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2 Historie

niezwykłe

tekst Wiesław Walat, fot. archiwum

Zapomniana dewiza miasta
Dewiza to krótkie zdanie definiujące ogólną zasadę postępowania; inne jej nazwy to godło
lub zawołanie. Dewizę ma szereg miast, najbardziej zapewne
znane to dewizy: Lwowa –
Semper fidelis (Zawsze wierny),
Warszawy – Semper invicta (Zawsze niezwyciężona), czy Gdańska
– Nec sempere, nec tymide (Ani
zuchwale, ani bojaźliwie). Rzeszów także miał swoją historyczną dewizę: Concordia res parvae
crescunt (Zgoda buduje).

Według Wiesława Walata właściwy
historycznie kolor pola w herbie
Rzeszowa powinien mieć barwę
czerwoną

Od lewej: Ratusz przed 1895 r.
(fot. Edward Janusz)
i po przebudowie

W

czasopiśmie „Zew Rzeszowa” (1934 r., nr 2, s. 15) odnaleźć można zapis, który
przytaczam w całości: „Złoto i znaleziska archeologiczne jak siekierki,
groty kamienne itp., zwłaszcza po tegorocznych wylewach, znachodzi ludność okoliczna dość często w dorzeczu
Wisłoka i albo niestety, niszczy je, albo,
jeśli ma dla tych spraw zrozumienie,
oddaje w ręce nielicznych zbieraczy.
Niedawno pokazano nam między innemi złotą monetę, starego dukata ho- Elewacja północna wg. projektu przebudowy rzeszowskiego Ratusza z końca XIX w.
lenderskiego wielkości obecnej 20 groszówki z XVIII w. z napisem łacińskim w otoku: ówczesny okupacyjny zarząd miasta zaczął przyConcordia res parvae crescunt (Zgoda buduje) wy- gotowywać rzeszowski magistrat pod „tysiącletnie
płukaną właśnie z piasku rzecznego. Podobny napis panowanie III Rzeszy niemieckiej”. Po wyzwoleniu
mieści się też na ścianie sali obrad rzeszowskiego naszego grodu spod tej okupacji w sierpniu 1944
magistratu. Może notatką niniejszą zainteresuje się roku nie przystąpiono do odtworzenia wyglądu
świeżo tu założone Towarzystwo Historyczne”.
wnętrz magistratu sprzed wojny; dokonano natoZ notatki tej wynika, że miasto Rzeszów miało miast dodatkowo nowych podziałów jego kubatui ma swoją dewizę, jednak przez czas i ludzi za- ry. W trakcie ostatniego remontu ratusza z połowy
pomnianą. Ratusz miejski przeszedł pełną prze- lat 90. XX wieku również do tej ponadczasowej
budowę w latach 1897–1900 przeprowadzoną wg myśli nie nawiązano. Zapewne zabrakło informacji
projektu Kazimierza Hołubowicza. Czy ta dewiza w dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej
wtedy została umieszczona w sali obrad – tego nie o tej dewizie.
wiemy; czy była tam wcześniej – tego też nie wieWarto, by nowo wybrane władze miasta Rzeszowa
my. Ale wiemy, że dewiza winna być dla miasta, przywróciły miastu, po ponad 70-letniej przerwie,
obok herbu, wizytówką charakteryzującą rzeszow- dewizę w sali obrad rady miejskiej, a mieszkańcy
ską społeczność oraz jej przedstawicieli sprawują- miasta, skoro już wiedzą jak ona brzmi, za swoją pocych władzę w mieście.
nownie ją przyjęli, czyniąc krok po kroku społeczSkąd słowa dewizy, tak pełne treści o ponadcza- ność Rzeszowa społeczeństwem obywatelskim. n
sowym znaczeniu, nie tylko dla tych osób, które ją
wprowadziły do najważniejszej sali w mieście? Zamieścił je w swoim historycznym opracowaniu pt.
Sentencia je krátka veta, ktorá definuje všeobecné
Wojna z Jugurtą rzymski historyk i polityk Salustiusz
pravidlo postupovania. Rzeszów mal pred II.svetovou
(jego pełne łacińskie imię to Gajus Salustius Crispus),
vojnou takú sentenciu heslo: Concordia res parvae
żyjący w latach 86–34 przed Chrystusem. Rzeszowcrescunt („Svornosťou malé veci rastú„), ale ľudia ju už
ska dewiza to pierwsza cześć jego myśli: Concordiazabudli. Sentencia musí byť pre mesto, okrem erbu,
res paryae crescunt, discordia vel maximae dilabunvizitkou charakterizujúcou rzeszowskú spoločnosť a
tur – co się przekłada: „Zgodą małe rzeczy rosną,
jej predstaviteľov, ktorí v jej mene riadia mestský úrad.
niezgodą choćby największe się rozpadają”.
Je dôležité, aby mestský úrad prinavrátil, po 70-ročnej
Dewiza ze ściany rzeszowskiego ratusza zniknęprestávke, sentenciu v rokovacej sále mestskej rady.
ła zapewne w ostatnich miesiącach 1939 r., kiedy to
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Drodzy Czytelnicy
Dzieła sztuki szansę na pierwsze strony gazet mają niestety najczęściej w przypadku pożaru, kradzieży, zniszczenia lub też odkrycia
– konserwatorskiego czy archeologicznego. Wtedy w tytule mamy
sensację i tak naprawdę spłycenie tematu. Możemy przeczytać o „sensacyjnym” odkryciu kurhanu książęcego lub fundamentów „Kociego
Zamku” w Jaśle. Przypadek? Raczej wybór mediów, że tylko to może
zainteresować czytelników. Więc jak wytłumaczyć – pozwolę sobie
na ten zwrot – fenomen naszych „Skarbów”? Trzy lata temu nakład
dwóch tysięcy egzemplarzy rozchodził się do miesiąca, ostatni rekord to siedem dni od przywiezienia z drukarni. Czy ta idąca w tysiące grupa ludzi nie przeczytałaby frapujących opowieści o obrazach z Galerii Dąmbskich w codziennej gazecie lub zapomnianych historii z łemkowskich wsi?
Regionalnym mediom podpowiadać nie będę, bo jeszcze „podkupią” nam naszych redaktorów, zachęcę więc do lektury najnowszego numeru „Skarbów”. Warto zacząć go od peregrynacji
w czasie Barbary Adamskiej, czyli kolejnej odsłonie z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Tym razem martwa natura jednego z lepszych XVII-wiecznych mistrzów tego gatunku. Kończymy też
wątek „grunwaldzkiej rocznicy”, tym razem Inga Kunysz oprowadza nas po miejscowościach…
z królewskim pomnikiem.
Ksiądz Marcin Nabożny zaprasza z kolei do odwiedzenia niezwykłej świątyni. Z daleka wygląda jak XV-wieczny kościół, a po przeczytaniu jego historii zawieszonej w kruchcie, okazuje się o…
500 lat młodszy. Siła stylu i tradycji mistrzów ciesiołki fascynuje w czasie oglądania tego zaledwie
70-letniego zabytku. Kolejny drewniany zabytek to kościół w Chłopicach, tym razem wiekowy jak
trzeba i z niezwykłą historią cudownego obrazu.
Dyrektor Muzeum w Leżajsku, Andrzej Chmura opowiada o poszukiwaniach podziemnych
korytarzy w okolicach Dworu Starościńskiego. Andrzej Potocki już pokazuje, że pretekstem do „podróży w czasie” może być kilka zdjęć odnalezionych przypadkowo w antykwariacie. Tym razem
„ożywa” historia wsi Sieniawa koło Rymanowa. No i na koniec zapraszam do zapomnianej historii rzeszowskiej chińskiej pagody, którą odkrywa przed nami Antoni Adamski.
Zapraszamy jak zwykle na wystawy: ChopinArt w Stalowej Woli, wiekowych zdjęć w Przeworsku i niemieckiego artysty w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.
Krzysztof Zieliński
„Skarby Podkarpackie” numer 3 (22), 4 (23) i 5 (24) współfinansowane z dotacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do zadania publicznego
pn. „Mocni kulturą – Skarby Podkarpackie dla każdego”
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z dziełem

tekst Barbara Adamska, fot. WikiCom

Bukiet z portretem
najdroższego
tulipana
Kwiaty w szklanym kielichu Jeana Baptisty
Monnoyera to wspaniały przykład barokowego stylu malowania martwych natur.
Płótno francuskiego malarza wypada zaliczyć do najpiękniejszych i najbardziej
cennych obrazów w Galerii Dąmbskich,
kolekcji pozostającej w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie.

B

Jean-Baptiste Monnoyer,
Kwiaty w szklanym kielichu,
Muzeum Okręgowe, Rzeszów

Jean-Baptiste Monnoyer, Autoportret

ukiet skomponowano z niedbale
rozłożonych kwiatów, bowiem artysta zrezygnował z ułożenia ich
obok siebie: przemieszał
wzdłuż niespokojnych linii i swobodnie wstawił je
do kielicha usytuowanego na kamiennym blacie.
Barokową rozrzutność
i przepych wyraża bujna
uroda koron kwiatowych
w fazie szczytowego rozkwitu. Przeważają róże
rozmaitych
kształtów,
w zróżnicowanych odcieniach bieli, różu, ugrowej żółci i przekwitające
tulipany szarosrebrzyste
z ciemnobordowymi żyłkami. Wyraziste róże
oraz skromne kwiaty maku wydobywa z mroku
światło. Ono też zaledwie muska pogrążone w cieniu dwubarwne kielichy tulipanów. W pozornie
niedbałej kompozycji bukietu dominują, wyznaczając jej centrum i oś pionową: ogromna, czerwona
piwonia, a nad nią rozwichrzona łososiowo-ugrowa
korona tulipana. W zdecydowanie ciepłej, kolorystycznej tonacji płótna czerwienie i różowawe ugry
kontrastują jedynie z bielą różanych kwiatów i refleksów na płatkach tulipana. Zieleń liści
i łodyg jest zaledwie zaznaczona w oświetlonych partiach obrazu dyskretnym szaro-szmaragdowym odcieniem. Jej większy
obszar prawie zlewa się z kolorystyką tła,
podobnie jak kształt cudownie przejrzystego naczynia, w którym ustawiono kwiaty. Właściwie widoczna jest tylko okrągła
stopa kielicha i jego krótki, profilowany
trzon. Zarys rozszerzającej się czaszy odJean-Baptiste Monnoyer, Owoce i kwiaty,
Ermitaż, Sankt Petersburg

czytujemy ze śladów światła – dwóch niewielkich
refleksów na szkle. Kielich wtapia się w ciepłą szarość tła. Ta szarość to najbardziej metafizyczna
barwa spośród wszelkich kolorów, którą tak wspaniale umieli stosować holenderscy mistrzowie
martwej natury. Dlatego bukiet rozwichrzonych
kwiatów usytuowany na kamiennym blacie, na tle
ciemniejszej płyciny sprawia wrażenie, jak gdyby
unosił się powietrzu.
Autor obrazu Jean Baptiste Monnoyer (1636–
–1699) zyskał sławę na dworze Ludwika XIV jako
najznakomitszy malarz kwiatów. Znawcy sztuki
dość długo pomijali jego nazwisko skupiając swoją uwagę na osobie Charlesa Lebruna, głównego
nadwornego artysty Króla-Słońce. J. B. Monnoyer,
urodzony w Lille, uczył się malarstwa w Antwerpii.
Możemy domyślać się, że kształcenie w tym ośrodku sztuki wybrano ze względu na bliską odległość
od rodzinnego Lille, niż kierując się malarskimi
preferencjami.
W drugiej połowie XVII wieku królował we Flandrii styl Rubensa i Van Dycka. Dojrzały, ekspresyjny sposób malowania, pełen brawury, soczystych
kolorów mienił się efektami gry światła i cieni.
Liczni uczniowie i naśladowcy dwóch wielkich,
nieżyjących już wówczas flamandzkich mistrzów
pędzla kontynuowali ten kierunek. W antwerpskim
środowisku kształtował swój styl młody Monnoyer.
Po powrocie z Flandrii osiedlił się w Paryżu. Tam
zaczął działać w grupie artystów dekorujących królewskie i magnackie rezydencje. W roku 1665 zo-
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stał przyjęty w poczet Akademie Royale de Peinture
et de Sculpture (Królewska Akademia Malarstwa
i Rzeźby), zrzeszającej nadwornych artystów, wielce uprzywilejowanych a jednocześnie podporządkowanych polityce kulturalnej króla. Jean Baptiste
Monnoyer ozdabiał malowanymi kompozycjami
kwiatowych bukietów i owocowych girland płyciny
i supraporty w pałacowych komnatach. Dekorował
wspaniałe, królewskie rezydencje: Wersal, SaintCloud, Vincennes, Marly-le-Roi, Meudon i pałace arystokracji: w Paryżu: Hotel Lambert i Hotel
Lauzun oraz w Vaux-le-Vicomte. W 1685 r. na zaproszenie lorda Montagu przybył do Anglii, gdzie
pozostał do śmierci. Tam ceniony artysta pracował
upiększając wnętrza Montagu House, posiadłości
swojego mecenasa księcia Montagu, a także dekorując królewskie rezydencje: Windsor Palace, Kensington Palace i Hampton Court. Równocześnie
wykonywał na płótnach tematy martwej natury
z motywami kwiatów lub owoców.
Obraz z muzealnej kolekcji powstał we wcześniejszym okresie twórczości mistrza, przed 1660
rokiem, kiedy to malował kompozycje pełne umiaru, ograniczone do jednego bukietu. Później Jean
Baptiste Monnoyer uległ wpływowi pompatycznej sztuki francuskiego dworu. Wówczas stworzył
prawdziwie wersalską martwą naturę. Odtąd jego
monumentalne malowidła przypominały dekoracyjną scenografię. Na tle przebogato zdobionych
mebli lub elementów architektonicznych umieszczał wazony z kwiatami i owocami, kobierce, instrumenty muzyczne, zegary, czasem fragmenty
uzbrojenia, którym towarzyszyły kobierce i kotary
z cennych tkanin. Wielkopański klimat tych kompozycji odzwierciedlał smak monarchy, a tym samym gust Akademii Lebruna. W swojej wersalskiej
kolekcji Ludwik XIV posiadał około 60 obrazów
Monnoyera, przedstawiających kwiaty i owoce.
Tradycja malowania kwiatowych bukietów wywodzi się ze starożytnej Grecji. Helleńscy artyści

wykonywali xeniony, które
moglibyśmy uznać za wczesne
wyobrażenia martwej natury.
Malowidła lub mozaiki ozdabiające ściany mieszkalnych pomieszczeń przedstawiały: naczynia, wiktuały, drobne zwierzątka, ptaki
a także kwiaty i owoce. Miały jak najlepiej imitować rzeczywistość. Najbardziej ceniono dzieła tego artysty, który potrafił stworzyć najdoskonalszą
iluzję rzeczywistości. Pliniusz opowiada anegdotę o szczególnej rywalizacji między Paussiasem,
słynącym z malowania niezwykłej różnorodności
kwiatów, a jego kochanką Glycerą, bardzo zręczną
w splataniu wianków.
Moda dekorowania xenionami utrzymywała
się w czasach rzymskich. Ściany domów odkrytych w Pompei i Herkulanum prócz wizerunków
płodów rolnych pokrywały wyobrażenia kwiatów,
wieńce i splatane z nich girlandy. Z II wieku naszej
ery pochodzi słynna mozaika odnaleziona w rzymskiej willi, przechowywana w Muzeum Watykańskim, przedstawiająca kosz wypełniony kwiatami.
Wspaniałe iluzjonistyczne dzieło, zapewne kopia
hellenistycznej kompozycji urzeka do dziś świetlistymi barwami, nasyceniem światłem, naturalistycznym oddaniem miękkości i wypukłości kwiatowych płatków.
Od schyłku starożytności do późnego średniowiecza nie powstawały już podobne floralne kompozycje. Naturalistycznie malowane kwiaty zaistniały dopiero w piętnastowiecznych obrazach
niderlandzkich: w scenach Zwiastowania, w wyobrażeniach Marii z Dzieciątkiem. Przedstawiane
tam lilie, irysy symbolizowały czystość, niebiańskość i królewskość Matki Bożej. Bukiety chętnie
umieszczano na rewersach skrzydeł gotyckich, szafiastych ołtarzy. W środkowej partii ołtarza Portinarich (1476 r., Florencja, Galleria Uffizi) w scenie
Hołdu pasterzy Hugo van der Goes (1440–1482)
ustawił wazony z liliami i orlikami. Podobne lilie
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Od lewej – dzieła
Jean-Baptiste Monnoyera:
Martwa natura z kwiatami i owocami,
Musée Fabre, Montpellier, 1665 r.
i Bukiet kwiatów,
Musée des Beaux-Arts, Marsylia

Hugo van der Goes,
fragment Ołtarza Portinarich,
Galleria Uffizi, Florencja, 1476 r.
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Od lewej: lilie i irysy w dzbanku,
obraz Hansa Memlinga w zbiorach
Thyssen-Bornemisza Collection,
Madryt, ok. 1490 r.;
Ambrosius Bosschaert Starszy,
Martwa natura z kwiatami, Stara
Pinakoteka, Monachium;
Jan Brueghel zwany Aksamitnym,
Mały bukiet w glinianym naczyniu,
Kunsthistorisches Museum,
Wiedeń, 1599 r.

i irysy w fajansowym dzbanku namalował Hans
Memling (1433–1494) na odwrocie deski, Portretu
modlącego się mężczyzny (ok. 1484, kolekcja prywatna, Lugano, Castagnola).
Róża o ogromnej ilości alegorycznych znaczeń
odnosiła się do pasji Chrystusa i Marii. Szklany wazon z goździkami i różą wewnątrz kamiennej niszy
to przykład z rewersu obrazu Madonny z Dzieciątkiem w różanym ogrodzie (ok. 1510, w Galleria del
Collegio Alberoni, Piacenza) pędzla Jana Provosta
(1462–1529).
Pod koniec XVI stulecia w Niderlandach zaczęły
powstawać malarskie kompozycje dużych, bukietów kwiatowych. Tworzyli je mistrzowie holenderscy, jak też Flamandowie, którzy ze względu na
prześladowania religijne osiedlili się w krainie wiatraków. Zainteresowania rzeczowych Holendrów
przyrodniczymi badaniami naukowymi, a także

ich skłonność do iluzjonistycznego przedstawiania rzeczywistości sprawiły, że pierwsze wizerunki kwiatowych bukietów przypominały ilustracje
z botanicznego albumu. Holenderska wyrazistość
rysunku połączyła się wkrótce z misternością i finezją sztuki, która dotarła z Antwerpii dzięki napływowi uchodzących stamtąd flamandzkich artystów.
Bukiety Ambrosiusa Bosschaerta Starszego (1573–
–1621) stanowiły przykłady nowego stylu, w którym duch iluzjonizmu łączył się z dekoracyjnością.
Erę wielkiego malowania kwiatów rozpoczął Jan
Brueghel (1568–1625), syn wielkiego Pietera. Jana
zwano Aksamitnym albo Kwiatowym, bo jak utrzymywali współcześni – malarz ten, jak żaden inny dotąd artysta potrafił oddać rzeźbę koron kwiatowych,
ich łodyg i liści, delikatność jedwabno-aksamitnej
powierzchni płatków, nasyconych wilgocią. W XVII
stuleciu cała plejada Holendrów i Flamandów tworzyła wspaniale wycyzelowane kwiaty o cudownie precyzyjnym rysunku, malowane
nieuchwytnymi dla oka pociągnięciami
pędzla. Zachwycały wirtuozerią bukiety,
wieńce i girlandy flamandzkiego jezuity
Daniela Seghersa (1590–1660), kompozycje kwiatowe holenderskich mistrzów:
Jana Davidsza de Heem (1606–1684),
łączącego holenderską i flamandzką
tradycję martwych natur, Willema van
der Aelsta (1625–1674) i perfekcjonisty w tej dziedzinie Jana van Huysuma
(1682–1749). W licznym gronie artystów
znalazły się dwie utalentowane kobiety,
odnoszące spore sukcesy na polu malarOd lewej:
Daniel Seghers, Girlanda kwiatów, Museum voor
Schone Kunsten, Gandawa, ok. 1650 r.
Jan Davidsz de Heem, Wazonik z kwiatami,
National Gallery of Art, Waszyngton, ok. 1645 r.
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stwa kwiatowych kompozycji. Były nimi Holenderki:
Judith Leyster (1609–1660) oraz córka i uczennica
botanika – Rachel Ruysch (1664–1750).
Niektóre kwiatowe kompozycje zyskiwały metafizyczny wymiar. W XVII-wiecznej Holandii narodziła się martwa natura typu Vanitas (Marność). Za jej
kolebkę uważano Lejdę – kalwińskie, uniwersyteckie
miasto, pielęgnujące humanistyczne tradycje. Całkowicie intelektualna koncepcja kompozycji Vanitas
była podporządkowana idei przemijania. Wywodziła
się od późnośredniowiecznych wizerunków śmierci,
przybierających najczęściej postać Danse macabre.
Obrazy straszyły przedstawieniem rozkładających
się ludzkich zwłok, trupa w całej przerażającej ohydzie z rozprutym brzuchem pełnym robactwa, żab,
węży, jaszczurek. Wyobrażenie śmierci jako szkieletu
z resztkami skóry zastępowano później wizerunkiem
czaszki. Te wszystkie emblematy miały przypominać

o nieuchronnym końcu marnego, ziemskiego żywota
i skłaniać do rozpamiętywania, że śmierć jest czymś,
co człowiek nosi w sobie całe życie. Makabryczne
kościotrupy pojawiały się na rewersach wspaniałych
portretów, by ich zleceniodawcom służyć do medytacji o kruchości życia i potędze śmierci.
Z czasem malarze starali się uwolnić temat dotyczący spraw ostatecznych od drastycznych wyobrażeń i wyrazić go poprzez alegorie. Najpierw obok
czaszki pojawiły się przedmioty – symbole przemijania: zgaszona świeca, zegar, klepsydra, obierana ze skórki cytryna i muszla ślimaka Nautilusa,
jako przedmioty ze spiralnym elementem – aluzją
do spirali czasu. Twarda skorupa muszli nasuwała
skojarzenia z czerepem czaszki. Potem cięte kwiaty, w całej krasie swojego rozkwitu, ułożone we
wspaniałe bukiety miały ilustrować słowa z biblijnej Księgi Hioba: „Człowiek zrodzony z niewiasty
dni krótkich jest i pełen kłopotu wyrasta jako kwiat
i bywa podcięty”. Kwiatowa martwa natura typu Vanitas w pełni wyrażała ideę przemijania.
Flamandzkie kompozycje tego gatunku zawierały
może mniej treści intelektualnych niż podobne tematycznie obrazy holenderskich mistrzów. Jednak
międzynarodowe oddziaływanie tych pierwszych
było rozleglejsze, dzięki ich dekoracyjnemu stylowi, który wywodził się od sztuki wielkiego Rubensa.
To właśnie u Flamandów kształcił się Jean Baptiste
Monnoyer i na zawsze zachował w pamięci bukiety
kwiatów malowane w Antwerpii. Kiedy rozpoczynał swoją paryską karierę w latach 1640–1664 silne
były we Francji wpływy sztuki flamandzkich malarzy. Wówczas krystalizował się tam typ martwej
natury dekoracyjnej, powierzchownej, pozbawionej wanitatywnych treści.
Początkowo francuscy mistrzowie pędzla malowali skromne kompozycje, pojedyncze bukieWillem van Aelst, Srebrna waza z kwiatami,
Fine Arts Museums, San Francisco, 1663 r.
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Od lewej:
Jan van Huysum, Bukiet kwiatów
w urnie, Los Angeles County Museum
of Art, Los Angeles, 1724 r.;
Judith Leyster, Kwiaty w wazonie,
Frans Hals Museum, Haarlem, 1654 r.;
Rachel Ruysch, Martwa natura
z kwiatami, Rijksmuseum
Amsterdam, 1716 r.
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Rysunek tulipana Semper Augustus
z XVII-wiecznej Wielkiej Księgi
Tulipanów

Hendrik Gerritsz Pot, Alegoria
tulipanomanii, Frans Hals Museum,
Haarlem, ok. 1640 r.

ty kwiatowe w koszach, wazonach, ustawione na
prostych kamiennych postumentach często w antycznym stylu lub na stołach. Z tych czasów pochodzą „Kwiaty w szklanym kielichu”, pozostające
w kolekcji rzeszowskiego Muzeum. W kompozycji
dały znać o sobie: dociekliwość botanika, przejęta od Holendrów, jak i odziedziczony po Flamandach malarski temperament. Płótno Monnoyera to
obraz dekoracyjny, nie obciążony vanitatywnymi
treściami. Szarawa tonacja tła, ze światłem wydobywającym z mroku barwy kwiatów, łagodnie sączącym się przez szkło kielicha nadaje szlachetność
kompozycji. Jednakże ona tworzy klimat, który
przywołuje skojarzenia z nastrojem holenderskiej,
metafizycznej martwej natury.
W obrazie Monnoyera dostrzegam osobliwy
kwiat – to Semper Augustus, najdroższy gatunek
tulipana w okresie tak zwanej tulipomanii, jednego
z wielkich, ludzkich szaleństw z rodzaju psychozy,
które w latach 30. XVII wieku dotknęło Holandię.
Tulipan przybył na nasz kontynent ze Wschodu.
Jego nazwa wywodzi się z języka perskiego i oznacza
turban. Opiewany przez poetów Orientu, wspominany w „Księdze z tysiąca i jednej nocy”, od wieków
hodowany był w ogrodach: Persji, Armenii, Turcji.
Na sułtańskim dworze w Konstantynopolu co roku
obchodzono jego święto. Pierwsze cebulki tulipana
dotarły do Europy w 1554 r. Przysłał je Ogier Ghiselin de Busbecq, austriacki poseł na dworze Sulejmana Wspaniałego. Kwiat szybko rozpowszechnił
się na europejskich dworach, chociaż początkowo
nie bardzo wiedziano, do czego owa roślina służy.
Próbowano tulipany jadać: w Niemczech przyrządzone w cukrze, w Anglii na ostro z oliwą i octem.
Eksperymenty gastronomiczne i farmaceutyczne
– próbowano wyrabiać z nich medykamenty– zakończyły się fiaskiem. Wreszcie doceniono tulipana
jako roślinę ozdobną i hodowano go w ogrodach
monarszych i arystokratycznych. Był już popularny

we Francji, kiedy pojawił się w r. 1562 w Amsterdamie. Tutaj jako egzotyczna nowinka stał się kwiatem bogatych snobów. Niekłopotliwy w hodowli
cieszył się też zainteresowaniem ludzi z niższych
stanów, bowiem mógł być uprawiany na malutkim
kawałku ziemi.
W ogrodach Holandii grasował pewien rodzaj
wirusa, który powodował, że płatki tulipanów przybierały fantastyczne, postrzępione kształty. W ten
sposób powstawały wciąż nowe odmiany. Dlatego
wśród holenderskich hodowców zapanowało przekonanie, że roślina jest obdarzona szczególną właściwością, ponieważ bez udziału człowieka potrafi
wytwarzać nowe mutacje. Powszechnie sądzono, że
nabywcę cebulki tulipana ślepy los może obdarzyć
bogactwem. Powstawały giełdy tulipanów, gdzie
uzgadniano, które odmiany będą najbardziej wartościowe i według tych ustaleń sporządzano tabele cen. Na ich szczycie pierwszą pozycję zajmował
Semper Augustus. Ten niezwykły okaz tulipana
odznaczał się pięknym kształtem i wyszukaną harmonią barw. Przez białe postrzępione płatki przebiegały rubinowego koloru płomieniste żyłki. Semper Augustus osiągał cenę 5 000 florenów, suma ta
odpowiadała równowartości dużego domu z rozległym ogrodem. Za inny tulipan o nazwie Wice-Król
zapłacono: 2 wory pszenicy, 4 wory żyta, 4 tłuste
woły, 8 tłustych świń, 12 tłustych owiec, 2 beczki
wina, 4 baryłki przedniego piwa, 1000 funtów sera
i do tego dodano łóżko, ubranie i srebrny puchar.
Dla nowych gatunków tulipanów wymyślano poetyckie imiona: Szmaragd, Królewski Agat, Diana,
Cud, Arlekin, Generał van Eyck, Generał Generałów. Cebulki kwiatów osiągały coraz wyższe ceny,
zupełnie nierealne w stosunku do rzeczywistej wartości oferowanych sadzonek. Każdy nabywca czuł,
że może stać się posiadaczem ogromnej fortuny.
Była to jakby gigantyczna loteria kwiatowa,
a spekulacje na niej odbywały się nieoficjalnie i może właśnie dlatego cały ten proceder był tak
pociągający, bo miał charakter zakazanego
hazardu. Największe nasilenie tulipomanii
przypadło w zimie 1637 r. Wówczas przy gigantycznym wzroście cen cebulek kwiatowych nagle zabrakło ryzykantów chętnych do
ich nabywania. Ogromny krach na tulipanowej giełdzie pociągnął ruinę wielu majątków.
W Holandii, kraju w którym skrupulatnie
przestrzegano wywiązywania się obywateli
z zaciągniętych zobowiązań, dziesiątki tysięcy ludzi utraciło swoje posiadłości i warsztaty pracy. Wielu z nich stawało przed sądem,
z powodu niewypłacalności, którą karano surowym wiezieniem.
Wspominając szał „tulipanowej gorączki”
postrzegamy barokową martwą naturę z kwiatami jako obraz niezwykle cennych przedmiotów o wartości porównywalnej z kosztowną
biżuterią czy wyrobami złotniczymi. A kwiaty
cenione wówczas na równi z innymi bogactwami stały się symbolem zmiennego koła fortuny w odniesieniu kolei ludzkiego losu. n

tekst Anna Garbacz, fot. MR St. Wola

„Kvety v sklenenom kalichu” Jeana Baptisty
Monnoyera sú veľkolepým príkladom barokového maliarskeho štýlu zobrazovania neživej
prírody. Obraz francúzskeho maliara sa priradzuje k najkrajším a najvzácnejším obrazom v Galérii
Dąmbských, v kolekcii, ktorá zostala v zbierkach
Vojvodského múzea v Rzeszowe. Kytica bola zložená z nedbanlivo rozložených kvetov. Prevahu
majú ruže rozmanitých tvarov v bielych, ružových, žltých odtieňoch a rozkvitnuté sivo-strieborné tulipány s bordovými žilkami. Výrazné ruže
aj skromné kvety maku vyťahujú z mraku svetlo.
Autor obrazu Jean Baptiste Monnoyer (1636–
–1699) sa stal slávny na dvore Ľudovíta XIV. ako
vynikajúci maliar kvetov. Znalci umenia dosť dlho
ignorovali jeho priezvisko, keď upriamovali svoju
pozornosť na osobu Charlesa Lebruna, hlavného
dvorného umelca Kráľa-Slnko. J. B. Monnoyer sa
narodil v Lille sa vyučil maliarstvu v Antverpách. Po
návrate z Flámska sa usídlil v Paríži. Tam začal pôsobiť v skupine umelcov, ktorí ozdobovali kráľovské
rezidencie a rezidencie vysokej šľachty (magnátov).
V roku 1665 bol prijatý do Académie Royale de
Peinture et de Sculpture. Jean Baptiste Monnoyer
ozdoboval maľovanými kompozíciami obklady na
palácových stenách. V roku 1685, na pozvanie lorda
Montaga, prišiel do Anglicka, kde zostal až do smrti.
Obraz z muzeálnej zbierky vznikol v skoršom
období majstrovej tvorby, pred rokom 1660, keď
maľoval kompozície plné umiernenosti, len s jednou kyticou. Neskôr Jean Baptiste Monnoyer
podľahol vplyvu pompézneho umenia francúzskeho dvora. V tom období vytvoril skutočnú versaillskú mŕtvu prírodu. Odvtedy pripomínali jeho
monumentálne maľby dekoračnú scénografiu. Na
pozadí bohato zdobeného nábytku alebo architektonických prvkov umiestňoval vázy s kvetmi
a ovocím, koberce, hudobné nástroje, hodiny, niekedy časti brnenia spolu s kobercami a závesmi
zo vzácnych látok. Veľkopanská atmosféra týchto kompozícií odzrkadľovala príchuť monarchie,
a tým aj vkus Akademie Lebruna. Ľudovít XIV. Mal
vo svojej versaillskej zbierka okolo 60 obrazov od
Monnoyera, zobrazujúcich kvety a ovocie.
V obraze Monnoyera vidím nezvyčajný kvet
– Semper Augustus, najdrahší druh tulipána v
oblasti „tulipománie“, jedného z veľkých ľudských
psychotických šialenstiev, ktoré v 30. rokoch XVII.
storočia zasiahli Holandsko. Spomenutím ošiaľu
„tulipánovej horúčky“ vnímame barokovú mŕtvu
prírodu s kvetmi ako obraz nezvyčajne cenných
predmetov s hodnotou porovnateľnou s drahou
bižutériou alebo zlatníckymi výrobkami. A kvety,
ktoré sa vo vtedajšej dobe cenili rovnako ako iné
bohatstvá, sa stali symbolom premenlivého kruhu šťastia ľudského osudu.

ChopinART
Do 28 listopada br. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli czynna jest wystawa „ChopinART”,
wizualno-muzyczny spektakl poświęcony życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Główną oś
narracji ekspozycji stanowią utwory Chopina oraz kolekcja chopinianów ze zbiorów Lwowskiego
Muzeum Historycznego i Lwowskiej Galerii Sztuki prezentowana po raz pierwszy w Polsce,
a uzupełniona eksponatami z Fundacji Książąt Czartoryskich.
Ekspozycję tworzą dwie przestrzenie.
Przestrzeń biograficzna opowiada historię życia wielkiego kompozytora poprzez
wybrane epizody z jego życia i twórczości.
Tu także jest zasygnalizowany problem
aktualności jego muzyki, percepcji i nierozerwalnego związku z naszym współczesnym życiem. Na wystawie można
zobaczyć zbiory pochodzące z Biblioteki
Czartoryskich, m.in. oryginał partytury
orkiestrowej z 1829 r. – Rondo à la Krakowiak, a także wpis Chopina do księgi odwiedzających chorego ks. Adama Jerzego
Czartoryskiego. Wśród obrazów olejnych
znajduje się portret Marceliny Czartoryskiej – przyjaciółki i uczennicy Fryderyka, namalowany przez Jana Matejkę.
Wśród ciekawostek znajduje się maska
pośmiertna Chopina oraz dziewiętnastowieczna waza, którą według tradycji ofiarowała Chopinowi Maria Amelia, żona
króla Francji Ludwika Filipa.

cyjny i niepokorny duch muzyki Chopina. Wnętrze sali muzycznej wypełniają
mobilne siedziska, w których specjalnie
zaplanowany, nowoczesny sprzęt zapewni każdemu widzowi indywidualny,
intymny kontakt z muzyką Chopina.
Wystawa została dostosowana do odbioru przez osoby z dysfunkcją wzroku.

Zbiory lwowskie reprezentuje m. in.
pokaźnych rozmiarów obraz Józefa
Krzesza-Męciny przedstawiający alegoryczne wyobrażenie ostatnich chwil
życia geniusza.
W przestrzeni muzycznej, przy użyciu dostępnych środków plastycznych
i multimedialnych, jest oddany rewolu-

– Pragniemy zachwycić młodzież
i dzieci twórczością Chopina poprzez
stworzenie interpretacji plastycznej
utworów w sposób scenograficzny oraz
wykorzystanie współczesnych technik
umożliwiających otworzenie się na tę
muzykę – mówi dyrektor Muzeum Lucyna Mizera. n

Malował Józef Krzesz-Męcina

Kytica s podobizňou
najdrahšieho tulipánu
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tekst Inga Kunysz, fot. Krzysztof Zieliński

Wśród pomników wznoszonych
z wielkim entuzjazmem w roku
1910 podczas obchodów pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod
Grunwaldem zwracają uwagę
zwłaszcza te, które upamiętniają samego króla Władysława
Jagiełłę. Nie występują one często, raczej sporadycznie. Sprawia to wrażenie, że mieszkańcy
miejscowości, w których zdecydowano się na wzniesienie
pomnika z rzeźbą przedstawiającą króla, mieli ku temu jakiś
powód – nie tylko uczczenie
grunwaldzkiej viktorii.

Od lewej: zdjęcie z uroczystości
odsłonięcia pomnika w 1910 r.;
powyżej: usuwanie rzeźby Jagiełły
przez Niemców podczas II wojny
światowej (obydwa ze zbiorów
Muzeum w Przeworsku); obok:
widok obecny monumentu

P

rześledzenie dziejów kilku wybranych dzieł
nasuwa pewne wnioski: natrafiamy na przywileje lokacyjne wystawione przez tego monarchę, zezwolenia na odbywanie jarmarków, czy
inne nadania świadczące o trosce władcy o rozwój
miast i miasteczek oraz dobrobyt ich mieszkańców.
W tym kontekście wzniesienie królowi Jagielle pomnika jawi się jako dowód pamięci i wdzięczności
wobec miłościwie panującego monarchy.
Przeworsk
Jednym z miast, które miały królowi Jagielle wiele
do zawdzięczenia, jest Przeworsk. On to w 1387 r.
ówczesną wieś Przeworsko nadał Janowi z Tarnowa,
z możnego i wielce zasłużonego rodu Tarnowskich,
a następnie – dokumentem z 25 kwietnia 1393 roku
– zezwolił na założenie miasta. Kolejnym krokiem
tego monarchy było nadanie miastu prawa magdeburskiego, co nastąpiło 14 stycznia 1394 roku.

W 1910 roku mieszkańcy Przeworska postanowili wznieść z tej okazji pomnik króla Władysława
Jagiełły, aby jednocześnie uhonorować jego zasługi na polu wojny z Krzyżakami, jak również troskę
władcy o rozwój ich miasta. Ufundowany został
monument, który stanął na honorowym miejscu
– na rynku w pobliżu ratusza. Wykuta z kamienia
figura umieszczona została na wysokim cokole, na
którym umocowano również pamiątkową tablicę
z brązu z napisem: „W 500 rocznicę zwycięstwa
pod Grunwaldem 1410–1910”. Odsłonięcie pomnika połączone było z potężną manifestacją patriotyczną. W dniu uroczystości rynek przeworski
wypełnił się ogromną liczbą mieszkańców miasta

i wielu okolicznych miejscowości. Uroczystość
tę uświetniły liczne banderie konne, nie tylko miejscowego oddziału
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Aktu odsłonięcia dokonał burmistrz Władysław
Świtalski.
W 1940 r. niemieckie władze
okupacyjne Przeworska nakazały
usunąć pomnik. Monument ten miał jednak więcej szczęścia od innych, gdyż nie rozbito kamiennej rzeźby przy strącaniu jej z cokołu, lecz posąg
opleciono linami oraz łańcuchami i zdjęto go, nie
niszcząc nawet postumentu. Zniszczeniu uległa jedynie tablica z brązu zabrana przez Niemców. Figura
Jagiełły ukryta została w stajni Zarządu Miejskiego
i tam bezpiecznie przetrwała okupację.
Po wojnie pomnik został odnowiony – na zachowanym cokole ustawiono ponownie posąg króla.
Wydarzeniu temu
towarzyszyła także manifestacja,
w której udział
wzięli przedstawiciele władz, młodzież oraz liczni
mieszkańcy Przeworska. W 1960
roku – podczas
inauguracji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego i siedmiu
wieków Przeworska – wykonano nową tablicę
i umieszczono ją
na cokole w miejscu starej. Napis
na niej głosi:
„W 550 ROCZNICĘ ZWYCIĘSTWA POD
GRUNWALDEM W MIEJSCE ZNISZCZONEJ
PRZEZ OKUPANTA HITLEROWSKIEGO W ROKU 1940 TABLICĘ TĘ FUNDUJE SPOŁECZEŃSTWO PRZEWORSKIE Z OKAZJI ROZPOCZĘCIA OBCHODU TYSIĄCLECIA PAŃSTWA
POLSKIEGO I SIEDEMSETLECIA MIASTA W ROKU 1960”.

Piotr Depciuch

Pomniki króla

Grunwaldzka
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Henryk Poddębski

Mrzygłód
Niewielkie miasto, położone nad
Sanem miało także poważne powody do uczczenia osoby króla pomnikiem. To właśnie ten monarcha
w 1425 roku powierzył Matiaszowi
ze Zboisk założenie na prawie niemieckim miasta zwanego wówczas
jeszcze Tyrawą (Tirawa), a obecnie
Mrzygłodem. Niedługo później –
w 1431 roku – Władysław Jagiełło
znowu zatroszczył się o to miasto
i nadał mu prawo odbywania dwóch
jarmarków w roku (tydzień przed
Zielonymi Świętami i 8 września –
w Święto Narodzenia NMP) oraz targów cotygodniowych we wtorki.
Zachowała się tradycja odnosząca powstanie
murowanego, gotyckiego kościoła w Mrzygłodzie
do czasów zaraz po zwycięstwie grunwaldzkim,
mieli go nawet budować jeńcy krzyżaccy. Stąd też
otrzymał on wezwanie „Rozesłania Apostołów”,
które to święto przypada na dzień 15. lipca, czyli na
dzień, kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem. To
rzadko spotykane wezwanie świątyni, wiążące kościół z dniem wielkiej bitwy, sugeruje, że faktycznie
mógł on zostać wzniesiony z fundacji królewskiej,
jako votum za wspaniałe zwycięstwo grunwaldzkie.

rocznica

Kościół w Mrzygłodzie
15 lipca 1910 r. tłumnie zgromadzili się mieszkańcy na mrzygłodzkim rynku. Wykuta z kamienia
rzeźba przedstawiająca króla Władysława Jagiełłę
ustawiona została na wysokim, kamiennym postumencie, na którym od frontu zobaczyć można
było także wizerunek orła. Postać monarchy spowita była płaszczem sięgającym ziemi, a jego głowę wieńczyła korona. Jego poświęcenia dokonał
proboszcz mrzygłodzki ks. Jan Sękowski w asyście
innych księży. Jeden z nich wspominał po latach:
Na rynku mrzygłodzkim w r. 1910, 15 lipca zaroiło
się od ludu, strojnych banderii. Na poświęcenie pomnika wielkiemu Królowi każdy starał się przybyć.
Pomnik z kamienia wzorowany na matejkowskim
obrazie wykonał artysta rzeźbiarz Piotrowski z Sanoka. Król na postumencie wielkości naturalnej
z koroną na głowie z ręką opuszczoną na mieczu,
w płaszczu królewskim z wyrazem tej samej siły
i mocy, jaką miał po zwycięstwie grunwaldzkim,

kiedy erygował parafię w Mrzygłodzie zwanym
wówczas Tyrawą Królewską. Z taką siłą i dumą jak
kiedy podnosił w r. 1431 wiele miejscowości między niemi i Mrzygłód do godności swego królewskiego miasteczka. (...) Poświęcenia dokonał X. Jan
Sękowski, proboszcz mrzygłodzki i sprężyna budowy pomnika w asystencji X. Nestora Piątkiewicza
i X. Józefa Michałkowskiego, nowo wyświęconego
kapłana Mrzygłodzianina, wśród przepięknych
uroczystości.”
Ten majestatyczny pomnik nie dotrwał do naszych czasów. Obecnie na rynku w Mrzygłodzie
zobaczyć można nowy, wzniesiony po II wojnie
światowej na jego miejscu. Porównując go z poprzednim, zauważamy od razu, że nie jest to jego
wierna kopia. Postać króla Jagiełły pierwotnie była
smuklejsza, w wersji obecnej monarcha
ma bardziej krępą budowę ciała. Inny jest
układ rąk oraz miecza na obu pomnikach.
Różnice zauważyć można także w stroju
królewskim – w poprzedniej wersji płaszcz
Jagiełły był dłuższy, obecnie jest znacznie
krótszy, odsłaniający buty. Zmianie uległo
też otoczenie pomnika, rozebrany został
żelazny płotek, który dawniej go otaczał,
wycięto również rosnące wokół drzewka.
Postument zwieńczony postacią monarchy umieszczony został na murowanym
podwyższeniu.
Dynów
Wędrując wzdłuż Sanu z biegiem rzeki dotrzeć możemy do kolejnego miasta,
gdzie na rynku spotykamy kolejny pomnik
króla Władysława Jagiełły.
Tereny, na których położony jest Dynów,
należały ongiś do dóbr królewskich. W roku 1389
– a więc w pierwszych latach swego panowania –
król Władysław Jagiełło nadał za zasługi Piotrowi
Kmicie herbu Śreniawa, kasztelanowi lubelskiemu,
kompleks dóbr położonych nad środkowym Sanem
(m.in. Dubiecko). To nadanie królewskie stało się
początkiem rozległego latyfundium, które Piotr
Kmita szybko powiększał, tak przez akcję osadniczą, jak i przez nowe nabytki.
W podzięce za okazane zaufanie oraz hojność
monarchy Kmita wraz ze swym rodem stał wiernie

Od lewej: przedwojenne zdjęcie
rynku w Mrzygłodzie z centralnie
ustawionym pomnikiem i jego
widok obecny

„Królewski” pomnik w Dynowie,
lata 60. XX wieku
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Jagiełła
Przeworsk

Błażowa
Dynów
Mrzygłód
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rocznica
Jagiełła
Wędrując po Podkarpaciu śladami króla Władysława Jagiełły i jego pomników warto zajrzeć do
niewielkiej miejscowości o nazwie Jagiełła, położonej na północny wschód od Przeworska. W okolicy
tej zachowała się legenda dotycząca pochodzenia
nazwy tejże wsi. Wspomina ona o wizycie owego
władcy, który dotarł ze swoim orszakiem do tej
niewielkiej leśnej osady zagubionej wśród pełnej
zwierza Puszczy Sandomierskiej. Został serdecznie i szczodrze ugoszczony przez żyjących tu ludzi, a na wieczną pamiątkę tego zdarzenia ową
leśną osadę, dotąd bezimienną, nazwano za zgodą
monarchy jego królewskim imieniem. Legenda ta
musiała mocno jeszcze tkwić w pamięci mieszkańców wsi w roku 1910, gdyż postanowili włączyć się
w te obchody usypując kopiec ziemny ku czci króla
Władysława Jagiełły.

Krystyna Rząsa

Jedna z uroczystości patriotycznych
pod pomnikiem w Dynowie
w okresie międzywojennym;
w tle zniszczona w czasie okupacji
wschodnia pierzeja rynku (zdjęcia
ze zbioru opublikowanego przez
Towarzystwo Przyjaciół Dynowa)

przy królu w każdej potrzebie. Młodszy syn Piotra
– Mikołaj Kmita – wspominany był jako: „dzielny
wojownik pod Grunwaldem” (S. Uruski). Również
Kasper Niesiecki, powołując się na Jana Długosza,
pisał o Mikołaju Kmicie iż: „wspomina Długosz
w roku 1410. że na Grunwaldską potrzebę, wystawił chorągiew w ludzi mężnych okrytą, pod którą
Śreniawczykowie zebrali się...”. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w bitwie pod Grunwaldem brał
udział również inny rycerz związany z Dynowem
– Jan Goligyan (Goligian), mąż Małgorzaty, córki
Piotra Lunaka Kmity (starszego brata Mikołaja)
i Małgorzaty z rodu Rzeszowskich jako dowódca
chorągwi Wieniawitów.
Wykuta z kamienia postać monarchy umieszczona została na wysokiej kolumnie zdobionej kanelowaniem, ustawionej na prostopadłościennym cokole, którego ścianki ozdobione zostały prostokątnymi
płycinami – w ściance od frontu umieszczona jest
tablica z napisem: „WIELKIEMU KRÓLOWI WŁADYSŁAWOWI JAGIELLE MIASTO DYNÓW”.
Błażowa
Położone na terenie dawnych dóbr dynowskich Kmitów miasto Błażowa posiada pomnik króla Władysława Jagiełły. Według lokalnej tradycji (nie potwierdzonej w
źródłach), gdy król przejeżdżał obok osady i spostrzegł, że naokoło rosną złociste
zboża, miał nadać jej nazwę Złotowieniec.
Mieszkańcy także chcieli włączyć się w obchody 500. rocznicy. Postanowili uczcić je
wznosząc pomnik królowi Jagielle. Został
on usytuowany na rynku, w pobliżu kościoła parafialnego. Popiersie monarchy
umieszczone zostało na ozdobnym cokole
ustawionym na schodkowym fundamencie. Na nim umocowano tablicę z napisem:
„GRUNWALD 1410 – 1910, KRÓLOWI
JAGIELLE W HOŁDZIE BŁAŻOWA”.
Pomnik króla Jagiełły w Błażowej

***
Pamiętać trzeba, że tak licznie wznoszone w 1910
roku na terenie dawnej Galicji pomniki grunwaldzkie (w tym pomniki króla Władysława Jagiełły),
to dowód zarówno na liberalne (oczywiście w porównaniu z innymi zaborami) warunki polityczne
panujące w owych czasach w austro-węgierskiej
monarchii Habsburgów, jak też świadectwo patriotyzmu naszych przodków i ich niezłomnej wiary
w odrodzenie Polski. n
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tekst i fot. Sabina Krupińska

Pomnikowa lipa
w Husowie
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Drzewo lipowe znalazło swoje miejsce w twórczości m.in.
Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego czy Leopolda Staffa. Poprzez obecność w poezji
na trwałe wpisało się w polską kulturę narodową, bo komu
z nas nie przywodzi na myśl czarnoleskiej fraszki Na lipę?

Niegdyś sadzono je w dużej liczbie w otoczeniu
świątyń. Przez swój monumentalizm, a zarazem
funkcjonalność i przydatność dla człowieka, drzewa te zyskały powszechne uznanie. Drewno lipowe
ze względu na swą „miękkość” zdobyło aprobatę
rzeźbiarzy jako doskonały materiał do wykonywania tej dziedziny sztuki. Jest ono materiałem cennym i stosunkowo łatwym w obróbce, stosowanym
w snycerstwie oraz do wyrobu instrumentów muzycznych. Natomiast kwiat lipy jest środkiem powszechnym i skutecznym w ziołolecznictwie.
W Husowie, wiosce nieopodal Łańcuta, znajduje
się szczególny okaz tego pięknego drzewa. Nigdzie
nie opisany i nie wspomniany do tej pory, rośnie
w zaciszu wiejskich domów, łąk i sadów. To wspaniałe drzewo od wielu lat zgodnie z polskim prawem
mogłoby funkcjonować jako pomnik przyrody – tak
jednak nie jest. Źródła podają, że lipa rośnie ponad
300 lat, jednak szczegółowa data jej zasadzenia nie
jest znana. Z wstępnego pomiaru wynika, że w swej
pierśnicy (na wysokości 1,3 m) ma ok. 442 cm, spełnia tym samym kryterium, aby być szczególnie chronioną. Sięga ok. 20 m wysokości.

Pomníky kráľa
Vladislava Jagelovského
Medzi pomníkmi postavenými v roku 1910 počas osláv 500. výročia víťazstva v bitke pri Grunwalde nad Križiackym rádom upriamujú pozornosť tie,
ktoré sú venované samotnému kráľovi Vladislavovi
Jagelovskému, vodcovi na bitevnom poli. Nevyskytujú sa často, sú skôr zriedkavosťou. Robí to
dojem, že obyvatelia obcí, v ktorých bol postavený
pomník so sochou zobrazujúcou kráľa, na to mali
nejaký dôvod – nielen uctiť si grunwaldské víťazstvo. Preskúmanie histórie niekoľkých vybraných
diel naznačuje isté závery: narážame na miestne
privilégiá udelené týmto monarchom, povolenia
na uskutočňovanie jarmokov, či iné dary svedčiace
o kráľovej starostlivosti o rozvoj miest a mestečiek,
ako aj blaho ich obyvateľov. V tomto kontexte sa
postavenie pomníkov kráľovi V. Jagelovskému v
Przeworsku, Mrzygłode, Dynowe a Błażowej javí
ako potvrdenie pamäte a a vďačnosti ku milostivému panovníkovi monarchie.

Największa lipa w Polsce uznana za pomnik przyrody znajduje się w województwie wielkopolskim
i jej obwód w pierśnicy wynosi 817cm, natomiast
wysokość to 25 m. Jest to lipa drobnolistna, jeden
z powszechniejszych gatunków lipy w naszym kraju. Monumentalne drzewo z Husowa to lipa amerykańska, która w swej ojczyźnie osiąga wysokość
nawet do 40 metrów, a w polskich warunkach jest
znacznie niższa.
Husowska lipa szumi nad małym, opuszczonym
drewnianym domem. Ona trwa, jest żywą historią,
świadkiem wielu wydarzeń. Jest skarbem przyrody,
który mamy możliwość podziwiać, lecz także obowiązek chronić. n

Łańcut
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turystycznym szlaku

tekst ks. Marcin Nabożny, foto Ryszard Pazdan i Hieronim Filipek

Niezwykła świątynia
Drewniane kościoły wpisane
są na trwale w krajobraz polskich wsi, stanowią zarazem
prawdziwe klejnoty dawnego
budownictwa. Polska drewniana architektura sakralna to także ważny element kulturowego
dziedzictwa Europy. Na terenie
naszego kraju, według danych
Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych, znajduje się 2785
obiektów tego rodzaju, w tym
1729 kościołów, 730 dzwonnic,
315 kaplic, 11 kostnic.

Drewniany kościół w Bystrzycy,
zdjęcie archiwalne

Sędziszów
Małopolski
Bystrzyca

RZESZÓW
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edną z takich świątyń, pochodzącą ze
schyłkowego okresu
ich budowania, jest
drewniany kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu w Bystrzycy w gminie Iwierzyce.
Został on wzniesiony
w latach 30. XX wieku
na potrzeby nowoutworzonej wówczas parafii
w tej miejscowości. Nie
znajduje się wprawdzie
na szlaku drewnianej architektury, a godny jest uwagi ze względu na walory artystyczne i ciekawe położenie. Usytuowany jest
na południowym krańcu wsi w połowie łagodnego
i niskiego stoku. Wieś Bystrzyca, powstała prawdopodobnie w XV wieku, leży w dolinie rzeki Bystrzyca, zamkniętej od południa, wschodu i zachodu
wyniosłymi wzgórzami.

Parafia w Bystrzycy, wydzielona z rozległej parafii Nockowa, została erygowana przez biskupa
tarnowskiego Leona Wałęgę dekretem z 15 listopada 1930 roku. Kolejno proboszczami tej wiejskiej
parafii byli: ks. Stanisław Syper (1933–1939), ks.
Franciszek Głąb (1939–1946), ks. Roman Wanatowicz (1947), ks. Stanisław Stąsiek (1947–1958), ks.
Jan Kordela (1958–1960), ks. Józef Janeczek (1960–
1971), ks. Józef Czarnik (1971–2000), a od 2000 ks.
Leszek Moryl.
Kościół wzniesiono w latach 1932–1935 staraniem ks. Władysława Sypera, ówczesnego proboszObecny widok świątyni

cza w Nockowej oraz tamtejszych parafian. Świątynię zaprojektował architekt Zdzisław Mączeński,
a wybudował Paweł Sikora. Nowy kościół poświęcił ks. Stanisław Bulenda 4 października 1936 r.,
w dzień wspomnienia św. Franciszka z Asyżu.
Według Karty Ewidencji Zabytków Architektury
i Budownictwa z 2008 r., autorstwa Czesława Wajdowicza, kościół w Bystrzycy jest przykładem projektu
„typowej” świątyni na terenach wiejskich i górskich
na obszarze dzisiejszego Podkarpacia, jaki stworzyło
środowisko architektów w latach międzywojennych.
Wzór ten, opracowany przez Zdzisława Mączeńskiego, zrealizowano w trzech zbliżonych architektonicznie obiektach: w Kąclowej (1926–1929), Bystrzycy (1932–1935) i Wysokiej (1936–1938).

Na

Zdzisław Mączeński (1878–1961), mimo że dzisiaj nieco zapomniany, należał do najwybitniejszych architektów w dziedzinie projektów budowli sakralnych, działających w pierwszej połowie XX wieku. Zaprojektował około
40 kościołów, z czego ponad 30 doczekało się realizacji.
Bryła kościoła w Bystrzycy dzieli się na trzy części (prezbiterium, korpus
nawowy i wieża) przykryte odrębnymi dachami. Pierwotnie niektóre jego
elementy kryte były gontem, obecnie całość pokrywa ocynkowana blacha.
Świątynia ma strzelistą sylwetkę wzorowaną na tradycyjnych kościołach drewnianych, które powstawały od XV wieku, zwłaszcza na terenach południowej
Rzeczpospolitej. Jest to budowla drewniana w tradycji dawnego budownictwa
małopolskiego, o konstrukcji zrębowo-słupowej. Kościół jest trójnawowy,
z trójbocznie zamkniętym prezbiterium tej samej szerokości co nawa.
Na wyposażenie kościoła składają się trzy ołtarze i ambona, które zostały
wykonane ok. 1943 r. przez Władysława Kuta z Nawsia (ur. 1915), artystę
rzeźbiarza uhonorowanego w 1980 r. przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem mistrza rzemiosła artystycznego. Ołtarz główny z płaskorzeźbą św.
Franciszka oraz podnoszonym obrazem ze sceną Ukrzyżowania i dwa ołtarze boczne (ku czci Najświętszej Maryi Panny z odsuwanym obrazem św.
Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa) pochodzą z ok. 1940 r., ambona
z ok. 1943 r., a chrzcielnica z 1954 r.
W prezbiterium kościoła znajdują się dwa portale: do zakrystii po prawej
stronie i pomieszczenia pomocniczego po stronie lewej. Nad belką tęczową,
zamykającą strop prezbiterium,
rozpościera się scena Ukrzyżowania, nad chórem scena
Zmartwychwstania. W 1958 r.
w prezbiterium i nawach bocznych Zbigniew Jaskowski wykonał polichromię figuralno-ornamentalną z barwnymi scenami
poświęconymi życiu św. Franciszka z Asyżu. Ten drewniany
kościółek doskonale wpisuje się
w podgórski krajobraz i stanowi
cenny element kulturowy wsi
Bystrzyca. Odgrywa również
niebagatelną rolę w życiu religijnym miejscowej ludności.
Poprzez zabytkowy charakter
i wygląd jest obiektem wartym
odwiedzenia. n
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U góry od lewej: fragment
polichromii na ścianie świątyni
oraz widok na ołtarz główny i scenę
Ukrzyżowania nad belką tęczową,
zamykającą strop prezbiterium

Ołtarz boczny ku czci Najświętszej Maryi Panny
wykonany ok. 1940 r. przez W. Kuta z Nawsia

Miłosz Berlik
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Z okazji 80-lecia parafii pw.
św. Franciszka z Asyżu w Bystrzycy
wydano publikację o jej historii
autorstwa Miłosza Berlika
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Drevené kostoly, natrvalo zapísané do scenérie poľských dedín, tvoria klenoty starobylej výstavby. Táto
architektúra je dôležitým prvkom kultúrneho dedičstva Európy. Jednou z takýchto svätýň je Kostol
sv. Františka z Assisi v Bystrzyci v gmine Iwierzyce.
Bol postavený v 30. rokoch XX. storočia. Nepatrí do
drevenej sakrálnej architektúry, ale zaslúži si pozornosť kvôli umeleckým hodnotám a zaujímavému
umiestneniu. Kostol je rozdelený na tri časti (presbytérium, loď a veža), ktoré sú prikryté zvláštnou strechou. Pôvodne boli niektoré jeho časti pokryté šindľom, v súčasnosti je celý kostol pokrytý plechom.
Chrám má štíhlu siluetu podľa vzoru kostolov, ktoré
vznikali od XV. storočia.
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tekst Małgorzata Wołoszyn

Wiekowe zdjęcia
znad Mleczki
Jesień w Muzeum w Przeworsku
upływa pod znakiem wystawy
czasowej „Dawny Przeworsk
w pocztówce i fotografii do
1944 r.” Na wystawie przedstawiane jest miasto, które miało dwa oblicza – jedno odświętne, reprezentacyjne, znane
z pocztówek, drugie zaś kryło
się w cieniu bogatego centrum,
było nieznane i raczej biedne.
Te dwa przeciwstawne, kontrastowe obrazy, tworzyły wspólnie prawdziwy charakter miasta
nad Mleczką.

Pałac Lubomirskich w Przeworsku,
widok od strony wschodniej ok. 1860 r.,
fot. F. Sernberg, Przemyśl

D
Pozdrowienie z Przeworska,
pocztówka wydana nakładem
Mendla Adolfa z Przeworska, 1899 r.

ziś już nikt nie pamięta, jak wyglądał Przeworsk na przełomie XIX i XX w. To dzięki
starym pocztówkom i fotografiom potrafimy ocenić, jak zmieniało się miasto, jak wyglądały
jego zabytki przed przebudową czy wyburzeniem.
Patrząc na widoki „z tamtych lat” zobaczymy miasto, jakiego po części już nie ma, poczujemy specyficzną atmosferę, którą można odnaleźć dziś jedynie na starych zdjęciach i kartach pocztowych.

Wynalazek Luisa Jaquesa Mandé Daquerre’a i Josepha Nicéphore’a Niépce’a ogłoszony 7 stycznia
1839 roku spotkał się z niebywałym zainteresowaniem całego cywilizowanego świata. Pierwsze
rodzime fotografie pochodzą z tego właśnie roku
i pokazują Warszawę. Najstarsza znana fotografia zrobiona w Przeworsku przedstawia pałac Lubomirskich, a została wykonana przez przemyskiego artystę i fotografa F. Sternberga około roku 1860.
Najwięcej fotografii Przeworska z przełomu wieków wykonywanych było przez obcych fotografów,
„wyjeżdżających na żądanie na prowincję”, w teren:
Edwarda Janusza z Rzeszowa, Henryka Probsteina i Piotra Ostrowskiego z Jarosławia oraz Oskara Morawetza z Przemyśla. Obok profesjonalnych
fotografii na wystawie można dostrzec także zdjęcia nie zawsze dobre technicznie, często nieostre,
wykonane przez amatorów, ukazujące autentyczny
i pozbawiony retuszu obraz miasta.
Wystawa, obok fotografii, prezentuje również
pocztówki z widokami miasta. Zanim jednak pojawiła się pierwsza karta pocztowa z widokiem
Przeworska upłynęły trzy dekady. W 1869 roku
Emanuel von Hermann został „wynalazcą” karty
pocztowej. Ten prosty kartonik zaczęto ulepszać
w latach 70. XIX w., wprowadzając po stronie adresowej barwną ilustrację – litografię, ale już na

M u z e a l n i c t w o 17
pocz. XX w. została ona wyparta przez fotografię.
Największą popularnością karty pocztowe cieszyły
się w latach 1900–1925 i miały tylko bawić, upowszechniać kulturę, reklamować uroki miast. Dziś
są one także cennymi obiektami kolekcjonerskimi.
Karty pocztowe z widokami Przeworska przedstawiają głównie zabytki architektoniczne miasta,
przeworskie kościoły, ratusz, pałac Lubomirskich,
budowle i instytucje użyteczności publicznej, zakłady gastronomiczne, a także mieszczańskie kamienice. Pocztówki prezentują także zakłady przemysłowe miasta: rzeźnię, elektrownię i cukrownię.
Wydawcami pocztówek z widokami miasta byli
najczęściej przeworszczanie: Antoni Hannak, Kazimierz Dąbrowiecki, Moses Leib Broner, Mendel
Adolf, Daniel Gielas i Wacław Nipl, Markus Strauss
oraz Zygmunt Kisielewski.
Motywy przeworskie pojawiają się także na kartach wydawanych w innych miastach: w Przemyślu
przez Marka Gimpsela Rosenberga, w Jarosławiu
przez Adama Wilusza, w Wiedniu przez Arnolda
Fenichela oraz duże firmy wydawnicze: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, Wydawnictwo Artystyczne Widokówek „Polonia” w Jarosławiu, Zakład Światłodruków „Tęcza” ze Lwowa
i Polskie Towarzystwo Księgarń Kolejowych „Ruch”
z Krakowa. Najstarsze pocztówki w kolekcji Muzeum w Przeworsku pochodzą z 1899 r. i pokazują
najczęściej prezentowany motyw – ratusz miejski
z rynkiem i cukrownię w podprzeworskich Budach.
Ich wydawcą był Mendel Adolf z Przeworska. Z tego czasu pochodzą też pocztówki wydawane przez
Mosesa Bronera, kupca z Przeworska i Marka Rosenfelda z Przemyśla z widokiem na przeworski
rynek z ratuszem. Co ciekawe, obaj wydawcy wykorzystali do swoich pocztówek to samo ujęcie. Do
I wojny światowej pocztówki z widokami miasta
wydawali: Kazimierz Dąbrowiecki, Antoni Hannak, Markus Strauss z Przeworska, Arnold Fenichel
z Wiednia oraz duże wydawnictwa: Salon Malarzy
Polskich w Krakowie i Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych „Ruch”. W okresie międzywojennym najwięcej pocztówek Przeworska wypuścili
miejscowi drukarze Daniel Gielas i Wacław Nipl
oraz Zygmunt Kisielewski. Na pocztówkach do
1945 r. nie umieszczano raczej nazwisk fotografów,
dlatego niestety dziś nie wiemy, kto fotografował
przeworskie zabytki.
Widoki Przeworska ukazują atmosferę miasta
tętniącego dziś innym, jakże odmiennym od dawnego życiem, a wspomnienia dzięki widokom zatrzymanym na pocztówkach i fotografiach stają się
bogatsze, bo na nich trwa ciągle zaklęty przed laty
na kliszy fragment życia miasta.n
Na wystawie wykorzystano pocztówki i fotografie ze zbiorów: Archiwum Państwowego w Przemyślu, Muzeum w Jarosławiu Kamienica
Orsettich, Muzeum w Przeworsku oraz kolekcji prywatnych: Alicji Szozdy
i Andrzeja Świtalskiego z Przeworska oraz Stanisława Tworka z Rzeszowa. Zabytkowe aparaty fotograficzne ze zbiorów: Muzeum Regionalnego w Mielcu, Muzeum w Przeworsku i Andrzeja Świtalskiego.

Nowy Dworzec Kolejowy przed 1918 r., pocztówka wydana nakładem M. G. Rosenfelda z Przemyśla

Budowa cukrowni w Budach Przeworskich,
1894 r., autor zdjęcia nieznany

Widok na rynek w Przeworsku,
lata 20. XX w., autor zdjęcia nieznany
Jeseň v múzeu v Przeworsku plynie pod
rúškom sezónnej výstavy„Starý Przeworsk
na pohľadniciach a fotografiách do roku
1944“. Na výstave je predstavené mesto
dvoch tvárí – jedna reprezentačná, známa
z pohľadníc, druhá ukrytá, neznáma a skôr
chudobná. Tieto dva protichodné, kontrastné obrazy spolu tvorili skutočný charakter mesta pri rieke Mleczka.

Dnes si už nikto nepamätá, ako vyzeral
Przeworsk na prelome XIX. a XX. storočia. Práve vďaka starým pohľadniciam
a fotografiám vieme oceniť, ako sa mesto menilo, ako vyzerali budovy pred
prestavbou alebo zbúraním. Uvidíme
mesto, ktorého po častiach už nie je, pocítime špecifickú atmosféru, ktorú možno nájsť iba na starých pohľadniciach.
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tekst Andrzej Chmura, fot. Andrzej Chmura, Arkadiusz Grzywacz, Maciej Kosior

W poszukiwaniu
podziemi

Początki zespołu Dworu Starościńskiego wiążą się z ponowną
lokacją Leżajska, której w roku 1524 dokonał król Zygmunt I Stary.
Budowane w tym czasie od podstaw miasto intensywnie się
rozwijało po rządami starosty Krzysztofa Szydłowieckiego, który
wzniósł okazałą rezydencję i wiele budynków gospodarczych. Blisko
500 lat po tym fakcie w Leżajsku trwają intensywne poszukiwania
podziemnego przejścia łączącego Dwór z pobliskim kościołem.

P

ierwotny zespół rezydencjonalno-obronny, zbudowany w latach 30. XVI w.,
składał się z domu starosty, odrębnego domu dla służby, licznych
zabudowań gospodarczych: piekarni, browaru, słodowni, stajni
i piwnic. Były tu także łazienki
i więzienie starościńskie. Całość
otoczono wałami ziemnymi, na
których postawiono drewniany
parkan pokryty gontem, z dwóch
stron obronność miejsca wzmacniał głęboki wąwóz. W obwodzie
obwarowań znajdowała się drewniana, trzypiętrowa wieża, pełniąca zarówno funkcje
obronne, jak i gospodarcze, była też brama i cztery
furtki. Starosta Szydłowiecki wyposażył budynki
dworskie m.in. w piece kaflowe i szklane okna1.

Burzliwe dzieje
W 1609 r. Ziemię Leżajską złupił słynny warchoł
Stanisław Stadnicki, zwany Diabłem Łańcuckim.
Najechał on miasto w czasie toczonej od lat i wyniszczającej prywatnej wojny ze starostą leżajskim
Łukaszem Opalińskim. W połowie XVII w. Dwór
Starościński został zniszczony przez Kozaków i wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego.
W latach 1760–1770 Potoccy, na miejscu zniszczonej siedziby starościńskiej, zbudowali parterowy
murowany dwór, który przetrwał do dziś. W roku
1918 dwór starościński stanowiący część ordynacji
łańcuckiej, został wynajęty od Potockich na potrzeby
utworzonego w 1912 r. Miejskiego Gimnazjum Real-
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nego. Od roku 1922 nosiło ono nazwę Gimnazjum
Państwowego, a w 1926 r. otrzymało imię Bolesława
Chrobrego. W latach 1932–1933 władze miasta odkupiły budynku dawnego dworu i przebudowało go
na potrzeby szkoły. W czasie II wojny światowej zespół ten pełnił funkcję koszar dla wojsk niemieckich.
W okresie PRL w budynku tym mieściło się Liceum
Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 4. Z chwilą zaprzestania użytkowania przez miasto, pod koniec ubiegłego wieku, zespół Dworu Starościńskiego
zaczął szybko popadać w ruinę.
Czas odnowy
W 2004 r. z inicjatywy ówczesnego starosty leżajskiego Zbigniewa Rynasiewicza i Rady Powiatu teren
ten z zabudową został przejęty od miasta Leżajska.
2 lutego 2005 r. Starostwo Powiatowe w Leżajsku
złożyło w Ministerstwie Gospodarki i Pracy projekt
pt.: „Rewaloryzacja Dworu Starościńskiego oraz
murów i baszt Klasztoru OO Bernardynów w Leżajsku” (w ramach ZPORR, Priorytet 1, Działanie 1.4
Rozwój Turystyki i Kultury). Remont zespołu dworskiego odbył się w latach 2006–2007, a od 1 stycznia
2008 r. w odremontowanym obiekcie funkcjonować
zaczęło Muzeum Ziemi Leżajskiej. W Muzeum
oglądać można trzy stałe ekspozycje, organizowane są wystawy czasowe, lekcje muzealne mające na
celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w tematykę
muzealną i historię regionu, wykłady tematyczne
do wystaw, konferencje i seminaria naukowe, prowadzona jest działalność naukowo-badawcza, wydawnicza i kulturalna, organizując koncerty muzyki
klasycznej, recitale i spektakle plenerowe.

Na
Tajemnice głęboko pod ziemią
Sam dwór kryje jeszcze swoje tajemnice, znajdują się w nim dwa poziomy piwnic z pierwszej
połowy XVI w. Również w oficynie południowo
– wschodniej znajduje się obszerna sklepiona ceglaną kolebką piwnica. Piwnica górna w dworze
składa się z jednego pomieszczenia z płaskim stropem, dolna piwnica (na głębokości pięciu metrów)
sklepiona jest kolebkowo, ma wnęki i korytarz
wznoszący się ku górze. W piwnicy tej znajduje
się zamurowane wejście, które według lokalnych
podań, jak i źródeł historycznych prowadzi do lochów. Józef Depowski w wydanej w 1959 r. książce
Leżajsk i okolice opisuje lochy, które prowadziły
trzema chodnikami: jeden w kierunku plebanii,
drugi w kierunku Sanu i trzeci z rozgałęzieniami
w dolinę Szwajcarską (tj. w kierunku ul. Nizinnej
i obecnego nasypu kolejowego).
26 listopada 2009 r. na stanowisku nr 7 w Leżajsku (AZP 98-80/7) na skarpie przy budynkach
Muzeum Ziemi Leżajskiej przeprowadzone zostały
badania geologiczno-geotechniczne pod nadzorem
archeologicznym. Kilka dni wcześniej badania te
poprzedziło skanowanie terenu – badania nieinwazyjne wykonane metodą elektrooporową. Nadzór
archeologiczny pełnił archeolog Michał Kubera
z pracowni archeologicznej „ARCHELIUS”, natomiast prace geologiczno-geotechniczne wykonała
firma GEOTECH z Rzeszowa.
Badania te sfinansowane zostały ze środków
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu. Celem prac było określenie budowy geologicznej oraz warunków geologicznych
i geotechnicznych terenu pod kątem wykorzystania terenu do celów budowlanych, identyfikacja
obiektów antropogenicznych takich jak piwnice,
korytarze i pustki, zalegających w rejonie badań,
dostarczenie profili gruntowych (rdzenie) do celów
analizy archeologicznej w przypadku stwierdzenia
profili świadczących o występowaniu śladów o charakterze historycznym. Nadzory archeologiczne
objęły prace ziemne polegające na wykonaniu pięciu odwiertów geologicznych. Wiercenia prowadzono przy użyciu sprzętu mechanicznego, świdrami spiralnymi. Miejsca odwiertów wyznaczono
na podstawie skanowania metodą elektrooporową
i usytuowano je w punktach, gdzie zaobserwowano
anomalie w odczytach oporności. Trzy otwory miały głębokość 15 m, jeden otwór sięgał 17,5 m, kolejny piąty odwiert, został zakończony na głębokości
2,3 m, gdyż natrafiono na twarde podłoże.
Trzeba nadal szukać
Wstępna analiza statyczna wykazała, iż podłoże gruntowe w rejonie badań jest nośne, zaś same
skarpy stateczne, co umożliwia wykorzystanie terenów do celów budowlanych. Na podstawie przeprowadzonych badań rozpoznano podłoże gruntowe
wzdłuż skarp do głębokości 15–16,5 m. W przypowierzchniowej strefie stwierdzono występowanie
nasypów antropogenicznych o miąższości około
3–4 m, co świadczy o podniesieniu i wyrównaniu
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pierwotnej powierzchni terenu. Największe miąższości nasypu stwierdzono przy wschodniej krawędzi. Na tej podstawie można wysnuć wniosek,
iż pierwotnie skarpa ta była znacznie łagodniejsza
i została ukształtowana przez człowieka, prawdopodobnie w celach obronnych. Zwierciadło wody
gruntowej ustabilizowało się na głębokości 14,6–15
m, tj. na rzędnej około 173,5 m n.p.m.
Analizując rozkład obecnie istniejących piwnic
na tle dworu widzimy, że znajdują się one tylko
pod południowo-zachodnią częścią budynku. Niektóre podziemne korytarze zostały zamurowane
podczas dawnych remontów. Możliwe zatem, że
piwnice zajmują większą powierzchnię pod budynkiem. W tym miejscu należy przypomnieć, że
do piwnic tych prowadziło wejście od zewnątrz, o którym piZačiatky komplexu Starościńského šľachtického
sze w swym opracowaniu A. J.
sídla v Leżajsku sa spájajú s rokom 1524 – dátuPiątek Zespół zabytkowy miasta
mom opätovnej lokácie mesta. Mesto, budované
Leżajska. Studium historycznov tom čase od základov, sa intenzívne rozvíjalo
urbanistyczne i wytyczne rewapod vedením starostu Krzysztofa Szydłowieckiego,
loryzacyjne. Wprawdzie badania
ktorý postavil okázalú rezidenciu a veľa hospodármetodą elektrooporową wskaskych budov. Už skoro 500 rokov po tejto udalosti
zywały na istnienie w pobliżu
trvá v Leżajsku intenzívne hľadanie podzemného
dworu warstw o dużej opornoprechodu, ktorý spája sídlo s blízkym kostolom. Pri
ści, która jest charakterystyczna
analýze rozloženia existujúcich pivníc sídla vidíme,
dla pustek lub murów, jednak
že sa nachádzajú iba pod juhozápadnou časťou
nie potwierdziły tego wiercenia.
objektu. Niektoré podzemné chodby boli zamuNa tym etapie nie można jedrované počas opráv v dávnej minulosti. Výskumy
noznacznie wykluczyć istnienia
pomocou geoelektrickej metódy poukázali na
podziemnych przejść znanych
existenciu vrstiev s vysokým odporom v blízkosti
z lokalnej tradycji. Kwestią ciągle
sídla, ktorý je charakteristický pre prázdne priestootwartą jest ustalenie znaczenia
ry alebo múry, vŕtania to jednako nepotvrdili. V tejoraz charakteru, jakie miejsce
to fáze možno jednoznačne vylúčiť existenciu podto pełniło w pradziejach czy też
zemných prechodov známych z miestnej tradície.
w okresie średniowiecza. n
Stále otvorenou zostáva otázka určenie významu
ako aj charakteru, ktorý mesto plnilo v dávnych de1
jinách, alebo tiež v období stredoveku.
Dzieje Leżajska pod red. J. Półćwiartka, Leżajsk 2003, s. 124.

20 D o b r a

zagrożone

tekst i fot. Barbara Krupa

Podworski park

w Zgłobniu
Położony na wzgórzu wśród pól uprawnych otoczony zielenią drzew, ogrodem
kwiatowym, sadem i warzywnikiem – podworski park w Zgłobniu stanowi polską
odmianę sielskiego pejzażu. Tryumfująca tu przyroda letnich miesięcy z powodzeniem
zdobi i zaciera jego rzeczywiste problemy, jakimi są postępująca degradacja terenu
i pogarszający się stan występującej tu roślinności.

Klasycystyczny dwór od strony
frontowej, na miejscu dawnego
gazonu i podjazdu – szkolne boisko

Renesansowy dwór – spichlerz

RZESZÓW
Zgłobień

H

istoria zespołu dworskiego w Zgłobniu sięga początków
XV wieku. Zgłobień był wówczas centrum klucza
majątkowego. Jego pierwszymi właścicielami byli
Sądochna, a następnie Jan Lewita, który przyjął od
swojej posiadłości nazwisko – Zgłobieński. Budowa renesansowego dworu była związana najprawdopodobniej z osobą Spytka Wawrzyńca Jordana,
bądź jego żony Anny z Sieniawskich Jordanowej. Po
śmierci Anny z Sieniawy, posiadłość została przejęta przez
jej córkę, Elżbietę
Jordanównę. Ta na
stałe osiedliła się
w Zgłobniu wraz ze
swoim mężem – Mikołajem Spytkiem Ligęzą. Od 1610 roku
do początku XVIII w.
informacji na temat
dziejów zespołu zgłobieńskiego i ich
właścicieli jest niewiele. Kolejne lata
przyniosły tragiczne
zdarzenia związane
z najazdem Tatarów
oraz zniszczeniem wsi. Kronika parafialna kościoła
w Zgłobniu datuje to na rok 1624.
Dobra zgłobieńskie przejęli w 1773 roku Straszewscy. Najprawdopodobniej pierwszym domem,
w którym mieszkał Straszewski z żoną, był niewielki, murowany, dwutraktowy dworek z czterokolumnowym gankiem. Obecnie już nie istniejący,
rozebrany w 1975 roku. Ostatni właściciel z rodziny
Straszewskich przyczynił się do postępującego zadłużenia hipotecznego majątku. Posiadłość została
Renesansowy dwór – spichlerz

wówczas sprzedana Gabrieli z hr. Mierów Jędrzejowiczowej. Po krótkim czasie około roku 1897 dwór
wykupił Józef Willner. W latach 80. ubiegłego wieku zniszczony dwór renesansowy – spichlerz został
przekazany Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie.
Renesansowy dwór określany w archiwaliach
mianem „curia”, przebudowano i adaptowano na
spichlerz, prawdopodobnie w drugiej połowie
XVIII lub na początku XIX wieku. Budowla wzniesiona została w strefie piwnic z kamienia łamanego.
Wyższe partie murów oraz sklepienia zbudowano
(w układzie „polskim”) z cegły. Widoczna różnica
występowała w budownictwie późniejszym, co wynika z wyraźnie odmiennego materiału ceglanego,
braku podpiwniczenia, a także różnicy grubości
murów. Ponadto w starym dworze istniały inne
poziomy podłóg. Elementem wskazującym na czas
powstania budynku jest zachowany „in situ” renesansowy detal architektoniczny. Świadczą o nim
dwa renesansowe portale prowadzące z sieni do
izby, a także kamieniarka okna zachodniej elewacji,
nie mająca gzymsów i nadproży. Charakterystyczną
cechą architektury pierwotnego dworu jest nawiązanie do tradycji gotyckich. Wynika to z umieszczenia małego okna wysoko nad podłogą, stosowanie
głębokich wnęk okiennych z ławami posadowymi,
skośne kamienne portale piwnic, a przede wszyst-

Dobra
kim zastosowanie nieskomplikowanego, kwadratowego rzutu w zwartej bryle. Pierwotny spichlerz
posiadał skromny program mieszkalny. Charakterystycznym elementem były drewniane schody
prowadzące na wyższą kondygnację. Stary dwór
posiadał również cechy obronne. Wskazuje na to
usytuowanie budynku na skraju cypla (znajdującego się ponad droga prowadzącą do Rzeszowa) oraz
niewielką ilość otworów okiennych.
Ekspertyza konstrukcyjno-badawcza wykazuje,
że w ramach przebudowy zamurowano częściowo otwory okienne, wprowadzono również stropy drewniane w pomieszczeniu przyległym do
wschodniej ściany szczytowej. W ostatnich latach
budynek wykorzystywano jako magazyn zboża.
Przeprowadzono szereg sond, które objęły powierzchniowo wszystkie pomieszczenia parterowe
we dworze. Potwierdzają one także fakt dwukrotnej przebudowy dworu przed jego późnorenesansową formą. Z zachowanej dokumentacji wynika,
że w badanym zabytku istniało jeszcze co najmniej
jedno piętro obecnie niezachowane.
Nowy dwór występuje w południowo-wschodniej
części zespołu. Budynek frontową elewacją zwrócono prawie całkowicie do pierwszego dworu – spichlerza. Obiekt był niegdyś typowym przykładem
„dworu polskiego”, zamieszkałego przez średnio
zamożną rodzinę szlachecką. Według analizy stylistycznej barokowo-klasycystycznej elewacji starszej
części dworu, obiekt został zbudowany u schyłku
XVIII lub na początku XIX wieku. Nowy dwór został wybudowany z cegły oraz kamienia. Rzut obiektu jest prostokątny z niesymetrycznie usytuowanym
ryzalitem. W 1976 roku w nowym dworze założono
szkołę podstawową, a następnie budynek wykorzystywano jako składnicę książek. Obecnie pełni on
funkcję ośrodka adaptacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych. Obiekt wypiękniał, a w listopadzie 1996
roku stał się miejscem nauki przebywającej tam
młodzieży. Zabytek zyskał dobrych gospodarzy,
a rodzice bezpieczny kąt dla dzieci.
Posiadłość dworska położona w Zgłobniu stanowi spójną całość wraz ze znajdującym się tam
założeniem parkowym. Park dzieli jedynie droga
dojazdowa. Niegdyś składał się on z następujących
części: trawnika, gazonu, wnętrza o charakterze
ozdobnym, ogrodu kwiatowego, sadu, warzywnika
i stawu. Majątek był źródłem utrzymania dla całej
rodziny, a także miejscem pracy właściciela. Nie
wpływało to dobrze na rozwój kompozycji parkowej. Posadzone tam drzewa pełniły funkcję ozdobną, ochronną przed wschodnimi i północnymi wiatrami, dodatkowo ocieniały i ochraniały budynki
folwarczne i dogi. Ogród założony był nie tylko dla
podniesienia prestiżu „dziedzica”, ale również jako
źródło owoców i warzyw. W podworskim parku
w Zgłobniu wyodrębnia się pięć faz rozwoju założenia. Za pierwszą uznaje się lata związane z powstaniem nowego klasycznego dworu. W drugiej fazie
stan roślinności utrzymywał się w podobnej formie.
Trzecia faza rozwoju ogrodu to czas rządów Wincentego Straszewskiego. Nie miał on wprawdzie

zagrożone
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Fragment elewacji dworu
z filarowym portykiem
opinii dobrego gospodarza, jednak za jego czasów,
na terenie parku i folwarku, zasadzono kilkanaście z zachowanych do dziś drzew, a także szpaler
grabowy. Przed dworem
istniał nadal gazon o jajowatym kształcie. Zmianie uległa tylko ściana
lip, która po obu stronach została zagęszczona nowymi nasadzeniami. Z kolei czwarta faza
związana była z dodatkowym dosadzeniem
robinii na osi spichlerza.
Dużą uwagę poświęcono produkcji ogrodniczej, sadowi i ogrodowi warzywnemu, a w
miejscu wyciętych drzew
parkowych
założono
Zarastający staw podworski
sad. Najprawdopodobniej zniszczono wtedy ogródek kwiatowy. Cały ogród wraz z dworem ogrodzony był drewnianymi sztachetami, a podwórze folwarczne starymi murami. Piąta
faza rozwoju zespołu parkowego
Šľachtický park v Zgłobniu –obklopený zelenými
trwała od 1944 roku do połowy
stromami, kvetinovou záhradou, sadom a zelelat 70. XX wieku. Niemal całkoninovou záhradou – predstavuje poľskú verziu
witemu przekształceniu uległ
vidieckej krajiny. Triumfujúca príroda tu zacláňa
wtedy zespół folwarczny, jednak
jeho skutočné problémy, akými sú degradácia tepozostał on w niezmiennych
rénu a zhoršujúci sa stav rastlinstva na tomto úzegranicach. Nie zlikwidowano
mí. Renesančný dvor bol zrekonštruovaný a prerotakże terenu dawnych ogrodów.
bený na sýpku v II. polovici XVIII. alebo na začiatku
Jedynie w miejscu dawnego gaXIX. storočia. Nové sídlo sa nachádza v druhej časti
zonu powstało boisko sportowe.
komplexu. Objekt bol kedysi typickým príkladom
Założenie to wymaga obecnie
„poľského šľachtického sídla“, obývaný bol stredne
przeprowadzenia szybkiej rewazámožnou šľachtickou rodinou a vybudovaný na
loryzacji, konserwacji starodrzesklonku VIII. alebo na začiatku XIX. storočia.
wia oraz remontu istniejących tu
zabytkowych dworów. n
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tekst Katarzyna Winiarska, Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego MNZP, fot. Krzysztof Zieliński

Między tradycją
A

Po raz pierwszy w Polsce mieliśmy okazję zobaczyć prace
Alberta Weisgerbera, uważanego za jednego z najznakomitszych artystów niemieckich
XX wieku.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu prezentuje
ponad 20 prac ze zbiorów
Muzeum Alberta Weisgerbera
w Sankt Ingbert.

Autoportret
Po prawej: Dama z chartem

RZESZÓW
Przemyśl

lbert Weisgerber należy do
prekursorów sztuki nowoczesnej Kraju Saary.
Droga artystyczna malarza, urodzonego w 1878 r. w Saarpfalz
była bardzo krótka. Jego obiecująca kariera została gwałtownie
przerwana, kiedy 10 maja 1915 r.
poległ w miejscowości Fromelles
na terenie Flandrii Francuskiej.
Zanim podjął naukę malarstwa w monachijskiej Akademii
Sztuki Pięknych, uczęszczał do
Szkoły Rzemiosła Artystycznego w Monachium. Zainspirowany wielką berlińską wystawą
impresjonistów w roku 1905,
wyjechał do Paryża. Tam studiował dzieła impresjonistów
i innych znaczących artystów.
Spotkanie ze sztuką francuską pozostawiło w jego twórczości wyraźne ślady.
Szczególne wrażenie wywarły na nim
dzieła Henriego Tolouse-Lautreca, Paula Cézanne’a, Edourada Maneta i Henriego Matisse’a, które w dużym stopniu
wpłynęły na jego styl.
Do roku 1913 Weisgerber zarabiał na
życie tworząc projekty plakatów, ilustracje i karykatury, między innymi dla
czasopisma „Die Jugend“. Jego rysunki
i ilustracje sprawiły, że stał się popularny
wśród młodych, postępowych odbiorców. W 1913 r. powołał do życia, wraz
z Alexejem von Jawlenskym, Paulem Klee
i Alexandrem Kanoldtem,
ekspresjonistycznie ukierunkowane stowarzyszenie Neue
Münchner Secession (Nowa
Secesja Monachijska). Zyskał
sławę jako pierwszy przewodniczący tej postępowej organizacji. Jeszcze przed powołaniem do wojska, jesienią
1914 r., zdążył wziąć udział w pierwszej
wystawie organizowanej przez to ugrupowanie. W roku 1915, w wieku 37 lat,
zginął w okopach w pobliżu Ypern.
Pomimo krótkiego życia Albert Weisgerber pozostawił po sobie obszerną
i bogatą tematycznie spuściznę. Najistotniejszym tematem prac Weisgerbera jest człowiek. Malowane przez niego
osoby należały wyłącznie do rodziny
i wąskiego grona przyjaciół.
Po śmierci, jego twórczy dorobek popadł początkowo w niepamięć. Dziś Weis-

Scena w atelier
gerber uważany jest za jednego z najznakomitszych niemieckich malarzy XX wieku. Poszukując
własnego, indywidualnego stylu, artysta wahał się
pomiędzy naturalizmem, impresjonizmem, a rodzącym się wtedy ekspresjonizmem.
Kolekcja prac Alberta Weisgerbera w Muzeum
w St. Ingbert liczy ok. 70 obrazów olejnych, 200 rysunków, a także liczne grafiki. Na wystawę w Przemyślu kurator wystawy, Andrea Fischer z Muzeum
w St. Ingbert, wybrała 25 prac, które reprezentują
cztery główne tematy w twórczości artysty. Pierwszym z nich jest Monachium, którego kulturalna
atmosfera tak mocno wpłynęła na artystyczną osobowość malarza. Obok tajemniczej, alegorycznej
Sceny w atelier, patrzy na nas z płótna Albert Weis-
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a nowoczesnością
gerber, młody, obiecujący artysta u progu kariery. Dalej olśniewa nas
piękno Damy z chartem, słusznych rozmiarów obrazu, na którym
swobodnie siedzi w krześle piękna, smukła kobieta w białej sukni
z odsłoniętymi ramionami, a u jej stóp leży pies. Z elegancją i wysmakowanymi szarościami Damy kontrastuje naturalizm Odpoczywającej, płótna, do namalowania którego zainspirował malarza obraz
Édouarda Maneta Olimpia. Jednak Weisgerber nie wybrał modelki
o porcelanowej karnacji. Jego „Olimpia” ma skórę w kolorze ciemnej
czekolady. Kolejna grupa obrazów związana jest z podróżami artysty do Paryża. Płótna te odzwierciedlają wrażenie, jakie wywarło
na nim zetknięcie się z bogactwem i różnorodnością współczesnych
prądów artystycznych. Widzimy tutaj impresyjny Ogródek piwny, jak
i Kafejkę w Paryżu będącą nawiązaniem do stylu prac Tolouse-Lautreca. Warto zwrócić
uwagę na pozornie
prosty w doborze środków formalnych obraz
Śpiąca. Ten syntetyczny portret żony artysty
w jasnej pościeli, to tak
naprawdę praca na temat bieli, która nigdy
biała nie jest.
Pomimo licznych podróży, Weisgerber pozostał wierny monachijskiej palecie barw:
stonowanym, ciemnym
brązom, zieleniom, szarościom i czerni. Wyjątkiem na wystawie jest
Autoportret nad jeziorem Atter
Autoportret nad jeziorem Atter utrzymany
w ostrych kolorach zachodzącego słońca, kontrastujących z turkusowym błękitem wody. Obraz ten otwiera kolejną grupę prac, będących świadectwem na zainteresowanie artysty człowiekiem, jego
wizerunkiem, psychologią i związkami z naturą. Albert Weisgerber
podejmował w swych pracach również tematy religijne. Jednymi
z najczęściej powtarzanych były: postać św. Sebastiana i walka Dawida z Goliatem. Wizerunek Sebastiana malarz traktował bardzo
osobiście, utożsamiał się z nim. Widział w nim symboliczną postać
artysty odrzuconego, samotnego, pełniącego
rolę męczennika. Do późnych prac Weisgerbera należy obraz z 1912 r. Klęczący Jeremiasz
Po prvýkrát máme v Poľsku príležitosť pow ruinach, który wydłużeniem postaci oraz
zrieť si práce Alberta Weisgerbera, ktorý je
grą światła i cienia przypomina prace El Grepovažovaný za jedného z najlepších nemecca. Obraz ten był reakcją na wybuch pierwszej
kých umelcov XX. stor. Národné múzeum
wojny światowej, bezmiar jej okrucieństwa
zemí przemyských v Przemyślu prezentuje
oraz na jej wyniszczającą i niosącą spustoszevyše 20 prác zo zbierok Múzea Alberta Wenie siłę. Późne prace artysty mają w sobie meisgerbera v Sankt Ingberte. Umelecká cesta
lancholię, częstym ich tematem jest cierpienie
maliara, narodeného v roku 1878 v Saarpfalz
i śmierć. Albert Weisgerber nie był obojętnym
bola veľmi krátka. Jeho sľubná kariéra bola
wobec tragedii wojennej, nie chciał być rówprerušená, keď 10. mája 1915 padol v obci
nież biernym. Ceną było życie.
Fromelles na území francúzskeho Flámska.
Wystawę można było oglądać do 31 paździerSkôr ako začal študovať maliarstvo v monika br. w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. n

Odpoczywająca

Klęczący Jeremiasz w ruinach

narchistickej Akadémii umení, navštevoval
Školu umeleckého remeselníctva v Mníchove. Inšpirovaný veľkou berlínskou výstavou
impresionistov v roku 1905 odišiel do Paríža.
Tam študoval diela impresionistov a iných
významných umelcov. Mimoriadny dojem
na ňom zanechali diela Henriego Tolouse–
Lautreca, Paula Cézanne’a, Edourada Maneta a Henriego Matisse’a, ktoré vo veľkej
miere ovplyvnili jeho štýl.
Výstavu si možno pozrieť do 31. Októbra
2010.
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Kościół na
tekst i fot. Arkadiusz Bednarczyk, fot. Krzysztof Zieliński

Mikołaj Korniaktos, grecki kupiec
z Krety, zdążający na znane w całej
średniowiecznej Europie jarosławskie
jarmarki, doświadcza niezwykłego
zdarzenia. W pogoni za spłoszonymi
końmi, które prowadził na jarmark,
dociera na leśną polanę położoną
wśród chłopickich lasów. Widzi klęczące przed gruszą zwierzęta, a na drzewie Najświętszą Panienkę. Ślubuje
wystawić kaplicę, gdzie czczona będzie
po wsze czasy. Po tym wydarzeniu ok.
1495 roku powstaje drewniana kaplica
z niezwykłym drzewem, na którym
umieszczono namalowaną ikonę Marii.
Mikołaj żyje odtąd przy kaplicy, oddając się pobożnym praktykom; tutaj
też umiera i zostaje pochowany. Jego
rodzina osiedla się na ziemi przemyskiej i przyjmuje spolszczone nazwisko
Korniakt.

Drewniana dzwonnica-kaplica

Jedna z kopii Matki Boskiej
Chłopickiej

RZESZÓW

Jarosław

Chłopice

D

obra, na których położone były Chłopice w XVII w., weszły do majątku królowej
Marii Kazimiery, najpierw żony wojewody sandomierskiego Jana Zamoyskiego, a następnie króla Jana. Para królewska często odwiedzała
Chłopice modląc się przed ikoną Matki Bożej. Pani
Chłopickiej składał podziękowania król Jan Sobieski wracając spod Wiednia w 1683 r. Zapewne
zniszczona zębem czasu kaplica z 1495 r. wymagała remontu. Sobieski wystawił nową kaplicę dla
Cudownego Wizerunku około 1684. W 1731 roku
niejaki Jan Ostrowski herbu Korab, cześnik sieradzki wraz z żoną Teresą, ufundował i uposażył probostwo greckokatolickie przy istniejącym kościółku. W 1761 roku, z fundacji właścicielki tych dóbr
Zofii Rzymowskiej, żony Karola Rzymowskiego,
który posiadał także majątek pod Lublinem, powstała cerkiew greckokatolicka wraz z dzwonnicą.
W 1763 roku konsekrował ją greckokatolicki biskup przemyski Atanazy Szeptycki. W tym też roku
wizerunek uznany został za cudowny i łaskami słynący. Data ta została umieszczona na ramach cudownego obrazu. Być może z cerkwi albo stojącej
obok kaplicy-dzwonnicy korzystali także łacinnicy.
Już w 1787 roku ze względu na zbyt małą ilość parafian ruskie probostwo w Chłopicach zostało skasowane. W 1788 r. kościół przejęli rzymscy katolicy.
W pierwszej połowie XIX wieku przeprowadzono
gruntowny remont kościoła i rozbudowano kaplicę-dzwonnicę. W 1946 roku malowniczy, gontowy
dach zastąpiono blachą.
Malowidła wotywne w dzwonnicy-kaplicy

W 1992 roku miało miejsce tragiczne zdarzenie.
Z kościoła skradziono Cudowną Ikonę. Do dzisiaj
nie udało się jej odzyskać, a w ołtarzu głównym pod
zasuwą znajduje się obecnie kopia autorstwa Emila
Polita z 1995 roku. Ikona Chłopicka reprezentowała typ Eleuzy i pochodziła z połowy XVII stulecia.
Prawdopodobnie zastąpiła starszy wizerunek, który z czasem uległ zniszczeniu.
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leśnej polanie

Wchodząc do wnętrza położonego na leśnej polanie kościoła, zwróćmy uwagę na przepiękną polichromię z XVIII wieku, której renowacja zakończyła się na początku obecnego stulecia. Przedstawia
ona Apostołów (na ścianach bocznych) na suficie
zaś sceny maryjne: Zwiastowanie, Wniebowzięcie
i Ukoronowanie. Ołtarz główny, datowany na wiek
XVIII, w polu centralnym zawiera obraz, będący zasuwą dla Cudownego Wizerunku – „Maryja
Niepokalanie Poczęta”. Przy ołtarzu stoją
figury czterech świętych niewiast: Anny
Samotrzeciej, Teresy,
Katarzyny i Agnieszki. Na szczycie ołtarza obraz Matki Bożej w płaszczu opiekuńczym. Ołtarz ten
ozdabiają liczne figurki aniołków.
Mikołaj Korniaktos, grécky kupec z Kréty,
mieriaci na jarosławské jarmoky, prežíva
nezvyčajné udalosti. V honbe za splašenými
koňmi, prichádza na lesnú poľanu umiestnenú v horách. Vidí zvieratá, kľačiace pred
hruškou, a na strome Najsvätejšiu Pannu.
Po tejto udalosti okolo roku 1495 je vzniká
kaplnka s nezvyčajným stromom, na ktorom
je umiestnená ikona Márie.

W lewej nawie ołtarz z obrazem św. Rodzina w Nazarecie, a u góry postać św. Barbary.
W prawej nawie widzimy przy ołtarzu figurę Jezusa z Sercem gorejącym, datowaną na
XIX stulecie, a w zwieńczeniu ołtarza św. Jadwiga. Na belce tęczowej, oddzielającej nawę
główną od prezbiterium, znajduje się barokowy krucyfiks. W pobliżu stoi XVIII-wieczna chrzcielnica w formie kielicha, a po lewej
stronie bogato zdobiona ambona. W kościele
znajdują się też organy z końca XVIII w.
Prawdziwą osobliwością Chłopic jest
umieszczona nieopodal kościółka drewniana
kaplica-dzwonnica z końca XVIII w., rozbudowana w 1850 r., a niedawno gruntownie
odrestaurowana. W jej wnętrzu znajdują się,
unikalne na skalę Polski, malowidła ludowe
z XVIII stulecia obrazujące cuda otrzymywane przez indywidualne osoby za sprawą
Pani Chłopickiej. Niezwykłe freski informują o łaskach doznanych przez ludzi z minionych stuleci, a to:
niejakiej Agnieszki Woyciechowskiej, chorującej na
nogę, Aleksandra Podgórskiego, u którego nieustannie płynęła krew z nosa, Anny Kujałowiczowej, uwolnionej od opętania itp. W sumie 17 scen-malowideł
stanowi niezwykłe świadectwo wiary tamtejszych
ludzi. Na sklepieniu umieszczono XIX-wieczne malowidło przedstawiające scenę Nawiedzenia św. Elżbiety. W neogotyckim ołtarzyku z XIX w., w części
centralnej, umieszczono obraz ukazujący Matkę Bożą
czczoną w Chłopicach. Po prawej stronie wisi tablica
informująca o kapłanach, którzy byli kuratorami tutejszego kościoła od 1787 r. do II połowy XIX w.
Pod kaplicą znajdują się pochówki właścicieli tutejszych dóbr,
m. in. hrabiów Koziebrodzkich,
w tym Władysława hrabiego Koziebrodzkiego, polityka, publicysty
i literata, więzionego przez władze
austriackie za udział w powstaniu
styczniowym, posła do galicyjskiego Sejmu Krajowego i austriackiej
Rady Państwa (zm. 1893 r.). n

Ale naozajstná osobitosť Chłopic – drevená kaplnka-zvonica z konca XVIII. stor. – je
umiestnená neďaleko tu postaveného kostolíka. V jej vnútri sa nachádzajú, v poľskom
meradle unikátne, ľudové maľby z XVIII.
storočia zobrazujúce zázraky, ktoré sa udiali
prostredníctvom Pani Chłopickej. Spolu 17
výjavov – malieb tvorí nezvyčajné svedectvo viery tamojších ľudí.

Ołtarz główny z zasuwą,
datowany na wiek XVIII

Widok wnętrza świątyni
z XVIII-wieczną polichromią
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Sieniawa jaka była
Czasami jedno zdjęcie powoduje, że chcemy się przyjrzeć
z bliska miejscu, którego ono dotyczy. Tę wędrówkę ku
przeszłości rozpocząłem od przypadkowo zdobytej fotografii
dworu. Stał do 1944 r. w Sieniawie koło Rymanowa. W okresie
największej świetności należał do Włodzimierza Gniewosza,
posła do austriackiej Rady Państwa, potem do jego syna też
Włodzimierza. Nie przetrwał wojennej zawieruchy.

J

RZESZÓW
Krosno
Sieniawa

akiś czas temu trafiła do mnie pocztówka z 1909 roku,
ukazująca jakże inne
oblicze tej samej miejscowości. Kurna chata
kryta słomianą strzechą, obok bróg, płot pleciony z leszczyny i ledwie
widoczna dziewczyna w stroju ludowym. Jedna
wieś, ale dwa światy. Dostatku i ubóstwa. I trzecie
zdjęcie, panien sieniawskich z 1912 r. w odświętnych strojach ludowych. Skąd wiem, że były to panny? Bo w tamtym czasie mężatki nosiły obowiązkowo nakrycie głowy. Za nimi dom z malowanymi
wokół drzwi i okien ścianami. Z tamtej Sieniawy
pozostała tylko drewniana cerkiew z roku 1874
i stojąca obok niej murowana dzwonnica.
Wieś po raz pierwszy na kartach dokumentu pojawiła się w 1437 r. jako Siniawa. A zatem miała polską
nazwę i niewykluczone, że początkowo była zasiedlona, podobnie jak sąsiednie Głębokie, przez ludność polskiego pochodzenia. Znajdował się tu już
wówczas młyn, co oznacza, że Siniawa w tym czasie
była dobrze zagospodarowana, a zatem powstała
może nawet kilkadziesiąt lat wcześniej. W 1463 r.
właściciel wsi Andrzej z Sienna sprzedał ją Spytkowi
z Melsztyna, zastrzegając sobie, że do trzech lat mogą ją wykupić jego bracia. Odkupili, skoro w 1515 r.
należała do Wiktoryna z Sienna. W 1571 r. Kotula
z Sieniawy został skazany w Rymanowie na śmierć
za kradzież koni i krów w okolicznych wsiach. Wyrok
wykonano w miejscu zwanym Szubienica, przy drodze na Duklę. W 1577 r. arendarzem
był tu niejaki Morszczyński, który
kupował kradzione konie od swojego hajduka Wojciecha i od Cygana
o imieniu Jan. Z kolei w 1604 r. banda tołhajów, zbójników węgierskich,
okradła miejscowego młynarza.
W 1609 r. właściciel Sieniawy (więc
jednak została ponownie sprzedana,
zapewne przez Jana Sienieńskiego)
Zygmunt Łaziński porwał dla okupu
bardzo bogatego kupca krakowskiego, z pochodzenia Włocha, Waleriana Montelupiego, przywiózł go do
Sieniawy do dworu i zamknął w piw-

nicy. Zażądał 12 600 ówczesnych zł okupu, co stanowiło równowartość prawie 20 kilogramów złota i kazał Montelupiemu listy pisać w tej sprawie do swoich
braci Dominika i Karola oraz znajomego kupca krakowskiego Forzoniego. Łaziński w piwnicy wykopał
grób i odgrażał się, że Montelupiego żywcem w nim
zakopie. Po pewnym czasie, obawiając się, by więźnia mu nie odbili, przewiózł go do Moszczańca, do
domu tamtejszego parocha. Ten jednak, jak się zdaje,
skuszony jakąś obietnicą Montelupiego dał znać do
Sanoka, skąd przybył podstarości z eskortą i więźnia
uwolnił. W rok później zięć Montelupiego Damian
Baliński z kupą zbrojnych napadł na dwór Łazińskiego w Sieniawie, pojmał go i przywiązanego na podwórzu do drzewa po prostu zastrzelił.
Już wówczas dwór stał na lewym brzegu Wisłoka
tuż poniżej obecnej zapory. W pobliżu dworu był
bród na Wisłoku, którym przejeżdżało się na Mymoń i dalej na Sanok, tam gdzie obecnie jest zjazd
do ośrodka hodowli pstrągów. Na drugim brzegu
rzeki przy drodze stał krzyż. W połowie czerwca
1624 r. wieś spustoszyli Tatarzy.
W 1794 r. Sieniawa została sprzedana przez ówczesną właścicielkę Teresę z Ossolińskich Potocką,
matkę Jana Potockiego, autora Parad i Rękopisu
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znalezionego w Saragossie, Michałowi Ostaszewskiemu, który zwianował nią córkę Annę zamężną
za Tomaszem Sikorskim. Po nich majątek odziedziczyły: Maria 1° v. za Rochem Bobowskim i 2° v. za
Henrykiem Kurdwanowskim oraz Ludwika Piotrowska. W 1841 roku Piotrowska zrzekła się swej
części na rzecz siostry Marii. W 1845 r. u dzierżawcy Sieniawy Marcina Ratkowskiego, działacza
Towarzystwa Demokratycznego odbywały się tajne
spotkania szlachty sposobiącej się do powstania,
które wybuchło w lutym następnego roku i zakończyło się niesławną rabacją chłopską.
Około 1860 r. od uderzenia pioruna miała spłonąć niemal połowa wsi i obie cerkwie, czyli stara
i nowa. Dwadzieścia lat później Sieniawa miała 158
domów i 893 mieszkańców, którzy gospodarzyli
na 840 morgach, podczas gdy folwark Wandy Dębińskiej miał 740 morgów. Drugim pod względem
areału było gospodarstwo ks. Dymitra Kuceryba
miejscowego parocha greckokatolickiego liczące
23 morgi gruntu. Dębińska odziedziczyła folwark
i dwór po matce w 1867 r. i przekazała go w 1883
r. swojemu synowi Zdzisławowi hr. Dębińskiemu.
Po jego śmierci, w 1891 r. 285-hektarowy folwark
zakupił znany polityk galicyjski Włodzimierz Gniewosz herbu Rawicz (1838–1909), który w latach
1891–1907 piastował trzykrotnie mandat poselski
do Rady Państwa w Wiedniu. Wybierany był z okręgu sanockiego, dlatego musiał posiadać tu majątek
ziemski, pomimo że na co dzień mieszkał w swoim
głównym majątku, Złotym Potoku koło Buczacza.
Jego ojciec miał folwark i dwór w Trzciańcu koło
Ustrzyk Dolnych, gdzie Włodzimierz się wychował.
Włodzimierz Gniewosz cieszył się dużą popularnością wśród Polaków zwłaszcza po tym, jak w pojedynku na szable został ranny w ramię. Otóż 8 listopada
1898 roku jeden z posłów austriackich, przewodzący
niemieckim nacjonalistom, niejaki Wolf, nazwał Polaków „narodem pasożytów”. Gniewosz odpowiedział
mu z trybuny sejmowej, że żaden „ulicznik” nie może obrazić narodu polskiego. Ale, jako że ów ulicznik
był stanu szlacheckiego wyzwał Gniewosza na pojedynek. Rok wcześniej Wolf po wywołanej burdzie
w sejmie pojedynkował się z Kazimierzem Badenim,
wówczas premierem rządu austriackiego. Badeni został w tym pojedynku lekko ranny.
Dwór sieniawski został przez Gniewosza przebudowany tak, by odpowiadał jego pozycji społecznej.
Drugi mniejszy folwark liczący 66 morgów należał
do Kazimierza Ostaszewskiego, z którego córką Ka-

roliną ożenił się Aleksander Gniewosz
ojciec Włodzimierza. Kolejnym, właścicielem dóbr sieniawskich był również Włodzimierz Gniewosz (1876–
1944), syn poprzedniego.
Przed II wojną światową wieś liczyła
219 gospodarstw. Właścicielką resztówki folwarku o powierzchni zaledwie 46 ha była Zofia Bilińska, bo większość gruntów folwarcznych wykupili
miejscowi chłopi. Dzierżawiła go od
niej żydowska rodzina Schacheneków
z Bukowska, a ona sama mieszkała
w miejscowym, zbyt rozległym dla
jej potrzeb, dworze. We wsi był młyn
wodny, tartak i karczma należące do
Racheli Sztoff. Był też młyn-wiatrak.
Działała rusińska kooperatywa „Nadzieja”. Silną pozycję miała tu wówczas
komórka Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy.
Tamta Sieniawa została w znacznej mierze unicestwiona w czasie działań wojennych we wrześniu
1944 r. Wówczas zniszczeniu uległo 98 budynków.
22 czerwca 1945 r. miejscowy paroch greckokatolicki ks. Kotlarczyk powiadomił swoich przełożonych, że miał miejsce napad terrorystyczny na
wieś, podczas którego zginęło 31 osób i spalono
9 domów. Niedługo potem opuścił swoją parafię
i wyjechał do Sanoka. Ostatni administrator parochii ks. Orest Wenhrynowicz zginął wraz z synem,
zamordowany przez Wojsko Polskie w Komańczy
i jest pochowany na tamtejszym cmentarzu. Co
najmniej trzykrotnie dochodziło tu jeszcze do walki z oddziałami UPA: 16 lipca 1945 r. oraz 2 lutego
i 17 maja 1946 r. W czasie akcji „Wisła” wysiedlono
miejscowych Rusinów.
W latach 1954–1972 mieściła się w Sieniawie siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej. Obecnie Sieniawa należy do gminy rymanowskiej. Oblicze wsi
zmieniło się radykalnie po wybudowaniu zapory na
Wisłoku, oddanej do użytku w 1978 r. Znaczna część
wsi przeniosła się na nowe miejsce, w kierunku dawnego dworu, który zachował się już tylko w pamięci
nielicznych najstarszych mieszkańców. n

Jedna fotografia niekedy spôsobí, že sa
chceme zblízka pozrieť na miesto, ktorého sa týka. Tento výlet do minulosti
som začal od náhodne získanej fotografie sídla. Stálo do roku 1944 v Sieniawe
pri Rymanowe.
V období najväčšej krásy patrilo poslancovi rakúskej Štátnej rady Włodzimierzovi Gniewoszovi. Neprežil vojnu.
Pred časom som sa dostal k pohľadnici
z roku 1909, ktorá zobrazuje akoby iné
tváre tej istej dedinky. Kurná chata pokrytá slamenou strechou, vedľa stoh,
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Od lewej: miejsce gdzie stał dwór
w Sieniawie zajmuje obecnie
Zakład Uzdatniania Wody
i drewniana cerkiew we wsi

plot upletený z prútia a takmer neviditeľná dievčina v ľudovom kroji. Jedna
dedina, ale dva svety. Svet dostatku
i chudoby. A tretia fotografia, fotografia sienawských panien z roku 1912 vo
sviatočných ľudových krojoch. Odkiaľ
viem, že to boli dievčatá? Lebo vo vtedajších časoch nosili manželky povinnú
pokrývku hlavy. Za nimi je dom s maľovanými stenami okolo dverí a okien.
Z tamtej Sieniawy ostala iba drevená
cerkev z roku 1874 a vedľa nej stojaca
murovaná zvonica.
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I tylko cerkiew
pozostała

Krzysztof Staszewski

28 D o b r a

Na północny wschód od Cisnej, w dolinie skrytej za przysłowiowymi górami za lasami,
u podnóży masywu góry Łopiennik (1069 m n.p.m.), leży
wymarła wieś Łopienka. Dolinę
otaczają zewsząd lesiste góry
i tylko wąski przesmyk, którym
ku wschodowi przedziera się
potok Łopienka zdążający ku
Solince, łączy ją z resztą świata.
W bezludnej od lat dolinie stoi
murowana cerkiew, przy której przycupnęła równie murowana kapliczka. Latem jej białe ściany i srebro dachu błyszczą
pośród bezkresu zieleni niczym
drogocenna perła, bo też jest
to wyjątkowy klejnot Bieszczadów, który dobrzy ludzie uratowali od zagłady.

Od lewej: stan zachowania cerkwi
i kaplicy grobowej w latach
1955 oraz 1956. Fotografie pochodzą
z książki Bieszczady. Słownik historyczno-krajoznawczy. Część II – Gmina Cisna,
Wydawnictwo Stanisław Kryciński, 1996

T

yle pozostało po wsi Łopienka, swego czasu
sławnej z odpustów, a i dziś nie mniej znanej
z racji tejże świątyni. Łopienka wzmiankowana po raz pierwszy w 1552 roku powstała zapewne niewiele lat wcześniej. Założona przez Balów
z Hoczwi do początków XVIII stulecia pozostawała
w rękach tej rodziny. Jak i inne bieszczadzkie wsie
zasiedlona była przez Wołochów i lokowana była na
tzw. prawie wołoskim. Wieś była stosunkowo mała,
w 1938 roku liczyła 52 domy i 318 mieszkańców,
niemal samych Rusinów, jak to określali ówcześni
etnografowie, ni to Łemków ni to Bojków. W maju
1946 roku większość ich wysiedlono na radziecką
Ukrainę. We wsi pozostało tylko kilka rodzin, które w roku następnym wywieziono na tzw. Ziemie
Odzyskane. W dolinie zapanowała pustka i głusza.
Długo stały opuszczone chyże, co lepsze rozebrano
dla pozyskania budulca, inne rozpadły się ze starości. Trwała tylko cerkiew. Do czasu. W opuszczonej
wsi nikt nie zamieszkał, jedynie górale z Podhala

wypasali tu owce, ale w końcu
i oni się stąd wynieśli.
Po wymarłej Łopience pozostały tylko ślady po domach,
resztki cmentarza, zdziczałe drzewa owocowe i tarasy
dawnych pól, przekształcone
w na wpół dzikie łąki, po części
zarastające lasem, no i oczywiście wspomniana na wstępie cerkiew. Urokliwa dolina
z resztkami dawnej wsi została
w 1991 r. wpisana do rejestru
zabytków.
Greckokatolicka cerkiew pw. św. Paraskewii, niegdyś parafialna, stoi na wschodnim skraju dawnej
wsi. Jest to nieduża budowla murowana z kamienia,
orientowana, trójdzielna, z wieżą nad babińcem.
Nieopodal niej stoi, także murowana z kamienia,
dawna kaplica grobowa. Historia tejże świątyni, jej
powstanie, zagłada i przywrócenie do życia, są na
tyle interesujące, że warte przytoczenia.
Pierwsza cerkiew w Łopience powstała na początku XVII wieku i niewątpliwie była to budowla drewniana. Obecna, według tradycji, miała być
zbudowana w 1756 lub 1757 roku z fundacji Strzeleckich, ówczesnych właścicieli lub dzierżawców
wsi. Co do daty budowy nie ma jednak dostatecznej jasności. Najpewniej w tym czasie powstała
kolejna świątynia drewniana, może nawet po części murowana, a może tylko murowana kaplica.
Obecną, murowaną, wzniesiono zapewne dopiero
w pierwszej połowie XIX wieku, być może z wykorzystaniem fragmentów poprzedniej i wkrótce
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potem nieco rozbudowano. Inicjatorem jej budowy miał być greckokatolicki ksiądz Andrzej Ławrowski, proboszcz łopieński i dziekan baligrodzki.
W 1934 roku przeprowadzono gruntowny remont
świątyni, zaś dach nakryto nową blachą. Warto tu
wspomnieć, że w cerkwi nie było wówczas ikonostasu – co zresztą potwierdzają i starsze zapisy –
a tylko duży ołtarz w prezbiterium z cudowną ikoną Matki Bożej. Po wysiedleniu wsi cerkiew stała
opuszczona. W 1954 roku zdarto blachę z dachu
i wnet przemieniła się w ruinę. Na początku lat 70.
ubiegłego wieku były to już tylko rozpadające się
mury. Zanim jednak do tego doszło część jej wyposażenia zdołał uratować ksiądz Franciszek Stopa,
który w opuszczonej i zdewastowanej cerkwi w Polańczyku urządzał kościół. On to poinformowany
przez por. Kowalskiego ze strażnicy WOP w Wołkowyji o opuszczonej, lecz jeszcze w pełni wyposażonej cerkwi w Łopieńce, zdołał w marcu 1949 roku
zabrać do Polańczyka ołtarz z cudownym obrazem
i inne elementy jej wystroju.
Łopieńska cerkiew znana niegdyś była po obu
stronach tej części Karpat. Poczynając od XVIII
wieku w Łopience odbywały się wielkie odpusty
ściągające tłumy rusińskich górali, także ze słowackiej, dawniej węgierskiej, strony gór. Znana była
z cudownej ikony Matki Boskiej Umilenia zwanej
Łopieńską. Obraz ten odnotowany w dokumentach
1756 roku pojawił się w Łopience prawdopodobnie
już na przełomie XVII i XVIII wieku. Jak tu trafił
niewiadomo. Według legendy odnaleziony został
w konarach lipy, podobno jednej z tych, które rosną jeszcze w otoczeniu świątyni. Obraz pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku będący kopią
słynnej ikony Matki Bożej Werchrackiej, niegdyś
zdobiącej monastyr bazylianów w Monastyrzu koło
Werchraty, zrządzeniem losu ocalał. Przewieziony
do kościoła w Polańczyku do dziś zdobi tamtejsze
sanktuarium. Piękny, uważany za cudowny obraz
Matki Bożej z Dzieciątkiem, już współcześnie określony mianem Bojkowskiej Madonny, został koronowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999
roku.
Z początkiem lat 70. znaleźli się zapaleńcy, którzy podjęli trud ratowania łopieńskiej cerkwi. Inicjatorem jej odbudowy była Społeczna Komisja
Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej działają-

ca przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami w Warszawie. W 1972 roku Olgierd
Łotoczko, historyk sztuki, własnym sumptem i wysiłkiem, rozpoczął zabezpieczanie murów świątyni.
Niestety w 1976 roku zginął on tragicznie podczas
wyprawy w afgański Hindukusz i prace na
wiele lat zostały przerwane. Na szczęście
w 1983 roku w Łopience pojawił się drugi
zapaleniec, Zbigniew Kaszuba. Tenże przy
pomocy dobrych ludzi rozpoczął prace niemal od początku. Prace wokół cerkwi podjęto w 1986 roku, ale właściwa odbudowa
ruszyła dopiero w 1990 roku. W trzy lata
potem mury nakryto dachem. Imponująco wyglądająca kamienna budowla została
niestety – z konieczności – w 2003 roku
otynkowana. Jej mury wzniesione z kamienia na zaprawie z gliny długo by nie postały. Zaprawę tynkarską wykonano według
tradycyjnej receptury, z wapna i piasku
z dodatkiem białek z jajek. Ciekawe ile ich
poszło?
W latach 1993–1995 podniesiono z gruzów i nakryto dachem XIX-wieczną kaplicę grobową, ale jej wykończenie, głównie wnętrza, zajęło
jeszcze następne dwa lata. Niemal równocześnie
podjęto prace przy ratowaniu zrujnowanej, starej kapliczki stojącej na pobliskiej przełęczy Hyrcza, przy drodze do Tyskowej. Podstawowe roboty wykonano w latach 1995–1997.
W 1999 roku kaplicę otynkowano i wykończono jej wnętrze, zaś w 2000 roku zamocowano wieńczącą dach wieżyczkę. Swój
udział w ratowaniu cerkwi mają także studenci, członkowie Akademickiego Klubu
Turystycznego przy SGGW w Warszawie.
Wyłącznie ich dziełem jest odbudowa obu
kapliczek. Warto dodać, że od początku lat
80. klub ten prowadzi w Łopience letnią bazę turystyczną.
Mury cerkwi po zabezpieczeniu przez Olgierda
Łotoczkę, stan z roku 1983 r.
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Odbudowana kapliczka na przełęczy
Hyrcza, przy ścieżce z Łopienki do
nieistniejącej wsi Tyskowa

Kopia cudownego obrazu
Matki Boskiej Łopieńskiej
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utracone

Wnętrze odbudowanej cerkwi w Łopience

Cerkiew odbudowana społecznym wysiłkiem
ponownie zdobi urokliwą dolinę Łopienki. Jej surowe wnętrze pozbawione tradycyjnego wyposażenia,
urzeka niezwykłą prostotą, skłania do zadumy i reflekcji. Z dawnego wystroju ostało się tylko skromne kamienne epitafium właścicielki wsi, Antoniny
z Nowosieleckich Wawrowskiej z XIX wieku. Imponują natomiast dwa współczesne dzieła. Niezwykle oryginalna rzeźba Chrystus Bieszczadzki wykonana w 1997 roku przez Kamila Batora z Nowego
Sącza oraz umieszczona w prezbiterium kopia cudownej ikony Matki Bożej Łopieńskiej autorstwa
Jadwigi Denysiuk, znanej malarki ikon z Cisnej.
Piękna łopieńska cerkiew, okolona wieńcem starych drzew dziś przyciąga turystów, tak jak dawniej pielgrzymów. Latem jest otwarta i dostępna
do zwiedzania. W niedzielę odbywają się nabożeństwa, powoli powraca też tradycja dawnych
odpustów.
Odbudowa zespołu cerkiewnego jest zakończona, ale ciągle coś się tu jeszcze robi. Będąc w Łopience nie zapomnijmy wrzucić przysłowiowego
grosza do cerkiewnej skarbonki – może być i garść.
Nawet najdrobniejsze datki wspomogą dalsze dzieło jej odbudowy. n

Krzysztof Staszewski

Už iba cerkev ostala

Świątynia – widok od strony zachodniej
Widok na kamienną cerkiew ze zboczy Łopiennika

Na severovýchod od obce Cisna, v doline skrytej za príslovečnými horami – dolinami, na úpätí
horského masívu Łopiennik (1069 m n. m.), leží
vymretá dedinka Łopienka. Dolina je zovšadiaľ
obklopená lesmi a iba úzky priesmyk, ktorým
sa na východ prediera potok Łopienka vracajúci
sa k Solinke, ju spája so zvyškom sveta. V roky
pustej doline stojí murovaná cerkev, pri ktorej
sa rovnako krčí murovaná kaplnka – výnimočný
klenot Beskýd, ktorý dobrý ľudia zachránili pred
záhubou.
Toľko ostalo z dedinky Łopienka, svojho času
slávnej kvôli odpustovým slávnostiam, a dnes
nemenej známej kvôli tejto svätyni. Prvá písomná
zmienka o Łopienke je z roku 1552, ale dedinka
vznikla niekoľko rokov skôr. Bola založená rodom
Balov z Hoczwi do začiatku XVIII. storočia ostávala
v rukách tejto rodiny. Dedinka bola pomerne malá, v roku 1938 mala 52 domov a 318 obyvateľov,
takmer samých Rusínov, ako to popisovali vtedajší etnografi, čiastočne Lemkov, sčasti Bojkov.
V máji roku 1946 bola väčšina z nich vysídlená do
sovietskej Ukrajiny. Dlho stáli chyže opustené, tie
lepšie boli rozobrané na stavebný materiál, iné sa
zničil zub času.
Obnovenie cirkevného komplexu je ukončené,
ale stále sa tu ešte niečo robí. V Łopienke nezabudnime hodiť mincu do cirkevnej pokladničky.
Dokonca aj najmenšie dary napomôžu pri jeho
ďalšiemu obnoveniu.
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tekst i fot. Arkadiusz Komski, fot. Yuao Wu

Prace na kirkucie w Sanoku
Pomiędzy 17 a 23 czerwca 2010 r. na „nowym” cmentarzu
żydowskim w Sanoku pracowała czternastoosobowa
grupa wolontariuszy z USA. Jej członkowie to młodzież
uczestnicząca w „Projekcie Ochrony”, prowadzonym przez
Dartmouth Hillel. Co roku organizacja ta zabiera kilkunastoosobową grupę studentów o różnym pochodzeniu
etnicznym i społecznym, wyznających różne religie do
jednego z krajów Europy Wschodniej, gdzie pracują przy
odnawianiu cmentarzy żydowskich. W wybieranych miejscowościach społeczności żydowskie, jeśli w ogóle istnieją,
to są bardzo nieliczne. Dotąd projekt realizowany był na
Litwie, Białorusi i Ukrainie. Tym razem po raz pierwszy
celem podróży stała się Polska.

D

laczego to robimy? – odpowiada na pytanie
opiekun grupy Steve Glazer – Ponieważ świat
jest tak zorganizowany, że jest w nim wiele do
naprawienia. Staramy się przynajmniej część z tych
„luk” wypełnić naszą pracą. Poza tym dla studentów
jest to także możliwość poznania mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej. Dojrzenia, że podobieństw jest znacznie więcej niż różnic. A to pozwala
na lepsze wzajemne zrozumienie pomiędzy ludźmi.
– Projekt jest nastawiony na zachowanie przeszłości dla przyszłości – dodaje rabin Edward Boraz, religijny koordynator projektu. – Dodatkową
wartością jest to, że uczestniczą w nim młodzi
Amerykanie pochodzący z różnych kultur, pracujący wspólnie z miejscowymi ochotnikami. Już tylko
to jest bardzo istotną rzeczą. Warto także przypomnieć, że Europa Wschodnia, a szczególnie Polska,
jest dla Żydów miejscem wyjątkowo ważnym. To,
że pracujemy akurat tutaj ma znaczenie szczególne.
Podczas tygodniowego pobytu w Sanoku wymieniono część uszkodzonego ogrodzenia i usunięto
niektóre krzewy tak, aby umożliwić dostęp do dalszej części cmentarza, na której podczas II wojny
światowej odbywały się egzekucje. Być może pozostałością po pochówkach z tamtego okresu jest długi
rów ciągnący się w głębi nekropolii. Zgodnie z zasadami religijnymi dotyczącymi cmentarzy nie prowadzono żadnych prac naruszających powierzchnię
gruntu, jak również nie podnoszono pochylonych

czy leżących kamieni nagrobnych. Te, które zostały
zgromadzone w pobliżu ogrodzenia na specjalnych
postumentach, pochodzą z pobliskich miejscowości
lub nawet samego Sanoka, lecz po wojnie były odnajdywane w różnych miejscach na terenie miasta.
Płyty, na których można było odczytać, kto został
pod nimi pochowany ustawiono w czterech rzędach.
Fragmenty niemożliwe do zidentyfikowania ułożono w ostatnim rzędzie, jako lapidarium stanowiące
symboliczne upamiętnienie wszystkich tych, którzy
zostali pochowani na cmentarzu. Inskrypcje zostały skopiowane i będą przetłumaczone, dzięki czemu
możliwe stanie się poszerzenie wiedzy na temat historii miasta i jego mieszkańców. n
Dartmouth Hillel jest fundacją powołaną dla wspierania kultury żydowskiej działającą przy Dartmouth College w mieście Hanover (New Hampshire).
Realizowany przez nią projekt jest współfinansowany przez John Sloan Dickey
Center for International Understanding. Członkowie grupy pracującej w Sanoku: Max Yoeli, Kajetan Zwieniecki, Kayla Gebeck, Lauren Pace, Evan Gelfand,
Bari Wien, Julia Szafman, Sidny Ginsberg, Michael Joseph, Yuao Wu, Sarah Toupal, Isabel Hines i rabin Edward Boraz. Opiekunem i koordynatorem projektu
od strony kulturowej grupy był Steve Glazer.

V júni tohto roka pracovala na židovskom cintoríne
v Sanoku skupina dobrovoľníkov z USA. Bola to
mládež, ktorá sa zúčastnila na „Projekte ochrany“
organizovanom Dartmouth Hillel. Každý rok berie
táto organizácia skupinu študentov do jedného zo
štátov Východnej Európy, kde pracujú na renovácii
židovských cintorínov. Doteraz bol projekt realizovaný v Litve, Bielorusku a Ukrajine. Teraz sa po
prvýkrát stalo cieľom cesty Poľsko.

RZESZÓW

Sanok

32 N e k r o p o l i e

opr. tekstu Paweł Kazimirowicz, fot. Jerzy Wygoda

Zniszczone, nie
Kontynuujemy prezentację cmentarzy żydowskich w regionie. „Fotoposzukiwania” Jerzego Wygody pozwoliły mu zgromadzić zbiór zdjęć tworzących
dokumentację dawnych kirkutów, a właściwie ich śladów na terenie Podkarpacia.
Pokračujeme v približovaní historických židovských cintorínov v Podkarpatskom regióne. Početné fotografické potulky Jerzyho Wygodu
vyústili do zbierky fotografií, ktorá umožnila vytvoriť takmer kompletnú dokumentáciu dávnych židovských cintorínov (kirkutov), a vlastne
toho, čo z nich zostalo. Fotografie sú doplnené krátkymi informáciami
o histórii cintorínov.

Dębica
W języku jidysz miejscowość nosiła nazwę Dembitz. Cmentarz, pochodzący z XVIII wieku, zajmował do II wojny światowej teren o powierzchni 1,17 hektara. Był ogrodzony murem z cegły i posiadał ozdobną bramę,
obok której stał drewniany dom przedpogrzebowy. W czasie okupacji został
zdewastowany przez Niemców. Już
w okresie powojennym na jego części
powstał plac zabaw. Współcześnie kirkut jest w części ogrodzony. Do dziś
zachowało niespełna 50 macew, które
zostały wtórnie ustawione. Najstarszy
znaleziony i zidentyfikowany nagrobek dębicki pochodzi z 1791 roku.
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zapomniane

Radomyśl Wielki

Starszy z cmentarzy w pobliżu ul. Armii
Krajowej, założony XVIII w. w sąsiedztwie synagogi, już nie istnieje, podobnie
jak i sama synagoga. Zachował się nowszy cmentarz o powierzchni 1,38 ha.
Najstarszy odnaleziony na nim nagrobek
Efrima Fishera pochodzi z 1817 r. Niemcy zniszczyli kilka tysięcy macew używając ich do budowy dróg. Przetrwało jedynie około 50 macew. Na cmentarzu stoi obelisk upamiętniający śmierć 1300 Żydów z Radomyśla w czasie II wojny światowej.

Mielec
W języku jidysz – Melits, Melitz, Myelets, Me’alitz. Istniały tu dwa cmentarze żydowskie. Zniszczeniu przez Niemców uległ założony w XVII w. kirkut przy obecnej ulicy Jadernych. Na jego miejscu wzniesiono budynek poczty oraz park miejski.
Drugi cmentarz znajduje się przy ul. Traugutta.
Macewy wykonane z twardego kamienia wywieziono do Rzeszy, natomiast z reszty zrobiono krawężniki i wybrukowano nimi ulice oraz umocniono brzegi kanału ściekowego.
Część została złożona na
terenie rzeźni miejskiej.
Podczas marcowej odwilży w 1945 r. użyto ich
do dociążenia drewnianego mostu, któremu groziło zerwanie. Most jednak runął i macewy wpadły do rzeki Wisłoka.
Przed kilkoma laty wydobyto je i złożono na kirkucie. Są na nim mogiły około
300 ofiar Holocaustu i pomnik, ustawiony na zbiorowej mogile ofiar egzekucji
z czasów II wojny światowej.
Kirkut przy ulicy Jadernych

Zničené, nie zabudnuté
Cintorín v Dębici zaberal územie s plochou 1,17 ha.
Počas okupácie bol zdevastovaný Nemcami. Dodnes
sa zachovalo okolo 50 maciev (náhrobkov). Najstarší
nájdený a identifikovaný náhrobný kameň pochádza
z roku 1791. Starší cintorín v obci Radomyśl Wielki na
ulici Armii Krajowej už neexistuje. Zachoval sa novší
s plochou 1,38 ha. Nemci zničili niekoľko tisíc maciev
tým, že ich používali na výstavbu ciest. Zachovalo sa iba
približne 50 macev. V Mielci boli dva židovské cintoríny.
Nemci zničili židovský cintorín na ulici Jadernych. Druhý
sa nachádza na ul. Traugutta, sú na ňom mohyly približne 300 obetí Holokaustu.

Kirkut przy ulicy Traugutta (3)

Mielec
Radomyśl Wielki
Dębica

RZESZÓW

34 B i b l i o f i l i a

tekst Witold Wrzosiński, fot. Arkadiusz Komski

Hebrajskie starodruki
Biblioteka Muzeum Historycznego w Sanoku założona została w r. 1934 wraz z powstaniem
samego muzeum. W jej zbiorach znajduje się wiele cennych rękopisów i starodruków związanych
z historią Sanoka i regionu, zebranych zarówno przed II wojną światową, jak i w późniejszych
latach. Wśród nich biblioteka posiada również 19 starodruków w języku hebrajskim, z czego
poniżej prezentujemy dziewięć do tej pory zidentyfikowanych. Nie zachowała się niestety
żadna informacja o tym, jak księgi te trafiły do kolekcji; na pewno stało się to jednak już po
II wojnie światowej. Ksiąg używała wcześniej żydowska społeczność Sanoka, której początki
sięgały XV-XVI w. i która stanowiła w roku 1939 około 40% populacji tego miasta.

WikiCom

B

Rembrandt Hermesz van Rijn,
Ojciec żydowskiej narzeczonej,
Zamek Królewski w Warszawie, 1641
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eit Israel (Dom Izraela) autorstwa XVIwiecznego rabina Jehoszuy Falka z Lublina,
syna Aleksandra ha-Kohena. Rabin Falk
większość życia spędził we Lwowie, gdzie pracował
jako dyrektor tamtejszej jesziwy, zasłużył się też jako
autorytet talmudyczny, uczestnik Sejmu Czterech
Ziem i autor kilku ważnych dzieł na temat Halachy,
czyli opartych na Torze i Talmudzie
praw obowiązujących wyznawców judaizmu. Głównym z owych dzieł jest właśnie Beit Israel, czyli komentarz do księgi
Arba’a Turim (Cztery Rzędy). Arba’a Turim to jeden z najważniejszych spisów
zasad halachicznych, stworzony w XIII
w. przez hiszpańskiego rabina Ja’akowa
syna Aszera. Rabin Falk analizuje te prawa, wyszukuje ich źródła w Talmudzie
i Torze oraz prezentuje opinie innych
mędrców, dotyczące tych samych pasaży. Obecny w bibliotece egzemplarz
Beit Israel wydał w 1630 r. w Lublinie
drukarz Cwi Jaffe, syn Awrahama Kalonimosa, reprezentujący piąte pokolenie
właścicieli lubelskiej drukarni.
Sefer Zohar (Księga Blasku); podstawowa literatura kabalistyczna, ezoteryczny komentarz do Pięcioksięgu
i zarazem esencja całego mistycznego
nurtu judaizmu. Choć księga prezentuje się sama jako dzieło II-wiecznego tannaity jerozolimskiego Szymona syna Jochaja i stworzona została w używanym tam wówczas języku aramejskim,
tak naprawdę spisano ją w Hiszpanii w XIII wieku,
a zrobił to najprawdopodobniej rabin, mistyk i erudyta Moses de León, który według wersji oficjalnej
był jedynie „odkrywcą” owego tekstu. To konkretne
wydanie pochodzi z roku 1684 z drukarni Mosze
Blocha, syna Uriego Szragi. Bloch był założycielem
rodu drukarzy z bawarskiego Sulzbach (dziś Sulzbach-Rosenberg), a Liber Sohar to pierwsze dzieło wydane w jego drukarni po otrzymaniu odpowiedniego
przywileju od hrabiego palatyna Christiana Augusta
Wittelsbacha, bardzo zainteresowanego Kabałą.
Sefer ha-Taszbec (Księga Odpowiedzi Szymona
Syna Cemacha) autorstwa Szymona Durana, syna
Cemacha. Rabin Duran żył na przełomie XIV i XV
wieku na Majorce i w Algierze, był astronomem,
matematykiem, filozofem i lekarzem, lecz przede

wszystkim wielkim autorytetem talmudycznym
Żydów sefardyjskich (czyli andaluzyjsko-śródziemnomorskich). Książka ta jest zbiorem responsów
rabinicznych (odpowiedzi na trudne zagadnienia
halachiczne, wysyłane do rabina listownie) i została
wydana w Amsterdamie w roku 1739 ze wstępem
marokańskiego rabina Meira Crescasa przez drukarnię Naftalego Herca Lewi z Emden, syna Aleksandra Zyskinda. Drukarz ten znany był też jako
lekarz, występował wtedy pod świeckim imieniem
Dr Hartog Aleksander Van Emden. Obecność Sefer ha-Taszbec w Sanoku jest zaskakująca, bowiem
mieszkali tu zawsze wyłącznie Żydzi aszkenazyjscy
(niemiecko-słowiańscy).
Jadej Mosze (Dłonie Mojżesza) autorstwa Mosze
Almosnino, syna Barucha ha-Kohena, uchodźcy
z Hiszpanii. Rabin Almosnino był XVI-wiecznym
przywódcą społeczności sefardyjskiej w Konstantynopolu, fizykiem, astronomem i poliglotą. Jadej
Mosze wydane zostało w Salonikach w roku 1571
przez drukarza Josefa Jaweca, występującego też
jako teolog pod imieniem Joseph Jabez. Jest to
pierwsze wydanie tego dzieła, spisanego w 1570 r.
i komentującego szczegółowo pięć zwojów Tanachu: Pieśń nad Pieśniami, Księgę Rut, Lamentacje
Jeremiasza, Księgę Koheleta i Księgę Estery. Obecność owej księgi w Sanoku zaskakuje z tych samych
powodów, co w przypadku Sefer ha-Taszbec.
Kenesset ha-Gedola (Wielkie Zgromadzenie) autorstwa Chaima Benveniste, syna Israela. Benveniste żył w XVII w. i był autorytetem talmudycznym
Żydów tureckich, pracował jako rabin społeczności
sefardyjskiej w Izmirze. Kenesset ha-Gedola, jego
główne dzieło, to osiem tomów komentarzy do najważniejszych kodeksów halachicznych Arba’a Turim i Szulchan Aruch. Niniejsze wydanie pochodzi
z roku 1716, a wydrukował je w Konstantynopolu
Jona Aszkenazy z Załoźców na Ukrainie, syn Ja’akowa. Co prawda Benveniste też był Sefardyjczykiem,
ale akurat jego rozstrzygnięcia akceptowali zarówno Sefardyjczycy, jak i Aszkenazyjczycy.
Ma’arechet ha-Elokut (Boska Organizacja) autorstwa Pereca Girondi, syna Icchaka ha-Kohena,
wydane w Mantui w roku 1558 przez Meira syna
Efraima z Padwy i Ja’akowa syna Naftalego z Gazzolo ze wstępem i w edycji Jehudy Chajata, słynnego kabalisty wygnanego z Hiszpanii. Jest to systematyczne opracowanie i omówienie całej wczesnej
literatury kabalistycznej łącznie z Sefer Zohar,
a o autorze nic więcej właściwie nie wiadomo niż
to, że żył w hiszpańskiej Geronie w XIV w. Księga
ta to pierwsze wydanie tekstu, jest to też najstarszy
starodruk wśród wymienionych.
Trzy z 63 traktatów Talmudu Babilońskiego:
Gittin, który dotyczy przede wszystkim kwestii
małżeństw i rozwodów; Bawa Batra, omawiający pojęcie własności prywatnej i Szabat, prezen-
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tujący zasady świętowania Szabatu. Jest to część
wydania z lat 1755–1763, wydrukowanego w bawarskiej miejscowości Sulzbach (obecnie Sulzbach-Rosenberg) przez Meszulama Zalmana Fränkla,
syna Aharona z Wiednia. Ród drukarzy z Sulzbach
został zapoczątkowany przez wspomnianego wyżej
drukarza Mosze Blocha, który był dziadkiem Meszulama Zalmana i teściem Aharona. Ich edycja
Talmudu była w swoim czasie dość tania, ponieważ
drukarze ci złamali rabiniczne reguły rządzące częstotliwością jego drukowania. Reguły rabiniczne
umożliwiały najlepszym drukarzom staranne wydawanie owej świętej księgi, co było procesem długotrwałym i pracochłonnym, a do tego dochodowym tylko na dłuższą metę. Drukarz musiał przez
co najmniej kilka lat zajmować się tylko Talmudem
i inwestował w ten proces duże pieniądze, dlatego
jeśli konkurencja wydała w zbyt krótkim odstępie
czasu swoją mniej dopracowaną i tańszą edycję, to
w rezultacie lepsza drukarnia bankrutowała. Stąd,
aby drukarze chcieli się angażować w zbożny, ale
ryzykowny interes starannego drukowania Talmudu, rabini dawali im gwarancje od 10 do 25 lat braku konkurencji, które obowiązywały we wszystkich
gminach żydowskich.
Drukarze z Sulzbach rozpoczęli druk Talmudu
w czasie, kiedy robiła to już drukarnia rodziny Proops w Amsterdamie i za to ich edycja została wyklęta
przez 24 rabinów. Nie mniej jednak znaleźli się też
rabini, którzy poparli drukarzy z Sulzbach, a ich
Talmud stał się szybko bardzo popularny z powodu
niskiej ceny. Na tym konkretnym egzemplarzu można przeczytać, że trafił on do kolekcji niemieckiego
oddziału organizacji Agudat Israel w roku 1915, a do
Sanoka przywiózł go Tuwia Horowic, który urzędował tu jako rabin od początku lat 20. aż do śmierci
w czasie II wojny światowej. Agudat Israel to organizacja, która powstała w 1912 r. w Katowicach jako
siła jednocząca środowiska ortodoksyjnych Żydów
i wzmacniająca je kulturalnie, ekonomicznie i politycznie; na początku XX w. należała do niej zdecydowana większość aszkenazyjskich rabinów i cadyków,
w tym Tuwia Horowic. Dodatkowo traktat Bawa Batra nosi informację, że wcześniej należał do niemieckiego rabina Lazarusa (Eliezera Dowa) Ottensosera,
dyrektora jesziwy w Höchbergu pod Würzburgiem,
który żył w latach 1798–1878.
Jest to jak widać niejednolita kolekcja. Choć Talmudu i Beit Israel używali sanoccy rabini ortodoksyjni, reszta wymienionych tu dzieł musiała należeć
do chasydów (aszkenazyjskich mistyków). Większość Żydów w Sanoku wyznawała ten nurt judaizmu, dzieląc się na zwolenników cadyków z Bobowej, Bełza, Nowego Sącza i Sadogóry. Na początku
XX w. w Sanoku powstał nawet lokalny dwór chasydzki z cadykiem Dawidem Szapiro, synem Meira
z dynastii dynowskiej na czele. Jego następcą został
w 1933 r. syn Eliezer, który zginął w czasie II wojny
światowej. Wpływy sefardyjskie, które docierały do
Polski przez Podole z Imperium Osmańskiego, interesowały głównie mistyków, mesjanistów i znachorów. Omówione księgi musiały znajdować się więc

w którymś z chasydzkich domów modlitw, a być może należały do samego cadyka.
Kolekcja ta pokazuje, jak zróżnicowana była przed
wojną sanocka społeczność żydowska, jak dawne miała
korzenie oraz jak swobodnie rozwijała swoją kulturę.
Świadczy też o bogactwie tradycji w Sanoku oraz światowości i otwartości umysłów jego mieszkańców. n

Strona tytułowa jednego
z prezentowanych starodruków
z sanockiego księgozbioru

Dziękuję dyrektorowi Wiesławowi Banachowi za
życzliwość i pomoc przy przygotowania artykułu.

Knižnica Historického múzea v Sanoku
bola založená v roku 1934 spolu so vznikom samotného múzea. V jej zbierkach
sa nachádza veľa vzácnych rukopisov
a starotlače, spojených s históriou regiónu, zozbieraných rovnako pred II. svetovou vojnou, ako aj v neskorších
rokoch. Medzi nimi vlastní knižnica rovnako 19 kusov starotlače v hebrejskom

jazyku, z ktorých je doteraz deväť identifikovaných. Nezachovala sa žiadna
informácia o tom, ako sa tieto knihy dostali do zbierky; určite sa tak stalo už po
II. svetovej vojne. Knihy predtým užívala židovská spoločnosť Sanoka, ktorej
počiatky siahali do XV.-XVI. stor. a ktorá
v roku 1939 tvorila približne 40% populácie tohto mesta.
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tekst Antoni Adamski, fot. WikiCom

Chińska pagoda

Około połowy XVIII wieku powstał w Rzeszowie osobliwy
pawilon ogrodowy: pierwsza
w Polsce pagoda zbudowana
przez księcia Jerzego Ignacego
Lubomirskiego dla małżonki
Joanny von Stein zu Jettingen.
Moda na pagody rozprzestrzeniła się po całej Europie i trwała
aż do początków XX stulecia.

Założenie parkowe w Rzeszowie,
plan K.H.Wiedemanna (1762 r.)

Kolossos

Zamek Pillnitz w Dreźnie to dawna
rezydencja królów saskich.
Pałac Wodny (położony nad Łabą)
ma dachy wygięte na podobieństwo
chińskiej pagody, obok znajduje się
barokowy Pałac Górny – Bergpalas.
Twórcą tych budowli był w latach
1720–1723 architekt
M. Pöppelmann

KZ

P

awilon chiński położony był między rzeszowskim zamkiem
a letnim pałacykiem Lubomirskich w obniżeniu terenu, gdzie dziś usytuowano
plac zabaw dla dzieci otoczony ławkami, a nieco dalej
– pomnik żołnierzy AK. Pagodę oglądamy na tryptyku
z połowy XVIII w., który jest dziełem Karola Henryka Wiedemanna, nadwornego architekta Lubomirskich. Ma ona kształt altany, usytuowanej na wyspie
pod skarpą, na której wznosi się Pałacyk Letni. Pagoda znajduje się na osi geometrycznego francuskiego
ogrodu. Wyspę otaczał kanał wodny, na którym obok
łódek mogły pływać chińskie dżonki, służące jako
stateczki spacerowe dla eleganckiego towarzystwa.
Na planie Wiedemanna z roku 1762, przedstawiającym Rzeszów z lotu ptaka, pawilonik chiński istnieje
w niezmienionym kształcie. Trudno go jednak opisać
ze względu na mikroskopijne rozmiary budyneczku,

naszkicowanego zaledwie kilkoma kreskami. Można
być jednak pewnym precyzji rysunków Wiedemanna, wiernie oddających rzeczywistość. Niewysoki,
parterowy pawilon zbudowany został na planie sześcioboku z wysuniętym, podpartym kolumienkami
wejściem. Pagoda podwyższona obiegającymi ją ze
wszystkich stron schodami miała dach namiotowy, łukowato wygięty i zwieńczony smukłą latarnią
z daszkiem o takim samym kształcie. Dach był jednopiętrowy w przeciwieństwie do wielokondygnacyjnych dachów azjatyckich pagód buddyjskich świątyń
kopiowanych później w ogrodach całej Europy.
Skąd w Rzeszowie wzięła się architektura wzorowana na chińskiej? W wieku
XVII Europa zapoznała się ze sztuką Dalekiego Wschodu za pośrednictwem Holendrów. Założona przez nich Kompania
Wschodnioindyjska posiadała wyłączność
na handel z Chinami i Japonią. Oprócz
tkanin, egzotycznych gatunków drewna
i korzeni przywożono także dzieła sztuki
– przede wszystkim wyroby z ceramiki.
Popyt na nie był tak duży, że nie nadążano
z realizacją zamówień europejskich dworów na porcelanę i fajans.
Za czasów Jerzego Ignacego Lubomirskiego (1687–1753) Rzeszów stał się
ośrodkiem sztuki rokoka. Magnat zaprzyjaźniony z dworem saskim w Dreźnie i obu
władcami: Augustem II i Augustem III –
w tym właśnie stylu przebudował swoje
rezydencje. Wnętrza zamku i Pałacyku
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wane książki o chińskiej architekturze, umeblowaniu, ubiorze i ogrodach. Jedną z nich, w tłumaczeniu
francuskim, miał w swoim księgozbiorze Stanisław
August Poniatowski. Fragmenty drugiej przełożył
na język polski Franciszek Karpiński. Chambers
zwracał uwagę na korygowanie przez Chińczyków
naturalnego krajobrazu: „Wprowadzają
tamże skały sztuczne i przewyższają
wszystkie inne narody w tym rodzaju
udawania”.
Najważniejszym elementem wschodniej sztuki ogrodowej była wysepka połączona z lądem za pomocą wysoko wygiętego mostka. Na wyspie wzniesiono
altanę w kształcie dalekowschodniego
pawilonu lub pagody. Ogrody „angielsko-chińskie” rozpowszechniły się we
wszystkich krajach Europy. We Francji
np. istnieje specjalne stowarzyszenie
skupiające miejscowości, które mogą
pochwalić się pagodami. Budowano je
w Prusach, Saksonii, Brandenburgii, aż
po Rosję i Skandynawię.
Pawilon Chiński w Poczdamie, dzieło Joanna Gottfrieda Buringa (powstało w latach 1754–1764) nawiązuje do
architektury pagód jedynie wielobocznym, szerokim, spadzistym dachem,
który zwieńczony został bębnem z kopułą. Budowla ma rokokową formę architektoniczną oraz bogatą dekorację.
Na zlecenie carycy Katarzyny II powstała niezwykle malownicza, chińska
altana w Carskim Siole (1772–1774).
To położony na charakterystycznym
wygiętym moście wieloboczny pawilon z płaskim
daszkiem. William Chambers w końcu XVIII stuPawilon Chiński w Poczdamie (1754–1764)

Od lewej: Pagodenburg
w miejscowości Nymphenburg koło
Monachium, dzieło architekta
Franza Joachima Beicha (1722–1723)
i pokój na parterze pawilonu

Alex Bakharev

Letniego w Rzeszowie ozdabiał przedmiotami importowanymi z Dalekiego Wschodu oraz wykonywaną w Europie chińszczyzną, określaną wówczas
„chinoiserie”. Dowiadujemy się o tym z inwentarza
sporządzonego po śmierci Jerzego Ignacego. Prawie
w każdym pokoju tych rezydencji znajdowała się
porcelana: naczynia użytkowe i ozdobne oraz filigranowe figurki – porcelana wschodnia i saska, a także
holenderskie fajanse z motywami wzorowanymi na
dalekowschodnich. Chińszczyzna widoczna była
także w meblach. Inwentarz wymienia stoliki i szafki lakierowane na czarno i czerwono oraz złocone
– zapewne wykonane z laki. W zamkowym pokoju
paradnym „stoliki chińskie na czarnym i czerwonym
lakierowaniu wyzłacane”, „szafki narożne z chińska
na czarno lakierowane i złocone”, zaś w kandyterii
(cukierni) – „farfury japońskie, misy, talerze, dzbanek do herbaty, farfurki do herbaty, cukierniczka
w srebro oprawna, farfurki do konfitur i kawy, wazony na kwiaty”– czytamy w inwentarzu.
Moda na altany chińskie dotarła do nas z Anglii,
gdzie znający Chiny William Chambers opublikował w połowie XVIII stulecia dwie bogato ilustro-

Od góry: Chińska wioska
w Carskim Siole – widok
współczesny i rycina z epoki
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Od lewej: Pałac Chiński i jeden z chińskich pawilonów na terenie rezydencji królewskiej w Drottningholm (Szwecja)

Thomas Guffler

Targeman

lecia zaprojektował wysmukłą, dziesięciopiętrową pagodę w Kew Garden
pod Londynem. Jej skromniejszą pięciokondygnacyjną wersję Chambers
zbudował w tym samym czasie w Oranienbaum koło Magdeburga. Angielski Ogród w Monachium też posiada pięciopiętrową, rozłożystą pagodę,
o przysadzistych proporcjach (1790 r.).
W Polsce wzniesiono budyneczki
chińskie w parkach rezydencji Branickich w Białymstoku i Choroszczy. Do
Warszawy moda ta dotarła później.
W pałacowym parku w Wilanowie
wspartą na kolumnach sześcioboczną altanę z charakterystycznym dachem zaprojektował Szymon Bogumił
Zug (1806 r.). Na Kresach w parku
krajobrazowym Branickich w Aleksandrii pod Białą Cerkwią (Ukraina)
zachowała się późna (koniec XIX w.)
stojąca na mostku altana z żeliwnymi
kolumnami.
Forma pagody stała się tak popularna, że wkroczyła do sztuk dekora-

cyjnych. Thomas Chippendale zaprojektował łoże
z baldachimem w kształcie dachu pagody i chińskim wzorem na zaplecku (1755 r., dziś zbiory Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie). Wytwórnia
fajansu w Delft wykonywała tulipiery (naczynia na
tulipany) w kształcie dwunastokondygnacyjnej pagody osadzonej na bogato zdobionym postumencie. Łodyżki kwiatów wkładano w tuleje znajdujące
się na narożach kolejnych daszków. Podobne meble
i ozdobne naczynia mogły znajdować się we wnętrzach zamku i pałacyku letniego ówczesnych właścicieli miasta.
Chińszczyzna dotarła do Rzeszowa przez Drezno, gdzie często przebywał Jerzy Ignacy Lubomirski. Robił on karierę na dworze Augusta II, cieszył się przyjaźnią królewskiego ministra Henryka
Bruhla. Jego druga żona – Joanna von Stein zu Jettingen – była Saksonką. Czternastoletnią baronównę poślubił mężczyzna w sile wieku, mający 50 lat.
Huczne wesele odbyło się w roku 1737 w Dreźnie.
Mąż spełniał wszystkie zachcianki młodziutkiej
„żony modnej” (ten typ kobiet uwiecznił w satyrze pod tym tytułem Ignacy Krasicki). Książę Jerzy
Ignacy przebudował i ozdobił dla niej Pałacyk Letni. Zapewne też na jej życzenie urządził wspaniałe

Nico Kaiser

Od lewej: Chiński Pawilon w miejscowości Vlašim z lat
1775–1785 (Czechy); Chińska Wieża w Angielskim
Ogrodzie w Monachium (Niemcy) zbudowana
w latach 1789–1790

Marcus33

Od góry: Pagoda w Kew Gardens
w Londynie (1761–1762) oraz jej
pomnieszona wersja w parku
w Oranienbaum (Niemcy)
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Od lewej: Chiński Pawilon w Cassan (Francja), powstał w 1790 roku; Chiński Pawilon w ogrodzie rezydencji
Branickich w Białymstoku, projekt Pierre Ricaud de Tirregaille z ok. 1750 r.

Okolo polovice XVIII. storočia vznikol v Rzeszowe osobitný záhradný pavilón: v Poľsku prvá
pagoda, vybudovaná Jerzym Ignacom Lubomirským pre manželku Joannu von Stein zu
Jettingen. Čínsky pavilón bol umiestnený medzi rzeszowským zámkom a letným palácom
na zníženom teréne. Pagodu, ktorá je dielom
K. H. Wiedemanna, dvorného architekta Lubomirských, vidíme na mape z polovice XVIII. stor. Má
tvar altánku, situovaného ostrove pod svahom,
na ktorom sa čnie letný palác. Nevysoký prízemný pavilón bol vybudovaný so šesťhrannou
základňou s vysunutým vstupom podopretým
stĺpikmi, s jednopodlažnou strechou. Pagoda sa
nachádza v geometrickej osi francúzskej záhrady.
Ostrov obklopoval vodný kanál, na ktorom mohli
vedľa lodiek plávať čínskej džunky, ktoré slúžili
ako výletné loďky pre elegantnú spoločnosť. Na
pláne z roku 1762 existuje čínsky pavilónik v nezmenenom tvare.

Marek i Ewa Wojciechowscy

Pagoda v Rzeszowe

Najbliższa chińska pagoda zachowała
się w żywieckim parku. Pochodzi ona z II
połowy XVIII wieku i różni się znacznie
od rzeszowskiej. Zbudowana na rzucie
ośmioboku jest piętrowa, z nadbudówką,
dwoma dachami usytuowanymi jeden
nad drugim i tarasem wspartym na filarach. W pobliżu znajduje się sadzawka
i dwa kanały wodne, przez które przerzucono wygięte łukowato mostki. Pawilon ten wrósł w krajobraz późniejszego
romantycznego parku. Egzotyczna sylwetka pagody nie razi, chociaż położona
jest w pobliżu eklektycznej rezydencji
żywieckich Habsburgów i zamku z renesansowym dziedzińcem. n
Altana Chińska (1806 r.) w Wilanowie
Od lewej: Pagoda Chińska z II poł. XVIII w. w Żywcu;
Altana Chińska w Aleksandrii
k. Białej Cerkwi (Ukraina) z końca XIX w.

Antoni Adamski (2)

ogrody z tarasami opadającymi ku wyspie, na której
zbudowano chińską altanę.
Upodobanie do egzotyki i zbytek, jakim otaczał
Jerzy Ignacy Lubomirski swoją młodą żonę, podkreślał także dobór służby, byli wśród niej murzyni
i karły. Właściciel Rzeszowa nie ograniczał się jednak do finansowania osobliwości takich jak pagoda. Za jego życia rzeszowska rezydencja stała się
znaczącym ośrodkiem saskiego rokoka w Polsce.
Później znaczenie miasta jako ośrodka życia kulturalnego i towarzyskiego przyćmił Łańcut księżnej
Izabeli Lubomirskiej.
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Maneż i kasyno
Muzeum-Zamek w Łańcucie
z sukcesem zakończyło proces
rewitalizacji zabytkowych budynków maneżu, kasyna i storczykarni. Dzięki dotacji ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego otrzymało na ten cel
ponad 2,3 mln euro. Storczykarnia oddana została do użytku
jako pierwsza w czerwcu 2008
roku. W lutym br. zakończono
prace przy dwu pozostałych
obiektach. Tym samym Łańcut
wzbogacił się o kolejne atrakcje
historyczne.

Po prawej: widok elewacji maneżu
w latach 70. i 90. XX wieku

Maneż po zakończeniu prac
modernizacyjnych

Ł

ańcut, jako trzeci spośród 30
innych finansowanych z funduszy EOG, zakończył realizację swojego projektu. Pochwał
dla inwestora nie szczędziła obecna
na otwarciu kasyna urzędniczego
wiceminister kultury i dziedzictwa
narodowego Monika Smoleń; mimo
trwającego kryzysu gospodarczego
i niekorzystnego przelicznika euro
na złotówki inwestycje zakończono
w zaledwie trzy lata po podpisaniu
umów. Przywrócono do świetności
zabytkowe obiekty, które współtworzą przestrzeń wokół Muzeum-Zamku w Łańcucie, dzięki temu
poprawiono atrakcyjność turystyczną Łańcuta i regionu.
– Maneż jest jednym z dawnych
łańcuckich obiektów wojskowych.
Klasycystyczna, halowa budowla
wzniesiona została przed 1843 r.
Prawdopodobnie obiekt wybudowany został jeszcze w latach 30. XIX
wieku, ale dokładną datą nie dysponujemy – mówi Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum-Zamku
w Łańcucie. Obiekt przeznaczony
był jako szkoła jazdy austriackiego
pułku kawalerii. Austriacka reitschule po odzyskaniu przez Polskę niepodległości służyła 10. Pułkowi Strzelców
Konnych, stacjonującemu w Łańcucie w latach
1921–1939. Po II wojnie światowej w maneżu mieściły się warsztaty naprawcze PKS-u. W tym czasie
powstały różne przybudówki i dodatkowe otwory
okienne. Niewłaściwie użytkowany budynek ulegał
postępującej dewastacji, którą zatrzymało przejęcie
go w latach 80. ubiegłego wieku przez Muzeum-Zamek. W latach
90. budynek ten
częściowo wyremontowano, ale
nadal pozostał
dziurawy dach.
Początkowo był
pomysł, aby przenieść tu kolekcję
pojazdów, które
trafiły do Łańcuta po II wojnie
światowej. Jednak zwyciężyła
koncepcja, aby
umieścić tu Pod-

karpackie Centrum Dziedzictwa. Jest to miejsce,
gdzie swe pierwsze kroki będą kierować turyści
przyjeżdżający do Łańcuta. Już teraz funkcjonują tu
kasy biletowe oraz infomaty, wkrótce zostanie zagospodarowana cała przestrzeń maneżu. Wnętrze
tak zostało zaaranżowane, aby podkreślić oryginalną konstrukcję więźby dachowej. Zachowały się
trzy takie więźby dachowe w Europie – w Wiedniu,
Berlinie i Łańcucie. Stąd pośrodku maneżu umieszczono konstrukcję z jasnego drewna i szkła, gdzie
ma być księgarnia, sklep z pamiątkami i bar z regionalnym jadłem.
Budynek Kasyna Urzędniczego jest młodszym
obiektem. Został ufundowany przez rodzinę hr.
Potockich w latach 90. XIX wieku dla towarzystwa
skupiającego urzędników Ordynacji Łańcuckiej.
Pełnił on funkcję nie tylko kasyna, ale także stał
się forum spotkań dyskusyjnych, rozrywki oraz akcji charytatywnych. W okresie międzywojennym
w jego zachodniej części mieściła się apteka. Po
wojnie kasyno przejął komitet powiatowy Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej. W połowie lat 70.
XX wieku niszczejący budynek przejęło Muzeum-Zamek. W części wschodniej znajdowały się mu-
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Tadeusz Poźniak

fot. archiwalne WUOZ w Przemyślu

U góry od lewej: wnętrze maneżu – stan zniszczenia z lat 70. XX w. i w trakcie prac adaptacyjnych oraz po ich zakończeniu
zealne kasy i pokoje dla przewodników, w sali balowej organizowano wystawy, a cześć pomieszczeń
była wynajmowana. Niestety budynek niszczał nadal. Dopiero kompleksowa rewitalizacja obiektu
w ostatnich latach przywróciła dawną świetność
obiektu. To była ostatnia chwila, żeby budynek uratować. Jego stan był naprawdę opłakany – spękane
ściany, odpadające sztukaterie, gzymsy, nie zamykające się okna.
– Staraliśmy się zachować maksimum tego co można było – mówi Grażyna Ulma, wicedyrektor Muzeum. Bez zmian pozostała sala balowa, stara klatka
schodowa, duża część więźby dachowej, teraz pięknie
eksponowana w pomieszczeniach na strychu. Niemniej z bólem serca musieliśmy wyburzyć jedną ścianę, aby wybudować nową klatkę schodową. Stara nie
spełniała współczesnych norm bezpieczeństwa.
Pojawiły się też windy, dzięki temu obiekt jest
całkowicie dostępny dla niepełnosprawnych. Ale
pierwszą rzeczą jaką wykonawca musiał zrobić po
wejściu na plac budowy, było powiązanie i poskręcanie ścian specjalnymi ściągami, konieczne aby
uniknąć katastrofy budowlanej. Wymieniono prawie wszystko: okna, pokrycie dachu i tynki.
Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych przeniesiono tu Dział Historii Miasta i Regionu Muzeum-Zamku w Łańcucie. Zbiory bazują na kolekcji
mieszczańskiej i etnograficznej z przełomu XIX
i XX wieku, ale najcenniejsze są eksponaty związane z historią 10 Pułku Strzelców Konnych. Kolekcję
tworzą przedmioty codziennego użytku takie jak
stroje, meble i inne elementy wyposażenia mieszkań. Zbiory etnograficzne uzupełnia sztuka ludowa
z okolic Łańcuta, ceramika i rzeźby autorstwa oko-

Múzeum-Zámok v Łańcute – zakončilo proces revitalizácie pamiatkových objektov manéže, kasína
a záhradami pre pestovanie orchideí. Vďaka dotácii
z prostriedkov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru bolo na tento cieľ
získaných vyše 2,3 mil. EUR. Záhrada pre orchidey
bola odovzdaná do užívania ako prvá v júni roku
2008. Vo februári minulého roka boli ukončené
práce na ostatných dvoch zvyšných objektoch.
Tým sa Łańcut obohatil o ďalšie historické atrakcie.

licznych twórców ludowych. Znajduje
się tu bogaty zbiór dokumentów oraz
materiałów ikonograficznych. Wśród
nich – przywileje cechowe z lat 1564–
–1728, dwie księgi wójtowskie z XVII
w., kopiariusz przywilejów miasta spisany w XVIII w., stare miejskie pocztówki i fotografie, oraz szereg dokumentów prywatnych zaopatrzonych
pieczęciami łańcuckich instytucji.
Najwięcej miejsca na ekspozycji
przewidziano dla eksponatów obrazujących dzieje 10 Pułku Strzelców
Konnych. Historia jednostki bierze
swój początek we Włoszech, gdzie
powstał 1 szwadron. Przez Francję
i Niemcy, w ramach Armii Polskiej
gen. Józefa Hallera, szwadron przybył
do Polski przekraczając jej granicę 29
kwietnia 1919 r. Do dziś dzień ten obchodzony jest jako Święto Pułku. Po
zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, biorący w niej udział szwadron
skierowany został
do Łańcuta, gdzie
w 1921 r. sformowano 10 Pułk Strzelców Konnych.
W 1937 r. Pułk
został zmotoryzowany i wszedł
w skład 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej pod
dowództwem pułkownika S. Maczka. Po kampanii
wrześniowej, kiedy 10 Brygada Kawalerii walczyła na trasie od Myślenic aż po Lwów, biorąc udział 9 września w obronie Łańcuta, pułk zgodnie z rozkazem udał się na
Węgry, gdzie rozpoczęła się jego wojenna wędrówka. Szlak bojowy 10 PSK prowadził przez Francję
do Wielkiej Brytanii, gdzie powstała I Polska Dywizja Pancerna; następnie przez pola Normandii,
Belgii i Holandii do niemieckiego Wilhelmshaven.
W 1947 r. pułk został rozwiązany. n
Źródło: www.muzeum-lancut.pl

U góry kasyno przed remontem,
poniżej po jego zakończeniu

Łańcut
RZESZÓW
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tekst Agata Chmura, fot. Jacek Stankiewicz

Patron od zarazy
Ziemię Ruską z Rzeszowem
przyłączył do Królestwa Polskiego Kazimierz Wielki. Po jego
śmierci z ramienia króla węgierskiego rządził tu Władysław
Opolczyk. W czasie swego sześcioletniego panowania więcej
zrobił dla ograniczenia wpływów prawosławia i umocnienia
się Kościoła rzymskiego na tych
ziemiach, niż sam król Kazimierz. Władysław Opolczyk m.in.
utworzył na tym terenie cztery
diecezje obrządku łacińskiego,
wśród nich znalazła się także
przemyska.

Wydany w 2010 r. album o parafii

Widokówka przedstawiająca gotycki
kościół w Słocinie, prawdopodobnie
z XV wieku, przed rozbiórką

W

tym czasie posiadaczem Słociny stał się Otto Pilecki, który od Władysława Opolczyka
kupił także Łańcut. Słocina początkowo
wchodziła w skład włości zaleskiej, gdzie
Pileccy mieli swą siedzibę, a od 1404 r.
w skład tzw. „państwa tyczyńskiego”. Samo powstanie miejscowości datuje się na
drugą połowę XIV w, kiedy to osadzono
tu chłopów sprowadzonych z Mazur.
Po śmierci Ottona Pileckiego na włościach gospodarzyły wspólnie wdowa
po nim Jadwiga i córka Elżbieta Pilecka,
która zasłynęła tym, że została żoną króla
Jagiełły. Zaiste, niezwykła to musiała być
kobieta, skoro głośno było o niej w całej
ówczesnej Polsce. W młodości porwał ją
na Morawy, a następnie poślubił rycerz Czambor. Zabił go z zazdrości
Jończyk z Giczyna z czeskich Odrowążów, który… ożenił się z młodą
wdową. Po jego śmierci Elżbieta powróciła do Polski. Aby położyć kres
awanturom i plotkom, została wydana przez krewniaka matki – Spytka
z Melsztyna – za Wincentego Granowskiego, z którym miała dwóch
synów i trzy córki. Granowski opuścił ten padół rzekomo otruty. Wtedy to pani
Łańcuta miała zagiąć parol na samego króla.
Co takiego w niej widział Jagiełło, skoro dla
niej naraził się na papieską ekskomunikę (matka Elżbiety była jego chrzestną), tego nie wie
nikt. Urodziwa nie była – kronikarz Jan Długosz opisał ją jako kobietę suchotami wyniszczoną,
zwiędłą i podstarzałą. Na nic zdały się protesty, król
w wielkiej tajemnicy ożenił się ze swą poddaną,
a zarazem wdową po trzech mężach. Dla niego, jako
chrześcijańskiego władcy był to już trzeci związek
(po Jadwidze i Annie Cylejskiej). Ślubu w sanockim
kościele udzielił im arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski w 1417 r.
Tego samego roku
odbyła się koronacja Elżbiety z Pileckich Granowskiej
na królową Polski.
Jagiełło postarał
się o dyspensę papieską, ale został
ona udzielona z zastrzeżeniem, że po
śmierci Elżbiety nie
wolno się królowi
ponownie ożenić.
Jagiełło zakazem

tym się za bardzo nie przejął i poślubił jeszcze Sońkę Holszańską. Elżbieta zmarła, nie zostawiając mu
potomka, ale Słocina może się szczycić, że przez
trzy lata jej dawna dziedziczka była królową Polski.
Nieznana jest dokładna data powstania parafii w Słocinie. Wiadomo, że istniała już w 1421 r.
W dokumentach sądowych z tego roku zachowała się wzmianka, że pleban ze Słociny wystąpił na
jednej z rozpraw jako świadek. W 1466 r., podobnie jak wcześniej w pobliskim Tyczynie, nastąpiło
uroczyste odnowienie fundacji parafii. Dokonał
tego wojewoda krakowski Jan Pilecki z żoną Anną.
Parafia dzięki hojnym nadaniom miała duże uposażenie. Z tego względu jej plebanami przez wiele lat
byli wysocy dygnitarze kościelni. O jej bogactwie
świadczy między innymi fakt, że w 1657 r. srebra
kościelne z parafii w Słocinie oddano na przechowanie do zamku rzeszowskiego w obawie przed
najazdem wojsk Rakoczego. Zostały one jednak
oddane przez mieszkańców grodu nad Wisłokiem
najeźdźcy jako okup. Co prawda, mieszczanie zobowiązali się spłacić parafię, ale na obietnicach
się skończyło. Stąd wzięły się liczne w następnych
dziesięcioleciach procesy słocińskich proboszczów
z miejskimi Żydami.
Obecny kościół w Słocinie poczęto wznosić
w 1916 r. Wtedy to rzeszowski architekt i budowniczy M. T. Tekielski w oparciu o projekt Tadeusza
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Obmińskiego z Politechniki Lwowskiej sporządził
wstępny kosztorys. Budowa świątyni w Słocinie
trwała długo, na co wpływ miał przede wszystkim
wybuch I wojny światowej. Ostatecznie kościół został uroczyście konsekrowany pw. św. Rocha i św.
Marcina przez biskupa przemyskiego Franciszka
Bardę 8 września 1932 r. Nowa budowla zastąpiła
wcześniejszą, murowaną, pochodzącą prawdopodobnie z końca XV wieku. Była to już trzecia świątynia, gdyż w Słocinie istniał najpierw drewniany
kościół. Jak tłumaczą mieszkańcy, św. Marcin jest
patronem kościoła, zaś św. Roch parafii, czyli ludzi.
Ceglano-kamienna świątynia w Słoninie została wzniesiona w modnym wówczas stylu neogotyku nadwiślańskiego. O jej charakterystycznym
wyglądzie decyduje olbrzymia 60-metrowa wieża.
Krzyżowy kościół posiada trzy nawy. W ołtarzu
głównym znajduje się piękny drewniany tryptyk
w tzw. stylu gdańskim. Składa on się on z pięciu
obrazów autorstwa Jana Bukowskiego przedstawiających kolejno św. Kazimierza, św. Marcina, Matkę Bożą Szkaplerzną z Dzieciątkiem i klęczącym
Szymonem z Lipnicy, św. Franciszka i św. Wojciecha. Wszystkie postacie początkowo miały złocone
nimby wokół głów. Na życzenie komisji biskupiej
zatwierdzającej obraz do celów sakralnych aureolę
Szymona przemalowano na kształt złotej obrączki,
jako błogosławionego (jednak od 2007 r. świętego
Kościoła katolickiego).
Wewnątrz budowli na szczególną uwagę zasługują polichromie Juliana Makarewicza. W prezbiterium przedstawiają patronów Słociny: św. Marcina oddającego biednemu połowę swego płaszcza
oraz procesję z wizerunkiem św. Rocha wieńczącą
sobór w Konstancji. Na stropie prezbiterium, w nawie głównej i nawach bocznych znalazły się polichromie autorstwa Jana Bukowskiego. Ścienne malowidła zostały odnowione na początku XXI w.
Kościół posiada także dwa boczne ołtarze. W jednym z nich znajduje się cudowny obraz patrona
kościoła – św. Rocha. Po jego bokach stoją figury
św. Jana Chrzciciela i św. Floriana. Przez wiele lat
uważano, że obraz św. Rocha powstał na początku
XX w. i jest kopią dzieła pochodzącego z XVIII stulecia. Kiedy w 1993 r. podczas renowacji zdjęto go
z ołtarza, okazało się, że na deskach zabezpieczają-

cych obraz umieszczony jest napis: „Franciszek Dąbrowski z Żołyni wykonał ten ołtarz. 1934. Obraz
ze starego ołtarza.” Świadczy to, że wizerunek św.
Rocha jest starszy niż wcześniej przypuszczano i na
pewno pochodzi z poprzedniej świątyni.
Obraz o wymiarach 133,5 cm na 78,5 cm przedstawia dwie postacie idące obok siebie. Są to św.
Roch i Anioł. Święty stoi frontem do patrzącego,
jego głowę otaczają długie, ciemne włosy i gęsty
zarost. Twarz emanuje dobrocią i spokojem, wzrok
ma skierowany w dół, na idącego obok Anioła.
Ubrany jest luźną suknię sięgającą do połowy łydek, a na ramiona ma zarzuconą pelerynę. W ręce
św. Roch trzyma kij podróżny z przyczepionym doń
bukłakiem na wodę. Idący obok świętego anioł jest
od niego o połowę mniejszy. Ubrany w srebrną suknię i purpurowy płaszcz, zwrócony jest przodem do
swego towarzysza. Rękoma podtrzymuje mu szatę,
odsłaniając ranę na jego udzie. Obraz wykonany
został farbami olejnymi na płótnie, który następnie
nałożono na deskę. Zaznaczyć należy, że malowane

Widok na prezbiterium
i ołtarz główny

Od lewej: polichromie Juliana
Makarewicza; św. Marcin oddający
biednemu połowę swego płaszcza
oraz procesja z wizerunkiem św.
Rocha wieńcząca sobór
w Konstancji

Krzysztof Zieliński
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Od góry: obraz Św. Roch i Anioł;
wieża kościoła w Słocinie góruje
nad miejscowością, obecnie
dzielnicą Rzeszowa

Jeszcze do niedawna na jednej
ze ścian w świątyni wisiała taka
niecodzienna pamiątka historyczna.
Napis na karteczce: „W roku 1847
w czasie tyfusu głodowego, na który
w téj parafii 332 osób umarło, takim
chlebem żywiono się”

są jedynie głowy i tło obrazu, na resztę
w 1956 r. nałożono metalowe sukienki
z miedzi i srebra. Zastąpiły one wcześniejsze, wykonane z drzewa lipowego.
Kult św. Rocha w Słocinie sięga XVII w. i związany jest z morowym powietrzem, które ogarnęło
Podkarpacie w 1652 r. W XVII w. Ziemia Rzeszowska nękana była licznym zarazami, które wyludniały wsie i miasteczka. Tym przede wszystkim należy
tłumaczyć szczególne nabożeństwo do św. Rocha
w słocińskiej parafii. Kiedy w 1722 r. biskup przemyski Szembek wizytował Słocinę, istniała w niej
drewniana kaplica, stojąca przy drodze do Chmielnika. Znajdował się w niej obraz św. Rocha, już wtedy otaczany powszechną czcią. Wizytator nakazał
dbać o kaplicę i dokumentować łaski otrzymane za
wstawiennictwem świętego. Kolejna biskupia wizytacja w 1744 r. zastała jednak niszczejącą
kaplicę i stwierdziła, że w dalszym ciągu nie
założono księgi cudów. Obraz, co prawda,
obwieszony był wotami, ale brak było podstaw do utworzenia w tym miejscu sanktuarium. Kaplica niszczała dalej, a w połowie
XIX w. obraz przeniesiono do kościoła.
Na stopniowy zanik kultu św. Rocha
i ograniczenie go do wymiaru lokalnego
na pewno znaczny wpływ miały rozbiory, a zwłaszcza wydany wtedy zakaz pielgrzymowania. O silnym kulcie św. Rocha,
świadczy list skierowany do wojskowych
władz austriackich w 1917 r. Ówczesny
proboszcz słocińskiej parafii próbował zapobiec
w nim rekwizycji ostatniego z trzech kościelnych
dzwonów. Argumentował, że pokryty jest on płaskorzeźbą przedstawiającą św. Rocha, więc jego
zniszczenie oburzy lokalną społeczność, darzącą
tę postać szczególnym nabożeństwem. Niestety, na
nic zdały się zabiegi proboszcza, dzwon zarekwirowano i przetopiono na potrzeby wojenne.
W okresie międzywojennym Urząd Gminy
w Słocinie posiadał oficjalną pieczęć, na której był
przedstawiony św. Roch z psem, który podawał mu
kawałek chleba. Obok świątyni stoi kaplica pw. św.

Maurycego z herbem Szymanowskich – Ślepowronem. Przez wiele lat byli oni dziedzicami Słociny.
W podziemiach kaplicy znajduje się ich grobowiec.
Z tego rodu pochodziła hrabina Zofia Wallis – kolatorka kościoła, który został zbudowany m.in.
dzięki jej olbrzymiemu osobistemu i finansowemu
zaangażowaniu. Ostatnimi właścicielami Słociny
była rodzina Chłapowskich. Ich przedstawiciel –
Alfred – w czasach międzywojennych był ambasadorem II Rzeczpospolitej w Paryżu.
W skład zabytkowego zespołu w Słocinie, oprócz
kościoła i kaplicy, wchodzą jeszcze plebania z 1812
r., wikarówka z 1890 r., organistówka z XIX w.,
ochronka z 1896 r. (przeznaczona w późniejszych
latach dla sierot po żołnierzach poległych w trakcie
trwania I wojny światowej) oraz stodoła i spichlerz
z XIX w. Wybudowanie przy kościele tak obszernych zabudowań gospodarczych, podyktowane
było posiadaniem przez parafię olbrzymiej połaci
ziemi ciągnącej się od kościoła aż do pochodzącej
z 1804 r. kapliczki św. Rocha stojącej przy drodze
do Chmielnika. n

Neznámy je presný dátum vzniku farnosti v Słocine. Je známe iba to, že existovala u v roku 1421.
Súčasný kostol v Słocine vznikol v roku 1916. Posledne bol kostol slávnostne vysvätený 8. septembra 1932 a bol zasvätený sv. Róchovi a Martinovi.
Bol to už tretí chrám, keďže v Słocine najprv existoval drevený kostol. Ako hovoria obyvatelia, sv.
Martin je patrónom kostola, kým sv. Rochus farnosti, čiže ľudí.
Tehlovo-kamenný chrám v Słonine vznikol vo
vtedajšom módnom nadvislanskom neogotickom štýle. O jeho charakteristickom vzhľade vypovedá obrovská 60-metrová veža. V presbytériu
sú predstavení patróni Słociny: sv. Martin odovzdávajúci polovicu svojho plášťa chudobnému
a procesia s podobizňou sv. Rócha, zachytávajúca
sobor v Kostnici.

tekst i fot. Agata Chmura, fot. Krzysztof Zieliński
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Jasna Góra
Lewocza, wpisana na listę światowych zabytków UNESCO,
stała się mekką turystów z całej Europy. Ale Słowacy
przybywają tu najczęściej nie dla jej atrakcji turystycznych,
jako klejnotu Spisza, jak niektórzy mówią o mieście i jego
zabytkach, ale do sanktuarium maryjnego znajdującego
się na Olivetskiej Horze.

O

livetska Hora (781 m n.p.m.), położona
w odległości ok. 2 kilometrów od Lewoczy, wchodzi w skład południowego podnóża Gór Lewockich. Z miasta można dostać się
do sanktuarium na dwa sposoby: krętą asfaltową
drogą, bądź stromą pielgrzymią ścieżką, przy której znajdują się kapliczki pątnicze z 1869 roku. Do
samego kościoła prowadzi lipowa aleja, od czasów
pielgrzymki na Słowację papieża-Polaka nazwana
jego imieniem. Jan Paweł II przybył na Mariańską
Horę w 1995 roku. Na rozległych błoniach zgromadziło się wówczas kilkaset tysięcy pątników, w tym
także z Polski, Ukrainy, Czech, Węgier i Rumunii.
Wizytę Ojca Świętego upamiętnia w sanktuarium
tablica umieszczona przy drzwiach prowadzących

do świątyni. Ale to nie jedyny rekord frekwencji, jaki padł w Lewoczy. W 1991
roku w wielkiej narodowej
pielgrzymce wzięło udział
pół miliona pielgrzymów,
czyli na Mariańską Górę poszedł wtedy co 10. Słowak.
Tradycja pątnicza związana
jest z gotycką figurą Maryi,
pochodzącą z XV wieku i ze
świętem Nawiedzenia, które u naszych południowych sąsiadów obchodzone jest 2 lipca (główne uroczystości odpustowe przypadają zawsze
w pierwszą niedzielę tego miesiąca).
Początki sanktuarium sięgają pierwszej połowy
XIII stulecia – czasów, kiedy na Węgrzech, w skład
których wchodziła wtedy Słowacja, panował król
Bela IV. W 1241 roku jego ziemie najechali Mongołowie. Król musiał salwować się ucieczką, a najeźdźcy zawładnęli całym krajem. Chociaż rządzili
nim zaledwie rok1, wybili prawie połowę populacji
Węgier i zrównali z ziemią całe wsie i miasta. Ci,
którzy uszli z życiem, chowali się w górach i lasach.
Tradycja głosi, że w miejscach, gdzie schronienie
znaleźli uciekinierzy, na drzewach umieszczano
obrazy i figury Matki Bożej. Podobnie uczynili
mieszkańcy Lewoczy, którzy mieli ukryć się w znajdującym się Olivetskiej Horze gródku (jego istnienie potwierdzają badania archeologiczne).
Kiedy zagrożenie minęło, nie zapomnieli, komu
zawdzięczali ocalenie. Z Lewoczy, a wkrótce i z całego Spisza, wyruszyły grupy pątników w podzięce
za uratowanie życie w czasie nawały mongolskiej.
W 1247 roku wzniesiono tu dziękczynną kaplicę
pw. Nawiedzenia Matki Bożej, a wzniesienie poczęto od tej pory zwać Marianską Horą (Górą Matki
Bożej czy też Górą Maryjną). Kiedy w 1311 roku
w Lewoczy pojawili się franciszkanie, otoczyli to
miejsce staranną opieką i zadbali o rozpropagowanie kultu Bożej Rodzicielki. W 1322 roku z inicjatywy lewockiego proboszcza Henryka kościółek
wyremontowano i zadbano o godny sanktuarium
1
W 1242 r. zmarł Wielki Chan Ugedej, wtedy wojska mongolskie wycofały się z Europy do ojczyzny. Król Bela powrócił
do kraju i rozpoczął odbudowę. Stworzył wówczas dużą armię
i wybudował sieć fortec, na wypadek ponownego najazdu nieprzyjaciół. Historia nadała mu za to przydomek Wielki.

Po lewej: gotycka figura Maryi
z XV wieku znajduje się
w ołtarzu głównym świątyni

Levoča

SŁOWACJA

KOSZYCE
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Panorama Lewoczy z Mariańskiej
Hory, na której stoi świątynia
będąca celem pielgrzymek
wiernych (po prawej)

Drewniana kaplica dla
grekokatolików z 1847 r.

wystrój. Coraz większa sława tego miejsca sprawiła,
że wkrótce świątynia okazała się za mała na potrzeby wzrastającej ilości pielgrzymów. Przybywali oni
nie tylko ze Spisza, ale pojawiali się z innych części
Węgier, a także zza północnej granicy – z Królestwa
Polskiego. Dlatego kolejnej przebudowy świątyni,
związanej zarazem z jej powiększeniem, dokonano
w 1470 roku z inicjatywy proboszcza Serwacego.
Wówczas to do kościoła trafiła rzeźba Matki Bożej,
która być może zastąpiła wcześniejszy, zniszczony
wizerunek Maryi.
Wiary w cudowną moc Mariańskiej Hory nie
osłabiła nawet reformacja, przybywano tutaj nadal,
chociaż ówczesne władze zakazały pielgrzymowania do sanktuarium, a nieposłusznych karano
grzywną. I chociaż Lewocza była jednym z głównych ośrodków
reformacji, to kult Matki Bożej
był tak zakorzeniony w okolicy,
że podobno nawet ewangelicy
obchodzili święto Nawiedzenia.
Kiedy nastąpiła rekatolicyzacja
Słowacji (Wegier), Matce Bożej
z Lewoczy przypisywano zwycięstwo katolicyzmu. Znowu na
Mariańską Górę podążyły grupy
pątników, a w 1671 roku odbyła
się wielka pielgrzymka, od czasu
której Matkę Bożą z Lewoczy poczęto czcić jako patronkę trwających w wierze. Stolica Apostolska doceniła moc tego miejsca.
Dwa lata później sanktuarium
otrzymało od papieża Klemensa
X liczne przywileje odpustowe.
Tłumy ściągające do sanktuarium wymusiły rozbudowę
świątyni. Z inicjatywy proboszcza Stephena Györffego wzniesiono tu w 1698 roku barokowy
kościółek. W 1766 roku dzięki
życzliwości cesarzowej Marii

Teresy, żarliwej katoliczki, dokonano jego przebudowy. Jednak i ta świątynia wkrótce okazała się za
mała. W 1819 roku wybudowano z inicjatywy proboszcza Jana Ehrnspergera kolejny kościół, którego
konsekracji dokonał biskup spiski Michael Leopold
von Brigido Marenfels Bresoviz. W 1847 roku na
polecenie rzymskokatolickiego proboszcza Józefa
Dulovicza wzniesiono drewnianą kaplicę dla grekokatolików. W tym czasie pochodzący z Lewoczy
ceniony malarz Józef Czanczik przemalował figurę
Madonny w sposób, jaki do dziś możemy oglądać.
Mariańska Góra miała szczęście do lewockich
proboszczów, których wielu było czcicielami Matki Bożej. Kolejny z nich – Celestyn Kompanik –
postanowił wznieść nową siedzibę, będącą godną
oprawą kultu Pani z Lewoczy. Budowę rozpoczęto
w 1906 roku, a zakończono w 1914. Uroczystej konW 2003 roku uroczystości w sanktuarium w Lewoczy przebiegały pod hasłem Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików. Stanowiły one
przygotowanie do Pielgrzymki Narodów, która
w następnym roku ruszyła do austriackiego Mariazell – jednego z największych w Europie sanktuariów maryjnych. Połączone jest ono specjalną trasą turystyczną z Lewoczą i Częstochową.
Ten europejski szlak pielgrzymkowy liczy prawie 1300 km. Na polskim odcinku Szlaku Maryjnego (325 km trasy głównej i 86 km odgałęzień) znajduje się 19 sanktuariów maryjnych,
6 zabytkowych kościołów drewnianych, a także dwa zespoły architektoniczne (Lanckorona
i Wygiełzów). Trasa przecina granicę w Łysej nad
Dunajcem, skąd prowadzi w kierunku Lewoczy.
Przygotowane przez austriackich specjalistów
założenia dla polskiego odcinka przewidują, że
jego pielgrzymkowy wariant pieszy można pokonać w ciągu 18–19 dni. Szlak maryjny można
także przejechać na rowerze.
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Zwyczaj umieszczania pamiątkowych napisów na kamieniach cokołu świątyni
ma już ponadstuletnią tradycję, o czym świadczą teksty w języku węgierskim
sekracji osiem lat później dokonał biskup spiski Jan
Wojtaszak – słowacki kandydat na ołtarze.
Na Mariańskiej Górze stanęła neogotycka świątynia, której strzelista wieża doskonale jest widoczna z miasteczka. W tym samym stylu utrzymany
jest również wystrój świątyni. Neogotycki ołtarz,
będący oprawą dla cudownej figury Matki Bożej
powstał z fundacji bpa Wojtaszaka. Maryja została ukazana w postawie stojącej w chwili powitania
z Elżbietą, matką Jana Chrzciciela. Jej postać otacza
Wśród słynnych pątników, którzy pielgrzymowali do stóp Lewockiej Pani, oprócz wspomnianego już Ojca Świętego Jana Pawła II, byli m.in.:
prymas Polski kard. Józef Glemp (1995), abp
Henryk Nowacki pełniący funkcję nuncjusza papieskiego na Słowacji (2005), metropolita Wiednia kard. Christoph Schönborn (2008). To czasy
najnowsze, lecz już w 1494 roku przybył tu…
król Jan Olbracht.
złocista mandorla. Przypuszcza się, że autor statuy
pochodzi z kręgu artystów skupionych wokół mistrza Pawła z Lewoczy.
Miejsce to od lat przyciąga pątników, a ruch
pielgrzymkowy nie zanikł nawet w czasach komunizmu. W Czechosłowacji Kościół był prześladowany, za udział w mszy świętej wyrzucano z pracy,
zdarzało się, że podążających na Mariańską Horę
szczuto psami. Słowackie sanktuarium u podnóża
Tatr zostało przyjęte do europejskiej sieci maryjnych miejsc pielgrzymkowych (do których należą
największe miejsca kultu m.in. Lourdes, Fatima
i nasza Częstochowa). Decyzję w tej sprawie podjęli
delegaci europejskiego stowarzyszenia sanktuariów
maryjnych 2005 roku podczas nadzwyczajnego
zgromadzenia w węgierskim Mariapocs (gdzie
znajduje się sanktuarium greckokatolickie, w którym czczona jest Płacząca Madonna). O umieszczeniu Lewoczy w sieci europejskich sanktuariów
zdecydował właśnie fakt, iż była oazą wolności
dla licznych pielgrzymów w czasach komunizmu,

a w czasach powszechnej laicyzacji
zadziwia
obecnością kilkusettysięcznej rzeszy wiernych
przybywających każdego roku na uroczystości Nawiedzenia
Najświętszej Maryi
Panny.
Historyczne i duchowe znaczenie tego miejsca
dla całego regionu
podkreślał również
Jan Paweł II w trakcie swej pielgrzymki. Wtedy to
umocnił się fenomen ogromnych zgromadzeń pielgrzymów w świątyni. Przybywający do sanktuarium
pielgrzymi, to przede wszystkim wierni z całego
północno-wschodniego regionu kraju, zaliczani do
tradycyjnie wierzących katolików i grekokatolików.
Jego sława już dawno przekroczyła granice diecezji spiskiej i samej Słowacji. W historię pątniczą
Mariańskiej Hory wpisują się również pielgrzymki
żołnierzy. Także i Wojsko Polskie od 1999 roku przybywa tutaj na początku lipca. Do stóp Lewockiej Pani przybywają również grupy żołnierzy niemieckich
i austriackich ze swoimi kapelanami.
Wzgórze Maryjne odwiedza rocznie
około 2 mln ludzi, z tego w pierwszym tygodniu lipca około miliona, łącznie z tymi,
którzy przybywają na uroczystości odpustowe. Świadczy to o niezwykłej mocy tego miejsca, zwłaszcza biorąc pod uwagę,
że Słowacja liczy nieco ponad 5 milionów
obywateli. Warto pamiętać, że Lewocza
ma nie tylko znaczenie kościelne, lecz także narodowe, gdyż w I połowie XIX wieku
Spisz stanowił centrum słowackiego ruchu niepodległościowego. n

Pamiątkowa tablica wmurowana w ścianę kościoła po
wizycie w Lewoczy papieża Jana Pawła II w 1995 r.

We wnętrzu często można zobaczyć
modlące się kobiety w tradycyjnych
regionalnych strojach

Polecane Lektury
Kapliczki mają szczególne miejsce w naszej narodowej kulturze i tradycji. Utrwalają „ślady wiary” naszych
przodków, mają także wymiar narodowy – trudno przecież o bardziej rozpoznawalny element polskiego krajobrazu jak kapliczka zawieszona na drzewie. Lektura tej publikacji to wyprawa w niezbyt odległą przeszłość,
większość opowiedzianych historii dotyczy XIX i XX wieku. A niezwykła staranność wydania, setki archiwalnych i współczesnych zdjęć, widokówek, reprodukcji obrazów oraz map, a także barwny język narracji powodują, że drugie już wydanie tej książki jest nadal nie lada gratką dla regionalistów, jak i znawców dobrej
literatury historycznej.

Edward Marszałek, Leśne ślady wiary. Kapliczki i cmentarze na terenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Wydawnictwo Ruthenus, Wydanie II, Krosno 2010

Czy trudno opisać obrazem 158 km2 gminy Baligród? Olbrzymi album, wydany dzięki dotacji WFOŚiGW
w Rzeszowie, pokazuje, że jeśli za pracę wezmą się profesjonaliści – to nie. Słowo wstępne autorstwa
Edwarda Marszałka kreśli obraz niezwykłego miejsca ciężko dotkniętego przez historię i ludzi, a drugiej
strony sowicie obdarowanego przez naturę: krainę cisa, olszy kosej i sosny reliktowej, z licznymi rezerwatami oraz największymi ssakami: niedźwiedziem, żubrem i wilkiem. To wrażenie wzmacniają zdjęcia
Ireneusza Jóźwika, szczególnie ciekawe, gdy przedstawiają elementy szaty roślinnej i krajobrazu tej jakże
malowniczej gminy.

Edward Marszałek, Gmina Baligród. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe,
Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2010

Włodzimierz Małek to artysta-fotografik z Łodzi, który w końcowych latach XX wieku często bywał w Bieszczadach. I jak widać – oczarowały go całkowicie. „Kreśli” piękno i dzikość tego terenu, penetruje je na piechotę, zatrzymując się na chwilę, aby „zdjąć” upatrzony kawałek przyrody lub też czeka dłuższą chwilę, aby
mgły poranne podniosły się lekko nad polanę. To jeden z bardziej „emocjonalnych” albumów, w którym
uczucia artysty wyrażają się nie tylko poprzez kadr; jedno ze zdjęć podpisał: Tu nawet zwierzęta domowe
czują się szczęśliwe.

Włodzimierz Małek, Bieszczady, Barwy natury, Wydawnictwo drukarnia Gutenberg, Łódź 2010

21 „biografii” drzew z podkarpackich lasów, ale napisanych nie tylko
z punktu widzenia leśnika, ale przede
wszystkim znakomitego znawcy historii Podkarpacia. Stąd też taka ilość
odniesień do naszego regionu, ludzi tu
zamieszkujących, ich tradycji i zwyczajów. Każdy rozdział uzupełniają niezwykłe zdjęcia, zbierane latami, sumiennie
dobrane, część wyciągnięta z przepastnych zasobów archiwalnych. Tu nie ma
miejsca na przypadek, przemyślane
jest każde słowo i fotografia je ilustrująca. A jeden z rozdziałów „Najokazalsze drzewa wśród pomników przyrody województwa podkarpackiego” jest autorstwa znawców tematu – Hanny i Romana Reszelów.

Edward Marszałek, Podkarpackie ballady o drzewach,
Wydawnictwo RS DRUK, Rzeszów 2010

Liczni botanicy dokładnie analizowali świat roślin w dziełach
Adama Mickiewicza. Brakowało
do tej pory podobnej publikacji
związanej z drugim narodowym
wieszczem Juliuszem Słowackim.
Ta publikacja to kompletny wykaz
drzew, krzewów, kwiatów i roślin
uprawnych wymienionych w jego
dziełach z rozszyfrowaniem ich botanicznej przynależności.

Kazimierz Zarzycki, Drzewa, krzewy i kwiaty w poezji
Juliusza Słowackiego, Instytut Botaniki im. W. Szafera
PAN w Krakowie, Arboretum i Zakład Fizjografii
Bolestraszyce k. Przemyśla, Kraków 2009

