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RZESZÓW

B

yła to chałupa bezrolnych wyrobników wiejskich, zbudowana na gruncie wydzierżawionym od gromady. Pierwotnie budynek
złożony był z sieni i izby, później dobudowano stajnię i szopę – drewutnię. W 1985 roku
zestawiono obiekt na terenie skansenu,
pozyskując go wcześniej od ostatniej
właścicielki – Marii Konefał. Rekonstruując chałupę w skansenie zrezygnowano
z budowy drewutni. Ściany budynku
były zrębowe, wiązane na rybi ogon,
z ostatkami. Część mieszkalna była bielona wapnem. Przykrywał ja dach czterospadowy, poszyty słomą, schodkowy.
Wyposażenie wnętrz było ubogie, pochodzące z lat 20. XX wieku. Do chałupy
przylegał niewielki ogródek, otoczony
płotem laskowym plecionym z gałęzi.
Na przełomie października i listopada
2009 r. przeniesiono ją w całości w głąb
skansenu, obok drugiej chałupy
z Lipnicy (Sudołów). W drugiej dekadzie listopada 2009 r. zestawiono
piec w kuchni, a po zakończeniu
tych prac był on przepalany w celu
wysuszenia.
– Przeniesienie tego obiektu było związane z decyzją o budowie
w naszym skansenie założenia folwarcznego. Przyczyn pożaru jeszcze nie znamy. W chałupie nie było
sieci elektrycznej, a palenie w piecu
było pod kontrolą. Podpalenia na
tym etapie śledztwa też nie wykluczono. Najważniejsze, że nie było
w niej zabytkowego wyposażenia ruchomego –
mówi Jacek Bardan, dyrektor MKL w Kolbuszowej.
– Podobnej chaty już chyba nie znajdziemy. Zbliżoną widziałem w Weryni, ale tam wciąż mieszkają
właściciele. Jest pomysł na odtworzenie chałupy
z wiekowego drewna, którego mamy sporo w zapasie. Mamy także kompletną jej dokumentację.
Jest więc szansa, że wprawdzie nie będzie to oryginał, ale za jakiś czas pojawi się w skansenie wierna
kopia, wykonana w starym materiale, „małej” chałupy z Lipnicy.

Osoby i instytucje, które byłyby zainteresowane pomocą w jej restytucji, proszone są o kontakt
z Jackiem Bardanem, dyrektorem Muzeum Kultury
Ludowej tel. 17 22 71 296. n

MKL w Kolbuszowej

W piątek 8 stycznia 2010
roku w kolbuszowskim skansenie spłonął drewniany budynek, tzw. „Mała Chałupa
z Lipnicy”. Straż pożarna zapobiegła rozprzestrzenianiu
się ognia. Całkowitemu spaleniu uległa drewniana, kryta
słomą chałupa z Lipnicy. Wartość strat oszacowano wstępnie na 26 tysięcy złotych.
Przyczynę pożaru wyjaśnia
prowadzone śledztwo.

tekst Krzysztof Zieliński

Iwona Oleniuch
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KWP w Rzeszowie
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Požiar v skanzene
8. januára 2010 v skanzene v Kolbuszowej
zhorela tzv. „Malá chalupa z Lipnice“. Bola to chalupa roľníckych nádenníkov.
Pôvodná budova pozostávala z predsiene
a izby, neskôr bola k nej pristavaná stajňa a šopa
– dreváreň. V roku 1985 bola zakúpená od poslednej majiteľky – Marie Konefał.
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Drodzy Czytelnicy
Przedkładamy Wam numer „Skarbów Podkarpackich”
po poważnym „liftingu”. Doszliśmy do wniosku, że ponad
trzy lata ukazywania się obligują do zmian w naszym czasopiśmie. Mamy nadzieję, że są to zmiany na dobre i że
nowy układ graficzny ułatwi lekturę czasopisma.
Początek roku to czas analiz i podsumowań. Do nich zaliczyć należy tekst opisujący
nasze podkarpackie zaniedbania w ochronie i upamiętnieniu miejsc po niezachowanych prawosławnych i greckokatolickich cerkwiach. Na szczęście poza morzem złych
przykładów autor Stanisław Kłos podaje i kilka pozytywnych działań. Kolejny materiał
pokazuje, jak Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich do swoich akcji ratowania cmentarzy, dołącza plan wyremontowania murowanej cerkwi w Olchowej.
Po raz pierwszy na naszych łamach zamieszczamy wywiad, o tyle logiczne, że z dr
Grażyną Stojak, Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przepytana
„w temacie zabytków” opowiada o już zakończonych pracach, planach na najbliższą
przyszłość i filozofii działań i wydawania pieniędzy, aby ocalić to, co najcenniejsze, wiekowe i niepowtarzalne.
Podwójny tekst, olbrzymi materiał i 20 zdjęć to efekt zatrzymania się nad jednym
tematem – niezachowanej rezydencji Lubomirskich w Kolbuszowej. Takich obiektów na
mapie Podkarpacia są setki, obiecuję, że w każdym z następnych numerów „Skarbów”
będziemy prezentować jeden z nich, aby z jednej strony uzmysłowić sobie olbrzymią
stratę dla kultury materialnej regionu, a z drugiej ocalić pamięć o nich.
Kontynuujemy zeszłoroczne wątki: o żydowskich nekropoliach, o dawnych właścicielach Rzeszowa, wodne wyprawy rzekami Podkarpacia, o cennych świątyniach
w cyklu „Sanktuaria”. W „Skarbach Słowacji” prezentujemy dzieła sztuki za naszą
południową granicą, a w „Historiach prawdziwych” opisujemy losy ludzi uwikłanych w „dziejowych młynach”. Z większych materiałów polecam dwugłos o losach
Galerii Dąmbskich z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie: o jej przeszłości i zawartości
oraz kalendarium sporu o prawa własności do niej.
A więc – miłej lektury.
Krzysztof Zieliński
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Cerkwiska
– ocalić,
co jeszcze zostało
Cerkwiska – tak potocznie nazywa się miejsca po
cerkwiach. Na wschodnich i południowych obrzeżach
województwa, od tzw. Zasania poczynając, poprzez
Bieszczady na Beskidzie Niskim kończąc, jest ich sporo.
To częstokroć miejsca zapomniane przez Boga i ludzi.
No, może nie wszystkie. Od tej reguły zdarzają się
wszak wyjątki.

Greckokatolicki cmentarz w Rostajnem starannie uporządkowany przez pracowników
Magurskiego Parku Narodowego

Zadbany cmentarz i cerkwisko w Caryńskiem – pod opieką Bieszczadzkiego Parku Narodowego

RZESZÓW
Chyrzynka
Rozstajne
Kamienne

Jamna Dolna

W

przeszłości, w miasteczkach i wsiach tej
części regionu, zamieszkiwał spory odsetek ludności ukraińskiej, wyznania greckokatolickiego, bądź rzadziej – prawosławnego.
Wielu z tych wsi od dawna już nie ma, pozostały
jednak ich ślady, relikty cmentarzy i miejsca po
cerkwiach, niekiedy kapliczki i przydrożne krzyże.
Większość z nich jest zapomniana, zdewastowana i zarośnięta. Niektóre dosłownie pochłonął las,
inne są nadal niszczone. Nie tak dawno zabrano
kamienie z podmurówki cerkwi w Czystohorbie,
w majestacie prawa rozebrano stuletnią, drewnianą cerkiew w Bolestraszycach koło Przemyśla. Była stara i nikomu już niepotrzebna. Rok wcześniej
z cmentarza w Starym Bruśnie skradziono rzeźbę
anioła. O tych skandalicznych wydarzeniach donosiły media, ale ile podobnych wandalizmów nie
zauważono, tego nikt nie wie.
Miały szczęście cerkwiska, które znalazły się
w zasięgu parków narodowych, Magurskiego
i Bieszczadzkiego. Wszystkie zostały uporządkowane i ogrodzone, postawiono powalone i posklejano poniszczone nagrobki, krzyżami oznaczono
miejsca po cerkwiach. Tak uczyniono m.in. w Rostajnem, Żydowskim, Nieznajowej, Beniowej, Caryńskiem, Siankach i Brzegach Górnych. Cmentarz
w nieistniejącej wsi Kamienne koło Bukowska został niedawno uporządkowany staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Bukowskiej.
A co z innymi, tymi zapomnianymi? Cmentarz
we wspomnianym już Starym Bruśnie, przed laty
uporządkowany społecznym wysiłkiem, ponownie
okrył las. Na Pogórzu Przemyskim miejsca wielu
cerkwisk i cmentarzy można rozpoznać tylko po
skupiskach starych drzew. W Trójcy, Grąziowej,
Łomnej i Paportnie wszystko okrywa gąszcz drzew,
trudnych do pokonania krzewów i chaszczy szczelnie skrywających ułamki nagrobków i resztki kamiennych podwalin świątyń. U podnóża pustego
miejsca po cerkwi w Jamnej Dolnej jakimś cudem

Rabe
Zubeńsko

Caryńskie

Kamienne koło Bukowska, cmentarz przycerkiewny
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Opuszczona i niszczejąca XIX-wieczna cerkiew w Chyrzynce

Kapliczka na Synarewie w Rabem koło Baligrodu
przetrwała skromna kapliczka. Niedługo zapewne
rozpadnie się pozbawiona opieki cerkiew w Chyrzynce, która – według legendy – została tu przyniesiona przez wylew Sanu. I znowu pozostanie
tylko cerkwisko.
W Rabem koło Baligrodu daremnie szukać miejsca po cerkwi i cmentarzu, przetrwała natomiast
stojąca nad źródłem kapliczka na Synarewie, i nawet została odnowiona. Podobnie nie ma śladu po
cerkwi i cmentarzu w Duszatynie. Greckokatolicki
cmentarz w Łupkowie jest jeszcze pełen nagrobków i krzyży, niestety wszystko tonie w zaroślach
i chaszczach. Na cerkwisku w pobliskim Zubeńsku,
oprócz kilku starych drzew, nie ma nic. Miejsce to
wyróżnia jedynie stojący na łące, u jego podnóża,
solidny żeliwny krzyż umocowanym na kamiennym cokole. Gąszcz drzew i krzewów skrywa zdewastowane cmentarze i cerkwiska w Beniowej,
Solince, Szczerbanówce, Jaworzu, Łuhu, Tyskowej,
Horodku, Paniszczowie, Buku i w wielu innych nieistniejących bieszczadzkich wsiach. Na nielicznych,
m.in. w Radziejowej, Stężnicy, Choceniu i Kiełczawie, miejsca po cerkwiach oznaczono krzyżami.
Dalej na zachód, w Beskidzie Niskim, dawnej
krainie Łemków – wyłączając obszar Magurskiego Parku Narodowego – jest podobnie. Cerkwiska
i cmentarze w Surowicy, Jasielu, Rudawce Jaśliskiej,
Darowie, Kamionce, Lipowcu, Wilszni i wielu innych nieistniejących wsiach to zapomniane, dzikie
uroczyska z reliktami poszczerbionych nagrobków
i połamanych krzyży. Na przycerkiewnym cmentarzu w Polanach Surowicznych, gdzie jeszcze stoi
murowana wieża-dzwonnica i kilka zniszczonych
nagrobków, pasą się krowy należące do gospodarstwa Instytutu Zootechniki w Odrzechowej. Gospodarstwo to chlubi się organizacją tradycyjnych

Stara kapliczka u podnóża cerkwiska w Jamnej Dolnej
Dawna wieś Zubeńsko, pozostało tylko zarośnięte drzewami cerkwisko
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Od lewej: krzyż na starym
cmentarzu greckokatolickim
w Łupkowie; cmentarz i cerkwisko
w Solince; Darów – krzyż przy
cerkwisku

Niszczejąca cerkiew
w nieistniejącej wsi Królik Wołoski

przepędów bydła, a nie stać go na kilka żerdzi, aby
ogrodzić miejsce pamięci. Na naszych oczach ginie
zdewastowana cerkiew i cmentarz w dawnym Króliku Wołoskim, dziś należącym do Królika Polskiego, wsi ludnej i dobrze zagospodarowanej.
Greckokatolickich cerkwisk i cmentarzy jest
w naszym województwie 200–300, a może i jeszcze
więcej. Większość jest zdewastowana i zapomniana. Tylko nieliczne otoczone są jako taką opieką
samorządów bądź instytucji społecznych, często
administracji Lasów Państwowych, niekiedy parafii. Takim wyjątkiem jest cmentarz w nieistniejącej
wiosce Jawornik koło Komańczy. Dzięki opiece

dawnych mieszkańców jest ogrodzony, zadbany
i nadal sporadycznie użytkowany.
Ratowaniem podkarpackich cerkwisk i cmentarzy częściej zajmowali się ludzie z poza naszego
regionu niż miejscowi. Wspomnę tu tylko Stanisława Krycińskiego z Warszawy, znanego autora
przewodników, który w ramach akcji „Nadsanie”
inwentaryzował i porządkował ginące cmentarze. Aktualnie podobną działalność kontynuuje
Stowarzyszenie Magurycz – wcześniej znane jako Nieformalna Grupa Kamieniarzy „Magurycz”
– prowadzone przez Szymona Modrzejewskiego. Osobliwym przypadkiem jest nieistniejąca
wieś Choceń, gdzie ocalenia jej reliktów podjęła
się osoba prywatna, pochodząca aż z Kanady. Do
tych dobrych przykładów można zaliczyć podniesienie z ruin cerkwi w Łopience, ale to też nie nasza zasługa.
Znikomą troskę o swoje dziedzictwo przejawia
społeczność ukraińska, wprawdzie nieliczna, ale
nadal zamieszkała w naszym regionie, bądź wywodząca się z tych stron. Nielicznym, chwalebnym przykładem jest nieistniejąca wieś Smereczne. W 2007 roku staraniem Fundacji Wspierania
Mniejszości Łemkowskiej „Rutewnika” w Warszawie postawiono tu pamiątkową kapliczkę.
Czy te relikty naszej przeszłości muszą być skazane na zagładę? Myślę, że nie. Potrzeba tylko trochę chęci i dobrej woli, nie tylko społeczników, ale
przede wszystkim lokalnych samorządów, służb
konserwatorskich, instytucji kościelnych. Oczyszczenie z zarośli, wykoszenie raz do roku, prowizoryczne ogrodzenie i oznakowanie tablicą, to wszak
niewielki koszt.
Nie jestem pewien, czy to co opisałem można zaliczyć do „skarbów Podkarpacia”, bo ja bym to określił „wstydem Podkarpacia”. n
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Od lewej: Polany Surowiczne – dzwonnica
i cmentarz; Surowica koło Moszczańca – krzyż
na cerkwisku

RZESZÓW
Królik Wołoski
Darów
Surowica
Polany Surowiczne
Łupków
Solinka

Smolnik

Radruż

Podkarpackie cerkwie na Liście?
W przygotowanym wniosku o wpis
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości
UNESCO znajduje się 12 zabytkowych
świątyń, po cztery z terenów: Zachodniej Ukrainy, z Podkarpacia i Małopolski.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konsultując obiekty z naszego województwa ze służbami konserwatorskimi, zaproponowało do wpisu
wybitne pod względem artystycznym

Chotyniec

drewniane zespoły cerkiewne: pw. św.
Paraskewy w Radrużu (koniec XVI w.),
pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu (ok. 1600 r.), pw. św.
Michała Archanioła w Smolniku (1791 r.)
i św. Michała Archanioła w Turzańsku
(z lat 1801–1803). – Transgraniczny charakter wniosku i przemyślana lista obiektów daje mu duże szanse powodzenia
– podkreśla dr Grażyna Stojak, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Turzańsk

Krzysztof Staszewski

Cerkwiskami sa označujú miesta po pravoslávnych chrámoch nazývaných v poľštine cerkvami. Veľký počet sa nachádza na východných a južných okrajoch Podkarpatska, od tzv. Zasania (ľavý
breh rieky San) cez Bieszczady (Východné Beskydy)
až po Nízke Beskydy. Väčšina z nich je zabudnutá,
zdevastovaná a zarastená. Šťastie mali tie, ktoré sú
súčasťou národných parkov, Magurského a Bieszczadského. Všetky boli upratané. Tak sa stalo napr.
v Rostajnom, Židowskom, Nieznajowej, Beniowej,
Caryńskom, Siankoch a Brzegoch Górnych. Je zbytočné hľadať miesta po pravoslávnom kostole a
cintoríne v obci Rabe pri Baligrode, zachovala sa tu
iba kaplnka pri prameni na Synarewe. Nezostala tiež
žiadna stopa po pravoslávnom kostole ani cintoríne
v Duszatyne. Gréckokatolícky cintorín v Łupkowe
je zaplnený náhrobnými kameňmi a krížmi, ktoré
sa bohužiaľ strácajú v krovinách. Húština stromov
a kríkov skrýva zdevastované cintoríny a cerkwiská
v Beniowej, Solinke, Szczerbanówke, Jaworzi, Łuhu,
Tyskowej, Horodku, Paniszczowe, Buku a iných. V
niektorých, napr. v Radziejowej, Stężnici, Chocene
a Kiełczawe, boli miesta, na ktorých kedysi stáli pravoslávne kostoly, označené krížmi. Ďalej, v Nízkych
Beskydoch, je podobne. Cerkwiská a cintoríny v Surowici, Jasiele, Rudawke Jaśliskej, Darowe, Kamionke, Lipovci a Wilszni sú zabudnutými uchvacujúcimi
miestami, plnými reliktov vyštrbených náhrobných
kameňov a polámaných krížov. Chcelo by to štipku
dobrej vôle, nielen miestnych aktivistov, ale aj lokálnych samospráv, konzervátorov a cirkevných inštitúcií. Odstránenie porastov, vykosenie raz do roka,
provizórne oplotenie a označenie tabuľou si nevyžaduje vysoké náklady.

Krzysztof Zieliński (3)

Zachovať cerkwiská
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Na pomoc cerkwi
Olchowa to wieś leżąca 9 km
na południe od Zagórza, za
Tarnawą Górną. Na skraju wsi
znajduje się murowana cerkiew
filialna p.w. Soboru Matki
Bożej, zbudowana w 1865 lub
1887 r. Po roku 1947 została
opuszczona i całkowicie zdewastowana. Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
w Zagórzu chce uchronić ją
przed dalszą destrukcją. Do
współpracy przy zabezpieczeniu
oraz remoncie cerkwi zostały
włączone: Koło Naukowe Budownictwa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,
pobliskie parafie greckokatolickie (Mokre i Hłomcza) oraz
Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu.

M

imo skromnych rozmiarów (12,7 × 7,0
m) cerkiew wyróżnia się harmonijną sylwetką i urokliwą lokalizacją – tak scharakteryzował budynek cerkwi dr hab. inż. arch. Jan
Kurek z Politechniki Krakowskiej.
Świątynia jest orientowana (wzdłuż osi głównej
wschód–zachód), reprezentując typ o skromniejszym programie funkcjonalnym i układzie przestrzennym. Jest jednokondygnacyjna, bez chóru.
Całość nakryta jest wspólnym, dwuspadowym
drewnianym dachem, ze szczytem od strony zachodniej i sześciobocznie zadaszonym prezbiterium. Całość wieńczy drewniana sygnaturka, z hełmem pokrytym blachą. Także szczyt zwieńczony
był pierwotnie żelaznym krzyżem. W przestrzeni poddasza znajdowały się (niezachowane) dwa
dzwony, zawieszone na dwóch belkach – opartych
na konstrukcji więźby dachowej. Parter przekryty
jest drewnianym stropem – od spodu odeskowanym i malowanym na niebiesko.
Ściany są otynkowane i pobielone. Murowane
ściany parteru pozbawione są dziś stolarki okiennej
i drzwiowej, co sprawia, że dostęp do tego obiektu
jest niekontrolowany, zagrażając mu m.in. zaprószeniem ognia.

Rysunek północnej
elewacji cerkwi

Na pomoc gréckokatolíckemu kostolu

RZESZÓW

Sanok
Olchowa

V Olchowej, obci ležiacej 9 km na juh
od Zagórza za Tarnawou Górnou, sa nachádza murovaný gréckokatolícky kostol
zasvätený Chrámu Matky Božej, postavený v roku 1865 alebo 1887. Od roku 1947
stojí opustený a zdevastovaný. Združenie
Dedičstvo karpatských menšín v Zagórzi sa ho snaží uchrániť pred ďalšou deštrukciou. Pri zabezpečovacích prácach
a oprave chrámu spolupracujú: Krakovská
technická univerzita, Ukrajinská gréckokatolícka cirkev v Poľsku, okolité farnosti,
mesto Zagórz a Okresný úrad v Sanoku.

Niepokojące odspojenie, pęknięcia, odkształcenia i ubytki wykazują kamienne ściany przedsionka
– zwłaszcza przy narożniku południowo-zachodnim. Częściowe ubytki i brak konserwacji pokrycia
przyczyniły się do znaczącej destrukcji fragmentów elementów więźby dachowej belek stropowych
i deskowania sufitu, a być może także ścian i ich
fundamentów. Widoczne są spore ubytki tynków
wewnętrznych i zewnętrznych, zwłaszcza od zachodu. Do destrukcji ścian znacznie przyczyniło
się również skorodowanie i zniszczenie rynien i rur
spustowych.
Obecnie trwają prace nad sporządzeniem kosztorysów i planów oraz otrzymaniem wymaganych
prawem pozwoleń dotyczących pracy przy zabytkach. Podczas dwuetapowych działań Stowarzyszenie ma zamiar zabezpieczyć obiekt przed dalszą
degradacją oraz wykonać remont.
Przygotowano już kosztorysy i architektoniczno-konserwatorską dokumentację projektową. Stowarzyszenie otrzymało też pozwolenie od służb
konserwatorskich na zaplanowane prace, czeka
jeszcze na ostateczną decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Podczas dwuetapowych
działań Stowarzyszenie ma zamiar zabezpieczyć
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Konkurs „Stąd pochodzę, o tym mówię”
Muzeum w Przeworsku zaprasza pasjonatów fotografii. Na konkurs można
przysyłać prace zachęcające do turystycznych penetracji, szczególnie wskazane
są fotografie ilustrujące zjawiska historyczne, kulturowe, dziedzictwo obszarów
wschodnich naszego kraju oraz społeczności (grup etnicznych, mniejszości, dialog międzykulturowy), które je tworzą
i tworzyły na przestrzeni wieków. Liczy

się oryginalność ujęcia i nieszablonowość
spojrzenia. Fotografie należy przesłać do
10 maja br. na adres Muzeum. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do
23 maja br. Warunki uczestnictwa na
stronie intenetowej www.muzeum.przeworsk.pl/edukacja/konkursy. Szczegółowych informacji udziela kurator wystawy
Halina Superson, tel.: 16 648 71 45; e-mail:
biuro@muzeum.przeworsk.pl.
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Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
działa na rzecz wielokulturowej społeczności
Wschodnich Karpat położonych w Polsce. Ma za
sobą remont 10. cmentarzy wyznaniowych w gminie Tyrawa Wołoska, jednego w Polanie, odkrycie
i zabezpieczenie trzech cerkwisk, utworzenie szlaku
kulturowo-przyrodniczego „W dolinie Tyrawki”
oraz rozpoczęcie tworzenia ekomuzeum nieistniejącej wsi Lachawa. Stowarzyszenie prosi o wsparcie
odbudowy cerkwi w Olchowej. Wpłat można
dokonywać na konto Stowarzyszenia z dopiskiem
„Olchowa”: Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości
Karpackich, 38-540 Zagórz ul. Filtrowa 19, PBS O/Sanok
43 8642 0002 2001 0072 3127 0001.
Kontakt: tel. 13 46 22 670, 0 695 66 48 06
www.dmk.witryna.org, mniejszosci_karpackie@tlen.pl
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Jeszcze o Beniowej
Na początku października
1992 roku przez tydzień razem
z Ireną Gałuszką, rzeszowskim
fotografikiem, włóczyłem się
po wysokich Bieszczadach. Irena dokumentowała wszystko,

Irena Gałuszka (2)

obiekt przed dalszą degradacją oraz wykonać remont. Wykonane zostaną następujące prace: ustabilizowanie odchylającej się ściany przedsionka,
wymiana zdegradowanych elementów drewnianych więźby dachowej i stropu nad parterem oraz
deskowania sufitu, z odwzorowaniem ich pierwotnych wielkości i złączy, wykonanie drewnianych
drabiniastych schodów policzkowych na poddasze
właściwych dla obiektów z epoki, wymiana pokrycia
dachowego na gontowe, wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej o podziałach, kształtach profili
i okuciach odpowiadających podobnym obiektom
(współczesnym cerkwi w Olchowej), uzupełnienie
tynków wewnętrznych i zewnętrznych – z ewentualnym pozostawieniem „świadków” prezentujących
wiązanie elementów kamiennych ściany, doprowadzenie instalacji elektrycznej, umożliwiającej instalację oświetlenia, sygnalizacji alarmowej i czujników dymowych. n
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co spotykaliśmy po drodze. Idąc do
źródeł Sanu, w obstawie WOP, przechodziliśmy przez Beniową. Przy
jednej z przydrożnych kapliczek zauważyliśmy wyłamany z niej krzyż,
schowany za kamienna podstawę.
Okazało się, że żeliwny krzyż z pasyjką był złamany i być może dlatego
porzucony, albo jednak przygotowany do zabrania. Po przeczytaniu
listu Szymona Modrzejewskiego,
w ostatnim numerze „Skarbów Podkarpackich”, przypomniałem sobie,
że mam w swoich zbiorach fotografię tamtej kapliczki z Beniowej i to
w dwóch planach: w ogólnym i zbliżeniu, które przesyłam do publikacji.
Andrzej Potocki

Grażyna Niezgoda
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Z dr Grażyną Stojak, Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu,
rozmawia Antoni Adamski.

Grażyna Stojak

Odremontowany kościół
w Michałówce odzyskał pierwotną
formę architektoniczną:
przywrócono dawną geometrię
dachów oraz zrekonstruowano
trójboczne zamknięcie prezbiterium

Zachować
nie blokując rozwoju
Jakie koncepcje konserwatorskie wdraża Pani
w swojej pracy?
Postawiłam na odkrywanie zabytków zapomnianych i zniszczonych przez czas, a także na prace
kompleksowe przy obiektach zabytkowych. Obok
znanych zespołów, takich jak Baranów, Krasiczyn
czy przemyska starówka, istnieją również inne ważne przykłady zabytkowej architektury, często arcydzieła, choć dziś niemal całkowicie zapomniane.
Tylko kompleksowe odnowienie zespołów staromiejskich oraz świątyń, z całym wystrojem i wyposażeniem, może przywrócić im pierwotne walory.
Czeka nas przy tej pracy wiele niespodzianek, a niekiedy prawdziwych odkryć, dzięki którym historię
sztuki naszego regionu trzeba będzie uzupełnić.
Przykładem jest obecny kościół rzymskokatolicki
w Michałówce koło Radymna, kościół w Odrzykoniu, kościół w Klimkówce, czy cerkiew w Roztoce
koło Birczy z 1936 r., użytkowana jako dojazdowy
kościół rzymskokatolicki.
Cerkiew w Roztoce, co ciekawego można znaleźć w tak niemal współczesnym zabytku?
Cerkiew interesuje nas jako obiekt poszukiwań
ukraińskiego stylu narodowego w XX-wiecznej
przedwojennej architekturze – unikalnego w naszym regionie. W świątyni znajduje się otoczony
niegdyś kultem obraz Matki Boskiej z Roztoki,
który z czasem został przemalowany i zapomniany
(pisaliśmy o nim w „SP” 6/2009 – przyp. redakcji).

W chwili obecnej odnawia go Edyta Dawidziak
z Rzeszowa. Odkrywki wskazują, że jest to dzieło z XVII wieku, które po restauracji może zostać
przywrócone do kultu. Zależy to oczywiście od
miejscowej społeczności, której pomagamy odkryć
dawno zapomnianą przeszłość. Innym przykładem
jest barokowy obraz z Warzyc koło Jasła. Pod warstwą malarską z XVII wieku konserwatorzy z Rzeszowa, Elżbieta i Piotr Bakunowie, odkryli obraz
późnogotycki z wyobrażeniami fundatorów odzianych w osobliwe stroje. Jeden z nich nosi ozdobną, oryginalną czapkę. Analiza kostiumologiczna
może w przyszłości dostarczyć bardzo ciekawych
informacji o postaciach przedstawionych na obrazie. Dążymy do tego, aby zachować obie warstwy
malowidła: barokową i gotycką oraz wykonać kopię
wizerunku, na której eksponowana będzie stara sukienka ze srebra.
Do podobnego odkrycia doszło w ubiegłym roku w Kalwarii Pacławskiej. W zakrystii pod XXwiecznym wizerunkiem Matki Boskiej Kamienieckiej z Kalwarii Pacławskiej odsłonięto unikalne
przedstawienie znanej rzeźby Matki Boskiej Jackowej, pochodzące z przełomu XVII/XVIII lub
z XVIII w. Autorem prac konserwatorskich jest
Wojciech Kozak z Jarosławia. To jedyny znany
przykład przeniesienia tego typu ikonograficznego
z rzeźby do malarstwa.
A przykłady kompleksowej rewaloryzacji
podkarpackich zabytków?
Drewniany kościół w Michałówce koło Radymna z II połowy XVIII wieku był mocno zniszczony w czasie obu wojen światowych, zmieniono mu
dach oraz zniekształcono prezbiterium, co psuło
jego pierwotne proporcje. W czasie obecnej konserwacji zostały one przywrócone, zaś dach i ściany
świątyni przykryto gontem tak, aby wyglądał jak
na zachowanej fotografii z 1914 roku. Udało nam
się przywrócić dawną bryłę świątyni, a także pierwotny wystrój malarski, gdyż w środku odkryto
polichromię na płótnie z XVIII i XIX w. Konserwacje prowadzi Małgorzata Dawidiuk z Przemyśla.
W dodatku zachowało się dawne otoczenie kościoła – w tym plebania i cmentarz, znakomicie utrzymane przez proboszcza Krzysztofa Szczygielskiego.
Niekiedy taki powrót do gontów to „podrasowanie” zabytku, które przekształca się
w „cepeliadę”…
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Zgadzam się, że nie należy z tym przesadzać.
Wyznacznikiem tej granicy jest zdrowy rozsądek
i rozwaga, a także merytoryczna wiedza. W Rogach koło Iwonicza zachowaliśmy stare szalunki,
bo takie stosowano tutaj w końcu XIX wieku. Zatem gontem pokryto tylko dach. Zasadą powinna
być konserwacja zachowawcza, a nie odnawianie
świątyni wedle gustów lokalnych społeczności lub
wyobrażeń konserwatora.
Tylko po co te starania, skoro nierzadko obok
starego kościoła wyrasta nowy, ustępujący jakością swej architektury?
Hmm… ta tendencja, czy też moda „na nowe”, powoli na szczęście mija. Mamy wiele przykładów na
to, iż odnawianie starej świątyni aktywizuje miejscową społeczność, która innym okiem zaczyna patrzeć
na swój stary kościół, w którym modliły się poprzednie pokolenia. To parafianie wraz z proboszczem
dbają o zachowanie dawnego wyposażenia, dawno
nie używanego do celów kultowych. W składzikach
kościołów w Haczowie i Targowiskach powstaną
izby muzealne, w których pokazane zostaną dawne rzeźby i paramenty liturgiczne. To one świadczą
o historii tego miejsca i o ciągłości tradycji…
Nierzadko są to dwie różne tradycje: cerkiewna i kościelna.

W cerkwiach dziś użytkowanych jako kościoły
rzymskokatolickie po wojnie rozmontowywano
ikonostasy, wieszając poszczególne ikony na ścianach. Dziś ikonostasy zachowywane są w kościołach rzymskokatolickich w całości i jest to wielka
zasługa księży oraz lokalnych samorządów, które
włączyły się w akcje odnowy ikonostasów. Takim
przykładem jest kościół w Kowalówce, czyli dawna
cerkiew w Żukowie. Na podziękowanie zasługują
działania księdza Stanisława Mizaka i burmistrza
Cieszanowa Zdzisława Zadwornego – jak widać
akceptują to zarówno administratorzy parafii,
władze samorządowe, jak i wierni. Znakomitym
przykładem jest ikonostas z cerkwi w Krempnej,
konserwowany obecnie przez Małgorzatę Dawidiuk z Przemyśla. Jego ikony są starsze niż miejscowa cerkiew, obecnie użytkowana jako kościół.
Najcenniejsze powstały w wieku XVII, być może
nawet w XVI stuleciu. Wrócą one na dawne miejsce. W tym przypadku bardzo aktywnie włączyło
się lokalne stowarzyszenie. Zasadą jest zachowanie
pierwotnego wyglądu wnętrza, co przecież zgodne
jest z duchem ekumenizmu.
Co zrobić z gotycką figurą ze Stobiernej, przypisywaną Stwoszowi?
Badania rzeźby – dokładne i kompleksowe – powinny być przeprowadzone przez wysokiej klasy

Krzysztof Zieliński

Grażyna Stojak

starodawne

Ołtarz z kościoła dojazdowego
w Roztoce – dawnej cerkwi
greckokatolickiej – należącego
do parafii pw. św. Piotra i Pawła
w Kuźminie (gmina Bircza),
przed rozpoczęciem prac
konserwatorskich

Barokowy obraz
z Warzyc koło Jasła,
w trakcie prac
odkrywkowych; pod
warstwą malarską
z XVII wieku odnaleziono
gotyckie malowidło

Przedstawienie Matki Bożej
Jackowej z Kalwarii Pacławskiej
w trakcie prac konserwatorskich

Greckokatolicka cerkiew
w Chotyńcu jest kandydatem
do wpisu na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego Ludzkości UNESCO.
Jednak, aby do tego doszło,
trzeba uporządkować otoczenie
i architekturę cerkwi. Dyskusyjnym
problemem jest przede wszystkim
nowa przybudówka z lat 90.
XX wieku, która stanęła
na miejscu starszej z roku 1925

specjalistów znacznie wcześniej, już w trakcie konserwacji, po zdjęciu przemalówek.
W chwili obecnej nie pozostaje nic innego jak zamówienie ekspertyz u samodzielnych pracowników naukowych; proponuję dwóch mediewistów, profesorów: Piotra Skubiszewskiego i Jerzego Gadomskiego. Jeżeli ich
wyniki okażą się pozytywne,
to najpilniejszym zadaniem
Delegatury w Rzeszowie
WUOZ stanie się nowoczesny system zabezpieczenia
kościoła, wykonany wspólnie
z administratorem parafii. To
przede wszystkim na właścicielu spoczywa obowiązek
dbania o zabytek!
Coraz więcej miast odnawia swoje rynki. W Przemyślu projekt rewaloryzacji spotkał się z licznymi
protestami. Dlaczego?
Społeczność lokalna nie
zaakceptowała propozycji,
które miały zmienić kształt
tego rynku, usytuowania nowoczesnych pawilonów, tarasu koncertowego koło schodów grodzkich, tarasu widokowego i spłaszczenia placu
w miejscu dawnego ratusza. Jeżeli takie są opinie
mieszkańców, należy wziąć je pod uwagę i jeszcze
raz przeanalizować propozycje zmian lub sporządzić nowy projekt. Płytę rynku i to, co się pod nią
znajduje objęłam prawną ochrona poprzez wpis do
rejestru zabytków, gdyż czekają tam na ekspozycje
cenne zabytki architektury i archeologii.

Jaki projekt?
Taki, który pogodziłby starą architekturę z nowymi potrzebami. Nie ma tu żadnych gotowych
recept. Przypadek każdego miasta należy rozpatrywać indywidualnie. To bardzo trudne zadanie,
bo do rejestru zabytków wpisane są tylko zespoły
kamienic rynkowych. Sama płyta rynku pozostaje
poza ewidencją konserwatorską. To trzeba zmienić, bo pod płytami rynków są całe zespoły zabytkowych budowli technicznych, przejść i korytarzy
oraz piwnic; jedne z najciekawszych to krośnieńskie tzw. piwnice przedproży.
Zatem na płycie rynku budowniczowie mogą
robić wszystko, co im się podoba? Wznosić galerie handlowe, pawilony, fontanny i co tam jeszcze podyktuje fantazja architekta?
Rynek to nie tylko otaczające go kamienice,
lecz ukształtowana przez wieki przestrzeń, której
nie można zepsuć lub zrujnować nieprzemyślaną
zabudową.
Na razie naprzeciw nowego gmachu Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej przed świętami
obok parkingu sprzedawano karpie. Nieco wyżej
stoją jakieś budki i pawilony. Zabrakło myślenia
urbanistycznego?
Przede wszystkim zabrakło inwestorów. Przy ul.
Jagiellońskiej, tuż koło Kamiennego Mostu miał
stanąć McDonald’s. Później firma sprzedała tę
działkę innej na galerię handlową „Przemyśl”. Nowy
inwestor, amerykańska spółka Polimeni International, uzyskała w 2007 roku pozwolenie na budowę
pod dwoma warunkami: zachowania jak największej ilości zieleni i przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych przed rozpoczęciem
robót. Badań do dziś nie rozpoczęto, a co więcej
nikt nie wystąpił do WUOZ o pozwolenie na ich
przeprowadzenie, zaś inwestor chce wyciąć jak największą ilość drzew. Termin ważności pozwolenia
kończy się w tym roku, na działce nic się nie dzieje,

Grażyna Stojak

Wojciech Kozak
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nie ogrodzono nawet placu planowanej budowy…
Przy ul. Słowackiego miała stanąć galeria handlowa
„Cegielnia”. Właściciel wprawdzie przeprowadził
wyprzedzające badania archeologiczne, ale później
zbankrutował i znów inwestycja nie ruszyła. Przemyśl nie ma szczęścia do inwestorów.
Nie radziłbym brać przykładu z innych miast,
które na brak inwestorów nie mogą narzekać.
Zbyt wiele buduje się tam kosztem zabytków. Jakie przykłady mogłyby być godne naśladowania?
Dobrym przykładem jest dbałość o ochronę
dziedzictwa kulturowego Jarosławia, gdzie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku odnowiono kilka
znaczących obiektów: ratusz, kamienicę Orsettich,
Wielką Izbę w kamienicy Rynek 6, kościół ss. benedyktynek. Później zapanował zastój i Jarosław
„zszarzał” u progu XXI wieku, a wraz z nim jego
zabytki. Obecnie władze samorządowe i kościelne
odnawiają wiele ważnych obiektów: kolegiatę Bożego Ciała, dawny klasztor benedyktynek, kościoły
franciszkanów i dominikanów oraz ważne budynki użyteczności publicznej. Sporządzono gminną
ewidencję zabytków oraz wyznaczono obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej poprzez powołanie
do życia parku kulturowego. Tym samym wiadomo, gdzie nie może wkraczać nowe, ekspansywne
w formie budownictwo: nie ma niejasnych sytuacji
oraz konfliktów. Każdego roku samorząd miejski
przeznacza na odnowę i konserwację zabytków ponad 1 mln zł, otrzymuje także wielokrotnie większe środki unijne. Ponadto samorząd i jarosławskie
parafie są bardzo aktywne w pozyskiwaniu dotacji
z urzędu konserwatorskiego i z kasy marszałka województwa podkarpackiego.
Gdzie w takim razie w Jarosławiu powinny być
usytuowane obiekty usługowe i handlowe?
Poza starówką – co wcale nie znaczy, że Jarosław
będzie miał charakter kulturowego skansenu. Samorząd jarosławski powołując park kulturowy wypracował wzorcowe, modelowe rozwiązanie. Nic nie
stoi na przeszkodzie, aby je realizować także w innych miastach Podkarpacia, np. w Lesku, Dukli czy
Przeworsku. Te miasta mogą stać się centrami turystycznymi z prawdziwego zdarzenia. W Jarosławiu
postawiono także na edukację w zakresie ochrony
dziedzictwa kultury i wychowania przez sztukę.
W styczniu uchwałą Rady Miasta dostała Pani
złotą odznakę „Za Zasługi dla Jarosławia” przyznaną za „zaangażowanie i niewspółmierne, jak
na okres ponad rocznej współpracy z Gminą
Miejską, efekty w dziele ratowania jarosławskiego dziedzictwa kulturowego” – czytamy w uzasadnieniu. Ten fakt świadczy, że konserwator
zabytków nie „hamuje rozwoju” i nie „przeszkadza”, jak uważają niektóre inne lokalne władze.
Rzadko spotykam się z takim podejściem. Praca urzędników służby ochrony zabytków niezbyt
często jest doceniana, a konserwatorów zwykle nie
postrzega się jako partnerów we wspólnym dziele
ratowania dziedzictwa kultury. Częściej mamy do
czynienia z anachronicznymi metodami działania.
Wystarczy wspomnieć, że w niektórych miastach
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obszary urbanistyczne wpisano do rejestru zabytków w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, brak jest
starań o ich poszerzenie i aktualizację wpisów. Dynamika rozwoju aglomeracji miejskich, powstająca
infrastruktura przemysłowa i handlowa, łatwiejszy dostęp do unijnych środków umożliwiający
rozwój miast powodują „wdzieranie się” nowych
inwestycji w zabytkowa zabudowę… Dochodzi
wówczas do licznych sporów ze służbami konserwatorskimi, które mają obowiązek uchronić zabytkową substancję. Taka sytuacja nie tworzy dialogu
służb konserwatorskich i samorządów. Istnieje
pilna potrzeba stworzenia nowej polityki konserwatorskiej w szybko rozwijających się ośrodkach
regionu. Trzeba wypracować koncepcję rozwoju
nowoczesnego miasta wraz z zachowaniem tradycyjnej zabudowy i zabytkowych zespołów – to
pierwszoplanowe zadanie, takie „na dziś”. Podstawą
jest zachowanie tego, co oryginalne i najcenniejsze
w kulturze regionu, a jednocześnie nie blokowanie
rozwoju; w takim kierunku musi pójść współczesna
polityka konserwatorska. n

Nebrzdiť rozvoj
Rozhovor s Dr. Grażynou Stojak,
zástupkyňou Krajského pamiatkového
úradu v Przemyśle.
Stavila som na vyhľadávanie zabudnutých pamiatok, zničených pod vplyvom času a tiež na komplexnú obnovu
historických objektov. Popri známych
objektoch, takých ako Baranów, Krasiczyn alebo staré mesto v Przemyśle,
existujú aj rovnako dôležité príklady
historickej architektúry, mnohokrát
majstrovské diela, ktoré dnes už skoro

Remont kopuły i odbudowa
tamburu in situ w nieczynnej
cerkwi baligrodzkiej to wielki
sukces Stowarzyszenia Ratowania
Cerkwi w Baligrodzie w roku 2009.
Przed nami remont kapitalny
samej budowli i przystosowanie
uratowanego obiektu do nowej
funkcji kulturalno-oświatowej

úplne upadli do zabudnutia. Pôvodná
umelecká hodnota im môže byť vrátená
len celkovou obnovou staromestských
komplexov a svätýň s celou výzdobou
a vybavením.
Pri tejto práci nás postretnú mnohé prekvapenia a niekedy skutočné
objavy, vďaka ktorým bude potrebné
doplniť dejiny umenia nášho regiónu.
Základom mojej práce je zachovať to,
čo je originálne a najvzácnejšie v kultúre
regiónu a súčasne nebrzdiť rozvoj; tým
smerom by sa mala uberať súčasná politika pamiatkových úradov.
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Pałac
opr. Krzysztof Zieliński

Włączenie w 1616 roku Kolbuszowej z kluczem do
latyfundium Lubomirskich – jednego z największych
w ówczesnej Rzeczypospolitej – otworzyło nowy okres
w jej dziejach. Korzystna lokalizacja osady w centrum
nowo nabytych dóbr i bardzo dochodowego starostwa
sandomierskiego, sama narzucała potrzebę założenia tu
kolejnej rezydencji rodowej.

Lucjan Maciąg

U
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Zachowane wyraźnie do dziś ślady obwarowań ziemnych na rzucie prostokąta otoczonego fosą, znajdują
się obecnie około 60 m na wschód od ulicy Kościuszki (między ulicami 11 Listopada a Kolejową).
W prawym dolnym rogu zdjęcia widać gmach Starostwa Powiatowego, z którego okien można
obserwować zarysy przyziemia niezachowanych oficyn, najlepiej widoczne wczesną wiosną

lokowano ją w najstarszej części Kolbuszowej, w miejscu, gdzie na początku
wieku XVI stały zabudowania folwarku
sołtysa zasadźcy, a później dwór wzniesiony przez
Tarnowskich. Roboty budowlane zapoczątkowała decyzja Stanisława Lubomirskiego o uformowaniu czworobocznej platformy pałacowej
o wymiarach 156 × 110 m (tj. 4 × 3 sznury według miary ówczesnej). Czworobok otoczono fosą
o szerokości około 10 m wypełnioną wodą, doprowadzoną z niewielkiego cieku Sannie, płynącego
od strony Weryni. Nadmiar wody odprowadzano
z fosy dwoma kamiennymi przepustami sklepionymi beczkowo: jednym do stawu przy grobli, drugim
– poniżej grobli – do rzeki Młynówki (dziś Nilu).
Wyloty obu przepustów (na sklepieniu jednego
z nich miała się znajdować data 1642) zasypane zostały tuż przed I wojną światową, podczas wytyczania drogi z Rzeszowa do Tarnobrzega. Za czasów
Stanisława Lubomirskiego wymurowano parterowy dwór; budynek na rzucie wydłużonego prostokąta, wzniesiony na koronie skarpy tworzącej bok
kurtyny zachodniej i frontem zwrócony na zachód.
Kto był projektodawcą kolbuszowskiego założenia palazzo in fortezza i wystawionego wówczas
dworu, nie wiemy. W tym czasie pracował dla Stanisława Lubomirskiego utalentowany architekt pochodzenia włoskiego – Maciej Trapola (zm. w 1637
roku) i nieznany bliżej Bartholomeo. Prace ziemne
i budowlane rozpoczęto zapewne w latach 30. XVII
wieku, zakończono prawdopodobnie około roku
1642, kiedy to Kolbuszową przejął od schorowanego ojca syn Aleksander Michał.
Z jego inicjatywy nadbudowano drewniane piętro z modrzewiowych i jodłowych tramów nad
parterowym dworem i urządzono z tyłu za nim
kwaterowy ogród włoski. Obejmował on wolny od
zabudowy obszar platformy obwiedzionej fosami
wypełnionymi wodą i tworzył z dworem regularną
kompozycję przestrzenną, połączoną wspólną osią.
Ten etap zrealizowano jeszcze przed rokiem 1654.
Z tego roku bowiem pochodzi wzmianka źródłowa
Fragment drzewa genealogicznego właścicieli Kolbuszowej
od XVII do XIX wieku

Rezydencje

rodowe

15

(z regestru klucza kolbuszowskiego) o nowym dworze i kaplicy dworskiej, w której dopiero co pomalowano ołtarz i należy się „malarzowi Wojciechowi
ordynaria” (wynagrodzenie w naturze).
Potop szwedzki (1655–1660) i najazd węgierskich oddziałów księcia siedmiogrodzkiego Jerzego
II Rakoczego (1657) spowodował w dobrach klucza
kolbuszowskiego tak duże zniszczenia, że dalsza
rozbudowa założenia została wstrzymana na lat kilkanaście. Jedynie uporządkowano przedpole dworu
i obudowano je trzema oficynami dla służby dworskiej, formując obszerny dziedziniec. Łączył się on
z dworem poprzez drewniany most przerzucony nad
fosą. Dziedziniec flankowały dwa parterowe (prostopadłe do dworu) drewniane i otynkowane budynki
oficyn na podmurowaniu z kamieni polnych spojonych zaprawą wapienną (częściowo podpiwniczone), mieszczące apartamenty gościnne i pomieszczenia gospodarcze. Do oficyny tworzącej południową
ścianę dziedzińca przylegały dwie stajnie, wozownia
i kuźnia dworska. Od zachodu dziedziniec zamykało trzecie skrzydło: ogrodzenie z bramą wieżową
pośrodku. Około 1674 roku ciągnący się w kierunku
północnym odcinek ogrodzenia zajęła drewniana
i otynkowana, 28-metrowa oficyna (z podpiwniczeniami), zwrócona frontem do dworu (budynek, który stoi dzisiaj przy ul. Kościuszki).
W styczniu 1994 r., około 10 m na południe od
naroża istniejącej oficyny, odkryto fragmenty fundamentów z kamieni polnych i cegły (tzw. „pal-

MKL w Kolbuszowej

ukryty pod ziemią

cówki”) na zaprawie wapiennej z przybudowaną
do nich sklepioną piwniczką, które – być może
– są pozostałością po dawnym ogrodzeniu i bramie wieżowej.
Józef Karol Lubomirski przejął Kolbuszową w roku 1676, a kolejną modernizację pałacu rozpoczął
w roku 1690. Być może na podstawie planów opracowanych przez Tylmana z Gameren. Prawdopodobnie to właśnie ten architekt, pracujący od wielu
lat dla Lubomirskich i realizujący dla nich kilkanaście projektów (m.in. Baranów Sandomierski, Łań-

Tu stało kiedyś fortalicjum
Dawny wygląd kolbuszowskiego pałacu Lubomirskich skrywa zasłona minionych wieków. Po wielkopańskiej rezydencji,
podziwianej przez cudzoziemców za rozmach, pozostała jedynie
fosa i resztki fundamentów, a miejsce, gdzie przed wiekami tętniło życie, teraz zarasta trawa. Jednak wciąż istnieje realna szansa na wskrzeszenie tego dzieła architektury baroku.
– Niestety, nie mamy żadnych pewnych źródeł ikonograficznych
dotyczących tej budowli – twierdzi Jacek Bardan, dyrektor Muzeum
Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Inicjatorem badań archeologicznych w miejscu, gdzie kiedyś stał
pałac, jest Leszek Krudysz, znany archeolog z Kolbuszowej. – Pierwsza
faza to badania geofizyczne radarem, które zostały już zrealizowane.
W całości sfinansował je Urząd Miasta w Kolbuszowej – mówi Krudysz.
– Kolejnym etapem powinny być prace archeologiczne. Na szczęście
nie wszystko uległo zniszczeniu – podkreśla Krudysz. – W znakomitym stanie zachowała się fosa, a resztki fundamentów zalegają pod liczącą zaledwie kilkadziesiąt centymetrów warstwą gruntu. Dzięki ich
penetracji, można by rozpocząć badania architektoniczne. Ja te wy-

Jedyny zachowany fragment
dawnego założenia pałacowego:
28-metrowej długości oficyna przy
ul. Kościuszki, obecnie siedziba
dyrekcji Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej

tekst i fot. Paweł Galek
kopaliska wkrótce rozpocznę, chociaż nikt na razie nie zamierza ich
sfinansować. Spokojnie i z przekonaniem je przygotowuję – dodaje.
Prace te dałyby odpowiedzi na wiele pytań dotyczących m.in.:
początków pałacu, rozplanowania poszczególnych pomieszczeń,
danych metrycznych i rodzaju budulca. A uwieńczeniem tych
wszystkich działań byłaby rekonstrukcja komputerowa obiektu oraz
wykonanie makiety całego
założenia pałacowego.
Do przedsięwzięcia Krudysz przekonał innego archeologa – dr Krzysztofa Tunię, a inicjatywie patronuje
Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja GoWielkim entuzjastą badań
pozostałości po pałacu Lubomirskich
jest archeolog Leszek Krudysz,
na drugim planie dr Krzysztof Tunia

rodowe

Nieprzypisany żadnemu pałacowi
projekt Tylmana z Gameren. Może
to koncepcja przebudowy pałacu
w Kolbuszowej? Dla porównania
– podobny motyw krytej galerii
zastosowany przez architekta
w pałacu w Baranowie
Sandomierskim (po prawej)

cut i Łąka koło Rzeszowa), był również autorem tej
przebudowy. Nie można wykluczyć, że dwa rysunki
pałacu drewnianego (Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie sygn. 566), które Tylman
wykonał dla Lubomirskiego w kwietniu 1690 r.,
uważane za niezrealizowane plany przebudowy
murowanej wieży mieszkalno-obronnej w Rzemieniu, były raczej projektem nowej, bardziej wygodnej rezydencji w Kolbuszowej. Tym bardziej, że nie
przypadkowa jest tu zbieżność daty sporządzenia
rysunków przez Tylmana z datą rozpoczęcia prac
budowlanych. Przy przebudowie wykorzystano
najstarszą część budynku, tj. cały murowany parter,
nadbudowując go – prawdopodobnie tylko w części
środkowej – o dwie kondygnacje i dostawiając od
frontu szeroki ryzalit. Od strony ogrodowej zbudowano dwa kwadratowe, wieżowe pawilony narożne
i dwukondygnacyjne, połączone długą, przykrytą
i przeszkloną galerią z widokiem na ogród. Plan
pałacu kolbuszowskiego na mapie Miega przedstawia prostokątną budowlę z ryzalitem od frontu
i dwoma narożnymi pawilonami od tyłu. Motyw

slara w Kolbuszowej. – Wskrzeszenie tego zabytku może dać nie
tylko dumę ze spuścizny przodków, ale nieprawdopodobną wręcz
promocję regionu – uważa Andrzej Jagodziński, prezes towarzystwa.
– Liczymy na pomoc finansową samorządów. Będziemy też szukać
pieniędzy we wszystkich możliwych źródłach – zapewnia.
Pierwsza próba pozyskania funduszy w resorcie kultury i dziedzictwa narodowego spaliła na panewce.
– Co prawda, pozytywnie przeszliśmy weryfikację formalną, ale później
– jak mówią młodzi – „nie załapaliśmy
się” w tym rozdaniu. – mówi prezes Jagodziński. – Wartość naszego projektu
była chyba zbyt wysoka, bo wynosiła 195 tys. zł. Natomiast ministerialne
dofinansowanie otrzymały mniejsze
projekty, których kosztorys wahał się
w granicach 20–30 tys. zł. Dlatego też
Andrzej Jagodziński, prezes
przy składaniu następnych wniosków
Regionalnego Towarzystwa
rozbijemy ten projekt na kilka małych
Kultury im. J.M. Goslara
zadań – dodaje.

krytej galerii zastosował Tylman wcześniej w innych
siedzibach Lubomirskich, m.in. w Baranowie Sandomierskim. Możliwe, że drewniane ściany nadbudowanych pięter i dostawionych pawilonów narożnych
przed otynkowaniem spięto żelaznymi kotwami.
Sala reprezentacyjna, kaplica i apartamenty
w pałacu, także pokoje gościnne w oficynach, posiadały taflowe posadzki dębowe, wykonane przez
stolarzy kolbuszowskich. Ostatnią posadzkę rozebrano w 1986 r. w oficynie dworskiej; leżała ona
na specjalnym ruszcie drewnianym, tj. kratownicy
z legarów, podsypanym dosyć grubą warstwą suchego piasku wymieszanego z wapnem. Część tafli
z rozebranej posadzki przechowywana jest w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Pewne wyobrażenie o wyglądzie pałacu przynosi Deskrybcja (opisanie) skarbca kolbuszowskiego
w roku 1720. Jest to inwentarz ruchomości znajdujących się w pałacu kolbuszowskim, sporządzony
po śmierci Aleksandra Dominika Lubomirskiego
przez jego siostrę Mariannę i jej męża, Pawła Ka-

Mimo niepowodzenia kolbuszowscy historycy nie składają broni
i zapowiadają ubieganie się o kolejne dotacje, aż do skutku. – Gra
jest warta świeczki – zapewnia Andrzej Jagodziński. – Na podstawie
badań archeologicznych i źródeł historycznych chcielibyśmy stworzyć wirtualny obraz tego pałacu. A później, jeśli będzie taka możliwość, postawienie makiety pałacu na kolbuszowskim Rynku. Aby tak
się stało, potrzebne nam jest wsparcie, zgoda i entuzjazm właścicieli
posesji, gdzie mają być prowadzone wykopaliska. A za uzyskane już
„zielone światło” jesteśmy im bardzo wdzięczni.
Inicjatywę regionalistów popierają kolbuszowskie samorządy –
W miarę możliwości postaramy się to wspierać – zapewnia Jan Zuba,
burmistrz Kolbuszowej. – Nie znamy jeszcze ostatecznego kosztorysu przedsięwzięcia, więc o konkretnych deklaracjach nie może być na
razie mowy. Nikt z nas natomiast nie ma najmniejszych wątpliwości,
że ten pałac byłby wielką atrakcją turystyczną i promocją miasta na
niespotykaną dotąd skalę – dodaje burmistrz. W podobnym tonie
wypowiada się radny Paweł Michno. – Popieram to przedsięwzięcie
nie tylko jako radny, ale głównie jako historyk – twierdzi. – W dziejach
Kolbuszowej jest mnóstwo „białych plam”, które warto by odkryć. Pytanie tylko, co dalej po zakończeniu badań archeologicznych. Moim
zdaniem, odbudowa tego pałacu jest nierealna, głównie ze wzglę-
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Przechowywana w MKL dębowa tafla
z posadzki z oficyny dworskiej
rola Sanguszkę. Spisywano go przechodząc
wszystkie pomieszczenia od parteru do drugiego
piętra, w następującej kolejności: sala („gabinet na
zachód słońca”), kaplica („obraz w wielkim ołtarzu, trzy obrazy w bocznych, 6 na ścianach, prócz
12 obrazów apostołów”), galeria i osiem pokoi,
pierwsze piętro („góra na pokojach”) i drugie piętro („na górze drugiej”). Opis pozwala na dosyć
dokładną rekonstrukcję programu parteru, gdzie
zlokalizowano wnętrza reprezentacyjne i apartamenty. Prawdopodobnie pomieszczenia parteru
rozmieszczone były według schematu: centralnie
usytuowana sala reprezentacyjna z kaplicą obok
i flankujące ją jednakowe, czteroizbowe apartamenty. Budynek posiadał dużą piwnicę i dwie
piwniczki („sklepy”), być może komórki opałowe,
z których palono w piecach.

dów ekonomicznych. Najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby odtworzenie budowli w formie
wirtualnej – uważa radny Michno.
– Pałac Lubomirskich miałby niesamowite walory turystyczne – przyznaje Katarzyna Cesarz, szefowa promocji i kultury w powiecie kolbuszowskim.
– Mógłby stać się symbolem tego powiatu i zupeł-

Z Deskrybcji skarbca kolbuszowskiego w roku
1720 wynika, że w „gabinecie na zachód słońca”
znajdowało się kilkanaście dużych skrzyń zapieczętowanych (z zastawą pozłocistą i wyrobami
ze srebra, porcelaną, starymi drukami i książkami, dziełami sztuki), 3 szafy, 4 stoliki „domowej
roboty” (tzn. kolbuszowskiej), 2 duże zwierciadła weneckie, 4 chorągwie wojenne, 141 obrazów
i obrazków oraz wiele innych przedmiotów. Kilkadziesiąt obrazów wisiało na ścianach w kaplicy,
w galerii i nad drzwiami w pokojach. Na pierwszym piętrze przechowywano 8 namiotów tureckich, były to trofea wojenne, przywiezione przez
Józefa Karola Lubomirskiego po jego wyprawie
wiedeńskiej. Drugie piętro pełniło w tym czasie
funkcję chyba podręcznego arsenału, gdyż przechowywano w nim 89 flint (fuzji z zamkami skałkowymi), 82 ładownice, 14 starych pasów, 2 bębny
i 1 parę kotłów.
Przebudowę i modernizację pałacu zakończono
przed rokiem 1697. Józef Karol Lubomirski rezydował tu do 1700 r., a po nim jego syn, Aleksander
Dominik. Po jego śmierci w 1720 roku pałac kolbuszowski objęła Marianna Teofila ks. Lubomirska
z mężem, Pawłem Karolem Sanguszką. Sanguszkowie rezydowali głównie w Kolbuszowej przez
ponad 40 lat. Jej położenie, nieco na uboczu głównego nurtu życia w kraju, pozwalało im spokojnie
doglądać swoich dóbr, a pałac kolbuszowski, choć
niezbyt duży, reprezentował w pełni współczesny
program godny siedziby magnackiej.
W pałacu zmarła żona Sanguszki Marianna Lubomirska. 19 czerwca 1739 r. jego już trzecia żona Barbara Urszula z Duniów urodziła tutaj córkę
Annę, a w rok później – syna Józefa Paulina. Z obu
okazji odbył się wielki zjazd krewniaków i „drewniany zamek kolbuszowski zapełnił się tłumem gości – był tak sławny, jak słynnym był kolbuszowski

nie zmienić charakter patrzenia na Kolbuszową.
Ale najpierw trzeba wykopywać kamienie, aby móc
o nich mówić.
– Czy ktoś słyszałby o Baranowie Sandomierskim czy Łańcucie, gdyby nie ich zabytkowe obiekty? – pyta retorycznie dyrektor Bardan. – O znaczeniu miejsca decydują jego pomniki przeszłości.
Potrzeba rekonstrukcji tej barokowej rezydencji
jest czymś oczywistym, a dla mnie jako historyka, wręcz naturalnym. Przecież resztki tej
bezcennej budowli od lat same upominają się
o wydobycie...
Teren dawnego założenia pałacowego znajduje się w posiadaniu szeregu osób prywatnych
i instytucji. Uznany jest on za strefę ochronną
konserwatorską, jednak dopiero wpisanie do
rejestru zabytków w pełni zabezpieczy go przed
nieprzemyślaną ingerencją lub chaotyczną zabudową. n
W tym miejscu w Kolbuszowej stał kiedyś pałac Lubomirskich
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Stanisław Lubomirski

Józef Karol Lubomirski

Teofila Ludwika Zasławska

Paweł Karol Sanguszko

Janusz Aleksander Sanguszko
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Fragment mapy (Karte des
Koenigsreiches Galizien und
Lodomerien) pułkownika Friedricha
von Miega – widok Kolbuszowej
z zaznaczonym planem założenia
rezydencjonalnego
(fragment zamieszczono dzięki
uprzejmości Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kolbuszowej)

Zachodnie ramię fosy, w ktorym
odbijała się sylwetka pałacu
Lubomirskich

mebel i tamtejsze posadzki”. Z sześciorga ich dzieci,
aż czworo urodziło się w kolbuszowskim zamku.
W roku 1753 miała miejsce znana „transakcja
kolbuszowska”, dotycząca podziału dóbr Ordynacji
Ostrogskiej”. Później jako „dług wdzięczności” za
poparcie w jej przeprowadzeniu od Janusza Aleksandra Sanguszko w 1760 r. Kolbuszową przejął
Antoni Benedykt, a po jego śmierci w 1761 roku
Jerzy Marcin ks. Lubomirski. Był ostatnim dziedzicem rezydującym od czasu do czasu w Kolbuszowej z żoną, Marią Anną z Hadików de Futak.
29 lutego 1768 roku w Barze na Ukrainie zawiązała się konfederacja. Jerzy Marcin, pan na Barze,
a zarazem dziedzic Kolbuszowej, odegrał w niej
poważną rolę. Zaangażowanie Kolbuszowej (jako
bazy zaopatrzeniowej i wypadowej Lubomirskiego), w trwające kilka lat działania wojenne, przyniosło w rezultacie dotkliwe zniszczenia w dobrach
kolbuszowskich i ich poważne zadłużenie. Najbar-

dziej ucierpiała sama Kolbuszowa. Między innymi
w odwet za złupienie przez podkomendnych Lubomirskiego Dębicy i Strzyżowa, oddział konfederacki regimentarza Łubieńskiego najechał w czerwcu
1769 r. miasto, rujnując przy tym pałac kolbuszowski oraz rabując wszystko to, co jeszcze można było
wynieść i wywieźć. Pałacu jednak nie spalono. Nie
uczynili tego także Rosjanie, ocierający się o miasto
w pogoni za konfederatami.
W 1772 r. feldmarszałek András Hadik de Futak
(teść Lubomirskiego), który na czele wojsk austriackich wkraczał do Małopolski (w 1794 roku gubernator Galicji i Lodomerii), kilkakrotnie odwiedził
pałac w Kolbuszowej i miał powiedzieć zięciowi,
że w ciągu wieloletnich podróży zagranicznych nie
zdarzyło się mu widzieć podobne arcydzieło sztuki
budowlanej. Widział go także pułkownik Friedrich
von Mieg, nanosząc na swoją mapę (Karte des Koenigsreiches Galizien und Lodomerien), sporządzoną w latach 1779–1782, zaskakująco szczegółowy
plan całego założenia rezydencjonalnego.
Ewaryst Kuropatnicki przy opisie Kolbuszowej
w publikacji Geographia albo dokładne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi, wydanym w Przemyślu
w 1786 r., pisał: pałac tu był sławny, choć drewniany – wyborney na sztybrach (śrubach – przyp. red.)
żelaznych struktury... W połowie lat 80. XVIII wieku
ruiny pałacu drewnianego w Kolbuszowej widział –
odbywający służbę w jednym z garnizonów w Galicji – austriacki oficer Alfons Henryk Traunpaur.
W opublikowanej w Lipsku w 1787 r. relacji w Dreyssig Briefe uber Galizien… podał on, że dotarł do ruin
pałacu drewnianego w Kolbuszowej, których widok
wywołać musi ciężkie westchnienie z piersi znawców. Budowa tego gmachu kosztowała Lubomirskich
do 70 tysięcy dukatów. Był to budynek dwupiętrowy,
zaopatrzony we wszelkie możliwe wygody i spojony
w ten sposób olbrzymiemi, żelaznemi śrubami, że
z łatwością można go było rozebrać i przenieść na
inne miejsce… jak pisze Stanisław Schnür-Pepłowski
w książce Z przeszłości Galicyi (1772–1862).

Leszek Krudysz

Archiwum Leszka Krudysza
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Wersję o tym, że pałacu nie spalono, poparł Józef Półćwiartek, wykorzystując Metrykę Józefińską z 1785 r. Niezamieszkały i opuszczony pałac
popadać zaczął w ruinę. Pod koniec XVIII wieku
polecił rozebrać go nowy dziedzic miasta, Jerzy
Tyszkiewicz, mąż Łucji Franciszki z Lubomirskich.
Zlikwidowano dawny ogród włoski, pozostawiając
na platformie pałacowej najstarsze drzewa i obsadzając ją, po zewnętrznej stronie fos, pojedynczymi
ciągami akacji, lip i wiązów. Uporządkowano także
przedpole, rozbierając oficynę tworzącą północną
ścianę dziedzińca oraz przebudowując drugą –
od strony południowej – na kasarnię i masztarnię
(dzisiaj jest to żłobek). Na miejscu dawnego dziedzińca założono duży gazon. Sytuację po tych
zmianach przedstawia plan katastralny Kolbuszowej z roku 1850.
Od lat podczas prowadzonych w tym miejscu
prac ziemnych, a szczególnie na terenie dawnego
dziedzińca, odsłaniane są fundamenty z kamieni polnych i cegły na zaprawie wapiennej, różnej
wielkości kamienne detale architektoniczne, jak np.
piękne nadproże z piaskowca, wmurowane później
w przyziemie elewacji frontowej pałacu Tyszkiewiczów w Weryni (w budynek ten wmurowanych jest
kilkanaście kamiennych detali architektonicznych,
być może pochodzących z kolbuszowskiwego pałacu), albo nadproże łukowate, wykopane w 1983 r.
w pobliżu oficyny dworskiej.

Lufa armatnia przechowywana w Muzeum Historycznym Miasta Rzeszowa (oddział Muzeum Okręgowego)

Leszek Krudysz (2)

19

Rys. Leszek Krudysz

Elewacja ogrodowa pałacu w Weryni. W przyziemu ryzalitu wmurowano nadokiennik
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Archiwum Leszka Krudysza

Krzysztof Zieliński

Rezydencje
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tekst i fot. Katarzyna Krępulec-Nowak

Spotyka się także wiele fragmentów XVII
i XVIII-wiecznych kafli, ceramiki użytkowej, szkła
i wyrobów metalowych. Sensacyjnego odkrycia dokonano w 1903 r., kiedy w wykopie obok miejsca, na
którym stał pałac kolbuszowski, znaleziono cztery
żelazne polskie XVII-wieczne działa o długości 190
cm i wadze 220 kg każde; jedno z nich oznaczone
jest herbem Łabędź. Jerzy hr. Tyszkiewicz 24 października 1936 r. przekazał trzy z nich do Muzeum
Wojska w Warszawie, o czym świadczą zapisy na
kartach inwentarzowych. Nadal działa z Kolbuszowej przechowywane są w zbiorach – obecnie Muzeum Wojska Polskiego. Czwarte z nich miało trafić
do Rzeszowa i jedna z luf armatnich eksponowana
w Muzeum Historii Rzeszowa – dziale Muzeum
Okręgowego – jest łączona z tym darem, jednak nie
jest to jednoznacznie zapisane na jej przedwojennej
karcie inwentarzowej. n
opracowano na podst. m.in. www.kolbuszowa.pl

Kedysi tu stál zámok
Zámok začal budovať začiatkom 17.
storočia krakovský vojvoda Stanislav Ľubomírsky. Stavebné práce sa začali formovaním základov štvorbokého pôdorysu s rozmermi 156 × 110 m. Budova
bola obohnaná priekopou vyplnenou
vodou v šírke približne 10 m. Reprezentačná sála, kaplnka a komnaty v paláci,
ako aj hosťovské izby v zadnom krídle,
mali tabuľové dubové dlážky, ktoré vyrobili kolbuszowskí stolári. V časoch vojvodovho vnuka Józefa Karola Ľubomírskeho bol autorom projektu prestavby
pevnôstky (fortalicium) Tylman z Gameren, vojenský inžinier a vynikajúci architekt z Holandska. Po búrlivých udalostiach z čias barskej konfederácie zámok
začal chátrať a koncom 18. storočia boli
jeho trosky použité na kúrenie.
Po celé roky sú počas zemných prác
na tomto mieste odhaľované základy
z poľných kameňov a tehál s vápennou
maltou a kamenné architektonické detaily rôznej veľkosti. V pivniciach sa nachádzajú fragmenty dlaždíc zo 17. a 18.
storočia, úžitkovej keramiky, skla a kovových výrobkov. Prelomovým objavom
bol v roku 1903 nález štyroch poľských
diel zo 17. storočia počas výkopových
prác neďaleko miesta, na ktorom stál
kolbuszowský palác. V súčasnosti sa tri
delá z Kolbuszowej nachádzajú v Múzeu
poľského vojska vo Varšave a jedno
v Okresnom múzeu v Rzeszowe.
Iniciátorom archeologického výskumu na mieste, kde niekedy stál palác,

je známy archeológ Leszek Krudysz. Vo
vynikajúcom stave sa zachovala priekopa a pozostatky základov ležia pod
vrstvou zeme hrubou pár desiatok centimetrov. Tieto práce by mohli odpovedať na množstvo otázok, týkajúcich sa
napr.: začiatkov paláca, lokalizácie jednotlivých miestností, metrických údajov
a druhu stavebného materiálu. Zavŕšením všetkých prác by mohla byť počítačová rekonštrukcia objektu a vytvorenie
makety celého palácového komplexu.
Iniciatívu regionalistov podporuje
kolbuszowská samospráva. Otázne je,
čo ďalej po zakončení archeologického
výskumu. Podľa niektorých názorov je
rekonštrukcia tohto paláca nereálna, hlavne z ekonomických dôvodov. Najracionálnejším riešením by mohlo byť zrekonštruovanie budovy virtuálnou formou.
Mnohí iní zase tvrdia, že palác Ľubomírskych by mal jedinečnú turistickú hodnotu. Mohol by sa stať symbolom tohto
okresu a úplne by zmenil spôsob náhľadu na Kolbuszowú. Ale najskôr je potrebné vykopávať kamene, aby sa o nich dalo
rozprávať. Počul by niekedy niekto o Baranowe Sandomierskom alebo Łańcute,
keby nie ich historické objekty – znejú rétorické otázky. O význame miesta
rozhodujú jeho pamiatky z minulosti.
Potreba rekonštrukcie tejto barokovej
rezidencie je samozrejmá, pre niektorých
dokonca absolútne očividná. Podľa ich
názoru pozostatky tejto vzácnej budovy
sa už po mnohé roky domáhajú odkrytia.

Ogniem
13 października 1997 r. w Muzeum Wsi Mazowieckiej
w Sierpcu Helena zatrzepotała rzęsami, machnęła warkoczem i Skrzetuski się zakochał. Tak rozpoczęła się historia
powstania jednej z największych i najbardziej kosztownych
polskich superprodukcji – „Ogniem i mieczem” w reżyserii
Jerzego Hoffmana. A właściwie historia ta zaczęła biec ku
swemu końcowi, gdyż pierwszy klaps był zwieńczeniem
starań reżysera o powstanie filmu, trwających od lat 80.
ubiegłego stulecia.

I

tak rok 1999 przyniósł polskiej kinematografii trzygodzinną epicką opowieść będącą ekranizacją pierwszej części „Trylogii”. Po „Panu
Wołodyjowskim” (1969) i „Potopie” (1974) polscy
widzowie i miłośnicy Sienkiewicza, dzięki niezłomnej wierze, wizji i uporowi Jerzego Hoffmana,
otrzymali upragnioną ekranizację trzeciej części
cyklu. Reżyser po raz kolejny udowodnił, że potrafi mistrzowsko łączyć wątki miłosne z batalistyką,
trafnie portretować swoich bohaterów i ukazywać
ich losy w sposób barwny i ciekawy, jednocześnie
kreśląc dbałą kreską bogate tło historyczne.
W Muzeum Podkarpackim w Krośnie od lutego
do kwietnia 2010 r. zwiedzać będzie można wystawę poświęconą na poły obrazowi Hoffmana,
na poły historii i kulturze materialnej szlacheckiej
XVII-wiecznej Rzeczpospolitej. Trzon ekspozycji
stanowić będą niemi bohaterowie filmu – rekwizyty. W salach Pałacu Biskupiego powstaną swoiste
kadry, wykreowane ręką ich twórców, scenografa
Tomasza Biernawskiego i rekwizytora Grzegorza
Giercuszkiewicza.
Skansen w Sierpcu odegrał rolę dworu w Rozłogach, Biskupin stał się siczą kozacką, a Zbaraż
zbudowany został na poligonie w Biedrusku koło
Poznania. Do potrzeb filmu zaadaptowano również
m.in. skansen w Zubrzycy Górnej na Orawie, zamek i kaplicę św. Trójcy w Lublinie, zamek w Pieskowej Skale, Fort Sanguszki w Warszawie, Bramę
Krakowską w Ojcowie, a nawet spichlerz w Wilanowie. Zdjęcia kręcono m.in. w kamieniołomach
i na Skałkach Twardowskiego w Krakowie, na Młocinach pod Warszawą, w Szuminie koło Łącka, na
poligonie w Zielonce, w Klimkówce i na Zalewie
nad Ropą koło Szymbarku, wreszcie w imponujących dekoracjach zbudowanych w atelier WFDiF
w Warszawie. O skali całego przedsięwzięcia zdecydował ogromny pietyzm, z jakim odtworzone
zostały XVII-wieczne wnętrza, kostiumy, militaria
i nawet najdrobniejsze rekwizyty. Scenografia po
prostu zachwyca. Całość prac konsultowano na
bieżąco ze specjalistami z zakresu historii, historii sztuki, szermierki i fechtunku czy jeździectwa,
aby jak najwierniej odtworzyć realia XVII-wiecznej
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
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Virtuti Militari
nr 1923

Kadry
z filmu

dtp KORAW

Część prac tych wybitnych polskich fachowców, twórców znakomitego filmowego mirażu
możemy zobaczyć w Krośnie. Jest namiot Jeremy,
sala narad Jana Kazimierza, główna izba dworu
w Rozłogach, w której
Kurcewiczowie polegli
z ręki Bohuna i kąt gospody, w której gościł
Zagłoba. Na wyciągnięcie ręki są również
najbardziej charakterystyczne postacie: Wołodyjowski, Podbipięta,
Chmielnicki, Tuhaj-Bej
oraz licznie reprezentowana na ekranie polska husaria. Ekspozycję uzupełniają meble
z epoki, przedmioty
codziennego użytku,
tkaniny,
biżuteria,
szkło oraz oczywiście
militaria. n

Franciszek Ungeheuer sa narodil 12. marca 1887 v Rzeszowe. Franciszkov starý otec
a otec sa cítili byť Poliakmi, ale dve pokolenia
pred nimi predkovia otca privandrovali do
Haliča z rakúskej Karyntie. Ponechali si priezvisko svojich predkov. V Karyntii boli mlynármi a v Poľsku sa tiež začali zaoberať týmto remeslom. Pri mlyne v Przybyszówke pri
Rzeszowe ešte stál dom. Teraz už tam nestojí.
V tom dome Franciszek Ungeheuer prišiel na
svet. Pochovali ho na cintoríne v Pobitnom,
po druhej strane dnešného Rzeszowa. Jeho
život sa vrátil do východiskového bodu. Školy
skončil v Rzeszowe a Jarosławe, polytechniku v Ľvove. Narodil sa ako poddaný Františka
Jozefa a keď vypukla vojna, musel mu slúžiť.
Obdobie od 1. októbra 1909 do 30. septembra 1910 strávil v dôstojníckej škole v Brazen
v Tirolsku. Dva mesiace po jej ukončení dostal hodnosť práporčík a vrátil sa do civilu.
V júli 1914 bol povolaný, z dôvodu čiastočnej
mobilizácie, do 8. pluku horských strelcov do
Tirolska. Po vypuknutí vojny bol v rámci tohto pluku krátko na ruskom fronte a neskôr
po celý čas na talianskom fronte v Tirolsku.
V zajatí sa prihlásil do armády gen. Hallera,
ktorá sa tvorila v Taliansku. Začiatkom júna
prišiel do Francúzska, kde velil batérii, s ktorou prišiel do Poľska. Batéria prešla školením
pri Varšave a na jeseň 1919 bola vyslaná na
front k Zbrucz. Vojnovú kampaň absolvoval
na boľševickom fronte v 18. delostreleckom
poľnom pluku v divízii gen. Krajewského.
26. mája 1920 ako veliteľ batérie pri Gajczyne odrazil útoky konskej armády Buďonného
a boľševickej pechoty, ktorá útočila na mesto.
Rozhodujúcu bitku s boľševikmi na predpoliach Varšavy pod názvom „zázrak na Visle“
už nestihol. Liečil si rany, ktoré utrpel v marci
v bitkách s armádou Buďonného. V roku 1921
bol demobilizovaný a preradený do zálohy.
V roku 1944 sa do Ľvova blížili armády, ktorých vojaci pochodovali s červenými hviezdami na čiapkach. Franciszek Ungeheuer sa
spolu s rodinou vrátil do Rzeszowa cez Vroclav, kde sa vysťahoval skoro celý Ľvov. Zomrel
v roku 1954. Pochovaný bol na cintoríne v Pobitnom. Časy, v ktorých umieral, nedovoľovali zaznamenať pri dátume narodenia a smrti,
že činy tohto človeka uloženého do mohyly
si v poľských dejinách zaslúžia vyznamenanie Virtuti Militari. Lebo časy jeho hrdinských
činov, čas, v ktorom umieral, považoval za
nehodné a vymazával z histórie. Po jeho smrti sa dejiny vrátili do východiskového bodu.
Preto môžem dnes o tom človeku písať.
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tekst Jacek Stachiewicz, fot. archiwum rodzinne, Krzysztof Zieliński

Virtuti Militari nr 1923
Kawaler tego orderu na imię
miał Franciszek, na nazwisko
Ungeheuer. Jego ciało w proch
się już obróciło. Pozostał order.
W podniszczonym etui, pokryty
patyną. Krzyż Virtuti Militari
V klasy nr 1923. Dekorowani za
życia kawalerowie tego orderu
mieli za sobą czyny dokonywane
na krawędzi życia i śmierci. Na
polu bitwy.

U dołu od lewej: Franciszek
Ungeheuer w mundurze żołnierza
„błękitnej” armii gen. J. Hallera.
Obok jego niezbędnik, który
towarzyszył mu w wojennych
zmaganiach na frontach
I wojny światowej

F

ranciszek Ungeheuer urodził się w Rzeszowie.
12 marca 1887 roku, gdy przychodził na świat,
jego miejsce urodzenia nazywało się – Przybyszówka, miało rangę gminy i leżało w powiecie rzeszowskim. Niemal naprzeciw zjazdu z ulicy Krakowskiej do alei Wyzwolenia w Rzeszowie, dokładnie
na rogu Krakowskiej i drogi skręcającej pod kątem
prostym w głąb Przybyszówki, stoją po lewej stronie
budynki. Murowane. Kiedyś były nawet bardzo okazałe. Teraz są zaniedbane i podniszczone. Jest w nich
jakiś sklep, ktoś inny ma jakiś warsztat. Te budynki
to był młyn rodziców Franciszka Ungeheuera.
Dziadek i ojciec Franciszka czuli się Polakami, ale
dwa pokolenia wcześniej przodkowie ojca przybyli
do galicyjskiej Przybyszówki z niemieckiej Bawarii.
Zachowali nazwisko swoich przodków. W Bawarii
byli młynarzami i w Polsce też zaczęli uprawiać ten
fach. Rodzina była liczna, więc i młynów postawili sporo. Młyny Ungeheuerów stały od Frysztaka
przez Przybyszówkę i rzeszowskie Staromieście
po Pysznicę koło Niska. Koło Niska, a nie Stalowej Woli, bo gdy stawiali tam swój młyn, o Stalowej Woli nawet wróble nie ćwierkały. Obok młyna
w podrzeszowskiej Przybyszówce stał jeszcze dom.
Teraz już go nie ma. W tym domu Franciszek Ungehueur przyszedł na świat. Pochowany został na
cmentarzu na Pobitnem,
po drugiej stronie dzisiejszego Rzeszowa. Jego życie zatoczyło krąg.
Szkoły pokończył w Rzeszowie i Jarosławiu, politechnikę we Lwowie. Został geometrą. Dziś mówi
się – geodetą. Lwów go
zafascynował i oczarował.
Zakochał się w tym mieście, w jego historii, kulturze i atmosferze.
To miasto miało nieodparty urok, wsysało miłośnie w swe objęcia i nie
puszczało. Tylko kataklizm
mógł zwolnić ten uścisk.
Dla niego, tak jak dla ty-

sięcy innych, tym kataklizmem był rok 1944. Od
wschodu zbliżały się do niego armie, których żołnierze maszerowali z czerwonymi gwiazdkami na
czapkach. Mieli zająć Lwów dla siebie, bo tak postanowili ówcześni wielcy tego świata.
Z rodziną, przez Wrocław, gdzie wyjechał prawie cały Lwów, Franciszek Ungeheuer powrócił do
Rzeszowa. Mówił swoim dzieciom i wnukom, że
lepiej być blisko, jak najbliżej tego miasta Lwowa,
bo może kiedyś będzie można do niego powrócić.
Tak mówiły tysiące takich samych jak on, którzy
nie mogli pogodzić się z opuszczeniem Lwowa: On
do Lwowa już nie powrócił. Nigdy. W kręgu, który zatoczyło jego życie, był też Tyrol, były Włochy,
Francja i wschodnie rubieże Rzeczypospolitej. Był
wszak z rocznika 1887.

Historie
Urodził się jako poddany Franciszka Józefa i gdy
wybuchła wojna, musiał mu służyć. Czas od 1 października 1909 r. do 30 września 1910 r. zajęła mu
oficerska szkoła w Brazen w Tyrolu. W dwa miesiące po jej ukończeniu otrzymał stopień chorążego i wrócił do cywila. W Kwestjonarjuszu nr 7678
znajdującym się w Centralnym Archiwum Wojskowym jest spisany jego ręką „dokładny życiorys”. Pisał w nim: „Po złożeniu egzaminu (geodety
na politechnice we Lwowie – przyp. JS) wstąpiłem
do służby w Dyrekcji Skarbu w charakterze elewa
ewidencyjnego. W roku 1912 zostałem przeniesiony ze Lwowa do Rożniatowa, gdzie objąłem
kierownictwo Urzędu Katastralnego. W Rożniatowie brałem udział w pracach Sokoła. W lipcu 1914
zostałem powołany wskutek częściowej mobilizacji
do 8 pułku artylerii górskiej do Tyrolu. Po wybuchu
wojny światowej byłem z tym pułkiem krótki czas
na froncie rosyjskim, a następnie przez cały, czas
na froncie włoskim w Tyrolu. Przy rozpadnięciu się
Austrii zostałem wzięty jako porucznik i dowódca
baterii do niewoli włoskiej dnia 1.XI.1918. W niewoli natychmiast zgłosiłem się do formującej się we
Włoszech Armii gen. Hallera. Od 10 stycznia 1919
byłem w Armii Polskiej we Włoszech w Santa Maria dowódcą oddziału artylerii, a od maja dowódcą baterii. Z początkiem czerwca przyjechałem do
Francji, gdzie objąłem baterię, z którą przyjechałem do Polski. Bateria przeszła przeszkolenie koło Warszawy, a w jesieni 1919. została wysłana na
front nad Zbrucz. Kampanię wojenną odbyłem na
froncie bolszewickim w 18 pułku artylerii polowej
w dywizji gen. Krajewskiego. W roku 1921 zostałem
zdemobilizowany i przeniesiony do rezerwy. Wstąpiłem z powrotem do służby państwowej w Izbie
Skarbowej we Lwowie, gdzie dotychczas pozostaję”.
O Virtuti Militari ani słowem. Widocznie normą
było, że ci, którzy wykazali się wyjątkowym męstwem, uważali, że nie przystoi im o tym pisać, a co
dopiero mówić.
Kwestjonarjusz nr 7678 zawiera jednak „Szczegółowy opis czynu” skreślony ręką przełożonego, którego nazwisko, ze względu na nieczytelny podpis, musi
pozostać nieznane: „Dnia 24 marca 1920 przy napadzie na Nową Uszycę, gdy piechota już wycofywała
się, a jemu przez
dowódcę

p r a wd z i w e

23

brygady piechoty pozostawiono do woli wycofać
się, gdy będzie uważał
za stosowne – pozostał
na stanowisku z bateryą
i ogniem artyleryi bijąc
w atakujących bolszewików umożliwił batalionowi piechoty zajęcie na nowo miasta. Dnia 26 maja
jako dowódca bateryi pod
Gajczynem odbił ataki
kawaleryi na bateryę atakującą z wszystkich stron
– w następnych dniach
wielokrotnie odbił ataki
piechoty bolszewickiej
wdzierającej się do miasta – przeważnie strzelając z bardzo bliskich
odległości i otwartych
pozycji – co powodowało
ogień celny i demoralizowało w wysokim stopniu nieprzyjaciela – tak
że nieprzyjaciel zawsze
z wielkimi stratami się
wycofywał”. Tyle. Wielkie
męstwo widocznie nie lubi wielkich słów.
Franciszek Ungeheuer w mundurze żołnierza armii austriackiej.
Na decydującą bitwę Na przegubie ma zegarek; w zbiorach rodzinnych przetrwały jego
z bolszewikami na przed- dwie „busole”, być może towarzyszące
polach Warszawy, która mu w czasach wojny
weszła do historii pod
nazwą „cud nad Wisłą”,
nie zdążył. Leczył rany
odniesione w marcu w walkach z konną armią
Budionnego. Zmarł w 1954 roku. Pochowany
został w Rzeszowie, na cmentarzu na Pobitnem. Czas, w którym umierał, nie pozwalał
odnotować przy datach narodzin i śmierci, że
składany do mogiły człowiek miał za sobą czyny,
które wpisują się w polską historię orderami Virtuti Militari. Bo czasy czynów jego mężnych, czas,
w którym umierał, uważał za niesłuszne i wymazywał z historii. Po jego śmierci koło zatoczyła też
historia. I dlatego mogę dziś o tym człowieku napisać. To był mój dziadek. n

Od lewej: skórzana sakwa z ekwipunku wojennego
służy dziś do przechowywania rodzinnych „skarbów”
związanych z F. Ungeheuerem, m.in. jest tam
papierośnica, którą dostał w czasie kampanii na froncie
bałkańskim (1914–1915). Widoczne są na niej flagi;
jedna z nich to trójkolorowa flaga Królestwa Serbii. Na
papierośnicy jest wygrawerowany podpis darczyńcy.
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Podkarpacie to kraina cerkwi –
właśnie w południowo-wschodnim regionie kraju zachowało
się ich najwięcej w Polsce. Są
to przede wszystkim perły
architektury drewnianej, ale
warto pamiętać także o nielicznych zabytkowych murowanych kościołach obrządku
wschodniego. Wśród nich na
uwagę zasługuje cerkiew konkatedralna w Jarosławiu. Chociaż swój dzisiejszy wygląd
zawdzięcza głównie przebudowie dokonanej na początku
XX wieku, świątynia swoją
historię pisze od początku XVIII
stulecia.

Cerkiew zamyka perspektywę
ulicy Jana III Sobieskiego

RZESZÓW

Jarosław

Brama

W

ówczas to na terenie dawnego zamku
Ostrogskich rozpoczęto w 1717 r. budowę cerkwi parafialnej pw. Przemienienia Pańskiego (czyli św. Spasa). Do jej wzniesienia
użyto materiałów ze zrujnowanej siedziby książęcej – zamek uległ z czasem znacznemu zniszczeniu,
poddano go rozbiórce, a część materiału posłużyła
właśnie do budowy cerkwi. Rokokowa świątynia
została poświęcona 27 sierpnia 1747 r. przez biskupa greckokatolickiego Onufrego Szumlakowskiego.
Zakończenie prac stało się możliwe dzięki pomocy
finansowej ówczesnego burmistrza Jarosławia Eliasza Wapińskiego i jego żony Pelagii z Onyszkiewiczów. Po śmierci doczesne szczątki dobroczyńców
świątyni pochowano w podziemiach cerkwi.
W jednonawowej budowli nakrytej kopułą miejsce swe znalazła ikona Matki
Bożej, zwana „Bramą Miłosierdzia” (Myłoserdia Dweri), przeniesiona z cerkwi pw.
Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. Badania dokonane w krakowskiej ASP pozwoliły
datować jej powstanie na lata 1620–1640.
Ikona miała pierwotnie kształt ośmioboku
i wchodziła zapewne w skład ikonostasu.
Następnie została zwężona i uformowana
w kształt prostokąta
Ikona przełamuje klasyczny styl Hodegetrii i poprzez pochylenie postaci Matki Bożej w kierunku Dzieciątka nawiązuje w ten
sposób do ikonograficznego typu Eleusy
(Umilenia). Niemal od chwili powstania zasłynęła cudami. Źródła historyczne podają,
że już w 1772 r. obwieszona była wotami
poświadczającymi wiarę w jej cudowną
moc. W XVIII stuleciu dwukrotnie ją restaurowano (czyli jak to było wówczas we
zwyczaju – przemalowywano). Kiedy zawisła w nowej cerkwi, założono tzw. Księgę cudów, w której zapisywano przypadki
łask otrzymanych za jej pośrednictwem.
Sława ikony dotarła do Rzymu, gdzie kolejni papieże nadawali jej przywilej odpustów (Klemens
XII, Klemens XIV, Pius VI). Ten ostatni 22 listopada 1779 roku wydał bullę papieską, w której uznał
ikonę za cudowną i udzielił wiernym odwiedzającym jarosławską cerkiew pełnego odpustu. Starania o koronację cudownej ikony na prawie papieskim rozpoczęto w okresie międzywojennym. Jej
gorącym orędownikiem był bł. Jozafat Kocyłowski, przemyski biskup greckokatolicki. Niestety,
II wojna światowa, deportacje ludności ukraińskiej
i zdelegalizowanie kościoła greckokatolickiego w Polsce spowodowały, że sprawa upadła. W 1993 r. starania podjął bp Jan Martyniak i doprowadził do te-

go, że papież Jan Paweł II w 1996 r. podjął decyzję
o koronacji obrazu. Msza pontyfikalna wraz z koronacją ikony odbyła się 18 sierpnia tegoż roku na
jarosławskim Rynku. Koronacji ikony papieskimi
diamentami dokonał legat papieski kardynał Achille Silvestrini.
Cerkiew, wybudowana na początku XVIII stulecia, w związku z zataczającą coraz większe kręgi
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Miłosierdzia
tekst Agata Chmura, fot. Artur Wysocki

sławą cudownej ikony, okazała się za mała dla coraz
liczniej napływających pielgrzymów. Na początku XX wieku świątynię odremontowano i rozbudowano pod kierunkiem miejscowego architekta
Mieczysława Dobrzańskiego. Ściany jej ozdobiono
polichromią autorstwa Mychajła Bojczuka.
Warto w tym miejscu poświęcić parę słów temu
czołowemu twórcy ukraińskiej awangardy. Po od-

byciu studiów pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
przeniósł się do Paryża, gdzie stworzył indywidualny styl malarski, łączący geometryzację i tradycję
malarstwa ikonowego. W okresie międzywojennym
przeprowadził się w rodzinne strony, gdzie wkrótce
otworzył własną pracownię w Kijowskiej Akademii
Sztuki. Tam u niego „terminował” m.in. przedstawiciel łódzkiej awangardy – Karol Hiller. Pod wielkim wrażeniem jego techniki pozostawał też młody Jerzy Nowosielski. Indywidualny styl Bojczuka,
inspirowany malarstwem ikonowym, nazywano
neobizantyńskim i porównywano do współczesnej
mody nawiązującej do sztuki prymitywnej. Cenił
go bardzo wysoko wybitny paryski krytyk polskiego pochodzenia, Guillaume Apollinaire de Kostrowitzky. Twórczość Bojczuka fascynowała młodych
polskich malarzy, zarówno z uwagi na stosowane tradycyjne techniki malowania temperami, jak
i specyficzny monumentalizm oraz mistycyzm,
inspirowany ukraińskimi ikonami i malarstwem
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Ściany świątyni pokrywają
barwne polichromie

* Kazimierz Gottfried, Ilustrowany przewodnik po Jarosławiu z planem miasta, Jarosław 1937, s. 28–29.

ściennym. Ta wspaniała twórczość została przerwana w 1938 r., kiedy Bojczuk został aresztowany
i za rzekomy nacjonalizm stracony.
27 października 1912 r. ordynariusz przemyskiej
diecezji greckokatolickiej Konstanty Czechowicz
dokonał poświęcenia odremontowanej cerkwi. Na
jej wyposażenie składał się m.in. rzeźbiony ikonostas, w którym umieszczono ikony z XVIII w. Po lewej stronie nawy głównej znajdował się ołtarz „Bramy Miłosierdzia”, a obok niego przywilej papieża
Piusa VI z 1779 r. nadający obrazowi odpust na dzień
8 września. Opis wyposażenia cerkwi zamieścił Kazimierz Gottfried w przedwojennym przewodniku
po Jarosławiu: Trzynawowe wnętrze ma pod chórem
dwa portrety fund.[atorów] Wapińskich i ładny, stary krzyż; w nawie głównej znajdują się : marmurowa
tablica odpustowa, 3 stare obrazy z XVII i XVIII w.
Stachiewicza (św. Jan Chryzostom), Bielawskiego

Brána milosrdenstva
Podkarpatsko je krajinou pravoslávnych kostolíkov, perličiek drevenej
architektúry, ale treba pamätať aj na
zriedkavé murované svätyne. Za zmienku stojí konkatedrála v Jaroslawe. V roku
1717 sa začala výstavba chrámu zasväteného Premeneniu Pána (Sv. Spasiteľovi). Rokoková svätyňa bola posvätená
27. augusta 1747 gréckokatolíckym
biskupom Onufrym Szumlakowským.
V jednoloďovej budove zakrytej kupolou svoje miesto našla ikona Matky Bo-

žej nazývaná „Bránou milosrdenstva“.
Búra pravidlá klasického typu ikon Hodegetrie sklonom postavy Matky Božej
smerom k Dieťatku, nadväzujúc na ikonografický typ Eleusa (Milosrdná). Hneď
v čase svojho vzniku sa preslávila svojimi
zázrakmi. Historické pramene uvádzajú,
že už v roku 1772 bola obdarovaná votívnymi predmetmi, potvrdzujúcimi vieru v jej zázračnú moc. Sláva ikony prenikla až do Ríma, kde jej pápeži udeľovali
privilégium odpustkov.

(św. Bazyli) i innych (św. Dymitr) oraz 4 nowsze ołtarze: śś. Mikołaja, Onufrego, Matki Boskiej (ze starodawnym cud. słyn. obrazem) i Chrystusa; na sklepieniu dobre stare malowidło (w. XVIII). W nawach
bocznych stare i nowe ołtarze: w lewej śś. Jozafata,
Anny i Mikołaja, – w prawej śś. Józefa, Antoniego
(z dawnej kolegiaty W. Św.) i Onufrego oraz feretrony
(obrazy, często dwustronne, z specjalnymi uchwytami ułatwiającymi przenoszenie np. w trakcie procesji
– przyp. autora) z obrazami starymi z XVI i XVII w.*
W zakrystiach umieszczono portrety jarosławskich
proboszczów oraz przemyskich biskupów.
W 1937 roku na murach cerkwi zaobserwowano
pęknięcia, rozpoczęto więc działania zabezpieczające budynek świątyni. Prace te przerwał jednak wybuch II wojny światowej. Po wojnie w wyniku akcji
„Wisła” wysiedlono ludność greckokatolicką z Jarosławia i okolic. W związku z brakiem wiernych
i opiekunów, budynek cerkwi przestał spełniać dotychczasowe funkcje sakralne. Jak to bywało w podobnych przypadkach, doprowadzono go do całkowitej dewastacji. Łaskami słynący obraz trafił do
jarosławskiego muzeum. W 1982 r. wierni rozpoczęli
starania o zwrot cerkwi, zakończyły się one 7 kwietnia 1987 r. pełnym przejęciem budynku.
W latach 1990–1993 odrestaurowano polichromię,
ułożono nowe posadzki, a cały teren wokół cerkwi
ogrodzono. Odnowioną świątynię poświęcił bp Jan
Martyniak przy współudziale bp. Stefana Moskwy.
Podczas tej uroczystości cerkiew w Jarosławiu podniesiono do rangi konkatedry. Remont świątyni stał
się możliwy dzięki znacznemu wsparciu grekokatolików z Polski i z zagranicy, a zwłaszcza członkom Towarzystwa „Jarokza” z Chicago w USA, utworzonego
przez byłych mieszkańców Jarosławia oraz okolic. n

tekst i fot. Andrzej Śmiały
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Uzdrawiająca (się)
rzeka Szkło
T

Krzysztof Zieliński

rochę to kpina, trochę prowokacja; rzeka
Szkło, przepływająca przez powiat jarosławski (i częściowo lubaczowski), istotnie toczy
wody siarkowe, a ściślej – zanieczyszczone siarczanami. Kąpiel, przynajmniej w strefie przygranicznej, jest ryzykowna dla zdrowia. Rzeka rodzi się
na obszarze Wschodniego Roztocza, w okolicach
miejscowości Szkło (stąd jej nazwa) na Ukrainie.
Rejon słynie z wód siarczkowych; pierwsze leczenia wodami miały tam miejsce podobno już w XV
wieku. Natomiast pewne jest, że na polecenie Jana
III Sobieskiego w roku 1578 badał je i opisywał królewski lekarz Wojciech Oczko. Według zapewnień
medyka, były to „najdawniejsze źródła w Polsce”
i do tego wysokiej klasy, stąd królewska para zażywała w Szkle leczniczych kąpieli do woli.

Obecna większa część domieszki siarki
w rzece pochodzi głównie z odstojników
w okolicach Nowojaworiwskie (poniżej
miejscowości Szkło). W latach 60. ubiegłego stulecia wytapiano tam pod ziemią siarkę
za pomocą przegrzanej pary wodnej i wtedy
pojawiło się nad okolicą widmo katastrofy
ekologicznej. Obecnie dzięki polsko-ukraińskiej współpracy (stały monitoring rzeki)
poziom zanieczyszczenia Szkła z roku na
rok wyraźnie spada. Nadal jednak pozostaje ona jednym z najbardziej zanieczyszczonych granicznych cieków Podkarpacia.
Razem z Krzysztofem „Krzychem” Woźniakiem spłynęliśmy latem 2009 r. Szkłem
z Budzynia, który leży 2 km na północ od
przejścia granicznego w Korczowej. Woda
w tym miejscu wyglądała rzeczywiście żółtawo i mętnie. Czerwono-żółto-brązowa
barwa pochodzi od zawiesiny, murszu, który eksportują za granicę ukraińskie dopływy Szkła.
Według sołtysa z Budzynia, byliśmy trzecią grupą
kajakową, która w ogóle płynęła Szkłem. Dziesięć
lat temu studenci z krakowskiego AGH urządzili
dwa spływy rzeką, rok po roku. Za drugim razem
powiedzieli, że rzeka jest bardzo uciążliwa i od tej
pory nikt z wiosłem nie stanął na jej brzegu.
Przepłynęliśmy pod pierwszym mostem drogowym na Szkle. Jadąc za drogą w kierunku Lubaczowa, można stąd dojechać do oddalonych o 6 km
Wielkich Oczu, niegdysiejszego kwitnącego kresowego miasteczka, gdzie do czasów I wojny światowej wyznawcy trzech religii nie dość, że zgodnie
żyli ze sobą, to jeszcze w dostatku. Po tamtych
czasach w przygranicznej wsi pozostały pamiątki:
obronny dwór (dziś siedziba urzędu gminy) i stojące blisko siebie trzy świątynie: kościół z 1667 roku,
słynne sanktuarium maryjne z cudownym obrazem
NMP (z 1613 r.), cerkiew z 1925 roku, podobno jedyna w Polsce o konstrukcji szachulcowej i niszczejąca synagoga z 1910 roku. Miejscowość leży nad
potokiem Groń, prawobrzeżnym dopływem Szkła.

Krzysztof Zieliński

Dla kąpieli siarkowych, dobrych na stawy, nerki, krążenie i ogólne oczyszczenie
organizmu, jeździmy zwykle na Słowację (Trenczyńskie Cieplice) lub na Węgry
(najbliższy – Miszkolc). Ale nie ma takiej potrzeby – u nas na Podkarpaciu mamy
również wody siarkowe! Do tego bieżące, świeże, a w upalny dzień – to i ciepłe...

Powyżej: Wielkie Oczy – jedyna
w Polsce cerkiew wybudowana
w technice szachulcowej, czyli muru
pruskiego; po lewej: sanktuarium
maryjne oraz opuszczona synagoga
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Łatwy sposób pokonywania zwałki
– kajak dołem, kajakarz górą

Rzeka płynęła leniwie w naturalnym, krętym,
szerokim na 5 metrów korycie. Brzegi porośnięte
piętrowo trawą i kwiatami, krzewami i mieszanym
drzewostanem, nastrojowo kontrastowały z błękitnym niebem. Mijamy zwalone drzewo bez problemu, przy samym brzegu, wolnym przejściem,
akurat szerokości kajaka. W korycie pojawiają się
zielone wysepki, porośnięte soczystą trawą wypryski piaszczystego dna. Trudno uwierzyć, że kajak
nurza się w roztworze tablicy Mendelejewa.
Za kolejnym zakrętem wyrosła barykada z potężnego drzewa. Żadnych szans na przedarcie się
przez gęste konary. Krzychu wypatrzył jednak
przejście – brzegiem, pod grubaśnym pniem. Polegało ono na czołganiu i ciągnięciu za sobą kajaka.

Drewniana świątynia w Młynach
swą sławę zawdzięcza Michałowi
Werbyckiemu, który był
kompozytorem muzyki do hymnu
narodowego Ukrainy. Opodal cerkwi
znajduje się jego grób, nad którym
wzniesiono rodzaj otwartej kaplicy,
widoczny na zdjęciu po prawej
stronie. We wnętrzu dawnej cerkwi
przetrwał ikonostas (z XVII–XVIII
wieku), niedawno odnowiony

Krzysztof Zieliński

W Kobylnicy Wołoskiej znajduje się
odnowiona murowana cerkiew
z 1924 roku

Tę nową technikę nazwaliśmy „na żołnierza”. Byliśmy na trawersie wsi Kobylnica Wołoska, w której
znajduje się spora, odnowiona murowana cerkiew
z 1924 roku. Świątynię używają zarówno rzymsko–
jak i grekokatolicy. Przykład samorodnego ekumenizmu i ludzkiego pragnienia życia w zgodzie.
Koryto zwęziło się, płyniemy rodzajem wąwozu. Z lewej strony wodę ujmują wysokie trzciny,
z prawej żółtokwiecista trawa. Znajdujemy się na
wysokości wioski Młyny, położonej przezornie jakiś kilometr od koryta Szkła. W Młynach koniecznie warto zwiedzić drewnianą cerkiew z przełomu
XVII i XVIII wieku, którą według legendy woły
przeciągnęły na wyższe miejsce, dla ochrony przed
powodzią. W oryginalnym wnętrzu greckokatolickiej świątyni ze wspaniałym ikonostasem i polichromią, katolicki ksiądz odprawia msze.
W latach 1852–1870 proboszczem parafii
w Młynach był Michał Werbycki, autor muzyki do
hymnu narodowego Ukrainy. Opodal cerkwi znajduje się jego grób, nad którym wzniesiono w 2004
roku rodzaj otwartej kaplicy. W kwietniu 2005 roku
uroczyście poświęcono go w obecności prezydenta
Ukrainy Wiktora Juszczenki.
Mijamy Tuchlę, tzw. „ruski most”, pozostałość
po przerzuconej nad Szkłem linii kolejowej z 1941
roku. Oto i on – rudy ogromny dwuteownik bez
podpór, a przed nim – bród. Prostszy sposób na
przekroczenie rzeki.
Zmienia się morfologia dna – marszczą się zdradliwe przykosy (mielizna, a za nią głębia), piaszczyste przemiały i łachy. Kwintesencją nowych form
jest wielka wyspa o średnicy 20 metrów. Ogromna
w skali tej rzeki, kusi romantycznym biwakiem, ale
jeszcze za wcześnie. Po kilku godzinach, na rozległym ściernisku, stawiamy namiot, przy ognisku
suszymy mokrą odzież. Przed zmrokiem przyleciały na żer jaskółki, duże stado. O zmierzchu ich
miejsce zajęły komary – niedobitki ze stołu jaskółek. Hukał puchacz, z odległego lasu dolatywały
piski sokoła. Zjedliśmy skromną kolację i oporządziliśmy sprzęt.
Następnego dnia obudziła nas cisza. Spodziewaliśmy się przed świtem śpiewu ptaków w zaroślach,
a tu nic. Żadnych świergotów, nie licząc koguta we
wsi. Zjechaliśmy z kajakami do wody, rozpoczął się
drugi dzień spływu Szkłem. W korycie mijamy niewielkie wysepki, wpływamy między brzegi porośnięte trzciną, a dalej w jar. Brzegi stają się wyższe,
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sięgają ok. 6 metrów. Woda się nieco oczyściła. Na
zwałkach nie czuć już siarkowodoru, stadka kaczek
burzą wodę. Na urwistych, wklęsłych brzegach jaru, widać otworki – gniazda jaskółek. Opuszczamy jar, brzegi obniżają się. Jesteśmy w Babiakach,
przysiółku wsi Charytany. Funkcjonował tu kiedyś
młyn wodny, ale spłonął. Na brzegu, w odległości 20 metrów od rzeki, nad młynówką, stoją jego
pozostałości.

turystycznym szlaku

łączyła... łąki po obu stronach rzeki. Zagadkowość
obiektu podkreśla jeszcze to, że nie jest on zaznaczony na mapie.
Przed Łazami czekała na nas na kursie niebezpieczna przeszkoda – przeciągnięty w poprzek koryta drut kolczasty. Pokonaliśmy zawadę i doszliśmy do wniosku, że to nie pułapka na kajakarzy, ale
krowi stoper – żeby nie szły w dół rzeki. W Łazach
można dojść do starego cmentarza greckokatolic-
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Od lewej: Krzychu w pędzie;
świt na pegeerowskich polach

Od lewej: ruiny młyna oraz meander
na rzece w Babiakach

kiego, gdzie zachowało się w dobrym stanie kilka
nagrobków, a podążając dalej (ok. 500 m) zobaczymy klasztor z XVIII wieku w Moszczanach (sołectwo Wietlin Trzeci), który od
chwili powstania objęły Siostry Miłosierdzia i prowadzą
tam Dom Pomocy Społecznej.
Obok klasztoru znajduje się
budynek tzw. „czworaków”,
a od tego miejsca do pobliskiego pałacu w Wysocku prowadzi wspaniała aleja lipowa
z czasów Jana III Sobieskiego.
Za mostem w Łazach Szkło
płynie wolnym od zwałek korytem. Na lewym brzegu spo-

Cerkiew Pokrow Przeświętej
Bogarodzicy w Miękiszu Starym
zbudowana w latach 1803–1811

Krzysztof Zieliński

W dole rzeki na tle nieba widać ogrodzenie
z drutu kolczastego – pastwisko. Druty w pewnym
momencie schodzą do wody, a między nimi widać
ślady kopyt. To wodopój. Dopływamy do mostu
i robimy postój. Trzy kilometry dalej jest Miękisz
Stary, gdzie znajduje się rzadki przykład drewnianej cerkwi, której bryła nawiązuje do barokowego,
murowanego budownictwa sakralnego. Szkoda,
że cenny i piękny obiekt nie jest remontowany
i niszczeje.
Ruszyliśmy dalej. Koryto zrobiło się szersze,
prostsze, bez zwałek. Wiosłujemy miarowo i szybko. Za przysiółkiem Zofiówka, gdzie stare dęby
znaczą lokalizację folwarku Zamoyskich, przed
nami nagle wyrósł most. Wyszliśmy obejrzeć okolicę i tu zaskoczenie – solidna, drogowa budowla
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Od lewej: pałac w Wysocku
od strony elewacji ogrodowej;
ruiny legendarnej kuźni

tyka się jabłonie i śliwy, gatunki hodowane; oblepione owocami gałęzie zwieszają się ku wodzie. Oba
brzegi natomiast zdominowały wysokie liściaste
drzewa. Na tym odcinku promienie słońca nie docierają do rzeki, koryto jest zacienione, tajemnicze.

Szkło przyspiesza. Nabiera charakteru górskiego – trzeba uważnie i szybko manewrować miedzy
wystającymi z dna kłodami i gałęziami, ominięte
szybko umykają do tyłu. Płyniemy zielonym tunelem, który tworzą połączone górą korony starych
drzew. Na prawym brzegu coś nowego – uporządkowane, regularne tarasy. Widać dawno wykonane,
gdyż krawędzie biologicznych umocnień są zerodowane, łagodne. Brzeg jest zadbany, uprzątnięty,
trawa wykoszona.
W dali da się zauważyć korony wiekowych
drzew parku otaczającego pałac w Wysocku. Warto tu przybić do brzegu, aby zobaczyć barokowy
zespół pałacu Zamoyskich z 1728 roku z piwnicą z XVII wieku. Jest też oficyna i murowana kaplica z XIX wieku oraz stajnia i kuźnia w ruinie,
w której według legendy Janowi III Sobieskiemu
podkuwano konie przed wyruszeniem na odsiecz
Wiednia. Pałac zamieszkiwała Maria Kazimiera
Sobieska, więc częstym gościem włości był król
Jan III. Na czas pobytu dworu królewskiego Wysock stawał się stolicą kraju. Obecnie mieści się tu
Dom Pomocy Społecznej.
Kilkaset metrów od pałacu znajduje się trójkopułowa cerkiew greckokatolicka z 1889 roku, dziś
użytkowana jako kościół katolicki. Przez Wysock
przebiega starorzecze Szkła, które kiedyś uchodziło do Sanu siedem kilometrów na północ,
w Sobiecinie.
Przy dawnym korycie leży Wietlin, w którym
można zajrzeć do kościoła – dawnej cerkwi greckokatolickiej z 1819 roku, ze stojącą obok dzwonnicą z XVIII wieku. W świątyni interesujące są freski
i stacje drogi krzyżowej wykonane techniką mozaiki. Nieco dalej – Surochów, gdzie w 1793 roku urodził się Aleksander Fredro. Do dziś z majątku jego
rodziców zachowały się część parku, oficyna i kaplica. We wsi warto także obejrzeć dawną cerkiew
z 1912 roku, obecnie kościół. Jest to największa budowla typu cerkiewnego na Podkarpaciu.
Ostatni odcinek rzeki przed połączeniem z Sanem pokonujemy szybko i koniec przygody. Szkło
to piękna, dzika rzeka. Zanieczyszczona, to prawda, jednak z roku na rok poprawia się jej czystość.
Woda uzdrawia się. n
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Od lewej: dawne cerkwie, obecnie kościoły – w Wysocku i Wietlinie
Długość Szkła wynosi 76 lub 88 km (różnie źródła podają),
w Polsce około 40 km. Powierzchnia dorzecza zajmuje
861 km2, z tego 210 km2 znajduje się na obszarze naszego
kraju. Ze względu na uciążliwość, rzeka jest optymalna
dla spływów grup mniejszych (maks. 5 osad). Charakter
spływu wyprawowy – wymagana samowystarczalność.
Możliwość płynięcia prawie od samej granicy (ustalić ze
służbą graniczną) lub od mostu w Budzyniu. Przydatne
informacje u sołtysa tej wsi – pana Stanisława Boćko,
któremu bardzo dziękujemy za pomoc.

Wielkie
Oczy
Kobylnica
Wołoska
Miękisz
Stary

Surochów
Wietlin

Wysocko

Charytany
Łazy

Uzdravujúca (sa) rieka Szklo
Kvôli sírnym kúpeľom, ktoré sú vhodné na kĺby,
obličky, krvný obeh a celkovú detoxikáciu organizmu, obyčajne jazdíme na Slovensko (Trenčianske
Teplice) alebo do Maďarska (najbližší Miškolc). Ale
v Podkarpatsku tiež máme sírne vody. Rieka Szklo,
tečúca cez jarosławský, a čiastočne aj cez lubaczowský okres, víri sírne vody a presnejšie, znečistené
síranmi. Kúpeľ, prinajmenšom v prihraničnej zóne,
je riskantný pre zdravie. Rieka pramení na území
Východného Roztocza, v okolí obce Szklo (odtiaľ jej
názov) na Ukrajine.
Región je známy vďaka síranovým vodám; prvé
pokusy s využitím liečivých vôd sa tam konali vraj už
v 15. storočí. Dnešná väčšia časť prímesi síry v rieke
pochádza hlavne z umelých nádrží v okolí Novojavorivska. V 60-tych rokoch minulého storočia tam
bola tavená pod zemou síra pomocou prehriatej
vodnej pary a vtedy v celom okolí hrozilo nebezpečenstvo ekologickej katastrofy.
V súčasnosti sa vďaka poľsko-ukrajinskej spolupráci stupeň znečistenia Szkla z roka na rok výrazne

znižuje. Aj napriek tomu je rieka jednou z najviac
znečistených hraničných riek Podkarpatska.
Spoločne s Krzysztofom Woźniakom sme v lete
roku 2009 absolvovali splav riekou Szklo z Budzyňa,
ktorý leží 2 km na sever od hraničného priechodu
v Korczowej. Voda bola na tomto mieste skutočne žltkastá a mútna. Boli sme treťou kajakovou skupinou,
ktorá kedykoľvek splavovala Szklo. Pred 10 rokmi zorganizovali študenti z krakovskej AGH dva splavy riekou, dva roky za sebou. Pri druhom pokuse vyhlásili,
že splav je skutočne veľmi náročný a odvtedy nikto
nestál s veslom v ruke na jej brehu. Rieka Szkło má
dĺžku 76 alebo 88 km (podľa rôznych zdrojov) a v Poľsku približne 40 km. Celková rozloha povodia je
861 km², z čoho 210 km² sa nachádza na našom území.
Vzhľadom na stupeň náročnosti je rieka optimálna pre splavy menších skupín (max. 5 posádok).
Charakter splavu je expedičný – vyžaduje si vlastnú
sebestačnosť. Existuje možnosť splavovania od samotnej hranice (je potrebné to dohodnúť s hraničnou políciou) alebo od mosta v Budzyni.

Budzyń
Młyny
Korczowa
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Zniszczone, nie
opr. tekstu Paweł Kazimirowicz, fot. Jerzy Wygoda

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.
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.

Jawornik
Polski
Zachował się cmentarz żydowski o powierzchni 10 arów, założony prawdopodobnie na początku XX w. Przetrwało na
nim zaledwie kilka porozbijanych nagrobków, teren nie jest
ogrodzony, brak wskazówek informacyjnych.
W maju 1942 r. zamordowano na nim dziewięciu Żydów.
Z kolei w sierpniu SS i policja rozstrzelała kolejnych sześciu,
ukrywających się poza terenem getta w Jaworniku. Wszystkich pochowano na kirkucie.

Dubiecko

RZESZÓW
Jawornik
Polski

Dubiecko
Krzywcza

Po raz pierwszy Żydzi w Dubiecku – w osobie arendarza imieniem Lewko – wzmiankowani są w 1622
roku. Początkowo społeczność żydowska podporządkowana była kahałowi przemyskiemu. W połowie XVIII wieku w Dubiecku istniała już samodzielna gmina wyznaniowa, która posiadała cmentarz
i synagogę, zburzoną w 1799 roku w związku z brakiem wcześniejszej zgody na jej budowę.
W 1765 roku żyło tu 116 wyznawców judaizmu.
Ich liczba stopniowo rosła: w 1880 roku było 666
Żydów, a spis z 1921 roku odnotował ich 977. Przez
wiele lat stanowili połowę ludności miasta, dominując w handlu i rzemiośle.
Całkowitą zagładę dubieckiego sztetla przyniosła
II wojna światowa. Wkrótce po zajęciu miasta,
naziści spalili bożnicę, a w październiku 1939 ro-

ku rozebrano drugą synagogę. W listopadzie Żydzi
z Dubiecka zostali wypędzeni za San, na tereny
zajęte przez Armię Czerwoną. Deportacja została
przeprowadzona brutalnie. Żydom pozwolono zabrać niewiele bagażu, wielu z nich dotkliwie pobito,
wielu utonęło w nurtach Sanu. Po ataku Niemiec
na Związek Radziecki część wygnanych powróciła do miasta. Niemal wszyscy zostali wymordowani w egzekucjach na terenie Dubiecka oraz w jego okolicach.
Kirkut o powierzchni 0,62 ha znajduje się w północnej części miasta. Podczas II wojny światowej
na jego terenie naziści dokonywali licznych egzekucji ludności żydowskiej, w sumie zginęło ok. 160
Żydów. Hitlerowcy niemal doszczętnie zniszczyli
cmentarz, wykorzystując nagrobki do utwardzania
drogi do Ruskiej Wsi. Obecnie teren jest uporządkowany, wykonano nowe ogrodzenie i kutą bramę.

zapomniane
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Krzywcza
Jej nazwa w jidysz to Kriptsh. W lesie na Królewskiej Górze znajduje się

całkowicie zdewastowany cmentarz o powierzchni 0,27 ha, na którym odnaleźć można kilka nagrobków.
W środkowej jego części zachowała się ruina, prawdopodobnie niedużego ohelu, z ustawioną na niej tablicą pamiątkową 11 Żydów z Krzywczy
i Kańczugi zastrzelonych w maju 1943 r.

Zničené, nie zabudnuté

V Jaworniku Poľskom sa zachoval židovský cintorín s rozlohou 10 árov, ktorý bol
založený začiatkom 20. storočia. Pretrvalo na ňom sotva niekoľko porozbíjaných
náhrobných kameňov, terén nie je oplotený, chýbajú informačné značky.
V Krzywczi, v lese na Królewskej Góre, sa nachádza úplne zdevastovaný cintorín
s rozlohou 0,27 ha, na ktorom sa dá nájsť 10 náhrobných kameňov. V jeho strede
sa zachovala ruina ohelu so spomienkovou tabuľou venovanou zastreleným Židom
v máji 1943.
V Dubiecku, v severnej časti mesta, sa nachádza kirkut s rozlohou 0,62 ha. Hitlerovci celkom zničili cintorín a náhrobné kamene využili ako spevňujúci materiál na
cestu do Ruskej Wsi. Dodnes pretrvali jednotlivé fragmenty macév.
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tekst Barbara Adamska, fot. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Galeria Dąmbskich
W grudniu 2009 r. upłynęła 106
rocznica przekazania Galerii
Dąmbskich pod opiekę władz
miasta Rzeszowa.
Ów zabytkowy zbiór malarstwa i grafiki zalicza się do najdawniejszych polskich kolekcji
tworzonych z myślą o udostępnieniu ich zasobów społeczeństwu. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie przechowuje 163 obrazy
i 39 sztychów, pochodzących
z tych zbiorów. Od ponad półwiecza wystawia je czyniąc zadość idei Łukasza Dąmbskiego,
założyciela kolekcji, aby dzieła
w niej zgromadzone „publicznemu użytkowi powszechnie
służyć mogły”.

historia i charakterystyka kolekcji

W

drugiej połowie XVIII stulecia jedną
z form mecenatu artystycznego było tworzenie kolekcji, które zgodnie
z tendencjami oświecenia winny były służyć społeczeństwu. Zostały wówczas powołane do życia najznakomitsze europejskie muzea: British Museum,
Luwr i Ermitaż.
W Polsce kolekcjonerskiej działalności Stanisława Augusta Poniatowskiego przyświecała myśl
o utworzeniu narodowego muzeum. Królewski
projekt nie powiódł się z powodu utraty suwerenności państwa i abdykacji monarchy. Ten zamysł
w pewnej mierze próbowali realizować przedstawiciele rodów magnackich. Izabela Czartoryska gromadziła w Puławach patriotyczne pamiątki, opatrując je dewizą: „Przeszłość przyszłości”. W 1804 r.
Stanisław Kostka Potocki udostępnił publiczności
wilanowskie zbiory, zaś Józef Maksymilian Ossoliński w r. 1823 ufundował we Lwowie Zakład Naukowy z biblioteką i muzeum. Ideę kolekcjonerstwa
podejmowali również przedstawiciele ziemiaństwa,
zawodowej inteligencji i mieszczaństwa.
Łukasz Dąmbski, długoletni sekretarz stanów galicyjskich, pochodzący ze średniozamożnej szlachty, zgromadził we Lwowie w drugiej połowie XVIII
i na początku XIX wieku zbiory europejskiego malarstwa, liczące około 300 pozycji. Pasję Łukasza
wsparła Anna z Cetnerów, zapisując mu obrazy,

Kalendarium sporu
13 marca 2007 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysłało do Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie wniosek Fundacji – Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. We wniosku dr Adolf Juzwenko,
dyrektor Ossolineum, żąda przywrócenia praw własności do 162 obrazów i 30 sztychów z Galerii Dąmbskich. Galeria od roku 1903 jest
eksponowana w Rzeszowie. W latach 50. XX w. została wpisana do
inwentarza rzeszowskiego Muzeum (czyli jest jego własnością).
marzec – kwiecień 2007 r.
Przeciw próbie zabrania z Rzeszowa Galerii protestują: marszałek
województwa, Rada Miasta, posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia. Rzeszowskie Muzeum składa obszerne wyjaśnienie adresowane do Ministerstwa i Ossolineum, w którym przytacza argumenty
za pozostawieniem Galerii w Rzeszowie. Stanowisko to poparła Rada
Muzealna, składająca się w większości z muzealników spoza Rzeszowa. Rzeczowe, konkretne argumenty pozostają bez odpowiedzi: zarówno ze strony Ministerstwa Kultury, jak i Ossolineum.

sztychy i księgozbiór, odziedziczone po ojcu, Ignacym Cetnerze, bibliofilu i znawcy dzieł sztuki.
Galerię z woli właściciela wystawiano w jego
lwowskiej siedzibie. Zachwyt i uznanie odwiedzających ją osób potwierdzały relacje Juliana Ursyna
Niemcewicza i Ksawerego Preka. Zgodnie z poleceniem zawartym w testamencie spadkobierca
Łukasza Dąmbskiego złożył kolekcję w charakterze depozytu w lwowskim Ossolineum w 1829 r.
Zakład Naukowy jednak rychło zwrócił rodzinie
galerię z przyczyny braku odpowiedniego lokalu do jej wystawienia oraz niedostatku finansowych środków na utrzymanie. Około połowy XIX
stulecia sukcesor kolekcji Władysław z Lubrańca
Dąmbski przekazał zbiory malarstwa i grafiki krakowskiemu Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych, księgozbiór zaś do Biblioteki Jagiellońskiej.
Zapewne koszty utrzymania wystawianej w Krakowie galerii skłoniły Towarzystwo do zwrócenia
Dąmbskim depozytu. W 1903 r. spadkobierca Łukasza w czwartym pokoleniu, Stanisław Dąmbski,
właściciel dóbr w Rudnej Wielkiej, przekazał obrazy i sztychy magistratowi miasta Rzeszowa. Kwestia własności pozostawała nadal w zawieszeniu,
bowiem zbiory dwukrotnie przekazywano w depozyt: po raz pierwszy lwowskiemu Ossolineum,
powtórnie Towarzystwu Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie. W wyniku procesu sądowego w 1929 r.
kolekcję przyznano Zakładowi Narodowemu im.

tekst Antoni Adamski
maj 2007 r.
Posłowie PiS: A. Szlachta, S. Ożóg i S. Zając zobowiązują się na łamach
gazety „Nowiny” do osobistej interwencji u ministra kultury Kazimierza Michała Ujazdowskiego (a jednocześnie posła Ziemi Wrocławskiej) w sprawie pozostawienia Galerii w Rzeszowie.
21 maja 2007 r.
Biuro Analiz Sejmowych wydaje – na zlecenie posła A. Szlachty –
opinię prawną, w której stwierdza, że Ossolineum utraciło prawa
własności do Galerii i że powinna ona pozostać w Rzeszowie. W odpowiedzi Departament Prawno – Legislacyjny Ministerstwa Kultury
opracował własną ekspertyzę prawną w sprawie Galerii. Ministerstwo
nie wyjaśniło, dlaczego dokument ten nie został udostępniony władzom Podkarpacia, parlamentarzystom i Muzeum w Rzeszowie.
maj – lipiec 2007 r.
Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum i Tomasz Merta, wiceminister
kultury stwierdzają w wywiadach na łamach „Nowin”, że Galeria po-
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Ossolińskich we Lwowie. Wówczas okazało się, że
magazyny muzealne w Ossolineum nie są w stanie
pomieścić cennego depozytu. Zdecydowano zatem
większą część dzieł malarstwa i grafiki pozostawić
w Rzeszowie z cichą intencją powierzenia jej, jako
zaczątek zbiorów sztuki, planowanemu w naszym
mieście muzeum. Tej idei patronował Mieczysław
Gęgarowicz, opiekun zbiorów sztuki w lwowskim
Zakładzie Naukowym.
Do Lwowa przewieziono mniejszą liczebnie partię najcenniejszych obrazów. Większość ich pozostaje do dziś w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej Gębarowicz, jako kustosz sprawujący pieczę nad kolekcją,
zamierzał zabezpieczyć rzeszowską część zbiorów
w jakimś klasztorze we Lwowie lub w okolicy. Zapewne z braku czasu nie doszło do przeniesienia
obrazów i sztychów, które bez większych strat
spokojnie przetrwały w rzeszowskim ratuszu lata
niemieckiej okupacji. Po utworzeniu Muzeum Galeria Dąmbskich znalazła się w stałej ekspozycji,
mieszczącej się w kamieniczce nr 6 w Rynku. Oddanie wyremontowanego, zabytkowego budynku
dawnego kolegium pijarskiego dla rzeszowskiego
Muzeum znacznie zwiększyło możliwości eksponowania zbiorów malarstwa. Galeria Dąmbskich,
pozostająca pod opieką muzealnych konserwatorów, prawie nieprzerwanie cieszy oko zwiedzających sale wystawowe w gmachu przy ul. 3 Maja.
Na zasoby malarstwa tej kolekcji składają się
w większości obrazy mistrzów działających w krajach położonych na północ od Alp. Z obszaru
Niderlandów pochodzą najstarsze dzieła o dużej
wartości artystycznej, zawierające treści, które preferowała barokowa teoria sztuki, oparte na wątkach
biblijnych i starożytnej mitologii, odwołujące się też
do historycznych wydarzeń i osnutych na ich tle legend. Ich poczet otwiera kompozycja antwerpskiego manierysty Fransa Florisa (1519–1570) Wenus

z amorkami. Żywa świetlista kolorystyka wyróżnia
mitologiczne i religijne
dzieła Abrahama van Diepenbeecka (1596–1675),
ucznia, współpracownika
i naśladowcy Rubensa.
Portret rycerza w futrzanej
czapie, malowany w sposób
swobodny, improwizujący,
znakomicie oddający luministyczne efekty pozwala
wyczuwać dzieło pochodzące z kręgu Petera Paula
Rubensa (1577–1640). Zaś
kompozycję łącząca rubensowską erudycję i rozmach
z miękkością modelowania właściwą stylowi van
Dycka namalował nieokreślony, flamandzki artysta,
osadzając w XVIII-wiecznych realiach antyczny
wątek Apellesa malującego
Kampaspe.
Płótna pełne barokowego przepychu, piętrzących
się rzeźb, naczyń, owocowych girland, baraszkujących kupidynów, drobnych zwierzątek, ptaszków,
owadów na tle pejzażu i architektury stworzyli
wspólnie Peter Rysbraeck (1655–1729) i Jan Pauvel
Gillemans (1651–1704).
Szkołę holenderskiego malarstwa w większości
reprezentują pejzaże z nurtu określanego mianem
północnego italianizmu, kierunku, który był wyrazem zafascynowania artystów z Północy przyrodą
i starożytną kulturą włoskiego kraju. Ten rodzaj
malarstwa pokazują wspaniale oddane krajobrazy
z pasterskim, sielankowym sztafażem autorstwa
Pietera van Laera (1599–1642), Jana Asselyna

winna pozostać w Rzeszowie, ale tylko jako depozyt Ossolineum, które stara się o przejęcie praw
własności do Galerii. Redakcja „Nowin” razem
z Muzeum zebrały trzy tysiące podpisów pod protestem w tej sprawie. Podpisy zostają wysłane do
ministra Ujazdowskiego. Podpisy i protesty nie są
brane pod uwagę – Ministerstwo Kultury i Ossolineum milczą.
K.M. Ujazdowski
październik 2007 r.
Posłowie PiS z Podkarpacia nic nie uzyskali od ministra Ujazdowskiego. Stwierdził on tylko, że „nie jest stroną w sporze o Galerię Dąmbskich”. W czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi posłowie PiS unikają wypowiedzi na temat Galerii Dąmbskich.
30 październik 2007 r.
„Skoro Ministerstwo Kultury rozpoczęło sprawę, to ono musi doprowadzić ją do finału. Skończmy z tym bezsensem. Bo jak inaczej można nazwać próby odbierania Rzeszowowi Galerii po 104 latach wystawiania jej w tym mieście?” – stwierdziła na łamach „Nowin” poseł
Elżbieta Łukacijewska, liderka Platformy Obywatelskiej na Podkarpa-

Apelles malujący Kampaspe,
flamandzki malarz, ok. poł. XVII

ciu. Ministrem kultury i dziedzictwa narodowego został Bogdan
Zdrojewski. Posłanka zapowiedziała interwencję u ministra oraz zakończenie sprawy Galerii – na korzyść Rzeszowa.
22 lutego 2008 r.
Minister B. Zdrojewski w liście do posłanki E. Łukacijewskiej wyraził
wolę pozostawienia Galerii w Rzeszowie, ale jedynie jako depozytu
Ossolineum. Minister Zdrojewski dał tym samym do zrozumienia, że
Galeria Dąmbskich zmieni właściciela: zamiast Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie stanie się nim Ossolineum.
marzec 2008 r.
Ministerstwo Kultury zaproponowało, aby Galeria Dąmbskich wpisana
do inwentarza jako własność Muzeum Okręgowego w Rzeszowie przeszła na własność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Rzeszów mógłby ją przechowywać i eksponować na zasadach depozytu wieczystego. Słowo „wieczysty” (w domyśle: „na 99 lat” – analogicznie do „dzierżawy wieczystej”) miało brzmieć dla opinii publicznej
Podkarpacia uspokajająco.
– Nie ma takiego terminu we współczesnym polskim prawie. To wprowadzanie w błąd władz województwa, dyrekcji Muzeum oraz opinii
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Krajobraz z zachodem słońca,
Lorenz Adolf Schönberger, olej

publicznej, które domagają się, by Galeria pozostała w Rzeszowie.
Czym innym jest dzierżawa, a czym innym depozyt. „Depozyt wieczysty” to zawoalowana próba pozbawienia Rzeszowa jednej z jego
najcenniejszych pereł zbiorów muzealnych. 99 lat w praktyce może
okazać się tylko pustą obietnicą – podkreślił w wywiadzie dla „Nowin”
Marcin Lewandowski z kancelarii mecenasa Jacka Lewandowskiego,
który prowadził te sprawę. Zaproponował on, by problem własności
Galerii rozstrzygnął sąd powszechny. Marszałek województwa podkarpackiego oraz dyrekcja Muzeum odrzuciły propozycję ministerstwa.
kwiecień 2008 r.
Poseł Tomasz Kamiński (SLD) wystosował do premiera Donalda Tuska
interpelację w sprawie Galerii: „Czy zaangażowanie ministra [Zdrojewskiego] po stronie wrocławskiej instytucji nie jest przykładem
»kolesiowstwa« i stronniczości?” – pytał w interpelacji poseł. Elżbieta
Łukacijewska zapowiedziała kolejną rozmowę z ministrem kultury.
czerwiec 2008 r.
W czasie pobytu w Sanoku minister kultury Bogdan Zdrojewski
udzielił wywiadu „Nowinom”. Minister wycofał się w tej rozmowie ze
swojego poprzedniego stanowiska. Oto fragment wywiadu:

MKiDN

Krajobraz z kamieniołomem,
Chrystian Hilfgot Brand, olej

(1610–1652) i naśladującego ich styl
Phillipsa Wouwermansa (1610–1668).
Skromniej liczebnie
przedstawia się zespół obrazów mistrzów z Italii. Wśród
nich urzeka lirycznym nastrojem kompozycja z kręgu Guercina (1591–1666),
bolońskiego barokisty z biblijnym tematem Samsona i Dalili. Do gatunku vita
popularne
należą
wizerunki postaci z pospólstwa, odtworzone z niezwykłym realizmem przez działającego w północnych Włoszech Giacomo Cippera (1664–1736),
zwanego Todeschinim.
Portret Anny z Cetnerów, ks. Lotaryńskiej wyszedł
spod pędzla Pietra Labruzziego (1731–1805), rzymskiego malarza międzynarodowej arystokracji.
Wśród
nielicznych w kolekcji obrazów szkoły
francuskiej przykuwa uwagę dzieło wyjątkowe w swojej
piękności i maestrii
wykonania, płótno
przedstawiające bukiet różnorodnych
kwiatów ustawionych w szklanym
kielichu. Autorem
kwiatowej martwej

natury jest Jean Baptist Monnoyer (1634–1699),
kontynuator stylu flamandzkich i holenderskich
mistrzów tego gatunku. Niemieckie malarstwo
zdominowały tematy batalii i polowań, cieszące
się popularnością w XVIII stuleciu jako dekoracje
pałacowych wnętrz i komnat myśliwskich rezydencji. Specjalizowali się w tym gatunku sztuki artyści
wielopokoleniowej rodziny osiadłych w Augsburgu
malarzy i rytowników. Obrazy jej dwóch przedstawicieli, Georga Phillipa Rugendasa (1666–1742)
i Augusta Querfurta (1696–1761), możemy podziwiać w rzeszowskim Muzeum.
W kolekcji Łukasza Dąmbskiego grupę liczącą
kilkadziesiąt pozycji stanowią obrazy malarzy z obszaru Austrii. Dość duży, spójny stylowo zestaw
malarstwa krajobrazowego naśladowców zitalianizującego kierunku reprezentują dzieła czołowych
przedstawicieli wiedeńskiej szkoły pejzażu: Josepha
Faistenbergera (1675–1724), Josepha Maksymiliana Schinnagla (1697–1762) oraz Chrystiana Hilfgota (1695–1756) i Johanna Christiana (1722–1795)
Brandów, a także Lorenza Adolfa Schönbergera
(1768–1847). Wiedeńską proweniencję posiadają
martwe natury skomponowane z kwiatów i owoców przez Johanna Baptistę Drechslera (1756–
1811), a także tematy animalistyczne Johanna Georga (1672–1737) i Phillipa Ferdynanda (1667–1750)
de Hamiltonów, a także trofea myśliwskie Franza
Antona Grafensteina (1717–1780).
Galeria Dąmbskich, jak każda kolekcja powstająca w XVIII wieku, posiada cenny wybór kopii. Są
nimi repetycje słynnych dzieł mistrzów baroku i renesansu, które wyszły spod pędzla malarzy o dużej,
warsztatowej biegłości, działających w XVII, XVIII
i na początku XIX stulecia. Ich autorzy wywodzili
się przeważnie z akademickich środowisk Wiednia
i Drezna. Na szczególną uwagę zasługują: kopia
Madonny Rafaela, wykonana zapewne w Wiedniu
na początku XIX w., płótna odtwarzające kom-

Bogdan Zdrojewski – Moim zdaniem Galeria
Dąmbskich powinna pozostać w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Jej znaczenie dla kultury i tradycji województwa podkarpackiego jest niepodważalne. Znana mi jest dbałość i profesjonalna opieka
rzeszowskich muzealników nad tą kolekcją.
„Nowiny” – Jednocześnie pan minister podkreślił (w piśmie do poseł E. Łukacijewskiej), że GaB. Zdrojewski
leria ma pozostać w Rzeszowie, ale jako depozyt
Ossolineum. Można wnioskować z tego, że zmieni się jej właściciel,
że zostanie skreślona przez pana ministra z inwentarza rzeszowskiego Muzeum. Przyjęliśmy pana słowa z wielkim niepokojem.
– To nieporozumienie. Słowo „depozyt” padło w zupełnie innym kontekście. Nie mam żadnej możliwości prawnej, aby skreślić kolekcję
z inwentarza Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Mogę to zrobić wyłącznie na wniosek dyrektora Muzeum. Jest rzeczą oczywistą, że dyrektor Czopek z takim wnioskiem nie wystąpi. Zatem nie ma o czym
mówić. Status kolekcji nie ulegnie zmianie.
– Chyba, że Ossolineum wytoczy o Galerię proces sądowy i że
prawomocny wyrok nakaże jej przeniesienie do Wrocławia.
– Jestem przeciwnikiem procesu.
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W styczniu 2001 roku ukazała
się broszura o dziejach Galerii
Dąmbskich wydana z okazji 647.
rocznicy uzyskania praw miejskich
przez Rzeszów, sfinansowana przez
Biuro Promocji Miasta Rzeszowa.
Publikacja była przedrukiem artykułu Teresy Żurawskiej „Dzieje Galerii Dąmbskich”, który ukazał się
w Roczniku Muzeów Województwa
Rzeszowskiego w roku 1968.
Z kolei w 2005 roku Muzeum Okręgowe w Rzeszowie dzięki realizacji

projektu „Wspólna przeszłość dla
europejskiej jedności – program
współpracy polsko-ukraińskiej w zakresie muzealnictwa” wydało dwutomowy katalog prezentujący, po raz
pierwszy razem, zbiory części rzeszowskiej i lwowskiej. Na zorganizowanej wówczas w salach Muzeum
wystawie „Sztuka – europejskie
dziedzictwo” obrazom z Rzeszowa
towarzyszyły fotogramy części zbiorów Galerii Dąmbskich przechowywanych w Lwowskiej Galerii Obrazów.

nej tonacji ciemnych brązów i czerwieni, z której
ostry blask świecy wydobywa jaskrawo oświetlone poszczególne elementy kompozycji, zasługuje na miano arcydzieła. Jego autor, Lotaryńczyk
był najwybitniejszym wśród kontynuatorów stylu
Caravaggia. Dzieło wyjątkowe w swojej maestrii,
nasycone emocjami, skłania do rozważań nad moralnym aspektem bogactwa. Obraz de la Toura pochodzi zapewne ze zbiorów książąt Lotaryńskich,
które Łukasz Dąmbski otrzymał od Anny z Cetnerów, zamężnej z przedstawicielem tego rodu. Tą
samą drogą dotarł do kolekcji we Lwowie Połów ko-

– A co sądzi to tym dr Adolf Juzwenko, dyrektor Ossolineum? Dyrektor stale odmawia odpowiedzi na pytania „Nowin”.
– Zaręczam panu, że dyrektor Juzwenko także nie chce iść do sądu,
choć nikt nie może pozbawić go tego prawa. (…)
– Jednak pan minister znalazł się w krępującej sytuacji: wrocławianin może prosić innego wrocławianina o pomoc i specjalne
względy. O załatwienie sprawy z korzyścią dla Wrocławia.
– Nieprawda. Nigdy nie faworyzowałem i nie faworyzuję Ossolineum.
Podobnie jak mój poprzednik nie byłem i nie jestem stroną w tym
sporze. Zrobię wszystko, aby doprowadzić go do końca, uznając fakty. Uznając to, że kolekcja – tak ważna dla regionu – od ponad stulecia eksponowana jest w Rzeszowie. To miasto które znam i do którego żywię wiele sympatii.
30 grudnia 2009 r.
Bogdan Kaczmar, obecny dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie poinformował, że wobec Galerii nikt nie wysuwa nowych roszczeń i że jej status – własność Muzeum wpisana do inwentarza – pozostaje bez zmian. n

Pozytywne dla Podkarpacia zakończenie konfliktu oznacza, iż
spór o Galerię Dąmbskich rozstrzygnięty został raz na zawsze.
Przypomnijmy, iż Ossolineum upominało się po raz pierwszy
o Galerię Dąmbskich już po roku 2000. Ówczesna minister kultury Aleksandra Jakubowska podjęła decyzję korzystną dla Rzeszowa, nie pozwalając na rozpoczęcie jałowego sporu. Minister
Jakubowska motywowała swą decyzję skomplikowaną materią
prawną i historyczną Galerii. W konflikcie w latach 2007-2008 nie
liczyły się już rzeczowe argumenty, lecz siła „przebicia” politycznego. W tej sytuacji redakcja „Skarbów Podkarpackich” poprzez
cykl artykułów stara się uświadomić czytelnikom wartość tego, co
posiadamy. Tylko szeroka wiedza o Galerii (i szerzej: o spuściźnie
kulturalnej regionu) może uzmysłowić potrzebę obrony naszego dziedzictwa. Bez niego Podkarpacie stałoby się uboższe – zarówno pod
względem materialnym, jak i duchowym.
A. Adamski
KZ

pozycje Tycjana, Cristofana Alloriego i Rubensa, cieszącego się ogromną popularnością wśród
naśladowców.
Kolekcję obrazów Łukasza Dąmbskiego dopełnia
39 sztuk grafiki, wykonanych techniką akwaforty
z akwatintą, barwionych gwaszem, przedstawiających Loggie Watykańskie. Ich twórcami są trzej
rzymscy artyści : Pietro Camporese (1726–1781),
Gaetano Savorelli (†1791) i Giovanni Octaviani
(1735–1808).
Zbiory posiadają znakomitą dokumentację w postaci trzech regestrów. Pierwszy, wykonany w końcu lat 20. XIX w. jako odpis z testamentu Łukasza
Dąmbskiego, drugi z 1903 r. wiązał się z przekazaniem kolekcji do Rzeszowa, ostatni z 1933 r. obejmuje tylko obrazy i grafikę, pozostawione w naszym mieście po wyłączeniu dzieł zabranych do
Ossolineum. Dzięki tym dokumentom możemy
wnioskować, że w 1929 r. do Lwowa powróciło około sto obrazów.
Kustosz Lwowskiej Galerii Sztuki Galina Dergaczowa w swoim opracowaniu „Kolekcja Dąmbskich
w Rzeszowie” podaje, że w tamtejszych zbiorach
doliczono się jedynie 42 pozycji z wyżej wspomnianej kolekcji. Autorka artykułu wspomina o trudnościach w identyfikacji obrazów z Galerii Dąmbskich. Dzieła najwyższej klasy pochodzące z tej
kolekcji wystawione są w ekspozycji europejskiego
malarstwa w Lwowskiej Galerii Sztuki, mieszczącej
się w dawnym pałacu Potockich przy ul. Kopernika. Prawdziwą perłą w kolekcji okazała scena figuralna w mrocznej manierze caravaggionistów,
przedstawiająca uiszczenie płatności (obraz wystawiano pod różnymi tytułami: U lichwiarza, Spłata
rachunków, Płatność). Wcześniej polscy badacze
poszukiwali autora tej kompozycji wśród utrechtskich naśladowców Caravaggia. Odczytanie sygnatury pozwoliło w 1974 r. odkryć dzieło Georgesa
de la Tour (1593–1652). Płótno w charakterystycz-
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Jedna z 39 grafik z cyklu
Loggie Watykańskie,
autorstwa P. Camporese,
G. Ottaviani, G. Savorell

rali Jacopa Zucchiego (1541–1590).
Niewielka kompozycja malowana na
miedzi jest alegorycznym panegirykiem na cześć księcia Toskanii Ferdynanda I Medici. Malarz imitując
styl niderlandzkich manierystów pokazał władcę i towarzyszące mu damy pod postaciami bóstw morskich,
zajętych połowem pereł i korali.
Za to Martwa natura z królikiem
Jana van Kessela (1626–1676), artysty pochodzącego klanu Breughlów, zadowoli smak wyrafinowanego znawcy malarstwa. Namacalnie,
wręcz smakowicie są przedstawione
dary ziemi: soczyste warzywa, obok
żywy królik, a wszystko w tonacji
barw natury, ciemnych zieleni, brązów, szarości kontrastujących z bielą
szparagów i rzepy. Wśród nielicznych w kolekcji portretów za najcenniejszy pod względem walorów
artystycznych należy uznać portret
Francesca Bartolocciego, włoskiego
rytownika i miniaturzysty pędzla
Rafaela Mensa (1728–1779).
W zachowanej we Lwowie partii kolekcji Dąmbskich pozostaje
grupa obrazów o holenderskim rodowodzie. To przeważnie dzieła
niewielkich rozmiarów o tematyce
rodzajowej, autorstwa naśladowców
Fransa Halsa, Adriana van Ostade,
braci Molenaerów i Gerarda Dou.
Analogicznie jak rzeszowskie
zbiory, lwowska ich część zawiera
dzieła XVIII-wiecznych pejzażystów
z niemieckich krajów, naśladujących
manierę północnych italianistów.
W jednej z komnat zamku w Olesku
(podlegającemu Lwowskiej Galerii
Sztuki) wypatrzyłam wmurowany nad kominkiem
panoramiczny widok Petersburga, oczywiście pochodzący z kolekcji Dąmbskich. W rzeszowskim
Muzeum pozostają jeszcze dwie weduty, czyli miejskie pejzaże miasta nad Newą, wykonane ręką tego
samego mistrza, co płótno w Olesku.
W skali rodzimego kolekcjonerstwa Galeria
Dąmbskich plasuje się tuż za najpotężniejszymi zespołami obcego malarstwa w Polsce, zgromadzonymi w Narodowych Muzeach: Warszawy, Krakowa,
Gdańska, Wrocławia i Poznania. Musimy pamiętać, że nasze kolekcje są znacznie skromniejsze od
zachodnioeuropejskich i rosyjskich, nie tylko ze
względu na brak ciągłego, zasobnego mecenatu, lecz
przede wszystkim z powodu poniesionych ogromnych strat w wyniku grabieżczej polityki zaborców
oraz kataklizmów obu światowych wojen. W zachowanych zasobach Galerii Dąmbskich pozostaje
szereg obrazów o dużych walorach artystycznych,
prezentujących dość wysoki poziom osiągnięć nowożytnego malarstwa. Znamienna jest też obecność

wielkiego zespołu austriackiego malarstwa. Kolekcja
jest przecież przejawem upodobań jej założyciela, ukształtowanych w środowiskach wiedeńskich
znawców sztuki i antykwariuszy w drugiej połowie
XVIII i na początku XIX stulecia. n
Korzystałam z opracowania: Galina Dergaczowa
„Kolekcja Dąmbskich we Lwowie”, Rzeszów, 2005

Galéria Dąmbských
V decembri 2009 uplynulo 106 rokov od zverenia Galérie Dąmbských do opatery samosprávy
mesta Rzeszów. Táto historická zbierka maliarstva
a grafiky patrí medzi najstaršie poľské kolekcie,
ktoré boli tvorené za účelom sprístupnenia ich
diel verejnosti. Oblastné múzeum v Rzeszowe prechováva 163 obrazov a 39 rytín, pochádzajúcich
z týchto zbierok. Viac ako polstoročie ich vystavuje
v súlade s ideou Łukasza Dąmbského, zakladateľa
kolekcie, aby diela v nej zhromaždené „verejnému
blahu slúžiť mohli“. Łukasz Dąmbský, dlhoročný tajomník haličských stavov, pochádzajúci zo stredne
zámožnej šľachty, zhromaždil v Ľvove v druhej polovici 18. storočia a na začiatku 19. storočia zbierku
európskeho maliarstva v počte približne 300 diel.
Jeho vášeň podporila Anna z Cetnerov, ktorá mu
venovala obrazy, rytiny a knižnú zbierku zdedené
po otcovi Ignacowi Cetnerovi, zberateľovi kníh
a znalcovi umeleckých diel. V roku 1903 jeho dedič štvrtého pokolenia Stanisław Dąmbský venoval
obrazy a rytiny magistrátu mesta Rzeszów. Kolekcia
maliarstva sa vo väčšine skladá z obrazov majstrov,
ktorí pôsobili na sever od Álp. Z územia Holandska
pochádzajú najstaršie diela veľkej umeleckej hodnoty, napr. plátno Fransa Florisa „Venuša s amorkami“, alebo diela Abrahama van Diepenbeecka,
žiaka, spolupracovníka a nasledovateľa Rubensa.
Školu holandského maliarstva vo väčšine
reprezentujú krajinomaľby umeleckého prúdu,
nazývaného severným italianizmom, ktorý bol
výrazom fascinácie umelcov zo severu prírodou
a starožitnou kultúrou talianskej krajiny. Počtom
skromnejší je súbor obrazov talianskych majstrov:
kompozícia z okruhu Guercina, bolonského barokového umelca, s biblickou témou Samsona a Dalily alebo Giacoma Cippera, nazývaného Todeschini.
Nemecké maliarstvo je zastúpené prevažne vojnovými výjavmi a poľovníckymi témami, ktoré boli
veľmi populárne v 18. storočí ako dekorácie palácových interiérov a komnát poľovníckych sídiel.
V kolekcii sa nachádza niekoľko desiatok malieb
z územia Rakúska.
Galéria Dąmbských, ako každá kolekcia, ktorá
vznikla v 18. storočí, vlastní cennú zbierku kópií. Sú
to repliky slávnych diel barokových a renesančných
majstrov, ktoré sú ukážkou vysokej remeselníckej
zručnosti maliarov 17., 18. a začiatku 19. storočia.
Ich autori pochádzali hlavne z akademických centier z Viedne a Drážďan. Kolekciu obrazov Łukasza
Dąmbského dopĺňa 39 grafík, zobrazujúcich Vatikánske Loggie.
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Synowie protoplasty
W

iadomo, że Jan Pakosławic miał
trzech synów, a ponieważ w jego
rodzie bardzo mocny był kult św.
Jana i św. Feliksa oraz św. Małgorzaty, wszyscy jego trzej synowie otrzymali na imię Jan.
To samo imię miał jego jedyny wnuk, trzej
prawnukowie i dwaj praprawnukowie. Kultywowanie imienia Jan sprawiło, że historycy
mają ogromne trudności z przypisaniem do
konkretnych czynów i dokonań prawidłowego
Jana. Najmniej problemów jest jeszcze z synami protoplasty rodu, aczkolwiek już w ich
przypadku zaczyna się meandrowanie, kto jest
kto i rodzą się wątpliwości...
Pierworodny zwany „Anticusem”
Najstarszym synem Jana Pakosławica był
Jan Feliks, którego zwano też Starym. Przydomek ten (anticus – Stary) Jan Feliks otrzymał

pod koniec życia. Zmarł zaś w wieku bardzo
podeszłym, w roku 1437 lub 1438.
Jan Feliks „Anticus” Rzeszowski w pismach
oficjalnych pisał się „z Rzeszowa, Staromieścia,
Przybyszówki, Zabierzowa” i historycy sądzą,
że w tych wsiach miał swoje dwory. A z podziału dóbr po śmierci ojca Jana Pakosławica,
dostał jeszcze wsie: Gumniska, Bzianka, Łąka,
Stobierna, Trzebownisko, Racławówka.
W którym roku urodził się Jan Feliks –
nie wiadomo. I ten fakt sprawia, że pierwsza
wątpliwość co do tego, który Jan był którym,
pojawia się, gdy sięgniemy do działań ich ojca.
Gdy w roku 1363 Jan Pakosławic przebywał
z poselstwem u papieża w Awinionie, to starał
się tam o nadanie kanonii w Płocku i w Krakowie swojemu synowi Janowi, liczącemu wtedy

16 lat i studiującemu w Krakowie. Skoro jednak syn Jana Pakosławica miał wtedy 16 lat, to
znaczy, że musiał się urodzić w roku 1347. Nie
może więc chodzić o najstarszego syna, Jana
Feliksa, bo wiadomo, że młodszy syn tegoż
Pakosławica, również Jan, urodził się w roku
1345 lub 1346. Musiał więc Jan Feliks urodzić
się przed rokiem 1345, a skoro zmarł w roku
1437 lub 1438 i wiadomo, że był w wieku matuzalemowym, to miałby w chwili śmierci ponad 90 lat.
O którego więc Jana chodziło w zabiegach
ojca o kanonie płocką i krakowską dla jednego z potomków? Historycy nie mają co do
tego pewności. Dopuszczają także myśl, że być
może chodziło o trzeciego z kolei Jana (zmarłego w roku 1397).
Najstarszy syn Pakosławica, Jan Feliks Starym zwany, ograniczał swoją działalność do
dóbr własnych. Politycznie udzielał się rzadko.
Wiadomo, że był jednym z sędziów rozstrzygających spór o okręg Zalesie z miastem Tyczynem, w którym to sporze jedną ze stron był
król Władysław Jagiełło, drugą zaś Jadwiga –
wdowa po Ottonie z Pilicy i jej córka Elżbieta.
Jan Feliks kontynuował dzieło ojca, czyli
prowadził kolonizację dóbr rzeszowskich, lokując na prawie niemieckim wsie Łukawiec,
Palikówka i Jasionka (zwała się wtedy Jasiennik). Historycy przypisują mu także zapoczątkowanie ubożenia włości rodowych, jako że
w roku 1428 puścił w zastaw za 300 grzywien
połowę lasu Turza Stanisławowi Ligęzie z Gorzyc. Las ten stanowił spory fragment Puszczy
Sandomierskiej, nadanej jego ojcu przez króla
Kazimierza Wielkiego. Osiem lat później, tuż
po śmierci swego majętnego brata, arcybiskupa Lwowa, zastawił, tym razem Markowi z Janowic (za 240 grzywien) wsie Rudną i Wolę
(nazywaną później Wolą Rudzińską). Zastawów tych nigdy nie wykupił, co spowodowało utratę na zawsze owych włości przez ród
Rzeszowskich.
Dokładnej daty śmierci Jana Feliksa Rzeszowskiego nie znamy. Studiowanie dokumentów pozwala natomiast stwierdzić, że stało się
to po 8 lipca 1437, a przed 28 kwietnia 1438
roku. Pozostawił po sobie syna Jana i córkę
Małgorzatę.
Pierwszy arcybiskup metropolii lwowskiej
Drugi syn Jana Pakosławica też otrzymał
na imię Jan i urodził się w roku 1345 lub 1346.
Znaczeniem sprawowanych godności przerósł
starszego brata kilkakrotnie. Ojciec oczywiście

W poprzednim wydaniu „Skarbów” pisałem o Janie Pakosławicu ze Strożysk herbu Półkozic, dyplomacie króla Kazimierza
Wielkiego. Z zachowanych dokumentów wynika, że był zaufanym człowiekiem największego
polskiego monarchy. Poszlaki,
iż był człowiekiem do misji
specjalnych potwierdza też
fakt, że nie piastował on żadnego urzędu, a mimo to hojność monarchy wobec tego
człowieka była niezwyczajna.
Wszak król Kazimierz nadał mu
przeogromne włości z Rzeszowem jako ośrodkiem centralnym, które to nadanie historycy
określili mianem „książęcego”,
bo tak było wielkie. Nadanie
to otrzymał na 20 lat przed
swą śmiercią, w roku 1354,
co oznacza, że w latach je
poprzedzających musiał zdobyć
sobie ogromną wdzięczność
i zaufanie monarchy. A król
Kazimierz nie był skory do szafowania nadaniami bez celu.
Po lewej: królewskie nadanie dla
Jana Pakosławica leżało na styku
Królestwa Polskiego i przyłączonej
do niego Rusi Czerwonej. Założone
miasto – dzisiejszy Rzeszów – na
XVI-wiecznej mapie figuruje jako
„Resthow”

Półkozic Herb Rzeszowskich
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Biskup Jan Rzeszowski rozpoczął
budowę gotyckiej katedry we
Lwowie. Fotografia z roku 1898

Paweł Cieśla

Doczesne szczątki Jana
Rzeszowskiego spoczęły w kościele
pw. Świętego Krzyża w klasztorze
benedyktynów na górze Łysiec
w Górach Świętokrzyskich,
ważnego miejsca pielgrzymkowego
do relikwii Krzyża Świętego
w czasach Jagiellonów

zadbał, by syn otrzymał
wykształcenie stosowne
do roli, jaką dla niego planował. Jan w wieku 19
lat, już jako kleryk diecezji krakowskiej został
studentem uniwersytetu
w Padwie. Cóż mógł studiować innego, jak nie
prawo kanoniczne. Po różnych perturbacjach, rok
przed śmiercią ojca, objął
Jan kanonię krakowską.
Śmierć rodziciela wyhamowała jednak jego karierę i to na długie 30 lat.
Przypominać się współczesnym zaczął dopiero
w wieku około 60 lat,
przede wszystkim za sprawą działalności na odrodzonej Akademii Krakowskiej. W roku 1404 był Jan
Rzeszowski w składzie delegacji, która pod Raciążem prowadziła rozmowy
pokojowe z Krzyżakami.
Jan ustalił z wielkim mistrzem Konradem von Jungingen, że w Chełmnie założona zostanie kolonia uniwersytecka,
a dla jej sprawnego działania Jan zobowiązał
się wyekspediować tam trzech profesorów
z Krakowa. Ale do zawarcia umów nie doszło
i filia krakowskiej Alma Mater nie powstała.
W historii Polski, a także w historii polskiego Kościoła katolickiego, Jan Rzeszowski
zapisał się niebanalnie. Był pierwszym arcybiskupem lwowskim. Król Władysław Jagiełło rekomendował go na archidiecezję halicką
w roku 1412, ale musiały minąć dwa lata, nim
przeniesiono siedzibę metropolii z Halicza do

Lwowa, a w tymże Lwowie pokonano opór
miejscowego plebana, który nie chciał się zgodzić, by lwowski kościół parafialny dostąpił
godności katedry. Dopiero w wigilię Bożego
Narodzenia 1414 roku Jan Rzeszowski odbył
uroczysty ingres do Lwowa, gdzie w obecności miejscowej szlachty ogłosił tekst papieskiej bulli przenoszącej do tego miasta stolicę
metropolii z Halicza. On też rozpoczął budowę lwowskiej katedry. Uczestniczył również
w erygowaniu diecezji łuckiej.

Ruiny zamku Sobień

Spars
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W historii Podkarpacia (w dzisiejszych granicach) Jan Rzeszowski zapisał się udzielając
ślubu królowi Władysławowi Jagielle z Elżbietą
z Pilczy Granowską. Ceremonia odbyła się 2
maja 1417 roku w kościele parafialnym w Sanoku, a ucztę weselną zorganizowano w górującym nad Sanem zamku Sobień koło Leska, będącym we władaniu potężnej rodziny Kmitów.
Sześć miesięcy później, 19 listopada 1417 roku,
wkładał na Wawelu koronę na głowę Elżbiety,
a siedem lat później brał udział w koronacji kolejnej żony Władysława Jagiełły, Zofii.
Jan Rzeszowski, arcybiskup Lwowa, stał się
za czasów Jagiełły jedną z najważniejszych postaci w jego otoczeniu. Odegrał ogromną rolę
w chrystianizacji Żmudzi, także w umacnianiu
pozycji Kościoła w prowincji lwowskiej. Mimo
podeszłego wieku był człowiekiem niezwykle
żywotnym. Wielokrotnie towarzyszył królowi
w objazdach Wielkopolski, Rusi, sam, w interesach króla oczywiście, podróżował po Litwie
i Żmudzi, a gdy król jechał do Lwowa, arcybiskup zawsze wyjeżdżał mu naprzeciw, najczęściej czekał na monarchę w Sandomierzu,
czasami w Opatowie.

Rodowe
A jak wyglądały sprawy arcybiskupa Jana
Rzeszowskiego w dobrach rodzinnych? W wyniku podziału dóbr po ojcu, we włości rzeszowskiej przypadła mu część miasta Rzeszowa z cłem i przedmieściem Wola Stara, część
Staromieścia, Ruska Wieś, Powietna (dzisiejsze Pobitno), Trzebownisko, Jasiennik (czyli
Jasionka), Zaczernie, Rudna, Świncza (dzisiejsza Świlcza), Wola Wonarowa (dziś Woliczka),
Kamyszyn, Wola Wysoka, Wola oraz lasy przy
drodze z Rudnej do Kamyszyna.
Jan Rzeszowski zmarł w wieku sędziwym,
a dobra jego rzeszowskie podzielone zostały pomiędzy spadkobierców w linii męskiej.
Przypadły więc wnukom jego brata Jana Feliksa. Pamięć po arcybiskupie Janie została
dobra, Jan Długosz skomentował jego ziemską
egzystencję słowami, że był mężem poważnych
obyczajów i wzorowego życia. Miejmy nadzieję, że historyk ten skreślił owe słowa bezinteresownie, wszak po Janie objął Długosz lukratywną kanonię krakowską.
Arcybiskup Lwowa Jan Rzeszowski zmarł
12 sierpnia 1436 roku w swym dworze w Pirkowie, a pochowano go w kościele klasztornym benedyktynów pod wezwaniem Świętego
Krzyża na Łyścu. O tym, że jego pomnik nagrobny ulokowano w pobliżu wielkiego ołtarza
starego chóru, dowiedzieć się można z katalogu opatów łysogórskich, spisanego przez Jerzego Henryka Jonstona. Z tego katalogu można
wnosić, że w 1707 r. tenże pomnik z częściowo
nieczytelną inskrypcją, jeszcze istniał.
Jan mało znany
Najmłodszy z synów Jan Pakosławica też
oczywiście miał na imię Jan. Znajomość jego
życia jest fragmentaryczna, z czego wnosić należy, że nie był tej miary postacią, co bracia.
Wiemy, że w roku 1374 był jeszcze niepełnoletni i że zmarł przed 1 października 1397 roku.
Jako niepełnoletni był zaręczony z wnuczką lekarza królewskiego Benedykta, która miała na
imię Helena. Do małżeństwa z Heleną jednak
nie doszło i żoną Jana została ostatecznie Małgorzata z Branic herbu Gryf, córka komornika
królowej, niejakiego Klemensa. Wiemy też, że
Jan zlecił w roku 1380 zasadźcy Sieciechowi
lokację Powietnej (Pobitna) na prawie magdeburskim. W posiadaniu najmłodszego Jana
była część Rzeszowa, a także Krasne, Strażów
i Wilkowyja. Najmłodszy z Rzeszowskich miał
z Małgorzatą trzy córki. Najstarsza, Małgorzata, została żoną Piotra Lunaka Kmity herbu Szreniawa, rezydującego na zamku Sobień.
Dwie pozostałe córki to Katarzyna i Ofka.
Wiemy też, że 15 lat po śmierci Jana, jego żona
wraz z córkami ufundowała kościół parafialny
w Krasnem. I to wszystko, co wiemy o życiu
najmłodszego z synów Jana Pakosławica.
Nie kończy się oczywiście historia rodu,
jednak wraz z upływem czasu „książęce nada-

nie” Kazimierza Wielkiego, rozchodziło się
pomiędzy coraz to większą liczbę spadkobierców, aż zupełnie straciło na znaczeniu i odebrało potomkom Jana Pakosławica status możnowładców. Wśród wnuków i prawnuków Jana
Pakosławica byli jeszcze Rzeszowscy na wysokich, ale nie najwyższych stanowiskach w Kościele i na znaczących urzędach w najbliższym
otoczeniu królów. Spośród nich szczególnie
ważną postacią był urodzony około 1411 roku
Jan Rzeszowski, oczywiście herbu Półkozic,
zwany „Nosem” lub Janem Starszym. Był on
wnukiem Jana Feliksa Rzeszowskiego. Żył ok.
77 lat, będąc za życia najpierw kanonikiem,
potem biskupem krakowskim oraz podskarbim Królestwa. Słynął z nepotyzmu, otwarcie
Święta Kinga urodziła się w 1234 r.
jako córka Beli IV, króla węgierskiego
z dynastii Arpadów, i jego żony Marii,
córki cesarza bizantyjskiego Teodora
I Laskarisa. W roku 1239 księżna
Kinga przybyła do Polski, aby
poślubić dwunastoletniego księcia krakowsko-sandomierskiego
Bolesława (zwanego później Wstydliwym), syna Leszka Białego.
Młodzi przystroili swoje skronie
bogato zdobionymi
bizantyjskimi złotymi koronami.
W 1292 roku, krótko przed
śmiercią, księżna Kinga złożyła
w katedrze na Wawelu jako
wotum te korony, zdobione
drogimi kamieniami i scenami
walk rycerskich. W wiekach późniejszych zrobiono z nich krzyż
o wymiarach 83,5 × 58 cm. Z czasem uległ on znacznemu zniszczeniu
i nie przetrwałby, gdyby nie Jan
Rzeszowski herbu Półkozic. W roku

historie

Gryf Herb Małgorzaty z Branic,
żony najmłodszego z braci
– Jana Rzeszowskiego

1484, ratując klejnoty koronne,
ofiarował znaczną część swojego
majątku w dobrach rzeszowskich
z przeznaczeniem na renowację
precjozów, dzięki czemu przetrwały
jedyne autentyczne polskie korony
królewskie. Postanowienie biskupa
Jana potwierdził potem dla potomnych papież Innocenty VIII
w swoim brewe z dnia 29 IX 1489 r.
W skarbcu katedralnym na Wawelu eksponowany jest
krzyż, zwany przez
historyków krzyżem
Rzeszowskich, albo
krzyżem króla Kazimierza Jagiellończyka. Biskup Jan kazał bowiem umieścić na nim trzy herby:
Kazimierza Jagiellończyka, Diecezji Krakowskiej oraz rodu Rzeszowskich. Krzyż ten uważany
jest obecnie za trzecią, po mieczu
koronacyjnym polskich królów
„Szczerbcu” i włóczni św. Maurycego,
pamiątkę historii kraju.

popierając swoich bratanków i powinowatych. Jan był prawą ręką Kazimierza Jagiellończyka i zgodnie z rodzinną tradycją służył
władcy nadzwyczaj wiernie, jednak hegemonem w sprawach finansowych to on nie był,
czego od podskarbiego Królestwa należałoby
oczekiwać. Już współcześni wytykali mu, że
zamiast pomnażać dochody Królestwa, chętniej przekazywał je królowi, a jego wierność
wobec króla była tak wielka, że nie wahał się
angażować prywatnych pieniędzy na potrzeby
polityki monarchy. Efektem było zadłużenie
dóbr rzeszowskich, które to długi obciążyły
także spadkobierców i w znaczącej mierze doprowadziły do utraty przez ród Rzeszowskich
statusu możnowładców. n

Szreniawa Herb Piotra Lunaka
Kmity, męża Małgorzaty
Rzeszowskiej – wnuczki Jana
Pakosłowica ze Strożysk
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V predchádzajúcom vydaní som písal
o Janovi Pakosławicovi zo Stróżysk erbu Półkozic, diplomatovi kráľa Kazimíra Veľkého.
Z historických dokumentov vyplýva, že požíval dôveru najväčšieho poľského monarchu. Indície naznačujúce, že bol človekom
pre špeciálne úlohy, potvrdzuje tiež fakt, že
nezastával žiadny úrad a aj napriek tomu
bola hojnosť monarchu voči tomuto človeku neobvyklá. Kráľ Kazimír mu udelil ohromný majetok, spolu s Rzeszowom ako centrom, a toto udelenie historici označili ako
„kniežacie“, pretože bolo také veľké. Majetok
mu bol darovaný 20 rokov pred jeho smrťou
v roku 1354, čo znamená, že v predchádzajúcich rokoch si musel získať veľkú vďačnosť a dôveru kráľa. A kráľ Kazimír nerozdával
majetky len tak pre nič za nič.
Je známe, že Jan Pakosławic mal troch
synov a pretože bol v jeho rode silný kult
sv. Jána a sv. Félixa (a taktiež sv. Margaréty),
všetci jeho synovia dostali meno Jan. To isté
meno mal jeho jediný vnuk, traja pravnuci
a dvaja prapravnuci. Kultivovanie mena
Jan malo za následok, že historici majú veľké problémy pri priraďovaní konkrétnych
činov konkrétnym Janom. Najmenej problémov je so synmi zakladateľa rodu, ale aj
v tomto prípade sa začína kolísanie, kto je
kto a rodia sa pochybnosti...
Najstarším synom Jana Pakosławica bol
Jan Feliks, ktorého nazývali tiež Starý. Toto
prímeno („Starý“ – anticus) dostal Jan Feliks
v závere svojho života. A zomrel v úctyhodnom veku, v roku 1437 alebo 1438.
Druhý syn Jana Pakosławica sa tiež
volal Jan a narodil sa v roku 1345 alebo
1346. Svojím postavením niekoľkonásobne prerástol svojho brata. Jan Rzeszowský sa v dejinách Poľska a tiež v dejinách
poľskej cirkvi zapísal mimoriadne. Bol
prvým ľvovským arcibiskupom a práve
on začal s výstavbou ľvovskej katedrály.
Jan Rzeszowský, arcibiskup Ľvova, sa za
čias Vladislava II. Jagelovského stal jednou
z najvýznamnejších osobností po jeho boku. Zohral významnú úlohu počas christianizácie Žmude a tiež počas posilňovania
pozície cirkvi v ľvovskej provincii.
Najmladší syn Jana Pakosławica sa samozrejme tiež volal Jan. Informácie z jeho
života sú strohé, nebol takou významnou
osobou ako jeho bratia. Najmladší Rzeszowský mal tri dcéry. Najstaršia, Małgorzata, sa vydala za Piotra Lunaka Kmitu erbu
Szreniawa, ktorý sídlil na zámku Sobień.
Ďalšie dve dcéry sa volali Katarzyna a Ofka.

Tropami
Jacek Stachiewicz

Synovia
zakladateľa rodu

tekst Agata Chmura

W roku 2002 wytyczono turystyczny
Szlak Świątyń Karpackich, prowadzący
z Krosna do słowackiego Stropkowa.
Trasę o długości 150 km, przeznaczoną
przede wszystkim dla turystyki kołowej,
poprowadzono przez miejscowości
dwóch państw, gdzie na 35 zabytkowych
obiektach kultu umieszczono informacyjne tablice. Na Szlaku Świątyń
Karpackich znalazły się miejsca kultu
religijnego dawnych mieszkańców tych
ziem: Polaków, Łemków, Słowaków, Żydów i Romów. Szlak wytyczają zabytkowe kościoły, cerkwie i synagogi. Ten
prawdziwie ekumeniczny projekt zyskał
prestiżową nagrodę w konkursie Ford
Motor Company w dziedzinie ochrony
dziedzictwa kulturowego.

Trzy szare żarna oraz skrzyżowane kilofy
związane są z kamieniarską historią
Jaślisk. Korona nad herbem symbolizuje,
że w pierwszym okresie swojej historii były
miastem królewskim.

T

rasa szlaku biegnie od Stropkowa przez
słowackie miejscowości: Krusinec,
Vyskovce, Vislava, Olsavka, Bukowce, Staskovce, Vladica, Gribov, Kozuchovce,
Mirola, Bodruzal, Krajna Polana, Nizny Komarnik, Vysny Komarnik. Granicę słowacko-polską przekracza w Barwinku i po naszej
stronie znalazły się na nim Trzciana (Pustelnia Św. Jana), Dukla (kościoły: farny i bernardynów), drewniana cerkiew w Chyrowej, takiż
kościół w Wietrznie, Krosno z farą i kościołem
franciszkanów, Miejsce Piastowe (sanktuarium bł. Markiewicza), drewniana świątynia
w Iwoniczu, Klimkówka (z dwoma kościołami), Rymanów (kościół i synagoga), cerkiew
w Bałuciance, Królik Polski (kościół) i jaśliskie
sanktuarium Matki Bożej.
Jaśliska to jedna z najstarszych miejscowości na pograniczu polsko-słowackim. Zostały
lokowane na prawie magdeburskim przez króla Kazimierza Wielkiego na zjeździe w Opatowcu 28 stycznia 1366 r. Ich pierwszym właścicielem był węgierski rycerz, a ich pierwotna
nazwa brzmiała Honsztadt (Wysokie Miasto).
Zmiana w terminologii nastąpiła w czasach
Władysława Jagiełły, kiedy to Jaśliska przeszły
na własność biskupów przemyskich. Ci, dbając
o zachowanie katolickiego charakteru miasta,
zakazali osiedlania się w nim Żydów, greckokatolików i prawosławnych. Prawo to przestało obowiązywać dopiero w XIX w.
Według legendy nazwa miejscowości związana jest ze zdarzeniem, które przydarzyło się zasadźcy w trakcie pierwszej wizyty. Kiedy zimową
porą zsiadał z rycerskiego wierzchowca, poddani ostrzegli go, że jest ślisko. Ten jednak poślizgnął się, a swój upadek podsumował na wpół
z niemiecka, na wpół z polska „Ja, ślisko”. W rzeczywistości miejscowość swą nazwę zawdzięcza
Jasiołce. Osady, które powstawały nad rzekami,
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od nich najczęściej tworzyły swe miano. Nazwa
„Jasiołka” wywodzi się od słowa „jasiel”, co znaczy jasny, połyskliwy, a taka jest właśnie rzeka
wijąca się wśród wzgórz Beskidu Niskiego.
Jaśliskom prawa miejskie nadał Aleksander
Jagiellończyk w 1506 r. W tym samym stuleciu
uzyskały też prawo składu. Dawało ono miastu
wyjątkowy przywilej – obowiązkowego postoju i handlu kupieckich karawan podążających
szlakiem na Węgry. Gród dzięki temu rósł
w siłę i nabierał znaczenia ważnego ośrodka
przygranicznego, a mieszczanie dobrze dbali
o swoje interesy. Doszło nawet do tego, że gdy
raz kupcy próbowali obejść uciążliwy dla nich
przepis i objechać Jaśliska, mieszkańcy pojmali ich i siłą zmusili do handlu w mieście.

Dla obrony przed zbójeckimi watahami
grasującymi w pobliżu węgierskiego traktu
gród otoczono murami. O tym, jak dobrze
spełniły swoją rolę, świadczy skuteczna obrona przed wojskami Rakoczego, które w XVII
stuleciu złupiły południową Polskę.
Lata świetności Jaślisk szybko minęły. Miasto przegrało rywalizację z Duklą i Rymanowem po wytyczeniu nowej drogi na Węgry,
prowadzącej przez Przełęcz Dukielską. Jaśliska podupadały, a w 1934 r. utraciły prawa
miejskie. Z zabytkowej zabudowy rynku ocalały pojedyncze drewniane domy o konstruk-

cji przysłupowej stojące szczytem do placu
i część na wpół zasypanych piwniczek, w których kiedyś składano beczki z winem węgierskim. W latach 70. XX w. rozebrano istniejące
fragmenty murów okalających niegdyś gród;
zachowały się jedynie resztki we wschodniej
części miasta, przy drodze na Lipowiec
Położone w bok od głównego szlaku, wiodącego na Węgry przez Przełęcz Dukielską,
miasto ożywało w czas odpustów za przyczyną pielgrzymów podążających do cudownego
obrazu Matki Boskiej Jaśliskiej, czczonego zarówno przez Polaków, Słowaków, Łemków, jak
i zamieszkujących te tereny Romów. Jeszcze
w czasach międzywojennych nasi południowi
sąsiedzi przybywali tu z pielgrzymkami. Modląc się przed łaskami słynącym wizerunkiem,
podawali przedmioty kultu (modlitewniki, różańce), prosząc o dotknięcie nimi cudownego
obrazu. To stara forma okazywania czci, dziś
już niemal całkiem zapomniana.
W czasach szalejącej reformacji i husytyzmu w Czechach, na terenie dzisiejszej Słowacji, masowo pozbywano się z świątyń obrazów
Matki Boskiej i wizerunków przedstawiających świętych kościoła rzymskokatolickiego.
Czasem jakaś bogobojna ręka ocaliła je przed
zniszczeniem i przemyciła za północną granicę – do Królestwa Polskiego. Jeszcze w latach
PRL-u wśród starszych mieszkańców Słowacji
żywy był kult Matki Boskiej Jaśliskiej, którą
uważali za swoją Matkę.
Kiedy i gdzie powstał cudowny wizerunek Matki Boskiej Jaśliskiej, nie wiadomo.
Na przestrzeni wieków snuto różne teorie na
temat jego pochodzenia. Obok wspomnianych legend, równie domyślna jest wizja
o. Klimuszki, który powstanie obrazu datuje
na XV w. Według niego dzieje łaskami słynącego wizerunku związane są z życiem pewnego
szlachcica, który po cudownym ozdrowieniu,
jako dar wdzięczności ofiarował go pobliskiemu kościołowi. Wizja ta jest zbieżna z przekazem o węgierskiej rodzinie Delipacych, której
to przedstawiciel ofiarował wizerunek Matki
Bożej jako votum dla jaśliskiej parafii.
Obraz jest sygnowany datą 1634. Jak twierdzą jednak znawcy przedmiotu, jest to zapewne rok konserwacji dokonanej przez malarza
z Brzozowa – Piotra Rafała Bernatowicza.
Eksperci, jeśli chodzi o wiek obrazu, są skłonni
przyznać rację o. Klimuszce i uważają, że dzieło
nieznanego artysty powstało ok. XV w. i należy
do najstarszych wizerunków Madonny na zie-

Krzysztof Zieliński

karpackich świątyń

Kościół parafialny p.w.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Jaśliskach

Cudowny wizerunek Matki Boskiej
Jaśliskiej umieszczony w ołtarzu
głównym jaśliskiej świątyni

RZESZÓW
Krosno
Jaśliska
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Jednonawowe wnętrze kościoła,
w głębi ołtarz główny z kultowym
obrazem Matki Boskiej

Kapliczka „Na Szwedzkim Kurhanie”
wzniesiona została w 1659 roku.
Znajduje się na rozstaju ulicy
Dalejowskiej i drogi na cmentarz.
W tym miejscu miano pochować
polskich rycerzy poległych w bitwie
ze Szwedami. Jednak bardziej
prawdopodobnym wydaje się,
iż zginęli w czasie potyczek
z żołnierzami siedmiogrodzkiego
księcia Jerzego II Rakoczego.
Czworokątny wysoki kamienny słup
pokryty jest łacińskimi napisami
niemożliwymi poza inicjałami
„IHS” do odczytania

miach polskich; jest prawie tak samo wiekowe
jak miejscowość, w której znalazł schronienie.
Początkowo obraz wisiał w bocznym ołtarzu jaśliskiego kościoła pochodzącego z pierwszej połowy XVIII w. Wizerunek zakrywała
tzw. Zasłona, przedstawiająca Matkę Boską
Różańcową. Obecnie obraz Matki Bożej Jaśliskiej znajduje się w głównym ołtarzu świątyni. Namalowany został temperą na kredowym
podkładzie na lipowej desce o wymiarach
121×81 cm i reprezentuje tzw. prymitywny gotyk. Przedstawia Bogurodzicę siedzącą na tronie (niewidocznym). Matka Boża ubrana jest
w bordową suknię przewiązaną złotym paskiem. Okrywa ją błękitny płaszcz spięty pod

brodą złotą broszą. Brzegi płaszcza ozdobione
są galonem (tkaną taśmą wykonaną z dodatkiem metalowych nitek) o roślinnym motywie
zdobniczym. W ręku Madonna trzyma berło zakończone kwiatostanem. Tylko Maryja
ma namalowaną koronę w stylu bizantyjskiej
mitry, spod której na płaszcz spływają długie, ciemne włosy. Dzieciątko trzymane przez
Matkę na lewym ramieniu, prawą rękę wznosi
w geście błogosławieństwa, a w drugiej trzyma kulę ziemską. Jezusek ubrany jest w białą
sukienkę. Płaszczyk w kolorze złotego ugru
okrywa jedynie kolana i nóżki Dzieciątka. Tło
obrazu jest złocone i trybowane w liście akantu. Wokół brzegu obrazu biegnie ciemnobrązowe obramienie. Obraz przykrywają wykonane z wotów sukienki i korony. Ich poświęcenia
dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II 10 czerwca
1997 r. w Krośnie w trakcie uroczystości kanonizacyjnych Jana zwanego Duklanem.
Cudownym wizerunkom ludność nadaje
różne nazwy. Matka Boska Jaśliska ma ich tyle,
jak chyba żaden inny obraz w naszym kraju.
Polacy, Słowacy, Łemkowie i Romowie czcili
ją jako Królową Pokoju i Pojednania; z racji
obranej siedziby zwano ją też Królową Gór
i Pogórza, Gaździną Górskiego Ustronia; dla
pielgrzymów i wędrowców była Przewodniczką lub Opiekunką na Górskich Szlakach; dla
żyjących z uprawy ziemi – Patronką Rolników.
Najwłaściwszą jest jednak nazwa Matka Boska
Jaśliska Królowa Nieba i Ziemi. Miano to sugeruje łaciński napis umieszczony na cudownym
obrazie: „Oto Jezus spoczywa w objęciach
Matki Dziewicy, dla której tronem jest Niebo,
a podnóżkiem tronu uczyniła ziemię”.
Obraz Matki Boskiej Jaśliskiej znajduje się
w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
wybudowanym z kamienia rzecznego i cegły
za przyczyną bp. Aleksandra Fredry w latach
1724–1750. Późnobarokowa świątynia stanęła
w miejscu drewnianej z XVI stulecia noszącej
miano św. Stanisława. W 1912 r. dokonano
remontu i rozbudowy kościoła. Dzwonnicę
połączono z nawą, podniesiono mury świątyni i przerobiono dach budowli. Kościół zachował jednak cechy stylu późnobarokowego.
Jest to świątynia jednonawowa o dwóch kaplicach bocznych. Prezbiterium zwrócone na
południe jest niższe i węższe niż nawa. Mieści
się w nim łaskami słynący obraz Matki Bożej,
umieszczony na lipowym, barokowo-rokokowym ołtarzu wykonanym w 1765 r.
Kaplice przylegające do boków nawy głównej noszą miano: Matki Bożej Różańcowej
i św. Anny. W tej drugiej znajduje się obraz
św. Tekli, który – jak głosi napis – w cudowny
sposób ocalał podczas pożaru jaśliskiej plebani w roku 1771. Z zabytkowego wyposażenia
warto wymienić także barokowy krucyfiks
z I połowy XVII wieku.
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Fronton jaśliskiego sanktuarium stanowi
wieża posadowiona na planie kwadratu, pełniąca zarazem funkcję dzwonnicy. Znajdują
się w niej dwa zabytkowe dzwony: większy
ufundowany został przez miejscowego proboszcza w 1601 r., drugi zaś, mniejszy, pochodzi z 1636 r. Na początku XX w. zawieszono na
wieży trzeci dzwon.
Opuszczając jaśliskie sanktuarium, warto
zajrzeć do kolejnej miejscowości na Szlaku
Świątyń Karpackich. W pobliskim Króliku
Polskim, miejscowości położonej również na
Szlaku Świątyń Karpackich, znajduje się kopia Matki Boskiej Jaśliskiej wykonana przez
jej renowatora – Piotra Rafała Bernatowicza
z Brzozowa. n
Więcej informacji: www.jasliska.pl

Cesta Karpatských svätýň
V roku 2002 bola vyznačená turistická Cesta
karpatských svätýň, ktorá vedie z Krosna do slovenského Stropkova. Trasa je dlhá 150 km a vedie od Stropkova cez slovenské obce Krušinec,
Vyškovce, Vislava, Oľšavka, Bukovce, Staškovce,
Vladiča, Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodružal,
Krajná Poľana, Nižný Komárnik a Vyšný Komárnik.
Slovensko-poľskú hranicu prekračuje v Barwinku
a na poľskej strane sa na nej nachádzajú Trzciana (Pustovňa sv. Jána), Dukla, pravoslávny kostol
v Chyrowej, kostol vo Wietrzne, Krosno, Miejsce
Piastowe (sanktuárium bl. Markiewicza), svätyňa
v Iwoniczi, Klimkówka (s dvoma kostolmi), Rymanów (kostol a synagóga), pravoslávny kostol
v Bałucianke, Królik Polski (kostol) a sanktuárium
Matky Božej v Jaśliskách.

Krzysztof Zieliński

W dawnym XVI-wiecznym ratuszu w roku 1747 mieściła się izba sądowa i zajazd.
W 2000 roku sprzedano rozsypujący się gmach prywatnemu inwestorowi, który
ze względu na jego zły stan techniczny, grożący wręcz katastrofą budowlana,
uzyskał zgodę na rozbiórkę. Nowy budynek powstał z pustaków i niezbyt
nawiązuje do dawnej bryły ratusza. Przetrwały jednak pod nim największe
z jaśliskich piwnic. Są to dwie równolegle komory, o długości prawie 30 metrów i wysokości ponad trzech metrów. Piwnice są
skanalizowane, dzięki czemu jest w nich sucho i trzymają stałą temperaturę ok. 12° C, i to bez względu na porę roku. Po załamaniu się
handlu winem wykorzystywano je do przechowywania płodów rolnych. Gdy w wieku XX zaczęto palić węglem, służyły jako składy opału.

Z czasów świetności Jaślisk pozostał układ urbanistyczny z kwadratowym rynkiem, kościołem,
resztki murów oraz rozległe piwnice.
Obecna zabudowa to głównie
drewniane małe wąskofrontowe
domy, charakterystyczne niegdyś
dla małopolskich miasteczek.
W miarę oddalania się od rynku
domy nabierają charakteru wiejskiego, są szerokofrontowe, stoją
na większych działkach.
W zabudowie zwracają uwagę,
niepodparte słupami, mocno wysunięte na murłatach szczyty. Są
one zazwyczaj obite pionowymi
deskami koronkowo wycinanymi
u dołu. Konstrukcja ścian domów
jest przeważnie wieńcowa, jest też
kilka chałup przysłupowych
(architekt Piotr Olszak
www.polskadrewniana.pl)
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tekst Jolanta Danak-Gajda, fot. Krzysztof Zieliński

Zdzisław Świeca

Skansen
Widok na skansen w Starej Lubowli
z zamkowej wieży. Mimo różnych
pór roku widać czytelny układ
przestrzenny typowej spiskiej wsi

Każdy średniowieczny gród miał swoje podgrodzie,
a zamek podzamcze. Były to osady służebne, gdzie
mieszkali ludzie podlejszego niż rycerze stanu. Zamek
w Starej Lubowli nad Popradem na słowackim Spiszu, czyli
Hrad L’ubovnia, symboliczne „podgrodzie” ma do dziś.
U podnóża lubowniańskiego zamku usytuowano bowiem
Muzeum Architektury Ludowej. Przeniesiono tu zespół
zabudowań wiejskich pochodzących z okolicznych spiskich
wsi, które razem z zamkiem tworzą niepowtarzalną
scenerię. Tak więc skansen przypomina malowniczą osadę,
stanowiącą podzamcze wiekowego zamku.

M

uzeum dokumentuje rozwój budownictwa ludowego z północno-wschodniego
Spisza. Region ten, leżący na polsko-słowackim pograniczu, ma ciekawą historię i kulturę. O ten skrawek malowniczej ziemi w dorzeczu
górnego Popradu, górnego Hornadu oraz w części
dorzecza Dunajca rywalizowali władcy Polski i Węgier. Bolesław Chrobry włączył do Polski większość
ziem spiskich, prawdopodobnie już w roku 1001.
Od XIV wieku stały się one częścią Królestwa Polskiego jako tzw. zastaw spiski. W 1412 roku Władysław Jagiełło pożyczył królowi węgierskiemu

Herb Starej Lubowli

Stara Lubowla

SŁOWACJA

KOSZYCE

Zygmuntowi Luksemburskiemu potężną jak na
owe czasy kwotę – 37 tysięcy szerokich groszy praskich, stanowiących równowartość około siedmiu
ton czystego srebra. Dług nigdy nie został zwrócony, a Spisz pozostał w granicach Polski aż do 1769
roku. Podczas konfederacji barskiej starostwo spiskie zajęła Austria. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku północny Spisz na krótko
znów znalazł się w granicach naszego kraju, ale
o jego losach zdecydowano w Wersalu i ziemie te
ostatecznie przypadły Czechosłowacji. W granicach Polski pozostał tylko niewielki fragment ziemi
spiskiej, leżący na wschód od Podhala, choć sam
zamek w Starej Lubowli w rękach rodziny Zamojskich był aż do 1945 roku.
Ale nie tylko polski żywioł odcisnął swe piętno
na Spiszu. Ziemi te były zasiedlane od północy
przez Polaków, od południa przez Słowaków, zaś od
wschodu łukiem Karpat przywędrowali na te tereny zeslawizowani pasterze wołoscy i ludność ruska
czyli Łemkowie. Nie bez znaczenia było też XIIIwieczne osadnictwo niemieckie z tzw. kolonizacji
saskiej. Na Spisz napływali również Węgrzy, Żydzi
i Czesi, nigdy jednak nie stworzyli oni zwartych
skupisk. Ogromna była mozaika narodów zamieszkujących Spisz i tak różnorodna jest kultura spiska,
prezentowana w Muzeum Architektury Ludowej
w Starej Lubowli. Skansen ten założony był w początku lat 70. ubiegłego wieku i jest jednym z najmłodszych obiektów tego typu na Słowacji.
Znajduje się tu 25 drewnianych budynków
mieszkalnych i gospodarczych, pochodzących
z okresu od pierwszej połowy XIX do pierwszego ćwierćwiecza XX wieku. Zostały przeniesione
z Wielkiego Lipnika, Litmanowej, Wielkiej Lesnej,
Udola, Jakubian, Kremnej, Kamienki oraz Jarabiny.
Charakterystyczne dla Spisza zabudowania mają
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wsi spiskiej
konstrukcję zrębową i pokryte są gontem. Oprócz
tradycyjnych domów chłopskich są też obiekty gospodarcze: stodoła, obora, spichlerz oraz gajówka
czy szkoła. Częścią ekspozycji są: kuźnia kowalska
z drugiej połowy XIX wieku z Torysa, młyn wodny
z Małego Sulina oraz warsztat stolarski z Pilhowczyka. Uzupełniają je tak charakterystyczne dla
Spisza sezonowe chałupy polne z Litmanowej. Przy
rekonstrukcji wnętrz domów mieszkalnych został
ukazany sposób życia i stosunki rodzinne ludzi,
którzy tu kiedyś mieszkali. Wybór eksponatów jest
bogaty i oprócz przedmiotów codziennego użytku

Najcenniejszym obiektem
skansenu w Starej Lubowli
jest cerkiew św. Michała
Archanioła przeniesiona ze
wsi Matysowa. Jej wieża zdaje
się „tańczyć“, szczególnie gdy
obserwowana jest od dołu
pod ostrym kątem

Skansen w Starej Lubowni
czynny jest od maja do września w godz. 9.00 – 18.00 z wyjątkiem poniedziałków, w październiku w godz. 10.00 – 16.00.
W sezonie zimowym otwarty
dla grup wycieczkowych tylko
po uprzednim wcześniejszym
zgłoszeniu.
Kontakt:
064 01 Stará Ľubovňa
ul. Zámocká 22
tel: +421 (0)52/432 24 22
fax: +421 (0)52/432 23 02
Więcej: www.muzeumsl.sk

Oryginalny ikonostas z cerkwi znajdować się będzie do lipca 2010 r. w bratysławskiej pracowni
konserwatorskiej. Odwiedzający skansen mogą zobaczyć zastępujący go zestaw XVII-wiecznych
ikon pochodzących z zasobów magazynowych Muzeum w Starej Lubowli

zaprezentowano także narzędzia pracy domorosłych rzemieślników – druciarza, szewca, bednarza,
tkaczki i stolarza. Znajdziemy tam też przedmioty
związane z obrzędami narodzin, wesela i śmierci,
a także z głównymi świętami kościelnymi – Bożym
Narodzeniem i Wielkanocą.
Ale najcenniejszą budowlą w skansenie jest
drewniana cerkiew greckokatolicka z Matysowej,
pochodząca z 1833 roku, zaliczana do najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej
we wschodniej Słowacji. Świątynia pod wezwaniem
św. Michała Archanioła posiada barokowo-klasycystyczny ikonostas. Do ekspozycji włączono ją
w 1979 r. W 1991 roku została ponownie wyświęcona i znów podczas ważnych świąt odbywają się
w niej nabożeństwa w obrządku wschodnim. n

Polecane Lektury
Gdy miejscowość staje się miastem, dobrym zwyczajem jest przypomnienie jego historii, prezentacja zabytków
i tradycji. Tym tropem poszły Kołaczyce, które z powrotem odzyskały – od 1 stycznia 2010 r. – prawa miejskie. Książka
jest więc swoistym podsumowaniem wiedzy o Kołaczycach, które miastem były w latach 1354–1933, a wsią tylko
76 lat. W swojej długiej i ciekawej historii znane były z handlu oraz z wyrabiania glinianych naczyń, spławianych do
Warszawy, Torunia i Gdańska.

Małgorzata Salacha, Historia miejscowości Kołaczyce, Wydawnictwo Carpathia, Kołaczyce 2009

Prezentowany album pozwala na chwilę oderwać się od poziomu ulicy i spojrzeć na Rzeszów z lotu ptaka – dostrzec jego uroki, których każdy raczej na co dzień nie ogląda. W drugiej części możemy zagłębić
się w rzeszowskie wiekowe piwnice, oglądając zakamarki trasy podziemnej. Skonfrontowanie tych dwóch
sposobów postrzegania miasta jest ciekawe nie tylko dla odwiedzających go turystów, ale szczególnie dla
jego mieszkańców. Dlaczego? A dlatego, że po uważnej lekturze zdjęć największe zdziwienie wzbudza przeświadczenie, że Rzeszów zdecydowanie lepiej prezentuje z lotu ptaka, niż – niestety – z poziomu chodnika.
To przekonanie budują w nas fotografie Józefa Ambrozowicza, które poprzedza krótki tekst znanego regionalisty Stanisława Kłosa.

Józef Ambrozowicz, Stanisław Kłos, Rzeszów. Nad i pod miastem,
Agencja Wydawnicza „Jota”, Rzeszów 2009

Książkę tę podzielić można na trzy części. Dwie pierwsze mają charakter stricte naukowy i traktują o sferze
kościelno-religijnej, a także społeczno-kulturalnej i politycznej dawnej Kolbuszowej. Ostatnia z kolei przybliża nam
najnowsze dzieje miasta. Co szczególnie istotne, wiele informacji zostało opublikowanych tu po raz pierwszy. Zebrane artykuły – referaty z konferencji z okazji 500-lecia miasta, stanowią już 30. publikację w ramach serii „Varia
Kolbuszowskie”.

Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008: studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu,
pod redakcją ks. Sławomira Zycha, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej,
Kolbuszowa 2009

Obszar ten sąsiaduje – poprzez Wisłę – z naszym Podkarpaciem. Zebranie
w jednym albumie tak fenomenalnych
zdjęć prezentujących jego walory historyczne, zabytkowe i przyrodnicze
uzmysławia, że na wyciągnięcie ręki
mamy ziemię wręcz zachęcającą do turystycznych wypadów np. na weekend.
Poza znanymi już ruinami zamku Krzyżtopór czekają na nas romańskie i gotyckie świątynie, drewniane barokowe
kościoły, ariańskie zbory, gotyckie Madonny, XVIII-wieczne dzwonnice.

Andrzej i Krzysztof Pęczalscy, Ziemia Opatowska,
Drukarnia „Panzet” Krzysztof Zatorski,
Opatów – Kielce 2009, Wydanie II

Zabytkowy Biecz miastem pięknym
jest, szkoda tylko, że w Małopolsce,
a nie na Podkarpaciu. Oglądając zdjęcia
uległem po raz kolejny urokowi tego
miasta obchodzącego trzy lata temu
750-lecie. Ale szczególne wrażenie zrobiła także lektura części historycznej
poprzedzającej fotografie. Któż, poza historykami, pamięta że to właśnie
w Bieczu książę Konrad Mazowiecki
podpisał dokument sprowadzający
Krzyżaków do Polski. Albo, że starosta
biecki Mikołaj Ligęza był ojcem „naszego” Mikołaja Spytka Ligęzy. Dyskusyjna
jest także tzw. „szkoła katowska”, która
nie ma potwierdzenia w dokumentach
historycznych. Rzadko się zdarza, aby
efektowny zestaw zdjęć, uzupełniał tak
świetnie napisany tekst.

Wacław Bugano, Biecz miasto królewskie,
Fotex-Studio-Bugano, Biecz 2009, Wydanie II

