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Parafię ufundowali właścicie-
le dóbr Kmitowie przed ro-
kiem 1488. Pierwszy drew-

niany kościół w Dylągowej został 
przez kolatora Stanisława Ma-
teusza Stadnickiego doszczętnie 
ograbiony i w 1559 r. zamieniony na zbór kalwiński. 
W 1625 r. Marcin ze Żmigrodu Stadnicki kasztelan 
sanocki (syn Stanisława) zwrócił świątynię katolikom 
i zatwierdził nowe przywileje dla parafii. W 1703 roku 

kościół spłonął doszczętnie. Na 
jego miejsce zbudowano w roku 
1706 kolejny drewniany, a  jego 
fundatorami byli Teofila z Czar-
toryskich Ogińska i  Stanisław 
Pękalski. Ten nowo wzniesiony 
budynek konsekrowany został 
w roku 1711. 

Obecny murowany kościół 
w  Dylągowej zbudowano na 
nowym miejscu z inicjatywy ks. 
Jana Marii Stelińskiego w latach 
1905-1911, według projektu in-
żyniera Stanisława Sikorskiego 
z  Krosna, a  pracami budowla-
nymi kierował Andrzej Wolań-
ski z Dynowa. Jego konsekracji 
dokonał w  r. 1925 ordynariusz 
przemyskiego biskupa Anatola 
Nowaka. Kościół zaprojekto-
wany w  stylu neoromańskim 
ma 33 m długości, 15 m szero-
kości i 12 m wysokości. Jest to 
budowla wieżowa, trzynawowa, 
z dwoma kaplicami, po bokach 
prezbiterium znajdują się za-
krystia i skarbiec. 

Trzy ołtarze, główny 
i  dwa boczne, przenie-
sione ze starego kościo-
ła, zostały obecnie od-
nowione i  pozłocone.  
W ołtarzu głównym znaj- 
dują się obrazy: św. Zo-
fii, patronki tej świątyni, 
Zwiastowania NMP, a  na 
zasuwie krucyfiks z  po-
staciami św. Jana i  Marii. 
W  bocznych ołtarzach 
są obrazy św. Antoniego 
i  Matki Bożej zakupio-
ne w  1902 r. w  Wiedniu. 
Z  czasu budowy pocho-
dzi także nowa ambona 
wykonana w  pracowni 
Antoniego Rarogiewicza 
w Przeworsku. W świąty-
ni przetrwał zespół witra-
ży wykonanych w 1909 r. 
przez Krakowski Zakład 
Witraży S.G. Żeleńskiego 
wg projektu Stanisława 
Matejki, bratanka Jana. 

Zrealizowane prace re- 
nowacyjne objęły remont  
elewacji i  dachu świąty-
ni. Konserwacji poddano 
zabytkowe ołtarze, ambo-
nę, chrzcielnicę, prospekt 
organowy, konfesjonały, 
ławki i zespół feretronów. 
Wszystkie te prace były 
możliwe dzięki dotacji ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 
2007–2013. n

Losy parafii w  Dylągowej były burzliwe. W  XVI wieku drewnianą 
świątynię zamieniono na krótko na protestancki zbór. Na początku 
XVIII wieku spłonęła ona całkowicie, odbudowana stała tu przez lat 
200. W 1927 r. przeniesiono ją do wsi Gdyczyny. Dwie dekady wcześniej 
w  jej sąsiedztwie wymurowano nowa budowlę. Po spaleniu wsi przez 
UPA parafia przestała istnieć. Obecnie kończone są pracę renowacyjne, 
największe od 100 lat, które przywracają świetność zabytkowego 
gmachu i jego cennego wyposażenia. 

Kościół pw. Świętej Zofii w Dylągowej przed i po remoncie

Ołtarz główny po zakończeniu 
prac konserwatorskich zachwyca 
bogactwem złoceń oraz 
mistrzowskim wykonaniem detali

RZESZÓW

Dylągowa

Dynów

Dejiny farnosti a kostola sv. Žofie v obci Dylągowa 
boli počas 500-ročnej histórie búrlivé. Ukončili sa 
renovačné práce na fasáde a streche chrámu. Re-
štaurované boli pamiatkové oltáre, ambóna, krsti-
teľnica, organový prospekt, spovednice, lavice a 
kolekciu prenosných obrazov (gr. pheretron). To 
všetko vďaka dotáciám z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho 
operačného programu Podkarpatského vojvod-
stva na roky 2007–2013.

Z unijnej dotacji



3O d  R e d a k c j is p i s  t R e ś c i

dwumiesięcznik bezpłatny
nr 4(23), VII–VIII 2010, Rzeszów

ISSN 1898-6579

Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Redakcja: 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 6/317, tel./fax: 017 852 85 26
e-mail: krzysiek@procarpathia.pl; www.skarbypodkarpackie.pl; www.procarpathia.pl
Redaktor naczelny: Krzysztof Zieliński
Współpraca:  B. Adamska, A. Adamski, F. Chmielewski, I. Fac, P. Galek, A. Garbacz, M. Kaczor, 
P. Kazimirowicz, P. Kocząb, A. Krzykwa, I. Kunysz, E. Marszałek, 
D. Paczkowski, J. Rodák, J. Stankiewicz, J. Szarek, J. Wygoda, D. Zahel
Opracowanie graficzne, łamanie: KORAW Dorota Kocząb
Druk: RESPRINT Rzeszów
Tłumaczenie na jęz. słowacki: Agencja Usług Językowych TRANSLATOR Roman Golesz

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: fragment ołtarza z kościoła pw. Św. Zofii w dylągowej
fot. Krzysztof Zieliński

2

4

14

12

16

24

33

30

25

26

36

41

46

48

44

Fundusze i zabytki

spOtkanie z dziełem

muzealnictwO

muzealnictwO

GRunwaldzka ROcznica

ROcznica

z kaRt histORii

sylwetki

muzealnictwO

tO też są zabytki

zielOne skaRby

dObRa utRacOne

tuRystyka wOjenna

pOlecane lektuRy

nekROpOlie

Z unijnej dotacji Krzysztof Zieliński

Haftowana opowieść o grzechu Barbara Adamska

Wlastimil Hofman w MNZP Małgorzata Kaczor

Obrońcy miasta Dorota Zahel

Praojcom na chwałę, 
braciom na otuchę Inga Kunysz

Piętnastotonowy „Grunwald”  Paweł Galek

Leśne Towarzystwo
z podkarpacką tradycją Edward Marszałek

Ojciec polskiej ekologii Izabela Fac

Polska pięknieje Anna Garbacz

Modernizm i art déco Antoni Adamski

Parki krajobrazowe na Podkarpaciu opr. Jacek Szarek

Romantyczna rezydencja 
Skrzyńskich Filip Chmielewski

Ślady na pograniczu Jozef Rodák

Ślady na pograniczu Krzysztof Zieliński

Zniszczone, nie zapomniane  Paweł Kazimirowicz
 fot. Jerzy Wygoda

Numer 7 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

Drodzy Czytelnicy
Lipcowa rocznica 600-lecia Grunwaldzkiej Victorii zagościła tak-

że na łamach „Skarbów”. Z jednej strony prezentujemy pierwszą część 
zestawu pomników z poprzednich obchodów sprzed lat 100, z drugiej 
dzieło, które – mam nadzieję w całości – przetrwa co najmniej setki lat. 
Gigantycznych rozmiarów drewniana płaskorzeźba z  Gawłuszowic, 
kopia „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki, przy odpowiednich dzia-

łaniach marketingowych, może stać się atrakcją turystyczną w tej części Podkarpacia. W następnym 
numerze opiszemy pomniki Jagiełły w naszym województwie. Jeśli tylko pojawią się ciekawe propozy-
cje, wachlarz tematów grunwaldzkich możemy znacznie rozszerzyć.

Zapraszam na kolejną wzmocnioną dawkę o historyczno-przyrodniczych walorach naszego re-
gionu. Przypominamy ważną postać dla ochrony przyrody w Polsce – Jana Gwalberta Pawlikowskie-
go z podprzemyskiej Medyki, piszemy o podkarpackich korzeniach Polskiego Towarzystwa Leśnego 
i prezentujemy drugą część parków krajobrazowych w naszym województwie.

Dorzucamy także następną pigułkę muzealną, czyli zestaw wystaw wartych obejrzenia w Mu-
zeum Narodowym Ziemi Przemyskiej  w  Przemyślu. Uzupełnieniem tego jest opowieść o  unikal- 
nym dziele z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie – ornacie „malowanymi” igłą i nicią scenami ze  
Starego Testamentu.

Poruszamy także zagadnienie ważne z  punktu widzenia rozwoju architektury  współczesnej 
w  Polsce – zespołu zabudowy Stalowej Woli powstałej w  czasach COP-u, czyli czystego art déco.  
Ciągle zapominamy, że te cenne już zabytkowo kwartały miejskie są nie zniszczone, odnawiane 
i umiejętnie wykorzystywane do promocji zasobów kulturowych regionu.

A o tym, że nie wolno o tym zapominać przykład z powiatu gorlickiego, który niestety nadal znaj-
duje się w Małopolsce. Piękne zamczysko w Zagórzanach, jeszcze pół wieku temu, w całej okazałości 
zachęcało do zwiedzania. Dziś to smętne ruiny, które żal oglądać. Takie same skojarzenia nasuwają się 
po lekturze fotoreportażu zrujnowanych kirkutów w Łańcucie i Siedleczce. O naszej kulturze i cywiliza-
cji świadczy stosunek do cmentarzy, nieważne jakich nacji i jakich wyznań.

I wreszcie na koniec zachęcam do lektury pierwszego tekstu przysłanego nam zza południowej 
granicy. Historyk Jozef Rodák zaprasza nas do stworzenia nowego, transgranicznego szlaku związa-
nego z turystyką wojenną.

Krzysztof Zieliński
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wostkę można wskazać zastosowanie archaicznej 
techniki hafciarskiej zwanej „cypryjskim złotem”, 
polegającej na wyszywaniu nicią szczelnie owiniętą 
spiralą z cienkiego jak włos drucika, wykonanego ze 
szlachetnego metalu. 

Opowieść o grzechu rozpoczyna scena „Wygna-
nia z  Raju”, umieszczona u  dołu kolumny ornato-
wej. Temat następstw grzechu pierworodnego, opi-
sany w biblijnej Księdze Rodzaju, jest ciągle obecny 
w repertuarze sztuk plastycznych od czasów wcze-
snego chrześcijaństwa po współczesność. Mistrz 
haftu wymodelował kształtne sylwetki Pierwszych 
Rodziców. Rozświetlił ich akty blaskiem srebrzy-
stej bieli. Obok ustawił archanioła Gabriela, wąsa-
tego rycerza z  uniesionym mieczem. Adam i  Ewa 
wyprostowani, obejmując się wzajemnie wydają 
się swobodnie konwersować ze złotopiórym, bo-
skim heroldem. Para pierwszych grzeszników nie 
przejawia trwogi i  rozpaczy, emocji tak chętnie 

Rzeszowskie Muzeum Diecezjalne może 
poszczycić się wyjątkowym obiektem 
sztuki hafciarskiej. Jest nim ornat z „ma-

lowanymi” igłą i nicią scenami ze Starego Te-
stamentu. Haft wykonany w  II połowie XVI 
lub w wieku XVII został przeniesiony na inną, 
nową szatę uszytą z  karminowo-czerwonego 
brokatu, zdobionego welurowymi motywami 
liści akantu i  secesyjnie stylizowanego owocu 
granatu. Praktykę przeszywania zabytkowych 
haftów powszechnie stosowano przy reperacji 
liturgicznych szat, których boki z  aksamitu, 
brokatu, czy jedwabiu szybciej ulegały zużyciu 
niż fragmenty pokryte wyszywaną dekoracją. 
Zapewne dzięki zapobiegliwości sióstr zakon-
nych, zajmujących się reperowaniem kościel-
nych tkanin, ocalało dzieło o  wyjątkowych 
walorach artystycznych i  niezwykle bogate 
treściowo. 

Powierzchnię kolumny, czyli szerokiego 
pasa, biegnącego pionowo przez środek or-
natu wypełniają wizerunki czterech biblijnych 
wydarzeń. Wykonano je metalowymi nićmi: 
w rozmaitych odcieniach złota i srebra oraz uzu-
pełniono barwnymi nićmi z jedwabiu. W niewielkim 

stopniu posłużono się tech-
niką aplikacji, naszywając 
partie twarzy i  dłoni postaci 
z  jedwabnej materii w  cieli-
stym kolorze. W  haftowanej 
kompozycji przeważa ścieg 
kładziony, w  którym równo-
legle ułożone metalowe ni-
ci przytwierdza do podłoża 
stebnówka. Płaski ścieg wy-
konany jedwabiem kreśli rysy 
twarzy i nadaje barwę fryzu-
rom bohaterów haftowanej 
historii. Ścieg łańcuszkowy, 
lamujący kontury aplikacji 
przyszywa je do tła. Bardzo 
dyskretnie prześwitują spod 
złota żywe barwy jedwab-
nych nici w  kolorach: ciem-
nej czerwieni, turkusowego 
błękitu i  zieleni. Jako cieka-

tekst Barbara Adamska, fot. Jacek Stankiewicz

Historia kultury w  Polsce niewiele miejsca poświęca dziełom sztuki tekstylnej, które jako 
przedmioty rzemiosła artystycznego ustępują zainteresowaniu obiektami architektury, 
rzeźby czy malarstwa. A przecież zakres oddziaływania kunsztownie wypracowanych tkanin 
bywał znacznie szerszy niż dzieł tak zwanej wielkiej sztuki. Szczególne znaczenie przypadało 
liturgicznym tkaninom, licznie obecnie zgromadzonym w  diecezjalnych muzeach oraz 
w kościelnych i klasztornych skarbcach.

Scena „Wygnania z Raju”
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wyrażanych w nasyconych  
dydaktyką ilustracjach „Wyg- 
nania z  raju”, jak choćby 
w  słynnym fresku Masac- 
cia z  roku 1425 w  kaplicy 
Brancaccich we florenc-
kim kościele Santa Maria 
del Carmine. Tło rajskiego 
ogrodu wypełniają sub-
telnie stylizowane rośliny, 
a  motyw plecionki tworzy 
poziome pasma bordiury.

Tok narracji haftowanej 
opowieści przesuwa się ku 
górze. Tam następują po 

sobie jak filmowe klatki epizody z  roman-
su Dawida i Betsebe. Od ponad 11 wieków 
dzieje Dawida, wspaniałego władcy Izraela, 
inspirowały malarzy, rzeźbiarzy, literatów 
i  muzyków. Biblijny król był wybitną po-
stacią nie tylko w  tradycji chrześcijańskiej, 
lecz również judaistycznej i islamskiej. Imię 
jego w  języku hebrajskim znaczy „ukocha-
ny”. Życie Dawida jako historycznej posta-
ci zamyka się w  latach ok. 1012–972 p.n.e. 
Starotestamentowa Księga Królów podaje, 
że Dawid, syn Jessego był za młodu paste-
rzem, a  równocześnie muzykiem, lutnistą 
i  poetą, jest bowiem uważany za autora 
biblijnych psalmów. Ogromną sławę przy-
niosło mu zwycięstwo w  pojedynku z  fili-
styńskim gladiatorem Goliatem w  czasie 
wojen toczonych z  najeźdźcami. Zawiść 
panującego wówczas Saula skazała go na 
wygnanie. Po śmierci władcy Dawid za-
siadł na tronie, a jego rządy przyniosły mu 
miano jednego z najwybitniejszych królów 
Izraela. Wielka namiętność do Betsebe (jej 
imię w  wersji hebrajskiej „córka radości”), 

małżonki hetyckiego wojownika Uriasza po-
ciągnęła go do grzechów cudzołóstwa i spowo-
dowania śmierci rywala. Dawid ujrzał kapiącą 
się w ogrodzie piękną Izraelitkę. Wezwał ją do 
pałacu i uczynił swoją nałożnicą. Zaś męża jej 
posłał na pewną śmierć w walce. Owocem ich 
grzesznej miłości był syn, zmarły w  niemow-
lęctwie. Przedwczesną śmierć dziecka odczy-
tano jako Bożą karę. Dawid nakłoniony przez 
proroka Natana poślubił Betsebe. Ich syn Salo-
mon, zrodzony z legalnego związku, odziedzi-
czył tron i sprawował rządy jako władca słyną-
cy z mądrości. 

W bogatej ikonografii Dawida odnajdujemy 
jego wizerunki jako przodka Marii i Chrystu-
sa, idealnego, chrześcijańskiego władcy, po-
ety, muzyka, a  przede wszystkim biblijnego 
herosa. Z  IX w., z  wczesnośredniowiecznych 
czasów karolińskich, pochodzi płaskorzeźbio-

o grzechu

Massacio, fragment fresku 
Wygnanie z Raju

André Beauneveu, Król Dawid, Psałterz księcia Jean de Berry, 
Biblioteka Narodowa, Paryż, 1402

U góry: Muzykujący Dawid, poniżej:  Prorok 
Natan wzywający króla Dawida do pokuty 

po grzechu z Betsebą, Psałterz Paryski, 
Biblioteka Narodowa, Paryż, IX w.
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na plakietka z  kości słoniowej 
z  postacią młodzieńczego Da-
wida w  stroju rzymskiego kon-
sula. Ubiór ten akcentuje sym-
bol władzy monarchii rządzonej 
przez Boga.

Także ze sztuką karolińską 
wiąże się najbardziej liryczny 
obraz Dawida. W  IX w. w  mi-
niaturze Psałterza Paryskiego 
występuje jako antyczny, muzy- 
kujący pasterz. Towarzyszą mu  
nimfy: Echo i Melodia oraz stad- 
ko zasłuchanych zwierząt, zu-
pełnie jak w  greckim micie 
o Orfeuszu. Średniowiecze jed-
nak dostrzega w osobie Dawida 
przede wszystkim sprawiedli-
wego i  bogobojnego władcę, 
chętnie przedstawianego na wi- 
trażach, arrasach, w  miniatu-
rach książkowych i na freskach. 
U  zarania renesansu kupieckie 
republiki Italii czynią z  postaci 
biblijnego herosa symbol cnót 
republikańskich. Czczą w  jego 
osobie niezłomnego bohatera 

walki, w  której słabszy przemyślnością i  sprytem 
zwycięża potężnego przeciwnika. Pogromcę Golia-
ta przedstawiali najznakomitsi florenccy rzeźbia-
rze: Donatello w roku 1435, Andrea del Verrochio 
ok. 1475 r. i Michał Anioł w 1504 r., a wraz z nimi 
cała plejada mistrzów pędzla: Rafael, Tycjan i Tin-
toretto. Malarze baroku też często sięgali po motyw 
Dawida prezentującego odciętą głowę Goliata.

Na sklepieniu w refektarzu dawnego klasztoru pija-
rów (obecnie w rzeszowskim Muzeum) polichromia 
z końca XVII stulecia przedstawia biblijnych bohate-
rów, a wśród nich chłopięcą postać Dawida, dźwigają-
cego gigantyczny łeb filistyńskiego wojownika.

W ikonografii Dawida odnajdujemy miłosny wą-
tek, którego fabuła przypomina pieśni trubadurów. 
Tę romansową historię szczególnie ulubili sobie 
artyści jesieni średniowiecza. Chętnie korzystali 
z niej malarze odrodzenia i baroku. 

Nieżyjący już prof. Zdzisław Kępiński podał ory-
ginalną i przekonującą interpretację słynnego dzieła 
Jana van Eycka z 1443 r. Portret małżeństwa Arnol-
finich. Kępiński odkrywa w tym wspaniałym malo-
widle własny portret artysty i jego żony Małgorzaty 
– ale pomyślany jako scena historyczno-biblijna, 
wyobrażająca Dawida i Betsebe. Profesor argumen-
tuje swoją tezę przypominając o bliźniaczej tema-
tycznie kompozycji, przedstawiającej toaletę kró-
lewskiej wybranki w zaginionym obrazie van Eycka, 
znanym dzisiaj na podstawie XVII-wiecznej kopii. 
Niderlandzki artysta wyraził symbolicznie idealną 
miłość małżeńską, zaś w płaszczyźnie teologicznej 

s p O t k a n i e  z  d z i e ł e m

Gentile da Fabriano, Dawid, Galeria Uffizi, Florencja, 1423 r.

Tycjan, Dawid i Goliat, kościół Santa Maria 
della Salute, Wenecja, 1542–1544 r.

Od lewej: Donatello, rzeźba Dawida z ok. 1430–1440 oraz Andrea del Verrocchio, rzeźba Dawida z ok. 1475 r., 
obydwie przechowywane w Museo Nazionale del Bargello, Florencja; Michał Anioł, Dawid, Galleria 
dell’Accademia, Florencja, 1501–1504 r.
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powiązał ten wątek z nadejściem Zbawiciela i jego 
królewskim, dawidowym pochodzeniem. 

Dzieło Jana van Eycka niewątpliwie zainspirowało 
Hansa Memlinga do przedstawienia pięknego, ko- 
biecego aktu w obrazie Betsebe w kąpieli (1475 r.), 
ukazanego na tle łaźni i  sypialni – pomieszczeń 
związanych z życiem intymnym. W kolekcji książąt 
Czartoryskich pozostają godzinki zwane „Modli-
tewnikiem króla Henryka Walezjusza” z początku 
XVI w., ilustrowane przez Jeana Bourdichon ze 
szkoły w Tours. Miniaturzysta ulegający wpływowi 
niderlandzkiej sztuki namalował złotowłosą pięk-

ność, odzianą jedynie w  bogatą 
biżuterię i  przejrzysty woal. Zaś 
król, kryjący się w  cieniu pała-
cowej fasady, podgląda Betsebe, 
stojącą w środku sadzawki w re-
nesansowym ogrodzie. Poetycki 
wdzięk i  wyrafinowany erotyzm 
emanują z obrazów Jana Massy-
sa, przedstawiciela dworskiego 
stylu szkoły Fontainebleau. Bet-
seba jest tutaj wytworną damą 
o intrygującej urodzie. Jej smukłe 
kształty przystrajają jedynie bo-
gate klejnoty. Aluzję do kąpieli 
stanowi mała mosiężna misa. 
Tłem jest rozległa panorama 
miasta z orientalizującą architek-
turą i  egzotyczną roślinnością. 
Dawid spogląda na Betsebe z wy-
sokości pałacowego tarasu.

Obraz nieokreślonego fla-
mandzkiego malarza z pocz. XVI 
wieku przedstawia dzieje biblij-
nego romansu. Na tle idealnie 
kształtowanej architektury rene-
sansowego, dworskiego ogrodu 
rozgrywają wspólne losy Dawida 
i  Betsebe. Zaś labirynt, zbudo-
wany z koncentrycznych kręgów 
żywopłotu odczytujemy jako me- 
taforę intryg ich zakazanego 
związku. 

s p O t k a n i e  z  d z i e ł e m

Jan van Eyck, Portret małżeństwa Arnolfinich, 
National Gallery, Londyn, 1434 r.

Jan Massys, Dawid i Betsebe, Luwr, Paryż, 1562 r.

Artemisia Gentileschi, Kąpiąca się Betsebe, 
Neues Palais, Poczdam, 1650 r.

Od lewej: 
Hans Memling, Betsebe w kąpieli, Staatsgalerie, 
Stuttgart, ok. 1480 r.; 
Jean Bourdichon, iluminacja Betsebe w kapieli z Godzinki 
króla Ludwika XII, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, XVI w.; 
Lucas Cranach Starszy, David i Betsebe, 1526 r.; 
Jan Massys, Toaleta Betsebe, kolekcja prywatna
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Narracyjny cykl dziejów Dawida 
służył też dekoracji ozdobnych przed-
miotów użytkowych. Ze zbiorów Luw-
ru pochodzi blat stołu dekorowany 
w  1534 r. malowidłem niemieckiego 
artysty Hansa Sebalda Behama. Ma-
larz uwzględnił w  opowieści o  życiu 
starotestamentowego herosa sceny 
odnoszące się do jego grzesznej na-
miętności, które to rozgrywają się 
na tle architektury idealnego miasta 
z czasów Odrodzenia. 

U  schyłku renesansu i  w  epoce ba-
roku na płótnach wielkich mistrzów 
malarstwa pojawia się samotna Betse-
be. Jej akt w obrazie Tintoretta Toaleta 
Betsebe przypomina popularne wów-
czas wizerunki Wenus, ucieleśniającej 
fizyczne piękno i  zmysłową miłość. 
Rembrandt, dając dowód siły uczucia 
i  czułości sportretował jako Betsebe 
towarzyszkę swojego życia Hendrickje 
Stoffels. Wspaniałe studium niewie-
ściego ciała odzwierciedla także stan 
duszy modelki. W obu kompozycjach 
brakuje postaci Dawida. Jego obec-

ność zastąpiła kartka papieru, list przyzywający 
piękną mężatkę do królewskich komnat.

Haft z  kolekcji Muzeum Diecezjalnego przed-
stawia dwie sceny z historii Dawida i Betsebe, po-
myślane jako epizody z  dworskiego życia, które 
toczy się w  scenerii bajecznego, złocistego prze-
pychu renesansowej rezydencji, wśród wykwintnie 
ukształtowanej pałacowej i ogrodowej architektury. 
Baśniową aurę i liryczny nastrój wyczuwamy w sce-
nie kąpieli. Betsebe, złotowłosa, półnaga, ustrojona 
tylko biżuterię wynurza się z kwadratowej, ocem-
browanej sadzawki. Ponad jej głową wznosi się fon-
tanna ze spływającym strumieniem wody. W dużej 
bliskości pozostaje król. Tak mały dystans dzielący 

s p O t k a n i e  z  d z i e ł e m

U góry od lewej: Cornelis van Haarlem, Toaleta Betsebe, Rijksmuseum, Amsterdam, 1594 r.; 
Hans Sebald Beham, Sceny z życia Dawida, blat stołu, Luwr, Paryż, 1534 r.

Rembrandt Harmensz van Rijn, Hendrickje w kąpieli 
w rzece, National Gallery, Londyn, 1654 r.

Rembrandt Harmensz van Rijn,  
Betsebe z listem Dawida,  Luwr, Paryż, 1654 r.

Willem Drost, Betsebe czytająca list 
od króla Dawida, Luwr, Paryż, 1654 r.
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parę biblijnych bohaterów nie 
pojawiał się w dotychczas w po-
dobnych przedstawieniach. Da-
wid w  monarszym majestacie, 
złocistej szaty i korony wychyla 
się z niskiego tarasu tuż nad po-
stacią kapiącej się. Król trzyma 
w ręku długi zwój papirusowy, 
zapewne list do ukochanej. 
Elementy architektury, pokry-
te misterną dekoracją, koncha 
baldachimu, rzeźbione: fontan-
na i  kandelabr, mur z  rustyką 
i kratą tworzą dalszy plan. Tło 
wypełnia subtelny ornament ze 
stylizowanych liści i wici wino-
rośli, przybierający kształt sy-
metrycznego drzewa, górą zaś 
przechodzącego w  ozdobnie 
zwieńczoną arkadę. 

Powyżej nad pasem plecion-
kowej bordiury rozgrywa się 
kolejny akt miłosnej historii, utrzymanej jak po-
przednia scena w  klimacie dworskiej galanterii. 
Majestatyczny król składa hołd. Klęczy ze złożony-
mi rękoma w pozie adoracji przed stojącą Betsebe, 
długowłosą, odzianą w prostą suknię bez znamion 
mody. Pomiędzy mini wznosi się postument zwień-
czony sylwetką niewielkiego diabełka. Kształtna, 
dziecięca postać mogłaby w  tu raczej odgrywać 
rolę kupidynka, rozkosznego bożka miłości gdy-
by nie jej szatańskie atrybuty: różki, koźle uszy 
i  nie pasująca do młodego ciałka ciemna bródka. 
Motyw demona-kusiciela w  postaci, śmiesznego, 
małego dziecka jest unikalny. Chrześcijańska tra-
dycja przyzwyczaiła nas do budzących przerażenie 
i odrazę wizerunków potwornych wysłanników Lu-
cyfera. Autor rysunkowej kompozycji haftu mógł 
wzorować się na obrazach późnogotyckich mala-
rzy, ilustrujących przypadki bałwochwalstwa, które 
przydarzały się ludowi Izraela, oddającemu cześć 

ustawionym na cokołach pogańskim bóstwom ze 
złotym cielcem na czele. 

Ostatni fragment haftowanej opowieści, naszyty 
na przednią kolumnę ornatu, obrazuje dramatycz-
ne wydarzenia, poprzedzające upadek Samsona, 
izraelskiego mędrca i  mocarza. Według starote-
stamentowej Księgi Sędziów, ów biblijny Herkules 
bronił swoich współbraci walcząc z filistyński-
mi zaborcami. Zakochany w pięknej Filistynce, 
Dalili (jej hebrajskie imię „delikatna, tęskniąca”) 
zdradził jej tajemnicę swojej nadludzkiej, któ-
ra tkwiła w długości jego włosów. Kobieta na-
mówiona do zdrady przez współplemieńców 
ostrzygła włosy Samsona. Herosa opuszczone-
go przez fizyczne moce łatwo pojmali i oślepili 
filistyńscy siepacze.

Samson, którego imię w  języku hebrajskim 
znaczy „człowiek słońca”, podobnie jak Dawid 
wszedł do historii kultury, stając się bohaterem 
dzieł plastyki, muzyki i  literatury. W  średnio-
wieczu widziano w  nim mocarza, pogromcę 
lwa. Walczący z  bestią występuje: na reliefie 
drzwi brązowych katedry w Augsburgu z XI w., 
na emaliowanej plakiecie przepięknego ołtarza 
mistrza Mikołaja z Verdun z 1181 r. ,w płasko-
rzeźbie w katedrze w Chartres z XIII w.

Wątek Samsona i  Dalili inspirował artystów 
nowożytnych: od dzieł Łukasza Cranacha Star-
szego, poprzez kompozycje Paola Veronese, 
Jana Lievensa, Rubensa, Rembrandta po Guida 
Reniego i  Guercina. Malarze baroku chętnie 
sięgali po temat, który pozwalał rozbudować 
jak na scenie dramatyczną akcję z  głównymi 
postaciami: Samsona i Dalili, która obcina mu 
włosy oraz z tłumem statystów– siepaczy doko-
nujących pojmania i oślepienia.

s p O t k a n i e  z  d z i e ł e m

U góry fragmenty ornatu z Muzeum 
Diecezjalnego w Rzeszowie,  

od lewej: scena hołdu klęczącego 
króla Dawida składanego przed 

Betsebą oraz pojmanie Samsona

Mikołaj z Verdun, Samson i lew, detal 
ołtarza z Verdun, Klosterneuburg, Austria

Kapitel z rzeźbą Samsona z lwem, 
bazylika Sainte-Marie-Madeleine de 

Vézelay, Francja, 1140–1150 r.

Fragment ornatu z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie,  
scena kąpieli Betsebe podglądanej przez króla Dawida
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Haftowana kompozycja ilustruje moment, gdy 
bohater podstępnie zwabiony w pułapkę ufnie spo-
czywa na kolanach ukochanej. Kobieta odziana we-
dług renesansowej mody, w wydekoltowaną suknię 
z  bufiastymi rękawami i  fantazyjny czepiec, spod 
którego spływają jej długie włosy, jedną ręką gładzi 
głową małżonka, w  drugiej trzyma małe srebrne 
ostrze. Obok wąsaty rycerz w stylizowanym stroju: 
w kapeluszu z szerokim rondem i antykizującej tuni-
ce, której krótka spódniczka ma kształt kwiatowego 
kielicha zdążył już pojmać Samsona na złoty arkan. 

Za chwilę pozbawi go wzroku, wypalając mu oczy 
płomieniem z kaganka, trzymanego w ręce. Złoci-
sty ornament tła powtarza motywy zdobiące dalszy 
plan jak w scenach z historii Dawida i Betsebe. 

Trudno osądzić, czy hafty naszyte na ornat sta-
nowiły całość kompozycji. Zakładając, że mogłoby 
brakować fragmentu usuniętego podczas reno-
wacji tkaniny, to i  tak przedstawione tutaj sceny 
ze Starego Testamentu układają się w  fascynują-
cą opowieść, której przewodnim motywem jest 
grzech. Postępek ten naruszający ład boski i mo-
ralny, ukazany jako efekt wpływu demonicznych 
sił na ludzką naturę, sprowadza zgubne działanie 
kobiety-kusicielki. Jej to bowiem namowa lub usi-
dlenie niewieścimi wdziękami doprowadza do nie-
szczęścia, nawet przywodzi do upadku mężczyznę 
uchodzącego za mędrca.

W płaszczyźnie wartości formalnych i  estetycz-
nych haft prezentuje wysoką jakość techniczną wy-
konania. Znakomita rysunkowa kompozycja jasna, 
klarowna opiera się na symetrii równoważącej bo-
gactwo jej elementów. Trudno nie zachwycić się jej 
złocistą aurą, subtelnie walorowo różnicowaną. 

Kimkolwiek był mistrz tekstylnego arcydzieła, 
powstało ono w  kręgu dworskiej lub klasztornej 
kultury renesansu. Dotąd nie udało mi się odna-
leźć tkaniny stylistycznie odpowiadającej kolumnie 
ornatowej z Muzeum Diecezjalnego. Bez rezultatu 
poszukiwałam analogicznego dzieła wśród tkanin 
wywodzących się z  hafciarskich pracowni wawel-
skiego dworu, jak i  tekstyliów dostępnych w  mu-
zeach sztuki sakralnej w kraju i za granicą. Sadzę, 
że dalsze szczegółowe badania nad sferą ikonogra-
ficzną oraz  nad stylem tkaniny pozwolą określić 
jej proweniencję, a  może i  odnaleźć graficzny lub 
malarski wzór, który inspirował autora haftowanej 
kompozycji tak pięknie ilustrującej opowieść o wy-
stępkach spowodowanych namiętnością i pożąda-
niem, czyli inaczej mówiąc o trudnej miłości. n

Od lewej: 
Andrea Mantegna, Samson i Dalilia, 
National Gallery, Londyn, ok. 1495 r.;
Lucas Cranach Starszy, Samson 
i  Dalilia, Metropolitan Museum of Art, 
Nowy Jork, ok. 1529–1530 r.;
Gerrit van Honthorst, Samson 
i Dalilia, ok. 1615 r.

Peter Paul Rubens, Samson i Dalilia, 
National Gallery, Londyn,  
ok. 1609–1610 r.

s p O t k a n i e  z  d z i e ł e m
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Od lewej: 
Jan Lievens, Samson i  Dalilia, 
Rijksmuseum, Amsterdam,  
między 1630–1635 r.;
Rembrandt Harmensz van Rijn, 
Samson i Dalilia, Gemäldegalerie, 
Berlin, 1628 r. (?)

Rembrandt Harmensz van Rijn, Oślepienie Samsona, 1634 r.

Anthony van Dyck, Samson i Dalilia, 
Kunsthistorisches Museum, Wiedeń, I tercja XVII w.

s p O t k a n i e  z  d z i e ł e m

Rzeszowské diecézne múzeum 
sa môže popýšiť výnimočným ob-
jektom umeleckej výšivky. Je ním 
ornát s výjavmi zo Starého Zákona 
„maľovanými” ihlou a  niťou. Výši-
vka bola zhotovená v 2. pol. 16. a v 
17. storočí bola premiestnená na 
iný, nový odev ušitý z karmínovo-
-červeného brokátu, zdobený ve-
lúrovými motívmi akantových listov 
a  secesne štylizovaného granáto-
vého jablka. Prax prešívania pa-
miatkových výšiviek sa všeobecne 
využívala pri oprave liturgického 
odevu, ktorého boky z hodvábne-
ho zamatu, brokátu alebo hodvábu 
sa ničili rýchlejšie ako časti pokryté 
vyšívanou dekoráciou. Isto vďaka 
rádovým sestrám, ktoré sa zaobe-
rali opravami cirkevných tkanín, 
sa zachovalo dielo s výnimočnou 
umeleckou hodnotou a neobyčaj-
ne bohatým obsahom. 

Povrch širokého pásu, pre-
biehajúceho stredom ornátu, vy-
pĺňajú obrazy štyroch biblických 
výjavov. Boli zhotovené kovo-
vými niťami: v rozmanitých od-
tieňoch zlata a striebra, doplnené 
farebnými hodvábnymi niťami. 
V menšej miere bola použitá tech-
nika aplikácie, našitím partií tvárí 
a dlaní postáv z hodvábnej látky 
v telovej farbe. Vo výšivke preva-
žuje plný steh, v ktorom rovno-
bežne uložené kovové nite upe-
vňuje do podkladu štep. Plochý 

steh vykonaný hodvábom kreslí 
rysy tváre a dodáva farbu vlasom 
hrdinov vyšívaného príbehu. Re-
tiazkový steh lemujúci obrysy 
hodvábnych aplikácií ich prišíva 
na pozadie. Spod zlata len veľmi 
jemne presvitajú živé farby ho-
dvábnych nití vo farbách tmavej 
červene, tyrkysového blankytu 
a zelene. Zaujímavosťou je použi-
tie zastaranej techniky vyšívania 
nazývanej „cyperské zlato”, spo-
čívajúcej v obšívaní niťou tesne 
ovinutej špirály z drôtika z ušľach-
tilého kovu, tenkého ako vlas. 

Rozprávanie o hriechu začína 
scéna „Vyhnania z  raja”, umiest-
nená v páse na ornáte. Smer roz-
právania vyšívaného príbehu sa 
presúva nahor. Tam po sebe na-
sledujú, ako filmové sekvencie, 
epizódy z  milostného románu 
Dávida a  Betsabé, podané ako 
epizódy z dvorného života, ktorý 
sa odohráva v scenérii rozprávko-
vého, zlatého prepychu rene-
sančnej rezidencie, medzi okáza-
lo upravenou zámkovou a  záh-
radnou architektúrou. 

Posledný fragment vyšíva-
ného príbehu zobrazuje drama-
tické udalosti, predchádzajúce 
úpadku Samsona, izraelského 
mudrca a  vladára. Kýmkoľvek 
bol majster textilného veľdiela, 
vzniklo v priestore svetskej alebo 
kláštornej kultúry renesancie. 

Vyšívané rozprávanie o hriechu
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Początki działalności Krakowskie-
go Bractwa Kurkowego – mówiąc  
obrazowo – „giną w  pomroce 

dziejów”. Według tradycji powsta-
ło pod koniec XIII w., kiedy otoczo-
no Kraków pierwszymi fortyfikacjami. Na pewno 
funkcjonowało w XV, a być może już w XIV wieku. 
Jednym z  najwcześniejszych źródeł ikonograficz-
nych jest ilustracja w  Kodeksie Baltazara Behema 
z  1505 r., przedstawiająca Szkołę Strzelecką, jak 
wtedy zwano bractwo, podczas strzelania do kura. 
Na miniaturze tej z  lewej strony stoi dwóch męż-
czyzn w  zbrojach trzymających tarcze z  wizerun-
kami św. Barbary i  św. Jerzego. Niewykluczone, 
iż są to patroni krakowskiego bractwa. Wiadomo, 
iż w innych miastach św. Jerzy patronował miesz-
czańskim stowarzyszeniom. W  1565 r. burmistrz 
i  rajcy ofiarowali bractwu srebrną figurę ptaka – 
klejnot króla kurkowego. Miało to swoje uzasadnie-
nie, jako że rada miasta sprawowała swoistą opiekę 
nad bractwem. Kur (właściwie orzeł) jest prawdo-
podobnie dziełem miejscowego złotnika. Trybowa-
ny w srebrnej blasze, rytowany, częściowo złocony, 
zdobiony kameryzacją (kamieniami jubilerskimi) 

jest jednym z  niewielu zachowanych przykładów 
złotniczych wyrobów świeckich wysokiej klasy z 
tego okresu. Choć był fundacją mieszczańską, to 
według legendy miał być darem króla Zygmunta 
Augusta, który popierał bractwa kurkowe. Być mo-
że był on obecny przy wręczaniu srebrnego ptaka 
i stąd wzięło się przekonanie, iż był inicjatorem tej 
fundacji. Kur krakowski nie jest jedynym zachowa-
nym, ani najstarszym klejnotem tego rodzaju, ale 
reprezentuje najwyższy poziom wykonania spo-
śród wszystkich. 

Działalność bractwa w  średniowieczu i  okresie 
nowożytnym nie została jeszcze dokładnie prze-
badana, głównie z powodu skąpego materiału źró-
dłowego. Wiadomo jednak, że burmistrz i  rada 
miasta sprawowali opiekę i kontrolę nad działalno-
ścią bractwa. Oni też pierwsi zatwierdzali statuty 
i przywileje bractwa, które zapewne, podobnie jak 
statuty cechów w miastach królewskich ostatecznie 

były zatwierdzane przez mo-
narchę. Dzięki Janowi Długo-
szowi wiemy, że pierwsza sie-
dziba bractwa mieściła się za 
Bramą Mikołajską i  tam też, 
na wschodnich obrzeżach 
miasta, odbywały się zawody 
strzeleckie. W  późniejszym 
okresie przeniesiono ją do 
tzw. Ogrodu w  międzymu-
rzu tej bramy, tj. pomiędzy 
zewnętrznym i wewnętrznym 
pasem obwarowań. Pierwszy 
Celestat (celstat), gdyż tak na-
zywano strzelnicę, a  później 
i  siedzibę bractwa, został za-
jęty i spalony przez Prusaków 

Bogate tradycje bractw kurkowych, także Krakowskiego Bractwa Kurkowego 
wywodzą się z  obyczajów mieszczańskich, głównie cechowych, sięgających 
jeszcze średniowiecza. Najbardziej znana – strzelanie do kura, bezpośrednio 
wywodzi się z jednego z mieszczańskich obowiązków, czyli obrony jego murów 
przed nieprzyjacielem. Życie miasta i jego obywateli było regulowane szeregiem 
przepisów. Przyjęcie prawa miejskiego niosło ze sobą szereg przywilejów, ale też 
i  obowiązków. Jedną z  powszechnie obowiązujących zasad było zrzeszanie się 
rzemieślników i kupców (a przynajmniej ich części) w specjalnych korporacjach, 
czyli cechach, które również rządziły się własnymi prawami, regulując wszelkie 
kwestie, prawne, obyczajowe, itd., związane z pracą i życiem rzemieślników.

m u z e a l n i c t w O tekst Dorota Zahel, fot. Dariusz Paczkowski

obrońcy miasta
Tradycje krakowskiego Bractwa kurkowego

Jedna z iluminacji  
Kodeksu Baltazara Behema

Portrety królów Krakowskiego Bractwa Kurkowego przygotowane do zawieszenia
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w 1794 r., po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej. 
Z czasów staropolskich zachowało się kilka doku-
mentów dotyczących bractwa, m.in. poszyt z 1740 r.  
ujmujący niektóre z punktów tzw. ordynacji Szko-
ły Strzeleckiej. Najważniejszym wydarzeniem by-
ło królewskie strzelanie odbywające się w oktawie 
święta Bożego Ciała. Trwało ono kilka dni, a celem 
był zawsze drewniany kur. Zwykle wykonywano 
trzy ptaki, z których jednego wybierał Starszy Brac-
twa i opatrywał swoim podpisem. Ten właśnie kur 
stanowił cel zmagań o  tytuł króla. Jak było wspo-
mniane tytuł ten zdobywał najlepszy strzelec i on 
nosił kura, jako symbol swojej władzy. Drugi w ko-
lejności trafień otrzymywał tytuł marszałka, a jako 
symbol swojej godności nosił laskę. 

Eksponaty prezentowane na wystawie Obrońcy 
miasta. Tradycje Krakowskiego Bractwa Kurkowego 
są szerokim wyborem ze zbioru brackich pamią-
tek prezentowanych na co dzień w  krakowskim 
Celestacie, czyli siedzibie bractwa. Szczególne-
go charakteru ekspozycji nadają portrety królów 
kurkowych, których wystawiono 60, a  także por-
trety prezesów Towarzystwa Strzeleckiego. Ich 
uzupełnieniem są pamiątkowe tarcze strzeleckie 
i  nawiązujące do nich tonda upamiętniające waż-
ne wydarzenia w dziejach bractwa. Znalazły się tu 
m.in. dwie tarcze z półplastyczną figurą kura, z za-
znaczonymi strzałami członków towarzystwa, tar-
cza namalowana z  okazji „Installacyi na Wesołej”, 
czyli otwarcia Strzelnicy w 1837 r. na nowym miej-
scu, tj. obecnego Celestatu (dzisiaj ul. Lubicz 16), 
a także tarcza jubileuszowa z 1865 r. z wizerunkiem  
kura, powstała z okazji 300-letniej  
rocznicy otrzymania tegoż 
przez bractwo (co w owym 
czasie łączono z  datą 
powstania bractwa), 
autorstwa Gustawa 
Lindquista, członka 
towarzystwa i króla 
kurkowego w 1863 
roku. Równie in-
teresujące są dwie 
tarcze namalowane  
na blasze: jedna z ko- 
pią miniatury z kodek- 
su Baltazara Behema 
przedstawiającej strzela- 
nie do kura podarowana 
w 1869 r. przez Juliusza Grossego, 
druga z herbami województw Polski, Rusi i Litwy, 
z  1860 r., prawdopodobnie pędzla G. Lindquista. 
Tonda, nawiązujące kształtem do tarcz strzelni-
czych, najczęściej przedstawiają ważne wydarze-
nia z dziejów bractwa. Najstarsze z nich, z 1837 r., 
przedstawia pochód króla kurkowego Sebastiana 
Glixellego, który miał miejsce w  1787 r., namalo-
wany według pierwowzoru pędzla M. Stachowicza 
z pałacu biskupiego w Krakowie. Inne upamiętnia 
wizytę cesarza Franciszka Józefa I, a  następne je-
go syna arcyksięcia Rudolfa. Dla dzisiejszego wi-
dza mają one dodatkowe znaczenie, gdyż obrazują 

wygląd wnętrz Celestatu w 1851 
i 1887 r. Tondo z widokiem Kra-
kowa według R. Alta, otoczone 
herbami królewskimi i  ziemski-
mi namalowane zostało w  1860 
roku przez G. Lindquista na za-
mówienie współbraci, jako dar 
dla Towarzystwa Strzeleckiego 
we Lwowie. Obraz tak się spodo-
bał, że Lindquist namalował re-
plikę dla krakowskiego bractwa 
prezentowaną na wystawie. 

Niewątpliwie najważniejszym 
eksponatem jest srebrny kur sta-
nowiący najcenniejszą pamiąt-
kę, będący właściwie symbolem 
krakowskiego bractwa. Uzupeł-
niają go dary abdykacyjne kró-
lów kurkowych, przedstawione 
w pewnym wyborze. Znalazł się 
tu m. in., puchar srebrny z 1858 
roku ofiarowany przez Ludwika 
Zieleniewskiego, berło prezesa 
TSK, również srebrne, ofiarowane przez Michała 
Marfiewicza w 1893 r., ubiory trzech członków świ-
ty króla kurkowego (chorążego i  halabardników) 
i  łańcuchy dla marszałków ufundowane w 1909 r. 
przez Józefa Kuleszę, łańcuchy dla wiceprezesów 
TSK, z których jeden fundował w 1914 r. Józef Bia-
lik, a drugi w 1926 r. inż. Piotr Król. Także srebrna 
laska marszałkowska i  laska królewska są darami 
abdykacyjnymi. Pierwszą ufundował, i  częściowo 

sam wykonał, złotnik Karol Modes 
w  1854 r. (od tej pory w  TSK 

zaczęto „mianować” dwóch 
marszałków, zamiast jak 

dotychczas jednego), 
a  drugą inż. Karol 
Rolle w 1929 r. Dość 
duży i  różnorodny 
zbiór tworzą tzw. 
klejnoty, czyli drob-
ne przedmioty, np.  
medale, monety w oz- 

dobnych oprawach, wy- 
roby złotnicze, także 

fundowane jako dary ab- 
dykacyjne, pierwotnie przy- 

wieszane na skrzydłach kura. 
W  zbiorach bractwa znalazły się 

też dary przekazane przez różne osoby i  instytucje 
z okazji ich wizyt w Celestacie, jubileuszy, itp. Naj-
bardziej okazałym z  nich jest srebrny komplet do 
parzenia herbaty ofiarowany w 1880 r. przez cesarza 
Franciszka Józefa. Bardzo piękny jest srebrny puchar, 
który otrzymali Wilhelm i Klementyna Fenzowie na 
dwudziestą piątą rocznicę ślubu, przekazany TSK 
przez Fenza pod koniec życia. Podobny pucharek 
ofiarowało Towarzystwo Strzeleckie z  Rzeszowa 
z okazji jubileuszu w 1856 r. Okazały puchar z zielo-
nego szkła ofiarował Albert Kralik von Meyrswalden, 
jeden ze współwłaścicieli huty szkła w Adolfowie. 

m u z e a l n i c t w O

Profesor Czesław Dźwigaj jako  
król kurkowy podczas procesji  

Bożego Ciała na krakowskim 
Rynku, 2008 r.

Plakat  Obrońcy Miasta, Bractwo 
Kurkowe, proj. Marek Mikrut
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14 tekst Małgorzata Kaczor, fot. Krzysztof Zieliński

Wlastimil Hofman w MNZPNa wystawie zaprezentowano też cynowe półmiski z 2 poło-
wy XVIII w., stanowiące część zastawy stołowej Bractwa Kur-
kowego, a  także srebrne kieliszki i pucharki używane przez 
braci w  1 poł. XX wieku. Wśród przedmiotów używanych 
przez TSK znalazł się tłok pieczętny i drewniany kałamarz. 
Osobną grupę (choć na ekspozycji nie przedstawioną w jed-
nym miejscu) tworzą bardzo zróżnicowane nagrody strze-
leckie: puchary, patery, medale i odznaki różnej wielkości.

Ciekawym przykładem popularności Krakowskiego Brac-
twa Kurkowego i ścisłego łączenia go z historią miasta jest 
szklany pucharek powstały ok. poł. XIX w., na którym wy-
trawiono wizerunek kura z napisem „Pamiątka z Krakowa”.

Uzupełnieniem ekspozycji, nawiązującym do pierwot-
nych obowiązków bractwa jest wybrana broń biała i palna 
pochodząca ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa. Trzy kusze, choć generalnie późniejsze, są repre-
zentantkami jednego z pierwszych rodzajów broni używa-
nych przez bractwa kurkowe, zarówno do obrony miasta, jak 
i do ćwiczeń. Mniej więcej w tym samym czasie były używa-
na broń obuchowa, tj. topór, cep bojowy i  maczuga. Broń 
drzewcowa, tj. glewia i halabardy, szczególnie te drugie, były 
używane właściwie do XVIII w. Jednym z najwcześniejszych 
rodzajów ręcznej broni palnej była hakownica, a te używa-
ne do obrony murów, zwane wałowymi, były zdecydowanie 
dużych rozmiarów. Dwie z  nich znalazły się na wystawie. 
Mniej więcej w tym samym czasie co hakownice, czyli pod 
koniec średniowiecza, wykształciły się moździerze, odmiana 
broni artyleryjskiej o wysokim i zwykle regulowanym kącie 
strzelania, także powszechnie używana na miejskich mu-
rach. Dwa prezentowane są na wystawie. Przykładami bro-
ni używanej w TSK już w celach właściwie sportowych jest 
dubeltówka i dryling pochodzące z drugiej połowy XIX w. 
Przykłady broni uzupełniają trzy hełmy – moriony pocho-
dzące z XVII w., będące przykładami szczególnie popular-
nego rodzaju uzbrojenia ochronnego z tego okresu. 

Przygotowując wystawę jej organizatorzy starali się nie 
tylko przekazać ducha i  tradycje Krakowskiego Bractwa 
Kurkowego, ale przez jej aranżację nawiązać do stałej wysta-
wy w krakowskim Celestacie. 

Wystawa będzie czynna do 25 września 2010 roku w no-
wym budynku MNZP w Przemyślu. n

m u z e a l n i c t w O

Gdyby twórczość Wlastimila Hofmana odnosić do czasów mu współczesnych, jawiłby 
się jako artysta spóźniony. Urodził się w czasach, w których w polskiej sztuce królował 
symbolizm i  modernizm. Uczył się od Jana Stanisławskiego dostrzegania piękna 
polskiego, sielskiego pejzażu, a  od Jacka Malczewskiego fascynacji nierzeczywistą, 
mistyczną stroną życia. Kult sztuki czystej, idealnej, klasycznej, wpajał mu w Paryżu 
Léon Gérôme. Wlastimil Hofman w  latach młodości ukształtował się jako artysta 
i  takim pozostał do końca życia. W  sztuce wokół szalały nowe prądy artystyczne, 
malarze eksperymentowali z formą, kolorem i barwą, a Wlastimil Hofman niezmiennie 
malował kameralne sceny pełne pięknych, ludowych Madonn w  melancholijnych 
pejzażach, elfów i  faunów o twarzach dzieci, starców, których zmęczone, zamyślone 
twarze pełne są lęku malarza o własną, niespełnioną artystycznie starość.

Bohatá tradícia streleckých bratstiev, tiež Krakovského 
streleckého bratstva, vychádza z meštianskych obyčají, naj-
mä z  cechov, siahajúcich až do stredoveku. Najznámejšia 
– streľba do kohúta – priamo vychádza z jednej z meštian-
skych povinností, čiže z  obrany mestských hradieb pred 
nepriateľom. 

Prijatie mestských práv so sebou prinášalo množstvo 
privilégií, ale tiež povinností. Jedným zo všeobecne plat-
ných pravidiel bolo spolčovanie sa remeselníkov a kupcov 
do cechov, ktoré sa riadili vlastnými zákonmi, ošetrujúc 
všetky právne otázky, zvyky atď. spojené s prácou a živo-
tom remeselníkov.

Pri príprave výstavy sa jej organizátori snažili nielen 
ukázať ducha a tradície Krakovského streleckého bratstva, 
ale jej aranžovaním nadviazať na stálu výstavu v Krakove. 
Výstava bude otvorená do 25. septembra 2010 v novej bu-
dove MZNP v meste Przemyśl.

Wlastimil Hofman urodził 
się w 1881 w polsko-cze-
skiej rodzinie w  Pradze. 

W  1889 roku rodzice zdecydowali 
się na przeprowadzkę do Krakowa. 
Tam ojciec Hofmana w  Sukienni-
cach otworzył sklep z  półszlachet-

nymi kamieniami. Młody Wlastimil  
uczył się najpierw u  prywatnego 
nauczyciela, później w  szkole św. 
Barbary i został przyjęty do gimna-
zjum im. Jana Sobieskiego, którego 
nie skończył, ponieważ w tajemnicy 
przed rodzicami zaczął uczyć się za-
ocznie rysunku i  malarstwa w  pra-
cowni prof. Floriana Cynka. Matu-
rę zdał eksternistycznie i  oficjalnie 
zaczął naukę w  krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. Hofman, którego 
wychowano w poczuciu czeskiej toż- 
samości narodowej, dopiero uczył 
się jak być Polakiem, dlatego pod-
pisywał się aż do czasów I  wojny 
światowej – Vlastimil Hofmann. 
Po dwóch latach został studentem 
Jacka Malczewskiego, który pozo-
stał dla niego wzorem osobowości 
artystycznej przez całe życie. Nie-
wątpliwy wpływ wywarły na niego 
wyjazdy plenerowe z  Janem Sta-
nisławskim. Po studiach zdecydo-
wał się na wyjazd do Paryża, gdzie 
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kontynuował kształcenie przez dwa lata pod okiem 
akademika Léona Gérôme’a. Czasy studiów krakow-
skich i paryskich ukształtowały poczucie tożsamości 
i  osobowość artystyczną malarza. Powstała wtedy 
większość kontynuowanych przez całe życie tema-
tów ikonograficznych – cykle Madonn, starców, 
obrazy fantastyczne, wiejskie sceny rodzajowe, por-
trety i autoportrety. Wewnętrzna decyzja przyjęcia 
narodowości polskiej dała w  konsekwencji zmianę 
sposobu pisania własnego imienia i nazwiska. 

W  1905 roku wraz z  Witoldem Wojtkiewiczem, 
Leopoldem Gottliebem, Mieczysławem Jakimowi-
czem i  Janem Rembowskim założył Grupę Pięciu. 
Kiedy się rozpadła, w  1908 wstąpił do założonej 
przez Malczewskiego i Chełmońskiego Grupy Zero. 
Pierwszą wojnę światową Hofman spędził w Pradze. 
Tam poznał swoją wielką miłość – Adelę Hammero-
wą, w owym czasie żonę kuzyna. Z miłości do Hof-
mana Ada porzuciła męża i w 1917 roku obydwoje 
wyjechali do Krakowa. Od tej pory byli niemal nie-
rozłączni, a w 1919 została oficjalnie jego żoną. Cza-
sy międzywojnia Hofmanowie spędzili w Krakowie. 
Tam w domu przy ulicy Spadzistej w pracowni Hof-
mana, powstała niezliczona ilość prac. Szacuje się, że 
w tym czasie malarz wystawił około tysiąc obrazów 
w rozmaitych galeriach krakowskich. 

Druga wojna światowa przerwała dobrą passę. 
Hofmanowie wyjechali do Palestyny, gdzie Wla-
stimil malował i  pisał. W  1942 roku wydał jedyny 
tomik swoich wierszy Przez ciernie do wolności. Po 
wojnie Hofmanowie wrócili do Polski. Zamiesz-
kali w  drewnianym domku – “Wlastimilówce” – 
w Szklarskiej Porębie. Tam Hofman zmarł 6 marca 
1970. W czasie swojego długiego życia przyjaźnił się 
z  Jackiem Malczewskim, Tadeuszem Makowskim, 
Leonem Wyczółkowskim, Józefem Chełmońskim, 
Jaroslavem Haškiem i Janem Sztaudyngerem.

Wystawa Dusza zamyślona. Wlastimil Hofman 
1881–1970 prezentuje zbiór dzieł malarza z  Mu-
zeum Karkonoskiego w  Jeleniej Górze. Pokazane 
obrazy tworzą przekrój twórczości artysty. Ekspo-
zycję otwiera zbiór wczesnych autoportretów i por-
tretów. Niewielkie formaty i  szybkość malarskiej 
kreski sugerują, że niektóre z nich są jedynie szki-
cami. Na szczególną uwagę zasługuje Autoportret 
z lat 20. XX w., który jest przykładem jednego z nie-

licznych eksperymentów Hofmana z kolo-
rem i formą. Kolejną grupę dzieł z czasów 
międzywojnia rozpoczyna znane i typowe 
dla artysty przedstawienie Starca i dziew-
czyny. Ten utrzymany w ciepłych barwach 
portret opowiada o  bezwarunkowym 
upływie czasu. Podobne przedstawienia 
o treściach wanitatywnych są bardzo licz-
ne w bogatym oeuvre Hofmana. Niekiedy 
postać dziewczyny zmienia się w  postać 
anioła o  słodkiej dziewczęcej twarzy. Za-
wsze jednak pozostaje kontrast między 
starością i  młodością. Jednym z  najważ-
niejszych dzieł wydaje się być największa 
kompozycja na wystawie Testament mojej 
sztuki. Należy do kolejnego wielkiego cyklu obrazów 
artysty – przedstawień o treściach baśniowo-fanta-
stycznych.  Dwie najważniejsze  postaci to skrzy-
dlaty elf i  siedzący na kamieniu anioł z  harfą bez 
strun. Kompozycję można interpretować jako po-
czucie artystycznego niespełnienia. Hofman wielo-
krotnie pisze w pokazywanych na ekspozycji listach 
do Jana Koprowskiego o trudnym i niewdzięcznym 
życiu artysty. Ciekawy wydaje się olejny szkic – 
projekt Polonia triumphans wykonany na konkurs 
na dekorację Sali Stylowej Sejmu. Przestawia głębo-
ko symboliczną wizję Rzeczypospolitej. Na środku 
kompozycji Madonna z dzieciątkiem siedzi na pu-
stym grobie zmartwychwstałej Polski. Podążają do 
niej trzy kobiety z pucharami krwi (być może sym-
bol trzech rozbiorów), przedstawiciele wszystkich 
warstw społecznych, ranny legionista, anioł, a w tle 
niemal ginie wiejska chałupa, fabryka, kapliczka 
i wóz z koniem. Interesująca wydaje się kompozycja 
Hofmana przedstawiająca zamyśloną postać anio-
ła, która trzyma więdnący żółty tulipan. Ten pełen 
słodyczy wizerunek dziecięcej twarzy, utrzymany  
w ciepłych, jasnych kolorach jest jednym z najbar-
dziej charakterystycznych obrazów artysty. Inną 
grupę dzieł stanowią późne, powojenne prace. Wy-
raźnie widzi się ściemniałą paletę barw, mniejszą 
staranność w dopracowaniu kompozycji i 
dbałość o technikę. 

Autoportrety malowane pod koniec życia 
przedstawiają zmęczonego życiem artystę, 
którego pasja i radość tworzenia wyczerpała 
się, a pozostał jedynie żal i świadomość ar-
tystycznego niespełnienia, które przeczuwał 
malując Testament mojej sztuki w 1922 roku. 
Ekspozycja obejmuje również zespół rysun-
ków i  akwareli Wlastimila Hofmana, ma-
lowanych w  różnych okresach życia. Zbiór 
zawiera m.in. portret Malczewski na łożu 
śmierci, mały portret żony Ady i projekty do 
obrazu Pogrzeb motyla. Te wykonane różny-
mi technikami prace są znakomitym uzupeł-
nieniem dzieł malarskich artysty. n

m u z e a l n i c t w O

Wlastimil Hofman sa narodil v časoch, keď v 
poľskom umení kraľoval symbolizmus a moderni-
zmus. V mladíckom veku sa vyformoval ako umelec 
a ním ostal až do konca. Neustále maľoval komor-
né scény plné krásnych Madon v melancholickej 
krajine, elfov a faunov s detskými tvárami, starcov, 
ktorých unavené tváre sú plné maliarovho strachu 
z vlastnej, umelecky nenaplnenej staroby.

Autoportret z czaszką

Plakat  Dusza zamyślona. Wlastimil 
Hofman, proj. Marek Mikrut

Św. Krzysztof
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O  rocznicy pamiętano nie tylko 
w  Krakowie. W  wielu miastach, 
miasteczkach, a  nawet wsiach 

rozsianych po całej Galicji odbywały się 
uroczystości grunwaldzkie. Z  wielkim en-
tuzjazmem wznoszono pomniki, krzyże, 
sypano kopce, odsłaniano tablice pamiąt-
kowe, organizowano procesje, uroczyste 
nabożeństwa różnych wyznań, wiece i  po-
chody, mowy i  odczyty, wieczory muzycz-
no-deklamacyjne, galowe przedstawienia 
teatralne. A wszystko to, aby jak najgodniej 
uczcić rocznicę zwycięstwa nad „odwiecz-
nym wrogiem Polaków” – jak można było 
przeczytać w ówczesnej prasie. Inicjatorzy 
budowy tych monumentów wywodzili się 
z różnych środowisk: byli to księża, nauczy-
ciele, młodzież zrzeszona w „Sokole”, Dru-
żynach Bartoszowych i  innych organiza-
cjach. Wsparcie finansowe akcji pochodziło 
nie tylko od ziemian i przedsiębiorców, lecz 

także od chłopów. Pomniki te spotkać można dziś 
na całym obszarze dawnej Galicji, szereg z  nich 
znajduje się na terenie Podkarpacia.

Pomniki grunwaldzkie miały różną formę – cza-
sem znakiem pamięci bywał prosty, drewniany 
krzyż opatrzony stosownym napisem, mógł też być 
wykonany z  kamienia, często krzyż umieszczano 
na „skale”, czyli wysokim (nieraz kilkumetrowym) 
kopcu wzniesionym z  ostrokrawędzistych głazów 
lub rzecznych otoczaków, na którym również mo-
cowana była tablica z okolicznościowym napisem. 
Zamiast krzyża na kopcu ustawiono często figu-
rę Matki Bożej – zwłaszcza przedstawienie Mat-
ki Bożej Królowej Polski (np. w  Brzozowie, Gra-
bownicy Starzeńskiej, Hermanowej, Kielnarowej 
i Staromieściu). 

Patronką pomników grunwaldzkich była również 
królowa Jadwiga (m.in. na Żywiecczyźnie – w Gilo-
wicach i Ślemieniu). Taki patronat nie powinien dzi-
wić – właśnie jej pamięci poświęcony został drugi 
dzień krakowskich uroczystości odbywających się 
w przeddzień 511. rocznicy śmierci królowej. 

Pomniki zwieńczone bywały także figurą Chry-
stusa (np. w  Krzemienicy). Bardzo często powta-
rzającym się elementem tych pomników był wi-
zerunek orła (Brzozów, Boguchwała, Budziwój, 
Grabownica Starzeńska, Handzlówka, Kańczuga, 
Kraczkowa, Palikówka, Strażów, Tyczyn), czy też 
dwa grunwaldzkie miecze (Tyczyn).

W czasie II wojny światowej wiele z nich zosta-
ło zniszczonych przez okupanta, a zdarzało się, że 
i przez Sowietów (np. Strażów). Niektóre odbudo-
wane zostały zaraz po zakończeniu wojny (Strażów, 
Pruchnik), inne czekać musiały na odtworzenie 
przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat.

Rzeszów i okolice
Budziwój. Dowodem patriotyzmu mieszkańców 

Budziwoja (obecnie dzielnica Rzeszowa) była bu-
dowa okazałego pomnika i przygotowane z dużym 
rozmachem jego uroczyste odsłonięcie. W skład ko-
mitetu honorowego budowy pomnika weszli: ksią-
żę Janusz Radziwiłł, ksiądz Kazimierz Kotula i  dr 
Andrzej Głodowski – sędzia w Tyczynie, natomiast 
komitet wykonawczy działał pod przewodnictwem 
Jana Paśkiewicza – naczelnika gminy i  Antoniego 
Szeli – kierownika szkoły. Projekt pomnika spo-
rządzony został przez inż. Klaudiusza Angermana 
z Boguchwały (poseł do Rady Państwa i Sejmu). Jak 
donosiła o tym fakcie ówczesna prasa: „...zawiązał się 
komitet, który postanowił postawić piękny pomnik 
kosztem tysiąca dwieście koron. Pomnik ma wyso-
kość 6 i pół metra, na który to cel książę Radziwiłł 
ofiarował bezpłatnie grunt i 20 beczek cementu...”. 

Pomnik usytuowany został na kopcu ziemnym, 
przy skrzyżowaniu dróg z  Budziwoja do Tyczyna 
i do Rzeszowa (przez Drabiniankę). Głównym jego 
elementem jest postać orła zrywającego się do lotu 
z  postumentu w  formie wysokiej kolumny zwień-
czonej koroną, umieszczonej na masywnym coko-
le. Od strony drogi wmurowana została kamienna 
tablica, na której wyryto napis: „HOŁD I  CZEŚĆ 
ZWYCIĘZCOM ZPOD GRUNWALDU w r. 1410. 
Budziwojacy w r. 1910”. Powyżej tablicy umieszczo-
ny został wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem.

W dniu poświęcenia pomnika – 4 września 1910 r.  
– zebrani udali się do kościoła, przybyli też licznie 
goście z okolicy, w  tym oddziały „Sokoła” i  straży 
pożarnej. Tłumy nie mieszczące się w kościele wy-
pełniły pobliski cmentarz i drogę, po nabożeństwie 
pochód ruszył pod pomnik. Przygrywała orkiestra 

Cytat ten pochodzi z aktu erekcyjnego Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, odsłonięcie którego 
stanowiło najważniejsze wydarzenie uroczystości grunwaldzkich obchodzonych w roku 1910. 
Pięćsetna rocznica bitwy pod Grunwaldem, która przypominała o  zwycięstwie nad zakonem 
krzyżackim symbolizującym pruskiego zaborcę, stała się zarazem wielką lekcją patriotyzmu 
i jedności narodu rozdzielonego zaborami, dodawała wiary i otuchy, że kiedyś jeszcze powrócą 
dni pełne chwały. Do dawnej stolicy – Krakowa, będącego dla Polaków symbolem wielkości 
ojczyzny i jej wspaniałych dziejów, licznie przybywały pielgrzymki patriotycznie usposobionych 
rodaków z terenów wszystkich zaborów i z zagranicy. Głównym celem pielgrzymek do Krakowa 
stawał się ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego Pomnik Grunwaldzki, będący 
najbardziej znanym ze wszystkich monumentów wznoszonych przez Polaków z  okazji tej 
rocznicy. Jej obchody w Krakowie zaplanowano dokładnie w rocznicę bitwy (15–17 lipca), ale 
inauguracja galicyjskich uroczystości odbyła się dwa tygodnie wcześniej, w stołecznym Lwowie. 
A na prowincji fala obchodów trwała ponad trzy miesiące, aż do początków października 1910 r.

„Praojcom na chwałę, 
tekst i fot. Inga KunyszG R u n w a l d z k a  R O c z n i c a

Budziwój – pomnik grunwaldzki i tablica z inskrypcją
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strażacka z Tyczyna. Obelisk poświęcił ks. Kazimierz 
Kotula, a  podniosłe przemówienie wygłosił poseł 
Antoni Bomba. Specjalnie na tę uroczystość Antoni 
Szela przygotował inscenizację sztuki pt. „Wóz Drzy-
mały” oraz występ chóru. Mocno zniszczony obiekt 
w 1995 r. poddany został gruntownej renowacji.

Boguchwała. Pomnik grunwaldzki o  imponu-
jących rozmiarach zobaczyć można w  centrum 
miejscowości, w pobliżu kościoła i dawnego pała-
cu Lubomirskich. Jego projektantem oraz funda-
torem był Klaudiusz Angerman, inżynier i polityk. 
Pomnik ma formę wysokiego, zwężającego się ku 
górze obelisku zwieńczonego rzeźbą przedstawia-
jącą orła w  koronie. Obelisk ustawiony został na 

cokole o  kształcie 
prostopadłościanu, 
posadowionym na 
niewysokim postu-
mencie. Na fronto-
wej ścianie obelisku 
widoczne są dwie 
tabliczki z  napisa-
mi: „GRUNWALD” 
i  „1410–1910”. Na 
ścianach bocznych 
cokołu w  później- 
szych latach umiesz- 
czane były okolicz-
nościowe tablice 
poświęcone między 
innymi Batalionom 
Chłopskim (1974 r.),  
Armii Krajowej (rok 
1994). 5 lipca 2010 r.  
pomnik przeżył sym- 

boliczną „zmianę warty”: wykonanego z  ceramiki 
tuż po II wojnie światowej orła zastąpiono nowym, 
odlanym z brązu. 

Świlcza. Zwycięstwo pod Grunwaldem upa-
miętniono także w Świlczy. Miejscowa społeczność 
ufundowała pomnik, który uroczyście poświęcony 
został 19 czerwca 1910 r. Obchody te uświetnili 
swą obecnością członkowie „Sokoła” z  sąsiedniej 
Trzciany oraz straże pożarne – miejscowa i trzcia-
niecka. Pomnik usytuowany jest po północnej 
stronie szosy prowadzącej z Rzeszowa do Krakowa 
(E-4). Ma on formę wysokiego, zwężającego się ku 
górze obelisku ustawionego na niskim, dwuschod-
kowym postumencie. Zwieńczony został żelaznym, 

ażurowym krzyżem z figurą Chrystusa. Od 
strony drogi wmurowano tablicę z  wyku-
tym napisem o treści: PAMIĄTKA BOHA-
TEROM Z  POD GRUNWALDU – 1910. 
Powyżej tablicy umieszczona została pła-
skorzeźba skomponowana z  dwóch skrzy-
żowanych sztandarów z herbami – po jed-
nej stronie z Orłem, po drugiej z Pogonią, 
powyżej – wizerunek Matki Bożej z  Dzie-
ciątkiem, poniżej – św. Michał Archanioł z dwoma 
mieczami. Pomnik otoczony jest obecnie żelaznym, 
ażurowym płotkiem.

Okolice Łańcuta
Krasne. Okolicznościowy pomnik zwany „Grun-

waldem” stanął także w  Krasnem. Usytuowany 
jest tuż przy szosie Rzeszów – Przemyśl (E-4), po 
jej północnej stronie. Ma formę wysokiego kopca 
wzniesionego z dużych głazów i mniejszych kamie-
ni zebranych na polach. Na jego szczycie ustawiono 
kamienną figurę Matki Bożej. Wykuta została z szy-
dłowieckiego piaskowca w znanej rzeszowskiej pra-
cowni kamieniarskiej Janika (kosztowała 200 koron 
austr.). Poniżej figury, od strony południowej, wi-
doczny jest okolicznościowy napis: 1410 – 1910 
GRUNWALD. Umieszczono tu też wizerunek orła. 
Od strony północnej (z tyłu pomnika) wmurowano 
kamienny akt: „Fundacja Kółka Katolickiego i chęt-
nych ofiarodawców z Krasnego”. 

Komitetowi budowy pomnika, w którego 
skład wchodzili bogaci gospodarze i dzia-
łacze Kółka Rolniczego, przewodniczył ks. 
kanonik Stanisław Siara. Przygotowaniem 
uroczystości zajął się kierownik szkoły – 
Jan Broda, którego wspomagała młodzież 
z Krasnego. Po sumie odprawionej przez ks. 
Siarę procesja przeszła pod pomnik, który 
został przez niego poświęcony. Obchody 

„Praojcom na chwałę, 
G R u n w a l d z k a  R O c z n i c a

Krasne, pomnik i akt erekcyjny

braciom na otuchę”

Boguchwała

Świlcza, obelisk i jego 
środkowy fragment 
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rocznicowe zgromadziły oprócz miejscowej 
ludności także licznych gości z  Rzeszowa 
i okolicznych miejscowości (przybyła m.in. 
Drużyna Bartoszowa z Malawy). Ważna by-
ła obecność posła Józefa Jachowicza, uczest-
nika powstania styczniowego rotmistrza 
Jana Newlina Mazaraki, doktora Franciszka 
Rąba, który przyprowadził banderię konną 
i wygłosił patriotyczne przemówienie. 

Figura szczęśliwie przetrwała wojny, lecz 
poważnie zaszkodził jej wzmożony ruch 
uliczny, zwłaszcza spaliny, a  zimową porą 
sól sypana na drogę. W 1992 r. rzeźba pod-
dana została konserwacji. 

Strażów. Równie uroczyście poświę-
cono pomnik grunwaldzki w  sąsiednim 
Strażowie. Jest on usytuowany na wysepce 
pośrodku skrzyżowania dróg, w  pobliżu 
torów kolejowych. Obchody rocznico-
we rozpoczęło uroczyste odśpiewanie Te 
Deum w  kościele parafialnym w  Krasnem 
(Strażów nie miał wówczas jeszcze wła-

snego kościoła), gdzie następnie ks. kan. Stani-
sław Siara odprawił sumę. Po mszy procesja wy-
ruszyła pod strażowski pomnik (odległy o  ok.  
4 km). W pochodzie tym uczestniczyli też: bande-
ria konna, miejscowe Kółko Rolnicze, straż pożar-
na z Łańcuta (wraz z orkiestrą), kapela z Krasne-
go i  licznie zgromadzeni mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. W  uroczystości wziął udział wete-
ran powstania styczniowego Jan Newlin Maza-
raki. Przybyli także m.in.: poseł Józef Jachowicz 
i burmistrz Łańcuta – Cetnarski. Po poświęceniu 
pomnika okolicznościowe przemówienia wygłosili 
poseł Jachowicz i nauczyciel p. Inglot.

Pomnik przetrwał obydwie wojny światowe, ale 
nie wytrzymał wyzwolenia przez Armię Czerwoną, 
w 1944 r. zniszczyły go radzickie czołgi. Z pierwot-
nego monumentu (z przykutym do krzyża orłem) 
zachował się jedynie potężny głaz z  wyrytym na-

pisem: „GRUNWALD 1410–1910”. Szybko 
przystąpiono do odbudowy – nowy pomnik 
poświęcony został już w  1946 r. Rzeszow-
ski kamieniarz Tadeusz Janik wykuł z  pia-
skowca figurę orła oraz krzyż, do którego 
za wzór posłużył krzyż z  grobu powstań-
ców styczniowych na Starym Cmentarzu 
w Rzeszowie. Odbudowany pomnik stoi na 

miejscu poprzed-
niego, przed nim 
położono ocalały 

głaz. W cokół monumentu wmurowano dwie tabli-
ce z nazwiskami mieszkańców Strażowa poległych 
za Ojczyznę w wojnach 1914–1920 i 1939–1945. 

W 1980 r. teren wokół pomnika otoczono ogro-
dzeniem. W  2002 r. – w  Święto Niepodległości 
– poświęcony został nowy orzeł, umieszczony na 
monumencie w miejscu poprzedniego, który uległ 
uszkodzeniu. Został on odlany w  rzeszowskiej 
WSK według projektu Zofii Mitał. 

Palikówka. Położona na północ od granic Stra-
żowa Palikówka uczciła Grunwaldzką Victorię 
okazałym pomnikiem. Usytuowany został w połu-
dniowej części wsi, niedaleko od torów kolejowych. 
Ma formę wysokiego kopca wzniesionego z więk-
szych i  mniejszych kamieni zebranych na polach. 
Na jego szczycie ustawiona została kamienna figu-
ra Matki Bożej z  Dzieciątkiem. Poniżej figury, od 
strony południowej umieszczono kamienną rzeźbę 
przedstawiającą orła z  rozpostartymi skrzydłami, 
trzymającego w  szponach szarfę z  napisem: 1410 
GRUNWALD 1910. Powyżej przeczytać moż-
na wezwanie: KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ 
MÓDL SIĘ ZA NAMI. Od strony północnej (z tyłu 
pomnika) wmurowano kamienną tablicę z inskryp-
cją dotyczącą fundacji: „Figurę tę wystawiono ofiar-
nością obywateli wsi PALIKÓWKI 30/IX.1910 r.”. 

Na uroczystości odsłonięcia monumentu przygo-
towano dekoracje z kwiatów i wici z jedliny. Wokół 
zgromadzili się licznie mieszkańcy wsi oraz goście 
z  okolicznych miejscowości. Pomnik szczęśliwie 
przetrwał obie wojny, w późniejszym czasie figura 
Matki Bożej osłonięta została szklaną obudową. 

Krzemienica. Sta-
rania o  wybudowa-
nie we  wsi okolicz-
nościowego pomni-
ka czyniła Drużyna 
Bartoszowa. Stoi on  
tuż przy drodze do 
Łańcuta, na skra-
ju parceli należącej 
kiedyś do rodziny 
Bartmanów. Wznie-
siony został dzięki 
Józefowi Goleniowi,  
który wraz z człon-
kami Drużyny Bar-
toszowej zajął się 
gromadzeniem nie-
zbędnych materia-

łów. Spro-
wadził też 
z  pobliskie-
go Łańcuta 
murarza i przystąpiono do budowy pomni-
ka. Wysoki cokół monumentu wzniesiony 
został z  kamieni polnych o  różnych roz-
miarach i  kształcie, połączonych zaprawą 
murarską. Zwieńczenie pomnika stanowiła 
kamienna figura „Najświętsze Serce Pana 
Jezusa” ustawiona na kolistej podstawie. 

G R u n w a l d z k a  R O c z n i c a

Strażów

Palikówka – monument i inskrypcje 
umieszczone na nim od strony 
południowej i północnej

Krzemienica
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Na frontowej ściance  
cokołu wmurowano ka-
mienną płytę w kształcie 
tarczy z  umieszczoną na 
niej płaskorzeźbą przed-
stawiającą Orła Białego.  
Na płaskim kamieniu znaj- 
dującym się poniżej tego  
wizerunku wyryty został 
napis o treści: „w r. 1910 
Dróżyna Bartoszowa 
i  kilku ofiarodawców ku 
czci pamięci Bartosza 
Głowackiego w  Krze-
mienicy”. Na mniejszej  
płytce kamiennej umiesz- 
czonej z  boku cokołu 
przeczytać można na-
pis: „Drużyna Bartoszo-
wa w roku założenia”. 

Okolicznościowe przemówienia na uroczystości 
odsłonięcia wygłosili: Roman Kielarski – zarządca 
folwarku, Józef Golenia – inicjator budowy, a także 
Wincenty Puchała – absolwent gimnazjum. Pomnik 
usytuowany przy drodze do Łańcuta przetrwał 
szczęśliwie dwie wojny światowe. Jednak wzmożo-
ny ruch na tej trasie spowodował, że z czasem mo-
nument zaczął się kruszyć i rozsypywać. W 1968 r.  
przystąpiono do prac renowacyjnych z  inicjaty-
wy mieszkającej wówczas na tej posesji Kazimie-
ry Szpyrkowej. Podczas robót wybudowano nowy, 
mocny fundament. Przy wspomnianym remoncie 
znacznej pomocy udzieliła miejscowa parafia, któ-
rej proboszczem był wówczas ks. kanonik Stani-
sław Duda. Natomiast ówczesne władze powiato-
we w Łańcucie, do których zwrócono się z prośbą 
o pomoc, odmówiły – uzasadniając odmowę tym, 
że pomnik ten nie jest zabytkiem (?!). 

Kraczkowa. Huczne obchody 500. rocznicy Vic-
torii Grunwaldzkiej odbyły się również w Kraczko-
wej. Jak donosiła ówczesna prasa, już wieczorem 
w  przeddzień uroczystości (16 lipca 1919 r.), po-
budka odegrana przez miejscową straż pożarną, 
wystrzały moździerzowe oraz sobótki zapalone na 
sąsiednich wzgórzach dały znać, że zbliża się wy-
jątkowy dzień. 

Ale przygotowania do niego rozpoczęły się dużo 
wcześniej. Paweł Paśko, nauczyciel będący także 
instruktorem miejscowej Drużyny Bartoszowej, 
wystąpił z apelem do mieszkańców, aby usypali pa-
miątkowy kopiec. Powstał kopiec ziemny o wyso-
kości ok. 3 m usypany przy rozstaju dróg w centrum 
wsi. Na jego wierzchołku umieszczono ogromny 
głaz podarowany przez Andrzeja Kołodzieja, ob-
ciosany przez Jana Grzywę, który wyrył na nim 
„R. 1410–1910 Grunwald”. W  dniu uroczystości 
pochód, w  którym uczestniczyli m.in. kosynierzy 
i  straż pożarna, wyruszył przy dźwiękach muzyki 
spod szkoły do kościoła. Tam została odprawiona 
uroczysta msza, a  patriotyczne kazanie wygłosił 
ksiądz proboszcz Walenty Mazurek. Gdy pochód 
dotarł do przystrojonego jedliną i  kolorowymi 

wstęgami kopca, mowę wygłosił 
miejscowy nauczyciel Franciszek 
Ziemiański. Następnie zgroma-
dzeni odśpiewali szereg pieśni 
narodowych i  patriotycznych, 
po których pochód powrócił pod 
kościół. Uroczystości te wzboga-
ciło amatorskie przedstawienie 
„Kościuszko pod Racławicami”, 
odegrane po południu w  zapeł-
nionej sali szkolnej przez miej-
scowych wykonawców.

Niestety, kopiec nie dotrwał 
do naszych czasów, jeszcze 
w  okresie międzywojennym zo-
stał rozwalony, a  ziemia z  nie-
go użyta do naprawy drogi. Pa-
miątkowy kamień ciśnięto do 
rowu. Dopiero wiosną 1995 r. 
wydobyto go i oczyszczono. Na-
stępnie został wmurowany we 
front nowego pomnika, wznie-
sionego w  miejscu dawnego 
kopca. Dzisiejszy pomnik ma 
formę wysokiego kopca zbudowanego z  kamieni- 
-otoczaków, zwieńczonego potężnym głazem, na 
którym ustawiono rzeźbę przedstawiającą orła 
w koronie z rozpostartymi skrzydłami. Dodatkowo 
przed monumentem umieszczono dwa miecze.

Handzlówka. Pomnik grunwaldzki w  Handz-
lówce usytuowany jest w  centrum wsi, na wysep-
ce pośrodku skrzyżowania drogi głównej z  drogą 
prowadzącą do kościoła. Wybudowano go dzięki 
ofiarności mieszkańców, w trakcie obchodów rocz-
nicowych. Podczas okupacji niemieckiej w 1941 r. 
został zburzony. Po wojnie odbu-
dowano go ostatecznie w 1959 r. 
Cokół pomnika o  kształcie ścię-
tego ostrosłupa o  prostokątnej 
podstawie zbudowany został 
z  kamienia łamanego. Na coko-
le znajduje się kamienna płyta, 
na niej mniejszy cokolik o  for-
mie prostopadłościanu. Na jego 
ściance frontowej umocowano 
tablicę z  wizerunkiem Matki 
Bożej z  Dzieciątkiem i  napisem: 
„Pod Twoją obronę uciekamy się 
Święta Boża Rodzicielko”. Zwień-
czeniem pomnika jest rzeźba 
przedstawiająca orła z rozpostar-
tymi skrzydłami oraz umieszczo-
ny za jego plecami krzyż z  na-
pisem: „Boże zbaw Polskę”. Na 
cokole od frontu umocowano ta-
blicę z napisem: „GRUNWALD” 
oraz dwa miecze. Inna tablica 
– umieszczona z  tyłu – zawie-
ra informacje dotyczące historii 
obiektu: „Zbudowany 1910, zbu-
rzony 1941, odbudowany 1959, 
odnowiony 1998”. 
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Krzemienica, podnóże figury 
wieńczącej pomnik
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Husów. W Husowie 
pomnik grunwaldzki 
wzniesiono w centrum 
wsi, obok skrzyżowa-
nia dróg wiejskich. 
Pierwotnie znajdowa-
ło się na nim popier-
sie króla Władysława 
Jagiełły. W  okresie 
międzywojennym od-
bywały się przy nim 
uroczystości patrio-

tyczne (m.in. z okazji święta Konstytucji 
3-go Maja). Ma formę wysokiego kopca 
wzniesionego z piaskowca, posadowio-
nego na podmurówce z potężnych gła-
zów. Na jego szczycie obecnie znajduje 
się żeliwny odlew krzyża z figurą Chry-
stusa. Od strony głównej drogi widocz-
na jest kamienna tablica z wyrytym na-
pisem: „WŁADYSŁAWOWI JAGIELLE 
POGROMCY KRZYŻAKÓW 1410 

GMINA HUSÓW 1910”. Obecnie poprowadzono 
obok niego trasę rowerową „Szlakiem przydroż-
nych krzyży i kapliczek w Husowie”. 

Żołynia. Pomnik grunwaldzki wzniesiono rów-
nież w  Żołyni. Usytuowany został w  pobliżu bu-
dynku szkoły z  1884 r. Inicjatorem budowy był 
Wawrzyniec Janusz, kierownik szkoły. Powstał mo-
nument w formie masywnego krzyża umieszczone-
go na wysokim, kilkuczłonowym cokole. Na krzyżu 
była zawieszona figura Chrystusa. Na dolnej części 
cokołu umocowano tablicę z różowego piaskowca 
(zapewne trembowelskiego), z  wykutą tarczą her-
bową o  trzech polach, na której widoczne są her-
by Korony, Litwy i Rusi (Orzeł, Pogoń i Archanioł 
Michał). Ponad tarczą wykuto koronę. W  1939 r. 
pomnik ukryto w  ziemi w  obawie przed Niemca-
mi. Po wojnie został wydobyty i  ustawiony w  in-

nym miejscu placu szkolnego. W 1966 r., z okazji 
1000-lecia Państwa Polskiego, pomnik wzbogacono 
o dwa miecze, wykonane przez miejscowego ślusa-
rza – Tadeusza Plisia. 
Tyczyn i okolice

Tyczyn. Pomnik Grunwaldu, wzniesiony przez 
mieszkańców Tyczyna „ku pokrzepieniu serc”, usy-
tuowany jest w  północno-zachodnim narożniku 
rynku. Jest najbardziej okazałym w tej okolicy pro-
jektem powstałym w  rzeszowskiej pracowni ka-
mieniarskiej Janika. Zasadniczym elementem jest 
umieszczony na cokole obelisk zwieńczony figurą 
ustawioną na profilowanym postumencie. Rzeźba ta 
jest uważana za postać Matki Bożej Królowej Polski. 
Jednak zachowała się do naszych czasów pocztów-
ka, na której widoczny jest podpis: „Statua św. Jadwi-
gi”. U stóp postaci umieszczono orła, koronę i dwa 
skrzyżowane na poduszce miecze. Poniżej znajduje 
się tablica fundacyjna w kształcie tarczy z inskrypcją: 
„W  pięćsetną rocz-
nicę GRUNWALDU 
1410–1910”. Z prawej 
strony tablicy wyryty 
jest podpis wyko-
nawcy. Pomnik był 
kilkakrotnie odna-
wiany (m.in. w  1994 
i 2009 r.).

Hermanowa. Po-
mnik grunwaldzki  
usytuowany jest przy  
głównej drodze, w po- 
bliżu szkoły. Jego co- 
kół wykonany z pol-
nych kamieni w  for-
mie kopca–piramidy 
posadowiony został 
na podmurówce zło-
żonej z  kilku schod-
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na swoje miejsce
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ków. Na ściance frontowej wmurowano tablicę 
w  kształcie tarczy z  inskrypcją: „GRUNWALD 
1410–1910”. Na postumencie ustawiona została fi-
gura Matki Bożej Królowej Polski, wykonana przez 
warsztat kamieniarski Janika z  Rzeszowa. Całość 
odnowiono w 2008 r. 

Kielnarowa. Po-
mnik usytuowany jest 
przy głównej drodze 
Rzeszów–Dynów, na  
skarpie w  pobliżu 
dawnej szkoły (obec-
nie Dom Nauczycie-
la). Cokół pomnika 
o  kształcie ściętego 
ostrosłupa i  prosto-
kątnej podstawie zbu-
dowany został z  ka-
mienia łamanego. Na 
jego ściance frontowej 
wmurowano tablicę 
z  inskrypcją: „KRÓ-
LOWO KORONY 
POLSKIEJ MÓDL SIĘ 
ZA NAMI. GRUNWALD 1410–1910”. Na cokole 
ustawiona została figura Matki Bożej Królowej Pol-
ski, wykonana przez warsztat kamieniarski Janika 
z Rzeszowa. Pomnik odnowiono w 2009 r. 

Okolice Sędziszowa Małopolskiego
Pomniki grunwaldzkie, które można zobaczyć 

w  okolicach Sędziszowa Małopolskiego, są może 
mniej okazałe od opisywanych dotychczas, najczę-
ściej miały formę krzyża (często wykutego z żelaza) 
osadzonego na głazie narzutowym. 

W Borku Wielkim 
pomnik wzniesio-
no w  centrum wsi, 
na rozstaju dróg. To 
granitowy głaz o  im-
ponujących rozmia-
rach, na wierzchołku 
umocowano żelazny 
krzyż z  figurą Chry-
stusa. Pomnik prze-
trwał wojnę, grun-
townej renowacji 
poddano go w 1981 r. 
Obecnie posadowio-
ny jest na potężnym 

prostopadłościennym cokole, na którego ściance 
frontowej przykręcono nową, metalową tablicę 
z okolicznościowym napisem: „GRUNWALD zbu-
dowano w 1910 r., odnowiono w 1981 r. SOLIDAR-
NOŚĆ WIEJSKA”. Elementem pomnika są także 
dwa miecze oparte o głaz. Teren wokół ogrodzono 
żelaznymi słupkami połączonymi łańcuchem. 

Podobny pomnik znajduje się w Kamionce w są-
siedztwie szkoły. Wykuty z  żelaza ażurowy krzyż 
z  figurą Chrystusa umocowany został na wierz-
chołku granitowego głazu, na którym wyryto napis: 
„GRUNWALD 1410–1910. KAMIONKA”. Ostatnio 

został odnowiony. Obecnie posadowiony 
jest na cokole w  kształcie dwuschodkowej 
piramidy o ściętym wierzchołku, zbudowa-
nej z  kamieni-otoczaków. Na jego ściance 
frontowej umocowano dwa miecze. Teren 
wokół wybrukowano granitową kostką.

Kozodrza. Pomnik grunwaldzki w  Ko-
zodrzy usytuowano obok skrzyżowania 
dróg. Ma on formę zwężającego się ku gó-
rze obelisku umieszczonego na wysokim 
cokole o bryle złożonej z dwóch prostopa-
dłościanów ustawionych jeden na drugim. 
Zwieńczony został żelaznym, ażurowym 
krzyżem z figurą Chrystusa. Od strony dro-
gi wmurowano tablicę z  napisem o  treści: 
„DLA UPAMIĘTNIENIA ZWYCIĘSTWA 
POD GRUNWALDEM w 1410 r. POMNIK 
WZNIESIONO w KOZODRZY w 1910 r.”. 

Skromny w  formie pomnik w  Rudzie 
stanowi potężny granitowy głaz, na które-
go wierzchołku osadzono ażurowy, żelazny 
krzyż z  figurą Chrystusa, nakryty półko-
liście wygiętym blaszanym daszkiem. Po-
sadowiony został na niewysokim, prosto-
padłościennym cokole. Na głazie wyryto 
napis: „1410–1910 GRUNWALD”. Pomnik 
usytuowany jest na rozjeździe dróg w cen-
trum wsi. Teren wokół ogrodzono żelaznym 
płotkiem. 

Pomnik w Wolicy Ługowej usytuowano 
obok skrzyżowania dróg. Ma typową dla 
tych okolic formę – wykuty z  żelaza ażu-
rowy krzyż z figurą Chrystusa umocowany 
został na wierzchołku granitowego głazu, 
który umieszczono na cokole. Cokołem tym 
jest granitowy kamień o  jeszcze większych 
rozmiarach posadowiony na niskim fundamen-
cie. Na obciosanym głazie wyryto napis: „NA PA-
MIĄTKĘ ZWYCIĘSTWA Pod GRUNWALDEM 
1410 – 1910”. 
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Podobny w  typie pomnik znajduje 
się w Wolicy Piaskowej przy rozsta-
ju dróg. Na granitowym głazie o nie-
regularnych kształtach umocowano 
żelazny krzyż z  figurą Chrystusa. 
Na głazie wyryto napis: „1410–1910 
GRUNWALD”. Obecnie posadowio-
ny jest na niewysokim, prostopadło-
ściennym cokole umieszczonym na 
fundamencie z polnych kamieni. 

 
Na Pogórzu

Brzozów. Najważniejszym elemen-
tem uroczystości było odsłonięcie 
pomnika 27 czerwca 1910 r. w  cen-
trum miasta, przy głównej ulicy. 
Posadowiony został na podmurów-
ce w  kształcie niewielkiego kopca 
wykonanego z  kamienia łamanego. 
W  dolnej części cokołu (mającej for-
mę trzech schodków) widoczna jest 
rzeźba przedstawiająca orła z  rozpo-
startymi skrzydłami, umieszczona na 
schodku środkowym oraz tablica upa-
miętniająca odnowienie pomnika po 
wojnie. W górnej części cokołu wmu-
rowano tablicę pamiątkową o  treści: 
„KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 
Wiec katolicko-społeczny w  500. 
ROCZNICĘ GRUNWALDU 1910”. 
Postument wieńczy kamienna figura 
Matki Bożej w koronie, z lewą dłonią 
złożoną na sercu, trzymająca w  pra-
wej ręce berło, nogą depcząca węża.

Figurę Matki Bożej Królowej Koro-
ny Polskiej zamówiono u  lwowskie-
go rzeźbiarza – Władysława Gaw-
lińskiego. Miała ona symbolizować 
zwycięstwo nad złem i  przywodzić 
na pamięć hymn śpiewany przez ry-
cerstwo polskie przed bitwą – Bogu-
rodzica. Uroczystości te uświetniała 
liczna banderia konna. Na całość 
obchodów złożyło się: nabożeństwo, 
pochód na cmentarz pod krzyż po-
wstańców, wmurowanie kamienia wę-
gielnego i  złożenie aktu erekcyjnego 
w fundamenty budynku „Sokoła”, a na 
koniec zebranie w  ogrodzie sokolim 
i  odegranie – specjalnie w  tym celu 
napisanej przez inspektora szkolne-
go w  Brzozowie, członka „Sokoła” 
druha Józefa Lorenca – sztuki pt. 
„Zmartwychwstanie”. 

Niemieckie władze okupacyjne 
dopiero 16 kwietnia 1942 r. zwróciły 

uwagę na tablicę wmurowaną w cokole figury i wy-
dały nakaz jej zniszczenia. Wymontowaną z  po-
mnika tablicę przechowywał z  narażeniem życia 
Jan Wawrzyszko (mistrz betoniarski). Dzięki jego 
odwadze już w rok po wojnie można było ponownie 
uroczyście odsłonić odnowiony pomnik. 

W  pobliskiej Gra-
bownicy Starzeń-
skiej też pomnikiem 
uczczono 500. rocz-
nicę zwycięstwa pod 
Grunwaldem. Ufun-
dowany został przez 
społeczność wsi. Zo- 
baczyć go można 
jadąc w  Bieszczady, 
usytuowany został 
tuż przy głównej dro-
dze, w  głębi widać 
miejscową szkołę. 
Ma formę wysokiego 
kopca wzniesione-
go z  piaskowca. Na 
jego szczycie usta-
wiono kamienną fi- 
gurę Matki Bożej 
Królowej Korony Polskiej (Matka Boża w koronie, 
trzymająca w ręce berło). Nieco niżej umieszczona 
została rzeźba wykonana z kamienia, przedstawia-
jąca orła z rozpostartymi skrzydłami, którego nogi 
spętane są łańcuchem. Na tablicy w kształcie pro-
stokąta, wmurowanej od strony drogi, wyryty jest 
napis: „1410–1910 GRUNWALD”. 

W Kańczudze po-
mnik wzniesiono na 
rynku. Zniszczony 
w czasie wojny przez 
Niemców, w  roku 
1984 został odbu-
dowany. Ma formę 
potężnego kopca 
zbudowanego z  ka-
mieni, na którego 
szczycie ustawiono 
metalową rzeźbę or-
ła z  rozpostartymi 
szeroko skrzydłami. 
Na frontowej ścianie 
kopca umocowane 
zostały dwa miecze, 
a na nich daty: 1410, 
1910, 1944, 1984. 
U  podnóża kopca 
znajduje się tablica pamiątkowa z napisem: „W hoł-
dzie patriotom ziemi kańczuckiej”.

W  Pruchniku pomnik grunwaldzki wzniesiono 
przy wyjeździe z  miasteczka w  kierunku wschod-
nim, obok rozwidlenia dróg. Umieszczono go na 
usypanym z ziemi pamiątkowym kopcu. W 1941 r. 
został zniszczony przez Niemców. Po wojnie odtwo-
rzono go z inicjatywy harcerzy – w 1948 r. Obecnie 
na kopcu zobaczyć można krzyż z orłem umieszczo-
nym na tarczy zawieszonej w miejscu przecięcia jego 
ramion. Poniżej znajdują się dwie tablice pamiątko-
we. Pierwsza z napisem: „1410–1910 KU CZCI BO-
HATERÓW GRUNWALDU” i  druga z  inskrypcją 
o treści: „Nie damy pogrześć mowy. Nie damy miana 

Wolica Piaskowa 

Brzozów

Grabownica Starzeńska

Kańczuga
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Polski zgnieść. CZUWAJ! ZNISZCZONY 
w 1941 r. KRZYŻ BARBARZYŃSKĄ RĘKĄ 
DŹWIGNĘŁA MŁODZIEŻ HARCERSKA 
w LISTOPADZIE 1948 r. 

Tuż obok w 1960 r. wzniesiony został no-
wy pomnik – według projektu Edwarda Kie-
ferlinga. Jest to potężny obelisk zwieńczony 
postacią orła. Od frontu umieszczono dwa 
miecze, powyżej nich daty: 1410 – 1960, 
a poniżej mieczy napis: „W hołdzie bohate-
rom Grunwaldu”. Na jego ściankach bocz-
nych wmurowano dwie tablice pamiątkowe. 
Pierwsza z  nich dotyczy fundacji obelisku, 
druga poświęcona jest poległym w  wal-
ce z  okupantem w  latach 1939–1945. Ele-
mentem dekoracyjnym są tarcze z herbami 
miast z terenu województwa. 

* * *
Nie wszystkie pomniki Grunwaldu do-

trwały do naszych czasów. W Rzeszowie z tej 
okazji wzniesiono okolicznościowy pomnik, 
zlokalizowany u wylotu ulicy Bernardyńskiej 
do ul. Sandomierskiej, która wówczas prze-
mianowana została na ul. Grunwaldzką. Miał on 
formę kopca zbudowanego z  kamieni, na którego 
wierzchołku umieszczono potężny głaz. Niestety, 
już w  1935 r. pomnik ten został usunięty, co uza-
sadniano blokowaniem ruchu kołowego w tej części 
miasta. Nie zachował się również pomnik, którym 
uczcili grunwaldzkie zwycięstwo mieszkańcy Mala-
wy. Ufundowali oni kamień pamiątkowy, na którym 
wyryto okolicznościowy napis: „Grunwald 1410–
1910”. Został on umieszczony obok kapliczki Matki 
Bożej. Okazałe uroczystości zorganizowane zostały 
głównie za sprawą Juliana Becka, prezesa Drużyny 
Bartoszowej. Kamień ten zaginął, prawdopodobnie 
w związku z budową drogi po I wojnie światowej. n

Pruchnik

Tento citát pochádza zo zakladacej 
listiny Grunwaldského pamätníka v Kra-
kove, ktorého odhalenie bolo najväčšou 
udalosťou grunwaldských slávností v roku 
1910. Päťsté výročie bitky pri Grunwalde, 
ktorá pripomenula víťazstvo nad rádom 
nemeckých rytierov, symbolizujúcim pru-
ský zábor sa stala zároveň veľkou lekciou 
patriotizmu a  jednoty národa rozdele-
ného zábormi, dodávala vieru a nádej, že 
sa raz vrátia dni plné chvály. 

Do bývalého hlavného mesta – Kra-
kova – ktoré je pre Poliakov symbolom 
veľkosti vlasti a  jej šľachetných dejín, 
hromadne prichádzali patriotickí pútnici 
rodákov z území všetkých záborov a zo za-
hraničia. Hlavným cieľom pútí do Krakova 
sa stával Grunwaldský pamätník, posta-
vený z peňazí Ignáca Jána Paderewského, 
najznámejší zo všetkých monumentov 
postavených Poliakmi pri príležitosti toh-
to výročia. Tieto slávnosti boli v Krakove 
naplánované presne na výročie bitky (15.–
–17. júla), ale inaugurácia haličských sláv-
ností sa uskutočnila dva týždne skôr 
v stoličnom meste Ľvove. V provincii trva-
lo slávenie výročia viac ako 3 mesiace, až 
do začiatku októbra. 

Na výročie sa pamätalo nielen v Kra-
kove. Vo viacerých mestách, mestečkách, 
či dokonca dedinách rozosiatych po ce-
lej Haliči sa uskutočňovali grunwaldské 

slávnosti. S veľkým entuziazmom boli po-
stavené pamätníky, kríže, kužeľové kop-
cové násypy, boli odhaľované pamätné 
tabule, organizované procesie, slávnostné 
bohoslužby rôznych vierovyznaní, zhro-
maždenia a  pochody, rečnícke prejavy 
a  prednášky, hudobno-recitačné večery, 
divadelné gala predstavenia. A to všetko, 
aby sa čo najviac uctilo výročie víťazstva 
nad „večným nepriateľom Poliakov” – ako 
si bolo možné prečítať vo vtedajšej tlači. 
Iniciátori výstavby týchto monumentov 
pochádzali z  rôzneho prostredia: boli to 
kňazi, učitelia, mládež združená v „So-
kole”, v bartoszowských družinách a  v 
iných organizáciách. Finančná podpora 
akcií pochádzala nielen od zemanov a od 
podnikateľov, ale tiež od sedliakov. Tieto 
pamätníky možno nájsť na celom území 
bývalej Haliče, mnoho z nich sa nachádza 
na území Podkarpatského vojvodstva.

Grunwaldské pamätníky mali rôznu 
formu – niekedy to bol jednoduchý dre-
vený kríž s vhodným nápisom, mohol byť 
tiež zhotovený z kameňa, často bol umie-
stňovaný na „skale”, čiže vysokom kopci 
vytvorenom z  ostrých kameňov alebo 
riečnych okruhliakov, na ktorom bola upe-
vnená tabuľa s nápisom. Namiesto kríža sa 
na kopci často umiestňovala socha Matky 
Božej – najmä zobrazenie Matky Božej 
Kráľovnej Poľska. 

„Praotcom chválu, bratom nádej”

G R u n w a l d z k a  R O c z n i c a
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To może być największa płaskorzeźba na świecie, a  na 
pewno w  Polsce. Dzieło, które w  skali 1:1 odtwarza 
słynny obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, 
zdobi salę gimnastyczną Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w  Gawłuszowicach w  powiecie mieleckim. Płaskorzeźba 
składa się z 34 drewnianych bloków, z których każdy waży 
450 kg. Jej autorem jest Jan Papina, emerytowany żołnierz 
z Zielonej Góry.

Jan Papina o  sobie mówi skromnie: rzeźbiarz 
amator. – Nie mam żadnego wykształcenia w tej 
materii.  Moje rzeźbienie to po prostu przypadek. 

 Miałem jakieś zacięcie do malowania i  robie- 
nia figurek z mydła. Ale ni-
gdy przez myśl mi nawet nie 
przeszło, że zacznę rzeźbić. 
A  tym bardziej, że porwę 
się na coś tak szalonego 
i olbrzymiego. 

Skąd pomysł? – Zbliża-
ło się 600-lecie bitwy pod 
Grunwaldem, postanowi- 
łem więc o  tym przypo-
mnieć, zwłaszcza tym naj-
młodszym – mówi Papi-
na. – Chciałem to zrobić 
w formie, która by oddzia-
ływała na widzów inaczej 
niż obraz. Nie każdy może 
pojechać do Muzeum Na-
rodowego, aby obejrzeć 
monumentalne dzieło mi-
strza Jana Matejki. Poza 
tym chciałem pokazać, że 
można zrobić coś tak eks-
tremalnego i  pozyskać do 
tego sponsorów – nie kryje 
satysfakcji. 

Pan Jan pracował przy płaskorzeźbie osiem lat.  
– Rzeźbiłem dzień w dzień, po 7–9 godzin, na ile 
starczało sił. To był ogrom pracy, przy którym nie 
mogłem sobie pozwolić na niesystematyczność. 
Najpierw wyrzeźbiłem obraz w  skali 1:3, to było 
takie studium przygotowawcze. W skład finalnego 
dzieła weszły 34 drewniane bloki. Przed przystąpie-
niem do rzeźbienia cała ściana ważyła 15 ton, którą 
stolarz spajał przez dwa lata. 

– Sklejenie tylko jednego takiego bloku wymaga-
ło miesięcznej pracy dwóch ludzi – zdradza arty-
sta. – Potrzebna do tego była niezwykła precyzja. 
Wszystkie deski dokładnie ostrugać i skleić. Robi-
liśmy to za pomocą – specjalnie zamawianych do 

tekst i fot. Paweł GalekR O c z n i c a

Piętnastotonowy 
„Grunwald”

RZESZÓW

Mielec

Gawłuszowice

Scena środkowa  
płaskorzeźby z wizerunkiem 
Wielkiego Księcia Witolda
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tego – ścisków pneumatycznych. Łącznie zużyłem 50 ton 
rzadko spotykanego rodzaju drewna lipowego. 

– Płaskorzeźba powstawała w  ponad 200-letniej stodo-
le na terenie skansenu pod Zieloną Górą. – Tworzyłem ją 
publicznie, na oczach ludzi – wspomina Papina. – W su-
mie odwiedziło mnie kilka tysięcy turystów z  Polski i  za-
granicy. W ten sposób powstała płaskorzeźba o wymiarach  
10,2×4,7 m. Wedle mojej wiedzy, to największe tego typu 
dzieło na świecie. 

Płaskorzeźba została przewieziona do Gawłuszowic. 
„Grunwald” od artysty zakupił i  udostępnił w  Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym, wywodzący się z Kliszowa, gawłu-
szowickiej wsi, przedsiębiorca Tadeusz Rucki. n

tekst Anna Garbacz m u z e a l n i c t w O

Polska pięknieje 

Môže to byť najväčší basreliéf na svete, a určite v Po-
ľsku. Dielo, ktoré v mierke 1:1 zobrazuje slávny obraz Jána 
Matejku „Bitka pri Grunwalde” zdobí telocvičňu Základnej 
školy v Gawłuszowiciach v mieleckom okrese. Basreliéf sa 
skladá z 34 drevených blokov, z ktorých každý váži 450 kg. 
Jeho autor, Ján Papina, emeritovaný vojak zo Zielonej Gó-
ry, ho tvoril viac ako osem rokov. Odkiaľ sa vzal ten nápad? 
– Blížilo sa 600. výročie bitky pri Grunwalde, rozhodol som 
sa to pripomenúť, najmä tým najmladším – vraví Papina. 
– Chcel som to urobiť takou formou, ktorá by na diváka 
vplývala ináč ako obraz. Nie každý môže ísť do Národného 
múzea, aby mohol vidieť dielo Jána Matejku – neskrýva 
spokojnosť. 

Spolu použil 50 ton zriedkavého lipového dreva. Basre-
liéf s rozmermi 10,2x4,7 m vznikal v stodole v areáli skan-
zenu pri Zielonej Górze. Bol prevezený do Gawłuszowic. 
„Grunwald” kúpil od umelca podnikateľ Tadeusz Rucki. 

Pätnásťtonový „Grunwald” 

Pod skromnym hasłem „Dostępne Muzeum” kryje się nowatorski pro-
gram edukacyjny dla osób niepełnosprawnych, obudowany inicjatywami 
artystycznymi, pedagogicznymi, wydawniczymi, multimedialnymi, stano-
wiący pole kompleksowego oddziaływania edukacyjnego i promocyjnego. 
Projekt zrealizowano ze środków Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Ta-
cis 2004-2006 Polska-Białoruś-Ukraina.

Efektem podjętych działań jest nie tylko zdobiąca dziedziniec galeria 
rzeźb, przeznaczonych do percepcji dotykowej, z podpisami alfabetem 
Braillea, ale też sukcesywna likwidacja barier architektonicznych wewnątrz 
gmachu i coraz szersza oferta edukacyjna dla gości niepełnosprawnych.

– Muzeum planuje następne działania, nie tylko inwestycyjne – mówi 
dyrektor Lucyna Mizera. – Będziemy na przykład organizować cykl szko-
leń, poświęconych problemom obsługi gości niepełnosprawnych w mu-
zeum, z udziałem osób niepełnosprawnych. 

Ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w budynku 
Muzeum ma powstać jeszcze w tym roku wyposażona w sprzęt multime-
dialny Sala Zabaw Edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Również 
wystawa stała będzie zmodernizowana z wykorzystaniem multimedial-
nych technik prezentacji oraz interaktywnych eksponatów stanowiących 
edukacyjne narzędzie w procesie poznawania dziedzictwa kulturowego 
przez osoby niepełnosprawne. W te zamierzenia wpisuje się także projekt 
„Poczuj Sztukę” – innowacyjne narzędzie edukacyjne w procesie pozna-
wania sztuki i rozwijania ekspresji twórczej wśród osób niepełnospraw-
nych, poprzez wykorzystanie przestrzeni interaktywnej działającej na róż-
ne zmysły np.: wzroku, słuchu, węchu i dotyku. n

Rok temu Muzeum Regionalne w Stalowej Woli znalazło się wśród nominowanych 
do nagrody w konkursie „Polska Pięknieje – siedem cudów funduszy europejskich”. 
Projektem zgłoszonym na konkurs był szlak architektury art déco. Tego roku stalo- 
wowolskie muzeum zgłosiło na konkurs inny swój program: „Dostępne Muzeum”. 
Również ten znalazł uznanie w oczach jury konkursowego. Podobnie jak rok temu 
został nominowany do nagrody, co samo w sobie jest już dużym wyróżnieniem. 
Autorka projektu, dyrektor Lucyna Mizera, wraz ze współpracującą przy tworzeniu 
programu Edytą Lisek-Lubaś, odebrała nominację w Warszawie. Teraz wypada czekać 
na ostateczny werdykt, który ma być ogłoszony w październiku br.

Uroczystość wręczania nominacji, od lewej: Edyta Lisek-Lubaś, koordynator warsztatów dla osób 
niepełnosprawnych w Muzeum, Lucyna Mizera – dyrektor Muzeum, Elżbieta Bieńkowska  
– minister Rozwoju Regionalnego i Adam Zdziebło – sekretarz stanu w MRR
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Modernizm

Stalowa Wola zaczęła opra-
cowywać swój program pro-
mocji przypominając dawno 

zapomniane i niepopularne w cza-
sach Polski Ludowej fakty. To tu-
taj w ramach Centralnego Okręgu 

Przemysłowego powstała najnowocześniejsza fa-
bryka zbrojeniowa w Europie, a obok niej – miasto 
o  europejskiej architekturze. Wszystko to działo 
się niezwykle szybko na terenie biednej i zacofanej 
„Polski B”. Tu stały kryte strzechą chaty, tu leżały 
wsie, w  których szczytem nowoczesności był wy-
strugany z  drewna rower – wzorowany na swym 
metalowym odpowiedniku. To miasto budowali 
chłopi, a transport odbywał się furmankami. Zakła-
dy Południowe w Stalowej Woli oraz osiedle przy-
fabryczne powstawały błyskawicznie. 

W sierpniu 1936 r. komisja rządowa wybrała te-
ren pod przyszłą inwestycję, a  jesienią tego roku 
Sejm przyjął ustawę o  budowie fabryki. 20 marca 
1937 r. ścięto w lesie pierwszą sosnę i rozpoczęły się 
wykopy. W grudniu 1937 r. ukończono roboty tere-
nowe, budowę dróg oraz linii kolejowej; powstała 
kotłownia oraz pierwsze hale produkcyjne. Dzięki 
ich nowoczesnej stalowej konstrukcji szkieletowej 
wypełnionej szkłem montaż prowadzono również 
zimą. W  1938 r. stały już obiekty hutnicze: sta-
lownia, odlewnia, hartownia i kuźnia oraz obiekty 
mechaniczne, a także budynki biurowe, laboratoria 
badawcze, kolejowe, wieża ciśnień i  sieć kanaliza-

cyjna z  oczyszczalnią ścieków. Zakłady Południo-
we zaczęły produkcję na przełomie lutego i marca 
1939 r., a uzbrojenie dla wojska zaczęto wytwarzać 
w  maju tego roku. 14 czerwca 1939 r. prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki w obecności ini-
cjatora przedsięwzięcia – wicepremiera Eugeniu-
sza Kwiatkowskiego – dokonał uroczystego otwar-
cia fabryki. Równocześnie powstawały inwestycje 
towarzyszące. Wczesną wiosną 1939 r. obok Za-
kładów Południowych zaczęto stawiać fundamenty 
huty aluminium. Na miesiąc przed wybuchem woj-
ny zakończono pierwszy etap budowy elektrowni 
(rozpoczętej nieco ponad rok wcześniej). Koło niej 
planowano wybudowanie portu rzecznego.

Gdy w ostatnich miesiącach pokoju Zakłady Po-
łudniowe pracowały pełną parą, na osiedlu wzno-
szonym równocześnie z  fabryką mieszkało już 
blisko 4 tysiące ludzi. Pierwsze mieszkania w  no-
wych blokach zasiedlono bowiem już w  grudniu 
1937 roku (w  przedwojennych prognozach prze-
widywano zbudowanie 30-tysięcznego miasta). 
Powstawało ono zgodnie z  wytycznymi Funduszu 
Kwaterunku Wojskowego Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Jednym z  twórców planu urbani-
stycznego Stalowej Woli był inż. Stanisław Rudziń-
ski, absolwent Politechniki Warszawskiej z 1932 r. 
Osiedle zlokalizowano w  odległości ok. 2 km od 
zakładów, co w  wypadku konfliktu zbrojnego po-
zwalało mieszkańcom na szybkie dotarcie pieszo 
do zakładu pracy. Wszystkie budynki musiały po-

Co tu można sfotografować? – gorączkował się 
znany fotografik, wysłany do Stalowej Woli przez 
swego wydawcę. Podobnie uważali mieszkańcy 
ogromnych socjalistycznych blokowisk z wielkiej pły- 
ty. Do niedawna w  mieście nie zauważano unikal- 
nego, przedwojennego budownictwa, które wiąże  
się z  początkami sztandarowej inwestycji Central- 
nego Okręgu Przemysłowego lat 1937–1939. Przy- 
pomnienie jego historii to świetny pomysł na pro- 
mocję miasta. Dzięki architekturze modernizmu 
i sztuce art déco Stalowa Wola odkryła swoje korzenie.

i art déco

tekst Antoni Adamski, fot. Adam Krzykwat O  t e ż  s ą  z a b y t k i

RZESZÓW

Stalowa Wola

Eugeniusz Kwiatkowski  
(fot. ok. 1930)

Bloki robotniczo-majsterskie przy 
ul. Ofiar Katynia z opływowymi 

balustradami balkonów
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siadać wzmocnione dachy i stropy zabezpieczające 
przed ich przebiciem przez zapalające bomby lotni-
cze. Każdy budynek miał w piwnicy własny schron 
przeciwlotniczy. Bezwzględnie przestrzegano zasa-
dy, aby zachować rosnące drzewa (fragmenty daw-
nej Puszczy Sandomierskiej), stanowiące maskującą 
osłonę przed bombardowaniami. Projektowano wie-
le wolnych terenów zielonych. Była to nie tylko re-
alizacja idei „miasta-ogrodu”; miała także znaczenie 
militarne. W wypadku użycia przez najeźdźcę gazów 
bojowych osiedla ulegały szybkiemu przewietrzaniu. 

Stalową Wolę zaplanowano jako połączenie kilku 
zespołów mieszkalnych, czyli Kolonii: Robotniczo-
Majsterskiej, Urzędniczej i  Dyrektorskiej. Domy 
mieszkalne budowano według powtarzalnych pla-
nów, lecz o zróżnicowanym standardzie wykończe-
nia i wyposażenia. Budynki jedno– i wielorodzinne 
odznaczały się prostą, funkcjonalną architekturą, 
a także przeszklonymi w całości klatkami schodo-
wymi i dobrze rozplanowanymi wnętrzami. Miesz-
kania w dzielnicy robotniczej wyróżniały się szpro-
sowanymi oknami. Fasady bloków miały wysuniętą 
ku przodowi lub cofniętą partię środkową, co róż-
nicowało bryłę budynku. Z jasną płaszczyzną tynku 
kontrastują na fasadach ciemne okładziny z  cegły 
klinkierowej. Umieszczano ją także wokół wejścia, 
na filarach oraz w dolnych partiach muru – na co-
kołach. Taka okładzina miała nie tylko znaczenie 
dekoracyjne, lecz także praktyczne: chroniła mur 
przed zamakaniem. Klinkierowa płytka zapełnia 
płaszczyzny między oknami. Klinkierem wyłożo-
ne były również słupy pergoli osłaniającej przejście 
z garażu do dyrektorskich willi. Każde z mieszkań 
miało zamontowany w ścianie przewód anteny ra-
diowej – w  owych czasach szczyt nowoczesności. 
Funkcjonalne szafy ścienne pozwalały na dobre 
zagospodarowanie pomieszczeń. Dekoracja wnętrz 
budynków była skromna: płytki ceramiczne podłóg 
klatek schodowych i  łazienek o  geometrycznym 
wzorze, łukowato wygięte poręcze schodów, solid-
ne układane w  „jodełkę” parkiety. Zwraca uwagę 
dbałość o  detal. Mosiężne, starannie projektowa-

ne klamki do drzwi, szyldziki oraz okucia okienne 
i  wywietrzniki – na tabliczkach informacyjnych 
kończąc – wszystkie te szczegóły zdradzają dobrego 
designera, miłośnika stylu art déco. Budynki miesz-
kalne wzniesiono w całości z polskich materiałów.

Najbardziej reprezentacyjnym przedwojennym 
gmachem miasta jest budynek Dyrekcji Zakładów 
Południowych zaprojektowany w latach 1937–1938 
przez inż. arch. Jana Bitnego-Szlachtę (1908–1974), 
absolwenta Politechniki Warszawskiej. Zbudowany 
w stylu modernizmu charakteryzuje się oszczędną, 
monumentalną, klasyczną wręcz formą. Główny 
korpus podzielony został wysmukłymi filarami. 
Obłożono je klinkierowymi płytkami, które kontra-
stują z jasnymi ciosami z piaskowca, jakimi obłożo-
na została fasada. Ten sam kontrast obu materiałów 
tworzą podziały całej fasady. Do środka prowadzi 
arkadowe podcienie. Sufit holu głównego wspie-
rają dwa rzędy filarów obłożonych płytami z mar-
muru kieleckiego, zwieńczone geometrycznym 
ornamentem. Kilka lat temu w  czasie odnawiania 
holl otrzymał oświetlenie w stylu art déco. Zapoży-
czono je z teatru Ateneum w Warszawie, które za-

(z archiwum Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli) t O  t e ż  s ą  z a b y t k i

Domy urzędnicze – zabudowa 
 ulicy ks. J. Skoczyńskiego

Budynek Dyrekcji Naczelnej Huty  
o urozmaiconej fasadzie, z obfitym 

użyciem cegły klinkierowej, jest 
najlepiej zachowanym przykładem 

stylu art déco w Stalowej Woli . 
Obok jego wnętrze – hol
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projektował Wojciech Jastrzębowski (1884–1963) 
– jeden z najwybitniejszych polskich twórców tego 
stylu. Podobnie wyglądać musiało przedwojenne 
oświetlenie hollu w  czasach COP-u. Z  wnętrzem 
harmonizuje nowo zaprojektowana re-
cepcja z  ladą kontuaru wykonaną z  po-
lerowanego czarnego granitu. Obłożone 
dekoracyjnym lastrikiem schody zdobio-
ne są poręczą z geometryczną dekoracją.

Dom gościnny dyrekcji Zakładów Po-
łudniowych (dzisiejszy Hotel „Hutnik”) 
ma fasadę podzieloną lżejszymi w  pro-
porcjach filarami, w  które ujęte zostały 
balkony (podobne rozwiązanie zasto-
sowano w  fasadach domów dla specja-
listów pracujących w  fabryce). Prawe 
skrzydło hotelu skręca łukowato, doda-
jąc bryle budynku ekspresji. Podobne 
rozwiązanie zastosowano w  bryle klatki 
schodowej jednego domu mieszkalnego. 
Jest ona wysunięta poza główną bryłę bu-

dynku i  zakończona owalnie. Skromniejszy wyraz 
architektoniczny mają inne budynki użyteczności 
publicznej: gimnazjum i  liceum oraz prokuratury 
(przedwojenny hotel), których wejścia zaakcento-
wane zostały klinkierową cegłą. 

Rzecz charakterystyczna: w Stalowej Woli trady-
cje dobrej, oszczędnej w wyrazie architektury mo-
dernistycznej były tak silne, że panowały jeszcze po 
wojnie. I to mimo oficjalnie zadekretowanego przez 
władze socrealizmu – stylu „narodowego w formie, 
socjalistycznego w treści”. Według przedwojennych 
planów zbudowane zostały: budynek Technikum 
Hutniczo-Mechanicznego (1951) i  zespół Powia-
towego Szpitala Specjalistycznego (1952–1954)  
– wszystkie o prostych, czytelnych fasadach i funk-
cjonalnym rozkładzie wnętrz. Pawilonowy kształt 
przyszpitalnej przychodni zdrowia z  obłożonym 
klinkierową cegłą filarowym portykiem jest tego 
najlepszym przykładem. 

Po dziesięcioleciach budownictwa z  gierkowskiej 
„wielkiej płyty” prawdziwa architektura i sztuka de-
koracyjna – ta sprzed 1939 – wróciła do łask. Bę-
dzie odnawiana zabudowa przedwojennych osiedli 
mieszkaniowych. Odtworzony ma być dawny wygląd 
ulic (łącznie z nawierzchnią i stylizowanym oświetle-
niem) oraz reprezentacyjnych gmachów publicznych. 

„Narodziny Stalowej Woli 1938. Ekspozycja 
wnętrz w stylu art déco” – to tytuł stałej wystawy 
zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Sta-
lowej Woli w pawilonie bocznym hotelu „Hutnik”. 
Odtworzono tam przedwojenne wnętrza: pomiesz-
czenie biurowe w  fabryce oraz salonik, sypialnię, 
kuchnię i  przedpokój osiedlowego mieszkania. 
Wprowadzają nas one w  klimat epoki, pokazując 
czym był styl art déco. Oglądamy proste, funk-
cjonalne meble i  przedmioty codziennego użytku 
z charakterystyczną dla lat 30. XX wieku geometry-
zującą dekoracją, wywodzącą się z kubizmu. Poka-
zano także sprzęty takie, jakie mogły znajdować się 
przed wojną w niejednym miejscowym domu.

W Stalowej Woli tworzył się wówczas nowy styl 
życia – dzięki wysokim zarobkom w  przemyśle 
niewiele odbiegający od poziomu życia najnowo-
cześniejszych miast przemysłowych Zachodniej 
Europy. Tu w  końcu lat 30. XX wieku zamieszkały 

Przedwojenny budynek użyteczności publicznej – gimnazjum i liceum

Budynek Prokuratury 
(przedwojenny hotel)  
przy ul. Wolności z uskokowo 
ukształtowaną bryłą

Opływowa forma klatki schodowej 
w bloku majstersko-robotniczym 

przy ul. Popiełuszki
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elity techniczne: kadra zarządzająca, inżynierowie, 
majstrowie i wykwalifikowani robotnicy. Węzeł ko-
lejowy w Rozwadowie był tak ważny, że figurował na 
mapie sztabowej Europy zawieszonej niedługo póź-
niej w gabinecie wojennej kwatery Winstona Chur-
chilla w Londynie (obecnie dostępnej dla turystów). 

Jubileusz 70-lecia powstania miasta stał się oka-
zją do kilku innych przedsięwzięć. W  ogromnej 
hali dawnych warsztatów szkolnych Technikum 
Hutniczo-Mechanicznego powstała niezwykła eks-
pozycja „COP dla Przyszłości. Ludzie – Przemysł 
– Architektura”. Wystawa na temat fenomenu w go-
spodarczej historii XX-wiecznej Polski (eksponaty 
wypożyczono z  34 muzeów, kilku archiwów oraz 
zbiorów prywatnych) jest dziełem dyrektor Lucy-
ny Mizery i ówczesnego pracownika działu historii 
Krzysztofa Adamka, a zaaranżowana została przez 
warszawskiego plastyka Krzysztofa Langa na wzór 
tłumnie odwiedzanego Muzeum Powstania War-
szawskiego. Odbyła się sesja naukowa na temat 
korzeni Stalowej Woli oraz jej architektury. W Mu-
zeum Regionalnym opracowano „Szlak architektu-
ry art déco”, wiodący ulicami Stalowej Woli i Lwo-
wa oraz wydano trzy naukowe publikacje na ten 
temat. Pomysłodawcą projektu (dofinansowanego 
z funduszy unijnych) była Lucyna Mizera, dyrektor 
tej placówki. W  tymże 2008 roku nakładem rze-
szowskiego wydawnictwa LIBRA ukazał się album 
Stalowa Wola. Architektura sztandarowej inwesty-

cji COP autorstwa historyka sztuki Marka Adama 
Stańkowskiego, z  fotografiami Marka Myśliwca. 
Z  publikacji tych zaczerpnąłem informacje do ni-
niejszego artykułu. 

Podsumujmy: w  styczniu 1938 roku powstało  
nowe polskie miasto – Stalowa Wola. Dziś potrafi 
ono wykorzystać do promocji swą krótką historię 
lepiej, niż niektóre podkarpackie grody o kilkuset-
letniej tradycji. n

Przychodnia przy szpitalu na  
ul. Staszica, wybudowana po  

II wojnie światowej według  
planów przedwojennych

Marek Adam Stańkowski  
i Marek Myśliwiec,  

Stalowa Wola. Architektura 
Sztandarowej Inwestycji COPu, 

Od góry: dom urzędniczy przy  
ul. Wyszyńskiego ze słupowymi 
loggiami w elewacji frontowej; 
przeszklone narożniki klatek 
schodowych w bloku urzędniczym  
przy ul. Wolności

Donedávna si nikto nevšimol unikátnu, predvojnovú archi-
tektúru, ktorá sa spája so začiatkom štandardnej investície Cen-
trálneho priemyselného obvodu z rokov 1937-39. Pripomenutie 
jeho histórie je skvelým nápadom na propagáciu mesta. Vďaka 
modernistickej architektúre a  prúdu art deco objavila Stalowa 
Wola svoje korene. Mesto začalo vypracovávať program svojej 
propagácie s tým, že tu v rámci Centrálneho priemyselného 
obvodu vznikla v Európe najmodernejšia zbrojovka a vedľa nej 
– mesto s európskou architektúrou. Jedným z  tvorcov urbani-
stického plánu mesta Stalowa Wola bol Ing. Stanisław Rudziński, 
absolvent Varšavskej technickej vysokej školy /Politechniki War-
szawskiej/ z roku 1932. Sídlisko bolo lokalizované vo vzdialeno-
sti zhruba 2 km od továrne, čo v prípade ozbrojeného konfliktu 
umožňovalo obyvateľom rýchlo sa premiestniť pešo do továrne. 
Všetky budovy museli mať spevnené strechy a stropy zabezpe-
čené pred prerazením zhodenými leteckými bombami. Každá 
budova mala v pivnici vlastný protiletecký kryt.

t O  t e ż  s ą  z a b y t k i
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Przyszedł na świat w 1860 r. w słynnym na całą 
Europę ośrodku kultury i nauki, nowoczesne-
go rolnictwa i ogrodnictwa – podprzemyskiej 

Medyce. Należał do rodziny „medyckich Medyce-
uszy”, niezwykle znanej i zasłużonej rodziny Pawli-
kowskich, która od XVIII stulecia w każdym poko-
leniu wydawała wybitne postacie. Jedną z nich był 
właśnie Jan Gwalbert Pawlikowski, ekonomista, hi-
storyk literatury i krytyk literacki, publicysta i wy-
dawca, polityk, pedagog, rolnik teoretyk i praktyk, 
działacz społeczno – polityczny, taternik i speolog, 
pionier turystyki i ochrony przyrody w Polsce. 

Jan Gwalbert w góry wędrował wraz z ojcem już 
jako nastolatek, a  w  okresie studiów pasję swoją 
rozwinął. Ukochane taternictwo uprawiał krótko, 
ponieważ z  powodu postępującej choroby oczu 
musiał zrezygnować z  forsownych wypraw. Wiele 
ważniejszych tatrzańskich szczytów i jaskiń zdobył 
jako pierwszy. Szybko też zyskał wielkie uznanie ja-
ko znawca gór, rzecznik ochrony przyrody, obrońca 
podhalańskich tradycji i folkloru. To właśnie jemu 
zawdzięczają Pawlikowscy wybudowanie według 
projektu Stanisława Witkiewicza na Kozińcu w Za-
kopanem Domu „Pod Jedlami”, który wraz z Medy-
ką i domem we Lwowie stał się wspaniałym, tętnią-

cym życiem twórczym ośrodkiem kultury polskiej. 
„Jeździło się więc do Zakopanego na lato” – wspo-
minał syn twórcy Domu, a gdy po wybuchu II woj-
ny światowej rodzina nie miała już do czego wracać 
ani w Medyce, ani we Lwowie, dom na Kozińcu – 
„w czysto góralskim stylu utrzymane dworzyszcze, 
urządzone z wielkim smakiem” – stało się przedłu-
żeniem tamtych miejsc. 

Jan Gwalbert całe życie bardzo mocno angażował 
się w ochronę przyrody. W 1913 r. wydał rozprawę 
Kultura a  natura, która stworzyła podstawy dla 

działalności ruchu ochro-
ny przyrody. Napisał tekst 
pierwszej ustawy o ochronie 
przyrody w  Polsce. Dołożył 
starań do wypracowania 
ustawodawstwa, umożliwia-
jącego chronienie przyrody 
niezależnie od woli właści-
ciela lub posiadacza praw 
użytkowania ze względu 
na cel naukowy, estetyczny,  
historyczno-pamiątkowy oraz  

zachowanie swoistego charakteru danego terenu. 
Z drugiej strony wyjaśniał, że ustawa to jeszcze nie 
ochrona i że dopiero propagowanie ochrony przy-
rody wśród społeczeństwa, aby stała się ochroną 
dobrowolną, rzeczywistą, nie będącą przymusem, 
ale ugruntowaną kulturowo, normami i nawykami 
postępowania, będzie dawało prawdziwe możli-

„Idea ochrony przyrody poczyna się tam dopiero, gdzie chroniący nie czyni tego 
ani dla celów materialnych, ani dla związanej z tworem przyrody obcej mu jako 
takiemu, historycznej czy innej pamiątkowej wartości, ale dla przyrody samej, 
dla upodobania w niej, dla odnalezionych w niej wartości idealnych [..]”. Nie 
są to słowa jakiegoś współczesnego działacza ekologicznego; powstały niemal 
100 lat temu i nie straciły nic ze swojej aktualności. Napisał je Jan Gwalbert 
Pawlikowski, człowiek, który współtworzył tradycję edukacji ekologicznej, 
był duchowym ojcem ruchu ochrony przyrody, jego prace stały się podstawą 
uchwalonej w 1934 r. pierwszej polskiej ustawy o ochronie przyrody.

ojciec polskiej
tekst Izabela Fac, fot. Wikimedia Commonss y lw e t k i

ekologii

Młody Jan Gwalbert Pawlikowski, 
fotografia pochodzi z czasów, gdy  

w góry chodził z Adamem Asnykiem 
i ojcem Mieczysławem

Dom „Pod Jedlami”, fotografia  
z końca XIX wieku i widok 
współczesny
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wości chronienia naturalnych skarbów państwa. 
„Ochronie podlegają twory przyrody, jako to: zie-
mia, jej ukształtowanie i  formacje, jaskinie, wo-
dy stojące i płynące, wodospady, brzegi tych wód, 
zwierzęta, rośliny, minerały, skamieniałości […]” 
wskazywała w artykule 1 ustawa. Władza państwo-
wa uznała za podlegające ochronie gatunki, zbio-
rowiska i poszczególne okazy, których zachowanie 
leży w  interesie publicznym „ze względów nauko-
wych, estetycznych, historycznych, pamiątkowych, 
albo też ze względu na swoiste cechy krajobrazu”. 
Ustawa Pawlikowskiego obowiązywała do 1949 r. 

Właściciel Medyki pracował również nad po-
krewnymi ustawami, np. leśną, łowiecką, walczył 
o  utworzenie Tatrzańskiego Parku Narodowego 
i ochronę Bieszczadów. Z  jego inicjatywy powstało  
Międzynarodowe Biuro Ochrony Przyrody w Bruk-
seli, którego działalność dziś kontynuuje Międzyna-
rodowa Unia Ochrony Przyrody i  Jej Zasobów, był 
autorem wielu prac z zakresu problematyki ochro-
ny przyrody (m.in. Problemy prawne ochrony przy-
rody w  1912 r., Prawo ochrony przyrody w  1927 r., 
czy Prawodawstwo ochronne w  1932 r.). W  Domu 
„Pod Jedlami” odbywały się założycielskie zabrania 
pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się ochro-
ną przyrody i w ten sposób w 1912 r. powstała Sek-
cja Ochrony Tatr przy Towarzystwie Tatrzańskim, 
a dzięki jej działalności wysunięto projekt utworzenia 
w Tatrach rezerwatu przyrody, uregulowania spraw 
wycieczek turystycznych oraz powołano Ochotniczą 
Straż Górską. Wielkim dziełem Jana Gwalberta było 
powstanie Ligi Ochrony Przyrody z inicjatywy Pań-
stwowej Rady Ochrony Przyrody, za czasów kiedy 
był jej wiceprezesem w latach 1925–1935. 

„Człowiek pierwotny żył w  zespole z  przyrodą, 
stanowił z  nią jedność i  nie zdawał sobie sprawy, 
jak ona jest mu drogą. Potem oddalił się od niej, 
zatęsknił i  poczuł ku niej miłość. Zapragnął po-
wrotu… Ale ten powrót nie jest przywróceniem 
stosunku pierwotnego, wytworzył on stosunek 
zgoła nowy. […] Stan dawny minął bezpowrotnie, 
ten co przyjdzie, będzie zgoła czymś innym” – pisał 
Pawlikowski w dziele Kultura a natura, starając się 

uświadomić społeczeństwu granice dopuszczalnej 
ingerencji człowieka w przyrodę, a całe życie syste-
mowo wpajał mu istotę turystyki górskiej i nie tylko. 
Można powiedzieć, że jego obawy i przestrogi speł-
niły się, bo miejsce ochrony przyrody coraz częściej 
zajmuje niszczenie jej pod hasłem udostępniania dla 
człowieka. Stoczył choćby – niestety daremny – trud 
walki z pomysłem budowy drogi do Morskiego Oka 
zakończonej schroniskiem, przystosowaniem Orlej 
Perci do masowej turystyki, czy kolejkami na Guba-
łówkę i Kasprowy Wierch, wywożącą tłumy turystów 
na to jedno z najcenniejszych miejsc Tatr. Na znak 
protestu podał się wówczas do dymisji wraz z całym 
składem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. 

W  licznych artykułach walczył o  pierwotność 
góralszczyzny i  tatrzańskiej przyrody oraz o  zaha-
mowanie procesu, który można dzisiaj określić jako 
„macdonaldyzacja” przyrody. Pawlikowski uważał, 
że nie można połączyć „filisterskiego”, jakże dzisiaj 
świetnie znanego zwiedzania gór, z przerwami w ele-

s y lw e t k i

Jan Gwalbert Pawlikowski walczył 
przeciwko budowie drogi  

do  Morskiego Oka

Pawlikowski był także gorącym 
przeciwnikiem budowy kolejki  

na Kasprowy Wierch.  
Poniżej:stacja pośrednia tej kolejki 

na Myślenickich Turniach  
(przed przebudową)

Ta
m

er
lan

Je
rzy

 O
pio

ła



32

ganckich hotelach, nie psując przy tym przyrody, 
charakteru miejsca, jego piękna i porządku. „Krzyk 
i zgiełk filistrów, wszędzie […] nienawistne ich śla-
dy, aroganckie podpisy, głupie wierszydła, puszki po 
sardynkach, tablice pamiątkowe, zatłuszczone gazety 
i potłuczone butelki” – pisał właściciel Medyki i sło-
wa te dzisiaj są chyba jeszcze bardziej aktualne niż 
na początku XX w. Do końca życia, choć prawie już 
niewidomy, angażował się w propagowanie ochrony 
przyrody, pisał apele, protesty, podkreślał nieustan-
nie, że człowiek jest częścią przyrody, stanowi z nią 
jedność, wzywał do uczenia się racjonalnego gospo-
darowania zasobami naturalnymi, wskazywał, że 
chronienie środowiska przekracza granice pojedyn-
czych państw. Sam świetnie znał ustawodawstwo 
innych krajów w zakresie ochrony przyrody i prze-
tłumaczył wiele zagranicznych ustaw z tego zakresu, 
dzięki perfekcyjnej znajomości międzynarodowych 
realiów i  aspektów ochrony przyrody, był czołową 
postacią tego ruchu w skali światowej. 

Zmarł w marcu 1939 r. we Lwowie i został pocho-
wany na zakopiańskim Cmentarzu Zasłużonych na 
Pęksowym Brzyzku. Pawlikowski uczy nas – a mo-
że raczej wzywa – do pojednania kultury z  naturą 

poprzez obcowanie z wolną przyrodą, przez jej po-
znawanie, budzenie miłości ku niej i  w  rezultacie 
ku własnej ojczyźnie, ochrony piękna przyrody, jej 
skarbów i zabytków przez kształtowanie krajobrazu 
łączącego harmonijnie elementy natury i  kultury, 
przez rozwijanie twórczości opartej o rodzime pier-
wiastki, tkwiące w  polskiej przyrodzie i  w  polskiej 
duszy… „Hasło powrotu do przyrody to nie hasło ab-
dykacji kultury – to hasło walki kultury prawdziwej 
z pseudokulturą, to hasło walki o najwyższe kultural-
ne dobra” – pisał twórca polskiej ekologii. Przyroda 
nie wyklucza kultury, ale wręcz się jej domaga, jest 
z  nią nierozłączna. W  przeciwnym razie staniemy 
się tymi znienawidzonymi przez Pawlikowskiego 
wrzeszczącymi na górskich szlakach „filistrami”, któ-
rym góry „jedyną korzyść, jaką dać mogą jest przy-
jemność powiedzenia, że się tam było”. 

Dziś nie ma już „medyckiego Wersalu”, ale zako-
piański Dom „Pod Jedlami” istnieje. Szum medyckiego 
parku i nastrój kozinieckiego domostwa nieustannie 
przypominają pokolenia rodu Pawlikowskich, którzy 
dzięki swojej wszechstronności zainteresowań i dzia-
łań – od rolnictwa poprzez naukę, literaturę, sztukę, 
turystykę, ochronę przyrody po pasje kolekcjonowa-
nia dzieł sztuki i pamiątek narodowych, „którym sze-
roko otwierano wrota medyckiego pałacu” – zasłużyli 
na miano „polskich Medyceuszy”. n

„Idea ochrany prírody sa začína až vtedy, keď 
tak ochranca nekoná kvôli materiálnym cieľom, 
ani kvôli historickej alebo inej pamiatkovej hod-
note spojenej s prírodným výtvorom, ktorá by in-
ak bola preňho ako taká cudzia, ale kvôli prírode 
samej, pre zamilovanie si prírody, pre nachádza-
nie ideálnych hodnôt v prírode”. Tieto slová vznikli 
skoro pred 100 rokmi. Napísal ich Jan Gwalbert 
Pawlikowski, človek, ktorý spolutvoril tradíciu 
ekologického vzdelávania, a  jeho práca sa stala 
základom pre prvý poľský zákon o ochrane príro-
dy z roku 1934 v II. Republike.

Od lewej: szczyt Wysoka, na który 
Pawlikowski w roku 1876 z Sieczką  
i Adamem Asnykiem zrobili  drugie  
wejście z pierwszym zejściem przez 
Pazdury; otwór wejściowy Jaskini 
Mylnej w Dolinie Kościeliskiej, 
którą jako pierwszy spenetrował 
Pawlikowski w roku 1885

J.G. Pawlikowski, zdjęcie ze zbiorów  
Kaspra Pawlikowskiego

Kamień nagroby rodziny 
Pawlikowskich na Cmentarzu 
Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku 
w Zakopanem
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Region nasz posiada dość bogatą tradycję leśną, 
albowiem bogactwo dóbr natury od wieków 
dawało szansę życia na tym terenie licznym 

pokoleniom leśników, cieśli, węglarzy, dziegciarzy,  
bartników, myśliwych, drwali czy wreszcie flisaków, 
spławiających leśne produkty Sanem i Wisłą do ryn-
ków zbytu. Do XVIII wieku spore obszary Puszczy 
Sandomierskiej i  Karpackiej należały do królów, 
dlatego były miejscem polowań wielu monarchów. 
Na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa jedna z dróg 
leśnych nosi do dziś nazwę „Drogi Królewskiej”. 
Również Królewska Góra w pobliżu zamku odrzy-
końskiego była, zgodnie z  lokalną tradycją, miej-
scem polowań Kazimierza Wielkiego. W  lasach 
Pogórza, w okolicy Sanoka i Leska, polował też król 
Władysław Jagiełło, który był gościem Piotra Kmity 
na zamku w Sobieniu (dziś teren rezerwatu przyro-
dy „Góra Sobień”). Poczynając od XVII wieku spore 
obszary lasów królewskich na Podkarpaciu przeszły 
w  ręce magnatów. Duże włości posiadali Potoccy 
z  Łańcuta, Czartoryscy z  Sieniawy i  Sapiehowie 
z Krasiczyna. To oni jako pierwsi zaczęli organizo-
wać służbę do ochrony i zarządzania swymi lasami. 

W  XVIII wieku na naszym terenie pojawiły się 
pierwsze restrykcyjne akty prawne dotyczące ko-
rzystania z  lasu, stanowione przez właścicieli dóbr 
w  formie tzw. instruktarzy lub instrukcji. Intere-
sującym przykładem z  terenu Podkarpacia był in-
struktarz Jerzego Wandalina Mniszcha Dyspozycja 
w dobrach podgórskich: dukielskich, strusioklęskich, 
cieklińskich, jako i do tenuty beskiej pod datą 3-go 
iunii 1777 względem ochrony lasów wydany w Du-
kli. Nakazywał on ekonomowi lub dyspozytorowi 
karać surowo i przykładnie tych, którzy wzniecają 
ogień w lesie, a także tych, którzy nie sprawują na-
leżytego nadzoru nad bezpieczeństwem ogniowym 
w  lesie. Zakazywał zbierania drewna na opał poza 
wywrotami, opadłymi gałęziami i chrustem. 

Dość szybko następowało zaostrzanie kar za 
bezprawne użytkowanie zasobów leśnych. Doszło 
nawet do tego, że Teresa Lubomirska, właścicielka 
dóbr w  Przeworskiem, za wycięcie drzewa zagro-
ziła śmiercią. W  rozporządzeniu z  dnia 26 lutego 
1742 roku napisała: „Zaczym daję tę nową prze-
strogę, ażeby się żaden od daty niniejszej nie ważył, 
tak z  poddanych moich żadnego i  najmniejszego 
drzewa uciąć – pod gardłem jako i pogranicznym 
nie dopuszczać. Dlatego też rozkazałam szubienicę 
postawić, tak dla leśniczego, jak i dla leśnych, pod-
danych moich, tudzież i  tym, którzy odważać się 
będą lasy wycinać…” 

Od II połowy XVIII wieku w całej niemal Rzecz-
pospolitej zaczęto wyłączanie lasów z  ogólnego 
zarządu dóbr i  tworzenie specjalistycznej służby 
leśnej. Dość często wówczas sprowadzano na nasz 
teren leśników z terenu Prus i Austrii, gdzie istnia-
ły już szkoły kształcące leśników. Nieśli oni nową 
organizację prac leśnych i obrotu drewnem. Intere-
sującym faktem z historii leśnictwa na Podkarpaciu 
sprzed 200 lat jest wydanie pierwszego w  języku 
polskim podręcznika leśnictwa Umiejętność lasowa 
czyli rękoksiąg dla właścicieli lasów i ich leśniczych 
pod tytułem Powszechna teoretyczno-praktyczna 
wszystkich lasowych umiejętności nauka. Książka 
napisana na podstawie tłumaczenia z  języka nie-
mieckiego przez Filipa Jakuba Nałęcz Kobierzyń-
skiego, zarządzającego lasami w  kluczu pruchnic-
kim na Pogórzu Przemyskim, opracowana została 
w  Węgierce k. Pruchnika w  1808 roku, a  wydana 
w Przemyślu w roku 1909. Napisana piękną staro-
polszczyzną jest dziś nie tylko zabytkiem kultury, 
ale i świadectwem dążeń do podniesienia na wysoki 
poziom gospodarowania w lasach. Zawiera też my-
śli, które po latach doczekały się uznania jako „eko-
logiczne”. Wynikało to z  faktu, że w  owym czasie 
niektóre regiony kraju cierpiały już na niedostatek 
drewna oraz odczuwały ekologiczne skutki znisz-
czenia lasów, co autor podręcznika zauważa we 
wstępie: „Przestraszone tak doświadczonym niedo-
statkiem drzewa narody lub smutnym przypadkiem 
niebacznego sąsiada ostrzeżone, nie chcąc utracić 
swego przemysłu, handlu, rolnictwa i własnej wy-
gody, uznały za jedne z  swych zasad: utrzymanie 
pozostałych szczątków swych lasów, zasiewanie 
nowych i pielęgnowanie onych a wszytkiech gospo-
darne użycie. Którą zasadę nazywam w  moim ję-
zyku Rzeczą lasową. Zaś ażeby ta zasada pożytecz-
nie uskutkowaną i  celowi swemu odpowiadającą 
być mogła, zebrano z  niezawodnych doświadczeń 
reguły, które u  nich są podstawą do osiągnięcia 
zbawiennego w oddaleniu najprzykrzejszego i naj-
nieznośniejszego niedostatku drzewa, celu, który 
zbiór reguł nazywam Nauką lasową, która u  tych 
bacznych narodów, przez nauczycielów z katedr we 
wszechnicach głoszona bywa”.

Ponad 200 lat temu w  okolicach Kańczugi nie 
tylko wydawano leśne podręczniki, ale istniała też 
zorganizowana służba leśna, której oznaki służ-
bowe można dziś uznać za dzieła sztuki. Wkrótce 
też prócz podręczników dla służby leśnej zaczę-
ły się pojawiać kursy i  szkoły kształcące leśników. 
Pierwsza znana nam szkoła dla leśniczych założona  

tekst Edward Marszałek z k a R t  h i s t O R i i

Leśne Towarzystwo 
z podkarpacką tradycją

W dniach 15–17 września 2010 
roku w Polańczyku odbędzie 
się 110. Zjazd Polskiego Towa- 
rzystwa Leśnego. Mało kto wie,  
że to stowarzyszenie, liczące 
sobie 128 lat historii, ma swe  
korzenie właśnie na Podkar- 
paciu.

Blacha służbowa służby leśnej 
Klucza Pruchnickiego. Zbiory 

Nadleśnictwa Kańczuga
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została w  roku 1857 w  Hołubli k. Przemyśla przez 
Sapiehów, właścicieli dóbr krasiczyńskich, a prowa-
dził ją Henryk Strzelecki, genialny leśnik samouk, 
ówczesny dyrektor lasów sapieżyńskich. W  ciągu 
kilkunastu lat działalności wykształciła ona kilku-
dziesięciu leśniczych, którzy znaleźli pracę głównie 
na terenie obecnego Podkarpacia. Szkoła zakończyła 
swą działalność, gdy Henryk Strzelecki w 1864 roku 
przeniósł się do Lwowa, gdzie objął kierownictwo 
lasów miejskich. W 1874 roku, gdy zorganizowano 
Szkołę Lasową we Lwowie, został jej dyrektorem. 
Przemianowana później na Wyższą Szkołę Lasową 
pełniła aż do ostatniej wojny ważną funkcję eduka-
cyjną dla leśnictwa w południowej części Polski. 

Już w  1877 roku Strzelecki podjął działania na 
rzecz utworzenia legalnie działającej organizacji re-
prezentującej silne już wówczas środowisko leśni-
ków i właścicieli lasów. Dość szybko doprowadził do 
zatwierdzenia statutu Galicyjskiego Towarzystwa 
Leśnego przez Namiestnictwo we Lwowie. Po kilku 
latach starań organizacyjnych 29 maja 1882 roku 
odbyło się zebranie 15 członków założycieli, którzy 
poszerzyli istniejący już komitet wykonawczy, roz-
poczynając ożywioną działalność na wielu polach. 
Dwa dni później rozesłano do znaczniejszych leśni-
ków w całej Galicji statut wraz z zaproszeniem do 
udziału w pracach Towarzystwa i prośbą o „zajęcie 
się zjednaniem towarzystwu zwolenników i  czyn-
nych członków w miejscu swego pobytu”. W ciągu 
dwóch miesięcy do GTL zapisało się 338 członków. 
Ich pierwsze walne zgromadzenie odbyło się we 
Lwowie 3 września 1882 roku, zaś jego uczestnicy 
zwiedzili również wówczas obywającą się w Prze-
myślu wystawę rolniczo-przemysłową. Walne zgro-
madzenie wybrało też władze, prezesem został hr. 
Roman Potocki, ordynat w  Łańcucie, zaś Henryk 
Strzelecki w uznaniu zasług został pierwszym ho-
norowym członkiem organizacji.

Funkcje prezesów towarzystwa każdorazowo po-
wierzano właścicielom ziemskim upowszechniają-

cym nowoczesne formy gospodarowania w  lasach  
– Roman Potocki pełnił ją aż do 1895 roku. Wśród 
członków GTL z tego okresu znajdujemy setki na-
zwisk leśniczych i gajowych, ale również takie oso-
bistości, jak: Adam książę Sapieha z Krasiczyna, Jó-
zef książę Sapieha z Oleszyc, hr. Janusz Tyszkiewicz 
z Kolbuszowej, Witold książę Czartoryski z Pełkiń 
koło Sieniawy, hr. August Krasicki z Leska. Noszenie 
blachy Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego stawało 
się wówczas rzeczywistym powodem do dumy.

Działacze tej organizacji podejmowali szereg dzia-
łań na rzecz poprawy poziomu gospodarowania 
w  lasach Galicji. To za ich sprawą dokonano wiel-
kiej akcji zalesienia lotnych pasków na wylesionych 
wówczas obszarach obecnej Puszczy Sandomier-
skiej. Żądano też wprowadzenia rygorów w gospo-
darce leśnej, nagradzano dobre gospodarowanie, 
np. w 1898 roku dwaj włościanie, właściciele lasów 
w  mieleckim, otrzymali nagrody za zalesianie lot-
nych wydm śródlądowych, które końcem XIX wieku 
stanowiły spory problem na terenie Podkarpacia. 

GTL podjęło ożywioną działalność wydawni-
czą, zwłaszcza jeśli chodzi o  podręczniki leśnic-
twa. Wznowiono też druk „Sylwany” (imię żeńskie 
pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od słowa 
oznaczającego las, zagajnik) – periodyku o  tre-
ściach leśnych, który 
ukazywał się w War-
szawie od 1820 roku 
i  został zawieszony 
po powstaniu listo-
padowym. Powoła-
no też Fundację im. 
Strzeleckiego, która 
udzielała stypendiów 
kształcącej się mło-
dzieży i  finansowała 
wydawnictwa leśne. 

Drugi zjazd GTL 
w  1884 roku obra-
dował w  Przemyślu 
przy udziale 112 de- 
legatów i  leśników czeskich jako gości. Uczest-
nicy zwiedzili wówczas lasy krasiczyńskie na za- 
proszenie księcia Adama Sapiehy, powstańca stycz-
niowego, wielkiego patrioty, który wówczas otrzy-
mał godność członka honorowego Towarzystwa. 

W  1890 roku doroczny zjazd Towarzystwa ob-
radował w  Rzeszowie, a  jego program obejmował 
również wycieczkę zawodową do lasów łańcuckich. 
Lasy ordynacji były wzorowo zagospodarowane, 
zaś służba leśna zorganizowana na wzór wojsko-
wy stanowiła wówczas wzór do naśladowania dla 
innych. Na jednej z  archiwalnych fotografii widać 
obsadę ówczesnego leśnictwa Zerwanka w  Ordy-
nacji Potockich. Zwraca uwagę fakt, że na obszarze, 
którym zarządzają dziś dwie osoby, zatrudniano 
wówczas aż dziewięciu mundurowych. 

W tymże roku Towarzystwo urządziło stoisko na 
wystawie w  Wiedniu, gdzie zostało uhonorowane 
srebrnym medalem „w  uznaniu zasług około roz-
woju literatury leśnej w języku polskim”. 

Wyższa Szkoła Lasowa we Lwowie 
lata 1910–1912. Arch. E. Marszałka

Historyczny znaczek Galicyjskiego  
Towarzystwa Leśnego.  

Zbiory E. Marszałka 

Henryk Strzelecki – założyciel 
Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. 
Arch. RDLP w Krośnie 
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Dokonania ówczesnego leśnictwa prezentowali 
działacze Towarzystwa podczas słynnej Powszech-
nej Wystawy Krajowej, zorganizowanej we Lwowie 
w 1894 roku. W specjalnych pawilonach wyekspo-
nowano okazy flory i  fauny, potężne pnie drzew, 
ale także elementy techniki leśnej, jak: ryzy, tratwy 
spławne, tabor dla kolejek leśnych czy kolekcje pił 
i  siekier do ścinki drzew. W  ciągu kilku miesięcy 
wystawę zwiedziło ponad milion osób. Wówczas 
też po raz pierwszy padła propozycja utworzenia 
muzeum leśnictwa, która doczekała się realizacji 
dopiero w naszych czasach. 

Początkiem XX wieku stoiska leśne można też by-
ło zobaczyć na targach i wystawach o lokalnym cha-
rakterze. Podczas Wystawy Przemysłowo-Rolniczej 
z 1908 roku w Jarosławiu wśród ponad 300 wystaw-
ców prezentowało się leśnictwo hrabiów Janusza 
i  Natalii Tyszkiewiczów z  ekspozycją pochodzącą 
z  Klucza Kolbuszowa i  Lelechówka k. Rzeszowa. 
Zdjęcie leśnego pawilonu, zbudowanego specjal-
nie na ten cel, sprawia i dziś sympatyczne wrażenie. 
Wystawę, trwającą zaledwie miesiąc, zwiedziło po-
nad 50 tysięcy osób, a w jej otwarciu brali udział m. 
in. namiestnik Galicji, Michał Bobrzyński i marsza-
łek Sejmu Krajowego, Stanisław Badeni. 

W  1907 roku w  Krakowie odbył się I  Ogólny 
Zjazd Leśników. Już wówczas, na siedem lat przed 
wybuchem I wojny światowej, leśnicy z trzech za-
borów rozmawiali na temat unifikacji leśnictwa 
polskiego, mając na myśli odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości. Na tymże zjeździe podjęto też 
uchwałę, że językiem obowiązującym w  pracach 
Towarzystwa na terenie trzech zaborów będzie 
język polski. Uznano też „Sylwanę” za nieoficjalny 
organ leśników we wszystkich zaborach. Warto 
przypomnieć, że pismo to cały czas ukazywało się 
w języku polskim. Przez długie lata w okresie mię-
dzywojennym i po wojnie jego redaktorem naczel-
nym był prof. Szymon Wierdak, profesor leśnictwa 
urodzony w Kobylanach k. Krosna.

Po odzyskaniu niepodległości GTL przyjęło 
wpierw nazwę: Małopolskie Towarzystwo Leśne, 
a  następnie: Polskie Towarzystwo Leśne, które 
walnie przyczyniło się do rozwoju leśnictwa w nie-
podległym kraju. II wojna światowa przerwała je-

go działalność na siedem lat. Wznowiono ją w ro-
ku 1946, a w rok później ukazał się kolejny numer 
„Sylwany”. 

Niepodległa II Rzeczypospolita przejęła la-
sy z  terenu trzech byłych zaborów w  bardzo złej 
kondycji zdrowotnej i mocno przetrzebione. Duże 
areały dawnych królewszczyzn zostały wyprzeda-
ne przez rządy zaborcze w prywatne ręce. W 1924 
roku powstała firma Lasy Państwowe, zarządza-
jąca mieniem Skarbu Państwa, ale również orga-
nizująca polski przemysł drzewny. Jednocześnie 
też Lasy Państwowe wniosły duży wkład w ochro-
nę rodzimej przyrody. W 1928 roku ukazała się 
ustawa o  zagospodarowaniu lasów państwowych, 
określająca zasady funkcjonowania LP, ochrony 
gruntów leśnych, regulująca kompetencje resor-
tów w administrowaniu lasami i anulująca ustawo-
dawstwo zaborców. 

Po II wojnie światowej w ręce państwa przeszła 
znakomita większość lasów prywatnych. Zarząd 
tym ogromnym mieniem sprawuje licząca dziś 86 
lat organizacja gospodarcza Lasy Państwowe. Wiel-
ka rzesza leśników wciąż działa w Polskim Towa-
rzystwie Leśnym, kultywując jego tradycje i dbając 
o  zawodowy i  naukowy poziom polskiego leśnic-
twa. O wkładzie leśników podkarpackich w to dzie-
ło godzi się wciąż przypominać. n

Od lewej: obsada leśnictwa 
Zerwanka w Ordynacji Potockich. 

Arch. Nadleśnictwa Leżajsk; 
Stoisko leśne hr. Tyszkiewiczów  

z Kolbuszowej na wystawie  
w Jarosławiu 1908 r.  

Arch. E. Marszałka

Logo krośnieńskiego oddziału PTL 
nawiązuje do historii Towarzystwa 

Slobodná II. Republika prevzala lesy 
z troch bývalých záborov vo veľmi zlom 
zdravotnom stave a veľmi zdecimované. 
Rozsiahle areály bývalých kráľovských 
lesov boli rozpredané správcami admi-
nistratívy záborov do súkromných rúk. 
V roku 1924 vznikla firma Štátne lesy 
spravujúca lesy štátnej pokladnice, ale 
tiež organizujúca poľský drevospracu-
júci priemysel. Zároveň sa tiež štátne 
lesy pričinili vo veľkej miere o  ochranu 
pôvodnej prírody. V roku 1928 vstúpil 
do platnosti zákon o  správe štátnych 
lesov, ktorý určoval pravidlá fungova-

nia ŠL, ochranu lesných pôd, regulujúci 
kompetencie rezortov v správe lesov 
a zrušujúci legislatívu záborov. 

Po 2. svetovej vojne prešla do štát-
nych rúk drvivá väčšina súkromných le-
sov. Správu tohto ohromného majetku 
vykonáva dnes 86-ročný hospodársky 
subjekt Štátne lesy. Veľké množstvo 
lesníkov stále pracuje v Poľskom le-
snom združení, kultivujúc jeho tradície 
a  udržiavajúc odbornú a  vedeckú úro-
veň poľského lesníctva. Prínos podkar-
patských lesníkov k tomuto dielu je do-
bré stále pripomínať.
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cerkwie. Pomiędzy Arłamowem a Trójcą położona jest dziś dzika, a kie- 
dyś gęsto zaludniona dolina rzeki Jaminki. Na Pogórze Przemyskie  
najlepiej wybrać się wiosną. Lasy mienią się wtedy wieloma odcieniami 
zieleni, a w zdziczałych sadach kwitną drzewa owocowe. Osobliwością 
przyrodniczą parku są też tereny otwarte przypominające kwietny step 
łąkowy. Na Pogórzu Przemyskim można spotkać wiele gatunków pusz-
czańskich ssaków – niedźwiedzia, wilka, rysia i żbika. Te tereny to także 
miejsce bardzo licznego występowania jeleni.
Szczególnie cenne są tutejsze ostoje ptaków: orła przedniego, orlika 
krzykliwego, puszczyka uralskiego i dzięcioła trójpalczastego. Tereny 
te objęto więc ochroną w ramach sieci NATURA 2000. W parku utwo-
rzono kilka rezerwatów przyrody: „Brzoza Czarna w Reczpolu”, „Krępak” 
– starodrzew jodłowo-bukowy, „Broduszurki” – torfowisko, „Przełom  

Hołubli” – starodrzew lipowy i  malownicza dolina Hołubli, „Rebece”  
– las jodłowy, „Leoncina” – stanowisko kłokoczki południowej, „Kal-
waria Pacławska” – drzewostan jodłowo-bukowy, „Kopystańka” – mu-
rawy kserotermiczne. Występuje tutaj 119 obiektów florystycznych, 
uznanych za pomniki przyrody; 16 stanowisk dokumentacyjnych, 
w większości fliszu karpackiego. Na Pogórzu Przemyskim istnieje też 
specjalny obszar ochrony Lasów Państwowych – Leśny Kompleks Pro-
mocyjny „Lasy Birczańskie”.

P

Pogórze Przemyskie, zachód słońca nad Sanem

Zarośla tarniny często porastają niezalesione wzgórza 

Powstał w roku 1991, powierzchnia parku wynosi 61 862 ha. Leży na 
terenie gmin: Bircza, Dynów, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzyw-
cza, Przemyśl oraz miasta Dynów.
Pogórze Przemyskie rozciąga się na krańcu południowo-wschodniej 
Polski przy granicy z Ukrainą. Od wznoszących się na południu Biesz-

czadów krainę tę oddzielają Góry Sanocko- 
-Turczańskie. Na tym terenie utworzono Park 
Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. 
Ze względu na szczególne walory przyrod-
nicze, w parku i  jego sąsiedztwie powstało 
kilkanaście rezerwatów. Warto wspomnieć, 
że dopełnieniem systemu ochrony na Pogórzu 
Przemyskim ma być projektowany Turnicki Park 
Narodowy. Pogórze Przemyskie to kraina od-
mienna od Pogórzy Strzyżowskiego i  Dynow-
skiego. Wznosi się wyżej od sąsiednich pasm, 
jest gęsto zalesiona i słabo zaludniona. Na tym 
terenie występują duże kompleksy leśne, któ-
re zajmują 64% powierzchni parku. Pomiędzy 
wzniesieniami Pogórza płyną rzeki i  potoki 
z czystą wodą. Największe z nich to San i Wiar. 
Rzeki te tworzą bardzo atrakcyjne widokowo 
przełomy. W  kilku miejscach Pogórza, między 
innymi nad Wiarem, można zobaczyć 
odkrywki fliszu karpackiego, i to za-
równo naturalne, jak i stworzone przez 
człowieka podczas eksploatacji kamie-
niołomów.
Wędrując dzisiaj po Pogórzu Przemy-
skim zdarza się, że przez wiele kilome-
trów nie napotkamy siedzib ludzkich. 
Te tereny w  większości zamieszkane 
były przez Ukraińców. Po walkach 
z UPA i akcji „Wisła” w 1947 roku Pogó-
rze opustoszało. Po wsiach pozostały 

jedynie fundamenty domostw, przydrożne kapliczki,  kępy 
drzew i  krzewów owocowych w  miejscach, w  których stały 
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„Liwocz”. Na najwyższym wzniesieniu rezerwatu postawiono wieżę 
widokową z krzyżem poświęconym Janowi Pawłowi II.
Szczególną atrakcją parku jest możliwość uprawiania turystyki konnej. 
Trasy jeździeckie poprowadzone zostały przez szlaki turystyki pieszej: 
żółty i niebieski, obejmujące najbardziej malownicze zakątki.

oprac. Krzysztof Zieliński

Lasy porastające zbocza Góry Liwocz

Krzyż papieski na Górze Liwocz

Powstał w  listopadzie 1995 roku,  położony 
jest na styku województw małopolskiego 
i  podkarpackiego, obejmując wschodnią część  
Pogórza Ciężkowickiego między dolinami 
Białej i  Wisłoki. Powierzchnia parku wynosi 
18 867 ha, obejmuje teren gmin Gromnik, 
Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów i Sze- 
rzyny w  województwie małopolskim oraz 
Brzyska, Skołyszyn, Jodłowa w wojewódz-twie 
podkarpackim. Rzeźba terenu parku jest bardzo 
urozmaicona, charakteryzuje się znacznymi 
spadkami oraz głęboko wciętymi dolinami 
potoków. Występują tu również odsłaniające 
się piaskowce w  postaci pojedynczych skał ostańcowych. Jedna z  nich 
– „Ostry Kamień” – została objęta ochroną w formie pomnika przyrody 
nieożywionej, a kilka innych, okazałych form skalnych zaproponowano 
do takiej ochrony (m.in. w Golance, Swoszowej, Żurowej, Dębowej).
Szata roślinna parku wyróżnia się wysokim stopniem naturalności 
zbiorowisk leśnych i  obecnością wielu cennych elementów flory-

stycznych. Wśród zbiorowisk leśnych dominuje zespół żyznej buczyny 
karpackiej w  formie podgórskiej, porastający wyższe partie piętra 
pogórza. W przyszczytowych partiach pasma Brzanki wykształca się 
kwaśna buczyna górska. W  niższych położeniach rozwijają się ży-
zne jedliny oraz grądy, a  wzdłuż dolin rzecznych spotykany jest łęg 
podgórski. Na uwagę zasługuje występowanie we wschodniej części 
parku płatów ciepłolubnego grądu oraz muraw kserotermicznych. 
W zatorfionych dolinach w okolicach Swoszowej spotykane są płaty 
torfowisk niskich i przejściowych z niezmiernie rzadką w tym rejonie 
rosiczką okrągłolistną. Wśród innych osobliwości florystycznych par-
ku należy wymienić kłokoczkę południową i języcznika zwyczajnego.
Planuje się utworzyć na tym terenie rezerwaty przyrody chroniące naj-
wartościowsze przyrodniczo obiekty: „Góra Liwecka”, „Ostry Kamień”, 
„Nagórze”. Na terenie Podkarpacia położony jest Rezerwat Przyrody 
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niki wodne. W parku znajdują się 
dwa rezerwaty przyrody: „Źródła 
Tanwi” – z zespołami torfowisko-
wymi oraz borami bagiennymi 
i  wilgotnymi z  licznymi gatun-
kami roślin chronionych; i „Soło-
kija” – z  naturalnymi skupiskami 
jałowca pospolitego. Cały obszar 
Roztocza bogaty jest w  grzyby, 
w tym wiele rzadkich gatunków, które w wilgotnych i prześwietlonych  
słońcem lasach znajdują doskonałe warunki bytowania.

P

Bór sosnowy

Długi Goraj - najwyższe wzniesienie Roztocza

Utworzony został w  roku 1989 na powierzch-
ni 20 376 ha. W  województwie podkar-
packim obszar parku wynosi 16 237 ha  
i leży na terenie gmin Narol i  Horyniec Zdrój. 
Pozostały obszar parku znajduje się w  woj.  
lubelskim.
Południoworoztoczański Park Krajobrazowy 
zajmuje najbardziej zróżnicowaną krajobra-
zowo część Roztocza. Możemy tu zobaczyć 
malownicze lasy i doliny rzeczne. Teren parku 
jest też ważnym obszarem źródliskowym. 
Oprócz Tanwi bierze tu swój początek kilka in-
nych rzek. Roztocze jest wyraźnie widocznym 
w  krajobrazie wałem wzniesień przecinają-
cym granicę polsko-ukraińską i  ciągnącym 
się z  północnego zachodu na południowy 
wschód, od Kraśnika do Lwowa. Najwyższe 
wzniesienia po polskiej stronie – Długi Goraj, 
Wielki Dział i Monastyr  znajdują się na Roz-
toczu Południowym. Niezwykle interesująca  
jest krawędź tektoniczna Roztocza z  wysta-
jącymi tu i  ówdzie ostańcami wapiennymi. 
Roztocze jest działem wodnym rozdzielającym 
dorzecza Wisły i  Dniestru. Stąd też pochodzi 
nazwa tej krainy rozdzielającej, czyli jak mó-
wią miejscowi „roztaczającej” zlewiska Morza 
Bałtyckiego i Czarnego.
64% powierzchni parku pokrywają lasy. Prze-
ważają drzewostany mieszane i bory sosnowe. 
Na tym terenie chronione są także naturalne 

torfowiska wraz z  ciekawą roślinnością i  otaczającymi je borami so-
snowymi i bagiennymi. Na torfowiskach spotkamy zarastające zbior-
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Powstał w roku 1988 na obszarze 28 978 ha,  
z  czego w  województwie podkarpackim 
obejmuje 7675 ha należących do gmin Cie-
szanów i  Narol. Puszcza Solska to jeden 
z  największych obszarów leśnych w  Polsce. 
Nizinny krajobraz parku urozmaicają niewiel-
kie wzniesienia, wydmy, a także liczne bagna 
i  torfowiska. Występuje tu sporo stawów.  
Niektóre z  nich położone w  lesie zarastają 
powoli sitowiem i  szuwarami. Inne używane 
są jako stawy hodowlane. Powierzchnia par-
ku w 85% pokryta jest lasami. Są to głównie  
młode bory sosnowe, ale można tu także  
spotkać buczynę z dużym udziałem jodły. 

Wielkie kompleksy leśne, 
tereny podmokłe i stawy są 
ostoją dla wielu gatunków 
roślin i  zwierząt podlegają-
cych ochronie gatunkowej. 
Na tym terenie występuje 
135 gatunków ptaków lę-
gowych, m.in.: orlik krzy- 
kliwy, gadożer, rybołów i  bie- 

lik, a  także bociany czarne,  żurawie i głuszce. Ze ssaków licznie wy-
stępują jelenie, sarny i  dziki. Spotkać można także wilki i  łosie. 
Dużą osobliwością geologiczną parku są progi tektoniczne, zwane 
„szumami” lub „szypotami” znajdujące się w  rezerwacie „Nad Tan- 
wią”, leżącym na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego. 
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zwłaszcza jeleni, łosi, dzików i saren. Często spotkać można także m.in. 
wilki, borsuki, bobry, wydry i lisy.
Rzeźba terenu Lasów Janowskich jest mało zróżnicowana. Jedynymi 
kilkunastometrowymi wzniesieniami są piaszczyste wydmy polo-
dowcowe. Krajobraz Parku urozmaicają doliny rzek, wały wydmowe, 
kompleksy stawów, łąk, bagien i torfowisk. Najbardziej zróżnicowane 

są zbiorowiska roślinności torfowiskowej i  wodnej występujące na 
bagnach, mokradłach oraz na obszarach zajętych przez liczne stawy. 
Największe ich skupisko znajduje się w zachodniej części parku. Utwo-
rzono tu rezerwat „Imielty Ług”. Kolejne rezerwaty to „Łęka” i „Jastko-
wice”. Ze względu na wartości przyrodnicze tego obszaru prowadzone 

były starania o  powołanie parku 
narodowego. Oprócz osobliwo- 

ści przyrodniczych warto też  
poznać historię Lasów Ja-
nowskich – zwłaszcza wyda- 

rzenia z  okresu powstań: 
listopadowego i  stycz-
niowego oraz później-
sze, związane z  bojami 
partyzanckimi z  czasów  
II wojny światowej.

Lasy Janowskie w jesiennej szacie

Park powstał w  roku 1984, jego powierzchnia 
wynosi 39 150 ha; część leżąca w  wojewódz-
twie podkarpackim obejmuje 4055 ha na tere-
nie gmin: Pysznica, Zaklików i Radomyśl.
Lasy Janowskie, stanowiące zachodnią część Pusz-
czy Solskiej, to wielki zwarty kompleks leśny le-
żący na Równinie Biłgorajskiej. W województwie 
podkarpackim położony jest jedynie fragment 
powstałego tu parku krajobrazowego, większość 
znajduje się w  województwie lubelskim. Park 
jest zalesiony w  80%, z  czego prawie 90% to drzewostany sosnowe  
(z  charakterystycznym dla tego terenu ekotypem sosny solskiej). Sosnę 
solską, obok dużego przyrostu masy i wysokiej odporności, cechuje bardzo 
duża zdolność do naturalnego odnawiania się. W wielu miejscach zacho-
wały się fragmenty lasów o charakterze puszczańskim. Obok sosny rośnie 
tu: jodła, olsza czarna, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy i świerk. 
Park Krajobrazowy Lasy Janowskie to obszar niezwykle cenny przy-
rodniczo. Występuje tu ponad 800 roślin naczyniowych, a  także 162 
gatunki mszaków i  prawie 240 gatunków porostów. Wiele z  nich to 
prawdziwe osobliwości objęte ochroną.
Te lasy są szczególnie ważną ostoją ptaków. Występuje ich tutaj ponad 
150 gatunków. Spotkać można m.in. tak rzadkie gatunki, jak głuszec 
czy cietrzew. Nic więc dziwnego, że obszar parku został włączony do 
sieci NATURA 2000. W lasach bytują liczne populacje dużych ssaków, 
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Wieś Zagórzany istnieje od XV wieku; 
prawdopodobnie w  epoce nowożytnej 
znajdowało się w  miejscu dzisiejszego 

pałacu niezidentyfikowane założenie dworskie. 
Miejscowość dopiero od początku XIX wieku nale-
żała do Skrzyńskich, natomiast o jej wcześniejszych 
właścicielach nic pewnego nie wiemy. 

Nowy, obszerny pałac postanowił zbudować 
pierwszy właściciel z  zagórzańskiej gałęzi rodu, 
hrabia Tadeusz Skrzyński. Arystokrata ten żywo 
interesował się sztuką, zapraszał do świeżo po-
wstałej rezydencji artystów, a  wśród nich poetę 
i geografa Wincentego Pola oraz Artura Grottgera. 
Skrzyński odgrywał rolę mecenasa artystów, a być 
może też inspiratora dzieł sztuki. Chętnie otacza-
jący się sztuką hrabia zapragnął – co oczywiste – 
posiadać siedzibę ukształtowaną w malowniczym, 
„historycznym” stylu. Zapewne to z  jego inspi-
racji czy namowy, młody architekt pochodzący 
z  Włoch, Franciszek Maria Lanci zaprojektował  
pałac-zamek, gdyż obiekt ten można traktować róż-
norako. Projekty Lanciego wykonane zostały około 
1834 roku, ponieważ budowa toczyła się w  latach 
1834–1839. Powstały pałac od początku posiadał 
cechy „powieściowej siedziby” szkockiego lub an-
gielskiego zamczyska z dodatkiem elementów wło-
skich, neorenesansowych. Koncepcja architekta 
nie jest dziś w  pełni czytelna, bowiem przebudo-
wa późniejsza zatarła częściowo „kostium” nadany 
przez Lanciego. Dzięki zachowanej ikonografii pa-
łacu, a ściślej rycinom z ok. połowy XIX wieku, mo-
żemy przekonać się, iż budowla ta zawierała w so-
bie raczej cechy neogotyckiego, romantycznego 
zamku, obficie ustrojonego wieżami i wieżyczkami. 
Jak pałac wyglądał po zbudowaniu można zobaczyć 
oglądając dawne ryciny i karty pocztowe z czasów, 
kiedy Zagórzany rzeczywiście miały charakter za-
dziwiającego, niby średniowiecznego zamczyska. 
Przemieszanie stylów, neogotyk wraz z  rzadszymi 
naleciałościami włoskimi, stanowią wyznaczniki 
ówczesnego, swobodnego stylu architekta z Fano.

Zachowany do dziś pałac jest budowlą trójkondy-
gnacyjną z piwnicami, dodatkowo flankują go pseu-
doobronne baszty. Rezydencja Skrzyńskich składa 
się z czterech skrzydeł, w tym z jednego posiadają-
cego wysuniętą sześciokątną basztę i  arkadowy ta-
ras. Pałac zagórzański posiada własny wjazd bramny 
i  „pseudozamkowy” wewnętrzny dziedziniec z wy-
chodzącymi na niego dużymi, ostrołukowymi okna-
mi. Wokół dziedzińca skupiały się pokoje oraz apar-

tamenty prywatne. 
Pierwotnie bryła bu- 
dowli urozmaicona  
była większą iloś- 
cią sterczyn, pina-
kli, wieżyczek, zaś 
małe baszty przy-
krywały spiczaste  
hełmy, którymi „na- 
jeżony” był zamek. 
Lanci urozmaicał 
bryłę i elewacje re- 
zydencji poprzez  
stosowanie ostrych  
łuków w  otworach bram, drzwi i  okien, dodając 
także historyzujący detal. Ożywienie sylwetki pa-
łacu nastąpiło również dzięki dobudowaniu śre-
dniowiecznego krenelażu obiegającego elewacje. 
Neogotyk w  romantycznym wydaniu królował 
wszędzie – od ostrołukowej bramy wjazdo-
wej poprzez rząd okien typu portefentre wy-
chodzących na taras, zamkniętych łukiem 
półkolistym, duże okna z załamanymi u dołu 
nadokiennikami aż do mniejszych, półokrągło 
zakończonych okienek w fasadzie. Zagórzany 
budziły podziw i zdumienie. Tak też je opisują 
„Kłosy” z 1875 roku: „Wśród zieloności i cie-
nia angielskiego parku wznosi się gmach cio-
sowy o sześciu wieżach, w kwadrat zbudowa-
ny, w stylu starych szkockich zamków, jakby 
odtworzony z powieści Waltera Skotta. Przy 
świetle księżyca zamek ten dziwnie fantastyczne 
sprawuje wrażenie, odbijając się w przeźroczu je-
ziora. Zamek ten budowanym był przez słynnego 
architekta Lanciego a  porad w  urządzeniu parku 
i  wnętrza zapewne udzielać musieli: słynny este-
tyk Józef Kremer i Wincenty Pol, którzy tu długo 
przebywali”. O  wystroju wnętrz niewiele wiado- 
mo; późniejsze zdjęcia wskazują na urządzenie  
pałacu w stylu biedermeieru.

Park umyślnie skomponowano na wzór jakby 
„przypadkowego” ogrodu angielskiego, mocno za-
gęszczając go drzewami, krzewami, tworząc ozdob-
ne stawy, fontanny. Był to pierwszy okres świetno-
ści Zagórzan, kiedy powstał główny zrąb rezydencji 
i parku, następnie zmienianych i poszerzanych. Wte-
dy też właściciele gromadzili najwięcej osób z  tzw. 
towarzystwa i kręgów intelektualno – artystycznych. 

Posiadłość po Tadeuszu Skrzyńskim odziedziczył 
jego syn Władysław, którego około 1883 roku rodzi-

tekst Filip Chmielewski

W  powiecie gorlickim, w  Zagórzanach, odnaleźć można 
niezwykły zabytek. To malownicza i  piękna, choć nad- 
szarpnięta mocno przez czas rezydencja rodziny Skrzyń- 
skich wraz z  otaczającym ją kilkunastohektarowym 
parkiem. Dzieje powstania, a  także jedyna w  swoim 
rodzaju architektura tej rezydencji, warte są omówienia.

romantyczna rezydencja
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Zagórzany

Widok „zamku” w Zagórzanach,  
rycina z połowy XIX w.

Skrzyńscy herbu Zaremba

Rzut parteru z uwzględnieniem 
przebudowy z 1928 r.

Skrzyńskich
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na musiała ubezwłasnowolnić z  powodu jego psy-
chicznej i fizycznej niezdolności do zarządzania ma-
jątkiem. Wkrótce jego spadkobiercy sprzedali dobra 
zagórzańskie hrabiemu Łosiowi. Następnie przeszły 
one w ręce hrabiostwa Józefa i Anny Ciechońskich 
i wreszcie stały się własnością niejakiego pana Swol-
kena. Stało się to na krótko, gdyż już w 1885 roku 
Zagórzany odkupił Adam Skrzyński. Po jego śmierci 
spadkobiercą został ostatni z rodu, Aleksander – po-
stać wybitna i znacząca w dziejach II Rzeczypospoli-
tej, polityk, premier państwa i przedsiębiorca, który 
jako ostatni modernizował rezydencję.

Jeszcze za czasów Adama Skrzyńskiego, oko-
ło 1900 roku, do pałacu dostawiono nowy taras, 
wsparty na kolumnach, usytuowany w miej-
scu poprzedniego. Na przełomie wieków 
zrealizowano również inny, tym razem bar-
dzo oryginalny pomysł hrabiego, grobowiec 
– mauzoleum w parku, w kształcie ... egip-
skiej piramidy z krzyżem u podstawy! Ten 
monument miał przywodzić na myśl „dom 
wieczności” tak jak np. piramida Cheop-
sa lub inne tego typu budowle w  Egipcie. 
Z tym oryginalnym zleceniem związane jest 
nazwisko Teodora Talowskiego, który chęt-

nie podejmował się niezwykłych rozwiązań archi-
tektonicznych. Miejscowa legenda mówi o  fakcie 
specjalnego opłacenia elektrowni przez Skrzyńskie-
go, z poleceniem by światło paliło się w grobowcu 
przez sto lat! Wtedy właśnie unowocześniono i ze-
lektryfikowano cały pałac. Większe zmiany wniósł 
jednak ostatni właściciel, który dobudował w 1928 
roku do swego pałacu nowe, niewielkie skrzydło. 

Modernizacji i  przebudowy rezydencji dokonał 
mało znany warszawski architekt, Juliusz Nagór-
ski. Projektant zniósł dawny, fantazyjny kostium 
Lanciego, zlikwidował romantyczne wieżyczki, zaś 
basztę ujmującą elewację z lewej strony zastąpił no-
wą, niższą, ale potężniejszą wieżą. Zniesiono także 
hełm nad wieżą kwadratową, od zachodu. Dodano 
do niej trójboczny ryzalit z  ogromnymi oknami, 
zaś dodatkowe okna wybito w  elewacji tarasowej, 
zbliżając się zresztą rozwiązaniem do wcześniej-
szej koncepcji Lanciego. Ostatecznie Nagórski – 
chociaż zatarł pewne cechy stylu Włocha – zrobił 
to dość subtelnie, dostrajając się do „angielskości” 
zastanej rezydencji. Można powiedzieć, iż bryła 
pałacu zyskała nawet na większej powściągliwo-
ści, klarowności i  ładzie zewnętrznym. Z pracami 
prowadzonymi przez Nagórskiego wiązać można 
także istotne zmiany w otoczeniu rezydencji. Otóż 
architekt ten otoczył posiadłość nowym murem 
z bramami, w tym wjazdową „angielską” z herbem 
Skrzyńskich – Zaremba – w  zwieńczeniu. Obok 
usytuowano domek zarządcy, również utrzymany 
w  romantycznym stylu. Kilkaset metrów dalej na 
zachód postawiono następną bramę, prowadzącą 
do budynku gospodarczego. W poprzek drogi idą-

Pałac w czasach II Rzeczypospolitej. 
Pocztówki pochodzą ze zbiorów  
Sławomira Dziadzio z Krakowa  
i znajdują się na stronie  
www.widokowki.gorlice.pl

Aleksander Józef Skrzyński, zdjęcie 
sprzed 1931 r. z czasopisma 
„Światowid” (1935 r.) Grobowiec Skrzyńskich Pr
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cej przed pałacowym parkiem płynie potok Mosz-
czanka; wzniesiono nad nim nowy malowniczy 
most – przepust. Ponadto powstały nowe zabudo-
wania gospodarcze na uboczu rezydencji, stylizo-
wane na angielski folwark. W  budynkach parko-
wych mogły znajdować się palmiarnie, ptaszarnie 
lub pawilony dekoracyjne. Wiadomo, że do czasów 
II wojny światowej funkcjonowały w  parku dwa 
duże dekoracyjne stawy, altany, rozmieszczono też 
gdzieniegdzie rzeźby z białego alabastru. Tak więc 
mimo stuletniej niemal odległości czasowej prac 
budowlanych, całość założenia sprawia wrażenie 
dobrze zestrojonego, jakby od początku skompo-
nowanego w przemyślany sposób. 

Czas świetności Zagórzan minął bezpowrotnie 
wraz z  nagłą śmiercią Aleksandra Skrzyńskiego 
w wyniku wypadku samochodowego w Wielkopol-
sce w 1932 roku. Zgodnie z testamentem hrabiego 
dziedziczką dóbr została jego siostra Maria Joan-
na Skrzyńska-Sobańska. Po wybuchu wojny pałac 
zajęli Niemcy, z przeznaczeniem obiektu na sztab 
wojskowy, a później bazę sprzętu bojowego.

Jest swoistym paradoksem, iż ten niezwykły pa-
łac przetrwał niejedną burzę dziejową w  stanie 
prawie nienaruszonym wraz z otoczeniem (w tym 
obie wojny światowe, operację gorlicką i dukielską) 
natomiast jego stopniowa dewastacja jest historią 
czasów już powojennych. Władze PRL-owskie roz-
parcelowały grunty Skrzyńskich i zajęły się adapta-
cją pałacu na nowe cele. W latach 1949-52 zabez-
pieczano pałac i  nawet rekonstruowano wnętrza 
z  myślą stworzenia w  nich Państwowego Domu 
Młodzieżowego dla sierot powojennych. Stworzono 
tam jeden z większych tego typu ośrodków w Pol-
sce, gdzie wychowankowie sami mieli dbać o park, 
gospodarstwo i ogrody warzywno-zielarskie. Ośro-
dek ten przekształcono następnie na Państwowy 
Dom Dziecka. Pewne prace remontowe przepro-
wadzono w latach 1970-90; pociągnęły one za sobą 
zmiany w budynku głównym, naprawę dachu i wy-
konanie żelbetonowych stropów. Zmiana systemu 
nie spowodowała kontynuacji prac; wręcz przeciw-
nie, pałac zaczął coraz bardziej niszczeć. Posiadłość 
w  Zagórzanach stała się w  1989 roku własnością 
Skarbu Państwa. W  czerwcu 1992 roku dobra po 
ojcu i dziadach odzyskał Aleksander Maria Sobań-
ski, na krótko jednak, gdyż po jego śmierci dwa lata 
później, nikt z rodziny nie przejawiał zainteresowa-

nia odnową rodowej siedziby. Wiele lat całkowitego 
zaniedbania dało efekty w postaci wyprucia pałacu 
z infrastruktury, wyposażenia, zapadnięcia się kla-
tek schodowych i  stropów, braku pokryć dacho-
wych. Wyzyskaniu budynku 
i  upływowi czasu pomogła 
miejscowa ludność, rozmon-
towując resztki materiałów 
i detali. W chwili obecnej pa-
łac jest własnością prywatną. 
Niedawno, bo w  2006 roku 
kupił go prywatny inwestor 
zamierzający otworzyć tutaj 
filię uczelni o  charakterze 
medycznym. Pałac jednak 
nadal stoi zrujnowany, nie 
widać śladów gruntownych 
prac remontowych.

Posiadłość w  Zagórza-
nach, pałac wraz z rozległym 
parkiem stanowią unikatowy 
zespół, wymagający pilnej 
opieki, a  nawet nie kapital-
nego remontu, lecz odbudo-
wy. Jest świadectwem czasu, 
epoki w  której powstawał, 

realizując określony  
program rodowej sie- 
dziby, której wygląd 
podkreśla „starożyt- 
ność” założenia. 

Umiejętnie wyzyskane współgranie archi-
tektury z parkiem typowe jest dla czasów ro-
mantyzmu, bowiem w epoce tej chętnie ko-
rzystano z  idei planistyczno-ogrodowych, 
sztucznie dzikiego ogrodu, autorstwa teo-
retyków angielskich, jak choćby R. Payne- 

Brama wjazdowa „angielska” z herbem Skrzyńskich

Zagórzany w latach 30. XX wieku

Widok „zamku” tuż po II wojnie 
światowej, w czasach, gdy pełnił 

funkcję Domu Dziecka  
i stan obecny – ruiny
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-Knighta. Z kolei Franciszek Lanci, posługując się 
po części architektonicznymi wzornikami, własną 
wyobraźnią i wskazówkami właściciela, wykreował 
bardzo interesujące, rzadkie i w gruncie rzeczy dość 
jednorodne dzieło na ziemiach polskich. Następne 
pokolenia uzupełniały tą wizję, dostosowując „za-
mek” do swoich potrzeb, jednak zawsze z korzyścią 
dla niego samego. Mimo przeprowadzonych zmian 
rezydencja Skrzyńskich nabierała coraz mocniej 
cech „narastania” przez wieki. Wspomniany pro-
blem jest zjawiskiem symptomatycznym zwłaszcza 
dla okresu wczesnego historyzmu (wtedy „zamek” 
powstał), kiedy to zestawiano budowlę z kilku ar-
chitektonicznych stylów, sugerując jej „nieprzypad-
kową przypadkowość” i  wiekowość. Oczywistym 
źródłem inspiracji była tutaj architektura brytyjska 
i koncepcja tzw. „domu sztuki”.

Pałac zagórzański upodabnia się nieco do ta-
kich niezwykłych domostw jak Fonthill Abbey czy 
Strawberry Hill w Wielkiej Brytanii, swymi dosta-
wianymi wciąż elementami i  zagęszczaniem deta-
lu. Ten wspaniały kiedyś, tajemniczy i  obrośnięty 
winem gmach (podobnie Strawberry Hill) jawił się 
rzeczywiście w  pewnym okresie jak z  angielskich 
powieści... Zagórzany pozostają, mimo dużego 
zniszczenia, znakomitym reprezentantem pewnej 
europejskiej mody.

Ta budowla zasługuje przez swą wyjątkowość 
i walory artystyczne na fachową opiekę, konserwa-
cję, a może nawet – odbudowę z wykorzystaniem 
istniejących murów. Fakt znalezienia takiego odpo-
wiedniego i  zainteresowanego inwestora z  pomy-
słem, potrafiącego zadbać o nasz podkarpacki „ma-
nor-house”, byłby bardzo wyczekiwany i pożądany 
nie tylko przez miłośników architektury.˝n

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 na terenie Podkarpacia. 

Pokračujeme v približovaní historických židovských cintorínov v Podkarpatskom 
regióne. Početné fotografické potulky Jerzyho Wygodu vyústili do zbierky fotogra-
fií, ktorá umožnila vytvoriť takmer kompletnú dokumentáciu dávnych židovských 
cintorínov (kirkutov), a vlastne toho, čo z nich zostalo. Fotografie sú doplnené krát-
kymi informáciami o histórii cintorínov. 

V gorlickom okrese, v Zagórzanoch, je mo-
žné nájsť neobyčajnú pamiatku. Je to malebná 
a  krásna rezidencia (vybudovaná prvým maji-
teľom grófom Tadeuszom Skrińským v rokoch 
1835–1839), aj keď výrazne poznačená časom 
a dejinami, spolu so 14 hektárovým parkom, ktorý 
ju obklopuje. 

Ak sa vyberieme cez husto zarastený park, 
dôjdeme k zaujímavej stavbe. Dnes vyzerá 
zámok ako malebná, podivuhodná ruina. Dlhé 
roky pustnutia priniesli efekty v podobe nulovej 
infraštruktúry, zariadenia, prepadnutia schodísk 
a stropov. 

V súčasnosti je zámok súkromným majetkom. 
Nedávno, v roku 2006 ho kúpil súkromný investor, 
ktorý tu plánuje zriadiť detašované pracovisko 
vysokej školy so zameraním na medicínu. Zámok 
však naďalej stojí bezo zmien, bez známok gene-
rálnej opravy a rekonštrukcie.

Rezidencia   
v Zagórzanoch

Zniszczone, nie zapomniane

Siedleczka
Cmentarz gminy żydowskiej w Kań-
czudze założono we wsi Siedlecz-
ka, na wzgórzu zlokalizowanym 
ok. 300 metrów od drogi w  kie-
runku na Dynów. Do dziś na kir-
kucie zachowało się zaledwie kil-
kadziesiąt nagrobków, w  formie 
tradycyjnych macew, pochodzą-
cych z XIX i XX wieku.
Około 50 metrów na północ, 
u stóp wzgórza, znajduje się zbio-
rowa mogiła ofiar Holocaustu, 
zgładzonych przez Niemców 
w  sierpniu 1942 roku, z  pamiąt-
kową tablicą. W 2008 roku cmen-
tarz został ogrodzony, a jego teren 
uporządkowany, dzięki współpra-
cy Fundacji Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego i  Ziomkostwa Ży-
dów z Kańczugi. 



45n e k R O p O l i e

RZESZÓW
Siedleczka

Łańcut 

Cintorín v obci Siedleczka sa nachádza na kopci cca 
300 metrov od cesty na Dynów. Dodnes sa na ňom za-
chovalo niekoľko náhrobných stél (maceva), pochádza-
júcich z 19. a 20. storočia. V Łańcute sa zachovali dva 
židovské cintoríny. Starší, umiestnený na kopci pri ulici 
Moniuszki, vznikol na začiatku 17. storočia. Na jeho plo-
che (0,87 ha) sa zachovalo niekoľko náhrobných kame-
ňov. Sú tu tiež dve hrobky (ohel): väčšia zakrýva hrob 
Naftalého Cwi Horowica z Ropczyc. Druhá bola postave-
ná nad hrobom Eleazara Szapiro z Łańcutu. Mladší kirkut 
bol založený v roku 1860 na dnešnej ulici Traugutta, na 
ňom sa nezachovali žiadne macevy. 

Zničené, nie zabudnuté

Zniszczone, nie zapomniane
Łańcut
W Łańcucie zachowały się dwa cmentarze żydowskie. Młod-
szy z nich założono w 1860 roku przy obecnej ul. Traugut-
ta. Niemieckie zniszczenia wojenne na kirkucie przetrwało 
wiele macew, ale dzieła dewastacji dokończono po II wojnie 
światowej, kiedy to zabierane stąd płyty nagrobne wykorzy-
stywano do różnych celów, m.in. do produkcji tarcz szlifier-
skich. Do dziś w  zaroślach można odnaleźć zaledwie kilka 
macew oraz ślady obramowań zniszczonych grobów. Na gro-
bie kilkuset Żydów rozstrzelanych przez hitlerowców w  la-
tach 1941–1944 znajduje się tablica pamiątkowa.

Kirkut ten, zlokalizowany na wzgórzu przy ul. Moniuszki, powstał na początku XVII w. 
Na jego terenie (0,87 ha) zachowały się pojedyncze macewy. Są tu również dwa ohele, 
odbudowane dzięki staraniom rabina Mendla Reichberga. Większy z nich osłania grób 
Naftalego Cwi Horowica z  Ropczyc (zm. 8.05.1827 r. na cholerę w  czasie podróży do 
Lublina), ucznia Elimelecha z Leżajska. Drugi wzniesiono nad grobem Eleazara Szapiro 
z Łańcuta, syna Cwi Elimelecha, założyciela dynowskiej dynastii cadyków.

Kirkut przy ul. Traugutta

Wnętrze ohelu Naftalego Cwi Horowica z Ropczyc
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Cieszę się, że jako wieloletni historyk 
wojskowości miałem możliwość 
wystąpienia na tej konferencji wraz 

z  wybitnymi specjalistami i  w  ten spo-
sób przyczynić się do sukcesu konferen-
cji. W swoim wystąpieniu główną uwagę 
poświęciłem zabytkom z  dziedziny woj-
skowości i historii II wojny światowej na 
polsko-słowackim pograniczu oraz moż-
liwościom ich wykorzystania w turystyce.

Miejsce bitwy dukielskiej poza wielo-
ma innymi zabytkami wzbudza u  tury-
stów duże zainteresowanie. Dla młodego 
pokolenia są szczególnie interesujące no-
we informacje o wspólnej historii z cza-
sów II wojny światowej. Obydwa nasze 
kraje w  różny sposób w  czasie okupacji 
walczyły o wolność swoich narodów. By-
ło tak i za czasów dawnej Czechosłowa-
cji, kiedy patrioci uciekli z tego kraju po 
15 marca 1939 r. do Polski i w Bronowi-
cach Małych zorganizowali legion woj-
skowy. Później tak samo jak polscy żoł-
nierze po kapitulacji Polski we wrześniu 
1939 roku uciekali przez północną grani-

cę powiatu Svidnickiego na Bałkany. 
Stamtąd kierowali się na zachód do 
polskiej armii generała Sikorskiego. 
Polskim żołnierzom pomagał wtedy 
także karczmarz z Kapišovej.

Ciekawa jest historia polskich 
kurierów, którzy przechodzili na 
obszarach przygranicznych przez 
Haburę i  Medzilaborce, a  w  dal-
szej drodze pomagali im miejscowi 
mieszkańcy. Byłoby wskazane, aby 

w ramach wspólnego polsko-słowackiego projektu 
pojawiła się także ta informacja, która uatrakcyjni-
łaby turystykę przygraniczną i wzbogaciła ją o no-
we wiadomości.

Z  punktu widzenia historii wojny szczególnie 
interesujące jest miejsce bitwy po polskiej stronie, 
gdzie toczyły się ciężkie walki podczas operacji 
dukielskiej. Punktem wyjścia mógłby być zamek 
Odrzykoń pod Krosnem, gdzie 8 września 1944 r. 
rozpoczęły się dukielskie walki. Miejsce to mogłoby 
być początkiem wędrówki po szlaku walk Pierw-
szego Czechosłowackiego Korpusu Armijnego 
w  ZSRR. Następnie można zatrzymać się w  osa-
dach Machnówka i Wrocanka, gdzie miały miejsce 
pierwsze walki czechosłowackich żołnierzy. Dziś 
przypomina o tym symboliczny pomnik. Po drodze 
do słowackiej granicy w  miejscowości Helenówka 
znajduje się wzgórze Franków (534 m n.p.m.), gdzie 
toczyły się najcięższe boje w całej operacji karpac-
ko-dukielskiej. Wydarzenie to także jest upamięt-
nione symbolicznym pomnikiem.

29 czerwca 2010 r. w  Svidniku miała miejsce międzynarodowa konferencja „Turystyka zrów- 
noważona (Słowacja)”, która otwarła nowe możliwości w  ruchu turystycznym. Konferencję 
zorganizowała Regionalna Agencja Rozwoju w  Svidniku, która kontynuuje realizację wspól- 
nego projektu „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w  turys- 
tyce w  oparciu o  zrównoważony rozwój środowiska”. Projekt ten uzyskał wsparcie w  ra- 
mach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka  
2007–2013. Eksperci w zakresie historii i środowiska naturalnego występujący na konferencji 
wymienili doświadczenia oraz wskazali konkretne możliwości rozwoju ruchu turystycznego 
w regionie Górny Szarysz.

t u R y s t y k a  w O j e n n a 

Ślady na pograniczu

Po lewej od góry ślady  operacji dukielskiej w Polsce: 
pomniki w Machnówce i na wzgórzu Franków oraz 
po prawej: pomnik upamiętniający walki  
w Karpatach, Zyndranowa

Symbol walk czołgów w Dolinie Śmierci, Słowacja
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Szczególną rolę w  historii wojny 
odegrała sama Dukla. Tu, na cmen-
tarzu wojskowym z II wojny świato-
wej pochowano czechosłowackich 
żołnierzy. Elementem wędrówki 
po dukielskim placu boju może być 
także wioska Nowosielce, gdzie po-
chowano czechosłowackich spa-
dochroniarzy. Ostatni przystanek 
na polskiej stronie to Zyndranowa, 
gdzie znajduje się pomnik poległych 
w Karpatach jesienią 1944 r. 

Zwiedzanie okolic przełęczy du-
kielskiej można kontynuować po 
stronie słowackiej. Po jej przekro-
czeniu pierwszy przystanek to Pomnik Armii Cze-
chosłowackiej z  cmentarzem wojskowym, gdzie 
pochowano 565 żołnierzy Pierwszego Czechosło-
wackiego Korpusu Armijnego w ZSRR.

Niedaleko stąd znajduje się 45-metrowa wie-
ża widokowa, która jednocześnie stanowi główne 
centrum informacyjne o  walkach o  Przełęcz Du-
kielską w  1944 roku. Na przygranicznym terenie 
znajdują się także inne miejsca walk. Z  punktu 
widzenia historii ciekawe są także okolice przełę-
czy z bunkrami, umocnieniami artyleryjskimi i za-
bytkami techniki wojskowej. Szczególnie wielkie 
zainteresowanie wzbudza Dolina Śmierci, gdzie 

w dniach 25–27 października 1944 r. stoczono wal-
ki z  użyciem czołgów. Tu na otwartej przestrzeni 
rozmieszczono brygadę czołgów w ataku. Ostatnim 
punktem zwiedzania okolic Przełęczy Dukielskiej 
jest Muzeum Wojskowe w  Svidniku, gdzie znaj-
duje się wystawa historii wojskowości w  Słowacji 
Wschodniej z  lat 1914–1945 oraz Pomnik Armii 
Radzieckiej z cmentarzem, na którym pochowano 
ponad 9 000 żołnierzy.

Warto włączyć opisywane miejsca, w których to-
czyły się dukielskie walki, do wspólnego polsko-sło-
wackiego projektu turystycznego, co przyczyniłoby 
się do poznania wzajemnej historii. n

t u R y s t y k a  w O j e n n a 

KOSZYCE

Svidnik
Nižný 
Komárnik

Dukla

Machnówka

Zyndranowa

SŁOWACJA

Ślady na pograniczu Od lewej pomniki upamiętniające 
walki w czasie I i II wojny światowej: 

w Dukli oraz po stronie słowackiej

Od lewej: radziecki samolot bojowy  
IŁ 10 w miejscowości Nižný Komárnik  

oraz pomnik Armii Radzieckiej  
na cmentarzu w Svidniku (Słowacja)

Z  hľadiska vojenskej histórie je obzvlášť za-
ujímavé dukelské bojisko na poľskej strane, kde pre-
biehali boje počas Karpatsko-dukelskej operácie. 
Východiskovým miestom v danom prípade by bol 
zámok Odrzykoń pri Krosne, kde dňa 8. septembra 
1944 sa začali dukelské boje. Cestou k slovenským 
hraniciam v priestore osád Helenówka – Frankow 
sa nachádza kóta 534, kde prebiehali najťažšie boje 
v Karpatsko-dukelskej operácii. Túto udalosť taktiež 

pripomína symbolický pomník. K vojenskej histórii 
patrí aj mesto Dukla, kde na vojenskom cintoríne 
z  2. sv. vojny sú pochovaní padlí československí 
bojovníci. 

Do putovania po dukelskom bojisku patrí aj de-
dina Nowosielce, kde sú pochovaní československí 
paradesanti. Poslednou zastávkou na poľskej strane 
je Zyndranowa, kde je pomník padlým bojovníkom 
v Karpatoch v jeseni roku 1944. 



p O l e c a n e  l e k t u R y

Tuż po publikacji – w ostatnich „Skarbach Podkarpackich” – tekstu o cmentarzu parafialnym w Głogowie Ma-
łopolskim trafiła do nas książka o tej zabytkowej nekropolii. Jej autorzy postawili sobie za cel opisanie historii 
tego miejsca, a także zebranie nazwisk wszystkich osób, które zostały tu pochowane. Opracowanie nagrobków 
cmentarnych powstało w czasie letnich badań terenowych. Nie mniej cenne jest zamieszczenie w publikacji 
wypisu nazwisk osób pochowanych z Ksiąg zgonów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Głogowie 
Małopolskim oraz pobliskich miejscowości. Ewenementem jest wydanie tej książki w nakładzie… 20 egzem-
plarzy. Jej autorzy czynią starania o dofinansowanie znacznie większego dodruku.

Anna Kotula-Sowa i Łukasz Kleska, Cmentarz Rzymskokatolicki 
w Głogowie Małopolskim „Na Piasku”, Głogów Małopolski 2010

Okazało się, że zainteresowanie powojenną historią Bieszczadów było tak duże, że „zmusiło” wydawcę 
książki do szybkiego, poszerzonego jej drugiego wydania, tym razem w twardej okładce. Tak więc wspom-
nienia Wojomira Wojciechowskiego są „topową” literaturą. On sam przybył w  tę część Polski w  roku 1958 
i swoją opowieść zaczyna od tych pionierskich czasów, wiernie oddając niezwykłą atmosferę okresu ich po-
nownego zasiedlania. Barwne wspomnienia snuje do roku 2003 (momentu przejścia na emeryturę), opiera-
jąc je na własnych przygodach i ilustrując licznymi zdjęciami z tamtych czasów, co potwierdza wiarygodność 
i dokumentalny charakter tej książki. 

Wojomir Wojciechowski, Czar Bieszczadów. Opowiadania Woja, 
Wydawnictwo Carpathia, II wydanie, Rzeszów 2010

Prezentowane opracowanie o charakterze historyczno-popularyzatorskim to niemalże wzór idealny, jak 
powinna wyglądać książka o regionalnych nekropoliach. Zawiera bowiem pełny zestaw informacji histo-
rycznych o  zachowanych lub zlikwidowanych na przestrzeni dziejów cmentarzach, a  także pasjonujące 
opowieści o mrocznych kryptach grzebalnych, znajdujących się pod posadzkami zabytkowych jarosław-
skich kościołów. Uzupełniają to ciekawe biogramy wybranych osób, opisy cmentarnych zabytków i ich sym-
boliki, a także prezentacja sylwetek mistrzów-rzeźbiarzy, których dzieła zapełniają jarosławskie nekropole. 
Wszystko napisane barwnym językiem, bogato ilustrowane mapami oraz zdjęciami archiwalnymi i współ-
czesnymi, indeksem nazwisk i rozbudowaną bibliografią.

Zbigniew Zięba, Jarosławskie cmentarze, Jarosław 2008

Od kilku lat ukazują się przewodniki 
z tej serii prezentujące walory historyczno-
-przyrodnicze poszczególnych regionów, 
miejscowości, a nawet zabytków. Ten pre-
zentowany obecnie uznałbym za naj-
pełniejszy i  najciekawszy z  dotychczas 
wydanych. Zestawu zdjęć i  danych nie 
powstydziłyby się profesjonalne bede-
kery (żałować tylko należy, że większość 
fotografii ma wymiary znaczka pocztowe-
go). Lektura wciągająca i będąca punktem 
wyjścia do przygotowania encyklopedii 
regionu.

Opublikowany referat został 
wygłoszony na sesji naukowej 
„Medyccy Medyceusze. Jubileusz 
200-lecia twórczej obecności Ro-
du Pawlikowskich z  Medyki w  Zie-
mi Przemyskiej”. Autor skupia się 
szczególnie na funkcjonowaniu 
medyckich ogrodów, nie tylko tych 
rezydencjonalnych, ale przede 
wszystkim Zakładu Ogrodniczego 
i  Szkoły Ogrodniczej. Dla pasjona-
tów tematu – lektura obowiązkowa.

Janusz Motyka, Przeworsk i okoliczne gminy. Przewodnik, 
Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2010

Jerzy Piórecki, Medyckie Ogrody Pawlikowskich, 
Arboretum Bolestraszyce, Zeszyt 13, Bolestraszyce 2010


