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2 Muzealnictwo

fot. Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Szwarc, mydło i powidło

20 lat temu, 17 marca 1990 r., na uroczystym spotkaniu
w Cechu Rzemiosł Różnych dokonano oficjalnego
otwarcia Muzeum Rzemiosła. Zanim do tego doszło,
trzeba było, aby w krośnieńskim cechu znaleźli się
rzemieślnicy, którym na tym zależało; Józef Cisowski,
Tadeusz Gazda, Józef Winiarski, rodzina Bochenków,
Pudłów i wielu innych. To oni rzemieślnicze tradycje
przenieśli z początku XX w. i potrafili swoim entuzjazmem oraz pomysłem stworzenia muzeum zainteresować wiele osób.

Krzysztof Zieliński

T
Muzeum Rzemiosła w Krośnie

RZESZÓW
Krosno

rud kilku lat
remontu, odbudowy dawnej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza zwieńczony został sukcesem. W trzech salach
ekspozycyjnych zgromadzono narzędzia i wyroby
krośnieńskich rzemieślników, odtworzono elementy dawnych cechowych obyczajów, pokazano, że:
Dawniej miasta były niczem innem jak tylko zbiorem korporacji cechowych; wszystko się po miastach
łączyło w osobne bractwa, a co do nich nie należało, uważane było za motłoch cierpiany od innych.
Rzemieślnicy oddali miastu swoje dziedzictwo,
a instytucja kultury, którą wtedy powołano, stoi na
straży tej spuścizny. Przez 20 lat w muzeum
gromadzono przedmioty związane z historią
nie tylko rzemiosła, ale także tego, co z rzemiosłem nierozerwalne – z życiem w mieście,
na wsi, w warsztacie, domu. Eksponaty zbiera
się latami i często przypadek sprawia, że do
zbiorów trafiają wyjątkowe przedmioty. Coś,
co stało się już zabytkiem, dla niektórych z nas
jest przecież przedmiotem używanym jeszcze nie tak dawno temu w domu rodzinnym.
Szczyt techniki lat 50. XX wieku w PRL – radio
lampowe z „zielonym okiem” i z wbudowanym
gramofonem – jest dziwnym, tajemniczym
i zapewne trochę archaicznym przedmiotem
dla użytkowników MP3.
Dowód tożsamości konia, szmaciane lalki, drewniane zabawki, kartki na zakup chleba, pralka elektroakustyczna, opatentowana pułapka na szczury,
buty z kołkowanymi podeszwami, czy zegary, które
nakręcało się raz na dobę, bo odmierzały godziny,
a nie czas trwałości baterii – są zabytkami?! Z czasem takie przedmioty nabierają wartości właśnie
dlatego, że zostały zachowane i świadczą o dawnych czasach, pewnej – kolokwialnej – starożyt-

Pred 20 rokmi, 17. marca 1990, na stretnutí v združení remeselníkov bolo otvorené Múzeum remeselníctva v Krosne.
Názov výstavy – „Szwarc, mydło i powidło”
– znamenal, že boli na nej prezentované všelijaké drobné predmety a zbierka

Múzea má dodnes práve takýto charakter. Celých 20 rokov jeho zamestnanci
zhromažďovali a spracovávali zbierku. Teraz ju sprístupňujú a dúfajú, že pozvaním
na výstavu vyvolajú úsmev, prekvapenie,
záujem a dokonca aj zberateľskú vášeň.

ności, a dosłowniej długowieczności. To właśnie
funkcja muzeum i obraz naszych działań.
Tytuł wystawy „Szwarc, mydło i powidło” jest
poniekąd wizerunkiem zbiorów Muzeum Rzemiosła, można by go bardziej elegancko nazwać z francuska bric-á-brac. Poza tym, że wystawa pokazuje
magazynowe zbiory trochę „od Sasa do Lasa” tytuł
można traktować dosłownie. Cóż to jest szwarc –
inaczej szuwaks, ot po prostu pomada do butów
–inaczej pasta, jak najbardziej związana z obszarem zbiorów muzeum. Czymże bowiem szewc

kończył swoją pracę? Oddaniem gotowych butów uczniowi lub czeladnikowi do szwarcowania.
O mydle można powiedzieć, że chociaż niektórzy
stracili na nim fortuny, to mydlarze byli przez wieki
szanowanym cechem, a mydło Biały Jeleń do dzisiaj funkcjonuje na rynku. Powidła to oczywiście
chluba domowych przetworów, ale także historia
Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
w Krośnie czy bardziej znanej „Korczyny”. Dżem
z zielonych pomidorów, dynia udająca ananasy, jarzębina w syropie mająca przypominać żurawiny –
to hity handlowe lat 80. ubiegłego wieku.
Przez lata pracownicy Muzeum gromadzili
i opracowywali zbiory. Teraz je udostępniamy i mamy nadzieję, że wywołamy uśmiech, zdziwienie,
zaciekawienie, a może nawet wzbudzimy pasję kolekcjonerską.
Ewa Mańkowska, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie
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Drodzy Czytelnicy
Po szybkim przejrzeniu czytelnik tego numeru „Skarbów” dojdzie do
wniosku, że dużo w nim miejsca poświęciliśmy wystawom. To pierwsze
takie nasze otwarcie na tematykę muzealną, i tak już zostanie. Podkarpackie muzea to prawdziwe skarbnice kultury, coraz ciekawiej i wszechstronniej prezentujące swoje, i nie tylko, zbiory. A naszym zadaniem jest
przekonywanie, że warto je odwiedzać, nie tylko w Noc Muzeów. Stąd
i zaproszenie do Krosna, Przemyśla czy Stalowej Woli. Stałe miejsce na
naszych łamach zajmują materiały dotyczące dawnej kartografii. Tym
razem ciekawą konfrontację współczesnego programu budowy autostrady i dróg szybkiego ruchu na
Podkarpaciu z pracami Austriaków w Galicji przedstawia Andrzej Potocki.
Materiał o medyckim „Wersalu” Izabeli Fac, czyli dworze Pawlikowskich w Medyce to kolejny
rozdział z tematu zniszczonych rezydencji. Bogato ilustrowany tekst pokazuje, jaką stratę poniosła nasza kultura. Podobne zagadnienie poruszają następne strony – tym razem Stanisław Kłos
opowiada o ruinie na Diłoku, czyli cerkwi w nieistniejącej, bieszczadzkiej wsi Krywe. Dla przełamania tej nostalgii zapraszam do lektury „Traktatu o niebiańskiej miłości” Barbary Adamskiej oraz
„Bizantyńskiej gemmy z heliotropu” Marty Trojanowskiej, pierwsza dotyczy malarskiej kopii dzieła
Tycjana, druga niezwykłego i tajemniczego – 1000 letniego – dzieła sztuki jubilerskiej.
Docierały do nas sugestie, że zapominamy iż „skarby” to nie tylko kultura, że zapominamy
o cennych i wartych opisania zasobach przyrodniczych naszego regionu. Stąd też i pierwsza
część prezentująca parki krajobrazowe na Podkarpaciu. Mam nadzieję, że zachęci ona do wakacyjnego wypadu także w te obszary. Towarzyszy im tekst Edwarda Marszałka o tym, że „lasów
nam przybyło”, czego jak się okazuje, niewiele osób ma świadomość. Skoro o przyrodzie mowa,
nie mogło zabraknąć kolejnego elementu wielkiego cyklu o wyprawach Andrzeja Śmiałego po
podkarpackich rzekach. Tym razem na tapecie jest Strug i wszystkie cuda, które można obejrzeć
płynąc po tej pogórskiej rzece. Wartym szczególnej uwagi jest tekst Grażyny Stojak, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która przybliża nam problemy związane z rewitalizacją jednego z najcenniejszych zespołów zabytkowych w naszym regionie – Rynku w Przemyślu. Mało kto
pamięta, że minęła właśnie 95. rocznica bitwy gorlickiej, jednego z najkrwawszych epizodów
I wojny światowej na polskich ziemiach. Historię tych działań oraz niezwykły cmentarz wojskowy nr 123 opisuje Inga Kunysz. Stałym elementem jest także fotorelacja ze stanu podkarpackich
kirkutów Jerzego Wygody. A na wypad na Słowację zapraszamy do magicznej wsi Markušovce,
w której jest tyle cennych zabytków, że nawet i Rzeszów mógłby ich pozazdrościć.
A od siebie dodam, że cieszą mnie coraz częstsze maile, listy i przesyłki od naszych Czytelników. Ich efekty – widać od razu w „Skarbach”.
Krzysztof Zieliński

41
dwumiesięcznik bezpłatny
nr 3(22) (V–VI 2010, Rzeszów)
ISSN 1898-6579

42
44
46

Numer 6 czasopisma wydanego w ramach projektu
„Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy
transgranicznej w turystyce w oparciu
o zrównoważony rozwój środowiska”

P

o

d

k

a

r

p

a

c

k

i

e

Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Redakcja: 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/319, tel./fax: 017 852 85 26
e-mail: krzysiek@procarpathia.pl; www.skarbypodkarpackie.pl; www.procarpathia.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Zieliński
Współpraca: B. Adamska, I. Fac, B. Figiela, A. Garbacz, R. Głogowski, P. Kazimirowicz, S. Kłos, A. Krzykwa,
I. Kunysz, A. Makarska-Dziuban, E. Mańkowska, E. Marszałek, U. Olbromska, A. Potocki, W. Sosnowski,
K. Staszewski, G. Stojak, J. Szarek, A. Śmiały, M. Trojanowska, J. Wygoda,
Opracowanie graficzne, łamanie: KORAW Dorota Kocząb
Druk: RESPRINT Rzeszów
Tłumaczenie na jęz. słowacki: Agencja BTB Tomasz Wicik
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie
prawo redagowania nadesłanych tekstów.
Kopiowanie i rozpowszechnianie publikowanych materiałów
wymaga zgody Wydawcy.

© Copyright by Stowarzyszenie „Pro Carpathia”
Na okładce: kapliczka na Kopcu Tatarskim, Przeworsk
fot. Włodzimierz Gązwa

4 Kartografia

tekst i fot. Andrzej Potocki

Czytając mapy
Współczesny program budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu jest kontynuacją modernizacji
sieci komunikacyjnej, jaka na naszym terenie została rozpoczęta ponad 200 lat temu. Na przełomie XVIII i XIX wieku zaczęto prostować drogi, ukształtowane na przestrzeni wieków, począwszy jeszcze od czasów piastowskich. Robili to Austriacy, którzy w wyniku pierwszego rozbioru
Polski zawładnęli terenami Rzeczypospolitej, nazywanymi Królestwem Galicji i Lodomerii.
Zaczęli je budować na nasypach poczynając od roku 1782, dzięki czemu mogły biec m.in. przez
podmokłe łąki lub w poprzek jarów i wąwozów. Dysponowali wówczas tylko siłą ludzkich
mięśni i wozami zaprzężonymi w konie i woły. Zdecydowana większość austriackich szutrowych
gościńców przetrwała do naszych czasów, zamieniając się z czasem w asfaltowe drogi.

N
RZESZÓW
Strzyżów
Krosno
Dukla

Przemyśl
Iskrzynia
Lesko
Jaśliska

a mapie Koenigreich Galizien und Lodomerien herausgegeben im Jahre 1790 von
Liesganig. Nach den vorzüglichsten neuern
Hülfsquellen vermehrt und verbessert von dem K. K.
Oest. Generalquartiermeisterstabe im Jahre 1824
widać, że droga z Iwonicza do Krosna, ta, którą teraz jeździmy, jest jeszcze w sferze projektowania,
bo wtedy z Rymanowa do Krosna jeździło się przez
Rogi. Na dawną siatkę dróg według stanu z 1790 r.
naniesiono już nowo zbudowane. Z mapy tej wynika, że były trzy rodzaje dróg: pierwszorzędne zaznaczone trzema liniami i drugorzędne zaznaczone
dwoma liniami (zbudowane przez administrację

austriacką) oraz pozostałe drogi, powstałe w czasach I Rzeczypospolitej. Z Dukli do Rzeszowa jeździło się przez Strzyżów, bo krajówka, którą teraz
jeździmy kończyła się w Domaradzu, skąd był już
tylko gruntowy gościniec do Niebylca.
Najważniejszą była „droga murowana z Węgier
do Lwowa”, jak ją nazwano w Geografii albo dokładnym opisaniu królestw Galicyi i Lodomerii wydanej
w 1786 r., czyli z Barwinka przez Przemyśl do stolicy Galicji. Jest to okres przedkolejowy i dlatego
na tej drodze zlokalizowano stacje pocztowe m.in.
w Dukli, Jasienicy, Baryczy i Dubiecku, na których
wymieniano konie pocztylionowe. Natomiast nie
było takich stacji na trakcie podkarpackim do Leska, który w tamtym czasie dopiero zaczęto budować. Tam, gdzie były stacje, poczta w miarę regularnie dochodziła, ale już do Sanoka czy Leska
trzeba było wysyłać umyślnego.
Główne drogi biegły wzdłuż rzek. Przez San
w Postołowiu koło Leska była rządowa przeprawa
i rzekę pokonywało się łódką lub promem, natomiast na Wisłoku w Iskrzyni – most kamienny arkadowy zbudowany w latach 1782–1784, jako że
biegł tamtędy główny galicyjski gościniec. W Żarnowej i Besku nadal przekraczano Wisłok przez bród.
Miejsce nie było jeszcze wtedy Piastowe, a Jasienica – Rosielną. Jaśliska, Bukowsko, Nowotaniec, Zarszyn, Jaćmierz,
Mrzygłód i Tyrawa Wołoska
miały prawa miejskie. Wszelako ówczesne Jaśliska są porównywalne z Rymanowem czy
Krosnem i mają zdecydowanie
większą rangę od Dukli. Jeżeli
chodzi o wielkość miejscowości, to na mapie są cztery rodzaje: trzywieżowe, jednowieżowe, z kropką i samo kółko.
W pierwszych trzech rodzajach
nie zaznaczano istnienia świątyń, bo z definicji one tam były. Na ten czas nie ma świątyń
w postaci kościołów czy cerkwi,
np. w Głębokiem, Tarnawce,
Króliku Wołoskim, Zawojach,
Darowie i Wołtuszowej.
Rzeka Rymanowski Tabor nazywała się Morwawa, na całej
długości. Przepływająca przez
Mapa Administrativ-Karte (...), Wien 1880
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Brzozów Stobnica opisana jest jako Brzozowa potok. Na obu rzekach i jej dopływach były 24 młynki
wodne, czyli tyle samo musiało być zastawek piętrzących wodę, po których na ogół nie pozostało
już do naszych czasów żadnych śladów.
Równie ciekawa jest druga mapa AdministrativKarte von den Königreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossherzogthume Krakau, Auschwitz, Zator und Bukowina von Carl Kummerer
Ritter von Kummersberg, Wien 1880. Powstała ona
na zapewne na podkładzie o kilka lat wcześniejszym niż rok wydania, bo nie ma na niej zaznaczonej linii kolejowej, będącej wtedy w trakcie budowy.
Mapa jest znacznie dokładniejsza od poprzedniej,
bo w mniejszej skali. Są zaznaczone m.in. kapliczki
(dwa rodzaje), przydrożne krzyże, karczmy, lokalne
drogi, kopalnie ropy naftowej.
Niektóre z karczm (Wirthaus), mają swoje nazwy. Ta za Rymanowem w stronę Sieniawy, naprzeciw cegielni nazywa się „Bartoszówka“, w stronę
Klimkówki „Biała karczma“, przed Beskiem „Wesoła“. Nie mają nazw: karczma przed Ladzinem czy
przy „cesarskim gościńcu”, gdzie zbiega się droga
z Sieniawy, oraz we Wróbliku Szlacheckim. Nazwa
karczmy „Bartoszówka“ wyjaśnia, skąd wzięła się
nazwa Bartoszów, kiedy zlokalizowano tam na początku XX wieku osadę. Po obu stronach Wisłoka
w Iskrzyni są karczmy, bo kiedy nie było jeszcze
tam mostu, oczekiwano w nich na przeprawę. Jak

była wielka woda, takie oczekiwanie mogło trwać
nawet kilka dni.
Zaznaczony jest już Jodbad Iwonicz, ale nie ma
nawet śladu Jodbad Rymanowa. Jest już droga z Rymanowa przez Ladzin do Wróblika Szlacheckiego,
która została zbudowana z myślą o stacji kolejowej.
Budowa linii kolejowej Stróże–Zagórz trwała kilka
lat i w 1883 r. uruchomiono to połączenie.
Rymanowski Tabor, powyżej Posady Wyższej
opisany jest jako Taba potok, ale już w okolicy Haczowa jako Morwawa rzeka. Brzozowski
potok zmienił nazwę na Stobnica. Z mapy
można także wyczytać, że Morwawa, potok
przepływający przez Wróblik Królewski,
zmienił okresowo łożysko, bowiem jeden
ciek mamy opisany jako Alter Murwawa,
a drugi jako Neuer Murwawa. Po jakimś
czasie potok wrócił do dawnego koryta.
Gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądał
dawny piastowski trakt, powinien pojechać
do Szklar koło Jaślisk. Tam zachował się
kilkukilometrowy odcinek starej drogi, tzw.
„węgierskiego traktu” widocznego jeszcze
na mapie z 1824 r. a przy nim wiekowa kapliczka zbudowana przy odgałęzieniu drogi
do dawanej wsi Szklary.
Mapy są znakomitym źródłem historycznym, trzeba je umieć tylko prawidłowo odczytać. n

Mapa Koenigreich Galizien (...)
im Jahre 1824

Trakt węgierski z Jaślisk do
Rymanowa – droga utwardzona
przez Austriaków w końcu XVIII w.
Przy rozstaju dróg kapliczka
św. Jana Nepomucena
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Čítame
mapy
Súčasný program výstavby diaľnic a rýchlostných
ciest je pokračovaním modernizácie dopravnej siete,
ktorá sa v našej oblasti začala
pred viac ako 200 rokmi. Na
prelome 18. a 19. storočia sa
začali upravovať cesty, ktoré
vznikli ešte v období vlády
Piastovcov. Robili to Rakúšania, ktorí vo výsledku prvého
rozdelenia Poľska získali územie nazývané Kráľovstvom
Haliča a Vladimírska. Začali
ich stavať na násypoch už
od 1782 roku, vďaka čomu
mohli prechádzať o.i. cez
mokrade alebo naprieč tiesňavami a roklinami. Vtedy
mali k dispozícii iba silu ľudských rúk a vozy, do ktorých
boli zapriahnuté kone a voly.
Rozhodná väčšina rakúskych
štrkových ciest sa zachovala
do našich čias a zmenila len
povrch na asfaltový. Keby
si niekto chcel pozrieť, ako
vyzerali staré piastovské
chodníky, mal by ísť do obce
Szklary pri Jaśliskách. Je tam
zachovaný niekoľkokilometrový úsek starej cesty, tzv.
„uhorskej cesty“. Mapy sú
dokonalým zdrojom historických informácií, treba ich len
vedieť správne čítať.
Dom i część ogrodu w Medyce, akwaforta,
Kajetan W. Kielisiński, 1838 r.

RZESZÓW
Medyka
Przemyśl

tekst Izabela Fac

Blask
medyckiego Wersalu

Kmitowie herbu Szreniawa

„

”

Medyka – podprzemyska miejscowość, tuż przy granicy z Ukrainą. Zapisała się
ona w dziejach kultury nie tylko polskiej, ale także europejskiej. Stanowiła
niezwykle prężny ośrodek kulturalny, który przez lata odgrywał olbrzymią
rolę w całej Galicji. W Medyce oraz innych pałacach, dworach i dworkach
zaboru austriackiego stworzono niepowtarzalny, różnorodny ruch umysłowy,
literacki i artystyczny, który przechował wartości narodowe w czasach
zaborów. I tylko wielki żal dziś pozostał, że dorobek tamtych pokoleń
został zniszczony, przetrwała jedynie pamięć o tamtych ludziach, nieliczne
pamiątki. I cieszy fakt, że zaczyna powoli przywracać się blask ich siedzibom,
porządkować miejsca, którym oni nadawali niepowtarzalną atmosferę, jakiś
czasem trudny do uchwycenia blask…
Pawlikowscy herbu Cholewa

Kazimierz Wielki na terenie ziemi przemyskiej wzniósł siedem zamków, w tym drewniany
w ośrodku dzierżawy – w Medyce. Dwór należał
chyba do najstarszych i prawdopodobnie zbudował go – z pieniędzy królewskich – Mikołaj Kmita,
a częstym gościem bywał tu Władysław Jagiełło.
Po raz pierwszy w 1405 r., potem w latach 1407
i 1412, kiedy gościł poselstwo cesarza Zygmunta Luksemburskiego, które zabiegało w imieniu
króla niemieckiego o pożyczkę 37 tys. kop groszy
praskich w zastaw za ziemię spiską. Ostatni pobyt króla łączy się z jego śmiercią. Tutaj właśnie
Jagiełło miał słuchać do później nocy śpiewu ulubionych słowików i przeziębił się. Zmarł w położonym na zachód od Lwowa, pomiędzy rozlewiskami rzeki Wereszycy Gródku Jagiellońskim.
Źródła z XVI w. przekazują pewne dane co
do pierwotnego wyglądu medyckiej posiadłości.
Usytuowanie kompleksu folwarcznych zabudo-

wań, które podobnie jak stary obronny zamek
znajdowały się na wyspie zewsząd oblanej głębokim jeziorem Medyka świadczyło, że miał on
stanowić trwały spichlerz dla obrońców zamczyska podczas ewentualnego napadu czy oblężenia.
Zbudowany na wyspie zamek posiadający umocnienia obronne, trudny był do zdobycia. Niestety
nie wiadomo, jak wyglądał dwór. Być może jest to
obiekt wzmiankowany przez inwentarz z 1542 r.
Zamek, wzmacniając jego siłę obronną, wyposażono w sprzęt wojenny (lance, tarcze, lombardy,
rusznice, hakownice, prochy, kule i kamienie).
Kolejną siedzibę wybudował, a raczej przebudował z drewnianej na murowaną oraz wzmocnił
obwarowania w 1542 r., starosta przemyski Piotr
Kmita, a opis jej zawiera inwentarz starostwa
przemyskiego z 1560 roku. Zamek medycki „jest
na kopczu drzewem zrobiony, które jezioro głębokie sanowe obeszło wokoło (…) Brama zamkowa
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usytuowana była od wschodu, a w niej furtka, przez
jezioro przerzucony wielki most…” I dalej mamy
dokładny opis zabudowań folwarcznych i zamku,
izb i komnatek „ochędożnych” z kominami i piecami, miały one błony „w oknie szklane weneczkie”
w ołów wprawione, stoły długie, ławy. A pośrodku
zamku „jest wirydarz ogrodzony”.
W XVII w. zamkiem zarządzała starościna medycka Anna Mohilanka Potocka, po niej dzierżawcami Medyki byli stolnik przemyski Samuel

Trojecki, a następnie Andrzej Modrzewski. Jednak brak należytej opieki nad budowlą ze strony
dzierżawców oraz najazdy tatarskie, których celem
był Przemyśl, przyczyniły się do stopniowej dewastacji zamku. Z drugiej połowy XVII w. mamy
dwa wzajemnie sprzeczne opisy Medyki. Lustracja
z 1663 roku podaje: „…zamek medycki znajduje
się w dobrym stanie. Do niego wjazd po moście,
naokoło ze wszystkich stron jezioro głębokie,
dziedziniec oparkaniony i wałem dobrze otoczony. We środku budynek stary, przy bramie
budynek drugi, baszt 4 na schowanie rzeczy.
Stajnie na 40 koni”.
Natomiast w dokumentach lustracyjnych województwa ruskiego z lat 1661–1665 na temat zamku
medyckiego napisano: „…na dziedzińcu budynek

Widok pałacu w Medyce od strony
zachodniej, ilustracja drukowana
na papierze czerpanym, akwaforta,
Kajetan W. Kielisiński, 1838 r.

Od lewej akwaforty Kajetana
W. Kielisińskiego, 1838 r.
Z gwiazdą na Trzy Króle
w Medyce w cyrk. Przemyśl
i Oranżeria w Medyce
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Nowy dwór; zdjęcie wykonano
około 1932–1935 r.

Od lewej: widok na nowy dwór
(fot. jak wyżej);
półokrągłe arkady widoczne
w elewacji dworu (ok. 1938 r.)

stary (zamek główny – I.F.) znacznej potrzebuje
restauracji”. Bardziej prawdopodobny wydaje się
ten drugi opis, ponieważ w tym czasie Medyka doznała dotkliwych skutków napadów tatarskich na
Przemyśl, a w 1664 roku Tatarzy założyli w Medyce
swój kosz (obóz), co doprowadziło do opuszczenia
siedziby.
W 1772 r. Medyka znalazła się pod zaborem
austriackim, wchodząc w skład cyrkułu ze stolicą
w Przemyślu. W tym samym roku właścicielami
wsi stali się Antoni i Zofia Lubomirscy, którzy zbudowali tutaj dwór oraz założyli jeden z pierwszych
ogrodów krajobrazowych. Po nich byli tu Głogowscy, aż wreszcie w 1809 r. Medykę zakupił radca
dworu Jego Cesarsko-Królewskiej Mości – Józef
Benedykt Pawlikowski. I z tą chwilą zaczynają się

dla niej czasy największego rozkwitu. W rękach tego rodu Medyka pozostała do 1939 r.
Medycki dwór – zwany za względu na swoje
piękno „małym Wersalem” – stał się ośrodkiem
myśli, kultury, szpitalem wojskowym, schronieniem dla powstańców, punktem zbornym dla oddziałów powstańczych, tutaj przechowywano powstańczy sztandar. Podczas Wiosny Ludów zajęty
został przez wojska rosyjskie i zamieniony na szpital. [Józef ] Gwalbert Pawlikowski zdołał zabezpie-

Dobra
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Stan budowli w roku 1950, po
zniszczeniach spowodowanych
działaniami wojennymi
i administracją radziecką
czyć wszystko, co miało wartość muzealną, jednak
zniszczeniu uległo wnętrze zamku, drzwi, posadzki
i okna. Akwaforty Kajetana W. Kielisińskiego i innych artystów, przebywających w medyckim „Wersalu”, oddają całe piękno i dostojność pałacu i jego
otoczenia, dzięki nim możemy niemal dotknąć
wspaniałości medyckiego dworu, „pospacerować”
po parku, oranżerii i „popływać” po jeziorze.
Natomiast całe życie konspiracyjne skupiało się
w medyckiej oficynie dworskiej, czyli długim, roz-

pełzłym dworku, stojącym od strony północno-wschodniej, po prawej stronie głównego pałacu na
wyspie. W dworeczku tym parterowym, drewnianym, na biało bielonym, o niskich ścianach i małych
okienkach skupiano się na najistotniejszych problemów niesienia pomocy powstańcom. Otoczony
potężnymi lipami, przyciśnięty do ziemi wijącym
się po ścianach bluszczem, z czubem winogradu
ciężko spadającym na gontowy dach ganeczku, był
świadkiem dyskusji i centrum konspiracji 1863 r.
I wojna światowa boleśnie dotknęła Medykę.
Załoga przemyskiej twierdzy, obleganej przez wojska rosyjskie, podjęła w 1915 r. desperacką próbę
przebicia się przez kordon wojsk nieprzyjaciela
w kierunku Medyki. Zniszczeniu uległa wówczas

Od lewej: Aniela Pawlikowska
z dziećmi w ogrodzie zimowym
(1939 r.) i wnętrze pałacowej baszty
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Lewa oficyna założenia dworskiego
– fotografia sprzed roku 1914

oficyna dworska, która do tego czasu była rezydencją Pawlikowskich. Rozwalone domostwo,
rozgrabiony dom w pierwszej chwili nie zachęcał
Michała Pawlikowskiego do przywrócenia blasku
wielopokoleniowej siedzibie i tradycji rodu. Jeszcze
wcześniej jego ojciec Jan Gwalbert musiał rozebrać (ok. 1895 r.) zagrzybiony stary pałac na wyspie. Jednak zapał i niezłomna wola pracy twórczej
właściciela Medyki doprowadziła do wybudowania w centrum parku, w miejscu dawnej oranżerii,

w latach 1921–1927 nowego pałacu. Była to piętrowa budowla, która nad arkadami parteru miała galerię, przedzieloną sześcioma podwójnymi filarami na całej długości, podtrzymującymi ciężki
dach. Od strony północno-wschodniej dobudowano basztę, w której Michał Pawlikowski zgromadził
ocalałe zbiory bibliofilskie i kartograficzne. W pobliżu pałacu, ale na wyspie, jeszcze Jan Gwalbert
wybudował dom gościnny dla dzierżawców, dziś
często błędnie określany jako pałac Pawlikowskich.
Pawlikowscy byli znanymi kolekcjonerami.
W swoich zbiorach posiadali m.in. ryciny historyczne, prace rytowników, malarzy i rysowników
polskich, alegorie i karykatury, wizerunki miast
i miejscowości, portrety Polaków i cudzoziemców,
rysunki polskich i żydowskich strojów ludowych.
Imponująco przedstawiała się ich kolekcja obrazów, wśród której były płótna: Antoniego Oleszczyńskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Leona
Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława Witkiewicza, Artura Grottgera i innych artystów. Księgozbiór liczył ok. 25 tys. woluminów i zawierał rzadkie pozycje bibliotekarskie, m.in. dwa
tomy „Silva rerum” z XVIII w. Dział sfragistyczny
obejmował 626 unikalnych pieczęci, a dział numizmatów (pod względem okazałości jedyny w kraju)

Čaro Versailles v Medyke
Medyka – obec pri Przemyśli, neďaleko ukrajinskej hranice. Mala to
šťastie, že patrí nielen k poľskej, ale
aj k európskej kultúre. Bola veľmi
významným strediskom intelektuálneho a kultúrneho života, ktoré mnohé roky odohrávalo veľkú úlohu pre
celú túto oblasť aj Halič.
Medyka spolu s mnohými palácmi, kaštieľmi a zemianskymi domami
tvorila neopakovateľný základ pre
pestrý intelektuálny, literárny a umelecký život, ktorý zachoval národné
hodnoty počas obdobia rozdelenia
Poľska. Dnes veľmi ľutujeme, že diela minulých generácií sú zničené,
pretrvala iba pamäť a len niekoľko
pamiatok. Našťastie sa táto pamäť
o vtedajších ľuďoch začína obnovovať, začína sa pomaly prinavracať
čaro ich sídiel, upratúvajú sa miesta,
ktoré vďaka nim mali neopakovateľnú atmosféru. Jedinečný pôvab
týchto miest sa oživuje...
Kazimír Veľký v okolí Przemyśla
dal postaviť sedem hradov, z toho jeden drevený v hlavnom me-

ste oblasti, teda v Medyke. V roku
1772 sa Medyka našla pod rakúskou
nadvládou. V tom istom roku dedinu
získala rodina Ľubomírskych, ktorá
tu postavila kaštieľ a založila jednu
z prvých okrasných záhrad. V roku
1809 Medyku kúpil dvorný poradca
jeho cisársko-kráľovskej Výsosti – Jozef Benedikt Pawlikowský. Od tejto
chvíle sa začína najväčší rozvoj obce.
V rukách tejto rodiny Medyka bola do
roku 1939. Koniec rozkvetu sa spája
s 2. svetovou vojnou. Vojnové aktivity
úplne zničili okolité majetky. Dvojnásobná sovietska nadvláda v rokoch
1939–1941 a 1945–1948 tiež nebola
pre oblasť prospešná. Interiér paláca
bol zničený v rokoch 1939 a 1944.
Opustený palác začal chátrať a v
50. rokoch 20. storočia bol zbúraný
a stavebný materiál bol využitý najmä na spevnenie ciest. Zničené boli
aj známe v Európe skleníky a pomologické záhrady. Vojna a komunistický režim zničili nielen priestorové
usporiadanie, ale aj výnimočné stromy majetku v Medyke.

Sygnet (logo) Wydawnictwa Biblioteki Medyckiej
liczył 3688 okazów. Zgromadzono też ponad 4 tys.
autografów i ok. 1000 map i atlasów. Wszystkie te
cenne zbiory wchodziły w skład biblioteki założonej przez Józefa Gwalberta Pawlikowskiego i pozostawały w Medyce do 1848 r., kiedy to ze względu na
sytuację polityczną zostały przewiezione do Lwowa. Tam przechowywane, zostały w 1921 r. przekazane Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich.
Medyka to także słynące na terenie Galicji ogrody, w których uprawiano w nich przeszło 300 tys.
gatunków roślin z całego świata. Ogrody medyckie
stały się wzorem dla założonego w 1854 r. we Lwowie ogrodu botanicznego.
Kres rozkwitowi Medyki położyła II wojna światowa. Michał i Aniela Pawlikowscy w czasie wojny
wyemigrowali do Włoch, a stamtąd w 1946 r. do
Anglii. Działania wojenne spowodowały całkowite
spustoszenie w medyckiej posiadłości. Nie sprzyjaPo prawej: współczesny widok na resztki założenia
ogrodowego w Medyce, w głębi dom gościnny
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ła jej również dwukrotna administracja radziecka
w latach 1939–1941 i 1945–1948. Wyposażenie
pałacu uległo zniszczeniu w 1939 i 1944 r. Opuszczony pałac popadł w ruinę (stał jeszcze w 1959 r.)
i pod koniec lat 50. XX w. został rozebrany, a uzyskany w ten sposób materiał przeznaczono głównie do utwardzenia dróg. Zniszczone zostały także słynne w Europie oranżerie, szklarnie i ogrody
pomologiczne. Wojna i czasy komunistyczne spustoszyły nie tylko układ przestrzenny, ale również
wspaniały drzewostan posiadłości medyckiej. Pomimo tych zniszczeń czytelny jest do dzisiaj układ
przestrzenny gospodarczej części majątku.
A dzisiaj? Byłam niedawno w Medyce. Najsilniejszym uczuciem, jakie towarzyszyło wizycie, był
wielki żal. Czy jeszcze kiedyś choć w niewielkim

stopniu wróci dawny blask i piękno posiadłości
„medyckich Medyceuszy”? Czy będzie można jeszcze pospacerować parkowymi alejami, posłuchać
szumu ocalałych zabytkowych drzew, bez obaw
stanąć na brzegu słynnego medyckiego jeziora? Czy
zniknie charakterystyczna dla poprzedniego ustroju szarość, bałagan i bylejakość? Czy wróci jeszcze
zapach ponad 700 gatunków kamelii i tysięcy różnych odmian roślin hodowanych i pielęgnowanych
w słynących w całej Europie oranżeriach medyckich? Teraz można jedynie odnaleźć kopiec Jagiełły,
wyspę z domem dla dzierżawców, fragment kanałów i jezioro oraz duży majdan gospodarczy otoczony wałami i fosami. Trzeba wiele niezwykłego
zapału ludzi, żeby choć trochę przywrócić blask
medyckiemu „Wersalowi”. n

Wyspę do dzisiaj otaczają stawy,
kanały i rozlewiska. Wśród drzew
dom gościnny, często mylnie brany
za dawny dwór Pawlikowskich

W medyckim parku przetrwały
rzadkie gatunki drzew: jednym
z wyróżniających się jest
miłorząb japoński, intensywnie
żółty jesienną porą
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Ruina na Diłoku
Anna Makarska-Dziuban

Na części doliny Górnego Sanu pomiędzy Rajskiem a Zatwarnicą, tam gdzie niegdyś leżały bojkowskie wsie: Studenne,
Tworylne, Krywe i Hulskie, rozciągają się dzikie, bezludne pustkowia, pośród których rzeka
zatacza rozliczne zakola. Ta część
doliny Sanu, to jedno wielkie
uroczysko, zadziwiające pięknem
krajobrazu oraz bogactwem i różnorodnością przyrody. Miejsca
wspomnianych, nieistniejących
już wsi to dziś nic nie znaczące
nazwy na mapach, ale w terenie przetrwały jeszcze w miarę
czytelne ich ślady. Jednym z takich miejsc jest Krywe, położone
mniej więcej w połowie odległości między Rajskiem a Zatwarnicą.

W

Kuty z żelaza krzyż na fasadzie cerkwi

RZESZÓW

Lesko
Krywe

ieś Krywe powstała około 1502
roku; jak wiele innych w tych
stronach zasiedlona była przez
Wołochów i lokowana na tzw. prawie wołoskim. Przed II wojną światową liczyła
około 70 gospodarstw i 450 mieszkańców,
niemal samych Rusinów (Ukraińców).
W 1946 roku cześć ich wysiedlono na radziecką Ukrainę, pozostałych, w roku następnym, w okolice Koszalina. Opuszczone zabudowania zostały spalone, wieś jako
taka już się nie odrodziła. Różne były powojenne losy tego miejsca. Część gruntów
zarosła lasem, na innych prowadzono hodowlę bydła, dzięki czemu zachowały się
rozległe połacie łąk, po części nadal użytkowane. Dzisiejsze Krywe to jedno gospodarstwo agroturystyczne i schronisko studenckie
Akademii Medycznej w Lublinie. Właściwie nie
ma tu dojazdu, gdyż przebiegająca w pobliżu droga
leśna, tzw. stokówka, prowadząca z Zatwarnicy do
Rajskiego, zamknięta jest dla ruchu.
Zabudowania wioski rozciągały się w dolinie
potoku Krywiec. Równolegle do doliny, po jej
wschodniej stronie, ciągnie się łagodny grzbiecik
z ruska zwany Diłok (lub Diłek). Na wieńczącym go
pagórku, w wieńcu sędziwych drzew przeświecają
ruiny greckokatolickiej cerkwi pw. św. Paraskewii.
Ze starych dokumentów wiadomo, że cerkiew
w Krywem istniała już w 1589 roku. W tym czasie
była to zapewne cerkiew prawosławna. Kolejna informacja o cerkwi, tym razem już greckokatolickiej,
pochodzi z 1756 roku. Na jej miejscu, w 1842 roku

zbudowano nową świątynię. Była to solidna budowla murowana z kamienia, orientowana, trójdzielna
z dobudówkami po obu stronach prezbiterium.
W 1916 roku została częściowo przebudowana,
zmieniono kształt okien, zlikwidowano dobudówkę od strony północnej, mieszczącą zakrystię, ścianę frontową zwieńczono neoromańskim szczytem.
Po wysiedleniu wsi w 1947 roku opuszczona świątynia została zdewastowana, zdjęto nawet blaszane
pokrycie dachu. Ostatecznie, w bliżej nieznanych
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tylko jeden zwieńczony żeliwnym krzyżem. Pod
nagrobkiem z wyraźnym jeszcze napisem Julia Pisarczuk, znajduje się zniszczona krypta grobowa.
Gwoli wyjaśnienia warto dodać,
że jest to nazwisko rodziny, do
której pod koniec XIX wieku
należał tutejszy majątek.
Ruiny cerkwi przez długie lata
skrywały tajemny schowek. W latach 80. minionego stulecia znaleziono tu skrzynkę zawierającą
archiwum służby bezpieczeństwa
jednego z oddziałów UPA.
Cerkwisko okolone jest wieńcem sędziwych lip i jesionów,
niektóre z nich to już pomnikowe okazy. Całość tworzy niezwykle malowniczy zakątek podlegający ochronie jako zespół
przyrodniczo-krajobrazowy. O jego walorach informuje tablica
ustawiona nieopodal dzwonnicy. Pomimo położenia na
odludziu miejsce to jest licznie
odwiedzane przez turystów.
Warto tu zaglądnąć. n

Stojąca obok kamienna dzwonnica

Ruina na Diłoku
Na základe dokladov vieme, že kostol
v Kryvom existoval už v roku 1589. Bol
to vtedy určite pravoslávny kostol. Ďalšia
zmienka o kostole, tento krát už gréckokatolíckom, pochádza z roku 1756. Na jeho
mieste v roku 1842 bol postavený nový
chrám. Bola to kamenná stavba, východne orientovaná, rozdelená do troch častí
s prístavbami na oboch stranách presby-

téria. V roku 1916 prešiel čiastočnou stavebnou úpravou. Zmenil sa tvar okien, bola odstránená prístavba zo severnej strany,
v ktorej sa nachádzala sakristia, vonkajšia
fasáda získala neorománsky štít. Po vysťahovaní obce v roku 1947 bol opustený
chrám zničený, dokonca bola odstránená
aj plechová strešná krytina. Nakoniec bol
spálený za neznámych okolností.

Krzysztof Zieliński (4)

okolicznościach, została spalona. Mieli
tego dokonać mieszkańcy wiosek położonych w okolicach Wołkowyi zniszczonych przez wojnę i UPA. W tamtych czasach, gdy świeże były jeszcze rany zadane
polskiej ludności przez nacjonalistów
ukraińskich, takie rzeczy się zdarzały.
Cerkiew spłonęła doszczętnie. Nikt
niczego nie ratował, bo nie miał i kto.
W Muzeum Historycznym w Sanoku znajdują się wprawdzie dwie ikony z Krywego, jedna z przełomu XVII
i XVIII wieku, druga z XVIII wieku, lecz
bardziej prawdopodobne jest, że pochodzą one z innej wsi o tej samej nazwie
położonej w gminie Cisna.
Na Diłoku pozostały tylko osmolone
mury. Trwają tak już z górą pół wieku.
Pomimo upływu czasu zachowały się
na całym rzucie do wysokości kalenicy.
Jednak z czasem ich górne partie poczęły
się kruszyć, m. in. zawaliły się sklepienia
otworów okiennych w ścianie północnej, poważne
ubytki widać w dobudówce przyległej do południowej ściany prezbiterium. Pomimo tego grube kamienne mury trzymają się jeszcze całkiem dobrze.
Wewnątrz, w nawie, zachowały się jeszcze resztki
posadzki, zaś na fasadzie ktoś zamocował kuty
z żelaza krzyż, pochodzący zapewne ze zwieńczenia jednej z jej wieżyczek.
Nieopodal cerkwi stoi murowana z kamienia parawanowa dzwonnica zbudowana w połowie XIX
stulecia. Pozbawiona jest wprawdzie dachu, ale sam
korpus trzyma się w jako takim stanie. Na przyległym cmentarzu zachowały się jeszcze ślady mogił
i kilka nagrobków, przeważnie zniszczonych, pochodzących z przełomu XIX i XX wieku. W większości są to kamienne cokoły ze śladami mniej lub
bardziej czytelnych inskrypcji i płaskorzeźb, w tym
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Stanisław Kłos
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Alegoria Alfonsa d’Avalos to zagadkowy tytuł dzieła
sztuki malarskiej, które możemy podziwiać w Muzeum
Okręgowym w Rzeszowie. Obraz pochodzi z Galerii Dąmbskich, jak większość cennych obiektów w muzealnej kolekcji
europejskiego malarstwa. Jego autor, nieokreślony malarz działający w XVII stuleciu, z ogromną wiernością
skopiował kompozycję Tycjana, datowaną na początek
lat 30. XVI wieku, pozostającą dziś w zbiorach Luwru.

W

Chyrzynka
Rozstajne

Jamna
Kamienne
Rabe

Dolna

Caryńskie

Zubeńsko

Przeglądając numer „Skarbów Podkarpackich” ciekawość moją przykuł
artykuł dotyczący miejsc po niezachowanych cerkwiach tzw. cerkwisk.
Przesyłam fotografie ze wsi Grąziowa
w Bieszczadach. Znajdująca się tam
od 1731 roku greckokatolicka cerkiew
pw. Narodzenia NMP w roku 1968
została przeniesiona do Muzeum Bu-

Traktat

downictwa Ludowego w Sanoku i znajduje się tam do dziś w sektorze bojkowskim. Miejscowa ludność żyjąca
dzisiaj w tej wsi-przysiółku, nie bardzo orientowała się nawet w lokalizacji tego miejsca.
Z pozdrowieniami Sabina Krupińska

Cerkwisko w Grąziowej

Cerkiew z Grąziowej w MBL w Sanoku

N

aśladowcze dzieło, młodsze o ponad sto lat
niż oryginał, świadczy o wybitnym talencie
malarza-kopisty, dokładnie odtwarzającego
rysunek kompozycji i starającego się jak najlepiej
oddać kolorystykę pierwowzoru. Płótno w kształcie zbliżonym do kwadratu przedstawia figuralną
scenę, w której dystyngowany mężczyzna w zbroi
gestem uczucia i szacunku dotyka piersi młodej kobiety, siedzącej z wielką, szklaną kulą na kolanach.
Złotowłosą damę pozdrawiają trzy postacie, zbliżające się z prawej strony: skrzydlaty Amor z wiązką
strzał, niewiasta w wieńcu mirtowym, wzrokiem
i gestem wyrażająca głębokie oddanie i trzecia osoba, która pozostaje w cieniu i spogląda ku niebu,
unosząc kosz wypełniony kwiatami róż. W harmonijnej kompozycji sylwetka rycerza wyznacza pionową oś symetrii, zaś jego głowa wierzchołek trójkąta obejmujący układ pierwszoplanowych postaci.
Kolorystyka kopii opiera się na zestrojeniu: żywych czerwieni, zieleni, żółci, złocistych ugrów
z kontrastowo jasnymi perłowo-różowymi karnacjami ciała, bielą tkaniny i refleksów na szkle czy
metalu oraz na zestawieniu ich z ciemnymi barwami: kuli, zbroi i tła.
Różnice między oryginałem a późniejszą o wiek
repetycją przejawiają się w chłodniejszej tonacji
naśladowczego dzieła, a także w większych kontrastach osiągniętych przez głębię cieni. Kopię
stworzył wytrawny mistrz baroku, zapewne artysta
o flamandzkim, artystycznym rodowodzie. Jego
północna dosadność modelowania i pewna ostrość
wizerunku pozostają w opozycji do stylu Tycjana.
Autentyczne dzieło weneckiego mistrza przysłania złotawa, przejrzysta mgiełka, nalot subtelnej
świetlistości, lekko rozmywający kontury precyzyjnego rysunku.
Alegoria Alfonsa d’Avalos należy do najpiękniejszych renesansowych obrazów poświęconych
tematowi miłości. Jest alegorycznym i mitologicznym portretem przesiąkniętym ideami filozofii
neoplatońskiej. Dzieło Tycjana nasycone głębokimi treściami niemal od czasu swojego powstania
do dnia dzisiejszego pozostaje obiektem dociekań,
domysłów i interpretacji. Prace badawcze nad ikonografią obrazu prowadzili uczeni, uchodzący za
autorytety w dziedzinie historii sztuki.
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o niebiańskiej miłości
Tycjan, a właściwie Tiziano Vecellio (ok. 1485–
–1576) jeden z największych malarzy weneckich,
pochodził z Pieve in Cadore w Dolomitach. Wcześnie rozpoczął naukę malarstwa w Wenecji. Ucząc
się współpracował z wybitnymi mistrzami pędzla:
Giovannim Bellinim (1430–1516), Vittorem Carpacio (ok. 1450/60–1525) i Giorgionem (1475–1510).
Ostatni z nich, przedwcześnie zmarły, wywarł największy wpływ na malarstwo Tycjana. Tiziano Vecellio żył długo, a był człowiekiem niezwykłej emocji twórczej i ogromnej pracowitości. Należał do
nielicznych artystów, którzy dzięki wielkości swojej
sztuki osiągnęli międzynarodową sławę. Wiodło
mu się nie tylko życiu artystycznym, lecz i w osobistym. Cieszył się przyjaźnią papieży i monarchów, których portretował. Piastował stanowisko
oficjalnego malarza Weneckiej Republiki. Tworzył
obrazy religijne, mitologiczne i portrety o oryginalnej koncepcji, pełne ruchu i bogactwa żywych kolorów. Kształtując swój własny sposób malowania
stopniowo odchodził od precyzyjnego rysunku na
korzyść komponowania formy plamą barwną. Dynamika jego kompozycji zapowiadała już barok.
Na początku lat 30. XVI wieku artysta ponownie
zmienił swój styl. Odtąd w kompozycjach o bardziej stonowanej gamie kolorów pojawiało się
mniej napięcia i ruchu. Malarstwo wielkiego wenecjanina stało się bardziej powściągliwe, medytacyjne, nasycone głęboką treścią. W tym okresie artysta
stworzył Alegorię Alfonsa d’Avalos. Wówczas w jego życiu rozegrał się w dramat. W 1529 r. Cecylia,
umiłowana małżonka mistrza zmarła przy narodzinach ich trzeciego dziecka, córki Lawinii. Musiał
być to wielki cios dla malarza, który ponownie nie
ożenił się i sam kierował wychowaniem i zabezpieczeniem majątkowym swojego potomstwa.
Obraz uważany za alegoryczny portret Alfonsa
d’Avalos od chwili swojego powstania cieszył się
ogromną sławą. Szczyciły się nim kolekcje trzech
potężnych władców. Płótno powędrowało do Hiszpanii. Cesarz Karol V wyjątkowo
cenił obrazy Tycjana i obdarzał
mistrza godnościami: nadwornego malarza,
członka cesarskiego dworu,
także radcy stanu w randze pa-

Alegoria Alfonsa d’Avalos, malarz nieznany, XVII wiek,
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
Tycjan, Alegoria Alfonsa d’Avalos,
Muzeum Luwr, Paryż, lata 30. XVI wieku
latyna. Można przypuszczać, że dzieło to było przeznaczone do cesarskiej kolekcji. W XVII w. Karol
I Stuart, król Anglii i Szkocji, wielki znawca malarstwa nabył ów obraz w Hiszpanii. Z angielskich
zbiorów cenne płótno trafiło do kolekcji Ludwika
XIV w Wersalu. Wymienia je katalog sporządzony
w 1683 r. przez Charlesa Le Bruna, nadwornego artystę i generalnego kustosza królewskich zbiorów.
Niemal od chwili powstania obrazu rozpowszechniło się mniemanie, że malowidło wyobraża Alfonsa d’Avalos. Markiz del Vasto czyli Alfons
d’Avalos (1502–1546) był zdolnym i zaufanym
dowódcą w służbie cesarza Karola V. Władca powierzył sławnemu kondotierowi obronę Wiednia
(w 1532 r.) przed tureckimi wojskami. Zaś dzieło
Tycjana miałoby przedstawiać pożegnanie marki-

Tycjan, Portret Alfonso d’Avalos,
J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 1533 r.

Tycjan, Autoportret, Museo del Prado,
Madryt, ok. 1567 r.
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Tycjan, Przemówienie Alfonso
d’Avalos, markiza del Vasto,
Muzeum Prado, Madryt,
ok. 1540–1546

za z małżonką, Marią z Aragonii przed jego udaniem się na wojenną wyprawę. Wnikliwe badania
porównawcze wykluczyły podobieństwo bohatera
tycjanowskiej kompozycji do innych portretowych
wizerunków markiza del Vasto.

W 20. latach minionego stulecia Alegorię Alfonsa
d’Avalos, już jako obiekt z kolekcji Luwru poddano
gruntownym zabiegom konserwatorskim. W czasie
badań odkryto pod warstwą malarską przygotowawczy rysunek, znacznie różniący się od ostatecznej kompozycji. Badacze twórczości Tycjana wielokrotnie potwierdzali istnienie podobnych szkiców
typowych dla malarstwa weneckiego mistrza. W synopii, czyli w szkicu pięć ledwo zarysowanych postaci nie pozostaje z sobą w tak silnym powiązaniu
fizycznym i psychologicznym, jak pokazuje to ostateczna wersja obrazu. Rysunek najbardziej eksponuje sylwetkę mężczyzny, dzierżącego pikę. Brakuje
szklanej kuli na kolanach siedzącej piękności. Nie
występuje również postać z koszem kwiatów.
Odkrycie synopii spowodowało falę kolejnych dociekań, kogo zagadkowe dzieło przedstawia. W parze bohaterów malowidła upatrywano podobizny
samego mistrza i jego żony, lecz wyobrażonych pod
postaciami antycznych bóstw: Wenus i Marsa. Obraz miał być dziełem ad memoriam, które czciłoby
pamięć zmarłej Cecylii. Snuto domysły, że malarz
wykonał pierwotny szkic jeszcze za życia małżonki
i dopiero po jej śmierci zmienił rysunek na kompozycję o treściach symboliczno-mitologicznych,
związanych z własnymi przeżyciami. Jednak wyniki
porównawczych analiz nie potwierdziły podobieństwa głównych postaci z obrazu do autoportretów
Tycjana i domniemanych wizerunków Cecylii.
Aby zgłębić tajemnicę płótna Tycjana, jak również jego repliki, musimy wniknąć w świat zawiłych
symboli, metafor, odniesień do antycznej mitologii
i filozofii wyznawanej przez niektóre intelektualne
środowiska renesansowej Italii. Florencki neoplatonizm, filozoficzny ruch propagowany przez Marsilia Ficina, zakładał rozpowszechnienie i uaktualnienie starożytnej mądrości i zharmonizowanie jej
w jeden system z symbolizmem chrześcijańskim.
Według tej koncepcji związek Wenus, pojmowanej
jako uosobienie piękna, miłości, łagodności, a równocześnie potężnej siły natury i Marsa, zapalczywego boga agresywnej wojny mógł zrodzić tylko
harmonię. Piękno i miłość miały złagodzić spory

Spotkanie
i nienawiść, powściągnąć i przełamać okrucieństwo Marsa. Tycjan
zidentyfikował dystyngowana parę jako Wenus
i Marsa. Artysta zwrócił się ku przykładom
sztuki rzymskiej okresu
Antoniusza, gdy zapanowała moda na portrety
z alegorycznymi i mitologicznymi aluzjami.
Złotowłosa piękność, model „tycjanowskiej urody” jest wcieleniem kobiecego czaru, ale też
łagodności. Z troską wpatruje się szklaną kulę. Z jej
powagą oraz skupieniem
kontrastuje swobodny
strój, luźno drapowana
suknia i odsłaniająca pierś i ramiona koszula,
spięta jedynie biżuteryjnym naramiennikiem. Podobne ubiory tycjanowskich modelek dobrze znamy z kompozycji prezentujących ich zmysłowe
piękno w licznych wizerunkach Flory, rzymskiej
bogini wiosennego kwitnienia czy
Wenery w czasie
toalety.
Druga główna
postać, rycerz, stoi
delikatnie zwrócony ku siedzącej damie. Błysk
światła na jego stalowym pancerzu
wzmaga odczucie metalicznego
chłodu, wypoleFlorencki neoplatonista Marsilio Ficino, rowanej powierzdrzeworytniczy portret z epoki
chni zbroi. Zestawienie różnych
materialnie przedmiotów, z których jedne kojarzą się z kobiecą łagodnością, miękkością i otwarciem, drugie zaś
z męską przemocą, przemożną chęcią dominowania i niedostępnością, przywodzi na myśl kosmologiczną koncepcję ścierania się dwóch przeciwstawnych żywiołów, w wyniku czego zawsze rodzi
się harmonia.
A przecież ta piękna kompozycja jest również
obrazem harmonii szczęśliwego związku urodziwej
niewiasty i walecznego męża. Ich uczucie określają
trzy postacie personifikujące: Miłość, Wiarę i Nadzieję. Pucułowaty Amorek z wiązką strzał – oznaczających jedność, stałość i cnotę małżeńską symbolizuje Miłość. Tuż za nim pojawia się uosobienie
Wiary, dziewczyna pełna namiętności, określonej
przez gest i spojrzenie, nosząca wianek z mirtu, rośliny poświęconej Wenus, zatem atrybutu wiecznej
miłości i wierności małżeńskiej. Trzecią z postaci

jest Nadzieja. Nieco pogrążona w cieniu, na dalszym
planie ekstatycznie spogląda
w górę poprzez dźwigany
kosz z rozkwitniętymi różami. Kwiaty to jej symbol, bowiem Nadzieja jest antycypacją owoców, jakie powinno
wydać małżeństwo.
Im dłużej wpatruję się
w muzealną kopię obrazu
weneckiego mistrza, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że
w roli głównego „cichego”
bohatera występuje szklana
kula. Jest ona punktem ogniskującym malowidło. Ku niej
prowadzą główne linie kompozycyjne. Wszystkie postacie, z wyjątkiem drugoplanowej, dźwigającej kosz kierują do niej wzrok. W kuli
spoczywającej na kolanach renesansowej damy
odbijają się światła. Jarzą się białym blaskiem jak
błyski na zbroi i przypominają luministyczne zjawiska znane z piętnastowiecznego, niderlandzkiego
malarstwa. Jednocześnie w kuli obijają się postacie,
tworząc jakby mały, zamknięty świat.
Kula jest jednym z najstarszych symboli, bardzo
bogatym w treści. Jest pradawnym symbolem słońca, wszechświata otaczającego człowieka, a także
mikrokosmosu. Chrześcijaństwo utożsamiało kulę
pojęciem władzy boskiej i ziemskiej. Występowała
jako atrybut personifikacji Cnót i Występków, Nauk, Czasu i Piękna. Przede wszystkim stała się obrazem ziemi, nieba, świata, uniwersum. Jednocześnie kula mogła być metaforą zamkniętego świata.
W takim charakterze pojawiła się w narożniku
lewego skrzydła w tryptyku Ogród rozkoszy ziemskich Hieronymusa Boscha jako ziemski glob w rękach Boga-Stwórcy. To samo dzieło zawiera kulę,
w której malarz odizolował od reszty świata parę
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Powyżej: Hieronymus Bosch,
tryptyk Ogród ziemskich rozkoszy,
Museo del Prado, Madryt,
ok. 1500–1505 w wersji otwartej
i zamkniętej

Na poprzedniej stronie od lewej
obrazy Tycjana: Apoteoza próżności
lub Kobieta z lustrem, Muzeum Luwr,
Paryż, ok. 1513–1515 r.;
Flora, Galleria degli Uffizi,
Florencja, ok. 1515 r.;
Wenus przed lustrem, National Gallery
of Art, Washington, ok. 1555 r.;
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Tycjan, Miłość niebiańska i miłość
ziemska, Galleria Borghese, Rzym,
ok. 1514 r.

grzeszników, oddających się nieczystej, cielesnej
miłości. Z obszaru Niderlandów pochodzą szesnastowieczne wyobrażenia Chrystusa schodzącego
do otchłani, otoczonego przeźroczystą kulą, wyraźnie odgraniczającą świat ciemności, któremu Zbawiciel wyrusza na ratunek. Symbolika kuli odnosi
się również w sensie przenośnym do takich pojęć,
jak: czystość, przyzwoitość i wytworność.
Tycjan w swoim dziele pokazał miłość wytworną,
czystą i szlachetną. Wenecki mistrz wielokrotnie
składał hołd filozofii neoplatońskiej w kompozycjach opiewających miłość ziemską i niebiańską.
Uczucia te przedstawiał pod dwoma postaciami Wenus: niebiańskiej symbolizującej elementy
etyczne, drugiej zaś – te naturalne. Kompozycje
z aktem leżącej bogini piękna i miłości, oddającej
się toalecie, spotykającej się z Adonisem pozwalają
widzieć ją jako bóstwo piękna i zmysłowej miłości.
Około roku 1515 artysta namalował Miłość ziemską i niebiańską. W tle rozległego pejzażu pokazał
antyczny sarkofag, a na nim dwie siedzące postacie
kobiece, jaśniejące urodą i młodością. Jedna z nich

Traktát o nebeskej láske
„Alegória Alfonsa d’Avalos” je záhadný
názov maliarskeho diela, ktoré môžeme
obdivovať v Obvodnom múzeu v Rzeszowe. Obraz pochádza z Galérie Dąmbských ako väčšina vzácnych exponátov
v muzeálnej zbierke európskeho maliarstva. Jeho autor, neznámy maliar zo 17.
storočia veľmi verne okopíroval Tizianovu
kompozíciu zo začiatku 30. rokov 16. storočia, ktorá sa dodnes zachovala v zbierke
Múzea Louvre.
Dielo napodobňujúce obraz starší o
viac ako sto rokov hovorí o výnimočnom
nadaní maliara, ktorý presne kopíruje
kompozíciu a snaží sa čo najlepšie odzrkadliť farebné odtiene pôvodného diela. Na
skoro štvorcovom plátne je zobrazených
niekoľko postáv. Distingvovaný muž v

zbroji s láskou a cťou sa dotýka pŕs mladej
ženy, ktorá sedí s veľkou sklenenou guľou
na kolenách. Zlatovlasú dámu pozdravujú
tri postavy, ktoré sa blížia z pravej strany:
okrídlený Amor so zväzkom striel, nevesta
s myrtovým vencom, ktorá zrakom a pohybmi vyjadruje hlbokú oddanosť, a tretia
osoba, ktorá ostáva v tieni, pozerá sa do
neba a v rukách zdvíha kôš plný ruží.
Kópiu urobil skúsený majster barokového umenia, určite maliar, ktorý sa vzdelával vo flámskych dielňach. Jeho severný
silný spôsob kreslenia a určitá výraznosť zobrazovania protirečia štýlu Tiziana.
Pôvodné dielo tohto benátskeho majstra
je zahalené zlatistou, priezračnou jemnou
hmlou subtílneho svetla, ktoré zjemňuje
kontúry precíznej kresby.

odziana jest w wytworną suknię, zgodną z kanonem późnorenesansowej mody, druga pozostaje
naga. Jej akt bardziej eksponują niż przysłaniają
miękko układające się draperie ze szlachetnych
tkanin. Współcześni Tycjana dostrzegali alegorię
miłości niebiańskiej w niewieścim akcie, wyrażającym również nuda Veritas (nagą Prawdę), jedną
z najbardziej popularnych personifikacji w sztuce
renesansu i baroku.
Tycjan tworzył też kompozycje gloryfikujące
miłość niebiańską. Temu tematowi poświęcił Alegorię Alfonsa d’Avalos, zapowiadającą inne bardzo
ważne, późne arcydzieło starego mistrza Edukację
Kupidyna z 1565 r. (Galeria Borghese, Rzym). Na
tym płótnie z rodzaju wspaniałych „tycjanowskich
mitologii” Wenus poskramia Amora, przewiązując mu oczy. Bogini równocześnie przeciwstawia
się nieskromnym pragnieniom i stara się odwieźć
umysły swoich towarzyszek od zmysłowej miłości.
Artysta w pełni renesansowy, jakim był Tycjan,
idealizował i wywyższał uczucie kobiety i mężczyzny. W Alegorii Alfonsa d’Avalos pokazał wspaniałe cechy i perspektywy ich harmonijnego związku,
opartego na miłości, wierze i nadziei. Ale przekazał
również myśli o niebezpieczeństwie mogącym unicestwić nawet najczystszą miłość. Świadczy o tym
melancholijny smutek w spojrzeniu mężczyzny
i pełna troski zaduma jego towarzyszki. Koronnym
argumentem staje się obecność szklanej kuli, oznaczającej doskonałość i harmonię, którą łatwo można zniszczyć, bo szkło przez swą delikatność i kruchość oznacza marność wszystkich przedmiotów
na ziemi. Kula staje się również metaforą wyizolowanego hermetycznego świata miłości złotowłosej
kobiety i rycerza.
Chociaż badacze twórczości wielkiego wenecjanina wykluczyli podobieństwo pary z Alegorii
Alfonsa d’Avalos do Tycjana i Cecylii, nie mogę
oprzeć się przypuszczeniu, że artysta w uzewnętrznił w tym obrazie własne myśli i uczucia po utracie
ukochanej małżonki. Dlatego stworzył wspaniałą
alegorię nieziemskiej miłości, obdarzając jej głównych bohaterów aluzyjnym odniesieniem do postaci z antycznego mitu o miłości Wenus i Marsa,
symbolizującego związek piękna i dzielności. n

tekst Marta Trojanowska, fot. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
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Bizantyńska gemma
z heliotropu

Nieczęsto zdarza się, że do ludzkich rąk trafia przedmiot
naprawdę niezwykły; trafia w niecodzienny sposób,
niespodziewanie. Nie zawsze niezwykłość ta jest dostrzegana przez posiadacza przedmiotu od samego
początku; dopiero stopniowo, gdy pojawiają się problemy z określeniem jego przeznaczenia, wartości, techniki
wykonania, proweniencji, okazuje się, że jest on pełen
tajemnic, otoczony mitami i legendami. Rodzi się pokusa,
aby te tajemnice rozwikłać, a w miarę ich wyjaśniania
przedmiot ów coraz bardziej intryguje, budzi sprzeczne
osądy i emocje, wymyka się porównaniom, wprawia
w zakłopotanie zarówno prostaczków, jak uczonych.
I wtedy już budzi się świadomość, że oto mamy przed
sobą coś bardzo, bardzo cennego. A jeśli okazuje się, że
ten przypadkowo nabyty przedmiot to blisko tysiącletni
amulet mający zarazem uzdrawiającą, jak i niszczącą moc,
to sprawa wygląda naprawdę fascynująco.

P

rzedmiot, którego dotyczy powyższy wstęp,
znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Jest to bizantyńska
gemma, magiczny amulet z heliotropu, eksponat,
który zapoczątkował tworzenie się kolekcji ponad
stuletniego obecnie Muzeum.
Gemma została znaleziona przypadkowo w roku
1897 przez ośmioletnią Ewę Szumańską w pryzmie
żwiru wydobytego z Sanu i przywiezionego na podwórko kamienicy przy ulicy Władycze w Przemyślu. Kamienica ta była wówczas remontowana
– wywożono gruz z piwnic, wymieniano podłogi.
Mała dziewczynka nie zdając sobie sprawy z tego,
co znalazła, oddała gemmę starszemu bratu, a ten
sprzedał ją swemu rówieśnikowi, czternastoletniemu Kazimierzowi Osińskiemu. Podobno sprzedający zażyczył sobie od nabywcy kilka czekoladek
oraz lalkę dla siostry i transakcji dokonano. Dopiero
po pewnym czasie Kazimierz Osiński trafnie osądził, że jest to przedmiot dziwny, a skoro nie ma go
z czym porównać, to musi być niezwykły i cenny,
także materialnie. Gdy posiadacz gemmy dorósł,
ukończył architekturę we Lwowie i powrócił do
Przemyśla, stał się jednym z założycieli Towarzy-

stwa Przyjaciół Nauk i Muzeum powstałego przy
Towarzystwie na bazie jego prywatnej kolekcji. Kolekcji, której początkiem stał się właśnie ów amulet
przypadkowo znaleziony „na Władyczu”. I tak roku
1909 heliotropowa gemma trafiła do zbiorów nowoutworzonego przemyskiego Muzeum TPN i została
wpisana do pierwszego inwentarza muzealiów pod
numerem: D.XI, d.1, a inżynier Kazimierz Osiński,
kustosz Muzeum TPN, które w roku 1921, na poznańskim zjeździe Muzeów przybrało nazwę Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej coraz bardziej umacniał się w przekonaniu, że jest ona w nim
najcenniejszym eksponatem. Utwierdził go w tym
profesor Vincent Laurent, który w roku 1936 poświęcił gemmie obszerny artykuł w najbardziej prestiżowym wśród bizantynistów czasopiśmie naukowym, wydawanym w Monachium „Byzantinische
Zeitschrift”. Zainteresowanie gemmą rosło zarówno
wśród naukowców, jak „zwykłych” zwiedzających
przemyską ekspozycję. W okresie międzywojennym gemma jeździła na wystawy do różnych, nawet
odległych miast; prawdopodobnie wówczas została
osadzona na trwałe na metalowej podstawie.
W czasie II wojny światowej, kiedy Przemyśl był
kolejno pod dwoma okupacjami, a kustosz Osiński jako oficer Wojska Polskiego znalazł się w Palestynie, najpierw Rosjanie, a potem Niemcy bezskutecznie poszukiwali gemmy. Przechowywali ją
prywatnie pracownicy Muzeum, państwo Adam
i Aniela Leśniakowie. Pani Leśniakowa nosiła ją
stale przy sobie, we włosach ułożonych w kok. I tak
oto gemma szczęśliwie przetrwała wojnę i dzisiaj
nosi numer inwentarza historycznego sporządzonego w latach pięćdziesiątych XX wieku: MPH-1865. W 90. latach XX wieku stała się przedmiotem badań kolejnego bizantynisty światowej sławy,
profesora Jeffrey’a Spier’a, który przebadał całą

Kazimierz Maria Osiński,
fot. Zbiory MNZP, MPF-2965
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Przemyśl

Gemma Augusta, Kunsthistorisches
Museum, Wiedeń, ok.10–20 r. n.e

Wielka Kamea Francji, Gabinet Medali
Francuskiej Biblioteki Narodowej,
Paryż,17–41 r. n.e.

Janmad

Gryffindor

Gemma – kamień szlachetny lub półszlachetny, o kształcie
okrągłej lub owalnej płytki ozdobiony reliefem. Gemma z reliefem wklęsłym to intaglio (albo integlia), z wypukłym kamea.
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Powyżej: Księżniczka z rodu
Ptolemeuszy jako Nike z diademem
na głowie, intaglio, szafir, II w. p.n.e.;
Królowa z rodu Ptolemeuszy,
heliotrop intaglio, początek I wieku
p.n.e. oprawa późniejsza (1724 r.),
Gabinet Medali Francuskiej
Biblioteki Narodowej, Paryż

Jastrow (4)

Poniżej: Portret Julii, córki cesarza
Tytusa, intaglio (ramka pochodzi
z IX wieku); Neron jak Apollo grający
na cytrze, gemma intaglio, ametyst,
Skarbiec Saint-Denis (Francja), I w. n.e.

grupę podobnych przedmiotów i opisał je
w „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” w roku 1993.
Jak wygląda ten przedmiot i dlaczego jest tak ważny? Co oznaczają przedstawienia wyryte
w heliotropie i otaczające je napisy? Gemma (intaglio) została
wykonana w Bizancjum około
XI–XII wieku. Jest owalna, płaskowypukła; przedstawienia
i napisy rytowane ma wgłębnie
(intaglio). Jest nieduża i niepozorna: wymiary kamienia to:
wysokość – 5,4 cm, szerokość
– 4,7 cm, a grubość – 1,4 cm.
Z metalową podstawą jej wysokość wynosi 8,3 cm.
Na wypukłym awersie w polu środkowym obwiedzionym
dwoma liniami nieznany twórca
przedstawił twarz Meduzy: frontalnie otoczoną ośmioma esowato
ułożonymi wężami o otwartych pyskach
zwróconych w prawą stronę. Wokół przedstawienia pomiędzy liniami znajduje się napis
w języku greckim rozpoczynający się u góry: +KE
BOΘH TON ΦOPONTA... [uszkodzenie] O [κε
βοθη τον φορο[...]ντα[...] ο]. Na płaskim rewersie w owalnym polu środkowym widnieje stojąca
frontalnie Matka Boska Orantka w długiej sukni
i maforionie ukośnie udrapowanym na piersiach.
Po obu stronach okrągłego nimbu Maryi napis:
MP ΘΥ. Dookoła postaci Maryi, pomiędzy dwoma
liniami napis w języku greckim w dwóch koncentrycznie ułożonych rzędach rozpoczynający się od
góry greckim krzyżykiem: +HCTERA MEΛANH
MEΛANOMENH OC ΦONC KHΛHECE
OC ΘAΛACA [I rząd wewnętrzny] oraz:
+ΓAΛHNHCON OC ΠPOBATON ΠPAHNON
KE OC KATNOC [II rząd wewnętrzny].
Krótko ujmując powyższe dane, można stwierdzić, że gemma w typie intaglio jest średniowiecznym bizantyńskim amuletem magicznym wykonanym w technice intaglio (rytu wgłębnego). Na
awersie ma wyobrażenie głowy Gorgony o imieniu
Meduza, a na rewersie – Matki Boskiej. Treść greckiej inskrypcji zapisanej w otoku przedstawień głosi, że amulet miał pomagać hysterze, czyli macicy.
Zachodnioeuropejscy badacze kultury materialnej
opracowali znalezione w Europie amulety magiczne
typu hystera, czyli takie, które po jednej stronie zawierają przedstawienie twarzy otoczonej wężami
(Meduzy) uosabiającej zło, demona, tajemniczą hysterę, a po drugiej stronie postać chrześcijańskiego
świętego, Bogurodzicy (Theotocos) lub Chrystusa.
Amulety takie były wykonywane z różnych materiałów; przeważnie z metali (przede wszystkim szlachetnych), ale także ze szlachetnych i półszlachetnych kamieni. Te kamienne to właśnie gemmy.
Obecnie w zbiorach muzealnych i skarbcach katedralnych na całym świecie znajduje się tylko pięć

Marek Harwat (2)
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Awers
gemm – amuletów magicznych typu hystera. Gemma przemyska jest jednym z nich i dlatego uważana
jest za jeden z najcenniejszych eksponatów w polskich muzeach. Podobne do przemyskiej gemmy
znajdują się jeszcze w Efezie w Muzeum w Selçuk,
w skarbcu katedralnym św. Serwacego w Maastricht, w Muzeum Historycznym w Moskwie oraz
w Oxfordzie w Muzeum Ashmolean. Amuletów
metalowych zachowało się więcej; mają one niekiedy formę zawieszek lub pierścieni i wykonane były
zazwyczaj w technice rytowania lub odlewu.
Bizantyńskie amulety magiczne wywodzą się
z tradycji bazującej na poglądach medycznych,
które uznawały macicę za niezależny twór krążący
w ludzkim ciele. Uważano, że macica istnieje zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, przy czym „maciczne” dolegliwości kobiet związane były zazwyczaj z ciążą, porodem i połogiem oraz krwotokami,
rzadziej z atakami nerwowymi (histeria), a „maciczne” dolegliwości mężczyzn – z bólami żołądka,
kolkami i trawieniem, z dusznościami, mdłościami,
bólem głowy, atakami epilepsji oraz z tak zwanym
histeria passio, czyli pobudzeniem nerwowym.
Wierzono, że dolegliwości ustępują, gdy macica
przestaje krążyć i odpoczywa jak łagodne zwierzę;
amulety owe wyrastały bowiem z długiej tradycji
wierzeń w animalistyczną macicę potrzebującą
uspokojenia (o istnieniu takiej macicy już pisał Hipokrates). Dla medyków średniowiecznych macica,
czyli hystera była tajemnym, raczej złym tworem,
„czernią”, demonem, nieodgadnioną istotą i dlatego

Rewers
wyobrażano ją zazwyczaj jako podobną do tajemniczej Meduzy, czyli jako twarz otoczoną wijącymi
się wężami. Wyobrażeniom tym towarzyszyła modlitwa do Boga i zaklęcie mające hysterę uspokoić.
Zapisane one były często ze skrótami i błędami, ale
zawsze miały podobną treść. Tekst zaklęcia z przemyskiej gemmy w tłumaczeniu brzmi: „Hystero
czarna zaczerniona jak wąż wij się, uspokój się jak
morze, złagodnij jak owieczka i jak kocię [uspokój
się]” i na odwrocie wezwanie modlitewne do Boga:
„[Boże] dopomóż temu, kto to nosi.”
Nie bez znaczenia był też znaczenia jest też rodzaj kamienia, z którego została wykonana przemyska gemma. Ciemnozielony heliotrop w Polsce
zwany też popularnie krwawnikiem, słonecznikiem lub kamieniem świętego Stefana to odmiana
chalcedonu o średniej zwięzłości i dużej twardości.
Heliotropy pochodzą głównie z Indii i Chin oraz
z Syberii. Wydobywa się je również w Australii
i Ameryce Północnej. Według astrologii średniowiecznej heliotrop sprzyjał wszystkim urodzonym
pod znakiem Barana. W starożytności i w średniowieczu był używany do wyrobu różnych przedmiotów związanych z kultem religijnym i magią;
prawdopodobnie więc nie jest przypadkiem to, że
spośród pięciu znanych, zachowanych do dzisiaj
gemm typu hystera, cztery wykonane zostały z tego
właśnie minerału, a jedna z jasnozielonego jaspisu. Nieprzezroczystość, ciemna zieleń, czerwone
i ugrowe wydłużone plamki oraz duża twardość
sprawiały, że nadawano heliotropowi szczególną

moc. Kamień ten symbolizował cztery żywioły, a nazwa tożsama z nazwą silnie
pachnącego, odurzającego kwiatu
o ciemnej barwie dodatkowo jeszcze przydawała mu tajemniczości.
Amulety magiczne tego typu powstały prawdopodobnie
w okresie średniobizantyńskim
(lata 843–1261); należy datować najwcześniej na wiek
X, a najprawdopodobniej na
XI–XII. W przypadku gemmy z MNZP pomocna może
być tutaj redakcja ikonograficzna Theotocos Orantki wskazująca raczej na XI
wiek. Bizancjum utraciło już
wtedy na rzecz Arabów Syrię
i Palestynę, a odnowiło kontakty z Rusią i Europą Zachodnią.
Na tereny Europy Zachodniej i na
Ruś amulety owe mogły być przywiezione przez krzyżowców lub też
wysłane jako dary dworu bizantyńskiego. Ich wytwarzanie w XI i XII wieku na
terenie chrześcijańskiego Wschodu świadczy
o tym, że pomimo oficjalnego potępienia magii
przez Kościół, amulety były nadal w użytku.
Nasuwa się też inne spostrzeżenie. Doskonały
stan reliefu przemyskiej gemmy sugeruje, że raczej
nie mogła ona przez wieki spoczywać w wartkim
nurcie rzecznym i trafić na podwórko przy ul. Władycze w żwirze z Sanu. Żwir ten przywieziono na
podwórko z powodu remontu kamienicy i bardzo
prawdopodobne jest, że gemma właśnie „na Władyczu”, miejscu, którego nazwa kojarzy się z władykami
przemyskimi, przez wieki się znajdowała, a podczas
remontu została wyrzucona na zewnątrz z gruzem,
czy ziemią z pogłębianych wówczas piwnic.
Bizantyńska gemma z Muzeum Narodowego
Ziemi Przemyskiej jest eksponatem nr 1 na jubileuszowej wystawie „100 na 100” zorganizowanej
w stulecie istnienia Muzeum i będzie ją można na
niej oglądać w nowym gmachu jeszcze do końca
sierpnia 2010 roku. n
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Portret cesarza Karakali, ametyst
intaglio, Skarbiec Sainte Chapelle,
Paryż, ok. 212 r. n.e.
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Byzantská gemma z heliotropu
Veľmi zriedkavo sa do ľudských rúk dostane naozaj nevšedný predmet. Nie vždy si
od začiatku výnimočnosť predmetu všíma
jeho majiteľ; stáva sa to postupne, keď
vzniknú problémy s určením, na čo tento
predmet slúžil, aká je jeho hodnota, akou
technikou bol vyrobený, aký je jeho pôvod
– až vtedy sa ukáže, že nesie so sebou mnohé tajomstvá, spája sa s mýtmi a legendami.
Pokúšame sa tieto tajomstvá odhaliť, ale sa
predmet postupne stáva čoraz zaujímavejší, vyvoláva protirečiace mienky a emócie,

nedá sa s ničím porovnať, privádza do rozpakov jednoduchých ľudí aj vedcov. A ak sa
ukáže, že ten náhodne kúpený predmet je
skoro tisícročný amulet, ktorý má zároveň
ozdravujúcu aj ničivú silu, vec vyzerá naozaj
fascinujúco.
Tento predmet sa nachádza v zbierke
Národného múzea Przemyślskej zeme v meste Przemyśl. Je to byzantská gemma, magický amulet z heliotropu. Tento exponát
bol začiatkom zbierky múzea, ktoré má
dnes už viac ako sto rokov.

„100 na 100”
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tekst Urszula Olbromska, fot. Krzysztof Zieliński

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej powstało 100 lat temu
w ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zalążkiem
zbiorów stała się kolekcja Kazimierza i Tadeusza Osińskich,
którzy byli też inicjatorami powołania Muzeum. Sprawą podstawową przez okres istnienia
placówki było pozyskanie stałej
siedziby, w której można by przechowywać i eksponować zbiory.

Po prawej: Matka Boska
Nieustającej Pomocy w obudowie
ołtarzykowej, II poł. XVIII w. (?).
Ikona pochodzi z kapliczki
przydrożnej koło Posady
Rybotyckiej; u dołu: Miniaturowy
kabinet wykładany kością słoniową,
Rosja, XVIII w.;

Nowy gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
prace artystów wywodzących się z ich terenów,
a także przedmioty dokumentujące kulturę polskiej
wsi Rumno w pobliżu Lwowa. Ponieważ Przemyśl
był miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym, prezentujemy wybór obrazów i rzeźb oraz
przedmiotów obrządku łacińskiego, greckiego oraz
judaika. Cennymi nabytkami są dzieła europejskich
i polskich mistrzów malarstwa.
Wśród nich zwracają uwagę prace
malarzy niderlandzkich i holenderskich oraz takich jak Kossak, Grottger, Michałowski, Chełmoński,
Matejko, a także portret trumienny
i wizerunki sarmackie – stanowiące
specyfikę polskiej kultury. Zaciekawienie wzbudzają zbiory orientalne. Szczególnie podoba się rzemiosło artystyczne zajmujące pokaźny
procent naszych zasobów, wśród
nich: porcelana, szkło, srebra (na
przykład słynna taca augsburska),
biżuteria. Tylko w skromny sposób możemy zaakcentować bogactwo posiadanych przez Muzeum
tkanin, między innymi elegancką
turniurę i... sztandar Hasiora. O świetności wyposażenia dawnych wnętrz pałacowych świadczą
wspaniałe meble reprezentowane przez kilka egzemplarzy, w tym inkrustowany, zdobiony scena-

MNZP w Przemyślu

I

tak pierwszym miejscem służącym gromadzeniu kolekcji był dom rodzinny braci Osińskich,
następnym – już po jej przekazaniu w wieczysty
depozyt TPN-owi i powołaniu Muzeum – kamienica przy ul. Fredry 10, później kolejno: przy ulicy
Grodzkiej 6, od 1924 roku willa przy ul. Krętej 5,
skąd zbiory zostały przeniesione w 1935 roku na
ul. Władycze 7. Po wojnie, w okrojonej liczbie z powodu zniszczeń i grabieży, muzealia znalazły miejsce w budynku użytkowanym dotychczas przez
kurię greckokatolicką przy placu T. Czackiego 3.
Siedziba ta została decyzją Komisji Majątkowej
w 2000 roku przekazana poprzedniemu użytkownikowi. W latach 2005–2008 powstał nowoczesny
i obszerny gmach Muzeum w centrum miasta.
Jubileuszowa wystawa o nazwie „100 na 100” ma
na celu przedstawienie różnorodności i specyfiki
zbiorów Muzeum, liczących około 200 tysięcy muzealiów: archeologicznych, historycznych, zabytków
sztuki (malarstwo, grafika, rzeźba, rzemiosło artystyczne), militariów, zabytków techniki, etnograficznych, przyrodniczych, varia oraz bibliotekę. Zazwyczaj zwraca się uwagę na eksponaty najcenniejsze,
natomiast zwiedzający powinni
mieć świadomość, że dziedzictwo
kulturowe, którego odzwierciedleniem są także zbiory muzealne,
to również przedmioty o wartości
mniejszej, ale składające się na całość spuścizny po przodkach.
Zbiory Muzeum w dużej mierze
pochodzą z darów, z których część
stanowią kolekcje. Wśród nich
należy wymienić przekaz Heleny
Dąbczańskiej ze Lwowa, czy też, już
w ostatnich latach, Pawlikowskich
z Medyki oraz spuściznę po Janie
Ekiercie (pastele, obrazy) i po Otto Axerze (rysunki i obrazy olejne).
Przemyślanie, którzy z dużą uwagą przyglądają się historii swojego
miasta, mogą na wystawie zobaczyć stare widoki
Przemyśla, począwszy od sztychu zamieszczonego
w dziele Brauna, obrazy najciekawszych rodzimych
malarzy, medale. Bliskie sercom kresowiaków są
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mi starotestamentowymi kabinet z XVII wieku.
Z bogatego księgozbioru bibliotecznego wybrano
inkunabuł i starodruki. Zupełnie inną specyfikę posiadają eksponaty gromadzone przez dział historii,
wśród których znaczną rolę odgrywają dokumenty
i królewskie pieczęcie lakowe. Wyjątkowo liczne
i cenne zbiory działu archeologicznego pochodzą
z wykopalisk i znalezisk luźnych. Ogromne zainteresowanie wzbudzają skarby, ozdoby, naczynia
i broń od epoki kamienia po średniowiecze. Kulturę ludową wsi pokazujemy na przykładzie ceramiki
huculskiej, fragmentów kolekcji Antoniego Jarocha
z Wyszatyc, malarstwa na szkle oraz przepięknie
haftowanych strojów. Prezentowane zbiory z działu przyrody to wypchane okazy zwierząt, okazy
paleontologiczne, w tym ciosy potężnych megassaków żyjących kilkadziesiąt tysięcy lat temu, ciekawe okazy mineralogiczne z kolekcji Osińskiego
i Dworskiego.
Zwyczajowo z okazji jubileuszy urządza się wystawy prezentujące najcenniejsze eksponaty – adekwatnie do lat istnienia danego muzeum. Na naszej wystawie jest inaczej – została ona ubogacona
i pokażemy na niej aż 100 grup eksponatów z najróżniejszych dziedzin. Ich wybór jest subiektywny
i uwarunkowany oceną merytoryczną organizatorów. Wystawa będzie czynna do końca sierpnia. n
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Obserwuję akcję prezentacji stanu zachowania kirkutów na terenie naszego Najstarsza część kirkutu przed rozpoczęciem prac, czerwiec 2008
województwa prowadzoną
przez „Skarby Podkarpackie”. Przesyłam więc zdjęcia „wapiennych skarbów”
na kirkucie w Baligrodzie,
przed i po remoncie jaki
dokonali tam wolontariusze w ramach prac prowadzonych przez Stowarzyszenie MAGURYCZ.
Serdeczności kamienne,
cmentarne i ludzkie też

Najstarsza część kirkutu po pracach, lipiec 2008

Szymon Modrzejewski
Stowarzyszenie
Magurycz

Najstarsza część kirkutu po pracach, lipiec 2009
Madonna z Dzieciątkiem, nieznany malarz, Niderlandy (?), XVII w.

Národné múzeum Przemyślskej zeme vzniklo
pred 100 rokmi. Pri príležitosti okrúhlych výročí
múzeá obvykle pripravujú výstavy, kde prezentujú
najvzácnejšie pre ne exponáty.
Na našej výstave je to inak – je bohatšia a ukážeme
na nej až 100 skupín exponátov z najrôznejších oblastí. Boli vybrané subjektívne na základe vecného
hodnotenia organizátorov. Výstava bude otvorená
do konca augusta roku 2010.

Aharon syn Israela zm. 1731

Unikatowa macewa sarkofagowa z XVIII wieku
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tekst i fot. Robert Głogowski

Na pograniczu...

czyli wyprawa do wnętrza
M

Najukochańsza Hasiuniu.
Jak meteor zabłysnęłaś,
I pomknęłaś w cichą dal
Nas biednych zostawiłaś
Zostawiając bezgraniczny
smutek, ból... i żal.
Twoji Rodzice J. Malczyńscy
7/X 1928

Głogów
Małopolski

RZESZÓW

ieszkam w Głogowie Małopolskim od urodzenia. Mogę powiedzieć, że to miasto rośnie, zmienia się i rozwija razem ze
mną (lub też vice versa). Stare odchodzi, pojawia się nowe,
inne z kolei ulega przemianom. Jednym z miejsc, które odmieniły się
za mojego życia znacząco, jest szczególnie mi bliski Cmentarz. Wiele
osób zapyta, co takiego niezwykłego może być na cmentarzu i dlaczego jest on dla mnie tak wyjątkowy. Postaram się to wyjaśnić.
Odkąd pamiętam każdego roku, zawsze 1 listopada odwiedzałem Cmentarz dwa razy. Przed
południem szedłem z bujnie kwitnącą w doniczce chryzantemą, którą stawiałem na grobie mego
dziadka. Poświęcałem kilka chwil na wspomnienia, a potem oglądałem inne groby i kwiaty na nich
stojące, i ta zaduma właściwie cały czas mi towarzyszyła, aż do momentu wyjścia poza cmentarną
bramę. Po południu natomiast udawałem się na groby w towarzystwie rodziny, zapalałem znicze,
odmawiałem modlitwę i wspólnie z bliskimi spędzałem tam trochę czasu tak jakby były to odwiedziny u krewnego, który… już odszedł, nie było go tam ciałem, ale ja czułem jego obecność.
I tak było przez wiele lat. Niezmiennie. Aż kiedyś przyszedł wreszcie taki czas, że zacząłem wchodzić
na Cmentarz nie tylko w dzień Wszystkich Świętych i nie tylko po to, aby zapalić znicze i postawić kwiaty.
Wchodziłem tam, aby zaspokoić jakąś głębszą potrzebę, z której wtedy jeszcze nie do końca zdawałem
sobie sprawę; niezupełnie uświadamiałem sobie, co właściwie mnie tam przyciąga. W końcu odwiedziłem
Cmentarz razem z moim, czteroletnim wówczas, synem Jakubem, któremu również się tam spodobało
i chciał do tego miejsca wracać. Raz, w czasie przechadzki wśród mogił, powiedział do mnie: Tatuś, jakie
tu są piękne figury! Zrób im zdjęcia. I wtedy uświadomiłem sobie, co właściwie tak naprawdę przyciąga
mnie do tego miejsca, które jest swego rodzaju Pograniczem – miejscem szczególnego Przenikania: życie
i śmierć, duch i materia, natura i kultura, tworzą tam jedną całość. Dostrzec można wyraźnie, jak Jedność
składa się z Wielości. E PLURIBUS UNUM, chciałoby się rzec.
I tak to właśnie syn zainspirował mnie i zmobilizował. Zacząłem fotografować i od tamtej pory
ciągle to robię – już blisko sześć lat. Za każdym razem odkrywam coś nowego, jakieś inne bogactwo,
jakiś nieznany dotąd skarb.
Często tam bywam. Również bez aparatu. Przechadzam się alejkami i podziwiam stare zabytkowe
nagrobki oraz posągi, które się na nich znajdują.
Jest w nich pewien rodzaj tego szlachetnego piękna,
które porusza w nas najczulsze i najgłębiej ukryte,
subtelne sfery naszych osobowości. Mnie one wciąż
na nowo zachwycają i wprawiają w taki stan, który
powoduje, że każdy pobyt na Cmentarzu i spacer
pomiędzy grobami nabiera cech pewnego szczególnego duchowego doświadczenia: staje się swoistą
wyprawą do wnętrza, metafizyczną podróżą, która
naprawdę kształci. A może raczej należałby powiedzieć: kształtuje – mój umysł, intelekt i ducha.
Tu śpi wiecznie syn i żona moja droga
Wcześnie ich memu sercu wydarła śmierć sroga
Cóż mi po nich zostaje: ciągły żal, zgryzota
Życie gorsze od śmierci i czarna tęsknota
Przechodniu westchnij do Boga*

* Inskrypcja z tablicy nagrobnej Jadwigi Ciesielskiej z Ładosiów (2.10.1874–26.09.1894) i jej synka Adama Ciesielskiego
(19.08.1894–19.10.1894) – zdjęcie po prawej

Moje

historie

Swoim drogiem dzieciom
Karolkowi i Włodzimierzkowi
zmartwioni rodzice Skalakowie
Ilekroć czytam te słowa, wyryte w kamieniu pod
jednym z najpiękniejszych nagrobnych posągów,
za każdym razem niezmiennie wzruszony jestem
i nieco zakłopotany, ale jednocześnie podekscytowany, zdumiony i… wdzięczny, bo czuję, że oto
będąc na miejscu, które większości z nas kojarzy się
ze Śmiercią, dotykam właśnie samej istoty Życia,
tajemnicy ludzkiej egzystencji, samego sedna sprawy, że się tak wyrażę. Jestem świadkiem ogromnego
cierpienia, niemocy i bólu, który przygniata ludzką
duszę i tak jak chyba nic innego na tym świecie –
no, nie licząc oczywiście wielkiej radości i doświadczenia szczęścia czy rozkoszy – sprawia, iż naprawdę czujemy, że jesteśmy Żywi. n

Jędrzej Grodecki zm. 4.03.1903 żył lat 75
Marcela Grodecka zm. 22.06.1914 żyła lat 68

Kazio Turkowski 1906

Salomea Muszyńska uczennica XIII kl.
12/XI/1888 – 26/V/1905
Ukochanej córce nieutulona w żalu matka

Aleksander i Julia Małodobrzy
25/2 1843 – 10/5 1908 22/2 1854 – 12/2 1937

Na pohraničí…

Bývam od narodenia v Głogowe Małopolskom. Môžem povedať, že
toto mesto rastie, mení sa a sa rozvíja spolu so mnou. Jedným z miest,
ktoré sa počas môjho života podstatne zmenili, je – blízky môjmu srdcu
– cintorín. Každá prechádzka po ňom medzi hrobmi nadobúda určitý
duchovný ráz.
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Lasów nam
tekst i fot. Edward Marszałek

Kilka lat temu Pracownia Badań Społecznych opublikowała wyniki sondażu dotyczącego m.in.
wiedzy Polaków na temat lasu i leśnictwa. Okazało się, że na pytanie o zmiany powierzchni leśnej
w kraju po ostatniej wojnie, aż 54% rodaków odpowiedziało, że lasów w Polsce ubywa. To dość
zaskakujące wyniki, biorąc pod uwagę częste doniesienia medialne o akcjach sadzenia drzew,
o zalesieniach gruntów porolnych, o miliardach sadzonek hodowanych co roku w szkółkach leśnych
w całej Polsce. Socjolodzy wyjaśniają to faktem, że ludzie widzą zręby w lesie, składy drewna przy
drogach, wyjeżdżające samochody obładowane kłodami, natomiast nikt przecież nie widzi, jak las
rośnie. Bo rośnie on wolno, a my rzadko zauważamy powolne zmiany szaty roślinnej w otoczeniu.

Lasy własności Skarbu Państwa
stan na rok 1946
obszary zalesione po 1946 roku

Mapa lasów własności Skarbu
Państwa w obszarze nadleśnictw:
Cisna, Baligród, Lutowiska,
Stuposiany i Ustrzyki Dolne oraz
Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Jasnozielonym kolorem zaznaczono
lasy posadzone po wojnie
(opr. Stanisław Gazda,
Wydział Zasobów RDLP w Krośnie)

Pocztówka z początku XX wieku
zatytułowana Eksploatacja lasu,
wydana w Krakowie,
Archiwum RDLP

W

arto zatem sięgnąć do
faktów w tej mierze
i uświadomić sobie,
że Polska jest krajem, który
po ostatniej wojnie dokonał
ogromnego wysiłku w dziedzinie zwiększenia lesistości.
Lasów w naszych górach było niegdyś dostatek.
Jednak wraz z ekspansją człowieka w doliny górskie musiał on ustępować. Akcja osadnicza rozpoczęta w XVI wieku sprawiła, że niemal wszystkie
bieszczadzkie doliny zostały zasiedlone ludnością
pasterską. Poszukiwania nowych, dogodnych pastwisk powodowały ciągłe karczowanie lasów. Poszerzono nawet połoniny, a więc obszary w górnej
granicy lasu, z przeznaczeniem pod wypas. Również tereny leśne wykorzystywano jako pastwiska,
doprowadzając do rozluźnienia zwarcia drzewostanów i ich biologicznej degradacji.
Austriacy sprzedali królewszczyznę
Jednak prawdziwy dramat lasów bieszczadzkich
rozpoczął się wraz z upadkiem polskiej państwowości. Rząd austriacki od 1775 roku rozpoczął
sprzedaż dawnych lasów królewskich, w dzisiejszym rozumieniu – państwowych. Dziś mogliby-

śmy rzec – prywatyzował je. Do końca XVIII wieku
zbyto na terenie Galicji 218 majętności. Paradoksem powiększającym dramat lasów był fakt, że nabywcy pokrywali należność za zakup ze środków
uzyskanych już ze sprzedaży drewna, a sprzedaż
dokonywana była po zdecydowanie zaniżonej
cenie. Przykładowo; dobra krośnieńskie liczące
16,7 tys. ha sprzedano po cenie 3,35 zł za hektar,
podczas gdy w owym czasie za sąg drewna opałowego (4 metry przestrzenne) w Galicji trzeba było
zapłacić nawet 16 złotych. To oznacza, że hektar
lasu wyceniano o wiele niżej niż metr przestrzenny
drewna opałowego. Była to celowa polityka rządu
zaborczego, mająca na celu zapewnienie cesarstwu
szybkiego dopływu gotówki, ale też przychylności
elit naszego narodu, a tym samym neutralizację
niepodległościowych dążeń Polaków. Jak wiemy,
w Galicji przyniosła ona zamierzony skutek – powstańczych zrywów tu nie było.
Jednak skutki tej polityki dotkliwie odbiły się na
stanie lasów, zwłaszcza w Karpatach, gdzie do połowy XIX wieku rozprzedano większość dawnych
królewszczyzn w górskich okolicach. Dobra te trafiały najczęściej do rąk polskiej szlachty, zaś w drodze późniejszych transakcji stawały się własnością
przedsiębiorców z terenu całej monarchii austrowęgierskiej, którzy jedyną funkcję lasu widzieli
w pozyskaniu drewna. Dość powiedzieć, że o ile
dobra królewskie, a więc w dzisiejszym znaczeniu narodowe, u schyłku I Rzeczpospolitej stanowiły około 44% powierzchni całej Galicji, to pod
koniec XIX wieku ich powierzchnia skurczyła się
do zaledwie 3%.
W XIX wieku puszcza karpacka stała się obiektem bezprecedensowej eksploatacji i to nie tylko
na obszarze dzisiejszych Bieszczadów. Zanotowany
spadek lesistości tego terenu z 85% w wieku XVI
do zaledwie 38% w końcu XIX wieku świadczy
o ogromnej presji człowieka w tych dzikich, wydawać by się dziś mogło, górach. Stan ten wpłynął również na przeobrażenia składu gatunkowego drzewostanów. Obrazowo opisał je Wiktor
Schramm w książce Lasy i zwierzyna Gór Sanockich: „Zdeklasowane dzikim wyrębem lasy niższych gór i przedgórza dawały coraz więcej miejsca

przybyło
osice, brzozie, olszy szarej i krainie jałowca. Osika
wraz z iwą, wierzbami i brzozą obsiadły zręby raczej przejściowo, mniej lub więcej ustępując potem
właściwym dla danego rejonu drzewom leśnym.
Olsza sadowiła się niekiedy w towarzystwie iwy,
wierzb, leszczyny itd. Uparcie i władczo. Kraina
jałowca w niejednym miejscu dominowała przez
długie nawet lata”.
W miejsce dawnych wielogatunkowych lasów
z przewagą jodły i znaczącym udziałem buka, jaworu, jesionu i wiązu, pojawiły się monokultury,
głównie bukowe. Naturalne procesy, przywracające
naszym lasom ich dawne oblicze, potrwać muszą
jeszcze kilkaset lat. Przyspieszyć je może rozsądna
ingerencja człowieka.
Liczby mówią
Lesistość Polski wzrosła z niecałych 21% w 1945
roku do 29% obecnie. Krajowe zasoby drzewne,
wyliczone końcem lat 50. XX wieku na niecałe
800 mln m3, podwoiły się i wynoszą teraz ponad
1,6 mld m3. Z kolei przeciętna zasobność w lasach
państwowych wzrosła ze 150 m³/ha w 1967 roku,
do 238 m³/ha obecnie. Przeciętny wiek lasów
w kraju – wynoszący 60 lat – stawia nas w szeregu państw o najstarszych drzewostanach w Europie. Jeszcze korzystniej te parametry wyglądają dla
naszego Podkarpacia, a zwłaszcza dla jego górskich
rejonów, gdzie średni wiek drzewostanów przekracza już 72 lata, zaś zasobność nierzadko sięga nawet 300 m³/ha.
Najbardziej jednak czytelny jest wzrost lesistości regionu z 24% po wojnie do 37% obecnie – to
drugi co do wysokości wskaźnik w kraju. Jest on
wynikiem powojennej akcji zalesieniowej, która
w naszym regionie nabrała największego rozpędu

Pribudlo nám lesov
Pred niekoľkými rokmi boli Pracovňou sociálnych prieskumov zverejnené výsledky prieskumu
týkajúceho sa vedomostí Poliakov o lesoch a lesníctve. Ukázalo sa, že na otázku o zmeny rozlohy lesov v
Poľsku po poslednej vojne až 54% osôb zodpovedalo, že nám lesov ubúda. Sú to prekvapujúce výsledky, keď zohľadníme ako často sa konajú akcie zamerané na výsadbu stromov, zalesňovanie pozemkov,
ktoré sa už nevyužívajú na poľnohospodárske účely
alebo keď si uvedomíme, že v škôlkach v celom Poľksu sa každý rok pestujú miliardy sadeníc stromov.
Sociológovia vysvetľujú, že ľudia vidia ťažbu dreva
v lese, skládky dreva pri cestách, a nikto nevidí, ako
les rastie. Zriedkakedy si všímame pomalé zmeny v
rastlinstve, ktoré nás obklopuje.

w latach 1959–1964. Wówczas to na terenie RDLP
w Krośnie zalesiano przeciętnie ponad 3000 ha
gruntów rolnych rocznie. Dzięki temu lesistość
województwa już w 1965 roku osiągnęła 30,5%.
Rozmiary zalesień zmalały początkiem lat 70. XX
wieku do około 1000 hektarów rocznie, zaś w kilka
lat później poniżej 400 ha. Obecnie brak jest już
zwartych obszarów gruntów przeznaczonych do
zalesienia.
Dziś mało kto wie (a jeśli wie, to trudno mu
uwierzyć), że w ciągu 20 lat powojennych zalesiono na Podkarpaciu 70 tysięcy ha, zaś dalsze 25 tys.
ha samorzutnie porosło olszą szarą i sosną. Obecnie, kiedy lesistość regionu sięga 37%, zaś w niektórych gminach bieszczadzkich przekracza 80%,
wydaje nam się, że dzika puszcza zawsze pokrywała nasz region.
Warto w tym miejscu odnotować też kwestie
pozyskania drewna, którego na terenie RDLP
w Krośnie pozyskuje się rocznie ponad 1,7 mln m³.
Rozmiar pozyskania w Polsce sięga już 35 mln m³,
stanowiąc około 65–70% rocznego przyrostu masy.
To oznacza nie tylko nieustanny wzrost zasobów
drzewnych, ale również ciągłe zwiększanie się różnorodności biologicznej polskich lasów. I to chyba
dobra wiadomość dla każdego, kto lubi las. n
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Na szkółce w Nadleśnictwie Narol

Szkółka w Oleszycach,
leśniczy Józef Maksymowicz
z kontenerem młodej jodły
Wózki z kłodami drewna na wystawie
krajowej we Lwowie w roku 1894,
Archiwum Edwarda Marszałka
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fot. i opr. tekstu Jacek Szarek

Ciśniańsko-Wetliński
Park Krajobrazowy

Utworzony został w roku 1992. Zajmuje powierzchnię
51013,75 ha i położony jest na terenie gmin: Cisna,
Baligród, Komańcza, Solina i Zagórz.
Podobnie jak w Bieszczadzkim Parku Narodowym
występują tu połoniny, m.in. w szczytowych partiach
masywu Jasła. Jednak nie są tak liczne i tak rozległe,
jak w pobliskim parku narodowym. Krajobraz Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego tworzą
cztery równoległe pasma górskie ułożone z północnego zachodu na południowy wschód. Wzdłuż tych
grzbietów płyną rzeki. Największe z nich to Osława – Kaskada w rezerwacie Sine Wiry
stanowiąca zachodnią granicę parku, a także Solinka
W karpackiej puszczy żyją wielkie ssaki drapieżne i roślinożerne:
z Wetliną i Hoczewka. Interesujące są tworzone przez te rzeki przełoniedźwiedzie, wilki, rysie, żubry i jelenie. Licznie występują tu także
my – zwłaszcza Wetliny w okolicach dawnej wsi Zawój, gdzie znajdują
ptaki drapieżne: orły przednie i orliki krzykliwe, gadożery oraz sowy,
się „kipiele” zwane Sinymi Wirami. Spotkamy tu także pozostałości po
w tym puszczyki uralskie i puchacze. W parku można spotkać ponad
wielkim osuwisku, które zatarasowało rzekę. Jeszcze większe znajdu940 gatunków flory naczyniowej, w tym 170 gatunków górskich.
je się w okolicach Chryszczatej na zachodnich krańcach Bieszczadów.
Osobliwością przyrodniczą jest ciemiernik czerwonawy (purpurowy),
Osunięcie się wielkich mas ziemi spowodowało powstanie Jeziorek
który w Polsce w warunkach naturalnych rośnie tylko w masywie Jasła
Duszatyńskich. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy jest zalesiony
oraz Hyrlatej.
w około 83%. Na terenie parku dominuje górski las bukowy z udziałem
W najcenniejszych przyrodnijodły, świerka i jawora. Największy obszar zalesiony to Wysoki Dział
czo rejonach parku utworzono
z Chryszczatą.
rezerwaty przyrody: „Przełom
Osławy pod Duszatynem” (przy
zachodniej granicy parku), „Zwiezło”, czyli Jeziorka Duszatyńskie,
„Sine Wiry” – słynny przełomowy
odcinek rzeki Wetlina, „Gołoborze” – skalne rumowisko z ciekawymi mszakami i porostami,
„Cisy na Górze Jawor” i „Woronikówka” chroniące stanowiska
cisa pospolitego oraz „Olszyna Ciemiernik czerwonawy
łęgowa” w Kalnicy.
O

Parki krajobrazowe
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lasy bukowo-jodłowe, w których rosną także m.in. sosny, modrzewie,
graby, dęby i brzozy. Spotkamy również ciekawostkę florystyczną, którą są występujące w okolicach Odrzykonia daglezje – jedne z najwyżej
rosnących drzew na świecie. Sprowadzono je tu z Ameryki Północnej
w latach dwudziestych XX wieku. W otulinie parku występują duże
skupiska cisów. Tutejsza flora roślin naczyniowych liczy ponad 700 gatunków, w tym 46 górskich. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują: obrazki alpejskie, pióropusznik
strusi, miesiącznica trwała, języcznik
zwyczajny, róża francuska, cebulica
dwulistna, czosnek niedźwiedzi, kłokoczka południowa, lilia złotogłów i
storczyki, m.in.: plamisty, szerokolistny oraz buławniki: mieczolistny
i wielkokwiatowy. W parku stwierdzono występowanie 140 gatunków
zwierząt chronionych.
Szczególną atrakcją Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego są występujące na szczytach
wzniesień fantastycznie uformowane skałki. Znajdziemy tutaj 14 grup
takich ostańców. Najbardziej znane
są „Prządki” – piaskowcowe wychodPanorama Frysztaka, w tle „Brama Frysztacka” – przełom rzeki Wisłok
nie powstałe w okresie trzeciorzędu.
Utworzony w roku 1993. Powierzchnia parku wynosi 25 784 ha. Roz- Skały kształtem przypominają postacie ludzi. Istniejący tu rezerwat
ciąga się na terenie gmin: Korczyna, Wojaszówka, Frysztak, Brzostek, przyrody jest najbardziej znanym tego typu obszarem w wojewódzWielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, Strzyżów, Niebylec, Jasienica Rosiel- twie podkarpackim. Kolejne grupy skał chronione są w rezerwacie
„Herby” niedaleko Frysztaka. Rezerwat przyrody powstał także na
na i Domaradz.
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy utworzono w najwyż- Górze Chełm. Chronione jest w nim duże skupisko górskiego lasu buszej i najcenniejszej przyrodniczo części Pogórza Strzyżowskiego kowego oraz tereny źródliskowe.
i sąsiadującego z nim Pogórza Dynowskiego. Wał wzniesień ciągnący
się – podobnie jak wyższe pasma karpackie – z północnego zachodu
na południowy wschód, przypomina góry. Zachowały się tu naturalne

Czarnorzecko-Strzyżowski
Park Krajobrazowy
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„Prządki” – najbardziej znany rezerwat
w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym
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Park Krajobrazowy
Doliny Sanu

Powstał w roku 1992 na terenie gmin: Lutowiska, Czarna i Solina. Park, o powierzchni 28 718
ha, rozciąga się wzdłuż biegu górnego Sanu, od
terenów po dawnej wsi Sokoliki Górskie przy
granicy z Ukrainą, aż po Jezioro Solińskie.
Do końca lat 40. XX wieku były to obszary gęsto
zaludnione i zagospodarowane. Park można
podzielić na dwie części. Południowa – to enklawa z południowego zachodu i północnego
wschodu granicząca z terenami Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ten obszar to słynny San w okolicach Tworylnego

Żubry

„bieszczadzki worek” – prawie bezludny. Od Smolnika dolina Sanu
jest gęściej zaludniona, ale za to graniczy z Otrytem, jednym z najbardziej dzikich miejsc w Bieszczadach. Dzisiaj aż 80% powierzchni
parku pokrywają lasy. Prawie połowę stanowią drzewostany ponad
100-letnie. Wiele z nich zachowało charakter naturalny. Przeważają
lasy bukowe z domieszką jodły, a także świerka i jawora. W dolinach
rzecznych spotykamy olszynę górską oraz rzadszą bagienną olszynę

górską. Flora naczyniowa liczy około 800 gatunków,
w tym 127 górskich. Niezwykle cenny jest świat zwierząt. Żyją tu duże ssaki drapieżne, m.in.: niedźwiedź
brunatny, wilk i ryś oraz roślinożerne, np. żubr i jeleń.
W rezerwacie można spotkać wszystkie krajowe węże
oraz wiele innych gatunków gadów, a także płazów.
Stwierdzono tu również około 130 gatunków ptaków.
Swoje gniazda zakładają m.in.: orzeł przedni, orlik
krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski i bocian czarny.
Na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu utworzono kilka rezerwatów przyrody: „Krywe” chroni
przełomowy fragmentu doliny Sanu pod pasmem
Otrytu z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt (występuje tu m.in. wąż
Eskulapa), „Hulskie im.
Stefana Myczkowskiego” to fragment starej puszczy karpackiej,
w której żyje wiele gatunków dzikich
zwierząt, „Zakole” chroni torfowisko wysokie, a „Śnieżyca Wiosenna w Dwerniczku” – stanowisko rośliny będącej symbolem bieszczadzkiej wiosny. Na terenie
parku znajdują się także liczne pomniki
przyrody: buki, dęby, jałowce, jawory,
Ryś
jesiony, jodły i lipy.
Waldemar Sosnowski
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Park Krajobrazowy
Gór Słonnych

Utworzony w roku 1992 na terenie gmin: Lesko,
Olszanica, Sanok, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne
oraz Sanok miasto. Powierzchnia parku wynosi
56 032 ha.
Góry Słonne są częścią Gór Sanocko-Turczańskich ciągnących się z północnego zachodu
na południowy wschód od Sanoka po granicę
państwa i dalej na Ukrainie. Pasmo zaliczane do
Karpat Wschodnich składa się z kilku równole- Wiosna w Górach Słonnych

Porośnięte lasami wzgórza i rozległe łąki – typowy krajobraz Gór Słonnych

rzono kilka rezerwatów przyrody. W rezerwacie „Góra Sobień” można
podziwiać ruiny zamku otoczone starodrzewem, w którym rośnie wiele
rzadkich gatunków roślin. Kolejne rezerwaty to: „Buczyna w Wańkowej”
– naturalne zbiorowiska i osobliwości dendrologiczne, „Chwaniów” –
zbiorowisko buczyny karpackiej, „Cisy w Serednicy” – stanowisko cisa
pospolitego, „Dyrbek”
– wielopiętrowy las
mieszany, „Nad Trzciańcem”, „Polanki” i „Na
Opalonym” – naturalne
zbiorowiska buczyny
karpackiej, „Na Oratyku” – przejściowa forWaldemar Sosnowski
ma buczyny karpackiej. Wilk
iar
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Park Krajobrazowy Gór Słonnych
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głych grzbietów, poprzecinanych dolinami rzek. Wody z południowowschodniej części tych gór, a więc z okolic Ustrzyk Dolnych spływają do
Morza Czarnego. Park w 73% pokryty jest lasami. W Górach Sanocko-Turczańskich występuje dwupiętrowy układ leśnych zbiorowisk roślinnych. Pas pogórza (do 500 m n.p.m.) to przede wszystkim leśne
zbiorowiska grądowe odmiany wschodniokarpackiej. W reglu dolnym
przeważają lasy bukowe i bukowo-jodłowe. Bardzo bogata jest flora
roślin naczyniowych – stwierdzono ok. 900 gatunków, w tym wiele
wschodniokarpackich.
Żyją tu duże ssaki
puszczańskie: niedźwiedzie, wilki, rysie
i liczne stada jeleni.
W dolinach, nad
lasami i łąkami krążą ptaki drapieżne.
Spotkamy tu m.in.
orły przednie, orliki krzykliwe i puchacze. Bogaty jest
świat bezkręgowców
– chrząszczy, wijów,
ślimaków i motyli.
Osobliwością parku
są licznie występujące słone źródła oraz
złoża roponośne.
W Górach Sanocko-Turczańskich utwoPrzebiśniegi

Adam Krzykwa

POLAŃCZYK
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Parki krajobrazowe
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siołki. Ze względu na walory przyrodnicze na tym terenie utworzono kilka
rezerwatów przyrody.
„Źródliska Jasiołki” – to największy rezerwat przyrody w polskich Karpatach. Obejmuje m.in. tereny po dawnej wsi Jasiel. Chronione są w nim
źródliskowe odcinki Jasiołki i Wisłoka. Ponad 100 hektarów zajmują
torfowiska wysokie i niskie. „Przełom Jasiołki” jest jednym z najbardziej
znanych rezerwatów w Beskidzie Niskim. Rzeka przeciska się wąskim

Jaśliski Park
Krajobrazowy

Rajd konny w Jaśliskim Parku Krajobrazowym

Utworzony w roku 1992. Powierzchnia parku wynosi 25 288 ha. Położony jest na terenie gmin: Dukla, Komańcza i Krempna, we wschodniej
części Beskidu Niskiego, pomiędzy Magurskim Parkiem Narodowym a leżącym w Bieszczadach Ciśniańsko-Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym.
Prawie 76% jego powierzchni porastają lasy o wysokim stopniu naturalności – z dominującą buczyną karpacką. Na terenie parku występuje
około 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym 600 to gatunki leśne,
a 89 – górskie.
Rozległe lasy są ostojami wielu rzadkich gatunków zwierząt, m.in.
niedźwiedzi, wilków i rysi. Przez Przełęcz Dukielską przebiega szlak
migracyjny ptaków. Na terenie parku stwierdzono występowanie 152
gatunków ptaków, w tym 114 lęgowych. Można tu spotkać m.in. orła
przedniego i orlika krzykliwego, a także puszczyka uralskiego. Jedną
z największych osobliwości przyrodniczo-krajobrazowych jest dolina Ja-

przesmykiem między zboczami
gór Piotruś i Ostra. Rezerwat „Kamień nad Jaśliskami” utworzono,
aby chronić bardzo cenny kompleks lasów bukowych i jodłowych
z puszczańską florą i fauną, licznymi wychodniami skalnymi, starymi, już nieczynnymi kamieniołomami oraz śródleśnymi bagnami.

Storczyk szerokolistny
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Storczyk w rezerwacie „Źródliska Jasiołki”. W tle Góra Kamień
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tekst Bożena Figiela

W

narodowymi, obiektami dziedzictwa narodowego i kultu religijnego, nie pomijają walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz
współczesnych zjawisk i dokonań społeczności żyjących na tych terenach.
Konkurs i wystawa pokonkursowa odbywają
się pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Podkarpackiego, Starosty Powiatu Przeworskiego i Fotoklubu RP Stowarzyszenie Twórców. Nagrody dla zwycięzców
ufundowali marszałkowie, Starosta Przeworski i Burmistrz Miasta Przeworska, Muzeum
w Przeworsku, Radio Rzeszów, „Nowiny”,
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz wydawca „Skarbów Podkarpackich” – Stowarzyszenie PRO CARPATHIA
z Rzeszowa.
Wystawę można oglądać do końca sierpnia bieżącego roku. Serdecznie zapraszamy!

Karolina Wikiera „Skansen wsi Markowa” (3)

Laureaci w kategorii do 18 lat:
• Srebrny Medal Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Nagrodę Burmistrza
Miasta Przeworska dla Katarzyny Rydzik z Przeworska za dyptyk „Nie pamięta
nikt 2 i 3”
• Brązowy Medal Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, Nagrodę Radia Rzeszów
oraz Dyplom honorowy Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK dla Jakuba
Łyszczarza z Przeworska za zestaw prac
• Nagrodę Marszałka Woj. Podkarpackiego oraz Dyplom honorowy Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK dla Kingi Hałabus z Muniny za pracę „Opactwo
Panien Benedyktynek 1, 2”
• Nagrodę Marszałka Woj. Małopolskiego oraz Dyplom honorowy Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK dla Agnieszki Łapszys ze Sztabina za całość prac
• Nagrodę Marszałka Woj. Małopolskiego dla Jagody Pelc z Przeworska za zestaw
prac pt. ”Zatrzymać moment 1, 2, 3, 4”
• Nagrodę Marszałka Woj. Lubelskiego dla Anny Piróg z Przeworska za pracę „Tradycja 1 i 2”
• Nagrodę Fundacji Fotografia Dla Przyszłości dla Artura Wołowca z Przeworska za
pracę „Nad dworcem 1”
• Nagrodę Specjalną Dyrektora WDK w Rzeszowie dla Ewy Dudek z Przeworska za
pracę „Wokół domu 1”
• Nagrodę „Nowin” dla Anny Michalichy z Przeworska za fot. „Praca na roli 2”
• Nagrodę czasopisma „Skarby Podkarpackie” dla Karoliny Gileckiej z Przeworska
za pracę „Odjazd z Przeworska”
• Nagrodę czasopisma „Skarby Podkarpackie” dla Karoliny Wikiera z Przeworska za
pracę „Skansen 3” oraz Dyplom honorowy Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG
PTTK za zestaw prac: „Skansen”.
Laureaci w kategorii od 18 do 25 lat:
• Złoty Medal Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, Nagrodę Starosty Powiatu Przeworskiego oraz Dyplom honorowy Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK dla
Jakuba Ochnio ze Zgłobic za zestaw fot. „Tajne spotkanie 1, 2, 3, 4, 5”

• Srebrny Medal Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Nagrodę Marszałka Woj.
Warmińsko-Mazurskiego dla Ireneusza Kowala z Jarosławia za pracę „W drodze do
Elimelecha 5”
• Brązowy Medal Fotoklubu Rzeczypospolitej, Nagrodę Marszałka Woj. Małopolskiego oraz Dyplom honorowy Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK dla
Jacka Onchimowicza z Białegostoku za pracę „Cykl życia 1, 2, 3, 4, 5”
• Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla Konrada Szewczyka ze Starego Miasta za pracę „Zimowy pejzaż”
• Nagrodę Marszałka Woj. Podkarpackiego dla Jakuba Mazurka z Przeworska za
zestaw prac „Podkarpacka straż grobowa 1, 2, 3”
• Nagrodę Specjalną Marszałka Woj. Podlaskiego dla Andrzeja Kierzkowskiego
z Kierzek za pracę „Wielki piątek”
• Nagrodę Marszałka Woj. Lubelskiego dla Katarzyny Węgrzyńskiej z Leżajska za
pracę „Ratusz”
• Nagrodę Marszałka Woj. Lubelskiego dla Ewy Czupta z Przeworska za pracę „Krajobraz z ludźmi”
• Nagrodę Specjalną Dyrektora WDK w Rzeszowie dla Przemysława Pawełka z Krakowa za pracę „Magiczne miasto”
• Nagrodę Gazety Codziennej „Nowiny” dla Tomasza Rybki z Kraszewic Prywatnych za pracę „Z upływem lat”
• Nagrodę Radia Rzeszów oraz Dyplom Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK dla
Adama Falkowskiego z Bielska Podlaskiego za całość prac
• Nagrodę czasopisma „Skarby Podkarpackie” dla Kamila Figieli z Krakowa za pracę
„W cieniu wielkiego pieca”
• Nagrodę PROT-u (Podkarpacka Regionalna Organizaja Turystyczna) w Rzeszowie
dla Małgorzaty Stopyra z Wólki Niedźwieckiej za Pracę „Aniołek”
• Nagrodę Muzeum W Przeworsku dla Karola Pilcha z Brzozowa za pracę „Sokół
w Brzozowie”.
Dyplom honorowy Przewodniczącego Jury Konkursu otrzymuje Jan Kowalczyk
z Przeworska za pracę „Koniec fabryki”.

Kamil Figiela „W cieniu wielkiego pieca”

Od 26 czerwca Muzeum w Przeworsku Zespół
Pałacowo-Parkowy zaprasza do galerii „Magnez”
na wystawę Stąd pochodzę, o tym mówię…, która
jest plonem konkursu fotograficznego adresowanego do młodych fotografów-amatorów z terenu Polski południowej i wschodniej. W zamierzeniu organizatorów celem konkursu było
zainteresowanie młodzieży twórczym poznawaniem wartości historycznych, dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego województw: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.
zmaganiach konkursowych wzięło udział 51 młodych uczestników
w grupach wiekowych do 18 lat
i od 18 do 25 lat. Zgłoszone na konkurs prace
ilustrują różnorodne zjawiska kulturowe obszarów południowych i wschodnich naszego
kraju, sięgają po tematy związane z zamieszkującymi je obecnie i niegdyś mniejszościami

Karolina Gilecka „Odjazd z Przeworska”

Konkurs rozstrzygnięty
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Kłopotliwa rzeka?

Błażowa, śmietnisko na Ryjaku

KZ

Kościół parafialny w Błażowej

K

łopot polega na tym, że ludziska,
którzy mieszkają nad Strugiem nie
chcą, żeby rzeka wylewała, a rzeka chce. Wymyślili więc, aby wszystkie
drzewa wzdłuż rzeki ściąć, bo zatrzymują wodę, a rzekę obwałować. Tylko
po co? Przecież wylewy rzeki to rodzaj
naturalnego nawodnienia i nawożenia
organicznym namułem terenów zalewowych. To zjawisko naturalne, cyklicznie
wpisane w charakter każdej rzeki. Nic
w tym chyba dziwnego, że rzeka zalewa
tereny określane jako zalewowe.
W Błażowej Ryjak to potok górski
o dużej sile erozyjnej. Wiosną jest dobrze nawodniony, bystry, ale i uciążliwy,
czego miałem doświadczyć w kilkudniowej wycieczce. Najpierw spróbowaliśmy
z Maksymilianem Niziołem. Zanim zagłębiliśmy się w jar rzeki, omietliśmy spojrzeniem bryłę kościoła pw. św. Marcina
z końca XIX w., w stylu neogotyku nadwiślańskiego autorstwa Jana Sasa Zubrzyckiego. Opodal świątyni, po drugiej stronie
drogi, znajduje się interesujący budynek
plebanii z pocz. XX w. Zabytkowy jest
w Błażowej także dwór (najstarsze fragmenty pochodzą z XV w.) i przylegające
do niego pozostałości dworskiego parku
przekształcone obecnie w park miejski.
Warto także obejrzeć ratusz z 1900 roku
i stary cmentarz żydowski.
Raniutko, w marcowy dzień, nad rzeką było
chłodno, kropił deszcz. Napompowaliśmy łódkę
(czeska, niezawodna kanadyjka), załadowaliśmy

Dwór w Błażowej

KZ

KZ

Na wysokości sztucznego zbiornika wodnego w Rzeszowie
do Wisłoka wpada Strug, malownicza pogórska rzeka. Przed
wojną nikogo nie dziwiło pływanie po niej kajakiem, bo
Strug był ciekiem stosunkowo
czystym i zasobnym w wodę.
Dziś Strug jest zasobny w wodę
głównie w czasie powodzi. I w
tym jest cały kłopot.

Budynek plebanii w Błażowej
bagaże i rozpoczęliśmy naszą próbę męstwa, cierpliwości i... kulturalnego zachowania. Odbiliśmy od
brzegu, a potem od drugiego, i przeciwnego i znów,
bo koryto Ryjaka jest tu wąskie i woda szybko płynie, więc trzeba równie szybko podejmować decyzje
przy manewrowaniu łódką. Dno Ryjaka było kamieniste, twarde, takie lubimy, bo wiosło nie grzęźnie
w mule i nie trzeba po nie wracać, jak je dno wessie...
Więc gdy była potrzeba odpychaliśmy się wiosłami
to od dna, to od brzegów i zygzakami parliśmy do
przodu, aby Błażową mieć już za sobą. Powodem
tego pośpiechu był Kanion Smrodu. Tak nazwaliśmy naturalnie urocze, głęboko wcięte przez naturę koryto rzeki. Dlaczego tak nieładnie? Otóż pływam stosunkowo dużo i długo, po różnych rzekach
i w różnym towarzystwie, ale jeszcze nie widziałem
tak zaśmieconego koryta rzeki jak w Błażowej. Odpady – biologiczne, chemiczne, cuchnące, trujące,
drobne i olbrzymie, zaścielały brzegi rzeki.
Gdy opuściliśmy Kanion Smrodu, przez jakiś
czas płynęło się miło. Owszem spokojna kontemplacja krajobrazu wymagała znów pewnego oswojenia się z widokami, które pojawiały się na naszej

Na
trasie: a to lodówka w korycie, wersalka zanurzona
w nurcie, dziecięcy rowerek wiszący na drzewie,
powiewające nad głowami, uczepione konarów
dziesiątki reklamówek.
Koryto rzeki porastały drzewa. Pochylone nad
wodą, stały w szeregach jak w starej alei parkowej.
Deszcz przestał padać, zaczęły swoje śpiewy ptaki
i można by było tak sobie płynąć beztrosko, gdyby
nie nowe przeszkody. W Błażowej Dolnej, w poprzek koryta, na całej szerokości Ryjaka, na wodzie
unosił się gruby kożuch plastikowych butelek. Dziesięć metrów długi, pięć szeroki – nie do przepłynięcia ani do przejścia... Wyszliśmy tedy stromym
brzegiem na łąkę i przenieśliśmy łódkę poza zator.
Ale to nie był koniec przenosek; do wieczora przenosiliśmy w podobny sposób łódkę jeszcze 9 razy.
Przepłynęliśmy przez Błażową Dolną (tu zanotowałem rekordowo wąski odcinek koryta – 0,5
metra!) i w Borku Nowym, tuż obok drogi, niedaleko przystanku autobusowego, daliśmy za wygraną. Mieliśmy już dość smrodu, dzikich wysypisk,
dzikich ścieków, pływających kożuchów śmieci
i długich przenosek wokół zatorów z odpadów. Nie
na tym naszym zdaniem miała polegać – rekreacja. Wróciliśmy do domu. Kilka tygodni później,
wróciłem nad Strug znowu – chciałem zakończyć
rozpoczętą robotę. Tym razem towarzyszył mi syn
– Aleksander. Ciekaw byłem jego reakcji na widoki
opisane wyżej. Pierwszego dnia dopłynęliśmy do
Borku Nowego do miejsca, gdzie Ryjak łączy się
z potokiem Tatyna (prawobrzeżny dopływ), tworząc rzekę Strug. Tam na brzegu, w wysokich trawach, na progu namiotu dzieliliśmy się wrażeniami
po przepłyniętym dniu.
Drugi dzień spływu rozpoczęliśmy od obejrzenia neogotyckiego kościoła pw. św. Piotra i Pawła
w Borku Starym, wybudowanego z kamienia w latach 1928–1938 (po rozebraniu starego kamienne-
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go z XVII w.). Jako, że był wczesny ranek, wnętrze
kościoła było niedostępne, a szkoda, bo zdobią je
polichromie, trzy barokowe ołtarze i liczne obrazy.
Obok stoi murowana dzwonnica z XIX w. Świątynia
jest zlokalizowana przy korycie Strugu, na wzniesieniu, w niedalekiej odległości od mostu drogowego.
Akcję na rzece rozpoczęliśmy nieco pechowo,
bo 100-metrową przenoską, ale zaraz potem spotkaliśmy u wodopoju trzy sarny. Następnie napotkaliśmy kilku wędkarzy. Przyjechali z daleka, aby
zapolować w Strugu na pstrąga, który upodobał sobie tę dziką rzekę. Zauważyliśmy też wiele śladów
bobrów – nory i zwalone, zestrugane jak ołówki
pnie drzew i splątane konary na naszej trasie. Naturalne utrudnienia, jednoznaczne z wyproszeniem
na brzeg. Więc przenosiliśmy łódkę, potem płynęliśmy, znów przenosiliśmy, płynęliśmy, i tak dalej.
Pod kolejnym mostem (wcześniej minęliśmy pogiętą
przez powodziową wodę kładkę) zrobiliśmy przerwę
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Zator na Strugu w Błażowej Dolnej

Miejsce gdzie Tatyna (z lewej)
i Ryjak tworzą razem Strug
w Nowym Borku

RZESZÓW
Tyczyn
Borek Stary

Błażowa
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Zdeformowana kładka w Borku Starym

– tędy szła droga jezdna do klasztoru oo. Dominikanów i sanktuarium Matki Bożej Boreckiej. Przybywali tu wierni, by pod obrazem Matki Bożej i przy
cudownym źródełku modlić się i doznawać licznych
łask. W XVII wieku zbudowano tu barokowy kościół
oraz klasztor, który zamieszkują dominikanie.
Przed Kielnarową, po strefie splątanej wikliny,
pod mostem, trafiliśmy na coś co lubimy, ba, coś
czego wypatrujemy na wodnym szlaku: bystrze!
Bystrza, zwory, wodospady, odwoje – zjawiska hydrauliczne, które tworzą się za lub nad przeszko-

KZ (2)

Bystrze pod mostem w Kielnarowej

dami w rzece, są dla wodniaka okazją do zabawy,
ale też i źródłem emocji. Nieco dalej minęliśmy ujście potoku Chmielnik, który jest prawobrzeżnym
dopływem Strugu i przepływa przez miejscowość
Chmielnik Rzeszowski, gdzie znajduje się kolejne
w Dolinie Strugu sanktuarium maryjne. Tu w kościele św. Bartłomieja Apostoła (XVIII w.), jest
czczony obraz Matki Bożej Łaskawej, który miał
cudownie ocaleć z pożaru dawnej świątyni, zniszczonej przez Tatarów w 1624 r. Dalej rzeka płynie
w szerokiej dolinie, w regularnym korycie o dwumetrowej głębokości. Pojawiły się zwarte kępy
wikliny, splątane plecionki z łozy, łączące ze sobą
oba brzegi. Były też zwałki i zatory i strome brzegi
– odcinek specjalny, mówiąc krótko. Po szamotaninie z wikliną wydostaliśmy się z zielonego tunelu na
wolny tor. Przepłynęliśmy pod mostem przed Tyczynem i kilometr dalej wyszliśmy na brzeg.
Kilkaset metrów na południe od rzeki, na wzgórzu,
leży zabytkowe miasto, z układem urbanistycznym
z rynkiem i wieloma kamienicami z XVIII w. oraz
budynkiem magistratu. Zwraca uwagę eklektyczny
pałac Wodzickich z XIX w., położony w najwyższym
miejscu rozległego parku krajobrazowego. W centrum Tyczyna godny uwagi jest późnobarokowy kościół parafialny z XVIII w. oraz plebania i wikarówka
z tego samego okresu. Pozostałe obiekty krajoznawcze to budynek dawnego Sądu Grodzkiego, dworek
z XVIII w., budynek dawnego szpitala dla ubogich
z XV w., pozostałości kirkutu z XVI w.
Strug w Tyczynie zwalnia, poszerza się i pogłębia,
płynęliśmy relaksowo. Było to podejrzane... Chwilę
potem poznaliśmy przyczynę – kilkadziesiąt metrów za mostem drogowym na trasie do Rzeszowa,
Strug przegrodził dwumetrowej wysokości betonowy próg. To on spiętrza wodę i zatrzymuje część
zawiesiny, która ma swój udział w zamulaniu rzeszowskiego zbiornika. Rozpędziliśmy łódkę i zjechaliśmy z progu kilka razy, tak nam się podobało.
Od progu, płynąc przez Białą do Rzeszowa, Strug
zachowywał się jak na pogórską rzekę przystało –
płynął szybko, skakał z nurtem od brzegu do brzegu,
zatrzymywał łódkę na przemiałach, podcinał wysokie skarpy. Płynęliśmy czujnie. Gdy rzeka zwolniła,
co było efektem cofki od zbiornika w Rzeszowie,
pofolgowaliśmy uwadze, przyszło odprężenie. Na
prawym, niższym brzegu pojawiły się miejskie domki, niektóre z rzecznymi pomostami przy ogrodach
domowych. Majestatycznie i bez pośpiechu wpłynęliśmy wieczorem na wody
rzeszowskiego zalewu.
Wraz z uczuciem ulgi przyszło mi do głowy, że mieliśmy
szczęście, bo udało nam się
spłynąć Strugiem, kiedy jest
jeszcze rzeką dziką, nieujarzmioną, gdyż nie ma bardziej
Klasztor Dominikanów
w Borku Starym i wnętrze
sanktuarium Matki Bożej Boreckiej
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przykrego widoku dla wodniaka jak uregulowana
rzeka – kanał. Istniejące plany regulacji Strugu, jeśli
zostaną zrealizowane, doprowadzą do przekształcenia tego naturalnego cieku w ściek wodny. Wytnie
się dla wygody wszystkie drzewa i krzewy, które
obecnie zapewniają schronienie i pokarm zwierzynie biocenozy Strugu, i co równie ważne, mają istotny wpływ na zatrzymywanie wody w glebie. Obwałowana i wyprostowana rzeka, szybko odprowadzi
wodę, tempo erozji wgłębnej zwiększy się, co wymusi budowę progów w korycie. Jednym z efektów
będzie także obniżenie poziomu wody gruntowej.
Z punktu widzenia kajakarza, skanalizowany
Strug byłby rodzajem rowu melioracyjnego, natomiast w stanie dzikim rzeka ta mogłaby stać się ciekawym szlakiem kajakowym, gdyby, po pierwsze –
miejscowa ludność przestała traktować jej koryto
jak zsyp na śmieci, po drugie – usunięto z koryta przeszkody utrudniające spływ (ścięte drzewa
i gałęzie) przy zachowaniu niekonfliktowego dla
ruchu wody brzeżnego drzewostanu. Możliwość
zwiedzania na trasie zabytków kultury w Błażowej,
Rzeszów
Borku Starym, Kielnarowej i w Tyczynie, byłaTyczyn
by dodatkową atrakcją
turystyczną tej wodnej
Borek Stary
wędrówki. n

Borek Nowy
Błażowa
Strug – prawobrzeżny dopływ Wisłoka, o długości ok. 35 km i charakterze pogórsko-nizinnym,
płynący przez północno-zachodni fragment Pogórza Dynowskiego, powstający z połączenia
potoków Ryjak i Tatyna na terenie wsi Nowy
Borek. Potok Ryjak wypływa spod grzbietu
wzgórza Wilcze (506 m n.p.m.) i do połączenia
z Tatyną ma charakter rzeki pogórskiej o dość
dużym spadku. Długość Ryjaka od źródeł – ok.
20 km. Pod względem krajoznawczym i technicznym – szlak ciekawy, wymagający, dla mających pojęcie w czym rzecz. Spływ Ryjakiem,
a następnie Strugiem, możliwy jest od Błażowej
do ujścia w Rzeszowie, w czasie podwyższonych
stanów wody (dystans łącznie ok. 45 km).
Szerokość koryta od 2 do 6 m, głębokość od
0,5 do 3 m. Zaopatrzenie w artykuły wszelkiej
potrzeby w czasie spływu dogodne, odwrót
z rzeki również – liczne mosty drogowe i ruchliwy trakt komunikacyjny przebiegający
równolegle do rzeki i w niedalekiej od niej
odległości. Nocleg w namiocie przy rzece bezproblemowy. Gospodarze nastawieni przyjaźnie. Spływ przynajmniej trzydniowy. Maksymalnie 5 osad odpornych na wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia i przeszkody. Bardzo dobra
trasa na urządzanie imprez typu Extreme
Hardcore Adventure Descent.

Strug w Tyczynie i betonowy stopień wodny przed ujściem do Wisłoka

Problematická rieka?
V okolí umelej vodnej nádrže
v Rzeszowe priteká do Wisłoka malebná podhorská rieka Strug. Pred vojnou
to bol pomerne čistý a bohatý zdroj
vody, dnes má veľa vody hlavne počas
povodní.
Strug – pravý prítok Wisłoka,
s dĺžkou cca. 35 km a podhorsko-nížinným charakterom, pretekajúci
cez severozápadnú časť Dynowskej
vrchoviny. Vzniká spojením potokov
Ryjak a Tatyna na území dediny Nowy
Borek. Potok Ryjak vyteká spod vrchu
Wilcze (506 m.n.m.) a do sútoku s Tatynou má charakter podhorskej rieky
s pomerne veľkým klesaním. Z poznávacieho a technického hľadiska je
to zaujímavý vodný tok, náročný, určený pre ľudí, ktorí vedia, ako na to. Spla-

vovanie Ryjaka a ďalej rieky Strug je
možné od Błażowej do ústia v Rzeszowe pri vyššej hladine vody (vzdialenosť spolu cca. 45 km). Šírka koryta je od
2 až 6 m, hĺbka od 0,5 až 3 m.
Existuje možnosť kúpy rôznych
potrebných výrobkov počas splavovania, je možné takisto prerušiť splavovanie – sú mnohé mosty a rušná cesta
prebieha popri rieke a v jej blízkosti.
Stanovanie pri rieke nie je problém –
bývajú tu priazniví ľudia. Splavovanie
trvá minimálne tri dni. Odporúča sa pre
maximálne 5 posádok, pre ktoré nie sú
problém všelijaké znečistenia a prekážky. Veľmi dobrá trasa pre usporiadanie podujatí typu Extreme Hardcore
Adventure Descent.
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tekst dr Grażyna Stojak, fot. Krzysztof Zieliński

O przemyskim Rynku
słów kilka
Rynek w Przemyślu przez ostatnie pięć wieków ulegał licznym przebudowom
i przekształceniom urbanistycznym. Stanowi centrum starówki i budzi powszechne
zainteresowanie, choć jeszcze ciągle nie objęto go szeroko zakrojonym procesem
rewitalizacji, finansowanym z funduszy unijnych. Mimo to konserwatorzy odwiedzają
często Przemyśl, a prace w tym zakresie trwają od kilku lat. Owocem tych starań był
projekt przebudowy płyty przemyskiego rynku, który został wypracowany i zaakceptowany przez władze samorządowe miasta, a także był uzgodniony z urzędem
konserwatorskim. Uzyskano też pozwolenie na budowę i spełniono wszystkie wymogi,
za wyjątkiem wykonania wyprzedzających inwestycję badań archeologicznych; miały
one jednak nastąpić w następnym roku, po zabezpieczeniu funduszy na nie. Jednak
świadomy wybór społeczeństwa, które zanegowało koncepcję przebudowy Rynku
i tym samym decyzję władz samorządowych w tej sprawie, w efekcie doprowadziło do
odstąpienia od realizacji planu.
Widok Przemyśla wg Abrahama
Hohenberga z wydanego w 1617 r.
dzieła Jerzego Brauna

Malowidła w kościele
franciszkanów w Przemyślu.
Od lewej: scena męczeństwa
franciszkanów zamordowanych
przez Wołochów na przemyskim
Rynku w 1498 roku (w głębi
budynek ratusza);
ucieczka z Przemyśla wojsk
Rakoczego porażonych widokiem
relikwii św. Wincentego w roku 1657

R

ynek tymczasem – jak pokazuje najnowsza historia aż do dnia dzisiejszego – został bez rewitalizacji. Ponieważ były to chwile pełne dyskusji
społecznych, propozycji rekonstrukcji wyburzonych
zabytków i napięć ze strony społeczników, sprawa
warta jest uwagi. Odnotowania wart jest także fakt,
że nie zaprzestano prac nad przemyskim Rynkiem;
skupiono się na renowacji i na pracach remontowokonserwatorskich przy poszczególnych kamienicach w pierzejach, a także postanowiono jeszcze raz
przeanalizować koncepcję przebudowy płyty Rynku.
Wielce to zresztą chwalebne, że głos mieszkańców,
choć liczebnie mniejszy, ale został wzięty pod uwagę.
Przywołajmy zatem kilka przepisów prawnych, dla
pełnego obrazu przemyskiego Rynku.
Rynek i jego ochrona prawna
Rynek przemyski jest objęty prawną ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków Placu rynkowego wraz z Placem Dominikańskim pod numerem
A-331 z dnia 24.02.2009 r.1 Obejmuje on nawierzchnię Rynku, siedemnastowieczny kolektor sanitarny,
pozostałości zachodniej pierzei zwartej zabudowy

Rynku, stanowiska archeologiczne AZP nr 103 i 104
oraz starodrzew Placu Dominikańskiego. Przed objęciem placu rynkowego wpisem indywidualnym,
Rynek był chroniony jako jeden z zabytków układu
urbanistycznego Przemyśla, wpisanego do rejestru
zabytków pod numerem A-705/709 decyzją Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 20.05.1972 r.2
Indywidualną ochroną prawną objęte są wszystkie
kamienice w zabudowie zwartej wokół Rynku. Tak
chroniony prawem plac rynkowy był w przeszłości
centrum zainteresowania wielu badaczy, a swoją zabytkową zabudową wzbudzał zainteresowanie u wielu pokoleń mieszkańców, handlarzy i turystów.
Krótkie spojrzenie na Rynek
W ostatnim półwieczu XX wieku Rynek był także uznawany jako unikatowy, pomimo zniszczeń
wojennych. Profesor Jan Samek, który w latach 50.
ubiegłego wieku pracował nad Katalogiem Zabytków Przemyśla, nie ukończonym i nie opublikowanym, wspominał że przemyski Rynek jest jednym
z najbardziej znanych w południowo-wschodniej
Polsce. Sprawia to zabytkowa architektura, a także
jego położenie. Założony na planie niemal
kwadratu, wyróżnia się swoją rzadko spotykaną pochyłością. Jest to cecha odróżniająca go od innych rynków: w Krakowie,
Tarnowie, czy w pobliskim Jarosławiu.
Józef Frazik widział tu podobieństwo do
Rynku w Samborze, a niektórych kamienic do tych z centrum Krosna. Czasy no1
Wpis do rejestru zabytków Placu Rynkowego
i Placu Dominikańskiego decyzją Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu
z dnia 24.02.2009 r., nr rejestru A-331.
2
Wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego
obejmującego zespół zabytków miasta Przemyśla decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 20.05.1972 r., nr rejestru A-705-709.
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wożytne przyniosły znakomitą zabudowę Rynku
lokując ciągi kamienic z podcieniami wzdłuż czterech boków. Prawie pośrodku umieszczony został
manierystyczny w swoich formach ratusz. Dziś,
niestety, już go nie ma.3
Nie ma także czwartej, czyli zachodniej pierzei
Rynku przemyskiego. Została rozebrana przez
Austriaków w celu powiększenia przestrzeni rynkowej; połączono go z placem przed miejskim
magistratem. Rynek uzyskał w ten sposób nowy,
prostokątny kształt, obcy historycznemu założeniu. Z ubolewaniem mówił o tym profesor Janusz
Bogdanowski, który podkreślał, że ta nowa prostokątna przestrzeń rynkowa automatycznie łączy się
z trzecim elementem urbanistycznym, czyli zadrzewionym Placem Dominikańskim u progu XX wieku. W ten sposób przestrzeń Rynku uzyskała urbanistycznie nowy kształt, a wraz z nim zmieniła się
relacja poszczególnych elementów zabudowy i ich
czytelność w układzie architektonicznym miasta.
Mimo tych przekształceń, zespół kamienic wokół przemyskiego rynku fascynował badaczy.
Pierwszym, który opracował syntetyczną publikację im poświęconą, był S. Żaryn.4 Wysunął szereg
hipotez i spostrzeżeń. J. T. Frazik w kolejnej publikacji na temat przemyskich kamienic przyrynkowych, podjął się trudnego zadania opracowania
stanu badań nad najstarszymi kamienicami Przemyśla.5 Najnowsza historia miasta pokazała, że
także i społeczeństwo pragnie mieć głos na temat
kształtu Rynku, jego funkcji i kolorystyki poszczególnych kamienic.
Referendum
Z inicjatywy Towarzystwa Ulepszania Miasta
poddano w wątpliwość celowość inwestycji przebudowy płyty Rynku w Przemyślu z uwagi na brak
społecznej akceptacji powyższego zamierzenia.
3
G. Stojak, H. Lewkowicz, Notatki do nie wydanego katalogu zabytków Przemyśla, [w:] J. Samek, Przemyśl 50 lat temu i dziś, Przemyśl 2003, s.9
4
S. Żaryn, Kamienice Przemyśla, [w:] „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki”, t. 1, 1956, s. 381–389.
5
J. T. Frazik, Z badań nad najstarszymi kamienicami Przemyśla,
[w:] „Teka Komisji Urbanistyki i Architektury”, t.8, 1974, s. 165–176.

Uchwałą Nr 18/2009 Rady
Miejskiej w Przemyślu z dnia
26 lutego 2009 roku przyjęto
referendum lokalne, którego celem było umożliwienie
wyrażenia woli wspólnoty samorządowej w sprawie drzew
i nowej architektury na przemyskim Rynku. 26 kwietnia
2009 roku przeprowadzono referendum w przedmiotowej sprawie. I choć fiaskiem zakończyła się
owa konfrontacja, to jednak przyznać trzeba, że
większość głosujących nie chciała przebudowy oraz
planowanych zmian. Frekwencja jednak wyniosła
niespełna 20%, co stanowiło zbyt mało, aby wyniki głosowania były ważne i miały automatyczny
wpływ na blokadę inwestycji.
Oto jak wyniki odnotowały regionalne „Nowiny”: „Zdecydowana większość głosujących była
przeciwna obecnemu projektowi przebudowy
Rynku. Głosowanie prowadzono w 39 obwodach.
Uprawnionych do pójścia do urn było prawie
54 000 osób. W referendum uczestniczyło 10 387
mieszkańców. Na kartach znalazło się 5 pytań. Oto
jak odpowiadano na poszczególne: co sądzisz o budowie pawilonów na przemyskim Rynku – za 887,
przeciw 9362; co sądzisz o zmianie ukształtowania
powierzchni przemyskiego Rynku – za 1079, przeciw 9209; co sądzisz o zmianie obecnej kamiennej
nawierzchni przemyskiego Rynku na kostkę brukową lub płyty – za 1729, przeciw 8554; co sądzisz
o likwidacji ukośnej ścieżki przechodzącej przez
przemyski Rynek – za 1033, przeciw 9254; co sądzisz o ograniczeniu ilości drzew na przemyskim
Rynku – za 1011, przeciw 9274”.

Internet (3)

Widoki przemyskiego Rynku na pocztówkach z przełomu XIX i XX wieku

W 2007 r. na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej stworzono
komputerową rekonstrukcję
najcenniejszych historycznie,
a nieistniejących już obiektów
regionu. Na Rynku w Przemyślu
wyodrębniono istniejący niegdyś
i zniszczony przez zaborców
renesansowy ratusz oraz kamienice.
Zespół autorski wizualizacji: Henryk
Wachta, Miłosz Kret, Grzegorz
Kużniar (www.zee.prz-rzeszow.pl/
pracownicy/hw/main.htm)
źródło: www.eprzemysl.pl
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Przemyski Rynek nie doczekał się jeszcze kompleksowej rewitalizacji, jak odnowione centralne place Rzeszowa,
Radomyśla Wielkiego, Jasła, Krosna i Sanoka. Mimo to trwają intensywne prace konserwatorskie przy
otaczających go zabytkowych kamienicach
Władze miasta zapewniają, że chociaż
wyniki referendum nie są dla nich wiążące, niemniej jednak wezmą je pod uwagę.
W planach mają dyskusję na temat wyglądu Rynku. Do udziału w debacie zostaną
zaproszeni m.in. architekci, historycy.
W miejskim magistracie uznano, że należy jeszcze raz pochylić się nad projektem
rewitalizacji terenu Rynku Starego Miasta
w Przemyślu i prześledzić podstawowe dokumenty w tej sprawie, a także sięgnąć do
innych koncepcji.
Dodatkowym argumentem nad retrospekcją w przedmiotowym zakresie jest
koszt planowanej inwestycji. Miał on
wynosić 8 milionów złotych, a w efekcie
oprócz kwestionowanej estetyki, walorów

użytkowych oraz uczytelnienia kształtów
nieistniejącej historycznej architektury,
wnosił niewiele nowych jakości.
Dlatego nieprzychylnie ustosunkowano
się do proponowanego planu rewitalizacji,
a w konsekwencji wnioskowano o ponowne przeanalizowanie planowanej inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja terenu Rynku
Starego Miasta”.
Trzeba jednak podkreślić, że odsunięcie kompleksowej odnowy Rynku na plan
dalszy, nie przerwało prac przy jego zabudowie; trwają one nadal dzięki czemu
– w mozolnym trudzie – odnawiane są
poszczególne elewacje kamienic przyrynkowych. Ale o tym już w następnym materiale. n

Revitalizácia miest
Námestie v Przemyśli bolo v posledných piatich storočiach často upravované
a menilo svoju urbanistickú formu. Tvorí
centrum starého mesta a vzbudzuje všeobecný záujem, a to aj napriek tomu, že
ho ešte nezasiahol proces revitalizácie
miest, ktorý sa realizuje v celom Poľsku
s podporou fondov Európskej únie.
Pod dohľadom pamiatkového úradu sa tu však realizovali už určité práce,
ktoré trvali niekoľko rokov. Výsledkom
týchto úsilí bol projekt prestavby Przemyślského námestia, ktorý bol vypracovaný

a schválený samosprávou mesta za spolupráce s pamiatkovým úradom. Bolo získané stavebné povolenie a navrhovatelia
vyhoveli všetkým požiadavkám okrem
archeologických vykopávok, ktoré majú
predchádzať investícii.
Tieto sa mali uskutočniť až na budúci
rok, po zabezpečení finančných prostriedkov. Obyvatelia sa však svedomito
rozhodli a popreli koncepciu stavebných úprav Námestia navrhnutú samosprávou, v dôsledku čoho celý plán bol
zamietnutý.

Makieta Rynku po przebudowie, projekt J. Mermon
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tekst Anna Garbacz, fot. Muzeum Okręgowe w Stalowej Woli

Pieńki trunks, proj. MALAFOR A. Kulik-Pomorska, P. Pomorski

Podczas tegorocznej, trzydziestej edycji konkursu ministerialnego na Wydarzenie Muzealne
Roku – Sybilla, Muzeum Regionalne w Stalowej
Woli było nominowane do dwóch nagród, tym
samym znajdując się gronie 26 najlepszych
polskich muzeów. Gala odbywała się 17 maja br.
w Muzeum Narodowym w Warszawie, nagrody
wręczał minister Bogdan Zdrojewski.

Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla, organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
jest najbardziej prestiżową rywalizacją w polskim muzealnictwie. Stalowowolskie Muzeum wielokrotnie zdobywało
na nim nagrody i wyróżnienia. – Tego roku zmieniły się nieco zasady konkursowe. Nie było, jak dawniej, trzech nagród
i nawet kilku wyróżnień w każdej z 10 kategorii, ale najwyżej po cztery nominacje i z tych nominowanych zgłoszeń jury nagradzało tylko jedno w danej kategorii – mówi Lucyna
Mizera, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
Na konkurs napłynęło 213 zgłoszeń. Nominowano spośród nich 34, a nagrodzono tylko 8. Muzeum Regionalne

„Zasoby naturalne polskiego designu”, wystawa w Berlinie

w Stalowej Woli otrzymało nominację w kategorii
„Wystawy sztuki” za ekspozycję „Zasoby naturalne
polskiego designu”, a także nominację w zakresie
„Programy edukacyjne,
oświatowo-wychowacze
i promocyjne” za „Dostępne Muzeum – zintegrowany program edukacyjny dla
osób niepełnosprawnych”.
To już piąty raz stalowowolskie Muzeum zostało
dostrzeżone przez niezależne jury konkursowe. Dotychczas zdobyło dwie pierwsze nagrody, trzy drugie, jedną trzecią i dwa wyróżnienia
(w edycjach Sybilli: 2002, 2006, 2007, 2008), teraz ten bilans wzbogacił się o dwie nominacje.
„Zasoby naturalne polskiego designu” to prezentacja wpływu motywów i technik ludowych na współczesne polskie wzornictwo, sztuki dekoracyjne i architekturę.
Jest próbą syntezy, podsumowania i zebrania w jednym
czasie i miejscu prac zainspirowanych sztuką i rzemiosłem
ludowym – formą, materią, rozwiązaniami technicznymi
czy wreszcie poetyką. Wystawa okazała się wydarzeniem
ważkim i szeroko komentowanym na łamach rodzimych
mediów, zarówno zajmujących się sztuką, jak i popularnych
magazynów opinii i miesięczników kobiecych. Tak szerokie
echo wystawy świadczy o tym, że temat wpływów ludowych i regionalnych na sztukę jest zjawiskiem dojrzałym,
zasługującym na podsumowanie.
Zainteresowanie polskich placówek promujących polską
kulturę i sztukę za granicami kraju oraz wielokrotne zaproszenie wystawy do udziału w międzynarodowych festiwalach potwierdza to wrażenie. Dowodzi także, że współczesne polskie wzornictwo, silnie zakorzenione w polskim

Ogryzki stubs, proj. K. Marusinska

Sybille dla Podkarpacia

dziedzictwie i kulturowej różnorodności, jest atrakcyjne dla
obytego europejskiego odbiorcy.
Wystawa prezentowana była w Stalowej Woli, Brukseli,
Londynie i Krakowie, obecnie można ją oglądać w Belfaście,
a w czerwcu zagościła w Berlinie.
„Dostępne muzeum – zintegrowany program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych”. Program kreuje
nowe rozwiązania edukacyjne w dziedzinie dostępności do
kultury dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie popularyzuje dostępność muzeów poprzez organizację szkoleń dla
muzealników z zakresu obsługi gości niepełnosprawnych
i wykorzystywania stworzonych programów i narzędzi.
Efektem podjętych działań jest nie tylko zdobiąca dziedziniec galeria rzeźb, przeznaczonych do percepcji dotykowej,
ale też sukcesywna likwidacja barier architektonicznych wewnątrz gmachu i coraz szersza oferta edukacyjna dla gości
niepełnosprawnych. W muzeum odbyły się wystawy sztuki
artystów niepełnosprawnych, którym towarzyszyły katalogi, wydany został również pakiet edukacyjny. Przewodnicy
muzealni są przeszkoleni do oprowadzania osób niepełnosprawnych intelektualnie, z dysfunkcją wzroku i osób głuchych w języku migowym.

„Dostępne muzeum” w Stalowej Woli
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95. rocznica bitwy
gorlickiej
kart historii

tekst i fot. Inga Kunysz

D

Herb miasta Gorlice

nia 2 maja o godzinie 6 rano odezwały się
niemieckie i austriackie baterie. Obserwujący
efekty ostrzału wzgórza Pustki gen. Artur Arz
von Straussenburg zauważył: „Zjawisko to robi wrażenie czynnego wulkanu”. A dowódca 100. pułku Franciszek K. Latinik wspominał: „Pociski przerzynają
powietrze z sykiem i szumem, skowytem i gwizdem,
a wbiwszy się w pozycje przeciwnika, z piekielnym
hukiem cisną w górę na kilka metrów ziemię, kamienie, belki, deski, karabiny i ciała ludzkie. Chmury duszącego dymu zalegają coraz to większą przestrzeń”.
Silnie umocnione wzgórze Pustki uważane było za
klucz pozycji obronnej nieprzyjaciela na tym odcinku
frontu. Rozkaz opanowania Pustek otrzymał Wadowicki 56. Pułk Piechoty i oddział wydzielony Cieszyńskiego 100. Pułku Piechoty
(złożone w większości z Polaków). Działa
i miotacze min zniszczyły przedni skraj
obrony rosyjskiej. Celny ogień artylerii
ułatwił zadanie atakującym – żołnierze
niemal bez strat opanowali dwa pierwsze okopy rosyjskie położone poniżej
linii lasu porastającego wzgórze i wzięli
do niewoli broniących je Rosjan. Jednak w zalesionej, położonej wyżej części wzgórza, doszło do bardzo zaciętych
walk. Wydawało się, że nawałnica ognia
artyleryjskiego uczyniła potężne spustoszenie na pozycjach przeciwnika, jednak okazało się, iż skutki huraganowego
ognia nie były takie, jak się spodziewano.
Mocno obsadzone i wyposażone w karabiny maszynowe rowy strzeleckie położone w głębi lasu były niewidoczne dla
Żołnierze niemieccy na tle płonących Gorlic
przygotowują się do pościgu za Rosjanami,
fot. „Ilustrowany Kurier Wojenny”, 20.06.1915 r.

Cmentarz wojskowy nr 123, Pustki nad Łużną, stan z maja 2009 r.
obserwatorów artylerii. Atakujący żołnierze dostali
się pod ogień prowadzony przez gniazda karabinów
maszynowych nietkniętych przez austriacką artylerię. Spowodowało to, że atakujący ponieśli dotkliwe
straty – zwłaszcza kompanie z 100. pułku. Dowództwo musiało wprowadzić do boju odwody. Piechota rosyjska często kontratakowała. Ostatecznie, po
ciężkich starciach na bagnety, operacja zakończyła
się zdobyciem wzgórza Pustki. Podczas tych walk
poważne straty ponieśli też Rosjanie.
Według planów austriackiego dowództwa natarcie miało być kontynuowane na całym froncie,
by nie dopuścić do zorganizowania przez Rosjan
oporu na dalszych liniach obronnych. Część wojsk
energicznym, szybkim natarciem posuwać miała się
na wschód, w kierunku Dukli, aby odciąć oddziały
rosyjskie stojące na przełęczach karpackich. Dnia
6 maja Wisłoka została sforsowana na całej niemal
długości, prące do przodu dywizje niemieckie i austro-węgierskie bez wysiłku rozbijały rosyjskie pułki.
Do ofensywy przeszły także armie austro-węgierskie
znajdujące się w Karpatach. Bitwa skończyła się klęską wojsk rosyjskich, front został przerwany, działania wojenne przeniosły się daleko na wschód.
W miejscu tej bitwy powstał największy cmentarz wojenny w Galicji Zachodniej – o jego szcze-

Internet

W maju 2010 roku minęła 95. rocznica bitwy gorlickiej, bitwy
bardzo brzemiennej w skutki. Austriackie natarcie rozpoczęte
o świcie 2 maja 1915 r. pod Gorlicami zapoczątkowało serię
klęsk wojsk rosyjskich. Odwrót rosyjskiej 3. Armii spod Gorlic
i Tarnowa wprawił w ruch cały front – od Karpat po Bałtyk –
i przesunął go daleko na wschód, na linię wyznaczaną przez:
Dźwinę, Pińsk, Dubno i Zaleszczyki. Jak pokazała przyszłość
– bitwa ta miała ogromne znaczenie nie tylko dla dalszego
przebiegu I wojny światowej na froncie wschodnim, ale i dla
sprawy polskiej (samych Polaków).

Z

gólnych rozmiarach zdecydowały: duża liczba poległych oraz historyczno-wojenne znaczenie walk
toczonych o wzgórze Pustki. Przy projektowaniu
tego cmentarza bardzo dobrze wykorzystane zostały walory terenu. Rozlokowany jest na południowym zboczu wzgórza wznoszącego się nad
Łużną. Jego układ oddaje specyfikę stoczonej tu
walki – groby znaczą miejsca licznych potyczek
i starć na bagnety, rozrzucone są na polankach połączonych ścieżkami, których rysunek w terenie
dziś trochę się już zatarł. Spoczęło tu łącznie 1200
żołnierzy w 829 grobach pojedynczych i 46 zbiorowych. Poległych pochowano grupowo, w miejscach najbardziej odpowiednich, przede wszystkim
według przynależności państwowej, a w przypadkach, gdy było to możliwe do ustalenia, dokonano podziału na poszczególne formacje wojsk austro-węgierskich i niemieckich. Każda grupa mogił
(stanowiąca jakby mały cmentarzyk w obrębie
wielkiego cmentarza) otrzymała skromny pomnik
i zadrzewienie. Główna dróżka, wiodąca na szczyt
wzgórza, wije się serpentynami przechodząc obok
każdej grupy mogił. W miejscach szczególnie stromych zaprojektowane zostały kamienne schodki.
Według projektu prowadziła ona do górującej nad
całym założeniem platformy, na której – na kamiennym tarasie – usytuowana była drewniana kaplica–„gontyna”, swą okazałą bryłą wyróżniająca się
spośród innych obiektów umieszczonych na cmentarzach wojennych. Jej wnętrze posiadało bardzo
staranne wykończenie, ozdabiały ją płaskorzeźby,
ściany i sufit częściowo pokryte były polichromią.
Wewnątrz, naprzeciwko wejścia, umieszczony zoV máji roku 2010 uplynulo 95. výročie bitky,
ktorá mala veľmi veľký dopad. Rakúsky útok
sa začal na úsvite 2. mája 1915 pri Gorliciach
a bol začiatkom série porážok ruskej armády.
Jej ústup pohol celým frontom – od Karpát po
Baltské more – a presunul ho ďaleko na východ.
Ako ukázala budúcnosť – táto bitka mala obrovský význam nielen pre ďalší priebeh I. svetovej
vojny na východnom fronte, ale aj pre samotných Poliakov.

stał ołtarz z naturalnej wielkości figurą Chrystusa
dźwigającego krzyż, wykonaną przez E. Żaka. Nad
nią umieszczono inskrypcję o treści: „Nie lękajcie
się / Sądu swego Pana / Wy, z wieńcem zwycięzcy
na skroni / I porzućcie bojaźń wszelką, / Bowiem
wysoko ceni Pan / Śmierć / Wiernych żołnierzy.”
Nad drzwiami wejściowymi również znajdował się
napis: „Wiecznej pamięci poległych bohaterów, /
którzy w zmaganiach o to leśne wzgórze/dla chwały
drogiej Ojczyzny szli na śmierć.” Ta wysoka kaplica uważana była za dzieło koronne wśród wszystkich obiektów cmentarnych w Galicji Zachodniej.
Podziwiać można ją było aż do połowy lat 80. XX
w., kiedy to spłonęła, zapewne od rozpalonego w jej
wnętrzu ogniska (lipiec 1985 r.).
Autorem koncepcji cmentarza był porucznik Jan
Szczepkowski, on też kierował pracami w terenie,
a po jego odwołaniu do innych zadań w 1918 r. realizację projektu objął inżynier landszturmu Dušan
Jurkovič – twórca opisanej powyżej okazałej kaplicy-„gontyny”. Jurkovič uprościł nieco przebieg dróg na
terenie cmentarza i poszczególnym polom cmentarnym „przypisał” bardzo starannie wykonane i świetnie komponujące się z tym terenem pomniki.
Obok drewna podstawowym budulcem jest tu kamień. Teren cmentarza ogrodzony został drewnianym płotem, wspartym na wykonanych z kamienia
łamanego słupkach, podobnie jak brama cmentarna (wg projektu Szczepkowskiego). Z podobnego
piaskowca wzniesiono również obeliski rozmieszczone na poszczególnych kwaterach cmentarza.
Krzyże na grobach są drewniane, na niektórych
zachowały się emaliowane tabliczki z nazwiskami
pogrzebanych tu żołnierzy. Osobno, w dolnej części cmentarza, znajdują się groby żołnierzy, których
nie udało się zidentyfikować.
W 1991 r. Urząd Gminy Łużna rozpoczął remont
cmentarza – corocznie oczyszczane są kolejne jego
kwatery, umacniane mogiły, stawiane nowe drewniane krzyże w miejscu zniszczonych.
W 1995 r. – w 80. rocznicę bitwy gorlickiej –
w części węgierskiej cmentarza wzniesiony został
pomnik ufundowany przez rodaków poległych. Węgrzy dbają o niego na bieżąco – zwiedzając cmentarz
zobaczyć można złożone tam wieńce i kwiaty przewiązane szarfą w ich barwach narodowych. n
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Od lewej: kaplica-„gontyna”
na cmentarzu w Pustkach,
która spłonęła w roku 1985 oraz jej
bogate wnętrze (obydwa zdjęcia
pochodzą ze strony internetowej
www.cmentarze.gorlice.net.pl,
prowadzonej przez Mirosława
Łopatę) i jej zachowane kamienne
fundamenty w roku 2009
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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.
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.

Leżajsk
Nazwa miejscowości w jidysz to Lizhensk lub Lezansk.
Cmentarz żydowski założono zapewne już w XVIII
wieku wraz z powstaniem miejscowego kahału. W czasie II wojny światowej został niemal doszczętnie zniszczony, na swych miejscach przetrwały tylko pojedyncze macewy.
Przez wiele lat trwała restauracja nekropolii, prowadzona m.in. przez Borucha Safira, Janinę Ordyczyńską,
Mendela Reichberga oraz Fundację Rodziny Nissenbaumów. Odbudowano ohel, a z terenu miasta zwieziono odnajdywane w czasie robót macewy. Pod koniec 2007 roku na tyłach
cmentarza wybudowano
mur, do którego przytwierdzono kilkadziesiąt
kamiennych macew, na
części z nich zachowały
się ślady polichromii.
Ohel składa się z trzech
części: w jednej znajduje
się cadyka oraz tablice epitafijne niektórych członków jego rodziny, pozostałe dwie części mieszczą
sale modlitewne: oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.
Oparta o ścianę macewa
to oryginalny nagrobek
Elimelecha, odnaleziony po wojnie na terenie miasta z napisem:
Nasz pan i nauczyciel,
człowiek Boga rabin,
sprawiedliwy Elimelech
Lazar Lippman w tym
grobie spoczywa, który
zmarł 21 dnia Adaru.

Wnętrze ohelu Elimelecha oraz po lewej oryginalna płyta nagrobna

Przeworsk
Nazwa w jidysz Perevorsk, Pshewarsk, Pshevorsk.
Cmentarz żydowski został doszczętnie zniszczony w czasie II wojny światowej. W latach PRL
w tym miejscu wybudowano dworzec autobusowy, a na skraju
wzniesiono pomnik, upamiętniający ofiary Holocaustu.
W I poł. lat 50.
ub. wieku autor
zdjęć widział macewy, którymi wybrukowane były
wjazdy awaryjne
od strony ul. Kolejowej na teren
cukrowni. Zniknęły po kolejnych remontach
nawierzchni.

zapomniane
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Sokołów Małopolski
Żydzi zaczęli osiedlać się tu pod koniec XVII wieku,
a niezależna gmina powstała wiek później. Pierwszy cmentarz żydowski powstał w 1687 roku, przy
obecnej ul. Kochanowskiego i służył jako miejsce
pochówku do 1853 roku. Nekropolia ta została
zniszczona przez hitlerowców, a w czasach PRL na
jej terenie wybudowano magazyny. Na cmentarzu
odbudowano ohel, upamiętniający cadyków: Elimelecha syna Aszera Rubina oraz Aby Hipplera.
„Nowy”
cmentarz
w Sokołowie, działający od 1776 roku,
zlokalizowany
jest
przy ul. Okulickiego.
Ostatnie pogrzeby
odbyły się tu w czasach II wojny światowej. Dziś na powierzchni około pół
hektara zachowało
się ponad dwieście
płyt nagrobnych, pochodzących z XIX
oraz XX wieku.

Żołynia

Zničené, nie zabudnuté
V Leżajsku počas 2. svetovej vojny
bol cintorín skoro úplne zničený. Mnohé
roky trvala rekonštrukcia ohelu – hrobnej kaplnky známeho cadika Elimelecha. Koncom roku 2007 bola začatá
rekonštrukcia oplotenia, do ktorého
boli zakomponované nájdené kamenné náhrobky. V Przeworsku bol cintorín
úplne zničený. Na jeho mieste vznikla

autobusová stanica, iba na jej okraji
bol postavený malý pomník. V Sokołowe Małopolskom na rozlohe okolo pol
hektára sa zachovalo viac ako 200 náhrobkov. V Żołyni na začiatku 90. rokov
20. storočia bol areál cintorína oplotený a uprataný. Na betónových podstavcoch bolo postavených viac ako desať
nájdených macév alebo ich kusov.

Nazwa w jidysz Zhalin. Żydzi na początku XIX wieku posiadali już w Żołyni synagogę i cmentarz, położony w zachodniej części miejscowości, w pobliżu obecnej ul. Mickiewicza. Podczas ostatniej wojny rozebrano ogrodzenie i wywieziono
większość nagrobków, które wykorzystano
do umacniania dróg, m.in. ul. Raki. Proces
dewastacji trwał też w czasach PRL-u, traktowano go jako wysypisko śmieci. W 1952
roku uczniowie miejscowego liceum zasadzili na nim kilkaset drzew, a od 1966 roku oficjalnie przejęli nekropolię pod swoją opiekę.
Z inicjatywy Józefa Waldmana na początku
lat 90. ubiegłego wieku teren cmentarza ogrodzono i uporządkowano. Na betonowych cokołach ustawiono kilkanaście odzyskanych macew lub ich fragmentów. Najstarszy zidentyfikowany
nagrobek pochodzi z 1910 roku i upamiętnia Gołdę córkę Jakowa (Jakuba). Odsłonięto również stylizowany na macewę pomnik, na którym wyryto Gwiazdę Dawida oraz napis: Ku wiecznej pamięci matce Sabinie Waldman, zm. w listopadzie 1939 r.
i wszystkim tu pochowanym. Ufundował Józef Waldman. 1991.

Leżajsk
Sokołów
Małopolski

Żołynia
Przeworsk
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tekst oprac. Krzysztof Zieliński

U góry: fragment nadproża z 1745 r.,
prowadzącego do zabudowań
gospodarczych;
po prawej: Muzeum Mebli
Historycznych zajmuje wnętrza
renesansowego pałacyku
przebudowanego w stylu rokoko;
stiukowy portal nad wejściem do pałacu

Semu

Semu

Magiczne

KZ

U dołu od lewej: najstarszy element zamczyska
z kamiennymi obramowaniami okiennymi
w stylu późnoromańskim (biforia); makieta
średniowiecznego założenia obronnego

Na pagórku ponad Markušovcami wznosi się
XIII-wieczny wczesnogotycki kościół św. Michała.
Można w nim obejrzeć XVI– i XVII-wieczne nagrobki Máriássych, wyrzeźbione w czerwonym marmurze. Za kościołem widać ruiny zamku z 1284 r.,
wybudowanego przez Mikulaša Máriássy. Jego najstarsza część to potężna okrągła baszta mieszkalna.
Na przełomie XV i XVI wieku Stefan Máriássy zamek rozbudował. Około połowy XVI stulecia doczekał się on przebudowy w stylu renesansowym, i za
Pavola Máriássyego uzyskał kształt, który przetrwał
do dzisiaj. W późniejszych czasach do twierdzy dobudowano pałac, ale spłonął on w 1773 r.
Ale największą atrakcją wioski jest pałac Máriássych otoczony rozległym parkiem w stylu francuskim, stojący u stóp wzgórza, niedaleko przepływającej przez wieś
rzeki. Renesansowy

KZ

Semu

Mała wieś pośród pagórków w dolinie Hornadu, 4 km na
południowy wschód od Spiskiej Nowej Wsi, ma niezwykłą
historię: powstała jako strażnica i graniczna miejscowość
już w XII wieku. Słynie jednak z niezwykłych, o randze
europejskiej, budowli. A wszystkie wiążą się z dziejami
rodu Máriássych, właścicieli tej osady od XIII do XX wieku.

Od lewej: zamek, widok
z ok. 1916 r. (archiwum
rodziny Máriássy autor
Iványi Béla) oraz
w czerwcu 2010 r.
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Po prawej: elewacja
frontowa letniego pałacyku
Dardanele; ściany i sklepienia
reprezentacyjnych wnętrz
pokrywają barwne polichromie
o tematyce mitologicznej ,
a w sali balowej ze stropu
zwisa kryształowy żyrandol
o ponaddwumetrowej
wysokości

KZ (3)

zameczek z narożnymi basztami i attyką, wybudowany został przez Ferenca Máriássyego w roku 1643.
W latach 1770–1775 Wolfgang-Farkaš Máriássy
przebudował dwór obronny w stylu rokokowym:
czworokątną surową fortecę przemienił w wykwintną rezydencję ozdobioną stiukami i wieżyczką.
W parku, na tyłach założenia za trzema wznoszącymi się tarasami połączonymi kamiennymi schodami,
Wolfgang-Farkaš w 1778 roku postawił letni pałacyk
Dardanele – jeden z najefektowniejszych przykładów
architektury rokokowej na terenie dzisiejszej Słowacji.
Zdążył on jednak wybudować tylko jedno skrzydło,
środkowe, z planowanego trójosiowego założenia.
W latach 1974-1983 dokonano rekonstrukcji tego założenia zgodnie z pierwotnym planem i dobudowano
dwa brakujące skrzydła pałacyku. W rękach tego rodu
założenie pozostawało do roku 1933, kiedy odkupił je
Aleksander Wieland. W roku 1945 zostało ono skonfiskowane przez państwo czechosłowackie.
Zabytkowe wnętrza obu budowli zajmuje od 1959
roku Muzeum Mebli Historycznych (filia Muzeum
Krajoznawczego w Spiskiej Nowej Wsi), w którym
warto obejrzeć kolekcję mebli, obrazów i porcelany z różnych spiskich rezydencji. Z kolei wnętrza
pałacyku Dardanele – pokryte malowidłami o tematyce mitologicznej – kryją kolekcję zabytkowych
instrumentów muzycznych: na parterze – organy,
a na piętrze – strunowe instrumenty klawiszowe
(klawikordy, klawesyny i cymbały).
Z pałacowym ogrodem sąsiadują zrujnowane
zabudowania folwarczne z XVIII w. W północnozachodniej części wioski, przy bocznej drodze do
Lewoczy na starym kirkucie spośród trawy wystają kamienne macewy. 2,5 km na wschód od wioski
znajduje się rezerwat przyrody „Markušovské steny” z malowniczymi formacjami skalnymi, z których najbardziej efektowny to Markušovský skalný
hríb (Markuszowski skalny grzyb). n

Krzysztof Staszewski
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Polecane Lektury
Najnowsza publikacja wydawnictwa zabiera nas na wędrówkę przez kilkunastodomowy Olchowiec – wioseczkę położoną w jednej z intrygujących dolin Beskidu Niskiego. Mieszkają w niej na stałe wyłącznie Łemkowie, co jest obecnie krajowym ewenementem. To bardziej esej fotograficzny niż album, w którym zamieszczono ponad 100 zdjęć pochodzących ze zbiorów mieszkańców i przyjezdnych oraz opatrzono komentarzami.
Fotografie dokumentują momenty z historii Olchowca i dziejów mieszkających w nim rodzin od czasu, kiedy
we wsi pojawili się pierwsi fotografowie – a było to niedługo po upowszechnieniu się fotografii w Polsce – po
dziś dzień. Czytelnik poznaje zręby ogólnej historii Olchowca i kilka jej najważniejszych elementów: troska
o cerkiew, powstanie i zamknięcie szkoły, istnienie prywatnego muzeum, rozsławianie miejscowości przez
łemkowski kermesz. Książka to znacznie więcej niż fotograficzna monografia wsi. To jakby opowieść o pewnym niepozornym miejscu na mapie, przez które się nie podróżuje – choćby ze względu na jego wielkość, ale
przez które się wędruje, dom po domu, człowiek po człowieku.

Urszula i Wiesław Żyznowscy, Olchowiec w niskim Beskidzie,
Wydawnictwo Żyznowski, Siercza 2010

17 ciekawych opowieści pieczołowicie zebranych przez autora (wcześniej publikowanych w czasopiśmie
„Ciśniańskie Echa”) to historie związane z najbardziej tajemniczymi, niezbadanymi lub prawie zapomnianymi
wydarzeniami z historii Bieszczadu. Dzięki lekturze starych kronik, dokumentów i prac literackich powstał obraz Bieszczadu pełnego mrocznych wątków, zagadek, zapomnianych miejsc i rytuałów, ciekawych zwyczajów,
minionych ludzkich losów... Skąd wzięła sie legenda bieszczadzkich Zakapiorów, gdzie w Bieszczadzie znajdziemy kurhany i zapomniane sztolnie i co mogli na tych ziemiach pozostawić templariusze, jak odbywano
święta i jarmarki, jakimi metodami leczyła ciśniańska czarownica? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie właśnie w tej niezwykłej książce.

Krzysztof Antoniszczak, Tajemnice Bieszczadu, Wydawnictwo Kwinto i Spółka, Cisna 2008

Książka zajmuje się tematyką najczęściej w literaturze regionalnej pomijaną. Przedstawia dzieje Przeworska
zdecydowanie stawiając na pierwszym planie losy jego mieszkańców, a nie tylko historiografię samego miasta.
Główny punkt ciężkości autor kładzie na obserwacje przemian, jakimi podlegała niewielka społeczność miejska
okresie autonomii galicyjskiej. Możemy tu znaleźć informacje o przemianach demograficznych, opis ewolucji
struktury zawodowej, a także dane o sytuacji kobiety w Przeworsku. Uzupełnia to zestaw niezwykłych zdjęć,
w większości portretów mieszkańców grodu nad Mleczką z przełomu XIX i XX wieku.

Szczepan Kozak, Mieszkańcy Przeworska w latach 1867–1914 (Zagadnienia społeczne i demograficzne),
Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-parkowy, Przeworsk 2010

Publikacja prezentuje wyjątkowe drzewa rosnące w dorzeczu środkowego Sanu.
Autor skupił swoją uwagę zwłaszcza na
drzewach wiekowych, które niejednokrotnie są żywymi świadkami ważnych wydarzeń historycznych, zamierzchłych czasów,
strażnikami świątyń, kaplic, cmentarzy,
dawnych dworów, pałaców, zamków. Wiele z nich owianych jest legendą, stanowią
też pomnik przyrody. Książka przedstawia
w sposób szczególny walory zabytkowe,
jak również krajobrazowe drzew (kompozycje założeń parkowo-ogrodowych) z wykorzystaniem gatunków egzotycznych.

Tadeusz Misiak, Magiczne drzewa w dziejach, legendach
i środowisku nad środkowym Sanem,
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2010

Część pierwsza publikacji poświęcona jest refleksji nad przeszłością, stąd
teksty: Józefy Kostek Motywy religijne
w twórczości rzeźbiarza Józefa Wilka
i Marty Trojanowskiej Ikonografia maryjna w grafikach z teki Bogurodzica Anieli
Pawlikowskiej. Uzupełniają je prace: Grażyny Stojak, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wybrane realizacje konserwatorskie z zakresu sztuki sakralnej
w latach 2008-2009 oraz Justyny Sprutty
Wpływ sztuki zachodniej na ikonę rosyjską i ukraińską w XVI–XVIII wieku. Część
druga publikacji porusza problem sztuki współczesnej i jej relacji z sacrum.

Sztuka sakralna wolność i odpowiedzialność, Materiały z sesji
naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo
Miłośników Sztuki Sakralnej Przemyśl, 8 października 2009
roku, red. naukowa Zofia Bator, Przemyśl 2009

