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„Skarby w drewnie ukryte”
B
Od 1 kwietnia 2010 roku Stowarzyszenie PRO CARPATHIA
realizuje międzynarodowy projekt: „Skarby w drewnie ukryte” – polsko-norweska wymiana doświadczenia w dziedzinie
konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego. Potrwa
on do 30 września 2011 r.,
a oprócz Stowarzyszenia zaangażowane w nie jest także
norweskie miasto Røros oraz
szereg instytucji i wybitnych
ekspertów ze świata kultury
i sztuki.

Cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow
Przeświętej Bogurodzicy w Miękiszu
Starym (1803–1811)

Ewangelicki kościół partykularny
w Kieżmarku (1717 r.),
wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO

udownictwo drewniane – symbol dawnej doskonałości rzemieślniczej i artystycznej myśli
ludzkiej, z racji nietrwałości materiału jest
dziś w Europie rzadkością. Wraz ze znikającą z naszego krajobrazu architekturą drewnianą ginie nieodwracalnie całe, trudne jeszcze do uświadomienia bogactwo krajobrazu historycznego. Obecnie
w Europie przetrwały cztery wyróżniające się grupy
cennych architektonicznie drewnianych świątyń.
Pierwszą i najstarszą reprezentuje zespół norweskich kościołów klepkowych (Stavkirke) z X–XIV
wieku. Kolejna to świątynie konstrukcji zrębowej,
zlokalizowane w Małopolsce i na Podkarpaciu,
z których najstarsze obiekty datuje się na XIV wiek.
Jej uzupełnieniem jest grupa drewnianych cerkwi
i kościołów po drugiej stronie Karpat, na Słowacji.
Ostatnią, czwartą grupę stanowią cerkwie
unickie z XVII–XVIII wieku znajdujące się
na terenie rumuńskiego Marmaroszu.
Tak sklasyfikowane dziedzictwo jest bardzo zróżnicowane pod względem poziomu
technicznego, stanu zachowania, atrakcyjności i stosunku społeczności do jego
utrzymania i kontynuacji tradycji „kultury
drewna”. Największe doświadczenia związane z konserwacją drewnianych świątyń mają specjaliści norwescy. Standardy ochrony
kościołów klepkowych przed czynnikami
zniszczenia są tam uważane za modelowe w skali europejskiej. Z kolei w Europie
Środkowej dostrzega się proces zatracania
związku lokalnych społeczności z historyczną architekturą, a tym samym destrukcję obiektów i niski poziom rozwoju technik
konserwatorskich, co wpływa na nikłe możliwości
promowania turystyki kulturowej w tym regionie.
– Dostrzegliśmy potrzebę przygotowania projektu, który pozwoli na transfer cennych norweskich doświadczeń z zakresu konserwacji i promocji zabytków, a jednocześnie umożliwi ratowanie
drewnianych skarbów podkarpackiej architektury
– mówi Katarzyna Michno, koordynator projektu
z ramienia Stowarzyszenia PRO CARPATHIA.
Celem projektu jest inwentaryzacja zabytków
architektury drewnianej, polsko-norweska współpraca w obszarze projektów konserwatorskich, a zakończeniem będzie
wizyta studyjna w Norwegii, by na
miejscu zapoznać się norweskimi
osiągnięciami w tej dziedzinie.

W związku z realizacją projektu Stowarzyszenie PRO CARPATHIA zaprasza
do udziału w projekcie: pracowników instytucji służb ochrony zabytków
z obszaru województwa podkarpackiego; konserwatorów zabytków
drewnianych; właścicieli/zarządców obiektów zabytkowej architektury
drewnianej. Szczegóły rekrutacji i informacja o niezbędnych dokumentach na stronie: http://www.procarpathia.pl/pl/aktualnosci/art43.html.

Kościół Górski Naszego Zbawiciela znany jako Kościół Wang –
ewangelicka świątynia w Karpaczu w Karkonoszach, przeniesiona
w 1842 z miejscowości Vang w Norwegii (przełom XII i XIII wieku)
Rozpoczynamy, razem z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, od wyboru
9 ważnych świątyń spośród 9 istniejących tras architektury drewnianej na Podkarpaciu – po jednej
z każdej trasy. Obiekty te staną się w dalszej kolejności przedmiotem zainteresowania działaczy polskich
i norweskich. Następnie wybrane wcześniej zespoły
przeprowadzą kompleksową inwentaryzację tych
obiektów. Planowane są również badania dendrochronologiczne oraz wykonanie wizualizacji pierwotnego oblicza przebudowanych zabytków. Zebrane dokumenty będą podstawą do stworzenia „Białej
Księgi Dziedzictwa Historycznego” zawierającej dane do opracowania eksperckich planów konserwacji
i renowacji zabytków.
Kolejna publikacja to „Zielona Księga Dziedzictwa Historycznego”, prezentująca modelowe rozwiązania konserwatorskie na dziewięciu obiektach.
Projekt zwieńczy wydanie „Katalogu drewnianej
architektury sakralnej” i polsko-norweska telekonferencja aktywizująca lokalne środowiska, wskazująca możliwości sfinansowania efektów projektu.
Dofinansowanie projektu zostało udzielone ze
środków Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. n
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Gdy cztery lata temu wydaliśmy pierwszy numer „Skarbów”, nie marzyliśmy nawet, że stanie
się on tak rozpoznawalnym elementem promocji naszego dziedzictwa kulturowego. Że będzie
tłumaczony na ukraiński, słowacki; że będzie cytowany w bibliografiach poważnych wydawnictw. A nawet nie śniliśmy, że lista jego prenumeratorów przekroczy kilkaset polskich i zagranicznych bibliotek uniwersyteckich, uczelnianych, seminaryjnych, szkolnych różnego szczebla,
instytucji publicznych, także muzeów, szeregu placówek kultury, samorządów, kół PTTK-owskich,
biur podróży, że o wielu przewodnikach – także beskidzkich – nie wspomnę.
Po tych kilku latach udało nam się przygotować projekt „Skarby w drewnie ukryte” (patrz tekst
obok). Wspólnie z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zajmiemy się inwentaryzacją zabytkowej spuścizny naszego regionu. Drugim ważnym elementem tych prac będzie
wydanie kilku publikacji, z których szczególnie cennym ma szansę stać się „Katalog drewnianej
architektury sakralnej” na Podkarpaciu. Efektem półtorarocznych działań będzie zebranie całej
naszej spuścizny w drewnie wykonanej, w jednej książce – leksykonie.
To praca dla olbrzymiego zespołu ludzi, pasjonatów i zawodowców. Tworzymy tę grupę, ale
jednocześnie zwracamy się z apelem do tysięcy Czytelników „Skarbów Podkarpackich”, które od
21 numerów bezpłatnie docierają do Was. Pomóżcie nam w zebranie materiału fotograficznego i ikonograficznego, szczególnie tych obiektów, które nie przetrwały. Spalonych i rozebranych
drewnianych synagog, cerkwi i kościołów, które kiedyś zapełniały krajobrazy podkarpackich wsi
i miast. Mamy szansę zebrać je wszystkie w jednym miejscu, wydane w formie księgi, ale także
poprzez Internet do pozyskania przez miliony. Pomóżcie poskładać kawałki drewnianej mozaiki
w jeden wielki obraz naszej wielokulturowej układanki.
Tym bardziej więc zachęcam do lektury materiału o drewnianym kościółku św. Wojciecha
w Krośnie, pełnego wielkich dzieł sztuki, a tak rzadko udostępnianego wielbicielom zabytków. Nie
mniej ciekawą lekturą będzie peregrynacja po dawnych podkarpackich synagogach. To pierwszy
materiał dotykający tego bolesnego problemu obiektów –śladów po nieistniejącej już społeczności wyznania mojżeszowego. Mam nadzieję, że po zakończeniu cyklu prezentującego stan zachowania kirkutów w naszym województwie, rozpoczniemy podobny – tym razem o bożnicach,
które przetrwały i tych, których już nie ma.
Barbara Adamska potrafi z każdego dzieła-obrazu, na pierwszy rzut oka nawet niezbyt ciekawego, stworzyć pasjonującą opowieść o jego zawiłościach ikonograficznych, historycznych
i plastycznych. Tak jest i tym razem, o czym można się przekonać czytając o dwóch obrazach
z Galerii Dąmbskich przechowywanych w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Kolejne
teksty pokazują nam nie zawsze do końca odkryte rejony Podkarpacia: ruiny obronnego klasztoru karmelitów w Zagórzu, resztki po dawnej kwaterze żołnierskiej na kirkucie w Rymanowie
oraz szereg kapliczek rozsianych po polach i wzgórzach o XVII-wiecznej proweniencji, łączonej
z czasami „potopu szwedzkiego” i tatarskiego jasyru. Odkrywamy, prezentując niezwykłe zdjęcia,
kulisy konserwacji Madonny ze Stobiernej, obecnie wiązanej z osobą Wita Stwosza. Zachęcamy
do odwiedzenia Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, gdzie przyjechały na kilka miesięcy
dzieła z Muzeum Czartoryskich w Krakowie. I jak zwykle od czterech numerów zapraszamy do
odwiedzania naszych południowych sąsiadów, Słowaków, aby oglądać skarby po drugiej stronie
Karpat, tym razem w Medzilaborcach i Humennem.
Krzysztof Zieliński
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Na okładce: bima we wnętrzu łańcuckiej synagogi
fot. Waldemar Sosnowski

4 Judaica

tekst Stanisław Kłos

Waldemar Sosnowski

Podkarpackie
synagogi
Coroczne zgromadzenie chasydów w Leżajsku (1997 r.)
O jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic innego, tylko Dom Boży. Ów Dom Boży to oczywiście
synagoga, a przytoczony tekst*, napisany w języku hebrajskim, umieszczony jest u szczytu
frontowej ściany synagogi w Lesku. Budowla jest jedną z niewielu już pamiątek po społeczności żydowskiej zasiedlającej szczególnie licznie miasta i miasteczka dawnej Galicji.
Dziś wszystko, co związane jest z historią polskich Żydów i ich kulturą staje się coraz bardziej
odległe i obce, a już dla powojennych pokoleń na ogół mało znane. Warto więc przybliżyć choćby cząstkę wiedzy o synagogach, w Polsce bardziej znanych pod określeniem
bożnice, które przed II wojną światową stanowiły nieodłączny element krajobrazu miast
i miasteczek regionu tworzącego dziś województwo podkarpackie.

lub sztybl, zaś wyznawcy judaizmu reformowanego
używają określenia tempel. Budynki synagog wznoszone były według określonych reguł, wyróżniały
się charakterystyczną bryłą i wystrojem elewacji.
Prostokątna budowla mieściła wewnątrz jedną dużą salę modlitw przeznaczoną wyłącznie dla mężczyzn. Wejście doń poprzedzał przedsionek, nad
którym zazwyczaj była sala dla kobiet. Sala modlitw
była orientowana. Na głównej, czyli wschodniej
ścianie, umieszczano Aron Hakodesz, czyli ozdobną
szafę ołtarzową przeznaczoną na przechowywanie
tory. Pośrodku sali znajdowała się bima, podwyższenie z pulpitem służącym do czytania tory, nakryte baldachimem wspartym na czterech kolumnach. Wypada tu jeszcze dodać zdanie o torze. Jest
to Pięcioksiąg Mojżeszowy będący najcenniejszym
i najświętszym przedmiotem liturgicznym w judaizmie, zawierający podstawowe przesłania i prawa
dla Żydów.
Ile synagog było w naszym regionie – trudno
określić, w sumie zapewne kilkadziesiąt. Nawet
w najmniejszej społeczności żydowskiej był choćby
skromny dom modlitw, w miastach istniały po dwie
lub trzy synagogi. W małym Lesku było ich pięć,
zaś w Przemyślu osiem. Ich zagładę zapoczątkowały wojska niemieckie już we wrześniu 1939 roku.
Spalono wówczas synagogi w Przeworsku, Leżaj-

* Andrzej Potocki w książce Żydzi
w Podkarpackiem podaje nieco odmienną wersję tłumaczenia tego
tekstu, przedstawioną przez Abrahama Kamińskiego, leskiego Żyda:
„Jak przejmujące grozą jest to
miejsce, lecz to Dom Boży”.
Inne słowa, istota ta sama.

Inskrypcja na szczycie leskiej bożnicy

Krzysztof Zieliński

S

łowo „synagoga” jest pochodzenia greckiego,
określa miejsce zebrań lub zgromadzeń. Takim miejscem jest żydowska synagoga, która
wbrew ogólnemu mniemaniu nie jest świątynią
w pełni tego słowa znaczeniu, lecz tylko domem
modlitwy. W judaizmie nie ma bowiem świątyń.
Określenie „synagoga” zostało przejęte w wielu językach, chociaż sami Żydzi używali innych nazw.
Po hebrajsku synagoga nazywa się Bet Kneset, lub
rzadziej Bet Midrasz. W języku jidysz jest to szul.
Chasydzi swoje domy modlitwy nazywają klaus

Judaica 5

Stanisław Kłos

sku, Lubaczowie, Mielcu, Pilźnie, Rudniku i Sanoku. W niektórych spłonęli zgromadzeni tam, lub
celowo zapędzeni Żydzi. Część synagog przetrwała
wojnę, ich wnętrza zostały jednak kompletnie zdewastowane, pozbawione wyposażenia i wystroju.
A w wielu przypadkach były to rzeczy o wyjątkowej
wartości artystycznej, prawdziwe cymesy i mecyjały. Tak bogate wnętrze miała między innymi synagoga nowomiejska w Rzeszowie.
Ofiarą wojny padło wiele budowli, inne – pozbawione wyznawców – zniszczały już po wojnie. Do
chwili obecnej przetrwały tylko nieliczne, wszystkie jednak zmieniły przeznaczenie. Może poza
jednym wyjątkiem, ale o tym będzie mowa nieco
dalej. Ostatnimi czasy, niektóre budowle będące
w gestii państwa lub samorządów, stały się na po-

Krzysztof Schabowicz

Waldemar Sosnowski

Ruiny synagogi w Dukli

wrót własnością żydowskiej gminy wyznaniowej,
w przypadku naszego województwa – krakowskiej.
Dotyczy to między innymi synagog w Dębicy, Rzeszowie, Rymanowie, Jarosławiu, Przemyślu i Łańcucie. Zobaczmy zatem, co pozostało.
Jedną z najlepiej zachowanych jest synagoga
w Łańcucie. Barokowa budowla, pochodząca z drugiej połowy XVIII wieku, na zewnątrz nie wyróżnia
się specjalnym wdziękiem, zachwyt wzbudza jednak wnętrze głównej sali modlitw. Zachowała się
tu wspaniała, polichromowana dekoracja stiukowa
z XVIII wieku oraz dziewiętnastowieczne malowidła z inskrypcjami. Zrządzeniem losu budowla
przetrwała wojnę. Wprawdzie we wrześniu 1939
roku została podpalona przez Niemców, jednak na
osobistą interwencję hr. Potockiego pożar ugaszo-

Najlepiej zachowana na
Podkarpaciu bożnica
w Łańcucie i jej wnętrze

no. Pastwą ognia padło tylko wyposażenie. Przez
wiele powojennych lat stała opuszczona, w końcu
jednak została odrestaurowana i jako filia Muzeum-Zamku udostępniona do zwiedzania turystom.
Z przemyskich synagog wojnę przetrwały tylko dwie. Synagoga zwana Zasańską, pochodząca
z XIX wieku oraz synagoga zwana Szulemm, stojąca
w śródmieściu przy ulicy Słowackiego. Eklektyczna
budowla wzniesiona w 1918 roku według projektu
znanego architekta Stanisława Majerskiego uchodziła za jedną z najpiękniejszych w Polsce. Po wojnie
została przebudowana i adaptowana na bibliotekę.
Na cele kulturalne adaptowano jeszcze kilka innych
synagog, i może dzięki temu przetrwały. Należy
do nich późnobarokowa, XVIII-wieczna synagoga
w Strzyżowie, w latach 1964–1966 udanie adapto-

U dołu od lewej: dawne synagogi,
obecnie biblioteki: w Strzyżowie
i Niebylcu

Leżajsk
RZESZÓW
Strzyżów

Krzysztof Zieliński

Stanisław Kłos

Dukla

Łańcut

Niebylec

Synagoga w Jarosławiu, obecnie
Liceum Sztuk Plastycznych

Rzeszów: na pierwszym
planie Synagoga Staromiejska
(obecnie siedziba Archiwum
Państwowego), za nią Nowomiejska
z nadbudowanym piętrem
– teraz placówka Biura Wystaw
Artystycznych

wana na pomieszczenie biblioteki. Wewnątrz zachowana została bima wsparta na czterech filarach
ozdobiona XIX-wieczną polichromią. Na cele biblioteczne adaptowano też wzniesioną w XIX wieku
synagogę w Niebylcu. W jej wnętrzu zachowały się
polichromie, ale pochodzące z początków XX wieku. Podobnie, jako biblioteka, służy XIX-wieczna
synagoga w Ustrzykach Dolnych. Została jednak tak
przebudowana, że tylko na wschodniej elewacji zachowały się relikty jej pierwotnego wystroju architektonicznego. Do tego grona obiektów kulturalnych
wykorzystujących dawne synagogi można włączyć
budynki w Sokołowie Małopolskim i Tarnobrzegu.
W Kolbuszowej były przed wojną dwie synagogi,
wojnę przetrwała tylko nowsza, pochodząca z 1825
roku. Po przebudowie przeprowadzonej w latach
1964–1969 mieści ekspozycję historyczną Muzeum Kultury Ludowej.

Archiwum

Krzysztof Zieliński (4)
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Od góry: bożnica w Lesku, jej wnętrze przed 1939 r.
i współcześnie – galeria sztuki
W Jarosławiu, nieopodal rynku, usytuowany jest
Plac Bożnic, przy którym stoi ładnie utrzymany budynek dawnej synagogi, pochodzącej z przełomu
XIX i XX wieku, po wojnie adaptowanej dla potrzeb Liceum Sztuk Plastycznych. Na jej zapleczu
jest jeszcze druga, starsza synagoga pochodząca
z początków XIX wieku. Kiedy ją oglądałem rok
temu była opuszczona i zaniedbana. Dwie, znajdujące się nieopodal rynku w Rzeszowie, synagogi
miały więcej szczęścia. Spalone przez wojska niemieckie przed opuszczeniem miasta latem 1944
roku, zostały odbudowane. Synagoga mała, zwana

Staromiejską, pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku; synagoga duża, zwana Nowomiejską, powstała
na przełomie XVII i XVIII wieku.
Wróćmy do synagogi w Lesku. Tutejsza synagoga
jest bodajże najstarszą w regionie, posiada cechy architektury renesansowej i wyraźnie obronny charakter. Przypuszczalnie została zbudowana na przełomie
XVI i XVII wieku, później była jednak dwukrotnie
przebudowywana. W jej wnętrzu nie było tak charakterystycznej bimy, lecz tylko podwyższenie do czytania tory, bardzo ozdobne. Kompletnie zdewastowana
przetrwała wojnę, lecz później popadła w ruinę. Odbudowana w latach 1960–1963 z przeznaczeniem na
cele kulturalne służy jako Galeria Sztuki Bieszczadzkiego Domu Kultury. Na koniec warto poświęcić nieco miejsca synagodze w Rymanowie, niegdyś okazałej
renesansowej budowli pochodzącej z XVII wieku.
Przez całe dziesiątki powojennych lat była to malownicza, coraz bardziej rozpadająca się ruina. Solidne,
kamienno-ceglane mury trwały na przekór losowi, aż
w końcu doczekały się lepszych czasów. Odbudowę
podjęto wiosną 2005 roku. Zgodnie ze swoim przeznaczeniem budowla ta, jako jedyna w regionie, nadal
służy celom kultowym. Modlą się tu Żydzi pielgrzymujący do grobów słynnych cadyków spoczywających na rymanowskim kirkucie.

Krzysztof Staszewski
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Rymanów – odbudowywana synagoga spełniać znów będzie cele kultowe
Cieszanów – opuszczona świątynia od lat czeka na remont

Rymanowska synagoga odzyskuje dawną świetność, dwie inne piękne niegdyś budowle, w Cieszanowie i Wielkich Oczach, od lat opuszczone i zrujnowane czekają swego końca. I na tym zakończymy
tę, z konieczności krótką, opowieść o podkarpackich
synagogach żydowskim pozdrowieniem Szołem alejchem, co oznacza „pokój wam”. n

Na „nowe życie” czeka także
bożnica w Wielkich Oczach

Cieszanów

RZESZÓW

Rymanów

Grażyna Stojak

Ťažké je určiť, koľko synagóg bolo v našom regióne, dá sa predpokladať, že niekoľko desiatok. Aj
v tej najmenšej židovskej obci bola aspoň skromná
modlitebňa a v mestách sa nachádzali po dve alebo
tri synagógy. V malom Lesku ich bolo päť a v Przemyśli osem. Už v septembri 1939 mali ich zánik na
svedomí nemecké vojská. V tom období boli spálené synagógy v Przeworsku, Leżajsku, Lubaczowe,
Mielci, Pilzne, Rudniku a Sanoku. Niekoľko z nich
pretrvalo vojnu, ale ich interiér bol úplne zdevastovaný a pozbavený výzdoby a výbavy. Dodnes sa
zachovalo len niekoľko, všetky jednak zmenili svoj
účel. V poslednom období boli niektoré budovy,
ktoré sú v správe štátu alebo samospráv, vrátené židovskej náboženskej obci, v prípade nášho vojvodstva – krakovskej. Týka sa to synagóg v Dębici, Rzeszowe, Rymanowe, Jarosławe, Przemyśli a Łańcute.
Jedna z najzachovalejších je synagóga v Łańcute. Baroková budova, pochádzajúca z druhej
polovice 18. storočia, svojím čarom zvonka veľmi
nevyniká, ale uchvacujúci je vnútrajšok hlavnej modlitebnej sály. Zo všetkých przemyślských synagóg
len dve prežili vojnu. Synagóga nazývaná Zasańská
pochádzajúca z 19. storočia a synagóga nazývaná
Szulemm, ktorá stojí v centre mesta na ulici Słowackého. Zopár iných bolo adaptovaných na kultúrne
účely a vďaka tomu sa možno zachovali. Patrí k nim
neskorobaroková synagóga v Strzyżowe pochádzajúca z 18.storočia. Synagóga v Niebylci bola odovzdaná do užívania knižnici, na tie isté účely sa využíva
aj niekdajšia modlitebňa v Ustrzykoch Dolných.

Stanisław Kłos

Podkarpatské
synagógy

Wielkie
Oczy
Jarosław

Lesko
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Widoki

W rejestrze obrazów z Galerii Dąmbskich, pochodzącym z akt spadkowych po jej założycielu
Łukaszu pod numerem 267, figuruje zapis ciekawej treści: „Prospekta Petersburskie przez
Canalettego na płótnie malowane”. Określenie panoramicznych widoków rosyjskiej metropolii
pochodzi z czasów, kiedy powstawał testament Dąmbskiego, czyli z 20. lat XIX stulecia. W kolekcji znajdowały się cztery wizerunki Petersburga, wszystkie tych samych rozmiarów, wykonane
ręką jednego artysty. Dwa z nich pozostają w zbiorach rzeszowskiego Muzeum. Trzecie płótno,
obecnie własność Lwowskiej Galerii Sztuki, trafiło jako depozyt do zamku w Olesku, gdzie pełni
rolę panneaux, wmurowane na stałe w ścianę nad kominkiem w jednej z komnat.

tekst Barbara Adamska

w zbiorach

W

idoki miejskiej architektury są szczególnym rodzajem krajobrazu zwanym wedutą. Tła pejzażowe z motywami architektury znamy już ze sztuki starożytnej. We wczesnym
średniowieczu pojawiają się na kartach iluminowanych rękopisów, czy bizantyjskiej mozaiki
i przypominają raczej teatralne rekwizyty. Na
początku XV w. bracia Limbourgowie zaczęli
postrzegać i odtwarzać otaczający ich świat
odmiennie niż w sposób, w jaki dotychczas
to czyniono. Ci niderlandzcy miniaturzyści
łączyli piękno wnikliwej obserwacji natury
z wytworną manierą międzynarodowego,
dworskiego stylu. W tłach swoich kompozycji
wiernie odtwarzali prócz pól i lasów gotycką architekturę zamków i warownych miast.
Blisko sto lat wcześniej Ambrogio Lorenzetti
(1290–1348) namalował jeszcze wspanialszą
panoramę miasta. Jego ogromny fresk w sieneńskim Palazzo Publico wyobraża alegorię
dobrych i złych rządów ze scenami rodzajowymi rozgrywającymi się w rozległej, miejskiej przestrzeni.
Renesansowi filozofowie, architekci, a i niektórzy władcy na fali idei neoplatońskich
rozwijali koncepcję idealnego, miejskiego
organizmu. Ich zamysły najlepiej zilustrował
Bracia Limburgowie, Bardzo bogate godzinki Luciano Laurana, kiedy ok. 1470 roku przedstawił widok wyimaginowanej architektury
księcia de Berry – Wrzesień, Musée Condé,
Chantilly, 1410–1416
miasta, dając doskonały przykład zastosowania linearnej perspektywy. Niezwykle uda-

Gentile Bellini, Uzdrowienie Pietro dei Ludovici,
Gallerie dell’Accademia, Wenecja, ok. 1501
ne doświadczenia z przedstawieniami szerokiego
tła z perspektywą i pejzażem architektonicznym
będą udziałem weneckich mistrzów z klanu Bellinich, działających u zarania renesansu. Tematami
ich gigantycznych kompozycji były sceny z legend
świętych patronów, dziejów Św. Krzyża i cudów, jakie wydarzyły się w Wenecji. Gentile Bellini (1429–
–1507) i Vittore Carpaccio (1450–1526) stworzyli monumentalne obrazy, zaludniając je tłumami
mieszkańców tej bajecznie bogatej republiki na tle
jej wspaniałej architektury.
Holendrzy, niedoścignieni mistrzowie siedemnastowiecznego pejzażu wiernie odtwarzali otaczający świat, by jako „wycinek natury” łudził oko
widza. Pogodna panorama miasta oświetlonego
ciepłymi promieniami słońca, odbijającego się
w wodzie, czyli Widok Delft Jana Vermeera (1632–
–1675) z cudownie przejrzystą atmosferą i emanacją światła kojarzy się dzisiaj z doskonałą, współAmbrogio Lorenzetti, fragment fresku Dobre i złe rządy, powstały
w latach 1338–1339 w Palazzo Publico w Sienie
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Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Vittore Carpaccio, Chwała św. Vitalisa, Kościół San Vidal, Wenecja, 1514
czesną fotografią. Architekturę miejską malował
z zamiłowaniem Jan van der Heyden (1637–1712).
Ten solidny pracownik administracji Amsterdamu
z wielką cierpliwością i spokojem cyzelował efekty
gry światła, dokumentując najważniejsze budowle:
Amsterdamu, Haarlemu, Brukseli.
Prawdziwie jednak rozsławili wedutę w XVIII wieku weneccy mistrzowie. Potrafili uchwycić szczególną atmosferę miasta, charakterystyczne oświetlenie i koloryt w obrazach, w których umieli
połączyć widoki architektury, wody, nieba z wize-

runkami ulicznego życia, obfitującego we wspaniałe festyny,
karnawałowe imprezy, procesje,
czy oficjalne uroczystości. Wybitnymi przedstawicielami tego
kierunku byli: Francesco Guardi (1712–1793), Giovanni Antonio Canal (1697–1768) i jego
siostrzeniec Bernardo Bellotto
(1721–1780), dwaj ostatni nosili
przydomek Canaletto. Bellotto
– uczeń swojego wuja – tak jak
jego mistrz i nauczyciel kontynuował wedutę, którą pojmował jako urbanistyczny portret miasta.
Zanim trafił do Polski i został nadwornym malarzem Stanisława
Augusta Poniatowskiego, zyskał
już międzynarodową sławę, malując widoki licznych miast Italii,
Saksonii, Austrii.
Panoramy Petersburga z rzeszowskiego Muzeum nie wytrzymują porównania z dziełami
Bernarda Bellotta, któremu na
początku XIX stulecia zostały
przypisane. Ich autor, anonimowy kopista o średnich umiejętnościach powielił dokładnie olejnymi farbami na płótnie wzory
wypracowane już wcześniej w grafice. Płótna z kolekcji w Rzeszowie, jak i obraz wystawiany
w Olesku na Ukrainie wyróżnia
prostota kompozycji. Przestrzeń
w tych malowidłach zbudowano
oparciu o zasady perspektywy
linearnej, gdzie punkt zbieżności
wyznacza środek linii horyzontu. Centralnie usytuowana Newa zajmuje obszar ogromnego
trójkąta, którego dwa boki stanowią linię nabrzeży obustronnie zabudowanych. Zwarte ciągi
pałacowej architektury składają
się z bardzo podobnych, trzykondygnacyjnych budynków ze
spadzistymi dachami, krytymi
czerwoną dachówką. Przy do-

Johannes Vermeer, Widok Delft,
Royal Picture Gallery Mauritshuis,
Haga, 1660–1661

Jan van der Heyden, Nowy Ratusz
w Amsterdamie, Luwr, Paryż,
po 1667 r.

Francesco Guardi, Canale Grande
w Wenecji, Luwr, Paryż, 1768
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Giovanni Antonio Canaletto, Northumberland House w Londynie, 1752

Bernardo Bellotto zw. Canaletto,
Neumarkt w Dreźnie, Muzeum
Ermitaż, Petersburg, 1747

kładnym oglądaniu dostrzegamy ich dekoracyjne
detale: rzeźbione frontony, gzymsy, pilastry, galeryjki z balustradami. Autor prospektów Petersburga starał się wiernie i szczegółowo powtórzyć architekturę według suchego, dokumentalnego rysunku
pierwowzoru. Starannie przedstawił ruch okrętów
i statków na rzece, a także drobny sztafaż: sylwetki
przechodniów, marynarzy, żołnierzy i zaprzęgów
konnych. W miejscach, w których nie mógł dokładnie odczytać z ryciny linii konturów architektonicznych detali, malował gzymsy, schodki, galeryjki
według własnych umiejętności, niekiedy uchybiając
zasadom perspektywy.
Koloryt płócien jest chłodny, jak w obrazach
XVIII-wiecznych wedutystów, przedstawiających
często duży obszar wody i nieba. Jednak w zesta-

wieniu ze srebrzystą tonacją dzieł Canaletta, którą ten malarz wzbogacał gamami: turkusowych
błękitów, bladych różów, perłowych szarości, jabłkowych zieleni (ulubionych barw rokoka), w panoramach Petersburga dostrzegamy brak takiego
kolorystycznego wyrafinowania. W obrazach uderza niedoskonałe zestawienie jasnego, chłodnego
błękitu nieba z intensywnie szmaragdową zielenią
tafli wody. Na tym tle pojawiają się, w zależności
od oświetlenia jasne lub ciemne akcenty, są nimi
zarówno architektura, statki i okręty, jak i sztafaż,
a nawet obłoki na niebie. Artysta posłużył się archaiczną manierą, dla przedstawienia kolorystycznej perspektywy, pogrążając pierwszy plan w ciemnej zieleni i głębokich brązach, następny bardziej
wyrazisty rozjaśnił. Uderza też brak powietrznej
perspektywy, czyli gaśnięcia barw w miarę zbliżania się do linii horyzontu. Malarz nie potrafił także

wydobyć subtelnej gry świateł i cieni, właściwej weneckim mistrzom weduty.
Jednak panoramiczne widoki Petersburga, które
powstały po 1763 r. jako dzieła miernego artysty,
posiadają wartość nieocenionego przekazu historycznego, dokumentującego topografię ówczesnej
stolicy Rosji. Aby sprawdzić, jak wierny był ten
przekaz warto podążyć wybrzeżami Newy w ślad
za pędzlem artysty.
W kompozycji z mostem pontonowym, łączącym brzegi Wielkiej Newy (wzniesionym w 1727 r.)
pierwszy plan zajmuje jego drewniana konstrukcja
usytuowana na barkach. Lewy brzeg na linii mostu
flankuje zacieniony fragment rokokowej dzwonnicy soboru św. Izaaka, zbudowanego w latach
1717–1727. Ta ówczesna cerkiew Isakijewska ule-
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gła zniszczeniu, po czym została rozebrana, a na jej
miejscu ustawiono pomnik Piotra Wielkiego dłuta
Falconeta, odsłonięty w 1782 r. Warto wspomnieć,
że następny, monumentalny, klasycystyczny sobór
św. Izaaka, zbudowany w latach 1818–1840 usytuowano dalej od wybrzeża. Za dzwonnicą wznosi się
barokowy pałac hr. Bestużewa-Rumina z ok. połowy XVIII w., odznaczający się bogatą, rzeźbiarską
dekoracją fasady. Położone za nim w dalszej perspektywie okazałe rezydencje należały do przedstawicieli peterbuskiej elity, do ks. Czerkaskiego
i Trybeckiego.
Na przeciwległym brzegu rzeki widnieje niewielki
fragment Wyspy Wasilewskiej z pałacem Mienszykowa, wzniesionym w latach 1710–1750, wspaniałym, późnobarokowym założeniem z przylegającymi oficynami i ogrodem. Aleksander Mienszykow,
marszałek Piotra I i carski faworyt, po zmianie na
rosyjskim tronie został zesłany na Syberię. Pałac zaś
oddany hrabiemu Ostermanowi stał się później siedzibą Zakładu Naukowego Inżynierii Lądowej. Ów
wojskowy instytut, kształcący kadetów szlacheckiego pochodzenia zaistniał jako ważny ośrodek dworskiej kultury. W tym miejscu odbywały się amatorskie przedstawienia, bowiem w XVIII w. miasto nie
posiadało jeszcze profesjonalnego teatru (jeśli nie
liczyć występów cudzoziemskich trup, goszczących
na dworze cesarzowych Anny i Elżbiety). Dlatego
rola prekursora rosyjskiego teatru przypadła zespołowi I Korpusu Kadetów, działającemu już przy
końcu 40. lat XVIII stulecia.
Za pałacem Mienszykowa, kierując się w dół
biegu Newy, usytuowane trzy okazałe budowle
należały do: Gołowkinów i Dołgorukich, przedstawicieli najmożniejszych rodów w czasach Piotra I.

Ich historia wiąże się z powołaniem Akademii
Sztuk Pięknych w 1757 r. Pałac Dołgorukowa po
aresztowaniu jego właściciela, przekazany austriackiemu dyplomacie Lobkowitzowi zakupiła w 1759
roku. pierwsza artystyczna uczelnia w Petersburgu.
Później w ten sam sposób pozyskano i dołączono
dawną rezydencję Gołowkina. Gmachy widoczne
w dalszej perspektywie zbudowano w latach 30.
XVIII wieku, zaś od połowy tegoż stulecia stały się
siedzibą Akademii Morskiej.
Wśród okrętów i statków, rozmieszczonych na
Newie rozpoznajemy, kierując się od strony prawej
w lewo: bryg handlowy, wojenną galerę, kolejny
bryg handlowy oraz jacht, wzorowany na holenderskich, używanych w XVII i XVIII w. Niezwykłym
zjawiskiem jest galera z wiosłami. Okręty wojenne tego typu po raz ostatni w Europie zachodniej
Europie wystąpiły w XVI stuleciu w podczas bitwy
pod Le Panto. W Rosji pływały jeszcze przez cały
XVII wiek w czasie bitew toczonych ze Szwedami
na wodach Zatoki Fińskiej.
Sylwetki sztafażu są ważnym elementem datującym obraz: to rokokowe karoce i ubiory jeźdźców,
a przede wszystkim wojskowi w mundurach. Po
moście maszeruje kompania rosyjskiej piechoty
z oficerem na czele, za nią roty grenadierów i muszkieterów. W latach 1763–1770 grenadierzy carskiej
armii nosili charakterystyczne, wysokie, ostrołukowe czaka i czerwone wyłogi mundurów takie, jak je
odtworzył autor obrazów.
Równie interesująco przedstawia się bliźniacza
kompozycja panoramy Petersburga z Małą Newą
w ujęciu między stocznią a Wyspą Wasiliewską.
Po lewej stronie nabrzeża wznosi się pałac generała feldmarszałka Minicha, faktycznie sprawującego
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Nieokreślony malarz, XVIII w.,
Widok Petersburga po 1763 r.,
ze zbiorów Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
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Nieokreślony malarz, XVIII w.,
Widok Petersburga po 1761 r.,
ze zbiorów Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie

Joseph Valeriani i Michaił Iwanowicz
Machajew, Widok na Newę między
Pałacem Zimowym i Akademią Nauk
w Sankt Petersburgu,
Muzeum Ermitaż, 1753

w stolicy rządy za panowania carycy Anny Iwanowny. Fasadę trzykondygnacjowego gmachu dekorowała rustyka, pionowe pilastry, fronton z rzeźbionymi
panopliami i wieńczące go posągi. Właściciela barokowej rezydencji spotkał podobny los, jak innych
faworytów uzależnionych od carskiej łaski. Minich
poszedł na zesłanie w 1750 r., a 20 lat później, podczas wielkiego pożaru miasta spłonął jego pałac. Pod
końcu XVIII stulecia na tym miejscu powstał nowy
gmach Morskiego Korpusu, zachowany do dziś. Dalej wzdłuż tego samego nabrzeża ciągnie się architektura charakterystycznych dla tej dzielnicy eleganckich domów. Na linii horyzontu pojawia się słabo
widoczny budynek Kunstkamery, barokowego
pałacu, gdzie obecnie mieści się Muzeum Antropologii i Etnografii.

Na prawym brzegu szpaler rezydencjonalnej architektury rozpoczyna gmach wybudowany w latach 1736–1738, należący do rosyjskiego przemysłowca Demidowa. Za nim reprezentacyjne domy
o podobnych fasadach to rezydencje ks. Chowańskiego, hr. Szeremietiewa. Na bardzo dalekim planie artysta pokazał okręty stojące na pochylniach
stoczni oraz zwieńczoną iglicą wieżę Admiralicji.
Na samej linii horyzontu pojawia się strzelista sylwetka dzwonnicy Soboru Pietropawłowskiego.
Ciekawie przedstawia się ruch na wodach Małej
Newy. Przy prawym brzegu oglądamy cesarską galerę. Na środku rzeki pozostaje fregata, jej niekompletne maszty i reje mogą nasuwać przypuszczenie,
że ów okręt wojenny przedstawiono w fazie jego
budowy. Bliżej lewego brzegu pływają: duży statek

Spotkanie
z rozpostartymi żaglami i bryg, a w tle mniejsze jednostki: barki i rzeczne szkuty.
Pedantyczna skłonność, z jaką malarz odtwarzał wszelkie detale, nie uchroniła go od poważnego błędu. Bandery rosyjskiej floty miały krzyż św.
Andrzeja błękitny na białym tle, a z niewiadomej
przyczyny autor obrazów zmienił barwy bander na
kolory czerwieni i czerni.
Płótna z panoramicznymi prospektami Petersburga powstały po 1763 r. w oparciu o wzory graficzne. Sztychy te rytowali Jakob Wasiliewicz Wasiliew (1730–1760) i Iwan Pietrowicz
Jeliakow (1724–1756) według rysunków Michaiła
Iwanowicza Machajewa (1718–1770). Grawiury
przechowywane w zbiorach Ermitażu należą do
nielicznych zachowanych z wielkiej serii rycin do albumu, prezentującego wspaniałą architekturę i monumentalne założenia urbanistyczne nowej stolicy
Rosji. Album ów przygotowała rosyjska Akademia
Nauk z okazji uczenia jubileuszu 50-lecia założenia
Petersburga. Zadaniem tak wspaniale pięknie ilustrowanej publikacji miało być rozsławienie nowej,
wspaniałej stolicy rosyjskiego imperium, budowanej z rozmachem od 1703 r., a mało jeszcze znanej
w ówczesnej Europie.
Pracę nad wykonaniem rysunków powierzono
Machajewowi. Ten syn skromnego duchownego
w wieku 11 lat przybył do Petersburga, gdzie został
uczniem Akademii Nauk Matematycznych i Nawigacyjnych. Po jej ukończeniu pozostał na uczelni aktywnie uczestnicząc w pracach nad wydaniem wielkiego atlasu Rosji. W roku 1746 Machajew dzięki
wysokiej ocenie własnych rysunkowych osiągnięć
otrzymał od Akademii Nauk zlecenie na wykonanie
widoków Petersburga i jego okolic. Od tego czasu
rozpoczął żmudną pracę rysownika-dokumentalisty, która do końca wypełniła jego życie. Z powodu
wielkiej drobiazgowości, jak i złożoności przedsięwzięcia Machajew posługiwał się, jak czynili to malarze wedut, przyrządem „do fotografowania prospektów”, czyli kamerą-obskurą. W zaciemnionym
pomieszczeniu system soczewek i lustro rzutowały
na planszę widok krajobrazu, który odrysowywał
malarz. Wszystkie widoki architektury z jej detalami oraz sztafażem wykonywał sam Machajew. Architekt Johann Schumacher i Giuseppe Valeriani,
profesor perspektywy w petersburskiej Akademii
Nauk konsultowali jego prace. Schumacher wybierał punkty obserwacyjne. Wypadały one czasem na
środku rzeki, jak w przypadku widoku Małej Newy.
Wówczas rysownik z wszystkimi przyrządami zajmował miejsce w saniach, które zimą wyjeżdżały na
skutą lodem rzekę i tam pracował.
Wykończone rysunki Michaiła Iwanowicza Machajewa przekazywano do pracowni grawiur w Akademii Nauk, gdzie liczni graficy wykonywali według
nich ryciny. W 1750 r. ukończono nakład pierwszych 100 egzemplarzy albumu i zgodnie z przeznaczeniem rozesłano do ambasad, rosyjskich poselstw i królewskich bibliotek. Następne nakłady
również cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
w Rosji i za granicą. Według poszczególnych wido-

ków, zamieszczonych w albumie, powstały kopie
graficzne i malarskie. Wśród nich pozostają płótna z panoramicznymi wizerunkami Petersburga,
przechowywane w kolekcji Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie. n
Nieocenioną pomoc, za którą składam podziękowanie i wyrazy wdzięczności, okazał mi Pan Jan
Czop, historyk, znawca wojskowości. Dotyczyła ona
identyfikacji pływających jednostek oraz określenia
mundurów wojskowych przedstawionych na panoramach Petersburga.

z dziełem

Od lewej: Zasada działania camery
obscura w: Encyclopédie ou
dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers, Denis Diderot
and Jean le Rond d’Alembert,
1751; oryginalna camera obscura
przechowywana w Science Museum
w Londynie

Panoráma Sankt Peterburgu
v Rzeszowe
V zozname obrazov z Galérie Dąmbských sa pod číslom 267 nachádza zaujímavý zápis: „Canalettiho Peterburgské
prospekty maľované na plátne”. Kolekcia
obsahuje štyri obrazy St. Peterburgu, všetky rovnakých rozmerov, vytvorené rukou
jedného umelca. Dva z nich sa dodnes
nachádzajú v zbierkach Rzeszowského
múzea. Tretie plátno, v súčasnosti majetok
Ľvovskej galérie umenia, sa dostalo do depozitu na zámku v Olesku a je vmurované
do steny nad krbom v jednej z komnát.
Panorámy St. Peterburgu sa nedajú prirovnať k dielam Bernarda Bellotta, ktorému
boli začiatkom 19. storočia pripísané. Ich
autor, anonymný kopista s priemernými
schopnosťami, dôkladne zreprodukoval
olejnými farbami na plátne vzory, ktoré
boli už predtým vypracované v grafike.
Plátna s panoramatickými prospektmi St. Peterburgu vznikli po roku 1763
podľa grafických vzorov. Rytiny prechovávané v zbierkach Ermitáže patria k tým
skromne zachovaným z veľkej série rytín
do albumu, predstavujúceho nádhernú
architektúru a monumentálnu urbanistiku nového hlavného mesta Ruska. Tento
album pripravila Ruská akadémia vied pri
príležitosti osláv 50-teho výročia založenia St. Peterburgu. Úlohou tak krásne ilu-
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strovanej publikácie malo byť preslávenie nového nádherného hlavného mesta
ruského impéria, budovaného s veľkým
rozmachom od roku 1703 a málo známeho vo vtedajšej Európe. Vytvorením kresieb bol poverený Machajev. Architekt
Johann Schumacher a profesor perspektívy v peterburgskej Akadémii vied Giuseppe Valeriani boli konzultantmi jeho
prác. Schumacher vyberal vyhliadkové
body. Niekedy sa stávalo, že sa nachádzali v strede rieky, ako v prípade panorámy
Malej Nevy. Vtedy kreslič so všetkými pomôckami sadal na sane, ktoré v zime potiahli na zamrznutú rieku a tam pracoval.
Ukončené kresby Michala Ivanoviča
Machajeva boli odovzdané do ryteckej
dielne v Akadémii vied, kde množstvo
grafikov tvorilo podľa nich rytiny. V roku
1750 bolo vydaných prvých 100 exemplárov albumu a v súlade s ich predurčením boli rozoslané do veľvyslanectiev,
ruských zastupiteľstiev a kráľovských
knižníc. Ďalšie vydania vzbudzovali veľký
záujem v Rusku aj za hranicami. Podľa
vzoru jednotlivých panorám v albume
vznikali grafické a maliarske kópie. Jednými z nich sú plátna s panorámou St.
Peterburgu, ktoré sú prechovávané v kolekcii Oblastného múzea v Rzeszowe.

turystycznym szlaku

Malownicze ruiny na szczycie
wzgórz inspirują do snucia
legend, tajemniczych opowieści
o dawnych mieszkańcach czy…
duchach. Nie inaczej jest i w
Zagórzu, gdzie na stromym
wzniesieniu zwanym imieniem
Marii (Mariemont) piętrzą się
ruiny klasztoru, zapładniające
wyobraźnię nie tylko pisarzy.

Stanisław Kłos

Klasztor w Zagórzu, zdjęcie
z przełomu lat 50. i 60. XX wieku

tekst Agata Chmura, fot. Artur Wysocki

Ruiny nad

I

nicjatorem budowy karmelu w Zagórzu był
chorąży nadworny koronny, Jan Franciszek
Stadnicki, od 1697 r. obdarzony tytułem wojewody wołyńskiego. On to sprowadził nad Osławę
karmelitów bosych, zakonników o surowej regule,
postanawiając wznieść dla nich kościół i klasztor.
Miał on służyć nie tylko jako miejsce kontemplacji
i pustelniczego życia, ale także schronienie dla weteranów wojennych oraz spełniać funkcje obronne.
Wznoszenie karmelu rozpoczęto na początku
XVIII stulecia. Prace były możliwe dzięki hojności
F. Stadnickiego, który wspierał budowę odpowiednimi zapisami fundacyjnym (w 1700 i 1710 r.). Nie
zapomniał o karmelu i w testamencie, ustanawiając w nim darowiznę dotyczącą szpitala, na mocy
której opieką objęto 12 weteranów wojskowych pochodzenia szlacheckiego, zapewniając im schronienie i pomoc medyczną w trakcie choroby.
Prace postępowały na tyle szybko, że w 1714 r.
we wzniesionych już budynkach mogło zamieszkać
kilku zakonników. Tegoż roku nastąpiła uroczysta
introdukcja (wprowadzenie) karmelitów i poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Ceremonii tej przewodniczył biskup przemyski Jan
Kazimierz de Alten Bokum. W 1726 r. utworzono
w Zagórzu przeorat. Przed 1730 r. ukończono budowę obiektów sakralnych i mieszkalnych, a trzy
lata później obronnych. W ten sposób nad Osławą stanęła monumentalna budowla wykorzystująca naturalne walory obronne stromego wzgórza
wznoszącego się prawie 400 m n.p.m.

Chirho
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Elewacja kościoła jezuickiego Il Gesu w Rzymie
Na obszarze o powierzchni blisko dwa hektary
stanęły budynki o charakterze sakralnym, mieszkalnym i obronnym, otoczone warownym murem ze
strzelnicami, wykonanym z piaskowca wydobytego
z koryta rzeki. W skład całego kompleksu wchodził
kościół, klasztor, dwie baszty, dwupiętrowa kordegarda znajdująca się przy bramie wjazdowej, duży
filar z figurą Matki Bożej, budynek dla furtiana,
kilkunastometrowa studnia, budynki gospodarcze
– w karmelu zamieszkało 20 zakonników, którzy
prowadzili gospodarstwo rolne, uprawiali ogród
warzywny i hodowali drzewa owocowe.
Najważniejszą budowlą karmelu była świątynia przemianowana na wezwanie Wniebowzięcia
NMP. Cały zespół klasztorny był budowany zgodnie z regułą obowiązującą karmelitów. Jako wzór
służył kościół Santa Maria della Scala według projektu architekta Francesco da Voltera, wzniesiony
pod bezpośrednim wpływem kościoła jezuickiego
Il Gesu w Rzymie. Jako ciekawostkę można podać, że długość i szerokość świątyni liczono na liście palmowe. Oczywiście modyfikowano wzorzec
w zależności od wielkości zgromadzenia i warunków geograficznych. W XVIII w. nie przestrzegano
już tak rygorystycznie przepisów budowy. Łatwiej
można było uzyskać zezwolenia na różne innowacje, zwłaszcza co do bryły kościoła. Zaczęto budować kościoły okazałe z wieżami i kopułami, jak np.
w Berdyczowie, Milatynie, Wiśniowcu, Kamieńcu

Osławą
Podolskim czy właśnie w Zagórzu. Tutaj barokowa
świątynia została posadowiona na rzucie prostokąta. Jej architektoniczna oryginalność polegała na
centralnie położonej ośmiobocznej nawie głównej.
Na osi poprzecznej nawy umieszczono dwie kaplice. Prezbiterium było czteroprzęsłowe, nakryte
sklepieniem kolebkowym z lunetkami. Kruchta,
umieszczona tuż za wejściem głównym, posiadała
sklepienie beczkowe, kaplice zaś krzyżowe. Nawę
główną pokrywała płaska kopuła.
Bezwieżowa fasada kościoła nawiązywała do
wspomnianego wzorca Il Gesu. Posiadała trzy
przęsła – wejście znajdowało się w środkowym,
a nad nim umieszczono okno od chóru (muzycznego). W bocznych przęsłach znajdowały się nisze,
w których stały figury patronów karmelitów bosych
– św. Jana od Krzyża i św. Teresy z d’Avilla (obecnie rzeźby znajdują się w sanockim muzeum). Fasadę wieńczył trójkątny szczyt z okrągłym oknem.
Od strony prezbiterium umieszczono dwie wieże,
w dolnej części kwadratowe, w górnej – ośmioboczne. Wieńczyły je typowe dla baroku hełmy.
Wnętrze urządzone było z przepychem. Nie
ma co się dziwić temu bogactwu, zwłaszcza kiedy
weźmie się pod uwagę fakt, że w znacznej mierze
wystrój świątyni sfinansowała córka fundatora –
Anna Stadnicka, przeznaczając na ten cel własne
srebra i klejnoty.
Ściany kościoła zdobiły iluzjonistyczne freski.
W prezbiterium namalowano scenę Zwiastowania
NMP z aniołem umieszczonym na tle czerwonej
kotary. W płytkiej niszy, która powstała po zamurowaniu okna, znajdował się fresk przedstawiający Boga Ojca z kulą ziemską w ręku, otoczonego
gronem aniołów. Iluzjonistyczne ołtarze boczne
były poświęcone: św. Józefowi i MB Szkaplerznej,
św. Teresie, św. Janowi od Krzyża i św. Tekli. Freski
pokrywały również sklepienie nawy głównej. Nie
wiadomo, kto był ich autorem. Jedni przypisują je
Marcinowi Stroińskiemu, inni karmelicie Grzegorzowi Czajkowskiemu, czy też bliżej nieokreślonemu malarzowi włoskiemu.

Na
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Drugą osobliwością klasztornego kościoła było
umiejscowienie ambony. Otóż znajdowała się ona
po prawej stronie, a nie jak chce tradycja, lewej
stronie ołtarza. Najprawdopodobniej przyczyniło się do tego obsunięcie ziemi w trakcie budowy
kościoła. Wpłynęło to na inne zmiany architektoniczne, np. wejściową fasadę świątyni trzeba było
dobudować od wschodu.
Od strony południowej przylegał do kościoła piętrowy klasztor, z obiegającymi wirydarz krużgankami. Oprócz cel znajdowały się w nim m.in. refektarz, kuchnia i biblioteka. Ta część zabudowy już
nie istnieje. Poza murami karmelu (na płn.-wsch.
stoku wzniesienia) znajdował się szpital dla weteranów wojskowych – funkcję opiekuńczą klasztoru
określała fundacja Stadnickiego. Wśród jego pierwszych pensjonariuszy znaleźli się bohaterowie spod
Wiednia. Na co dzień mieszkali oni w kordegardzie, a w razie choroby mieli zapewnioną opiekę
i leczenie w osobnym budynku. Przy kościele działał chór i zespół muzyczny, który pomagał organiście w uświetnianiu uroczystości religijnych. Klasztor był miejscem pracy dla okolicznych włościan
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RZESZÓW

Sanok
Zagórz

Na zdjęciu widoczne
przemurowania kamiennego muru
ratujące wieżę przed zawaleniem
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– kucharza, rzemieślników, praczek i sprzątaczy.
W owym czasie
Zagórz nie posiadał
własnego kościoła,
a parafia została erygowana dopiero w roku 1750. Karmelici otoczyli opieką duszpasterską okoliczną ludność, a jeden zakonników został potem nawet proboszczem zagórskiej parafii.
Mariemont tętnił życiem, szczególnie w trakcie
odpustów, kiedy to do karmelu przybywały liczne
pielgrzymki, gdyż zakonnicy szerzyli kult Matki
Bożej z Góry Karmel, a figura Bożej Rodzicielki
stała przed wejściem do kościoła. Wśród pątników
przybywających nieraz z daleka, pojawiali się katolicy z terenu dzisiejszej Słowacji.
Oprócz funkcji sakralnej, już w chwili swego powstania obiekt miał znaczenie militarne. Wzniesiony na wzgórzu otoczonym z trzech stron wodami
Osławy wyróżniał się potężnymi, 5-metrowymi
murami i dwoma basztami usadowionymi od południa. Jedna z nich mieściła bramę pozwalającą na
szybkie opuszczenie klasztoru, natomiast reprezen-

tacyjna brama wjazdowa z podjazdem znajdowała
się od strony północnej.
Wzniesiony według wzorów średniowiecznych
warowny klasztor już w chwili swego powstania
uchodził za przestarzały. Także jego znaczenie
militarne było już wówczas niewielkie. Po Pokoju Karłowickim Turcy przestali nam już zagrażać,
znikome było również zagrożenie ze strony Siedmiogrodu, znajdującego się w strefie wpływów
Habsburgów. Jednak w listopadzie 1772 r. klasztorne mury rozbrzmiały wystrzałami. Schronili
się tu konfederaci barscy, stawiając zbrojny opór
rosyjskiej armii pod wodzą gen. Drewitza. W czasie szturmu pożar objął część klasztoru i kościoła.
Zakonnicy zabrali się do odbudowy zniszczonych
budynków, jednak do dawnej świetności nie udało
się przywrócić karmelu już nigdy. Złożyło się na
to wiele przyczyn. Po pierwszym rozbiorze nastąpiło pogorszenie sytuacji społecznej, gospodarczej
i politycznej. Zaborcom na pewno nie podobało się
wsparcie konfederatów przez patriotycznych karmelitów. W Zagórzu powstała parafia, więc praca
duszpasterska zakonników została w znacznym
stopniu okrojona. Zakazywano pielgrzymek, więc
i pątników przybywało coraz mniej na Mariemont.
Represyjna polityka zaborców doprowadzała bądź
do kasacji zakonów (reformy Józefa II) bądź do ich
ruiny gospodarczej. W Zagórzu zamieszkali karmelici z Przemyśla, Lwowa i Milatyna. Nieuczciwi
dzierżawcy dóbr klasztornych doprowadzili do tego, że zagórski karmel cierpiał niedostatek. Nastąpił powolny upadek klasztoru i życia zakonnego.
Zaniepokoiło to władze kościelne, podjęto więc
próby ratowania zagórskiego zgromadzenia. Powołano komisję (w jej skład wchodzili także świeccy
urzędnicy), która po kontroli dokonanej 7 czerwca
1814 r. wydała dekret nakazujący reformę klasztoru
nad Osławą. Wtedy to przy karmelu powstał dom
poprawczy dla księży. Na ten cel przeznaczono kordegardę, gdzie niegdyś zamieszkiwali weterani.
Ostateczna katastrofa nastąpiła 26 listopada 1822
roku. Wówczas wybuchł pożar, który strawił doszczętnie wiązania dachowe klasztoru i kościoła. Do
zaprószenia ognia doszło w czasie kłótni pomiędzy

Na
ówczesnym przeorem Leonardem Umańskim a spowiednikiem zakonników z domu poprawczego, o. Janem Włodzimierskim. Ten drugi, aresztowany przez
austriacką policję, przyznał się do wzniecenia pożaru i został osadzony w lwowskim więzieniu.
Do odbudowy karmelu nie przystąpiono. W 1831
roku nastąpiła likwidacja klasztoru, majątek zagórskich karmelitów przepadł na rzecz państwowego
skarbu, część na rzecz funduszu religijnego. Ocalałe obrazy z świątyni trafiły do kościoła w Zagórzu. Dom poprawczy przeniesiono do Przeworska.
W roku 1837 znalazł się w nim o. Włodzimierski,
który dopuścił się jakichś wykroczeń u karmelitów
trzewiczkowych we Lwowie, gdzie trafił po pobycie
w więzieniu.
Tyle o ostatecznym upadku zagórskiego karmelu
mówią zachowane dokumenty. Mało jednak prawdopodobne jest, by tak potężna budowla spłonęła
od przypadkowego zaprószenia ognia. Szukając
przyczyn upadku karmelu snuto różne przypuszczenia, mniej lub bardziej wiarygodne. Historia ta
obrosła również legendami. Według jednej z nich
klasztor podpalił ówczesny przeor zakonu, dawny
żołnierz napoleoński, Grzegorz Nieczuja, zgorszony upadkiem klasztornych obyczajów i zbyt swobodnym życiem zakonników. Wedle podania rzucił płonącą pochodnię do klasztornego spichlerza,
a sam poniósł śmierć w płomieniach.
Warto wspomnieć, że zagórskie wzgórze stało
się miejscem akcji sensacyjnej powieści Zygmunta
Kaczkowskiego pt. Grób Nieczui. Łowcy sensacji
powtarzają za miejscowymi legendami, że co jakiś
czas na klasztornym wzgórzu pojawia się widmo
Mnicha o spętanych łańcuchem rekach. Na tym
jednak nie koniec historii tego miejsca. W 1935 r.
wzgórze Mariemont (zwane przez miejscową ludność Marymontem) z ruinami klasztoru ówczesny
właściciel ziemski z Poraża – Adam Gubrynowicz,
używający tytułu barona – przekazał na własność
seminarium duchownemu w Przemyślu. 30 marca
1957 r. kuria biskupia w Przemyślu przekazała ruiny
z powrotem na własność karmelitom bosym. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Rzeszowie wyraził zgodę na odbudowę klasztornego obiektu. Jesz-

Ruiny pri Oslawe
Výstavba karmelitánskeho kláštora sa začala
začiatkom 18. storočia vďaka hojnosti F. Stadnického, ktorý podporil výstavbu donačnými listinami (v r. 1700 a 1710). Pred rokom 1730 bola ukončená výstavba sakrálnych a obytných objektov
a o tri roky neskôr obranných. Takto vyrástla pri
Oslawe monumentálna stavba s využitím prírodných podmienok na svoju obranu na strmom
úpätí vo výške skoro 400 m n.m.
26. novembra 1822 vypukol požiar, ktorý úplne zničil strešnú väzbu kláštora aj kostola. V roku
1831 bol kláštor zlikvidovaný, majetok zagórských
karmelitánov prešiel do vlastníctva štátu a časť do
náboženského fondu.

turystycznym szlaku

cze tego roku sklecono naprędce
mały baraczek, w którym wkrótce
zamieszkało trzech zakonników.
Z pomocą okolicznych mieszkańców, dotacji z Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz funduszy własnych
zakonu zabrano się za odbudowę
karmelu. Oczyszczono mury z zarastającej je roślinności. Odgruzowano studnię i otoczenie klasztoru
od strony zachodniej. Rozpoczęto
prace nad uzupełnianiem ubytków
w murach w prezbiterium, podjęto się odbudowy kordegardy, którą
nakryto dachem.
W trakcie prac porządkowych
wewnątrz kościoła odsłonięto wejście do podziemi, w których w latach 1722–1817 pochowano 55 zakonników. Groby te w przeszłości
plądrowane był przez „poszukiwaczy skarbów”. Zebrane szczątki
ponownie pochowano w krypcie,
a żeby zapobiec ich bezczeszczeniu na przyszłość, wejście do
podziemi zamurowano. Aby zdobyć dodatkowe fundusze na odbudowę, zakonnicy
wykonywali karty pocztowe, informujące o odbudowie karmelu. Jeden z zakonników wybrał się
aż do Ameryki szukać pomocy finansowej wśród
tamtejszej Polonii. Przed śmiercią w 1962 r., prosił,
aby pochować go w zagórskim karmelu. Niestety,
ostatnia wola o. Józefa nie została spełniona, gdyż
jesienią tegoż roku Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej nakazało zakonnikom opuścić Mariemont nad Osławą.
Kolejna próba „odbudowy” klasztoru miała miejsce w 2000 r., kiedy teren został przejęty przez gminę
Zagórz. Ponownie oczyszczono mury z porastającej
je roślinności, przykryto prowizorycznie szczyty
murów, wykonano prace porządkowe, częściowo
odbudowano baszty, a przed kościołem ustawiono
na cokole figurę Matki Bożej. Jednak z powodu braku funduszy dalsze prace zostały przerwane. n
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Żołnierska kwatera

A. Zmarz

Na rymanowskim cmentarzu
żydowskim z dawnej kwatery
Żydów, żołnierzy poległych
w czasie I wojny światowej
w 1915 roku, pozostały tylko
zarysy ośmiu ziemnych mogił,
kamienna macewa z coraz
bardziej nieczytelnym napisem i dwa betonowe stopnie
schodów. Dotychczas – na
podstawie kilku niemających
z nią w zasadzie bezpośredniego
związku zdjęć i pozostałości in
situ – można było domyślać się
jej pierwotnego wyglądu.

T

ak było do czasu, aż pojawiła się na zagranicznej aukcji
pocztówka, niezwykle cenna,
bo jest na niej projekt żołnierskiej
kwatery na rymanowskim kirkucie,
który to został zrealizowany. To nie
jest pocztówka ze zdjęcia wykonanego w terenie, tylko obrazek z deski
kreślarskiej. Pocztówka została wydana w Wiedniu przez wydawnictwo L.
Beck & Sohn, które ozdobiło rysunek
Jüdische Friedhof in Rymanów liśćmi
akantu i gwiazdą Dawida.
Wydano ją w celach propagandowych i być może nigdy nie trafiła
do Rymanowa. Chodziło wszakże o to, by pokazać społeczności żydowskiej, w jaki sposób nowy
cesarz monarchii austriackiej
Karol I dba o pamięć swoich
poległych żołnierzy wyznania
mojżeszowego. Miasto to miało być tej dbałości wizytówką.
Poza Rymanowem, na terenie
wschodniej części Beskidu Niskiego, na żadnym z cmentarzy
żydowskich nie pojawiły się podobne kwatery.
Napis na macewie, będącej
pomnikiem tej kwatery, jest
dwujęzyczny, ale ten górny –
Projekt monumentu na rymanowskim kirkucie
hebrajski, uległ prawie zupełnemu już zatarciu, chociaż jeszcze
w latach 60. XX w. był w miarę
czytelny. Dolny brzmiał: HIER
RUCHEN JÜDISCHE SOLDATEN GEFALLEN 1915 (Tutaj
spoczywają żołnierze żydowscy
polegli w 1915 r.)
Macewa została wykonana
z niezbyt twardego piaskowca
i w miarę upływu czasu kamień
coraz bardziej ulegał biologicznej degradacji. Mało czytelna
Kwatera w okresie międzywojennym
jest także symbolika w górnej
części macewy i raczej trzeba się jej domyślać, bo
coraz trudniej już dojrzeć sylwetki dwu lwów i wazonu z kwiatami pomiędzy nimi.
Do urządzania kwatery żołnierskiej na cmentarzu żydowskim w Rymanowie przystąpiono nie
wcześniej niż w 1916 r., o czym świadczy napis
na odwrocie pocztówki: Unter dem Alterhöchsten
RZESZÓW
Ptotektorat Sr. kaiserl. u. königl. Apostolischen Majestät Kaiser Karol I. Komitee für die KriegsgräberfKrosno
Rymanów

Kwatera żołnierska na rymanowskim kirkucie,
lata międzywojenne. Zdjęcie ze zbiorów M. Łapy

Miejsce po mogile – widok obecny
fürsorge in Österreich Wien, IX/4, Caniusiusgasse
10. – Jüdische Friedhof in Rymanów, czyli: Pod najwyższym protektoratem cesarsko-królewskiego majestatu cesarza Karola I. Komitet Ochrony Grobów
Wojennych w Austrii… Cmentarz żydowski w Rymanowie.
Pochówek poległych musiał odbyć się wcześniej,
w pierwszej połowie 1915 r. podczas działań wojennych, zapewne poza cmentarzem żydowskim
w tymczasowych mogiłach, dlatego możliwa była
ich późniejsza ekshumacja do tej kwatery żołnierskiej na rymanowski kirkut. Gdyby pochowano
ich bezpośrednio po śmierci na żydowskim cmentarzu, ekshumacja ze względów religijnych byłaby
niemożliwa.
W kwaterze znajdowało się osiem grobów –
w dwóch rzędach po cztery. Nie wiadomo, czy były
to bezimienne mogiły, czy w jakiś sposób oznaczono nazwiska poległych. Jeżeli oznaczono, to zapewne na skośnych płytach umocowanych bezpośrednio na nagrobkach od strony przejścia między
grobami. Mogły to być równie dobrze odlewy żeliwne, przymocowane do kamiennych nagrobków.
Bez wątpienia nie umieszczono ich na wewnętrznej
stronie muru, bo zwyczajowo epitafia na grobach
żydowskich umieszcza się „w nogach”.
Kwatera urządzona na rzucie koła została otoczona murem wysokości około 150 cm z kamiennych
ciosów. Prowadziły do niej oflankowane murami
policzkowymi, zwieńczonymi kulami betonowe

Historie
schody, których dwa stopnie jeszcze zachowały
się. Macewa została usytuowana w prostokątnym
załomie muru przeciwlegle do schodów. Z planu
usytuowania kwatery na rymanowskim cmentarzu
żydowskim, do którego dotarł w krakowskim Archiwum Państwowym Mirosław Łopata, wynika, że
zajmowała ona 77,5 m² powierzchni.
W Rymanowie działał KriegsgräberabteilungsKomando 4 Rymanów, czyli Oddział 4 Wydziału
Grobów Wojennych, którego zadaniem było urządzanie cmentarzy żołnierskich na tym terenie. Jego
dziełem jest także kwatera wojskowa na cmentarzu
katolickim w Rymanowie zachowana w niezmienionym kształcie, a także na cmentarzu katolickim
w Jaśliskach oraz cmentarze poległych w I wojnie
światowej w Mymoniu i Wisłoku Wielkim, w paśmie Bukowicy na Suchym Wierchu i na stoku góry
Kamień.
Mur okalający kwaterę żołnierską na rymanowskim kirkucie został rozebrany w trakcie dewastacji
cmentarza przez Niemców podczas II wojny światowej. Nikłe pozostałości okoliczni mieszkańcy zabrali już po wojnie na materiał budowlany. n

Vojenský cintorín
Na rymanowskom židovskom cintoríne sa z dávnych hrobiek Žydov, vojakov padlých počas I. svetovej
vojny v roku 1915, zachovali jedine pozostatky ôsmych
mohýl, kamenná maceva s čoraz viac nečitateľným
nápisom a dva betónové schody. Dodnes na základe
niekoľkých, v podstate s ňou nesúvisiacich fotografií a pozostatkov in situ, bolo možné predstaviť si jej
pôvodný vzhľad.
Nedá sa určiť, či to boli bezmenné mohyly alebo či
boli priezviská padlých označené iným spôsobom. Ak
boli označené, v tom prípade určite na šikmých doskách,
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Macewa z dawnej
nekropolii żołnierskiej

pripevnených priamo na náhrobkoch v smere prechodu
medzi hrobmi. Pohrebisko na kruhovom pôdoryse bolo
obkolesené múrom z kamenných kvádrov s výškou približne 150 cm. Viedli k nemu betónové schody, z ktorých
sa 2 zachovali. Maceva bola situovaná v pravouhlom
záhybe múru oproti schodom. Zo situačného plánu pohrebiska na rymanowskom židovskom cintoríne, ktorý
v krakovskom Štátnom archíve získal Mirosław Łopata,
vyplýva, že zaberalo plochu 77,5 m2.
Počas devastácie cintorína Nemcami v období II.
svetovej vojny bol múr obkolesujúci vojenské hroby
na rymanowskom kirkute rozobratý. Mizivé pozostatky
rozobrali okolití obyvatelia hneď po vojne a použili ako
stavebný materiál.

Przedmioty – otaczane czułością pamiątki po najbliższych,
cenne eksponaty muzealne zaświadczające o minionych dziejach,
wzgardzone rupiecie oczekujące
na śmietnikową zagładę. Różne ich
losy złączone są nierozerwalnie z losami ludzi. Ile ciekawych historii,
zagadek i tajemnic kryją w sobie?
Ile wyzwalają emocji, refleksji?
Co tak naprawdę zostaje? Przedmioty i myśli...
Krzysztof Neuberg

Krzysztof Neuberg (3)

Wystawa Krzysztofa Neuberga
„Mein Galizien (ze strychu i szuflady)” czynna jest w okresie kwiecień-maj 2010 r. w Wypożyczalni
Muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, ul. Żeromskiego 2.
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Odzyskane arcydzieło
W roku 2006, z inicjatywy proboszcza parafii w Stobiernej
ks. Józefa Pasiaka, rozpoczęłam
prace konserwatorskie przy wystroju i wyposażeniu neogotyckiego kościoła p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii
Panny, wybudowanego w 1891
roku po pożarze wcześniejszej,
drewnianej świątyni.
Od początku rzeźba Madonny
z Dzieciątkiem intrygowała
swoją odrębnością od pozostałych figur, zarówno w tym ołtarzu, jak i w bliźniaczym ołtarzu
bocznym pw. Serca Pana Jezusa,
który konserwowałam w pierwszej kolejności.

Rzeźba po przewiezieniu do
pracowni i zdemontowaniu
wtórnych koron i wotów

F

igura Madonny z Dzieciątkiem usytuowana
była w centralnej arkadzie prawego bocznego
ołtarza p.w. Matki Boskiej Różańcowej, datowanego na rok 1896. Po przewiezieniu rzeźby do
mojej pracowni w Łańcucie, przystąpiłam do jej
szczegółowych oględzin. Po usunięciu metalowych,
pseudobarokowych koron, ogromnego, kościanego
różańca i wotów przytwierdzonych do jej korpusu,
rzeźba zachwyciła wysokim poziomem artystycznym kształtowania fałdów szat oraz pełną uroku
twarzyczką Dzieciątka.
W trakcie dalszych badań stwierdziłam, że głowa
Madonny jest stylistycznie różna od głowy Dzieciątka, a prawa jej dłoń, rzeźbiona razem z berłem,
posiada zupełnie zaburzone proporcje (jest o wiele
szersza od dłoni lewej). Oba te elementy niewątpliwie pochodziły z okresu późniejszego. Wszystkie te
wtórnie dodane elementy spowodowały całkowite
zaburzenie estetycznego odbioru dzieła, które, jak
później potwierdzili eksperci, było wysokiej klasy
gotycką figurą, pochodzącą z ok. 1500 r.
Po wstępnym oczyszczeniu rzeźby, wykonałam szereg odkrywek oraz sond schodkowych i płaszczyznowych w celu ustalenia budowy technologicznej oraz
stanu jej zachowania. Ustaliłam m.in., że oryginalne
drewno lipowe jest bardzo źle zachowane, naruszone w całej strukturze działalnością drewnojadów oraz
posiada liczne ubytki, spowodowane prawdopodobnie złymi warunkami przechowywania w którymś
okresie swych dziejów. Nie natrafiłam na ślady oryginalnej zaprawy, polichromii czy złoceń. Ustaliłam
miejsca łączenia wtórnie dorzeźbionej głowy Madonny oraz stopy i dłoni Dzieciątka. Stwierdziłam również, że całą figurę Madonny z Dzieciątkiem, zarówno
elementy dorzeźbione wtórnie, jak i część oryginalną, pokrywa jednolita, bardzo twarda zapra-

wa kredowo-klejowa. Zaprawa ta
w niektórych miejscach położona
była bardzo grubo, uzupełniając
ubytki formy rzeźbiarskiej drewna, a tam, gdzie drewno
było lepiej zachowane, położono ją w cienkiej warstwie. W zaprawie również wytłoczony został
łańcuszek, będący zaponą płaszcza pod dekoltem
Madonny.
Partie karnacji, zieleń
podstawy oraz koronkowy ornament na dekolcie Madonny malowane
były farbami olejnymi.
Jej płaszcz pokryto złotem
płatkowym na pulmencie,
partie sukni srebrzono
prawdopodobnie na mikstion. Podczas następnych renowacji odnawiano srebrzenia i złocenia
przemalowując je srebrną i złotą farbą.

Po lewej: widoczne granice między oryginalnym korpusem Madonny a wtórnie dorzeźbioną głową;
u góry: stan zachowania oryginalnego drewna średniowiecznej rzeźby

Z

Po wykonaniu badań zwołana została komisja
konserwatorska, która miała zadecydować o dalszym przebiegu prac konserwatorskich. Komisja,
w skład której wchodzili ksiądz dyrektor Muzeum
Diecezjalnego i konserwator diecezjalny mgr Franciszek Dziedzic, p.o. konserwatora wojewódzkiego mgr Zbigniew Jucha, historycy sztuki mgr Inga
Platowska-Sapetowa i mgr Marta Nikiel oraz ksiądz
proboszcz parafii w Stobiernej Józef Pasiak jako
zleceniodawca i ja jako wykonawca zdecydowała
o konieczności przywrócenia gotyckiego charakteru
rzeźby. W tym celu należało zmienić wygląd głowy
oraz zaburzoną w proporcjach dłoń Madonny, a metalową, pseudobarokową koronę zastąpić nową,
rzeźbioną i złoconą o charakterze gotyckim. Ustalono też, że nie należy usuwać wtórnej, ale jedynej
zaprawy, gdyż mogłoby to skutkować zniszczeniem
rzeźby. Na istniejącej zaprawie miały być położone
złocenia w dwóch rodzajach: na zewnętrznej stronie
płaszcza na poler, na podszewce i sukni – na mat.
Przystąpiłam do usuwania przemalowań z szat,
karnacji i podstawy rzeźby. Częściowo usunęłam
również warstwę monochromii z drążonego odwrocia, z pozostawieniem jednak napisu mówiącego o jej gruntownej renowacji w roku 1951.
Odłączyłam wtórne elementy rzeźby tj. głowę Madonny, dłoń wraz z berłem, dłoń i stopę Dzieciątka. Następnie przystąpiłam do przeprowadzania
zabiegów ratujących drewnianą strukturę rzeźby. W tym celu od odwrocie zostały nawiercone
otwory dla zwiększenia powierzchni chłonięcia
preparatów. Przeprowadziłam zabieg dezynsekcji przez wstrzykiwanie substancji zwalczającej
owadzie szkodniki drewna. Po kilku tygodniach
przebywania rzeźby w szczelnym zamknięciu,
można było wykonać zabieg wzmacniania struk-
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tury drewna, przez wielokrotne wstrzykiwanie
i nasączanie impregnatami. W międzyczasie dorzeźbiano brakujące elementy w drewnie lipowym
(rekonstrukcji brakujących elementów podjął się
artysta rzeźbiarz Jacek Kogutek).
Po utwardzeniu drewna sklejono wszelkie jego
pęknięcia, a ubytki uzupełniono kitami drewnopodobnymi. Zmontowano zrekonstruowane
elementy, położono na nich grunty kredowo-klejowe. Uzupełniono ubytki gruntów na korpusie
Madonny, Dzieciątku, księżycu i podstawie oraz
opracowano ich powierzchnię. Przygotowane pod
złocenia grunty pokryto pulmentem zróżnicowanym kolorystycznie; w miejscach, gdzie złoto miało
być polerowane położono pulment czerwony, tam,
gdzie złoto miało być półmatowe – żółty.
W trakcie złocenia zmieniono nieco koncepcję.
Dojrzewało bowiem przekonanie, że rzeźba może
mieć bliski związek z pracownią Wita Stwosza. Jak
wiadomo w tym okresie figury nie były raczej w całości złocone, co było powszechne w epoce baroku.
Zdecydowano pokryć podszewkę płaszcza pulmentem w kolorze niebieskim, celowo nawiązując
do wyglądu rzeźb w Ołtarzu Mariackim w Krakowie. Złocenia wykonałam 24 karatowym złotem
płatkowym – płaszcz, regalia, atrybuty, pantofle
i półksiężyc „na poler”, suknię „na mat”. Ostatnim
etapem prac było wykonanie polichromii w technice olejno – żywicznej. Przy malowaniu karnacji
starałam się nawiązać do gotyckich analogii.
Tak w wielkim skrócie wyglądał przebieg prac
konserwatorskich, odebranych i zaakceptowanych przez komisję konserwatorską 18 września
2008 roku. Efekt tych prac można oglądać w kościele w Stobiernej, gdzie rzeźba powróciła na
swoje miejsce w ołtarzu bocznym. n
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Od lewej: rzeźba po
zdemontowaniu wtórnych
elementów; w trakcie zakładania
pulmentów i po zamontowaniu
zrekonstruowanych elementów;
oraz po zakończeniu całości
prac konserwatorskich

Sokołów Młp.
Stobierna
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Prinavrátené veľdielo
V roku 2006 som na podnet farára Józefa Pasiaka z farnosti v Stobiernej začala konzervátorské
práce výzdoby a výbavy neogotického kostola z roku 1891. Jedným z prvkov, ktoré mi boli poverené,
bola figúra Madona s dieťaťom, situovaná v centrálnej arkáde pravého bočného oltára, ktorý bol datovaný rokom 1896.
Počas výskumu som zistila, že hlava madony
sa úplne líši od hlavy dieťatka a nepochybne pochádzala z neskoršieho obdobia. Zvyšok diela predstavoval gotickú figúru vysokej umeleckej hodnoty,
pochádzajúcu asi z 15. storočia. Okrem iného som
zistila, že originálne lipové drevo sa zachovalo vo veľmi zlom stave a má množstvo úbytkov. Po prevedení výskumov bola zvolaná konzervátorská komisia,
ktorá mala za úlohu schváliť ďalší priebeh konzervátorských prác a tá rozhodla, že soche treba vrátiť
gotický charakter. Bolo tiež rozhodnuté, že nie je
nutné odstraňovať sekundárny tmel, pretože by to
mohlo zapríčiniť poškodenie drevorezby. Existujúca
povrchová úprava mala byť pozlátená.
Začala som s odstraňovaním premaľby rúcha,
odtieňov telovej farby a podstavca sochy. Oddelila
som druhotné sochárske prvky, tzn. hlavu madony,
dlaň so žezlom, dlaň a chodidlo dieťatka. Následne som previedla zákroky, ktoré mali zachrániť
drevenú štruktúru sochy. Za týmto účelom boli na
zadnej strane vyvŕtané otvory zväčšujúce plochu
vstrebávania preparátov. Vykonala som dezinsekciu
vstrieknutím substancií na ochranu dreva pred škodlivým hmyzom. Po niekoľkotýždňovom prechovávaní figúry v tesne uzatvorenom priestore bolo
možné uskutočniť zákrok posilnenia štruktúry dreva
mnohonásobnou impregnáciou. Medzitým boli z lipového dreva vyrezávané chýbajúce časti (umelecký rezbár Jacek Kogutek).
Po tvrdení dreva boli všetky jeho pukliny a úbytky vyplnené tmelmi na drevo. Boli pospájané zrekonštruované prvky a pokryté sádrovo-lepiacim
základným náterom. Doplnené boli úbytky na trupe
madony, dieťatku, mesiaci a podstavci a ich povrch
bol upravený. Takto pripravená základná povrchová
vrstva na pozlátenie bola pokrytá farebne rôznorodou vrstvou, tzv. polimentom; na miestach, kde
malo byť zlato leštené bol natretý poliment červený,
a tam, kde malo byť zlato polomatné – žltý. Počas
pozlacovania bola trochu zmenená koncepcia. Existoval predpoklad, že drevorezba môže úzko súvisieť s dielňou Wita Stwosza. Ako je známe, v tom
období neboli figúry pozlátené ako celok, čo bolo
bežné v barokovej epoche. Padlo rozhodnutie o pokrytí podšívky plášťa modrým polimentom podľa
vzoru sôch v Mariánskom oltáre v Krakove. Pozlacovanie som vykonala 24-karátovým plátkovým
zlatom – plášť, regálie, atribúty, črievice a polmesiac „na lesk”, rúcho „na matovo”. Poslednou etapou
práce bola polychrómia olejovo-živičnou technikou.
Počas maľovania telových farebných odtieňov som
sa snažila nadviazať na gotické analógie.
Asi takýto mali v skratke priebeh konzervátorské
práce, ktoré boli prijaté konzervátorskou komisiou
18. októbra 2008. Výsledný efekt týchto prác je možné vzhliadnuť v kostole v Stobiernej, kam sa socha
vrátila na svoje miesto v bočnom oltári.

Skarby

tekst Anna Garbacz

w Stalowej Woli
Od 13 marca br. trwa największa i najcenniejsza w tym roku wystawa w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Budynek otrzymał wzmocnioną ochronę, a pracownicy w białych
rękawiczkach z wielką pieczołowitością rozmieszczali w salach bezcenne pamiątki.

K

olekcja książąt Czartoryskich,
zapoczątkowana przez księżnę
Izabelę pod koniec XVIII wieku,
to fundamenty polskiego muzealnictwa,
nieprzypadkowo nastawione na krzewienie patriotyzmu i znajomości historii.
Były to bowiem czasy, gdy Polska mogła
żyć tylko w kulturze narodowej, na mapie natomiast istnieć przestała. Księżna
Izabela, a potem jej wnuk, książę Wła-

skiego, laska marszałkowska Stanisława
Herakliusza Lubomirskiego, czy fragmenty pierwotnego sarkofagu hetmana
Stanisława Żółkiewskiego, ordery księcia Poniatowskiego.
Osobną część wystawy zajmie cenna kolekcja malarstwa oraz zbiór europejskiego rzemiosła artystycznego.
W kolekcji malarstwa znajdują się
m.in. obrazy mistrzów flamandzkich

Jan Matejko, Zakuwana Polska
dysław, gromadzili też dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego. Zarówno
historia, jak i sztuka będą obecne także
na ekspozycji „Książęca kolekcja”.
Stalowowolska wystawa zaprezentuje
m.in. eksponaty związane z takimi postaciami z dziejów Polski, jak hetman
Stefan Czarniecki, marszałek Jerzy Sebastian Lubomirski, król Jan III Sobieski, książę Józef Poniatowski... Obok
portretów na wystawie znajdą się liczne militaria: broń biała i palna, części
zbroi, a ponadto szczególne pamiątki,
takie jak różaniec króla Jana III Sobie-

z XVII–XVIII w. oraz artystów polskich
i w Polsce działających (m.in. Bacciarelli, Orłowski, Matejko, Boznańska).
W kolekcji rzemiosła można podziwiać
m.in. dawne zegary, kunsztowne puchary, czarki, figurki, puzderka i tabakierki z kamieni półszlachetnych (agat,
jaspis, karneol, kryształ górski i in.) jak
również przedmioty związane z nauką:
niezwykle cenne XV-wieczne astrolabium, cyrkle czy kompas.
Trzeci dział to eksponaty związane z upadkiem I Rzeczypospolitej,
powstaniami narodowymi i Wiel-
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fot. Archiwum Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli

Puchar w kształcie okrętu, Norymberga,
I ćw. XVII w.

Jacob von Spreeuwen, Uczony w pracowni, XVII w.
ką Emigracją. Oś tej tematyki stanowi wielki alegoryczny obraz Jana Matejki Zakuwana
Polska. Znajdziemy tu także portrety przedstawicieli rodu Czartoryskich, m.in. Izabeli z Flemingów
(1746–1835), założycielki kolekcji. Dopełnienie eks-

Satyr w chacie chłopskiej, warsztat Jacoba Jordaensa, XVII w.
kilkanaście lat. Matejko ukrył go w domu za
piecem, aby nie narażać rodziny na represje.
Najstarszy przyrząd na wystawie to XVwieczne astrolabium, służące do wyznaczania położenia ciał niebieskich, używane przez
astronomów, a także przez żeglarzy do nawigacji. W Europie pojawiło się w XIV wieku, rozpowszechniło w wieku XV, a w wieku
XVIII zostało wyparte przez sekstant i chronometr. Dziś w tej funkcji mamy nawigację
satelitarną, czyli GPS.
Najcenniejsze obrazy to kolekcja malarstwa
holenderskiego, licząca kilkanaście płócien
z XVII i XVIII wieku: pejzaże, portrety, sceny
rodzajowe, a najbardziej intrygujący zabytek
to tarcza wróżebna Jana III Sobieskiego spod
Wiednia. n
Wystawa w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
czynna będzie do 22 sierpnia 2010 r. Szczegóły na stronie
www.muzeum.stalowawola.pl

Srebrny kubek ze scenami z życia
proroka Eliasza, 1658

Patera „Po dawney Familiey Polskiey”

Poklady v Stalowej Woli
Portret Izabeli z Flemingów księżnej Czartoryskiej, XIX w.
pozycji stanowią pamiątki związane z powstaniami
narodowymi: listopadowym 1830 i styczniowym
1863 r., jak np. kartacze z bitwy pod Grochowem,
krzyżyki z napisami upamiętniającymi krwawe wydarzenia 1861 roku, broszka „Boże zbaw Polskę”.
Największy eksponat to obraz Jana Matejki Zakuwana Polska, znany także pod tytułem Polonia 1863.
Matejko namalował go w roku 1864. Jego starsi bracia uczestniczyli w powstaniu, on sam nie poszedł,
ponieważ nie potrafił posługiwać się bronią i źle widział. Woził natomiast broń i pomagał powstańcom.
Obraz po namalowaniu nie był wystawiany przez

Od 13. marca t.r. sa koná najväčšia
a najbohatšia tohtoročná výstava v Regionálnom múzeu v Stalowej Woli. Kolekcia kniežat Czartoryských, ktorú založila kňažná Izabela koncom 18. storočia,
je základom poľskej muzeálnej činnosti zamierenej na šírenie patriotizmu
a znalosti histórie. Boli to časy, v ktorých
mohlo Poľsko žiť jedine v národnej kultúre, lebo na mape prestalo existovať.
Kňažná Izabela a neskôr jej vnuk knieža
Władysław zhromažďovali umelecké
diela a výrobky umeleckého remesla.
Stalowowolská výstava ponúkne o.i.
exponáty, ktoré sú úzko spojené s takými

postavami z poľských dejín, ako hajtman
Stefan Czarniecki, maršal Jerzy Sebastian
Lubomirski, kráľ Ján III. Sobieski, knieža
Józef Poniatowski. Súčasťou výstavy je
kolekcia maliarstva a zbierka európskeho remesla. Tretia časť výstavy obsahuje
exponáty, ktoré nadväzujú na úpadok
I. Poľskej republiky, národné povstania
a Veľkú emigráciu. Expozíciu dopĺňajú
pamiatky z národných povstaní: novembrového v roku 1830 a januárového v roku 1864. Výstava v regionálnom múzeu
v Stalowej Woli bude trvať do 22. augusta
t.r. Podrobnosti na webových stránkach
www.muzeum.stalowawola.pl.
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zagrożone

Dom,

tekst i fot. Janusz Motyka

który umarł stojąc

Grażyna Niezgoda

Jeden z ostatnich zachowanych
w Przeworsku domów tkaczy
nie przetrwał ostatniej zimy.
Osłabiona zwałami śniegu konstrukcja dachu nie wytrzymała
jego naporu. Zabytkowy budynek przy Tkackiej nr 5 końcem
lutego 2010 roku zamienił się
w ruinę.

N

iewątpliwym walorem budynku było to, że zachował on dawną
bryłę, układ wnętrza, stare elementy wyposażenia, jak okna, belki stropowe, a szczególnie pochodzące z przełomu XIX i XX w.
ładne, secesyjne drzwi wejściowe od strony południowej. Wprawdzie
dawne, gontowe pokrycie dachu kryła ostatnimi laty obskurna blacha,
ale akurat dla konserwatorów nie było to wielkim problemem.
Ponadstuletni dom nieodpłatnie przekazał w 2009 roku na rzecz
miasta jego ostatni właściciel. Dzięki zabiegom władz samorządowych
Przeworska „piątkę” z ulicy Tkackiej końcem 2009 roku Wojewódzki
Podkarpacki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru. Wraz z dwoma innymi obiektami miał być przeniesiony do skansenu „Pastewnik”.
– I będzie. Wszystko co tylko da się
wykorzystać fachowcy odtworzą na nowym miejscu – zapewnia Leszek Kisiel,
zastępca burmistrza Przeworska. Wiara
burmistrza w zrealizowanie projektu wynika z kilku przesłanek. Ma już zabezpieczone w budżecie na ten rok 45 tysięcy
złotych na opracowanie dokumentacji.
Wcześniej, zanim doszło do katastrofy,
służby konserwatorskie i studenci Instytutu Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków Politechniki Krakowskiej bardzo dokładnie zinwentaryzowali obiekt.
Na razie konserwator i władze miasta
starają się zabezpieczyć to, co z zawalonego domu zostało.
Charakterystyczny, budowany na zrąb
domek fundował w 1861 roku Karol Bańkowski, ówczesny właściciel parceli przy
ulicy Tkackiej nr 359. Z racji, że działka
jest bardzo wąska, północna ściana domu niemal przylega do ciągnących się tu
wzdłuż skarpy fragmentów obronnych
murów miejskich. Parterowa budowla
stoi więc na wąskiej „półce” pomiędzy
ulicą Wąską, która biegnie górą na wysokości stropu domu od północy po
dawnym obwałowaniu miasta, zaś od
południa domek „wisi” nad ulicą Tkacką.
Domek częściowo podpiwniczony kryty
był dachem naczółkowym z gontu. Zbudowany „na zrąb” z drewnianych bali,
opiera się na ceglanej podmurówce, co
– Każdy element obiektu jest opiw znacznym stopniu zabezpiecza go od
sany, sfotografowany i naniesiony na
niszczącego wpływu gruntu. Zbudowany
plan. To umożliwi jego precyzyjne
na planie prostokąta dom miał niewielodtworzenie – podkreśla dr Grażyna
ką sień, z której przez właz w podłodze
Stojak, Wojewódzki Podkarpacki Konmożna było zejść do łukowo sklepionej
serwator Zabytków w Przemyślu.
piwniczki. n

1988

2009

2010

Dobra

zagrożone

Archiwum

Dom, który dostał drugą szansę
– Zabytkowy budynek przy Tkackiej przeniesienie do skansenu i rozbiórka
nr 5 przetrwał, zawalił się jedynie budynku. W przyszłym roku planowajego kryty blachą dach. Cały obiekt na jest odbudowa i restauracja całoi tak przeznaczony był do restytucji ści w Zajeździe Skansenie „Pastewnik”
i translokacji, czyli do przeniesienia w Przeworsku.
na teren skansenu „Pastewnik” – wyZresztą „odtworzenie” zabytkowejaśnia dr Grażyna Stojak, Wojewódzki go obiektu zakładane było od samego
Podkarpacki Konserwator Zabytków początku. Powód tego był prosty – aby
– Konstrukcja dachu była w całości dać mu szansę na drugie życie. W stanie,
przeznaczona do wymiany, co związa- w jakim się znajdował, nie można było
ne było z jej tragicznym stanem tech- go zachować i użytkować, a prywatny
nicznym. Dlatego też przy większym właściciel działki nie wiązał z nim żadobciążeniu śniegiem nie
nej przyszłości. Najlepiej
Koncepcja aranżacji wnętrza
wytrzymała i nastąpiło
świadczy o tym fakt, że
jej załamanie – dodaje
dom nigdy nie był udoGrażyna Stojak.
stępniany do zwiedza– Najważniejsze, że
nia, od czasu do czasu
zdążyliśmy na czas wpipokazywano go wyłączsać dom do rejestru zanie zainteresowanym,
bytków i zabezpieczyć
ale nie turystom.
pieniądze w tegoroczSpółka Generalny
nym jeszcze budżecie na
Realizator Inwestycji Buprace związane z jego
dowlanych z Krakowa
ratowaniem – uzupełnia
przygotowała już wstępLeszek Kisiel, zastępca
ną koncepcję aranżacji
burmistrza Przeworska.
pomieszczeń Tkacka 5.
– Zawalenie nie zaszko– Wykorzystując zabytdzi rekonstrukcji, wykokowe elementy konstrukrzystamy każdy element
cyjne, wpasowaliśmy nowiekowego obiektu, który technicznie wą funkcję obiektu – wyjaśnia Dariusz
będzie nadawał się do jego odbudowy Krzyk, wiceprezes spółki.
– zapewnia.
Dzięki niemu możemy obejrzeć
W roku 2009 wykonano pełną in- wstępny projekt wykorzystania powentaryzację, w tym roku będzie przy- wierzchni w odtworzonej „Tkackiej 5”,
gotowana dokumentacja inwestorska która uzupełni bazę hotelową w „żyz pozwoleniem na budowę oraz na wym” skansenie „Pastewnik”.
KZ

Przeworský dom

Jeden z posledných tkáčskych domov v Przeworsku z roku 1861 neprežil poslednú zimu.
Konštrukcia strechy, ktorú oslabili haldy snehu
nevydržala pod jeho náporom. Historická budova na Tkackej ul. 5 sa koncom februára 2010
zmenila na ruinu. Najhodnotnejšou stránkou objektu bola bezpochyby tá, že si zachoval dávny
tvar, rozmiestnenie interiérových prvkov a staré
prvky výbavy. Dom odovzdal do užívania mestu
jeho posledný majiteľ v roku 2009. Vďaka snahám
mestských orgánov Przeworska „päťku” z Tkackej
koncom r. 2009 podkarpatský Vojvodský pamiatkový úrad zapísal do registra a mala byť prenesená do skanzenu. Dom bude rozobratý na jednotlivé časti a v r. 2011 zmontovaný v skanzene
„Pastewnik” v Przeworsku, o čo sa snaží mestská
samospráva.

Przeworsk
RZESZÓW
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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.

Tyczyn
Kirkut (o powierzchni 1,3 ha ) zlokalizowany jest
w południowo-zachodniej części miasta, pomiędzy ul. Pułanek i ul. Parkową. Nekropolia powstała
prawdopodobnie już w XVIII wieku. W 1942 roku, z polecenia okupacyjnego burmistrza miasta
J. Heucherta, macewami utwardzano tyczyński
rynek i niektóre ulice. Z kolei w 1993 r., z inicjatywy burmistrza Kazimierza Szczepańskiego, teren
cmentarza został uporządkowany, wycięto krzewy.
Wykonanie ogrodzenia sfinansował pochodzący
z Bochni rabin Mendel Reichberg z Nowego Jorku.
Przetrwały cztery całe macewy oraz szereg kamiennych ułomków, część z nich odnaleziono w 2004
roku podczas prac związanych z budową miejskiej

RZESZÓW
Tyczyn
Błażowa
Dynów

sieci kanalizacyjnej.
Odbudowany ohel
osłania grób zmarłego 10 lipca 1927
roku rabina Salomona Lejba Weichselbauma, który był uznawany w Galicji za
cudotwórcę.
W Tyczynie znajduje się jeszcze jedno miejsce pochówku ludności wyznania mojżeszowego. Jest to
założony przed 1831 r. cmentarz choleryczny, położony na przedmieściu Niwa, w pobliżu drogi do
Błażowej. Grzebano na nim Żydów zmarłych na
cholerę, ospę i tyfus. Zajmuje on obszar 3 arów i nie
zachowały się na nim żadne nagrobki, przetrwały
jedynie fragmenty ogrodzenia.

zapomniane
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Błażowa
Nazwa miejscowości w jidysz to Blazev. Przed 1939

rokiem mieszkało w niej ponad 900 osób wyznania
mojżeszowego. W pierwszych latach wojny Niemcy osiedlali tu Żydów deportowanych z Kalisza,
z Łodzi, Lublina i Radomia. Latem 1942 r. wywieziono i wymordowano wszystkich w trakcie likwidacji getta w Rzeszowie.
Zachował się cmentarz o powierzchni 0,61 ha
wraz z częścią ogrodzenia i kilkudziesięcioma
nagrobkami.

Dynów
Nazwa w jidysz: Dinov. Do początków

XVIII w. ukształtowała się ulica zwana
Żydowską, która przebiegała za południowo-wschodnim blokiem zabudowy rynkowej. Na przedmieściu zwanym Zabramą usytuowany był duży,
niezadrzewiony kirkut (po wschodniej
stronie drogi do Sanoka). Drugi, znacznie mniejszy kirkut powstał później
w pobliżu Sanu na Karolówce.
Największy zachowany kirkut mieści
się przy ulicy Piłsudskiego. Został założony w XIX wieku. W czasie
okupacji został zniszczony przez nazistów, nie przetrwała na nim
żadna macewa. Nad grobami cadyków po wojnie wybudowano
dwa ohele. Na drugim kirkucie przetrwały pojedyncze nagrobki.

Zničené, nie zabudnuté
V Tyczyne vznikla nekropola v 18. storočí. V roku 1942 bolo na príkaz
okupačných mestských vládnych orgánov macevami tvrdené mestské
námestie a niektoré ulice. V roku 1993 bol terén cintorínu upravený, boli
vysekané kroviny a postavené oplotenie. V Błażowej sa zachoval cintorín
na ploche 0,61 ha spolu s časťou oplotenia a niekoľkými desiatkami náhrobkov. Na predmestí Dynowa, nazývanom Za bránou, sa rozprestieral
veľký nezalesnený kirkut (na východnej strane cesty do Sanoku). Ďalší
vznikol na druhej strane rieky San. Zachovalý kirkut sa nachádza na ul. Piłsudského. Bol založený v 19. storočí. Počas okupácie bol zničený nacistami
a nezachovala sa žiadna maceva.
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turystycznym szlaku

tekst Inga Kunysz

Kapliczka na „tatarskim kurhanie”

Józef Nosal

Tereny obecnego województwa
podkarpackiego ani w średniowieczu, ani w wiekach późniejszych nie należały do bezpiecznych. Można powiedzieć, że
właściwie „od zawsze” zagrażały
im liczne najazdy – wołoskie,
tureckie, a zwłaszcza tatarskie
(m.in. w latach 1498, 1500,
1502 i 1524). Niebezpieczeństwo
niosły ze sobą również wojny
prywatne, jak najsłynniejsza
w tych stronach prowadzona
ze swoimi sąsiadami przez Stanisława Stadnickiego, zwanego
„Diabłem Łańcuckim”. Zrujnowane wcześniejszymi najazdami
tereny nie uniknęły zniszczeń
wojennych spowodowanych ponownie przez Tatarów (1594,
1624 i 1672 r.), Szwedów (1656
i 1702 r.) oraz Kozaków i Siedmiogrodzian (1657 r.), które tak
tragicznie dotknęły ten region.

Brzostek – kapliczka słupowa
przy ul. Mickiewicza z XVII w.

RZESZÓW
Brzostek
Żarnowa
Jaśliska

Przeworsk
Rączyna

Stara Wieś
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yjąca w ciągłym zagrożeniu, doświadczana
pożogami, rabunkami i gwałtami ludność usiłowała bronić się przed najeźdźcami wyszukując miejsca umożliwiające skuteczne schronienie
się, a czasem także podejmując walkę z wrogiem,
(np. obrona przed Tatarami w kościele w Nowosielcach, czy Hyżnem). Niekiedy wykorzystywano
w tym celu miejsca obronne znane już od stuleci, tak
jak w przypadku Lubeni, gdzie za wałami wczesnośredniowiecznego grodziska (XI–XIII w.) schroniła
się ludność tej wsi podczas „potopu” szwedzkiego.
Pamiątką tego wydarzenia była nie tylko szwedzka armata znaleziona w rzece (którą, jak pisze
F. Kotula, „używała lubeńska młódź przez długie
lata do wystrzeliwania wielkanocnego Alleluja, co
roku w Wielkanocną Niedzielę”), lecz także nazwy
„Szwedzkie Wały” lub „Okop Szwedzki”, które przetrwały w miejscowej tradycji do chwili obecnej.
Często jednak pamiątką owych tragicznych wydarzeń z przeszłości jest nie tradycja czy legenda,
lecz niewielki pagórek kryjący ludzkie kości. Takich śladów przeszłości sporo można znaleźć na
Podkarpaciu. Jednym z owych miejsc są Stołowe
Góry – rozległe, wysokie wydmy piaszczyste położone pomiędzy Raniżowem a Wolą Raniżowską, na terenie dawnej
Puszczy Sandomierskiej. Gdy w 1944 roku
wycięto porastające je
karłowate sosny, hulający po wydmach wiatr
zdarł warstwę piasku
i odsłonił regularnie
ułożone ludzkie kości.
Szczątki te, przeniesione na cmentarz, jak
też znaleziona później
w pobliżu szwedzka
moneta, przypomniały
ludziom o utrzymującej się w okolicy tradycji, że w czasach „potopu”
organista z Przewrotnego wraz z chłopskim oddziałem stoczył w tym miejscu bitwę ze Szwedami. Prawdopodobnie był to jakiś niewielki oddział
armii Karola Gustawa, zdążający na punkt zborny
w widłach Wisły i Sanu.
Podobna opowieść przekazywana jest z pokolenia na pokolenie w odległym ok. 40 km na zachód
Korzeniowie i dotyczy tzw. „Grobu Dragona”.
Obiekt ten jest widomym śladem potyczki – wysłany przez Szwedów oddział rajtarski został zaskoczony przez dragonów podczas palenia wsi.
Rajtarzy ponieśli znaczne straty i zostali zmuszeni
do ucieczki, a śmiertelnie rannego dowódcę dragonów pochowano na leśnym uroczysku przy rozstaju dróg, oznaczając krzyżem miejsce pochówku.
Mieszkańcy Korzeniowa oddali mu hołd po 344 latach urządzając uroczysty pogrzeb.

W pobliskim Przecławiu, niewielkim miasteczku usytuowanym na wysokiej skarpie doliny Wisłoki, zobaczyć można pomnik w formie figury przydrożnej, wzniesiony ku czci mieszczan poległych
w walce ze Szwedami.
Tragiczny ślad wojen szwedzkich znajduje się
także w Brzostku, położonym w dolinie Wisłoki,
ok. 35 km w górę rzeki. Jest nim kapliczka w formie
obelisku stojąca w ogrodzie przy ul. A. Mickiewicza. Według żywej miejscowej tradycji kopczyk, na
którym została wzniesiona, jest mogiłą mieszczan
brzosteckich pomordowanych w 1657 r. przez wojska księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego, sojusznika Szwedów. Natomiast Franciszek Kotula łączy powstanie tej kapliczki z najazdem wojsk
Karola XII w czasie wojny północnej, na początku
XVIII w. Przekaz, że w miejscu tym był pochówek,
potwierdzają wykopywane w pobliżu ludzkie kości.
By uczcić pamięć poległych, na mogile zbudowano kapliczkę w formie słupa o zaokrąglonych narożach, a w jej zadaszonym szczycie, ozdobionym
niewielkimi kolumienkami, umieszczono drewniany krucyfiks.
W podobnej odległości od Brzostka jak Przecław,
lecz w kierunku wschodnim, znajduje się Żarnowa.
Leżąca przy przeprawie przez Wisłok miejscowość
często była nawiedzana przez wojska biorące udział
w wyprawach wojennych. Przy drodze do Strzyżowa, na niewielkim kopcu, widoczna jest kapliczka
wyglądem przypominająca nieco tę brzostecką. I tu
również istnieją pewne rozbieżności, co do przyczyny powstania obiektu: według jednej tradycji
pochowano tutaj mieszczan strzyżowskich zamordowanych przez wojska księcia siedmiogrodzkiego
Jerzego II Rakoczego w 1657 r., według innej – spoczywający tu strzyżowscy mieszczanie pomordowani
zostali przez Szwedów w początkach
XVIII w. (w czasach najazdu Karola XII). Później na
kopczyku kryjącym
ludzkie kości, dla
upamiętnienia tego
wydarzenia, wzniesiono
kapliczkę
zwaną tutaj „Obeliskiem” lub „Figurą”. Została ona
gruntownie odnowiona w XIX i XX
wieku. Zapewne
po remoncie we
wnęce wieńczącej „Obelisk” w Żarnowej, fot. z Katalogu
kapliczkę umiesz- Zabytków Sztuki, T. III, z. 1, Ropczyce,
Strzyżów i okolice, W-wa 1978.
czono ludową rzeź-

”
czy „szwedzkiej mogile ?

Ryszard Kwolek

bę Chrystusa Frasobliwego wykonaną w XIX w.,
która niestety została skradziona. Również byt samej kapliczki był zagrożony – jak pisze F. Kotula:
właścicielka terenu, na którym jest „mogiła”, dostała zezwolenie na budowę domu i że przystępuje do
niwelacji miejsca, rozkopuje „mogiłę” ku oburzeniu
i zgorszeniu społeczności wiejskiej. Przy wydawaniu
zezwolenia nie wzięto pod uwagę tradycji, która mówi, że w mogile spoczywają strzyżowscy mieszczanie,
rozstrzelani przez Szwedów.(...) Niemal w ostatnim
momencie udało się uratować mogiłę, a niewątpliwie tym samym i dokument historyczny.
Jedną z nielicznych miejscowości, które w 1657 r.
obroniły się przed siedmiogrodzkimi wojskami Rakoczego, pustoszącymi wówczas całą południową
Polskę, były (zapewne oprócz waleczności obrońców, także dzięki swym murom) Jaśliska. Mury
miejskie praktycznie już nie istnieją, są w stanie
szczątkowym, natomiast zachowała się w dobrym
stanie inna pamiątka owych dramatycznych chwil.
Jest nią kapliczka „Na Szwedzkim Kurhanie”, usytuowana przy rozejściu się ulicy Dalejowskiej i drogi na cmentarz, niedaleko mostu na Jasiołce, na
wzgórku, na trójkątnym cyplu o powierzchni kilku
arów. Datowana jest na 1659 rok. Ten prawie czterometrowy, wyciosany z kamienia graniastosłup
posadowiony został na podstawie złożonej z trzech
schodków o rzucie kwadratu. W zwieńczeniu znajduje się rodzaj latarni z namiotowym daszkiem
wspartym na czterech profilowanych kolumienkach. Wewnątrz latarni umieszczony jest krzyż,
frontem zwrócony do głównej drogi. Na wszystkich
czterech ścianach widoczne są ślady napisów w języku łacińskim – dziś, z wyjątkiem „IHS” u samej
góry – nieczytelnych. Kapliczka ta zalicza się do

najstarszych obiektów tego typu w regionie, wzmiankowana
jest w lustracji biskupa przemyskiego Wacława Sierakowskiego
z 1747 r.: „Z przyjazdu od Rymanowa, przejechawszy rzeką Jasiołkę, widzi się figurę starożytną
z ciosanego kamienia, dalej idąc
ku miastu most zepsuty ponad
bramą [Dalejowską], brama zaś
z kamienia rozwalona i tylko
znaki widoczne, że nad bramą
rezydencya bywała....”. Według
legendy, w tym miejscu pogrzebano ciała polskich rycerzy poległych w bitwie ze Szwedami
– stąd utarła się nazwa „kurhan
szwedzki”, natomiast w rzeczywistości najprawdopodobniej
pochowano tu poległych podczas obrony Jaślisk przed wojskami Rakoczego w czasach „potopu” szwedzkiego. Przy pracach
ziemnych dokopano się szczątków kostnych w kurhanie, co
potwierdza teorię o pochówku.
O tym, że dawniej miejsce to było bardzo ważne dla miejscowej
ludności świadczy fakt, że właśnie u stóp kamiennej figury wygłaszano okolicznościowe mowy
przy okazji świąt kościelnych
i uroczystości państwowych.
Kapliczkę bardzo podobną do
tej ze „szwedzkiego kurhanu”
spotkać można wędrując przez
Przełęcz Szklarską, 8 km na
północ od Jaślisk, na samym
szczycie Szklarskiej Góry. Posadowiona została na kopczyku
przypominającym mogiłę. Podanie głosi, że pod nią znajduje
się rycerski grób. Już z daleka
widoczna jest jej smukła sylwetka – wysoki graniastosłup
zwieńczony kapliczką-latarnią
z 4 profilowanymi filarkami
podpierającymi namiotowy daszek. Wewnątrz latarni umieszczony został krucyfiks, szczyt
wieńczy krzyż wykuty z żelaza.
Wzniesiona została zapewne
w XVII wieku – jej duże podobieństwo do jaśliskiej sugeruje,
Stara Wieś, obecnie Brzozów – kopiec
i pomnik Konfederatów Barskich
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Stara Wieś – kopiec z pomnikiem

Rączyna – XIX-wieczna mapa
Friedricha von Miega
z zaznaczonym położeniem
kapliczki i jej widok współczesny

że wykonane zostały w tym samym
warsztacie kamieniarskim. W Jaśliskach dawniej wytwarzano masowo
kamienie do żaren, osełki, młyńskie
kamienie i inne wyroby z kamienia.
Kapliczkę na kurhanie zobaczyć
można również w Starej Wsi (w części wsi włączonej obecnie w granice
administracyjne Brzozowa). Wyglądem przypomina wcześniej opisane
obiekty, lecz różni się od nich tradycją. Jej powstanie związane jest z bitwą konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi, która została stoczona
w 1770 r. na łące pomiędzy Brzozowem a Starą Wsią. Na niewielkim pagórku (zwanym później Wzgórzem
Konfederatów Barskich), w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszego
cmentarza starowiejskiego, usypano
po bitwie zbiorową mogiłę poległych konfederatów, a na niej ustawiono przydrożną figurę. W latach
1825–1830 ks. Józef Sacher, jezuita
z Kolegium Starowiejskiego, ufundował w miejsce
zniszczonej figury na mogile konfederatów murowany pomnik. Obecnie uwagę turystów jadących
w Bieszczady przykuwa wysoki obelisk–nagrobek,
murowany, klasycystyczny, w kształcie wysokiej
kolumny posadowionej na czworobocznym cokole
z gzymsowaniem, z czworoboczną kapliczką o ściętych narożnikach i z wnękami na szczycie, zwieńczoną żelaznym krzyżem. We wnęce obelisku mieści się obraz Matki Bożej Starowiejskiej. W okresie
II Rzeczypospolitej przed pomnikiem odbywały się
z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja manifestacje
patriotyczno-religijne. Z miejscem tym wiąże się
jeszcze inna tradycja. Od kilku stuleci, aż do zakończenia pierwszej wojny światowej (sporadycznie i później) do Starej Wsi przybywały na odpusty liczne pielgrzymki z terenów obecnej Słowacji,
które tradycyjnie zatrzymywały się kilkaset metrów
przed klasztorem na przydrożnym kopczyku. Według F. Kotuli eksponowany pagórek, celowo wy-

brany na mogiłę dla konfederatów, pierwotnie był
związany z legendą o ucieczce obrazu ze Słowacji.
Starsi ludzie pamiętają, że niektóre pielgrzymki od
tego miejsca aż do kościoła w Starej Wsi szły na kolanach, śpiewając pieśń błagalną, aby Matka Boska
powróciła do Humennego.
Kapliczkę tego typu znaleźć można również w Rączynie – usytuowana jest w północno-wschodniej
części wsi, na wzniesieniu, po wschodniej stronie
drogi prowadzącej z Kańczugi, w ogrodzie domu
nr 1. Wśród miejscowej ludności istnieją dwie
tradycje dotyczące jej powstania. Według jednej
z nich kapliczka wzniesiona została po najeździe
tatarskim w XVII w.; Rączynianie wierni drugiej
tradycji twierdzą, że powstanie kapliczki związane
jest z „potopem” szwedzkim – na poparcie tej teorii
przytaczają nazwę wzniesienia położonego w pobliżu, zwanego „Szwedzką Górą”. Obecnie trudno
jest ustalić, która wersja historii jest prawdziwa.
Jedno jest pewne: kapliczka ta istnieć musiała już
w wieku XVIII, bowiem – jako jedna z nielicznych
na tym terenie – zaznaczona została na mapie Miega. Możliwe też jest, że obiekt istniejący tu obecnie
wzniesiony został nieco później, na miejscu starszej kapliczki, widocznej na wspomnianej mapie.
Wyglądem swym przypomina inne, wznoszone na
Podkarpaciu w owych czasach, które miejscowa
tradycja wiąże z obcymi najazdami. Wybudowana
została z cegły i potynkowana, posadowiona na prostopadłościennym cokole. Główna część bryły tej
kapliczki ma kształt graniastosłupa o rzucie ośmioboku, zwieńczonego profilowanym gzymsem. Górna część obiektu ma kształt prostopadłościanu,
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w niej znajduje się niewielka, prostokątna wnęka
zamknięta górą półkoliście. Pierwotnie zapewne
umieszczona była tu figurka Chrystusa Frasobliwego lub któregoś ze świętych. Kapliczka przykryta
jest czterospadowym daszkiem pokrytym blachą,
który wieńczy niewielki metalowy krzyżyk.
Najbardziej „obrośnięta” legendami jest kapliczka usytuowana na tzw. „Kopcu Tatarskim” w Przeworsku. Znajduje się ona na wschodnim krańcu
miasta, przy ul. Tatarskiej, która w dawnych wiekach stanowiła część traktu ruskiego. We wszystkich tych legendach jest część wspólna – kopiec
zwany Tatarskim usypano na część odparcia najazdu, w dowód wdzięczności za zwycięstwo nad
Tatarami. Na jego szczycie zaś postawiono mu-

Podkarpatské kaplnky
Terény súčasného podkarpatského vojvodstva
ani v stredoveku ani v neskorších obdobiach nepatrili
medzi najbezpečnejšie. Obyvatelia žijúci v neustálom
ohrození, postihnutí požiarmi, rabovaním a násilím
sa snažili uchrániť pred votrelcami, vyhľadávali miesta, ktoré by im poskytli ochranu a niekedy sa postavili na odpor nepriateľovi. Mnohokrát po tamtých tragických udalostiach na pamiatku nezostala tradícia
alebo legenda, ale neveľký pahorok. V Podkarpatsku
sa dá nájsť množstvo takýchto stôp z minulosti.

rowaną kapliczkę w kształcie kolumny z figurką
Chrystusa Frasobliwego na znak, że w zmaganiach
tych wiara katolicka szczęśliwie zatriumfowała nad
poganami.
***
Tym, co te dzieła małej architektury rozsiane
po całym Podkarpaciu łączy, jest ich usytuowanie na nasypie wyższego bądź niższego ziemnego
kurhanu kryjącego ludzkie kości, podobny wygląd
– mają one formę wysokiego obelisku zwieńczonego kapliczką w typie latarni, lub z wnęką w górnej
części (z krucyfiksem, figurką Chrystusa Frasobliwego lub innym świątkiem) oraz to, co najważniejsze – silna miejscowa tradycja od stuleci związana
z obiektem. n

V Przecławe stojí pomník vo forme prícestnej
figúry, postavený na česť miestnych obyvateľov,
ktorí zahynuli počas bojov proti Švédom. Tragická
stopa po švédskych vojnách sa nachádza v Brzostku a je ňou kaplnka vo forme obelisku. V Jaśliskách
sa zachovala kaplnka „Na švédskom kurhane“ z roku 1659. Podobná kaplnka sa nachádza na vrchu
Szklarskej Góry. Kaplnka na kurhane stojí v Starej
Wsi v Brzozowe. Opradená legendami je kaplnka
situovaná na tzv. „Tatárskom kopci“ v Przeworsku.
Spája ich podobné situovanie na násype, podobný
vzhľad a silná miestna tradícia, súvisiaca s objektmi.

Przeworsk, kapliczka
na Kopcu Tatarskim
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Miejsce odpoczynku
Świętego

Jacek Stankiewicz (2)

Prace wykopaliskowe pozwalają przypuszczać, że
wzgórze to było miejscem kultu jeszcze w czasach
pogańskich. Świątynia w tym miejscu mogła już istnieć w XII wieku, zanim kult św. Wojciecha został
w tej części Polski wyparty przez kult św. Stanisława (zm. 1079). Prawdopodobnie obecna świątynia
jest kolejną znajdującą się na tym miejscu.
W XVIII wieku, według wizytacji biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego, kościół był w dobrym stanie. Jednak już w następnym stuleciu, według przekazów, opuszczony i zaniedbany, groził
całkowitym zniszczeniem. W latach 1855–1856
przeprowadzono jego remont staraniem krośnieńskiego wikariusza ks. Leona Świtalskiego, przy wydatnej pomocy Marianny Zygmuntowskiej z Żeglec
i Urbańskiego z Kombornii. Kościół został na nowo
poświęcony 23 kwietnia 1856 r. przez ks. Franciszka Strusia.
W latach 1902–1907 świątynię całkowicie przebudowano według projektu architekta Tadeusza
Stryjeńskiego. Wymieniono i przebudowano podmurowanie, wieńce ścian, konstrukcję dachu i stropów, chór muzyczny, wzniesiono nową wieżyczkę

Święty Wojciech, biskup i męczennik, zmarły 23 kwietnia
997 r., jest jednym z głównych
patronów Polski. Pamięć o nim
jest szczególnie żywa w Europie
Środkowej, gdzie zaszczepiał
chrześcijaństwo. Również w Polsce od śmierci Wojciecha szerzył
się jego kult, którego wyrazem
były kościoły jemu dedykowane.
W Polsce świątyń z patrocinium
św. Wojciecha jest obecnie około 190, wśród nich zabytkowy
drewniany kościół w Krośnie.
Według legendy w miejscu,
w którym wznosi się kościół,
miał odpoczywać, bądź też wygłaszać kazanie św. Wojciech
w czasie podróży z Pragi do
Gniezna.

W

ładysław Bełza w przewodniku Iwonicz
i jego okolice (Lwów 1885, s. 60) napisał,
że „najstarszą wszakże tutejszą świątynią,
ma być według podania kościółek św. Wojciecha,
inaczej węgierskim zwany, stojący na pagórku obok
drogi wiodącej do Korczyny”.
Kościół wzniesiono na Przedmieściu Górnym, na
Zawodziu, gdzie w X wieku istniała najstarsza część
Krosna. Dziś znajduje się w granicach miasta w północnej jego części, po lewej stronie drogi z Krosna
do Korczyny. Położony jest na szczycie wzgórza. Na
północ od budowli stoi współczesna dzwonnica.
Świątynię zbudowano około połowy XV wieku,
po raz pierwszy wzmiankowana jest w roku 1448.
W 1460 r. biskup przemyski Mikołaj Błażejowski
konsekrował ją pw. śś. Jerzego, Wojciecha, Walentego, Dziesięciu Tysięcy Męczenników, Małgorzaty,
Heleny i Zofii.
Ołtarz główny po konserwacji w prezbiterium świątyni

Jacek Stankiewicz

Paweł Palusiński, Maciej Więch, Leszek Kitliński (3)
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na sygnaturkę, a dach pokryto blachą. Od strony
zachodniej dobudowano kruchtę, likwidując wejście od południa. Wyposażenie kościoła poddano
restauracji i wzbogacono o nowe elementy. Powtórnie remontowano kościół w latach 1945–1947, po
uszkodzeniach spowodowanych działaniami wojennymi, a także w 1963 r. oraz na przełomie XX
i XXI w. W wyniku licznych renowacji obiekt zatracił cechy stylowe charakterystyczne dla gotyckiej
architektury Podkarpacia. Od 1968 r. kościół pełnił
funkcję świątyni parafialnej w nowo utworzonej
parafii pw. św. Wojciecha. W związku z wybudowa-

Ołtarz boczny św. Wojciecha z XVIII w.

Gotycka rzeźba św. Wojciecha

niem nowej świątyni pw. Matki Bożej Częstochowskiej, od 1997 r. kościół św. Wojciecha jest kościołem filialnym w tej parafii.
Budowla jest orientowana, powstała w konstrukcji zrębowej, na kamiennym podmurowaniu, dwustronnie oszalowana deskami w układzie
poziomym. To jednonawowa świątynia, złożona
z prezbiterium na rzucie prostokąta zamkniętego
trójbocznie od wschodu, z zakrystią od północy
oraz szerszej, prostokątnej nawy, z kruchtą od zachodu. Pod nawą znajduje się krypta ze szczątkami
kolatorów Łagońskich.

Manierystyczna rzeźba Matki Bożej
Niepokalanie Poczętej z ok. 1600 r.

RZESZÓW
Krosno
Archiwum Autora

Ołtarz boczny św. Rozalii z XVIII w.

Internet
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Widok Krosna wg G. Brauna i F. Hogenbera z 1618 r.

Franciszek Krukierek, Kościół św. Wojciecha przed
remontem w 1903 r., papier, akwarela, przed 1903 r.
w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Seweryn Bieszczad, Widok na kościół św. Wojciecha,
akwarela, papier, pocz. XX w., ze zbiorów Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie
Widok na wzgórze z drewnianym kościołem św. Wojciecha,
rys. Józefa Mehoffera z 1890 r. (Stanisław Tomkowicz,
Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego, z rękopisów
Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli
Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Muzeum Narodowe
w Krakowie, Kraków 2005)

Dach jednokalenicowy, dwuspadowy, ma czworoboczną wieżyczkę na sygnaturkę z latarnią.
Trójkątne szczyty szalowane są
deskami w układzie pionowym.
Kruchta jest nakryta daszkiem
dwuspadowym, zakrystia pulpitowym. Pokrycie dachów stanowi
blacha cynkowa.
W prezbiterium i nawie znajdują się pozorne sklepienia kolebkowe o łuku eliptycznym
z zaskrzynieniami i zastrzałami.
Prezbiterium oddziela od nawy belka tęczowa o fazowanych
kroksztynach. Chór muzyczny
wsparty jest na dwóch kolumnach
z faliście wygiętym ku wnętrzu
parapetem. Ściany wewnętrzne
szalowane deskami w układzie
poziomym, bez dekoracji malarskiej. Otwory okienne są prostokątne i owalne.
Z wyposażenia na uwagę zasługuje manierystyczny ołtarz główny z początku XVII w., częściowo
przekształcony w 1903 r., będący
reminiscencją tryptyku gotyckiego z obrazem przedstawiającym ukrzyżowanego Chrystusa
w środku, świętych Wojciecha
i Stanisława po bokach oraz obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w zwieńczeniu, a także przedstawieniem św. Jerzego i sceny Zwiastowania NMP w predelli.
Cenne są również dwa późnobarokowe ołtarze boczne wykonane przez snycerzy krośnieńskich ok. 1700 r. (przeniesione
z kościoła farnego w Krośnie
w 1785 r.), atektoniczne, w kształcie owalnych akantowych glorii:
po prawej stronie św. Rozalii i po
lewej stronie św. Wojciecha. Oba
ołtarze w latach 1998–2007 zostały odnowione przez Barbarę
Czajkowską-Palusińską.
Ważne są szczególnie elementy wyposażenia znajdujące się na
ścianach świątyni: późnogotycka
rzeźba św. Zofii z córkami z początku XVI w., gotycka rzeźba św.

Wojciecha (z ok. 1430 r., uzupełniana po 1944 r.)
oraz manierystyczna rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z ok. 1600 r.
W otoczeniu kościoła usytuowany jest cmentarz, na którym znajduje się klasycystyczny obelisk
z 1832 r. ku czci dobroczyńców Franciszka Ksawerego i Marianny z Lepikiewiczów Wolańskich.
Kościół św. Wojciecha, o którym pisał Maciej
Bogusz Zygmunt Stęczyński: „… godny czci i uwielbienia, malowań, opisów, pienia…” pomimo, że nie
ma osobnego opracowania, został uwieczniony
m.in. na widoku Krosna w dziele G. Brauna i F.
Hogenbera Civitates orbis terrarum z 1618 r., na litografii Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego
z 1861 roku, na rysunku z 1890 r. autorstwa Józefa Mehoffera oraz obrazach Seweryna Bieszczada
(1852–1923), znajdujących się w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. n
Serdeczne podziękowanie dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Krośnieńskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu,
ks. dra Krzysztofa Mijala – proboszcza parafii św.
Wojciecha i Matki Bożej Częstochowskiej w Krośnie
oraz Barbary i Pawła Palusińskich z firmy „Palusińscy” s.c. za pomoc w gromadzeniu informacji.

Miesto odpočinku
Svätého
Svätý Vojtech, biskup a mučeník, ktorý zomrel
23. apríla 997, je jedným z hlavných patrónov Poľska.
V strednej Európe, kde šíril kresťanstvo, je uchovávaný v živej pamäti. Po smrti sv. Vojtecha sa tiež v Poľsku šíril jeho kult, ktorého stelesnením boli kostoly zasvätené jeho pamiatke. V Poľsku sa nachádza
v súčasnosti okolo 190 svätýň s patrocíniom sv. Vojtecha. Jedným z nich je starobylý drevený kostol
v Krosne. Svätyňa bola postavená asi v polovici
15. storočia, prvé zmienky o nej pochádzajú z roku 1448. V rokoch 1902–1907 bola svätyňa celkovo prestavaná podľa projektu architekta Tadeusza
Stryjeńského. Následkom početných renovácií
stratil objekt štýlové prvky, charakteristické pre
gotickú architektúru Podkarpatska.
Z jeho výbavy si pozornosť zaslúži hlavný oltár
zo začiatku 17. storočia, čiastočne prerobený v roku
1903. Vzácne sú tiež dva neskorobarokové bočné
oltáre približne z roku 1700 (prenesené z kostola
v Krosne v roku 1785): na pravej strane sv. Rozálie
a na ľavej strane sv. Vojtecha. Obidva oltáre boli
v rokoch 1998-2007 zreštaurované. Významné sú
predovšetkým prvky interiérovej výbavy, nachádzajúce sa na stenách svätyne: neskorogotická socha
sv. Žofie s dcérami zo začiatku 16. storočia, gotická
socha sv. Vojtecha (ok. r. 1430) a socha Matky božej
nepoškvrneného počatia približne z roku 1600.
V okolí kostola sa rozprestiera cintorín, na ktorom sa nachádza klasicistický obelisk z roku 1832
na počesť dobrodincov Franciszka Ksaweryho
a Marianny od Lepikiewiczov Wolańských.
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Listy od Czytelników

Szanowna Redakcjo,

„Cmentarze pełne są ludzi,
bez których świat nie mógłby istnieć”

z obozów będą także miały miejsce
warsztaty poświęcone ochronie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego,
a w szczególności sztuki sepulkralnej.
Powodzenie obozów zależy od udziału wolontariuszy i pozyskania funduszy, o które starania trwają (jasność
w tej materii będziemy mieli w czerwcu). Terminy mogą ulec zmianie!
Na forum Magurycza - http://www.
magurycz.fora.pl/ - w wątku „Planowane obozy Magurycza w 2010 roku”,
dla każdego ze wskazanych obozów
założony jest osobny temat. Tam też,
po zalogowaniu się na forum, należy
zaznaczyć swój akces, jednocześnie
wysyłając na adres szymon@magurycz.org zgłoszenie, które powinno zawierać: imię, nazwisko, adres aktualny
i zameldowania, e-mail, telefon i obozy,
w których chcesz wziąć udział.

Ewa Bryła

Przedstawiamy aktualny plan działań MAGURYCZA na rzecz ochrony
sztuki sepulkralnej w roku 2010 – sezon XXIV:
m Berehy Górne, gm. Lutowiska,
Bieszczady: cmentarz greckokatolicki,
remont wybranych nagrobków i dokumentacja: 29 IV–4 V,
m Baligród, Bieszczady: cmentarz
żydowski, zakończenie remontu macew, dokumentacja i odkrzaczanie kirkutu: 26 VI–10 VII,
m Mrozy i Szeligi, gm. Ełk, Mazury:
cmentarze ewangelickie, remont nagrobków, dokumentacja, odkrzaczanie: 11–24 VII,
m Podkamień, województwo
lwowskie,
Ukraina: cmentarz „kozacki”, cmentarz polsko-ukraiński, remont
wybranych nagrobków;
Szargorod, województwo winnickie, Ukraina:
cmentarz katolicki, żydowski i prawosławny,
remont wybranych nagrobków: 25 VII–15 VIII,
m Żydowskie, gm.
Krempna i Zawadka Rymanowska, gm. Dukla,
Beskid Niski: cmentarze
greckokatolickie oraz
Prace prowadzone na cmentarzu w Hołuczkowie w roku 2008
krzyże i kapliczki przyZapraszamy wszystkich chętnych
drożne, remont nagrobków oraz wybranych obiektów małej sakralnej ar- do pracy społecznej z nami!
Szczegółowe informacje dotycząchitektury przydrożnej: 18 VIII–1 IX,
m Magura Małastowska, gm. Uście ce planowanych obozów dostępne są
Gorlickie, Beskid Niski: cmentarz na stronie internetowej: http://www.
z czasów I wojny światowej nr 58, magurycz.fora.pl/ lub pod numerami
kontynuacja remontu, prace rekon- telefonów 18 351 63 45, 0 600 688 811.
Informacje od STOWARZYSZENIA
strukcyjne: 5–19 IX.
Poza wskazanymi obozami może MAGURYCZ (Nowica 13, 38-315 Uście
mieć miejsce szereg drobnych działań Gorlickie, www.magurycz.org)
Szymon Modrzejewski
interwencyjnych. Podczas każdego
Pracovný plán MAGURYCZA v záujme ochrany sepulkrálneho umenia v roku
2010. V rámci každého tábora sa budú konať tvorivé dielne, zamerané na otázky
ochrany kultúrneho dedičstva a predovšetkým sepulkrálneho umenia. Na fóre Magurycza -http://www.magurycz.fora.pl/ je pre každý tábor určená osobitná tematika.
Táto adresa je určená na oznámenie účasti a súčasne je potrebné zaslať na adresu:
szymon@magurycz.org prihlášku, ktorá obsahuje: meno a priezvisko, adresu, telefón,
e-mail a tábory, na ktorých sa chcete zúčastniť.

Vnuci a pravnuci
zakladateľa rodu
Jan Pakosławic z erbu Półkozic bol dvoranom požívajúcim dôveru a človekom pre špeciálne úlohy kráľa Kazimíra Veľkého. Kráľ mu udelil
ohromný majetok a toto udelenie historici označili ako „kniežacie“. Napriek tomu, že Jan Pakosławic
zanechal po sebe troch synov (každý z nich dostal
meno Jan), pokračovateľom rodu Rzeszowských
po meči bol najstarší Jan Feliks, nazývaný Anticus.
Ten splodil jedného jediného syna, ktorý dostal
samozrejme meno Jan a nazývaný bol Janom zo
Staromestia. Druhým dieťaťom bola dcéra, ktorá
sa volala Małgorzata.
Jan zo Staromestia – jediný vnuk Jana Pakosławicu z erbu Półkozic a syn Jana Feliksa Anticusa sa okrem splodenia troch synov Janov ničím
výrazným vo svojom živote nepreukázal. Počas
skúmania týkajúceho sa rodu Rzeszowských treba
zamerať svoju pozornosť na vnukov Jana Feliksa
Anticusa, pretože jeho bratia nezanechali po sebe
potomkov mužského pohlavia. Najstarší syn Jan
sa stal krakovským biskupom, o prostrednom Janovi, nazývanom Lúcky vieme málo, snáď len to,
že v rokoch 1461-1462 bol nowokorczyńským starostom. Najmladší syn Jan bol nazývaný Rudský
a v dejinách sa zapísal tým, že na sklonku svojho
života prevzal úrad przemyślského kastelána.
Najstarší Jan, ktorý sa neskôr stal krakovským
biskupom, žil skoro 77 rokov, narodil sa ok. r. 1411,
zomrel náhle 28. januára 1488.
Biskup mal dvoch bratov, o prostrednom vieme málo. Napríklad je nám známe, že po smrti
brata jeho deda Jana (ľvovského arcibiskupa) časť
jeho majetku zdedili traja Janovia, synovia Jana zo
Staromestia. K tomuto majetku patrila časť Staromestia a obce: Trzebownisko, Jasionka, Zaczernie,
Rudna, Wola Wysoka, Wola, „Somnicza“ ako aj lesy
na obidvoch stranách cesty z Rudnej do Kamyszyna. Tento majetok bol začlenený do ich majetkov
po otcovi a ok. r. 1447 bol z neho vyčlenený majetok pre prostredného brata. A pretože jeho súčasťou bola aj kúria v Lúke, v záujme ich rozlíšenia
začali nazývať prostredného Jana Lúcky. Jan Rzeszowský Lúcky figuruje v archívoch ako starosta
dôležitého a prestížneho, na tie časy, nowokorczyńského starostovstva, ktoré spravoval v rokoch
1461-1462. Zomrel pravdepodobne v roku 1486,
akiste ako bezdetný. Mohol mať dvoch synov (Jana a Andrzeja), ale tí zomreli 20 rokov pred otcom.
Tretím synom Jana zo Staromestia bol Jan,
nazývaný Rudský od majetku v Rudnej neďaleko
Rzeszowa. Podobne ako bratia spravoval úrad
nowokorczyńského starostu a tesne pred smrťou
(zomrel v r. 1477 alebo 1478) prevzal úrad przemyślského kastelána. Po prvý raz vo funkcii przemyślského kastelána vystúpil 14. novembra 1477.
Mal značne mladšiu od seba manželku, ktorá mu
porodila dcéru Annu (vydala sa za Jana Ossolińského) a štyroch synov: Jana Feliksa, Andrzeja,
Jana Mladšieho a Stanisława. Starostlivú opateru
nad nimi prevzal ich strýko Jan Rzeszowský, krakovský biskup.
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historie

Wnukowie
i prawnukowie
protoplasty
Jan Pakosławic herbu Półkozic, który był dworzaninem zaufanym
i człowiekiem do zadań specjalnych króla Kazimierza Wielkiego,
otrzymał od monarchy dobra przeogromne, które historycy nazwali
wręcz „książęcymi”. Mimo że Jan Pakosławic pozostawił po sobie
trzech synów (każdy z nich otrzymał na imię Jan), to ród Rzeszowskich
miał swą kontynuację po mieczu jedynie za sprawą najstarszego
Jana Feliksa zwanego Anticusem. Spłodził on jednego jedynego
syna, który oczywiście otrzymał na imię Jan i zwany był Janem ze
Staromieścia. Drugim dziecięciem była córka, której nadano imię
Małgorzata.

J

Szczątki Jana Rzeszowskiego,
biskupa krakowskiego, spoczywają
na Wawelu.
Jan Nepomucen Głowacki, Widok
Wawelu od północnego zachodu,
Staw na Groblach i przystań flisaków
na Wiśle, PSZ Wawel, 1847 (?)

an ze Staromieścia – jedyny wnuk Jan Pakosławica herbu Półkozic i syn Jana Feliksa Anticusa,
poza spłodzeniem trzech synów Janów niczym
się specjalnym w swym życiu nie wykazał. W kronikach mu współczesnych odnotowano, iż podczas
objazdu Rusi przez króla Polski Władysława Jagiełłę, przeskrobał coś w miejscu pobytu monarchy na
tyle poważnego, że został uwięziony. Janusz Kurtyka w biogramie Jana Feliksa zamieszcza zdań kilka
o jego synie: „Uwolniono go w wyniku zabiegów
stryja Jana, arcybiskupa lwowskiego; kasztelanowie:
wiślicki Florian z Koziegłów (herbu Lis) i chorąży
krakowski Marcisz z Wrocimowic (...) poręczyli
królowi za Jana pod wadium 1000 grzywien i zobowiązali się stawić go przed oblicze władcy w ciągu
dwóch tygodni od wydania takiego rozkazu”.
Z innych zapisków wyczytać można, że na przednówku w marcu 1403 roku przebywał w Krakowie,
gdzie wraz z ojcem swym (Janem Feliksem Anticusem) i niejakim Pakoszem ze Złotej, poręczał dług
stryja Jana, pierwszego arcybiskupa Lwowa. Cztery
lata przed śmiercią, w roku 1439, ufundował ko-

ściół parafialny w Zaczerniu i po ojcu kontynuował
wyprzedaż włości rzeszowskiej: wsie Bzianka, Staroniwa, Racławówka, Zabierzów, Topolówka i Donatowa Wola. Wcześniej jego związek małżeński
z nieznanego herbu żoną Anną zaowocował urodzeniem trzech synów, każdy o imieniu Jan oraz
trzech córek, oczywiście wszystkie Małgorzaty,
ponieważ w rodzie Jana Pakosławica bardzo mocny
był kult św. Jana i św. Małgorzaty.
Na wnukach Jana Feliksa Anticusa wypada skupić uwagę w śledztwie dotyczącym rodu Rzeszowskich, jako że bracia jego potomków płci męskiej nie
pozostawili. Jedna córka wyszła za Piotra Wapowskiego herbu Nieczuja, druga za Makowieckiego,
którego imię nie zachowało się w kronikach, trzecia
poślubiła niejakiego Jakuba z Kobylan, który z czasem został kasztelanem bieckim, a miasto Biecz
było w tych czasach metropolią tuż po Krakowie.
Najstarszy syn Jan został biskupem krakowskim,
o średnim Janie, zwanym Łąckim wiemy niewiele
poza tym, że w latach 1461–1462 był starostą nowokorczyńskim. Najmłodszy zaś Jan zwany był Janem
Rudzkim, a w historii zapisał się tym, że u schyłku
żywota swego objął urząd kasztelana przemyskiego.
Najstarszy Jan, który z czasem został biskupem
krakowskim, był także kanonikiem krakowskim,
scholastykiem sandomierskim i podskarbim Królestwa. Żył lat blisko 77 (urodzony ok. 1411), zmarł nagle 28 stycznia 1488 roku, emocjonując się za bardzo
przygotowaniami do ślubu i wesela swej bratanicy
Anny (córki Jana Rzeszowskiego, kasztelana przemyskiego) z Janem Ossolińskim. Małżonek Anny
był od roku 1498 dworzaninem dworu królewskiego, w roku 1504 został tegoż dworu marszałkiem
i z urzędu zastępcą marszałka wielkiego koronnego.
Praprawnuczka Jana Pakosławica została więc
panią na zamku w Morawicy koło Krakowa, gdzie
była rodowa siedziba Ossolińskich. Anna powiła
Ossolińskiemu, jednemu z największych tego czasu
możnowładców polskich, czterech synów (Andrzeja, Jana, Stanisława i Jakuba), ale po śmierci męża,
który za życia zgromadził ogromny majątek, była
świadkiem jego utraty. Z powodu pożyczek i poręczeń Jan Ossoliński popadł w długi i po jego śmierci
synowie musieli sprzedać niemal wszystkie dobra
na zaspokojenie wierzycieli.
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W stycznia 1488 roku zmarł biskup krakowski Jan Rzeszowski, jak pisał Długosz: „niewielkiej
postury, cierpiał na podagrę i dolegliwości żołądkowe, twarz miał poznaczoną cętkami i znamionami, w której dominował siny nos”. Obraz postaci fizycznie nietrafionej dopełniała choleryczna
natura, co sprawiało, że często dopadały go ataki
gniewu. Pochowany został z wielką pompą „w katedrze krakowskiej, w murowanym grobowcu przy
ścianie kaplicy św. Kosmy i Damiana, koło ufundowanej przez siebie zakrystii”. Z płytą przykrywającą tumbę Rzeszowskiego identyfikuje się, obecnie
uszkodzoną, tablicę z nieczytelną tarczą herbową
i płaskorzeźbą czterech aniołów, wtórnie wmurowaną w mur obejmujący taras przed domem katedralnym (obecnie Muzeum Archidiecezjalne) na
Wzgórzu Wawelskim, przy tzw. Bramie Wazów.
Zaczynał więc swoje dorosłe życie od tego, że
w wieku 17 lat wpisał się na semestr letni na Akademię Krakowską, by pobierać nań nauki wyzwolone. Już podczas studiów albo tuż po nich, znalazł się
w najbliższym otoczeniu króla Władysława Jagiellona, zwanego od miejsca swej śmierci Warneńczykiem. Jan odbył z królem kampanię węgierską, w roku 1442 pełnił urząd cześnika nadwornego. Wiemy,
że od grudnia 1442 do marca 1444 załatwiał w kraju
swoje sprawy majątkowe i że 22 września 1444 roku
znajdował się już przy królu w obozie pod Orsową
nad Dunajem. Na pewno też 10 listopada 1444 roku
był członkiem oddziału przybocznego króla podczas
bitwy pod Warną, a uratował się od śmierci tylko
dlatego, że wcześniej raniony, w krytycznym momencie bitwy leżał w lazarecie w taborze.
Po klęsce sił królewskich pod Warną, już pod koniec listopada przedostał się do kraju, a wyleczywszy rany z powrotem udał się, po części za własne
pieniądze, na Bałkany, jako że w całej Europie pojawiły się natrętne pogłoski, że król Władysław cudownie ocalał podczas bitwy i gdzieś, niepomny
swej królewskości, błąka się. Zrozpaczona królowa
Zofia słała więc swoich wysłanników na Bałkany,
by te wieści zweryfikowali. Jednym z nich był Jan
Rzeszowski. Podobnie jak inni, nie odnalazł króla.
Był żonaty, ale nie wiadomo z kim i kiedy ślub
miał miejsce. Żona zmarła gdzieś pomiędzy rokiem 1447 a 1450. Zapewne ten fakt, w połączeniu
z traumatycznymi przeżyciami na polu bitwy pod
Warną sprawił, że Jan odwrócił się od życia świeckiego i związał ze stanem duchownym. Wiernie,
śladem przodków, służąc monarsze szybko otrzymał wsparcie w uzyskiwaniu kościelnych godności.
Wyświęcony został w roku 1453, a już dwa lata później otrzymał kanonię krakowską, od 17 maja 1466
roku występuje jako kanonik przemyski, a niespełna rok później, bo już 20 kwietnia 1467 r., jako
scholastyk sandomierski, a przed końcem lat 60.
XV wieku otrzymał jeszcze kanonię skalbmierską.
W grudniu 1468 roku Kazimierz Jagiellończyk
uczynił Jana Rzeszowskiego podskarbim Królestwa, trzy lata później powierzył mu urząd wielkorządcy krakowskiego, a 29 stycznia 1472 roku był
świadkiem wyświęcenia Jana w Krakowie na bisku-

pa. Długosz pisze, że Rzeszowski miał wtedy ok. 60
lat. Do wysokich urzędów świeckich i duchownych
dochodził więc latami, ale dopisał też do nich urząd
kanclerza Akademii Krakowskiej.
Z Wielkiego Słownika Biograficznego zacytować należy fragment (autorstwa Janusza Kurtyki),
ilustrujący dobitnie dbałość biskupa o zasobność
kiesy królewskiej, a i powinowatych swoich także:
„Rzeszowski jako biskup był dla króla niezawodną pomocą w staraniach o gotówkę na rosnące
potrzeby polityki dynastycznej Jegiellonów w Europie Środkowej oraz ułatwiał stosunkowo częste
otrzymywanie kontrybucji pieniężnych od kapituły
krakowskiej. Z drugiej jednak strony Rzeszowski
dbał o jej interesy. Głównym jej zagrożeniem były
już od roku 1472 rabunki dokonywane przez niespłaconych zaciężnych. (...) Do szczególnie gwałtownych wystąpień niespłaconych zaciężnych, wybierających zaległy żołd na własną rękę, doszło pod
koniec roku 1479. Przerażona dewastacją swych
dóbr kapituła krakowska postanowiła (...) wysłać
do króla do Nowego Korczyna Rzeszowskiego i delegację kanoników (...). Wyruszając z Nowego Korczyna na Litwę 17 XI 1479 Kazimierz Jagiellończyk
powierzył spłatę zaciężnych oraz (...) zarząd Małopolską Rzeszowskiemu. (...) Rzeszowskiemu do
końca życia nie udało się powstrzymać zaciężnych
przed rabowaniem dóbr kościelnych, mimo że nie
wahał się używać miecza. Jeszcze w październiku
1486 Rzeszowski relacjonował kapitule, że broni
dóbr stołowych przed zaciężnymi zarówno zbrojnie, jak i pozywając
przed sądy kościelne
i szlacheckie (...) oraz
ferując ekskomuniki.
Ze swej strony kapituła zezwoliła mu wówczas na swobodny wybór administratorów
dóbr stołowych, także
spoza jej grona, co
ułatwiało mianowanie
ludzi zdolnych przeciwstawić się bandom
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W bitwie pod Warną pośrednio
brał udział biskup Jan Rzeszowski.
Ocalał, bo spędził ją w lazarecie.
Jan Matejko, Bitwa pod Warną, 1879

Kamienny destrukt – fragment
gotyckiej płaskorzeźby, przez
niektórych uznawany za element
tumby Jana Rzeszowskiego,
biskupa krakowskiego

Jerzy Holc

tekst Jacek Stachiewicz
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nieopłaconego żołnierza, ale i zapewne
umożliwiło Rzeszowskiemu oddawanie
dóbr biskupich w ręce krewniaków”.
Po śmierci biskupa Jana Rzeszowskiego okazało się jednak, że jego długi
były tak znaczne i w tak poważny sposób obciążyły jego spadkobierców, że
konieczność ich spłaty wyeliminowała
w następnym pokoleniu Rzeszowskich
z grona polskich możnowładców.
Jeden z zapisków ostałych w starych
kronikach ujawnia, że biskup krakowski Jan Rzeszowski pozostawił po sobie
piękną bibliotekę przywiezioną z Italii.
Ale o jej dalszych losach kroniki milczą.

Wszyscy prawnukowie studiowali
na Akademii Krakowskiej,
na zdjęciu dziedziniec gotyckiego
gmachu Collegium Maius

Herb Półkozic

dtp KORAW

Fragment drzewa genealogicznego
rodziny Rzeszowskich

Bracia biskupa
Było ich dwóch, o średnim wiemy
niewiele. Wiadomo na przykład, że po
śmierci stryjecznego dziada Jana (arcybiskupa lwowskiego) część jego majątku przypadła trzem Janom, synom Jana
ze Staromieścia. Obejmował ten majątek część
Staromieścia oraz wsie: Trzebownisko, Jasionka,
Zaczernie, Rudna, Wola Wysoka, Wola „Somnicza” oraz lasy po obu stronach drogi z Rudnej do
Kamyszyna. Majątek ten włączony został do ich
dóbr po ojcu, a około roku 1447 wyodrębniono majątek dla średniego brata. Ponieważ w jego
skład wchodził także dwór w Łące, dla odróżnienia
od braci, średniego Jana zaczęto nazywać Łąckim.
Jan Rzeszowski Łącki figuruje też w zapisach archiwalnych jako starosta ważnego i prestiżowego
w owych czasach starostwa nowokorczyńskiego, którym zarządzał w latach 1461–1462. Zmarł
prawdopodobnie w roku 1486, zapewne bezpotomnie. Mógł mieć dwóch synów (Jana i Andrzeja), ale zmarłych 20 lat przed ojcem.
Trzecim synem Jana ze Staromieścia był Jan,
zwany Rudzkim od dóbr w Rudnej koło Rzeszowa.
Podobnie jak bracia pełnił urząd starosty nowokorczyńskiego i tuż przed śmiercią (zmarł w roku 1477
lub 1478) otrzymał urząd kasztelana przemyskiego.
Po raz pierwszy jako kasztelan przemyski wystąpił
14 listopada 1477 r. Miał znacznie młodszą od siebie żonę, która urodziła mu córkę Annę (wyszła za

Jana Ossolińskiego) oraz czterech synów: Jana Feliksa, Andrzeja, Jana Młodszego i Stanisława. Pieczołowitą opiekę nad nimi objął ich wuj, Jan Rzeszowski, biskup krakowski.
Bratanek Jan Feliks Rzeszowski
Jest on klasycznym ucieleśnieniem wujowskiego
(Jana Rzeszowskiego, biskupa krakowskiego) nepotyzmu. Jan Feliks urodził się w roku 1468 i już 10
lat później wuj załatwił i jemu i jego o rok młodszemu bratu Andrzejowi, gwarancję papieską na
uposażenie dla duchownych, które nie jest związane z wykonywaniem obowiązków duszpasterskich. Inaczej mówiąc uczestniczyli w dochodach
Kościoła, bez względu na to, czy będą świadczyć
posługę duchowną, czy nie. Mając ledwie 12 lat Jan
Feliks został wraz z braćmi wpisany na Akademię
Krakowską, a mając lat 13, bezsprzecznie w wyniku protekcji wuja, uzyskał kanonię krakowską. Rok
później złożył przysięgę i otrzymał dom kapitulny
bez konieczności wnoszenia zwyczajowych z tego
tytułu opłat, a gdy miał 16 lat wuj wystosował oddzielny dokument, którym przekazywał bratankowi wpływy z dziesięcin ze wsi Smroków i dochody
ze wsi biskupich Batowice i Zaszczytów koło Krakowa. Mając ledwie 27 lat Jan Feliks został przewodniczącym kapituły kanoników przemyskich,
a w wieku 41 lat także kanonikiem gnieźnieńskim.
Zmarł młodo, bo w wieku 45 lat i do śmierci był
wraz z braćmi właścicielem dóbr rzeszowskich,
które jednak w wyniku długów wuja, były zwolna
przejmowane przez wierzycieli.
Bratanek Andrzej
Urodzony w 1469 roku żył znacznie dłużej od
swoich braci. Przyjmuje się, że zmarł pomiędzy
1528 a 1531 rokiem. Nie wiadomo, czy był żonaty i czy miał dzieci. Dopóki żył stryj, jego bratanek
Andrzej życie miał usłane różami. Wuj też wprowadził go na kanonię krakowską i zapewnił mu uposażenie kościelne niezwiązane z pełnieniem obowiązków duszpasterskich. Z zachowanych dokumentów
wynika, że Andrzej był ostatnim właścicielem dóbr
rzeszowskich Półkoziców i... awanturnikiem nie
mniejszym od urodzonego około 20 lat po jego
śmierci Stanisława Stadnickiego.
Z chwilą swych narodzin czterej bracia Rzeszowscy stawali się członkami rodziny dzierżącej ciągle
jeszcze ogromne dobra klucza rzeszowskiego, a poprzez koligacje rodzinne także inne dobra. Ale to za
ich życia dobra te zostały rozproszone. W notach
biograficznych braci czytamy o nieustannych procesach wytaczanych im przez wierzycieli. W tym
kontekście finansowe zabezpieczanie bratanków
już od małego przez ich wuja biskupa nie wydaje się być aż tak naganne. Biskup musiał bowiem
zdawać sobie sprawę, że wspiera króla majątkiem
swoim i swoich bratanków, którzy naturalną koleją
rzeczy byli jego spadkobiercami, a dziedziczyli także zobowiązania.
Ośrodkiem dóbr rzeszowskich braci była Przybyszówka. Gdy wierzycielom sąd przyznał do niej pra-
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wa, nie byli oni ich w stanie wyegzekwować, ponieważ
Andrzej utrzymywał wcale liczny oddział zbrojnych
i nie dopuszczał do swych dóbr wierzycieli. Nie unikał
też zbrojnych napadów na tych, do których żywił urazę. Gdy właścicielka Sędziszowa, Beata z Tęczyna Odrowążowa, została wciągnięta w spór przeciwko Andrzejowi, ten na czele oddziału 400 zbrojnych (w tym
60 szlachty) spustoszył miasto i groźbami wygnał
z miasta kilkudziesięciu mieszczan. Proces przegrał,
oprócz 1200 grzywien kary miał odstąpić Odrowążowej Przybyszówkę i Trzebownisko, ale wkrótce znów
występował jako właściciel Przybyszówki.
Musiał być to raptus i nerwus, bo nie stronił od
posługiwania się gwałtem, gdy miał do czynienia
ze słabszym przeciwnikiem procesowym. Tak też
było w roku 1501, gdy siłą wyrzucił z Kielanówki
Andrzeja Rozborskiego, któremu 4 lata wcześniej
zastawił tę wieś, podobnie jak Gumniska, za 350
florenów. Na dodatek spustoszył dwór i poturbował bratową Rozborskiego. Rok wcześniej naraził
się Kościołowi, bo podczas najazdu na Staromieście, które zajął jego wierzyciel Jan Sopichowski,
nie dość, że zdemolował dwór, to jeszcze sprofanował staromiejski kościół parafialny. Utrzymując siłą
Staromieście, Andrzej zmuszony był zastawiać inne wsie będące jego własnością. Dopuszczał się też
oszustw: za 1400 florenów zastawił wsie (Trzebownisko, Łąkę, Zaczernie, Palikówkę, Jasionkę) żonie
swego kompana Agnieszce z Kulikowa, a następnie
wydał je swojemu kolejnemu wierzycielowi wojewodzie ruskiemu Janowi Pileckiemu za 3600 florenów długu, jaki miał wobec niego. Po przejęciu tych
wsi Pilecki musiał trawić czas na procesowanie się
o prawo własności z Agnieszką z Kulikowa.
Andrzej był pieniaczem i awanturnikiem. Dopóki
miał pieniądze utrzymywał zbrojny oddział, który
w latach 1490–1504 stacjonował w Przybyszówce.
Ale z roku na rok tracił kolejne części niemałych
dóbr. Biograf Andrzeja wyliczył, że o ile jeszcze
w roku 1488 był wraz z braćmi właścicielem jednego miasta, dwóch zamków, 43 wsi, posiadał dwa
bogate wójtostwa, bachmistrzowstwo (urząd górniczy) wielickie, to w roku 1528 ostały się z tego dwa
niewielkie, puszczone w dzierżawę majątki ziemskie w ziemi chełmińskiej.
Bratanek Jan
Praktycznie niewiele o nim wiemy: z protekcji
wuja został kanonikiem krakowskim w roku 1485,
ale zrezygnował z urzędu 3 lata później. Obracał
się wraz z braćmi na dworze króla Kazimierza Jagiellończyka, potem Jana Olbrachta, a następnie
Aleksandra. Prawdopodobnie wziął udział w wyprawie mołdawskiej Jana Olbrachta i był w szeregach hufca nadwornego. Szybciej od braci osiadł
w ziemi chełmskiej, gdzie podobnie jak oni, posiadał jakieś niewielkie dobra, zajęte w dużej części
przez wierzycieli. Występował bowiem solidarnie
wraz z braćmi we wszystkich procesach majątkowych i solidarnie ponosił koszty sądowych porażek. Zmarł najpewniej w roku 1513, tym samym, co
starszy brat Jan Feliks.

Bratanek Stanisław
Był najmłodszym z czterech synów Jana Rzeszowskiego, kasztelana przemyskiego i Barbary
z Tenczyna Rabsztyńskiej. Do końca życia (zmarł
między rokiem 1539 a 1541) pisał się Stanisław
Rzeszowski z Przybyszówki, mimo że ponad 20 lat
przed swoją śmiercią, a dokładnie po roku 1518,
podobnie jak bracia, nie posiadał już najmniejszego
nawet majątku w okolicach Rzeszowa. Wszystkie
dobra rzeszowskie utracił wraz z braćmi. Miał dwie
żony: pierwszą Dorotę z mazowieckiego Korzenia,
drugą Katarzynę, córkę krakowskiego mieszczanina. Urodziła mu ona troje dzieci: syna Piotra oraz
córki Zofię i Emerencjannę. Ostatni ślad dotyczący syna Piotra pochodzi z roku 1545, z kolei córki
ostatni raz wspomniane zostały w zapiskach z roku
1557 i były jeszcze wtedy niezamężne.
Wraz z braćmi został w roku 1480 studentem
Akademii Krakowskiej. Żył w cieniu brata Andrzeja i podobnie jak on osiadł po roku 1520 w ziemi
chełmskiej, której podstolim był od roku 1521,
a w latach 1531–1532 reprezentował ją jako poseł
na Sejm. Posiadał tam kilka zadłużonych wsi, które w 1539 roku oddał kasztelanowi krakowskiemu
Janowi Tarnowskiemu w zamian za dożywocie na
Wierzchosławicach i Róży w powiecie pilzneńskim. Niedługo potem zmarł i wsie te wróciły do
Tarnowskich.
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Na dworach tych królów przebywali
prawnukowie Jana Pakosławica:

Król Kazimierz Jagiellończyk,
obraz Jana Matejki

***

I pewnie na tym zakończyłbym historię rodu znamienitych niegdyś możnowładców Rzeszowskich,
który już w piątym pokoleniu zniknął z kart historii, gdyby nie kilkanaście wierszy tekstu spisanych
przez biografa Andrzeja Rzeszowskiego: „W roku
1503 sądowe wiązanie do Przybyszówki za długi
Rzeszowskiego uzyskał Piotr Rzeszowski z Żerkowa
h. Doliwa, prawnuk Małgorzaty h. Półkozic, córki Jana z Rzeszowa (zm. przed 3 X 1397) i wnuczki Jana
Pakosławica ze Stróżysk. Dziedzic miasta Rzeszowa
i kilku okolicznych wsi, jednak nie był w stanie wyegzekwować wyroku, mimo asystencji woźnego i pachołków starościńskich i mimo specjalnego mandatu królewskiego w tej sprawie z 13 VIII 1504”.
Kimżeż był ów Piotr Rzeszowski z Żerkowa
herbu Doliwa? Prawnukiem Małgorzaty, pani na
zamku Sobień, która u boku swego męża Piotra
Lunaka Kmity urządziła wesele Władysławowi Jagielle i Elżbiecie Granowskiej. Uczciwość i dociekliwość nakazują pójść tropem herbu Doliwa. Tym
bardziej, że czytając w życiorysach i dokonaniach
członków poszczególnych pokoleń rodu Rzeszowskich, od pewnego momentu nie wspomina się ni
słowem o mieście, od którego ród ten wziął swą
nazwę. Za centrum ich dóbr podaje się Przybyszówkę, a w odniesieniu do niektórych także Staromieście. Rzeszów zniknął z ich biogramów, bo
po Janie Pakosławicu był on we władaniu Rzeszowskich herbu Półkozic jeszcze tylko za życia jego syna Jana Feliksa Anticusa. Po nim Rzeszów dostał
się mężowi jego bratanicy, Małgorzacie, czyli Piotrowi Lunakowi Kmicie. n

Król Jan Olbracht, obraz Jana Matejki

Król Aleksander Jagiellończyk,
obraz Jana Matejki

Herb Doliwa Rzeszowskich
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Szykowna rzeka

Start spływu w Trzebosi Górnej
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ródła podają, że początku rzeki należy szukać gdzieś na łąkach w Medyni Głogowskiej. Mieszkańcy pobliskiej Trzebosi uważają jednak, że główne źródło Trzebośnicy (bijące
nieustannie i obficie) znajduje się na terenie ich
wsi, w przysiółku Podlas. Spłynąć rzeką z Medyni Głogowskiej się wprawdzie nie da, zbyt wąska
ona i uboga w wodę, ale jest tu ważny powód krajoznawczy – Zagroda Garncarska. To gospodarcza
wizytówka okolicy, której naturalne podłoże tworzą pokłady gliny. Taki grunt jest kiepski pod uprawę, ale wyśmienity dla garncarstwa, więc na przełomie XIX i XX wieku w Medyni i sąsiednich wsiach
powstał największy ośrodek produkcji garnków
w Polsce. Po rozwiązaniu Cepelii, zapotrzebowanie
na wyroby drastycznie spadło, ale wciąż jeszcze i na
szczęście, działają tu twórcy kontynuujący lokalne
rzemiosło. Od 2001 roku w centrum
Medyni Głogowskiej można zwiedzać zagrodę garncarską z oryginalnym piecem do wypalania gliny.
Organizowane są tu warsztaty i jarmarki, w czasie których każdy może
spróbować ulepić i wypalić własny
garnek albo, na przykład, kogucika.
Można także obejrzeć prywatną galerię miejscowej artystki, Władysławy Prucnal, znanej z ciekawej ceramiki figuralnej.
W centrum wsi, na rzece pojawiają się stawy przydomowe, ale struga
Trzebośnicy wciąż jeszcze jest zbyt
wąska i płytka nawet dla kajaka.
Wije się dalej swobodnie pośród zagajników i dopiero w Trzebosi Górnej, w okolicach pierwszego mostu
grodzą jej koryto betonowe stopnie
wodne. Można stąd płynąć, ale odradzam: woda jest stojąca, cuchnąca,
powierzchnia zaśmiecona. Lepiej
udać się na zwiedzanie interesującego neogotyckiego kościoła (1897 r.) w sąsiedniej Nienadówce
albo miejscowej świątyni (1887 r.) w Dolnej Trzebosi. Bazylika posiada we wnętrzu nie lada zabytek
– XVII-wieczną kopię obrazu Petera Paula Rubensa
Podniesienie Krzyża.
Na krańcu wsi, przed drugim mostem na rzece, woda robi się przejrzysta. Koryto Trzebośnicy
jest tu regularne, wąskie, dołem wyścielone trawą,
czyste. Postanawiamy (Krzysztof Woźniak i niżej
podpisany) stąd rozpocząć przygodę z rzeką. Zwodowaliśmy kajaki i rzeka nas powoli poniosła. Pod
Piec do wypalania ceramiki w Zagrodzie Garncarskiej
w Medyni Głogowskiej

Trzebośnica w Wólce Niedźwieckiej,
w dali ściana Puszczy Sandomierskiej

mostem koryto się poszerzyło do pięciu metrów,
ale za mostem brzegi na powrót zbliżyły się do siebie na metr. Na dodatek kręte one i porośnięte gęsto drzewami. Żeby nie dać się przyblokować, nie
używamy wioseł – odpychamy się rękami od gałęzi,
od pni. Woda płynie coraz wolniej, spodziewamy
się spiętrzenia... i przed nami bobrza tama, wysoka na półtora metra. Przeciągnąłem kajak na drugą
stronę zapory, zeskoczyłem w wodę i... wpadłem po
kolana w siwą glinę. W tej postaci to raczej diabelskie nasienie; ani kroku nie da się zrobić – trzyma
szponami i z każdym ruchem bardziej wciąga. Rzeka wymaga ciągłej uwagi: kręci korytem we wszystkie strony, na zakrętach rzuca kajak na podcinany
brzeg, trzeba szybko kontrować.
Brzeg wysoki na metr powoli opada do poziomu
Trzebośnicy, wpływamy na pastwisko. Na rzece
pojawiła się rzęsa wodna, uczepiona łąkowej trawy; tworzy na wodzie gruby kożuch, trudny do
przepłynięcia. Przepychamy kajaki po powierzch-

Krzysztof Zieliński (KZ)

Jedną z rzek na Podkarpaciu,
która nadaje się idealnie do
treningu pływania w kajakowym szyku, jest Trzebośnica.
Szczególnie przydatny do tego jest górny odcinek rzeki,
biegnący od mostu w Trzebosi.
Głębokość wody nawet jesienią
jest tu zwykle wystarczająca dla
kajaka i sięga około pół metra.
Co zaś się tyczy szerokości rzeki,
to i owszem, w kilka osad da się
nią płynąć, ale w żadnym razie
tyralierą. Tylko jeden za drugim
– w szyku właśnie.

KZ

Kościół w Trzebosi Dolnej

Od lewej: zjazd z pierwszej
bobrzej tamy w Trzebosi;
rzeka w Kątach Trzebuskich

KZ

i przeniesiony na dzisiejsze miejsce. W kościółku
warto obejrzeć manierystyczne ołtarze wykonane
z drewna lipowego.
Poniżej mostu do Trzebośnicy wpada obfity
w wodę lewostronny dopływ – Trzebnik. U ujścia
widać próg, jeden ze śladów bezprawnej regulacji potoku w 2005
roku, która przyczyniła się do
poważnych zmian w lokalnym
ekosystemie i spowodowała obniżenie poziomu wód gruntowych
nawet o dwa metry.
W oddali widać domy – zbliżamy się do wschodnich opłotków Wólki Niedźwiedzkiej. Tuż
przed wsią – niespodzianka: koryto barykaduje grobla ziemna,
a w niej niewielkie dwa przepusty
wodne. Za przepustem wpłynęliśmy do wsi obok siebie, niczym
wodną szosą. Koryto szerokie na
sześć metrów, wygodne, aczkolwiek płytkie. Trzebośnica w Wólce Niedźwiedzkiej przyjmuje
z prawej strony kilka potoków,
które spływają z okolic Brzózy
Stadnickiej i nieodległego Julina.
W Brzózie znajduje się zabytkowy spichlerz – magazyn gorzelniany z 1873 roku, pozostałość
po niegdysiejszym folwarku, zaś
w Julinie (ok. 2 km na południowy
wschód od rzeki), pośród kompleksu Lasów Julińskich, warto
zwiedzić zbudowany z modrzewia pałacyk myśliwski Potockich z 1880 roku. Przy pałacyku,
w dawnym folwarku, mieści się
prywatna stadnina koni.
Za Wólką Trzebośnica zwęża
się i płynie w zarastającym trawą
korycie. Najpierw prosto, do mo-
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Kościół w Wólce Niedźwiedzkiej
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ni rzęsy jak po zielonej łące. Za strefą kaczej kaszy
wpływamy między wyższe brzegi. Woda zwalnia,
tworzy ploso. Za nim druga dziś tama; jest niska,
bobry uklepały jej przyczółki z błota. Bierzemy
przeszkodę z rozpędu wpadając niżej wprost w bystrze. Na brzegu pochylone niskie drzewa konarami
sięgają wody. W korycie pierwsza zwałka, ale łatwa.
Płyniemy opłotkami Trzebosi Dolnej. Kilka machnięć wiosłem i wpływamy na 15-metrowej średnicy
rozlewisko, aż nierealne w skali tej rzeki. Niżej koryto się zwęża i wpływamy ponownie w strefę rzęsy.
Kolejną bobrzą tamę wzięliśmy z biegu, była niska,
a zaraz potem wpłynęliśmy w obręb miejscowości
Kąty Trzebuskie. Koryto się poszerzyło, mierzy
około trzy metry, więc płyniemy bez zakłóceń.
Rzeka w dalszym biegu płynie szerszym, piaszczystym korytem (ok. 4 m), przez co woda jest
płytsza, zdarzają się przykosy i porośnięte trawą
wysepki. W korycie słychać szum – zbliżamy się
do betonowego progu, pamiątki z regulacji Trzebośnicy w ubiegłym wieku. Z tego czasu pochodzi
też wyprostowane i uregulowane koryto rzeki, nad
którą w oddali widać przerzucony most drogowy.
Za mostem spływamy przez kolejny próg w wycięte
jak od linijki koryto – rów Trzebośnicy. Dopływamy szerszym korytem rzeczki do mostu drogowego
z białoczerwonymi poręczami, zaczyna się Wólka
Niedźwiedzka. W centrum wsi, na wzgórku, znajduje się zabytkowy drewniany kościółek, jeden
z najstarszych w regionie. Obiekt zbudowano z modrzewia ok. 1576 roku (lub 1607) w Woli Żarczyckiej, a w 1912 roku (lub 1907), z chwilą powołania
parafii w Wólce, został on zakupiony przez parafian

turystycznym szlaku

Pałacyk Myśliwski w Julinie
Spichlerz w Brzózie Stadnickiej

KZ
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Od lewej: zjazd Marków przez tamę
bobrową; kościół w Woli Żarczyckiej

U dołu od lewej: zalew i tworząca
go zapora w Nowej Sarzynie

stu na drodze do Leżajska, a za nim, ujęta w regularne brzegi łagodnie meandruje i wpływa w resztki puszczy sandomierskiej. Tu płynie wreszcie po
swojemu: brzegi stają się dzikie, nurt zmienny,
przybywa zakrętów, bobrzych tam i zwałek. Przepływamy pod mostem w Woli Żarczyckiej. Wieś
słynie z utworzonego w 1967 roku rezerwatu Kołacznia, w którym ochroną prawną objęto unikalne
w skali kraju naturalne stanowisko azalii pontyjskiej (różanecznika żółtego). We wsi znajduje się
również zabytkowy neogotycki kościół z 1908 roku.
Za mostem rzeka tworzy rozlewisko, a kilometr niżej pojawia się następny most drogowy w miejscowości Flisy. Kilkaset metrów dalej, na lewym brzegu
rozbijamy obóz w kępie wiklin.
Mimo depresyjnej pogody planujemy dotrzeć
do Sanu. Prawy brzeg otwiera się, do naszej rzeki
wpada potok Tarlaka. Z okolicami związana jest
historia zakończenia waśni między Stanisławem
Stadnickim, zwanym Diabłem Łańcuckim i starostą leżajskim Łukaszem Opalińskim. Po przegranej
bitwie pod Tarnawcem, gdzie Stanisław miał zgi-

nąć, jego dwaj synowie spotkali się z Opalińskim
w okolicach brodu na Wydrzu i tam ustalili granice
swoich wpływów. Na jednym brzegu rzeki na pniu
brzozy wyryli literę S (ziemie Stadnickich) a na
przeciwległym – K (ziemie królewskie, którymi
zarządzał Opaliński). Taki według legendy ma być
początek nazwy miejscowości Brzóza Stadnicka
i Brzóza Królewska.
Poniżej ujścia Tarlaki wpływamy między trzciny.
Za chwilę krajobraz się zmienia, nurt wnosi kajak
w wąski tunel w trzcinach, a potem w otoczone sitowiem spore rozlewisko na zakolu rzeki. Trzciny
ustępują tak szybko, jak się pojawiły, płyniemy teraz
przez las. Brzegi rzeki są tu łagodne, ale dość wysokie (do 2 m). Porasta je dąb, grab, buk, jesion, czasem błyśnie brzoza, trafiają się też zagajniki sosnowe. Las rzednie, zbliżamy się do mostu w Hucisku.
Czekają tu na nas koledzy Marek Jakubowicz i Marek Jakubowicz. Obaj nie dość, że noszą identyczne
nazwiska i pracują w tej samej firmie, to mają ojców
o tym samym imieniu... Od mostu popłyną za nami
na pneumatycznej kanadyjce.
W Hucisku działała w przeszłości huta szkła, którą założono w XVI wieku, z uwagi na obfitość piasku i drewna w okolicy. Z zabytków we wsi zachowała się kapliczka z 1835 roku i gajówka (1900 r.).
Za półwąwozem, który rzeka wycięła w wysokiej wydmie, brzeg obniża się, porastają go wierzby i wiklina. Wpływamy do Judaszówki. Przez całą

Dobra
szerokość koryta leżą trudne zwałki. Przeszkody
bierzemy albo z rozpędu albo sankowaniem –
przesuwamy wtedy na siedząco kajaki po kłodach,
wciągając się i odpychając od gałęzi, dna, śmieci,
itp. Rzeka płynie zakolami, meandrując po wiejskich łąkach. Coraz bliżej do granic Nowej Sarzyny, wpływamy na teren przysiółka Janda. Z przodu
interesujący most stalowo-betonowo-drewniany
z podjazdami w celu podniesienia przęseł nad wodą.
Poniżej mostu, na prawym wysokim brzegu rośnie
sad, drzewa schodzą do samej rzeki. Podpływam
do brzegu i częstujemy się bez wysiadania z kajaka.
W korycie czeka na nas teraz kilka tam bobrowych,
bierzemy je rozpędem. Niżej rzeka znacznie się poszerza, woda zwalnia i pogłębia się. Zbliżamy się do
stopnia wodnego w Nowej Sarzynie. Spiętrza on
Trzebośnicę tworząc zbiornik retencyjny, popularny wśród mieszkańców miasta obiekt rekreacyjny.
Z zapory nie da się zjechać, więc przenosimy łódki
i tuż poniżej bystrza je wodujemy. Płyniemy teraz
przez Nową Sarzynę. Wcale tego nie widać – brzegi
są wysokie, piaszczyste. Na długich odcinkach gęsto porastają je drzewa, trafiają się więc zwałki. Koryto jest szersze niż wysokość drzew, dzięki temu
większość zwałek omijamy w pędzie. Pojawiają się
mielizny i przykosy.
W rzece kolejna bobrza tama, szumi z daleka, potem dwie następne. Prawy brzeg wysoki, piaszczysty i urwisty; piękny widok – dzika rzeka w mieście.
Zbliżamy się do najbardziej ruchliwego punktu
miasta, gdzie krzyżują się cztery trakty komunikacyjne: trzy mosty jeden za drugim i Trzebośnica,

Wola Żarczycka

Wólka Niedźwiedzka

Nowa Sarzyna

Julin

Trzeboś
Brzóza Stadnicka
Medynia Głogowska

Trzebośnica (Trzebośna, Trzebośnia) – lewy
dopływ Sanu, długość 35,3 km, pow. dorzecza 262 km2. Szlak do Wólki Niedźwiedzkiej
ciekawy, wymagający cierpliwości i wiary,
że dalej będzie lepiej – bo będzie! Zaś niżej, piękny, wiodący naturalnym korytem
rzeki, przez meandry i resztki Puszczy Sandomierskiej. Woda czysta, rybna, dno piaszczyste. Możliwość zaopatrzenia w żywność we
wioskach, ale wskazana samowystarczalność
dla zwiększenia satysfakcji i zaoszczędzenia
czasu. Szlak dla maksymalnie 5 osad na dwa
dni spływu. W przypadku większej liczby
osób, mogą to być naprawdę długie dwa dni.

którą właśnie wędrujemy. Przy głównej drodze
widoczna wieża kościoła
parafialnego z 1979 roku.
W stojącej obok dzwonnicy wisi dzwon z XVI
wieku. Zaczyna się odcinek bystrzy i progów pod
mostami. Tutaj żegnamy
się z Markami, a przed
nami jeszcze około cztery
kilometry rzeką do Sanu.
Wpływamy w bystrza,
woda szumi, skacze z kamienia na kamień, podobnie i my w kajakach.
Koryto nie trzyma stałej szerokości, raz jest
węższe (ok. 5 m) a raz
szersze (do 10 m). Woda płynie wartko, toteż
gdy pojawiają się zwałki,
uważnie manewrujemy.
Płyniemy przez teren wsi
Ruda Łańcucka, gdzie
urodził się wybitny badacz torfu prof. Stanisław Tołpa. Brzegi – raz
wysokie, a raz niskie –
porastają z rzadka drzewa, im bliżej Sanu, tym
jest ich mniej. Wreszcie całkiem znikają i przez
to robi się jaśniej na wodzie. Oto i San: jeszcze 100 metrów dużą wodą i lądujemy w miejscu dawnej przeprawy promowej we wsi Sarzyna. Marki czekają na nas w samochodzie
na brzegu. Żegnamy Trzebośnicę. n

utracone

Rzeka kończy bieg
w Puszczy Sandomierskiej

Hravá rieka
Jednou z riek, ktorá je ideálna na
tréning kajakového splavu v šíku, je
Trzebośnica. Najvhodnejší je horný tok
rieky, ktorý sa začína pri moste v Trzebosi. Voda je tu dokonca aj na jeseň
postačujúca na kajakový splav a dosahuje hĺbku okolo pol metra. Čo sa týka
šírky rieky, môže po nej plávať niekoľko
posádok, ale v žiadnom prípade nie
vedľa seba. Jedine jeden za druhým,
teda v šíku.
Podľa dostupných prameňov treba
začiatok rieky hľadať kdesi na lúkach v
Medyne Głogowskej. Jej dolný tok je v
Sandomierskom pralese. Na tomto úseku koryto nedrží stálu šírku, raz je užšie
(5 m) a raz širšie (10 m). Voda vrtko plynie. Breh raz vysoký a raz nízky, zriedkavo porastený stromami, čím bližšie
Sanu, tým ich je menej. Až úplne mi-

43

znú a vtedy je voda priezračnejšia. Ešte
100 m veľkou vodou a rieka, na mieste
niekdajšej prepravy plťami v obci Sarzyna, ústi do Sanu.
Trzebośnica – ľavý prítok Sanu,
dĺžka 35,3 km, rozloha poriečia 262
km2. Do Wolky Niedźwieckej zaujímavý, vyžadujúci si trpezlivosť a vieru, že
ďalej bude lepšie – pretože bude! Znovu nižšie, pekný, vedúci prirodzeným
riečnym korytom, zákrutami a zvyškami
Sandomierského pralesa. Voda čistá,
rybnatá, pieskové dno. Možnosť doplnenia zásob v okolitých dedinkách,
ale vhodná je sebestačnosť pre väčšie
uspokojenie a šetrenie časom.
Trasa pre max. 5 posádok na dva
dni splavovania. V prípade väčšieho
počtu účastníkov to môžu byť naozaj
dva dlhé dni.
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Miasto z polskim

tekst Jolanta Danak-Gajda, fot. Krzysztof Staszewski

Leżące w północno-wschodniej Słowacji Humenné to miasto partnerskie Sanoka, ale nie
tylko te więzy łączą oba miasta. Zarówno Humenné, jak i Sanok położone są przy dawnym
winnym szlaku handlowym, wiodącym z Węgier do Polski, a także przy pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej z Wiednia przez Przełęcz Łupkowską do Lwowa. Oba miasta
odwiedził podczas swoich wojennych peregrynacji słynny c.k. wojak Szwejk, a jego pomniki
zdobią i Sanok, i Humenné. W centrum Sanoka jest to ławeczka, na której siedzi ów bohater
powieści Jarosława Haszka, w Humennem zaś Szwejk
zatrzymał się przy studni w pobliżu dworca kolejowego.
Jest jeszcze jeden wspólny element dla tych miast – w obu
znajdują się skanseny, muzea pod gołym niebem.

Igor Chyra

S
Humeński Szwejk

Cerkiew św. Michała Archanioła

Humenne
KOSZYCE

SŁOWACJA

Anna Regelsberger

Pałac Drugethów

epizodem

kansen w Humennem należy chyba do najmniejszych z 11 znajdujących się na Słowacji.
Usytuowano go na tyłach pałacu związanego
z węgierskim rodem magnackim Drugethów, najcenniejszego zabytku w mieście. Pierwsza budowla
powstała tu już w okresie renesansu, była jednak
wielokrotnie przebudowana. Obecnie mieści się
tu Muzeum Regionalne, w którym obejrzeć można
m.in. pokryte freskami, stiukami i boazeriami wnętrza mieszkalne z portretami dawnych właścicieli,
kolekcję starej broni, mebli i porcelany. Zgromadzone są także eksponaty etnograficzne z ciekawą
ekspozycją kultury romskiej, również zbiory archeologiczne i przyrodnicze.
Wśród starodrzewia parku okalającego rezydencję zgromadzono kilkanaście obiektów architektury ludowej z obszaru Górnego Zemplinu, zamieszkałego głównie przez Rusinów. Zabytkowe budowle
przywieziono z różnych zakarpackich wsi: Topoli,
Ruskiego Potoku, Kalnej Roztoky, Zemplínskych
Hámrov, Výravy, Olšinkova, Nechvaľovej Polianky, Klenovej. Są to drewniane chałupy kryte słomą
lub gontem, o konstrukcji zrębowej, zbudowane
z belek łączonych „na obłap”. Podobne są do chyży
bojkowskich, stojących niegdyś także i po polskiej
stronie Karpat. W chyżach pod jednym dachem
łączono część mieszkalną z gospodarczą. W skansenie znajdują się przykłady jednoizbowych chałup

biedoty wiejskiej, a także domostwa bogatych gospodarzy, składające się z przestronnej izby, sieni i komory, zbudowane na kamiennej podmurówce, „otynkowane” gliną i pobielone. Wewnątrz takich chałup,
obok typowego wyposażenia mieszkalnego znajdują
się narzędzia i urządzenia gospodarskie – m.in. pługi,
brony, stępy, żarna, warsztat tkacki, kołowrotki, a nawet prymitywna olejarnia. Ekspozycję uzupełniają
ponadto wolnostojące spichlerze, składziki, piwnice,
pasieka oraz warsztaty wiejskich rzemieślników, np.
garncarza. Jest też kuźnia i młyn wodny.
Najpiękniejszą budowlą jest jednak drewniana
cerkiewka św. Michała Archanioła z 1754 r., przeniesiona do skansenu w 1977 roku z Novej Sedlicy.

Wioska ta leży u stóp Krzemieńca – Kremenarosa, czyli szczytu, gdzie obecnie zbiegają się granice
Polski, Słowacji i Ukrainy. Trójdzielna kryta gontem świątynia posiada barokowy ikonostas. Znajdujące się tam ikony pochodzą z XVI – XVIII w.,
z których najstarsze to ikony namiestne.
Skansen w Humennem robi wrażenie małej wioseczki. Czynny od maja do października, jesienią
i zimą otwierany jest po uprzednim zgłoszeniu.
W maju podczas Dnia Muzeów organizowane są
w skansenie koncerty zespołów ludowych i pokazy
rzemiosła. Warto wybrać się też w lipcu na festi-
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wal folklorystyczny pod nazwą Humeński Talar,
a w sierpniu na słynny jarmark.
W samym mieście jest jeszcze kościół pw. Bożego Ciała z XIV wieku, dawna świątynia klasztorna
oo. Franciszkanów. Wielokrotne przebudowy spowodowały, że kościół utracił swój średniowieczny
charakter. W najbliższej okolicy miasta leżą ruiny
dwóch zamków – w Brekovie i w Jasenovie.
Humenné leży u ujścia rzeki Cirochy do Laborca, w dolinie oddzielającej Pogórze Ondawskie od
pasma Wyhorlatu, jest bazą wypadową w Wyhorlat
i w Góry Bukowskie. Pierwsza wzmianka o Humenném pochodzi z 1317 roku, a jego rozwój związany
jest w rodem Drugethów, który zbudował tu swoją
siedzibę i zaczął zasiedlać okolice. Do jego rozwoju
przyczyniło się też położenie na szlaku handlowym,
rozwijało się rzemiosło, odbywały się liczne jarmarki, miasto miało prawo składu i przywileje handlowe. Znajdowała się tu komora celna, miasto było
centrum administracyjnym jednej z największych
feudalnych włości na Węgrzech.
Rozkwit Humennego przypada na XVII wiek, kiedy powstało tu znane kolegium jezuickie (od 1613 r.).
W XIX wieku impulsem rozwoju była budowa kolei
żelaznej (w 1871 r. Pierwsza Węgiersko-Galicyjska
Kolej Żelazna), powstała też pierwsza na terenie
Austro-Węgier szkoła ekonomiczna
(1889 r.). Miasto było wielonarodowe,
zamieszkiwali w nim Węgrzy, Słowacy, Rusini, Żydzi, a także Polacy.
Warto wspomnieć interesujący
polski epizod związany z historią
Humennego. 23 listopada 1619 roku, podczas wojny trzydziestoletniej
doszło do bitwy pod Humennem,
zwanej pierwszą odsieczą wiedeńską.
Polski oddział Lisowczyków, będący
w dyspozycji cesarza Ferdynanda II
pokonał wojska Jerzego Rakoczego,
zmuszając tym samym księcia siedmiogrodzkiego Gábora Bethlena do
odstąpienia od oblegania Wiednia.
Znani z waleczności Lisowczycy,
swoim zwyczajem splądrowali potem
okolice, dając się dotkliwie we znaki
mieszkańcom. n

W ekspozycji etnograficznej udostępniane są obiekty kultury ludowej z obszaru Górnego Zemplinu,
m.in. młyn wodny, zagroda biedniacka z pełnym wyposażeniem, a także małe spichlerze, składziki
i piwnice uzupełniające wystawę skansenu pod gołym niebem

Od lewej: Józef Brandt, Lisowczycy, strzelanie z łuku, Fundacja Kościuszkowska Nowy Jork, 1885;
Juliusz Kossak, Lisowczyk, Muzeum Narodowe w Warszawie, ok. 1860
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Medzilaborce
tekst i fot. Jolanta Danak-Gajda

albo Worholce

Było dwóch wielkich artystów
jakich wydała społeczność rusińska w XX wieku – Epifan
Drowniak czyli Nikifor w Polsce
i Andy Warhol. Choć ten drugi
nigdy na Słowacji nie był,
to korzenie ma w tym kraju
po rodzicach, którzy na początku ubiegłego wieku wyemigrowali za chlebem do Pittsburga
w Stanach Zjednoczonych.

Autoportret Andy’ego Worhola

Medzilaborce
KOSZYCE

SŁOWACJA

Pochodzili ze wsi Miková leżącej 17 km na za- go Warhol był najbardziej znanym twórcą, przez
chód od miasteczka Medzilaborce w północno- niektórych określanym nawet królem. Jego seryjne
-wschodniej Słowacji. Do dziś żyją tu bliżsi i dalsi wizerunki gwiazd – w tym komiksowej Marilyn
krewni artysty. Ojciec Andy’ego – Andrij pracował Monroe, w oryginałach czy reprodukcjach, zdow pobliskiej kopalni, a matka Julia z domu Zavacka bią dziś sale Muzeum Sztuki Nowoczesnej Rodzizajmowała się domem i dorabiała m.in. malowaniem ny Warhol, a tutejsi krytycy sztuki dopatrują się
wielkanocnych pisanek. To prawdopodobniej po niej w twórczości Andy’ego inspiracji w greckokatolicAndy odziedziczył talent plastyczny. W Medzilabor- kiej ikonie. Wskazują na sposób idealizacji postaci
cach po śmierci artysty powstała pierwsza w świe- na obrazach, czy użycie barw.
cie placówka poświęcona jego
Muzeum powstało w 1991
twórczości – Muzeum Sztuki
roku, cztery lata po śmierci AnNowoczesnej Rodziny Warhol.
dy’ego. Pomysłodawcą był jego
Dziś oznaczane ono jest na tubrat John Warhol, a wielkim
rystycznych mapach jako jedna
orędownikiem Michal Bycko,
z najważniejszych kulturalnych
który jako pierwszy na Słowaatrakcji Słowacji.
cji odkrył rusińskie korzenie
Andy Warhol urodził się
Andy’ego i upowszechnił wiew Pittsburgu latem 1928 roku.
dzę na ten temat. Do realizacji
Prawdopodobnie choroba we
pomysłu przyłączyły się środowczesnej młodości zadecydowiska amerykańskich artystów
wała o jego drobnej posturze,
i miłośników sztuki. Kolekcję
o czym świadczy niewielkich
kilku oryginalnych prac wyporozmiarów oryginalna kurtka
życzyła Fundacja Sztuk Wizuz wężowej skóry, prezentowaalnych z Nowego Jorku. Obok
na w medzilaboreckim Mudzieł artysty są prace jego rodzizeum. Studiował projektowanie
ny, m.in. brata Paula: Poczwórużytkowe na Carnegie Mellon
ny portret Julii Warhol i Portret
Św. Apolonia
University w Pittsburgu, poPaula i Andy’ego z czasów ich
tem w Nowym Jorku był ilumłodości.
stratorem czasopism i twórcą
Na szczególną uwagę zasłureklam. W sumie – być może
guje zbiór bezcennych już arteto spowodowało, że patrzył na
faktów, np. bilet rodziny Warsztukę inaczej. Jego twórczość
hola do Stanów Zjednoczonych,
przesiąknięta jest amerykańdokumenty, wizy. Prawdziwą
skim konsumpcjonizmem, tyl„relikwią” jest przechowywana
ko tam mogły powstać sitodruw szklanej gablocie sukienka,
ki z puszką zupy pomidorowej
w której Andy i jego bracia: Paul
Campbella czy puszką Coca Coi John byli podawani do chrztu.
li. Zarabianie jest sztuką i praca
Obok leżą okulary Andy’ego, jejest sztuką, a dobry biznes jest
go pierwszy aparat fotograficznajlepszą sztuką – tak napisał
ny, wspomniana już skórzana
w wydanej w 1975 r.: The Philokurtka, marynarka oraz pióro
sophy of Andy Warhol – książka
i notatnik mistrza. Na uwagę
jest manifestem artysty. Sztuka
zasługuje unikatowa płyta gradla mas, stworzona – tak jak
mofonowa z ruskimi pieśniami,
puszka z zupą czy colą – przez
które śpiewa Julia Warhol. Są
współczesny zagoniony świat,
też rodzinne fotografie i pato była idea pop-artu, kierunku
miątki m.in. drewniane zabawPuszka zupy Campbell‘s
w sztuce amerykańskiej, któreki słowackich rzemieślników,
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którymi bawili się bracia Andy’ego. W tle tapeta
z wizerunkami Marilyn Monroe. Ponadto portret
Ingrid Bergman z serii Znani ludzie, z cyklu Niebezpieczne gatunki. Motyl oraz jeszcze parę innych
oryginalnych prac lub ich reprodukcje.
Szkoda, ze Muzeum w Medzilaborcach nie pokazuje innych – poza plastycznymi – efektów twórczości Andy Warhola. Artysta był również autorem
ekscentrycznych filmów i książek, ilustratorem
okładek płyt popularnych grup muzycznych np.
Velvet Underground czy Rolling Stones. W muzealnym kiosku można kupić pocztówkę z fotomontażem, na którym Andy Warhol popycha rower
wzdłuż głównej ulicy Medzilaborców, którą rzecz
jasna dziś nazwano jego imieniem, jest jeszcze koszulka z nadrukiem dzieła Warhola Sierp i młot.
W muzeum działa Stowarzyszenie im. Andy’ego Warhola (Spoločnosť Andyho Warhola), które
skupia się na działalności muzeologiczno-oświatowej na rzecz dzieci i młodzieży. Okazały budynek
Muzeum znajduje się na ulicy Andy’ego Warhola,

a przed jego wejściem postawiono fontannę z rzeźbą przedstawiającą mistrza – szczupłego mężczyznę w okularach z parasolką, z której stelaża tryska woda. Obok stoją dwie wielkie imitacje puszek
z zupą pomidorową Campbella.
Medzilaborce leżą na południowych stokach Beskidu Niskiego,
około 11 kilometrów od polskiej
granicy, nad rzeką Laborec. To
kilkutysięczne miasteczko warto
odwiedzić latem, a jako środek
lokomocji najlepiej wybrać pociąg relacji Sanok – Medzilaborce – Humenné. Trasa jest bardzo
malownicza zarówno po polskiej,
jak i słowackiej stronie. Najpiękniejszy jej odcinek znajduje się
w miejscu, gdzie linia kolejowa
przebiega wzdłuż Osławy, potem
pnie się do Przełęczy Łupkowskiej.
Następnie pociąg przejeżdża tunelem pod przełęczą, by z piskiem hamulców zjechać
stromym karpackim szlakiem do stacji Medzilaborce. Dla zmotoryzowanych
proponuję przejazd drogą
Radoszyce – Palota, wiodącą sąsiednią Przełęczą
Radoszycką.
Pierwsza pisana wzmianka o osadzie pochodzi z roku 1543, ale prawa miejskie
otrzymały Medzilaborce dopiero w 1964 r.
Wśród mieszkańców przeważają Rusini,
mieszkają tu także Słowacy i Cyganie. Miasto stanowi ośrodek narodowego ruchu rusińskiego, którego liderem jest wspomniany
już dr Michal Bycko. To on promuje teraz
zmianę nazwy miasta na Warholovce.
Poza Muzeum w Medzialborcach warte obejrzenia są dwie murowane cerkwie:
prawosławna pw. Ducha Świętego, wzniesiona w roku 1949 w stylu staroruskim oraz
greckokatolicka pw. św. Bazylego Wielkiego
z XVIII wieku. n

Medzilaborce, widok spod cerkwi
pw. Ducha Świętego na główną
ulicę miasteczka. Po lewej stronie
kolorowa elewacja muzeum

Pomnik – fontanna Andy’ego
Worhola w Medzilaborcach

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Rodziny Warhol

Polecane Lektury
Album niezwykły. Album wyjątkowy. Album bezcenny. Prezentujący zbiory, często unikatowe, wybranych
– bo tylko ośmiu największych – placówek muzealnych na Podkarpaciu, podlegających Samorządowi Wojewódzkiemu. Wśród nich są wypełnione dziełami sztuki zamek (Łańcut), muzea wielodziałowe (Rzeszów, Przemyśl, Krosno), muzea na wolnym powietrzu: skanseny etnograficzne (Sanok, Kolbuszowa) oraz archeologiczne („Karpacka Troja” – Trzcinica), muzeum biograficzne (Żarnowiec) i arboretum (Bolestraszyce). Na wartość
tej publikacji składają się ciekawie napisane teksty, niezwykły zbiór zdjęć oraz szereg planów sytuacyjnych,
ważnych szczególnie dla obiektów przestrzennych pod gołym niebem. Co istotne, tak potrzebną publikację
przybliżającą skalę posiadania ważnych dla kultury Podkarpacia instytucji, dwujęzyczną (tłumaczenie na angielski) sfinansował Urząd Marszałkowski.

Skarbnice Przeszłości. Najcenniejsze zbiory podkarpackich muzeów,
Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2009

Równo trzy lata temu ukazała się w „Skarbach Podkarpackich” recenzja książki Jana Gancarskiego „Trzcinica
– Karpacka Troja”. Teraz znów możemy opisać, tym razem drugie wydanie, solidnej wręcz pomnikowej publikacji, relacjonującej kilkadziesiąt lat prac wykopaliskowych na terenie silnie ufortyfikowanej osady ludności tzw.
grupy pleszewskiej kultury mierzanowickiej sprzed czterech tysięcy lat, następnie kultury Otomani-Fuzesabony, aż do grodu obronnego Słowian, najstarszego z datowanych grodzisk średniowiecznych w Polsce (770-780
n.e.). W tym czasie wydobyto z ziemi kilkadziesiąt tysięcy zabytków, w tym wiele unikatowych. Autor opisuje
efekty prac interdyscyplinarnego zespołu składającego się m.in. z archeologów, paleobotaników, paleozoologów, dendrochronologów, geomorfologów i geologów. Co ważne, do zdjęć wykopów archeologicznych,
przekrojów i rysunków, dołączono zestaw fotografii kończonego właśnie skansenu archeologicznego, który
z planów sprzed trzech lat stał się w 2010 roku rzeczywistością.

Jan Gancarski, Trzcinica – Karpacka Troja, Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
Krosno 2009, Wydanie II

Wśród Żydów wywodzących się z terenów obecnego województwa podkarpackiego lub też przebywających tu przez jakiś czas jest laureat Nagrody Nobla i wicekról Indii, mąż Marilyn Monroe i kobieta, która
stworzyła największe na świecie imperium kosmetyczne. Byli legioniści, a także żołnierze ochotnicy, którzy
oddali życie za wolną Polskę i posłowie polskiego parlamentu. Ponad 300 biogramów zawiera ta publikacja,
podzielona na działy: literaci, muzycy i tancerze, plastycy i fotografowie, teatr i film, naukowcy, politycy, wybitni rabini i cadycy oraz żołnierze RP. To pierwsza tego typu publikacja na Podkarpaciu i prawdopodobnie także
w kraju, prezentująca szereg krótkich życiorysów, w sporej części zilustrowanych zdjęciami.

Andrzej Potocki, Słownik biograficzny Żydów z Podkarpackiego,
Wydawnictwo Carpathia, Rzeszów 2010

500 stron licząca książka z dziesiątkami zdjęć ze zbiorów rodzinnych i archiwów Muzeum Regionalnego w Mielcu,
to pasjonująca lektura o losach rodu
Reyów, sięgającego korzeniami początków XV wieku, a od 300 lat ściśle związanego z ziemią przecławską. Lektura
nieodzowna dla planujących zwiedzenie zabytkowego zamku w Przecławiu,
a żywe wspomnienia-pamiętniki Mieczysława Reya z Przecławia i Mikołaja
Reya z Przyborowa (stanowiące blisko
połowę książki) to niezwykle ciekawy
obraz życia XIX-wiecznej Galicji, a także
skomplikowane losy przedstawicieli rodu w XX wieku.

Autor książki urodził się w 1930 r. w Lidzie na Wileńszczyźnie i jak wielu Polaków z tego pokolenia i z tego obszaru
II Rzeczypospolitej wywieziony został
na Syberię. Przez 4 lata i 8 miesięcy
pracował tam w kołchozie i w tartaku
w Krasnojarskim Kraju. W swoich wspomnieniach opisuje los dziecka – zesłańca oraz bliskich, którzy dzielili z nim
trudną, wręcz katorżniczą dolę, a także
wojenne losy członków licznej rodziny.
Ponownie do Ojczyzny wrócił w 1946
roku, przez Poznań i Kraków do Rzeszowa. Z miastem na Wisłokiem związał się
zawodowo i rodzinnie.

Reyowie. Wspomnienia XIX–XX w., opracował Jerzy Skrzypczak Alojzy Maliszewski, Historia łzami i potem pisana,
Muzeum Regionalne w Mielcu i rodzina Reyów, Mielec 2009
Pobitno Oficyna, Rzeszów 2010

