseudoizbicą, poniżej – dawna
cerkiew pw. Narodzenia
Bogurodzicy, obecnie kościół

V Podkarpatsku existujú miesta, kde
turista nahliadne zriedkavo. K takýmto terénom patrí kultúrne a historicky zaujímavá obec Stubno, ktorá leží severne od trasy
Przemyśl – Medyka. Okolité dediny vábia
krásnou scenériou a hlavne zaujímavou
minulosťou s jej pamätihodnosťami. Táto
oblasť je veľkým hniezdiskom bociana
bieleho, preto sa obec Stubno chce stať
hlavným mestom poľského bociana a jeho
obraz, spolu s kockovanou šachovnicou,
sa stal erbom obce. Toto územie obývajú
Poliaci a ukrajinská národnostná menšina.
O multikultúrnosti tejto krajiny svedčia zachované pamiatky: kostoly, pravoslávne
svätyne a kúrie.

Wp (Wikipedia)

Neodhalená
krajina

44 Skarby Słowacji

tekst Jan Kubicki,

Klejnot w spiskiej
Lewocza leży we
wschodniej Słowacji
na terenie Spiszu,
krainy historycznej
obejmującej Kotliny
Górnego Popradu
i Górnego Hornadu,
Góry Lewockie,
Rudawy Spiskie
oraz część polskiego
Podhala. Jego główne
miasta to Poprad,
Nowa Wieś Spiska
i Kežmarok. W 1412
roku część terenów
Spisza była oddana
pod zastaw długu
Królestwu Polskiemu
i (nie wykupiona przez
Węgry) została przy
Polsce do 1769 r.
jako tzw. „Starostwo
Spiskie”. Było to
w sumie 13 miast
i 15 wsi, w sześciu
enklawach otoczonych
posiadłościami
węgierskimi. W 1918 r.
większa część Spisza
weszła w skład
Czechosłowacji,
a w roku 1920 jego
północno-zachodni
skrawek przyznano
Polsce.

Przyrynkowa kamienica
Thurzonów z zachowaną
renesansową attyką

L

ewocza jest starym miastem, znajdowało się tu
grodzisko słowiańskie na
skrzyżowaniu dawnych szlaków
handlowych. Archeolodzy odkryli fundamenty romańskiej świątyni (23,5×12 m), był to kościół św.
Mikołaja z przełomu XI i XII w.
W wieku XIII – po pustoszących
najazdach tatarskich z 1241 roku
– na teren Lewoczy weszli koloniści niemieccy. Dobrze prosperująca dzięki dogodnemu położeniu na szlaku handlowym Via
Magna (Wielka Droga), szybko
rozrosła się w miasto z wieloma
przywilejami. Szczytowy okres jej
rozwoju przypadł na koniec XV
i początek XVI wieku. Jako wolne miasto królewskie (od 1323 r.),
posiadała własną administrację,
Średniowieczny kościół św. Jakuba z neogotycką wieżą
sądy, prawo wydobywania rudy
miedzi, korzystania z lasów i zajmowania a w zabytkowych kościołach działały bracsię handlem (prawo składu na sprzedaż na twa religijne.
Miasto otaczały kilkakrotnie rozbudoco najmniej 15 dni). Lewoczanie handlowali z Krakowem, miastami hanzeatyckimi, wywane fortyfikacje obronne, które piera nawet z Wenecją. Rzemieślnicy byli zrze- wotnie miały 2,5 km długości i prawie w caszeni w ponad 40 cechach, w tym w kilku łości są zachowane. Bramą Koszycką (od
cechach rzemiosł artystycznych (złotnicy, wschodu) dojeżdżało się do miasta przez
rzeźbiarze, kamieniarze, producenci na- most zwodzony i barbakan. Całą obronę
czyń cynowych i miedziorytnicy). Od XV miasta tworzyły dwa pasy murów wzmocwieku miasto wspierało kształcenie swych nione dodatkowo 16 basztami, z których
obywateli, znajdowała się tu biblioteka, 5 zachowało się do dzisiaj.
Ranga wolnego miasta królewskiego
apteki, praktykę prowadzili znani lekarze,
sprawiła, że w 1494 r. odbył się w Lewoczy
zjazd synów Kazimierza Jagiellończyka:
Władysława II króla Czech i Węgier, króla
polskiego Jana Olbrachta, księcia litewskiego Aleksandra Wielkiego oraz Zygmunta
Jagiellończyka. Zjazd ten zakończył spory
między braćmi i uregulował (do wygaśnięcia rodu Jagiellonów czesko-węgierskich)
stosunki z Królestwem Polskim. Ustalono
także, że Zygmunt Jagiellończyk, późniejszy
król Polski, otrzyma godność namiestnika
Śląska, znajdującego się we władaniu czeskim. Lewoczę gotycką zniszczył całkowicie
wielki pożar, który wybuchł w 1550 roku.
Odbudowa ze zgliszcz nadała jej zachowany
do dzisiaj renesansowy kształt.
Najważniejsze zabytki Lewoczy położone są w pobliżu rynku zwanego Placem
Mistrza Pawła (ucznia Wita Stwosza),

fot. Piotr Kocząb, Krzysztof Zieliński

koronie
do którego wjeżdża się Bramą Koszycką.
W obrębie tego wiekowego obszaru staromiejskiego znajduje się ponad 60 zabytkowych domów mieszczańskich, połączonych
siecią ulic zamkniętych bramami i basztami
murów obronnych. Jest to jeden z największych rynków na Słowacji, przy którym
znajduje się m.in. kościół ewangelicki, ratusz, pręgierz czyli „klatka hańby” oraz gotycki kościół farny św. Jakuba z XIV wieku,
w którym zachowało się 13 ołtarzy: osiem
późnogotyckich, dwa renesansowe i trzy
barokowe, stojących na swych pierwotnych
miejscach. Najbardziej znaczące dzieła
w kościele powstały w pierwszej połowie
wieku XVI, a ich autorem jest Mistrz Paweł.
Mieszkał on i pracował w Lewoczy w latach 1506–1537. Wykonał tu ołtarz główny
o wysokości 18,6 i szerokości 6 m, który posiada dwa zamykane do wnętrza skrzydła,
ze scenami z żywotów świętych. Wykonano
go z drewna lipowego w latach 1507–1517.
Główny gmach ratusza pochodzi z XV
wieku, ale odbudowa po pożarze z 1550
roku dodała mu w południowej części renesansowe arkady wraz z podcieniami na
parterze i piętrze. Pomiędzy oknami na
piętrze znajdują się malowidła przedstawiające symbole cnót obywatelskich: wstrzemięźliwość, ostrożność, odwagę, cierpliwość i sprawiedliwość. Budynek ratusza
połączony jest z wieżą, wzniesioną w la-
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tach 1656–1661, pełniącą obecnie funkcję
dzwonnicy. Do 1955 r. w gmachu tym miała swoją siedzibę administracja miasta, na
parterze znajdowała się apteka, a w piwnicy winiarnia. Dziś na piętrze znajdują się
sale Muzeum Spiskiego, prezentujące historię miasta.

Brama Koszycka, tuż za nią
po lewej stronie barokowy
kościół minorytów

Drewniany kościół ewangelicki usytuowany jest tuż obok ratusza. Zbudowany
jest na planie greckiego krzyża, przykryty
ogromną centralną kopułą. Został on wybudowany w latach 1825–1837 w stylu klasycystycznym. Wewnątrz znajdują się trzy
chóry z organami, archiwum i biblioteka.
W ołtarzu zobaczyć można obraz przedstawiający Chrystusa kroczącego po morzu.

Ewangelicki kościół na planie
krzyża greckiego, przed nim
„klatka hańby”

Lewocza

SŁOWACJA

Miejski ratusz przebudowany w stylu renesansowym
po wielkim pożarze w 1550 r.

KOSZYCE
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Wielki Dom Żupny w całym
swym empirowym majestatcie

Stary kościół minorytów
– jedna z najstarszych
gotyckich świątyń
na terenie Słowacji

Domy mieszczańskie powstały w większości w XIV wieku, jedynie ich elewacje
przebudowywano wraz ze zmieniającymi
się stylami i modami. W części przedniej
domów, na parterze, znajdowały się mieszkania właścicieli, z kolei w głębi pomieszczenia handlowe oraz gospodarcze, a na
piętrze pokoje na wynajem.
Do najciekawszych zachowanych zabytkowych obiektów zaliczyć należy m.in.:
– kamienicę Thurzonów (nr 7) z zachowaną renesansową attyką oraz herbami
kolejnych właścicieli na elewacji. Dom ten
powstał z połączenia w XV wieku dwóch
wcześniejszych kamienic. Dziś znajduje się
tu Państwowe Archiwum.
– dom Mistrza Pawła (nr 20), który przetrwał w stanie niezmienionym od przebudowy na przełomie XV/XVI wieku. W roku 1981 po odrestaurowaniu ulokowano
w nim Muzeum Mistrza Pawła z Lewoczy.
– budynek dawnej drukarni (nr 26), pierwszą drukarnię w Lewoczy założył w 1624 r.
Bauer.

– Galeria malarstwa Muzeum Spiskiego znajduje się pod drugiej stronie rynku.
Budynek ten znany jest jako Dom Hainów
bądź liceum w Lewoczy. Pochodzi z XIV
wieku, ma dwukondygnacyjne piwnice,
ciekawe malowidła ścienne i renesansowy
strop belkowy.
Wielki Dom Żupny (nr 59) to olbrzymi
empirowy budynek usytuowany w północnej części Placu Mistrza Pawła. Powstał
w latach 1805–1831 dla Żupy Spiskiej. Był
on przeznaczony dla administracji, wewnątrz znajduje się olbrzymia sala obrad,
w której miały miejsce wielkie kongregacje
Żupy, są tu także mniejsze pomieszczenia
biurowe, mieszkania, a nawet więzienie
i magazyny. Lewocza była siedzibą Żupy
Spiskiej do roku 1922. Mały Dom Żupny
(nr 60) stanowił siedzibę urzędów Żupy do
chwili powstania Wielkiego Domu Żupnego. Obecnie mieści się tam archiwum Żupy i jest częścią Państwowego Archiwum
Okręgowego w Lewoczy.
W sąsiedztwie Bramy Polskiej znajdują
się budynki starego klasztoru minorytów
z arkadowymi krużgankami. Od zachodu
połączony jest z wewnętrzną linią miejskich
murów obronnych, a od południa z kościołem. Budynki klasztorne wzniesiono w obrębie murów w XIV wieku za pieniądze podarowane w 1309 r. przez rycerza Dończa.
Jest to jeden z największych gotyckich kościołów na Słowacji. Dziś w budynku klasztoru znajduje się gimnazjum kościelne.
Nowy kościół i klasztor minorytów znajdują się za Bramą Koszycką. Ten barokowy
kompleks wzniesiony został w latach 1747–
1755. Niezwykle ciekawe są malowidła na
fasadzie kościoła, przedstawiające symbole
Wiary, Nadziei i Miłości.
Wysoko nad miastem wznosi się Góra
Mariańska (781 m n.p.m.). Na tym stromym
wzniesieniu znajduje się neogotycki kościół
– sanktuarium maryjne. Każdego roku na
początku lipca Lewocza staje się miejscem
największego na Słowacji spotkania pielgrzymów. W XIII wieku znajdowało się na
tym wzniesieniu grodzisko, które udzieliło
mieszkańcom schronienia przed tatarskimi hordami. Pierwszą kaplicę wybudowali
mieszkańcy Spisza, jako wyraz wdzięczności za ocalenie ich przed najazdami w latach
1241–1242. Do rozwoju kultu maryjnego przyczynili się także minoryci, budując
w Lewoczy swój kościół i klasztor. W latach
1906–1914 na Górze Mariańskiej wybudowano nową świątynię Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii, którą poświęcono
2 lipca 1922 r. Świątynię tę w roku 1996 odwiedził papież Jan Paweł II. n
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tekst Krzysztof Zieliński, fot. Zdzisław Świeca

I leczy, i uczy
Cerkiew pw. Ochrony Matki Boskiej ze wsi Mikulaszowa

B

ardiowskie Kupele to część Bardiowa położona na północny wschód
od centrum miasta. Uzdrowisko to
bogate jest w liczne, użytkowane od dawna
źródła mineralne, leczące choroby układu trawiennego, oddechowego, cukrzycy,
a także lżejsze schorzenia kardiologiczne.
W kurorcie tym leczyła się m.in. druga
żona Nopoleona Maria Luiza, car rosyjski
Aleksander I oraz Elżbieta Bawarska, żona
cesarza Franciszka Józefa. Warto obejrzeć
dobrze zachowane przykłady architektury
uzdrowiskowej (np. pensjonaty Astoria czy

Fontana). Niemal w samym centrum
znajduje się na powierzchni półtora
hektara niezwykle ciekawy, najstarszy
na Słowacji skansen – muzeum budownictwa ludowego Górnego Szarysza. Znajdują się na jego terenie 24
obiekty, m.in. dwie niezwykle interesujące cerkwie.
Pierwsza, pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy z 1775 r., została
przeniesiona w roku 1967 z najbardziej wysuniętej na wschód doliny
Słowacji, z miejscowości Zboj (okres
Snina). Wewnątrz znajduje się rokokowy ikonostas z XVIII wieku oraz XVII-wieczne ikony św. Mikołaja i Ukrzyżowania. Bezpiecznego wejścia na
teren okalający cerkiew broni kopia
drewnianej bramki (oryginał z 1736 r.)
z Niżnego Orlika.
Tutaj też znalazła swoje miejsce cerkiew
pod wezwaniem Ochrony Matki Boskiej,
przeniesiona w latach 1926–1931 ze wsi
Mikulaszowa-Niklowa z okolic Bardiowa.
Na tramie (belce głównej) zachował się
napis z 1730 roku. Przebudowana w latach
1837–1838, określana jest jako typowa łemkowska cerkiew typu południowego. Jest to
jeden z niewielu kościołów, które mają bogato malowane wnętrze. Obecnie odbywają
się tu msze greckokatolickie. n
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy z 1775 r.
z miejscowości Zboj, okres Snina

Przykłady architektury
uzdrowiskowej zadziwiają
rozmachem i artyzmem wykonania

Bardiowskie Kupele
KOSZYCE

SŁOWACJA

Polecane lektury
To wyjątkowo cenna książka dla badaczy historii i architektury obronnej polskich Kresów. Zawiera
ona materiały źródłowe i dotychczasową literaturę do ponad 700 obiektów – nowożytnych fortyfikacji stałych – na dawnych południowo-wschodnich terenach Rzeczypospolitej. Naukowo opracowany katalog poprzedza opis historyczny ziem tzw. przedmurza, toczących się tu działań wojennych, organizacji ich obrony i wreszcie charakterystyki wznoszonych na ich terenie umocnień
w ciągu opisanych 250 lat.

Jan Leszek Adamczyk, Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV
do końca XVII wieku, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2004

Jest to pierwsza książka z nowej serii przewodników po zamkach i warowniach Europy. Autorzy
proponują podróż śladem warowni po trzech słowackich krainach historycznych: Spiszu, Szaryszu
i Zemplinie, gdzie pośród skał wciąż jeszcze wznoszą się ruiny zamków. Niektóre z nich widoczne są
z daleka (Tumiansky hrad, Vinansky hrad, Velky Kamenec), inne trzeba odszukać w leśnej gęstwinie
(Zborovsky hrad, Sebes, Zbojnicky hrad). W książce znajdują się opisy największych i najbardziej
znanych zamków wschodniej części Słowacji, m.in. Starej Lubowni, Kieżmarku, Spiskiego Zamku
i Krasnej Horki. Przeczytać także można o warownych miastach na Słowacji: Lewoczy, Bardiowie
i Koszycach. Całość starannie zilustrowana zdjęciami, rycinami, planami i rekonstrukcjami.
Agnieszka i Robert Sypek, Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej,
Oficyna Wydawnicza Alma-Press, Warszawa, brw

To kolejna pozycja wydana z serii Zamki, grody i warownie Polski – przewodników historyczno-turystycznych po szlakach i zabytkach architektury obronnej Polski. Do tej pory ukazały się dwa:
po ziemi mazowieckiej i ziemi sandomierskiej. W każdej z nich miłośnicy architektury militarnej
znajdą bogaty zbiór zdjęć archiwalnych i współczesnych, rycin, dokumentów, map, planów i – co
szczególnie cenne – rekonstrukcji zniszczonych i niezachowanych obiektów. Wszystko w formie
przystępnej, co ważne dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoja przygodę z historią.
Agnieszka i Robert Sypkowie, Zamki i warownie ziemi lubelskiej i Podlasia,
Agencja Wydawnicza EGROS, Warszawa 2009

Powyższe książki można nabyć w Księgarni Odkrywcy, wysyłkowej księgarni historyczno-militarnej www.odk.pl

Album to efekt wieloletnich wędrówek Arkadiusza Komskiego
z aparatem w ręku szlakami Łemkowszczyzny. Niby jednej krainy, ale – jak widać na zdjęciach
– ogromnie zróżnicowanej, tak
jak odmienna jest dolina Osławy
w okolicach Komańczy, od ojczyzny zachodnich Łemków pod
Gorlicami, czy południowych –
po słowackiej stronie Karpat. Publikacja opatrzona jest tekstem
Roberta Bańkosza, znanego regionalisty oraz wnikliwego znawcy architektury drewnianej na terenie Karpat.

O wiekowych cmentarzach, pełnych zabytkowych nagrobków
– nigdy dość. Tej zasadzie od lat
wierne jest Stowarzyszenie, które za swój podstawowy cel przyjęło ochronę Starego Cmentarza w Rzeszowie oraz utrwalanie
pamięci o „Małych Powązkach”.
W setną rocznicę zamknięcia nekropolii dla celów grzebalnych,
przed Dniem Wszystkich Świętych, wydano popularny informator o tym niezwykle ważnym dla
rzeszowian cmentarzu. Poza historią miejsca, opracowanie
zawiera szereg biogramów tych, którzy zapisali się w karty historii miasta i regionu, i tu znajdują się ich prochy.

Arkadiusz Komski, Robert Bańkosz, Świątynia ciszy.
Cerkwie grekokatolickie na Łemkowszczyźnie,
Wydawnictwo i Drukarnia NOVA SANDEC,
Nowy Sącz 2009

Ewa Fudala, Wiktoria Helwin, Historia Starego
Cmentarza w Rzeszowie, Stowarzyszenie Opieki
nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie
im. Włodzimierza Kozło, Rzeszów 2009

