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Wczesne wieki
średniowiecza

Jak wyglądała codzienność wczesnośredniowiecznej
wsi i grodu? Czym się charakteryzowały ówczesne
wierzenia i zwyczaje pogrzebowe? Jak rozwijało się
rzemiosło i handel? Co wyróżniało architekturę romańską?
Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć na
wystawie archeologicznej dostępnej w Muzeum Regionalnym
w Stalowej Woli. Blisko 300 eksponatów z całej Polski zgromadzonych
w jednym miejscu, prezentacje multimedialne, ikonografia – wszystko to, aby
przybliżyć dzieje początków naszego państwa i uatrakcyjnić szkolny program nauki historii.

Groty włóczni ze zbiorów Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy

Po prawej:
u góry – kolia z paciorków ze zbiorów
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
u dołu – moneta, tzw. brakteat
Bolesława Wstydliwego ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Krakowie

O

kres wczesnego średniowiecza na terenie Polski jest datowany na czasy pomiędzy
przełomem V i VI wiekiem, a połową wieku XIII.
Jego początek wyznacza pojawienie się zabytków
łączonych ze Słowianami, są to również czasy powstawania państwa polskiego.
Poszczególne działy ekspozycji prezentują w ciekawej aranżacji zabytki związane z życiem codziennym mieszkańców wsi wczesnośredniowiecznej
i grodu, rozwojem rzemiosł i handlu, jak również
zwyczajami pogrzebowymi i wierzeniami. Na wystawie można obejrzeć militaria związane ze średniowiecznym rycerstwem, m.in. przykłady znakomitej
broni: groty oszczepów i włóczni, topory, miecze
oraz ostrogi i strzemiona. Prezentowane są narzędzia pracy i przedmioty codziennego użytku: sierpy,
radlice, ciosły, przedmioty wykonane z kości i poroża zwierząt: igły, szydła, przekłuwacze czy łyżwy
oraz gliniane naczynia, przęśliki, grzechotki. Wśród

ceramiki szczególną kategorię zabytków stanowią
popielnice grobowe. Podziwiać można bogatą kolekcję ozdób z metali: srebra, złota oraz brązu, m.in. kabłączki skroniowe, pierścionki, zawieszki, krzyżyki
czy kolie z paciorków szklanych oraz ozdoby stroju
– zapinki, klamry do pasa. Osobne miejsce przeznaczono na przedstawienie zabytków związanych
z handlem, jak wagi, płacidła żelazne i monety.
W części poświęconej architekturze wczesnośredniowiecznej uwaga skupia się na zagadnieniach
dotyczących rozwoju architektury romańskiej
w Polsce, znajdują się tu m.in. kamienne detale architektoniczne z opactwa benedyktynów w Tyńcu
i zamku królewskiego na Wawelu w Krakowie.
Ekspozycji towarzyszy katalog zawierający kompendium wiedzy dotyczącej archeologii wczesnego
średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem
regionu nad dolnym Sanem i Łęgiem, wraz z wykazem zabytków prezentowanych na wystawie.
Wystawa czynna będzie do 9 stycznia 2011; pon.,
śr., czw., pt. 8.00–15.30; wt. 8.00–18.00, sob., niedz.
16.00–19.00. n

Ako vyzerá každodennosť obce a hradu raného stredoveku? Čím sa charakterizovali vtedajšia
viera a pohrebné zvyky? Ako sa rozvíjalo remeslo
a obchod? Odpovede na tieto otázky bude možné
nájsť na archeologickej výstave dostupnej v Regionálnom múzeu v Stalowej Woli. Približne 300 exponátov z celého Poľska, multimediálne prezentácie,
ikonografia – sú dôležité preto, aby sa priblížili
historické udalosti začiatkov nášho štátu a zatraktívnil školský program vyučovania dejepisu.
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oprac. Krzysztof Zieliński

Województwo podkarpackie jako region administracyjny to twór
wyjątkowo świeży, ale w ciągłości historycznej nawiązujący do przedwojennego województwa lwowskiego, rozbiorowej Galicji i Rusi Czerwonej z czasów I Rzeczypospolitej. Stosunkowo dobrze znamy dzieje
naszego kraju, ale pozwolę sobie na pytanie – jak wygląda wiedza
każdego z nas o historii „małej ojczyzny” – Podkarpacia?
Ile osób wie, że oprócz Krasiczyna, Baranowa, Sobienia, Leska
czy Odrzykonia było jeszcze kilkadziesiąt zamków broniących spokoju tych ziem, a ich resztki zalegają pod cienką warstwą humusu:
nieoznakowane, nieuporządkowane, zapomniane. Ile osób wie, że niszczące żywioł słowiański
najazdy tatarskie spowodowały konieczność zasiedlania spustoszonych terenów przez osiedleńców niemieckich? Dlaczego tak często znaleźć można na Podkarpaciu umocnienia ziemne zwane szańcami szwedzkimi? Kto pamięta, co to była konfederacja dzikowska, albo, że świadomie
w 1946 roku oddziały UPA spaliły prawie wszystkie dwory bieszczadzkie? Zadziwia mnie mała
wiedza o tym obszarze, który – jak wskazują ostatnie badania – kojarzy się Polakom tylko z Bieszczadami, zamkiem łańcuckim i krasiczyńskim, a stolica regionu z… Asseco Resovią.
Dla pełnego zrozumienia dzisiejszego obrazu Podkarpacia konieczne jest nauczenie się
jego historii, jego istotnej różnorodności, której niestety nie potrafimy docenić. I nie tylko tej
przyrodniczo-geograficznej, o czym najlepiej świadczy odmienny krajobraz na południe i na północ od drogi A4. Naszym walorem zawsze byli ludzie tu mieszkający: różni etnicznie i wyznający
różne religie. Nawet teraz, na początku XXI wieku, wyraźne ślady wielonarodowej I Rzeczypospolitej można bez trudu znaleźć tu, na Podkarpaciu. Nawet naszego godło – herb województwa – tak
dobrze o tym świadczy .
Powinniśmy identyfikować się z nim, my jego mieszkańcy, bo szacunek do własnej „małej ojczyzny” nie ma nic wspólnego z szowinizmem nacjonalizmu. Często pojawia się w mediach wątek
„rozbioru” naszego województwa przez sąsiadów, wywołując społeczny odpór, o czym świadczą
nadsyłane do redakcji listy czy emaile. Dlaczego więc tak łatwo pogodziliśmy się z odłączeniem powiatu gorlickiego, części powojennego województwa rzeszowskiego, a po 1970 r. krośnieńskiego?
Chciałbym przybliżyć naszym Czytelnikom „podkarpacką” historię. Zaczynamy cykl artykułów, który odsłoni dzieje dobrze znane historykom, często kontrowersyjne, ale nie istniejące
w świadomości społecznej. Stąd też obecny materiał o Głuchoniemcach czy dzieje niespłaconej
pożyczki zastawu spiskiego. Zapraszamy Czytelników do przypominania historii naszego regionu, a jej elementy na stałe zagoszczą na łamach „Skarbów Podkarpackich”.
Krzysztof Zieliński
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tekst i fot. Jolanta Danak-Gajda

Tajemnice leśnych
Więc rola Twoja, więc dom ojcowy
i one wdzięczne stare dąbrowy,
Więc i mogiły, gdzie dziadów kości,
toć Twoje skarby, Twoje miłości,
Toć wieczne sercu Twemu kochanie,
bo wiele minie, a to zostanie…
Mogiły, o których przed laty pisał Wincenty Pol, wichry historii porozrzucały również po
podkarpackich lasach. Spacerując po lesie nawet nie zdajemy sobie sprawy, że chodzimy
również po grobach, a tych mogił leśnych na Podkarpaciu jest naprawdę wiele. Od
najdawniejszych czasów ludzi chowano nie tylko na cmentarzach, ale również w lasach.
Często opuszczone cmentarze zarośnięte są lasem. Przy okazji Święta Wszystkich Świętych
warto mieć w pamięci, że las to również mogiły.

P

Las Sokolec pod Prządkami
w Czarnorzekach

Miejsce po cmentarzu cholerycznym
w Księżym Lesie

od Prządkami zupełnie niedawno archeolog dr Józef Janowski dokonał odkrycia
kurhanów. Chodząc po
lesie znalazł kilkadziesiąt
niewielkich kopczyków,
mocno już obniżonych,
które są grobami kultury
ciałopalnej sprzed tysiąca lat. Być może spoczywają tu szczątki przedstawicieli państwa Wiślan.
W każdym razie na terenie lasów istnieje kilkanaście grodzisk wczesnośredniowiecznych, wokół
których na pewno istniały kiedyś cmentarze, takie
jak w lesie Sokolec pod Prządkami. Kurhany trudno
dostrzec latem, ale późną jesienią, jak liście z okolicznych drzew i porastających je jeżyn opadną, te
niewielkie kopczyki są lepiej widoczne. Ale tylko
archeolodzy wiedzą jak odczytać ich zawartość.
Podczas odkrywek znaleziono resztki kosteczek,

potłuczone skorupki z naczyń rytualnych, jakieś
opalone kamienie, które mają nieco inną barwę niż
pozostałe. Archeolodzy rozkopali zaledwie kilkanaście kurhanów, na skarby nie natrafiono, jeśli nie
liczyć żelaznej bransolety i resztki ceramiki. Kurhany powstawały z tzw. stosu pogrzebowego: na wybrukowanej kamieniami podstawie ustawiano stosy
drewna i na tym ciało zmarłego. Dziś trudno wyobrazić sobie, jak wyglądał cały rytuał ciałopalenia,
ale sądząc po podobnych obrzędach w dzisiejszych
kulturach świata, musiał być bardzo uroczysty. Po
spaleniu kurhan obkładano kamieniami oraz ziemią i tak doczekał do naszych czasów. Przez tysiąc
lat opadł i najwyższy ma może mieć teraz zaledwie
pół metra.
Cmentarz choleryczny w Księżym Lesie w Krościenku Wyżnym
Zmarłych w wyniku zarazy zwykle chowano poza
wsią, był to rodzaj zabezpieczenia przez chorobą.
Wydzielano skrawek ziemi w lasach i do jednego
grobu wrzucano ciała. Posypywano je wapnem,
żeby się zaraza nie rozprzestrzeniała. Takich zbiorowych mogił cholerycznych jak w Krościenku jest
wiele w naszych lasach. Niektóre nie są już widoczne, choć w pamięci mieszkańców wsi pozostały.
Ciekawa jest historia odkrycia cmentarza cholerycznego w Krościenku. Miejscowy ksiądz Jan
Szpunar o zainteresowaniach historycznych, penetrując księgi parafialne, w najstarszej z nich pochodzącej z 1700 roku, pod datą 1847 odkrył dużo
większą niż w innych latach liczbę pogrzebów. Było ich ponad 300 w samym tylko Krościenku i 57
w Iskrzyni, która wtedy stanowiła jedną parafię
z Krościenkiem. Zaskoczony tym zaczął szukać
przyczyn i wczytując się w odręczne zapiski w księdze obok nazwisk odkrył powtarzające się słowa:
zaraza, zaraza, zaraza...
– Przerażające było to, że w tym samym czasie
umierały całe wielopokoleniowe rodziny, dziadkowie, rodzice i maleńkie dzieci – mówi ks. Jan
pokazując mi stare zapiski. Zastanawiał się, dla-
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mogił
czego zaraza w 1847 roku? – Odkrycie tej zagadki
znalazł w kronice ks. Andrzeja Nowiny Ujejskiego, który był proboszczem w Krościenku w latach
1831–1867. Wspomina on, że jeszcze przed rzezią
galicyjską krążyła taka przepowiednia, iż rok 1846
będzie zły dla szlachty, rok 1847 zły będzie dla
chłopstwa, natomiast 1848 dla urzędników cesarskich. I ta przepowiednia się faktycznie sprawdziła.
W 1846 roku podjudzeni chłopi przez emisariuszy
zaczęli napadać na dwory, palić, mordować, grabić.
W Krościenku na szczęście nie doszło do zabójstw
– mówi ksiądz Jan.
Dwory nie obsiały pól i kiedy nadszedł 1847 rok,
wiosną głód zaczął zaglądać w oczy ludziom. Tak
samo na wsi, rok był nieurodzajny, zimno, deszcze,
chłopi nie chcieli odrabiać pańszczyzny i to wszystko sprawiło, że zabrakło chleba. Głód nastał, a wiadomo siostrą głodu zawsze była zaraza i nie trzeba
było czekać na efekty. Ludzie puchli z głodu. Jak
mówiono, można było znaleźć zmarłych nawet pod
płotami, przy drodze, dzieci przychodziły żebrzące, ale też nie znajdowały jedzenia. Ksiądz Ujejski
wspomina, że nastał taki pomór, że brakło desek
na trumny. Zmarłych owijano więc w słomę, przewiązywano powrósłami i wozami wywożono do
tej wspólnej mogiły w północno-zachodniej części
Księżego Lasu. Wielką pomocą okazał się wtedy
dwór krościeński. Dziedziczka Krościenka Cecylia
Jabłonowska, siostra Aleksandra Fredry, przez cały
przednówek kazała w dworskiej kuchni wydawać
posiłki dla 200 osób. Sprowadziła także lekarza,
który pomagał tutejszym ludziom.
Po latach mogiła w Księżym Lesie jest wciąż widoczna. Obrosła barwinkiem, przypomina czarny rok w historii Krościenka. Kilka lat temu, na
650-lecie wsi, z inicjatywy miejscowego Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” położono kamień, na
którym umieszczono tablicę z napisem upamiętniającym tę tragedię.
Pamiątki I wojny światowej w Beskidzie Niskim
W 1915 roku w okolicach Gorlic rozegrała się
wielka bitwa między wojskami austrowęgierskimi
a rosyjskimi, określana „polskim Verdun”. Po obu
stronach zginęło tysiące żołnierzy. Jeszcze podczas
działań wojennych w cesarskiej Austrii powołano oddział grobów wojennych, który miał na celu
godne pochowanie poległych. Oddział należący do
Twierdzy Kraków zadbał o mogiły rozsiane po terenie jej podległym, a więc na zachód od Przełęczy
Dukielskiej. Do dziś pozostało tu dziesiątki cmentarzy, usytuowanych przeważnie na wzgórzach,
w miejscach widocznych, aby przypominały chwałę
CK oręża. Do projektowania cmentarzy zaproszono najwybitniejszych w owych czasach architektów,
z których najbardziej znany jest Słowak Duszan

Jurkowicz. Jego projektu są m.in. cmentarze na
Przełęczy Małastowskiej,
w Wysowej, Koniecznej, Regetowie Wyżnym,
Gładyszowie, w Nowym
Żmigrodzie i Woli Cieklińskiej. W sumie zaprojektował ich ponad
30. Wszystkie znakomicie
wkomponowane w karpacki krajobraz, inspirowane regionalnym budownictwem i elementami
starosłowiańskich świątyń. Najpiękniejszym dziełem Jurkowicza jest cmentarz na Rotundzie. Leży
na czerwonym beskidzkim szlaku, wejść można od
strony Zdyni, lub krótszą trasą z Regatowa. Cmentarz, który jest właśnie odbudowywany, znajduje
się na samym szczycie. Składa się z pięciu drewnianych wież-gontyn, jednej potężnej w środku i czterech mniejszych po bokach. Spoczywa tu 42 Austriaków i 12 Rosjan. Niektórzy znani z nazwisk. Na
Rotundzie, tak jak na każdym z zaprojektowanych
przez Jurkowicza cmentarzy, zamieszczona jest
inskrypcja: „Nie płaczcie, że leżymy tak z dala od
ludzi, A burze już nam nieraz się
we znaki dały – Wszak słońce co
dzień rano tu nas wcześniej budzi i wcześniej okrywa purpurą
swej chwały”….
Samotna mogiła żołnierza
września 1939 roku
Pośrodku lasu nieopodal wsi
Równe, na rozstajach ścieżek
znajduje się samotna mogiłą, która opiekują się leśnicy
i młodzież szkolna z Równego.
Podczas kampanii wrześniowej
w 1939 roku zginął tu nieznany żołnierz, prawdopodobnie
był kurierem pocztowym, który
samotnie na koniu przedzierał
się przez rówieńskie lasy wioząc
rozkazy z jednej do drugiej jednostki Wojska Polskiego. Dosięgła go kula nieprzyjacielska i został pochowany przez miejscową
ludność. Grób nieznanego żoł-

U góry: cmentarz na Rotundzie

Leśna mogiła nieopodal wsi Równe
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Po prawej: pomnik z gwiazdą
Dawida w Budnej;
poniżej: grób dwóch rozstrzelanych
chłopców żydowskich

RZESZÓW
Krosno
Równe
Regetów
Barwinek

Czarnorzeki
Krościenko
Wyżne
Darów
Surowica

nierza jest zawsze zadbany. Mogiła otoczona jest niewielkim płotkiem, wewnątrz stoi
drewniany krzyż. Znicze płoną tu nie tylko
z okazji Święta Zmarłych, przynoszą je także
turyści, a nawet grzybiarze. Nieznany przechodzień na krzyżu powiesił różaniec.
– Próbowano dociec, kto ku jest pochowany – opowiadał Adam Michno, były leśniczy z Cergowej. – Nawet po wojnie zgłosiła
się pewna rodzina z Lubelszczyzny, która
przypuszczała, że to może być ich syn i brat.
Było to w latach 50. XX wieku lub na początku 60., ale sprawa się nie wyjaśniła do końca.
Mieszkańcy Równego, jak również leśnicy
nie wiedzą, czy była prowadzona kiedykolwiek ekshumacja zwłok nieznanego żołnierza, sądzą więc, że jego prochy nadal znajdują się w miejscu pochówku.
Miejsce kaźni Żydów
W kompleksie Budna leśnictwa Barwinek znajduje się zbiorowa mogiła około 500
Żydów zamordowanych przez Niemców
w 1942 roku. Byli to Żydzi z Dukli i okolic,
a także z Rymanowa. Przywożono
ich na miejsce kaźni, tu rozstrzeliwano i wrzucano do wcześniej
przygotowanego grobu. Mogiła robi wrażenie – jej długość wynosi około 30 m,
a szerokość około czterech metrów.
W centrum pomnik z gwiazdą Dawida
i z napisami w języku polskim i hebrajskim: „W bratniej mogile spoczywa tutaj
przeszło 500 Żydów z Dukli i Rymanowa, którzy zginęli męczeńską śmiercią
z rąk niemieckich morderców dnia 13
sierpnia 1942 roku. Cześć ich pamięci!”.
Miejscem tym opiekuje się Urząd Gminy
Dukla, często pojawiają się ludzie, którzy
wykonują tu prace porządkowe. Również leśnicy dbają o otoczenie mogiły,
traktując ten teren jako leśny cmentarz.
Miejscem tym na co dzień zajmują się
również pszczelarze, którzy po sąsiedzku mają swoje pasieki i często tu przebywają. Często przynoszą kwiaty, palą znicze. Ale
ten masowy grób odwiedzają też przedstawiciele
społeczności żydowskiej, rodziny pochowanych.
Zostawiają tu charakterystyczne kamyki, symbole
pamięci i wiary.
Obok masowej mogiły nieco dalej w zaroślach
znajduje się mały grób. Podobno w czasie transportu lub przed wywózką dwóch chłopców żydowskich zdołało się ukryć. Niestety ktoś ich wydał,
przywieziono ich i rozstrzelano w tym lesie, a grób
wykopano kilka metrów w dalej. Tabliczka na mogile brzmi: „Tu leżą bracia Szlomo i Luzer Jarmusz
z Dukli, zamordowani tu w grudniu 42 roku. Napis
położył Simon Jarmusz w 98 roku”.
Mogiła w lesie Budna nie jest jedyną, gdzie pochowani są Żydzi, dawni mieszkańcy tych ziem.
Takich miejsc jest sporo w podkarpackich lasach.

Galicyjskie miasteczka w dużej części zamieszkiwała społeczność żydowska. Taki sam los jak mieszkańców Dukli i Rymanowa spotkał również Żydów
z Leska, Lutowisk, Korczyny, czy Nowego Żmigrodu. Np. na wzgórzu Hałbów nad Żmigrodem pochowanych jest ponad 1250 Żydów, mieszkańców
żmigrodzkiego getta, do którego w czasie wojny
trafili żydowscy mieszkańcy okolicznych miejscowości, także Krosna, a nawet Łodzi.

Żeliwny krzyż na cmentarzu w Darowie

Nekropolie 7
Łemkowskie cmentarze w Darowie i Surowicy
Darów w gminie Bukowsko to nieistniejąca łemkowska wioska, wysiedlona po II wojnie światowej.
Miejscowy cmentarz został wchłonięty przez las.
Leśniczy Jerzy Miliszewski, gdy objął leśniczówkę
Darów na początku lat 70. XX wieku, odkrył ten
cmentarz, na którym znajdowały się trzy leżące już
kamienne nagrobki. Zainteresował się jego losem na
tyle, że nie pozwolił, aby cmentarz zarósł całkowicie.
Dopiero w latach 2001–2002 razem przedstawicielami Stowarzyszenia „Magurycz”, którym kieruje Szymon Modrzejewski, doprowadził do jego całkowitego oczyszczenia z krzaków i postawienia tych trzech
zachowanych nagrobków. Jak twierdzi leśniczy Maliszewski, wieś musiała być biedna, skoro na cmentarzu były tylko trzy kamienne nagrobki. Zmarłych
chowano w grobach, na których stawiano drewniane
krzyże. A te szybko próchniały i przewracały się. Na
cmentarzu rosną stuletnia lipa i świerk. W ostatnim
czasie na koszt Lasów Państwowych wynajęty geodeta wyznaczył na nowo granice cmentarza i został
on ogrodzony żerdziami. A po cerkwi, która stała
w sąsiedztwie, został jedynie żeliwny krzyż. Cerkwisko zarosło zielskiem, głównie miętą.
Darów to była nieduża wieś, według spisu z 1880
roku liczyła 240 mieszkańców, byli to wyłącznie Łemkowie wyznania greckokatolickiego i dwie rodziny
wyznania mojżeszowego, jako że była karczma i tartak prowadzone przez Żydów. Jerzy Miliszewski posiada kopię księgi zmarłych Darowa z lat 1750–1935,
z której wynika, że rocznie na tym cmentarzu chowano od kilku do kilkunastu mieszkańców. Zdarzały się
epidemie tyfusu, ospy i grypy zapisanej przez miejscowego popa jako „giszpanka”, czyli hiszpanka.
Cmentarz w Darowie nie jest jedynym w tej okolicy opuszczonym i zarośniętym przez las. Na tere-

nie leśnictwa Darów w odległości kilku kilometrów znajduje
się jeszcze większa nekropolia
w nieistniejącej wsi łemkowskiej
Surowica. Aby tam dojść trzeba
pokonać rzeczkę, wspiąć się na
dość strome wzgórze, ale wysiłek się opłaca, bo znajduje się
tutaj dużo więcej kamiennych
nagrobków, a niektóre napisy
na nich są dość czytelne. Wieś
była większa, a więc i bogatsza,
stąd duża liczba kamiennych nagrobków lub żeliwnych krzyży.
Zachowały się napisy, epitafia,
dlatego jest ciekawszy od poprzedniego. Więcej można odczytać i dowiedzieć się o historii
wsi. Wstęga na krzyżu jednej
z mogił świadczy, że spoczywa
tu ksiądz greckokatolicki.
Bardzo dobrze zachowany jest
pomnik z 1907 roku z metalową
tablicą informującą, że „zdies
spoczywajet Kristina Różniła”. Rok młodszy jest dość
oryginalny nagrobek z płaskorzeźbą św. Mikołaja,
pod którym spoczywa Joan Diakow. Prawdopodobnie
jest to jedyny wizerunek tego świętego zachowany na
cmentarzu, nie spotkamy go nigdzie w Bieszczadach
ani w Beskidzie Niskim. Jako że św. Mikołaj miał tak
ogromną rangę u grekokatolików, nikt nie śmiał zafundować go sobie na nagrobku. We wsi Surowica
była cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja. Również
tym cmentarzem opiekuje się leśniczy Jerzy Miliszewski. Co roku przed Świętem Wszystkich Świętych
cmentarz jest odkrzaczany i palą się znicze. n

Leśniczy Jerzy Miliszewski przy
jednym z trzech kamiennych
nagrobków na cmentarzu
w Darowie

Tajomstvo lesných mohýl

Nagrobek Joana Diakowa na cmentarzu w Surowicy

Pod obcou Prządky archeológ Józef
Janowski odhalil stredoveké mohyly. Ak
chodil po lese našiel niekoľko malých
kopčekov – hrobov kultúry spaľovania
mŕtvol. Možno tu odpočívajú pozostatky
štátnych zástupcov Wiślanov.
Tí, ktorí zomreli následkom epidémie
boli pochovaní mimo obce. V lese bol vyčlenený kúsok zeme a do jedného hrobu
boli nahádzané telá posýpané vápnom,
aby sa epidémia nerozširovala.
V roku 1915 sa v okolí Gorlíc rozohrala veľká bitka medzi rakúsko-uhorskou
a ruskou armádou. Na obidvoch stranách
zahynuli státisíce vojakov. Bolo zriadené
oddelenie vojnových hrobov, ktoré malo
za cieľ dôstojne pochovať padlých, dodnes na tomto území pretrvali desiatky
cintorínov.
Uprostred lesa neďaleko obce Równe, sa na rázcestí nachádza samotná

mohyla. Počas útoku na Poľsko v roku
1939 tu zahynul neznámy vojak, pravdepodobne poštový kuriér, ktorý sa sám na
koni predieral a viezol nariadenia z jednej do druhej jednotky Poľskej armády.
Zasiahla ho guľka nepriateľa a bol pochovaný práve na tomto mieste.
V lesnom komplexe Budna pri Barwinku sa nachádza hromadná mohyla
s približne 500 Židmi, ktorí boli vyvraždení
Nemcami v roku 1942. Boli to Židia z Dukly
a okolia teda aj z Rymanowa. Boli dovážaní
na miesto mučenia, tu boli zastrelení a nahádzaní do pripraveného hrobu.
Darów v obci Bukowsko je neexistujúca lemkovská dedina, ktorá bola
vysídlená po 2. svetovej vojne a miestny
cintorín pohltil les. Začiatkom 70. rokov
20. storočia lesník Jerzy Maliszewski našiel cintorín, na ktorom sa nachádzali tri
ležiace kamenné náhrobky.
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Klejnot
Wapowskich
Hyżne to wieś położona na
Pogórzu Dynowskim, w dolinie
potoku Tatyna, będącego dopływem rzeki Strug. Miejscowość leży na prastarej drodze
handlowej prowadzącej z Bachórza do Tyczyna i Rzeszowa,
której odgałęzienie w Szklarach
biegnie doliną Sanu do Przeworska i Jarosławia.

Od lewej: widok na prezbiterium
sanktuarium z amboną i ołtarzem
głównym i otoczony kultem obraz
Matki Boskiej Łaskawej

H

yżne istniało już przed 1436 r. Po raz pierwszy pojawiło się w dokumentach sądowych
dotyczących sporu między Małgorzatą
z Dynowa a jej stryjem – Mikołajem Kmitą. Wchodziło kolejno w skład dynowskich dóbr rodzin:
Kmitów, Denowskich, Rzeszowskich i Tarnowskich. Od 1523 r. właścicielami wsi nad Tatyną
zostali Wapowscy. W 1592 r. miała tu miejsce niezwykła uroczystość. Do świątyni trafił obraz Matki
Bożej ofiarowany przez właścicieli wsi. W dokumentach dotyczących aktu przekazania, Wapowscy
określili ten niezwykły dar jako największy klejnot
swego domu. Świadczy to, jak wielkim kultem
i szacunkiem był już wtedy otoczony obraz. Ten
przekaz historyczny dokumentuje równocześnie
pochodzenie wizerunku słynącego łaskami i datuje
powstanie obrazu przed rokiem 1590, kiedy to Katarzyna Wapowska na wzgórzu zwanym Tatarską
Górą ufundowała drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych. Badania archeologiczne potwierdziły tutaj istnienie w XI–XII w. grodziska. Była to
prawdopodobnie wczesnośredniowieczna warownia obronna strzegąca prastarego szlaku handlowe-

go prowadzącego z Rusi do Krakowa. Wykopaliska
odkryły wały ziemne o długości 43 m, szerokości
16 m i o wysokości prawie pięciu metrów. Mało też
kto wie, że w otoczeniu kościoła znajdują się pozostałości murów obronnych z XVII stulecia.
Po Wapowskich Hyżne znalazło się w ręku rodziny Nieborowskich. Także i ci nie szczędzili grosza
miejscowej parafii. Finansowali nie tylko budowę
kościoła w Hyżnem, ufundowali także i wyposażyli dom dla ubogich. Chlubnie zapisali się także w dziejach ojczyzny. Przedstawiciel tego rodu
– Kasper Aleksander Nieborowski poprowadził
swych chłopów przeciwko nawale tureckiej. Jeden
z nich w 1674 r. pod Lwowem uratował mu życie,
za co otrzymał tytuł szlachecki i nazwisko Nawrotowski, a jego synowie (Antoni i Kazimierz) byli
później proboszczami kościoła na Tatarskiej Górze. W 1785 r. Hyżne zostało zakupione przez Jędrzejowiczów, mających wtedy swoje dobra na Staromieściu w Rzeszowie. W odróżnieniu od innych
miejscowości Podkarpacia terenu tego nie objęła rabacja galicyjska. Miejscowi chłopi pilnowali dworu,
aby nie dopuścić do jego zniszczenia. Świadczy to

o powszechnym szacunku i przywiązaniu,
jakim cieszył się wśród okolicznych chłopów ówczesny dziedzic – Grzegorz Jędrzejowicz. Po zniesieniu pańszczyzny tereny te
objęła osławiona nędza galicyjska. Stało się
to przyczyną wzrostu emigracji zarobkowej,
za chlebem wielu wywędrowało za ocean.
Szczególne nasilenie wyjazdów nastąpiło na
początku XX w. Ci, którzy opuścili rodzinne
strony, nigdy o nich nie zapomnieli. W Stanach Zjednoczonych powstał w Chicago
„Klub Hyżnego” skupiający potomków dawnych emigrantów i przyjaciół miejscowości.
W latach 1911–1917 miejscowość należała
do notariusza z Rzeszowa Tadeusza Stanisza, który odsprzedał ją ostatniemu dziedzicowi – Konstantemu hr. Dzieduszyckiemu.
Pierwsza wzmianka o istnieniu w Hyżnem parafii rzymskokatolickiej pochodzi
jeszcze z 1594 r. Wówczas u stóp wzgórza,
gdzie obecnie znajduje się sanktuarium,
znajdował się drewniany kościółek pw.
Wszystkich Świętych, pochodzący z XV/
XVI stulecia. Został on jednak w znacznym
stopniu zniszczony w trakcie powodzi, która nawiedziła te okolice. Do całkowitej ruiny budynek
doprowadzili Tatarzy, paląc świątynię w czasie najazdu w 1624 r. Ocalał wtedy jednak drugi kościół –
pw. Narodzenia Matki Bożej – stojący na wzgórzu,
ufundowany jeszcze przez Wapowskich w XVI w.
Jak głosi miejscowa tradycja, uratowała go Matka
Boska. Opis tej legendy zanotowany został w starych kronikach kościelnych. Kiedy horda po spaleniu kościółka u stóp wzgórza wpadła do świątyni,
Matka Boża z obrazu, poprawiwszy Dzieciątko na
ręce, pogroziła Tatarom berłem. Na ten widok dowódca padł trupem z wrażenia, a jego wojsko w popłochu opuściło kościół. Tatarzy, jak zanotował stary kronikarz, chyżo Hyżne zajmowali, ale jeszcze
chyżej z niego uciekali.
Kult Matki Boskiej zwanej Łaskawą, zapoczątkowany został przez rodzinę Wapowskich. Jego dalszy
rozwój nastąpił, kiedy wizerunek Bogurodzicy zawisł w kościele. Podczas biskupiej wizytacji w 1745
roku istniało już ponad 300 udokumentowanych
przypadków cudownych uzdrowień dokonanych za
sprawą Matki Boskiej Hyżneńskiej. Dwa lata później bp Wacław Hieronim Sierakowski uznał jej wizerunek za łaskami słynący.
Kult Maryi rozwijał się nieprzerwanie przez następne stulecia. Swoje apogeum osiągnął w XX wieku: 8 września 1932 r. bp ordynariusz przemyski
Anatol Nowak za zgodą Stolicy Apostolskiej koronował cudowny wizerunek. Uroczystość ta zgromadziła u stóp Tatarskiej Góry ok. 70 tys. wiernych.
Na miejscu świątyni ufundowanej przez Wapowskich postawiono w XVIII w. – dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Nawrotowskiego
– obecny kościół będący siedzibą Matki Boskiej
Hyżneńskiej. Oprócz obrazu Madonny ze starej
drewnianej świątyni zabrano do nowego budynku
także co cenniejsze zabytki. Wśród nich znalazła

Krzysztof Zieliński
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się zachowana do dziś renesansowa chrzcielnica z 1592 r. Ma ona kształt kielicha, którego
czasza wspiera się na krótkiej nóżce. Rzeźbiona w formie lwich pazurów podstawa trzonu
oparta jest na dwóch stopniach. Ściany czaszy kielicha zdobią główki czterech aniołków,
a krawędzie kubka pokryte są kamiennym
wzorem. Chrzcielnicę otacza pozłacana koronka wykonana z drewna. Wieńczą ją figurki
Jezusa i św. Jana Chrzciciela ukazane w scenie
chrztu. Na ścianie kielicha zachowała się data
– 1592, będąca metryczką chrzcielnicy.
Równie cenny jest dzwon pochodzący
z XVII w., odlany przez ludwisarza przemyskiego A. Wodzirejowicza, który dzięki zapobiegliwości mieszkańców został uratowany
przed zarekwirowaniem go przez Niemców
w czasie II wojny światowej. Zawisł on w równej wiekiem mu murowanej dzwonnicy.
Sanktuarium w Hyżnem mieści się w późnobarokowym kościele wzniesionym w latach 1727–1739. W czasach późniejszych
był on wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. W latach 1912–1913 z inicjatywy księdza proboszcza I. Łachowskiego dodano
nawy boczne, na przedłużeniu których znajdują
się kwadratowe kaplice. Dzisiaj kościół to trzynawowa budowla z prezbiterium zaprojektowanym
na planie prostokąta. Na dachu świątyni znajduje
się barokowa wieżyczka na sygnaturkę. Wewnątrz
na wyróżnienie zasługuje interesująca dekoracja
stiukowa oraz barokowe wyposażenie kościelne.
W prawej nawie znajduje się ołtarz Najświętszego
Serca Pana Jezusa, w lewej – Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Nowa jest polichromia i witraże w oknach hyżneńskiej świątyni przedstawiające
objawienia Matki Bożej, mające podkreślić maryjny
charakter sanktuarium. Centralne miejsce w głów-

Chrzcielnica z 1592 roku

RZESZÓW
Hyżne
Dynów
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Malowidło ze sceną Wniebowzięcia NMP na sklepieniu nawy głównej

nym ołtarzu zajmuje łaskami słynący wizerunek
Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus ufundowany
przez kasztelanową przemyską. Renesansowy wizerunek Matki Boskiej Łaskawej z Dzieciątkiem został namalowany farbami olejnym na desce lipowej
(209 ×111 cm). Obraz ten zalicza się do tak zwanych
Madonn Apokaliptycznych. Przedstawia całą postać Bożej Rodzicielki na tle chmur (ciemniejszych
na dole, jaśniejszych na górze obrazu), stojącą na
złocistym sierpie księżyca, którego ostre rogi skierowane są do góry. W prawej ręce Madonna dzierży
atrybut władzy królewskiej – berło, a w lewej trzyma
Dzieciątko. Długie włosy Matki w lokach spływają
na ramiona i plecy. Ubrana jest w wiśniową suknię
i niebieski płaszcz obszyty złotą taśmą. Maryja pełnym miłości spojrzeniem patrzy na swego Syna. Jezus prawą rączkę unosi w geście błogosławieństwa,
w drugiej ma umieszczoną zamkniętą księgę. Głowy
obu postaci przybrane są koronami.
W XIX w. obraz był konserwowany, a w pierwszej
połowie XX w. z powodu znacznego zniszczenia
(można sobie wyobrazić jak wyglądały w kościołach dzieła malarskie przez wieki wystawione na
działanie dymu ze świec) został częściowo przemalowany przez znanego wówczas malarza, profesora
wiedeńskiej akademii K. Pochwalskiego (słynnego
portrecisty wybitnych osobistości – m.in. profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i znanych pisarzy
XX-lecia międzywojennego). Artysta, odnawiając
uszkodzone dzieło, pozostawił jednak nietkniętą
twarz Madonny. Kolejna renowacja obrazu miała
miejsce w latach 80. ubiegłego wieku. n

Prospekt organowy w sanktuarium w Hyżnem

Klenot Wapowských
Hyżne je obec, ktorá sa nachádza
v Dynovskom pohorí. Kult obrazu Matky Božej pomenovanej ako Milosrdná sa
začal pri rodine Wapowských. Jeho ďalší
rozvoj nastal, vtedy, keď bol obraz Bohorodičky umiestnený v kostole. V roku 1745
počas návštevy biskupa existovalo už viac
ako 300 zdokumentovaných prípadov
zázračných uzdravení. Dva roky neskôr
biskup Wacław Hieronim Sierakowski
uznal jej obraz zázračný. Sanktuárium
v Hyżnom sa nachádza v neskorobarokovom kostole, postavenom v rokoch
1727–1739. Dnes je kostol trojloďovou
stavbou s obdĺžnikovým presbytériom. V

interiéri si pozornosť zasluhuje zaujímavá
štuková dekorácia a barokové kostolné
vybavenie. Centrálne miesto na hlavnom
oltári patrí obrazu Matky Božej s Dieťaťom, vyvolávajúci zázraky, ktorý darovala
manželka przemyského kastelána. Renesančný obraz Milosrdnej Matky Božej
s Dieťaťom bol namaľovaný olejovými farbami na lipovej doske. Tento obraz patrí
k tzv. Apokalyptickým Madonám. Predstavuje celú podobu Božej Rodičky na
pozadí mrakov, stojacu na zlatistom mesiaci, ktorého ostré rohy smerujú nahor.
Madona drží v pravej ruke atribút kráľovskej moci – žezlo a v ľavej drží Dieťatko.

Ołtarz Najświętszego Serca Pana Jezusa
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tekst i fot. Edward Marszałek

Płonące źródło
z iwonickiego lasu

O walorach uzdrowiskowych Iwonicza Zdroju decydują
przede wszystkim wody lecznicze i klimat. Ten ostatni jest
bardzo mocno związany z istniejącą szatą roślinną. Gdy
ponad 400 lat temu powstawały tu zaczątki uzdrowiska,
po obu stronach doliny szumiały wspaniałe lasy jodłowe
z domieszką dębu i świerka. Wzmiankę o nich znajdujemy
w dziele Ciekawy opis źródła odkrytego w Polsce wydanym
w 1687 roku. Jego autor, dr Jan B. Denis tak opisuje las
na górze Przedziwnej: „Góra ta pokryta jest trawami
i kwiatami tak pachnącymi, że wszyscy, którzy się ku
niej zbliżają, zrazu są zdumieni, a potem przez długi czas
jeszcze odurzeni ich zapachem. Widzi się tam wiele dębów,
jodeł, świerków i innych potężnych drzew, które tworzą
gęsty i przyjemny las.”

wykładanych drewnem
dla łatwiejszego transportu dział. Setki metrów sześciennych tego
surowca pochłonęła też
odbudowa spalonych w
czasie działań wojennych wsi Wólka i Bałucianka. Kolejne obiekty
uzdrowiskowe: „Mały Orzeł”, „Sanato” i „Ekscelsior” były wznoszone wśród lasu na miejscu zrębów zupełnych.
Las iwonicki w tym czasie traktowany był również jako źródło szybkiego zysku. Zdarzało się
w okresie kryzysu w latach 1929–1931, że drewnem

Po lewej: źródełko „Bełkotka”
– stan obecny; poniżej: otoczenie
źródła wg pocztówki z 1900 roku

O

d 1837 roku rozpoczął się rozkwit budownictwa uzdrowiskowego, dla którego podstawowym materiałem było drewno z tutejszych lasów. Inspiratorami tego budownictwa
byli: Karol Załuski oraz jego żona Amelia z d. księżniczka Ogińska, która: „Rysowała plany ładnych
domów, szybko powstałych w miejscach przez nią
wskazanych. Wytyczała w lesie ścieżki zamieniając go w park jodeł i sosen wionący żywicą”. Były
to przeważnie budynki dwukondygnacyjne, całe
z drewna, zachwycające „... bielą swych ścian i harmonizujące z ciemnozieloną szatą lasu”. Zbudowano wówczas pawilon nad źródłem Józefa, kaplicę,
muszlę koncertową i szereg willi. Nieco później powstał Hotel Główny (późniejszy Dom Zdrojowy),
wielki dom piętrowy „Ustronie”, Belweder (Nowy
Pałac) i „Bazar” – okazały budynek w samym centrum. Wszystkie te obiekty pochłaniały średnio kilkaset kubików drewna. Z uwagi na to, że ciosano
je ręcznie, ponad 40% masy stanowiły odpady, czyli
tzw. trzaski. Rozwój uzdrowiska mógł następować
tylko kosztem lasu. I temu ostatniemu na dobre to
nie wyszło.
Mimo, że I wojna światowa oszczędziła samo
uzdrowisko, to jednak przyniosła spore starty okolicznym drzewostanom. Znaczne obszary drągowin i żerdziowin jodłowych na południe od Iwonicza zostały wycięte do budowy „dylowanek”, dróg

wypłacano pobory pracowników zakładu zdrojowego. Doszczętnie wycięto wówczas kompleksy
leśne Insbach i Grabiny. Powstałe w drzewostanie
luki sprawiały, że przybywało coraz więcej wiatrołomów i wywrotów. Ich ofiarą padała zazwyczaj
jodła. Od początku lat 20. ubiegłego stulecia obserwowało się już ekspansję buka i ustępowanie jodły.
Wielkie szkody poczynił huragan w 1931 roku,
kiedy to powalony został drzewostan na stokach
Glorietty i Borowinowej Góry. W roku 1933 nieprzemyślaną wycinką zdewastowano kilka hektarów lasu na zboczach Winiarskiej Góry.
W 1936 r. w związku z trudną sytuacją finansową
właścicieli Zdroju – Załuskich, minister skarbu powołał Zarząd Komisaryczny Zakładu Zdrojowego,
powierzając mu sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową w uzdrowisku. Długi spłacane były z uzyskanych dochodów, a tych dostarczały m.in.

RZESZÓW
Krosno
Iwonicz Zdrój
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Płonąca Bełkotka, pocztówka wg
obrazu Ludwika Stasiaka z 1908 r.

Otoczenie źródła według pocztówki
z okresu międzywojennego,
zniszczone przez Niemców podczas
okupacji hitlerowskiej

lasy iwonickie. Nadal postępował wzmożony wyrąb
lasów przy tolerancyjnym stanowisku ówczesnego
komisarza ochrony lasów. Do pogorszenia się kondycji lasu iwonickiego przyczyniły się prowadzone tu od 1888 r. poszukiwania i eksploatacja złóż
ropy naftowej. Nie tylko istniejące przed II wojną
światową 60 otworów wiertniczych „dziurawiło”
las. Drogi dojazdowe, linie transmisyjne i energetyczne, liczne odciągi linowe mocowane do drzew
dopełniały degradacji. Przez długie lata również zanieczyszczenia przemysłowe negatywnie oddziaływały na jodłę, która jako gatunek wrażliwy została
niemal wyparta z tych okolic.
W roku 1974 wyodrębniono z kompleksu leśnego
powierzchnię 235 ha jako tzw. Park Zdrojowy. Opracowano dlań specjalny plan zagospodarowania, który zakładał jedynie usuwanie drzew martwych. Rolę
leśników sprowadzono do świadczenia „ostatniej posługi”. Brak cięć hodowlanych doprowadził w ciągu
kilkudziesięciu lat do zubożenie środowiska leśnego.
Dominującym typem lasu jest tu buczyna karpacka z niewielką domieszką jodły, jaworu, lipy, sosny

i wiązu. Dla zachowania trwałości lasu konieczne
jest odsłanianie odnowień jodłowych oraz pozytywna selekcja drzew w buczynie. W runie najwięcej jest
tzw. geofitów wiosennych (żywiec gruczołowaty, cebulica dwulistna, konwalia majowa, miodunka ćma,
zawilec gajowy). Występuje też często miesiącznica
trwała, ładnie kwitnąca na wiosnę i ciesząca oko
do zimy swymi srebrnymi blaszkami. Występuje tu
również pnący się po drzewach bluszcz pospolity.
Kilka jego egzemplarzy ma formę kwitnącą.
W wielu miejscowościach Podkarpacia występują
naturalne wycieki ropy naftowej i gazu ziemnego.
Spośród wszystkich rejestrowanych geologicznie
wycieków bitumicznych w tym rejonie największą
sławę zdobyła położona w lasach w pobliżu Iwonicza Zdroju – „Bełkotka”. W obudowanym kamienną cembrowiną stawku woda „bełkoce” na skutek
ulatniania się gazu ziemnego, co dało początek nazwie. Od początku istnienia w Iwoniczu uzdrowiska
„Bełkotka” była wielką atrakcją dla kuracjuszy, źródłem natchnienia dla malarzy i poetów. Pierwszą
wzmiankę dotyczącą płonącego źródła spotykamy
już w roku 1639 w piśmie ks. Fryderyka Alembeka,
sekretarza króla Władysława IV Wazy: „Wody z tych
źródeł mają barwę wody deszczowej w kolor cytrynowy wpadającą, wydają woń jakoby bursztynu zapalonego, olejkiem ziemnym, czyli naftą są przejęte,
dlaczego, gdy w ich proch lub papier zapalony wpuści zajmują się płomieniem i nie gasną łatwo”.
Zapewne z „Bełkotką” też związany jest pochodzący z 1684 roku opis pożaru źródła bitumicznego w okolicach Krosna wywołanego uderzeniem
pioruna. Autorem jego był gdański lekarz Conrad
Archiatr. Z tym wydarzeniem zapewne lud okoliczny związał legendy krążące po okolicy. Jedna z nich
głosi, że w spokojną niegdyś toń „Bełkotki” uderzył
złośliwy piorun. Sadzawka jednak uwięziła go, stąd
woda w niej ciągle kotłuje. Od tej pory jednak żaden grom już jej nie zagroził.
Wielu znakomitych pisarzy i poetów opiewało
ten niezwykły zdrój. Oto słowa Władysława Bełzy
– poety, publicysty, działacza kulturalnego, który w wydanym w 1885 roku przewodniku Iwonicz
i jego okolice pisze: „Nic bardziej uroczego nad widok, jaki sprawia to ogniste źródło, z zapadnięciem
nocy, wśród otaczającego dookoła milczącego lasu.
Zda się, że nagle zostaliśmy przeniesieni do jakiejś
zaklętej krainy, zostającej pod władzą tajemniczej
wróżki, tak głębokie owo niezwykłe zjawisko wywiera na nas wrażenie. Źródło to od nieustannego
bełkotania i wewnętrznego burzenia wody, otrzymało nazwę BEŁKOTKI...”.
O tymże cudzie natury wspomniał słynny „Leonardo ze Wzdowa”, Adam Ostoja Ostaszewski,
związany z Iwoniczem poprzez swą matkę, Emmę
z Załuskich. W jednym ze swych wierszy napisał:
… Tu dawnymi czasy
Ryki dzikiego zwierza napełniały lasy
I przygłuszały szmer płynącej rzeki
I szum wiatru co wzniosłe kołysał smreki
Gdy opodal Bełkotki fala tajemnicza
Płonęła nieustannie niby ogniem znicza…
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W XIX wieku bywał tu ks. Jan Gnatowski, pisarz
i publicysta podpisujący się pseudonimem Jan Łada, zostawił nam poetycki ślad:
W lesie brzmi dziko cygańska kapela,
Płomień Bełkotki wszędzie się rozściela
Panie go krasnym obstąpiły kołem,
Z promieniem w oku i sercem wesołem
Klimat tamtego Iwonicza widać wciąż jeszcze na
dawnych pocztówkach.
Częstym bywalcem w Iwoniczu był Wincenty
Pol, którego brat pracował jako lekarz w tych okolicach. Zafascynowało go „źródło ogień chwytające”
do tego stopnia, że poświęcił mu jeden z bardziej
znanych swych wierszy opublikowany w 1857 roku:
W cieniu tych lasów, coś tam szemrząc słodko
Dziś – jak przed wieki – witasz nas Bełkotko.
A jak natchnienie przez duszę przepływa:
Czysty się płomień z twych nurtów dobywa.
I czcią przejęci nad źródłami twemi,
Wielbimy Boga w cudach naszej ziemi!
Bo ogień święty i szmer źródła rzewny,
Co tajemniczo spod ziemi wychodzi
Jest temu życiu serc naszych pokrewny,
Co się z płomieni i łez cichych rodzi.
Ten poetycki tekst, wyryty w kamiennej tablicy
końcem XIX wieku znalazł się na obelisku zdobiącym „Bełkotkę”. Po jego barbarzyńskim zniszczeniu przez Niemców w czasie okupacji, ponownie
umieszczono go na miedzianej tablicy i wmurowano
w nowy monument według projektu miejscowego rzeźbiarza Władysława Kandefera. Wykonana
w 1959 r. kamienna oprawa źródła zachowała się do
dziś. Niestety, intensywna eksploatacja ropy i gazu
w tym terenie doprowadziła do zaniku właściwości
„Bełkotki”. Dziś jej bulgotanie jest bardzo słabe i na
szczególne okoliczności musi być sztucznie zasilane.
W tej chwili trwa dyskusja nad sposobami „ożywienia” źródła jako atrakcji dla kuracjuszy i turystów.
Mało kto wie, że w wojewódzkim rejestrze pomników przyrody wśród dziesiątków drzew figuruje jedno źródło – w roku 1966 pod numerem 65. zapisano tam „Bełkotkę”. To jedyny tego typu pomnik
przyrody w Nadleśnictwie Dukla, będący prawdziwym klejnotem lasu uzdrowiskowego.
Ścieżka wiodąca „Do Bełkotki” to chyba najstarsza trasa spacerowa w Iwoniczu Zdroju – już 400

lat temu chodzono tędy w celach turystycznych.
Trasa ścieżki rozpoczyna się przy małym parkingu
koło muszli koncertowej i prowadzi łagodnie w górę utwardzonym deptakiem. Zaraz na jej początku,
po prawej stronie, mijamy fragmenty naturalnych odnowień jodłowych, które „przebiły” się przez bukowy
„parasol” i wchodzą już w górną warstwę drzewostanu. Aby uratować te odnowienia, las iwonicki wymaga
wielu zabiegów hodowlanych, które zostały już rozpoczęte. Po lewej mijamy obelisk poświęcony pamięci
Karola hr. Załuskiego, fundatora zakładu zdrojowego
w Iwoniczu. Obecny monument został odnowiony w 2002 r. Dalej spotykamy wiekowe jodły i buki.
W iwonickim lesie zachowało się ich wiele, niektóre
z nich uznano za pomniki przyrody. Najgrubsza iwonicka jodła ma 400 cm obwodu w pierśnicy. Jej siewka
skiełkowała tutaj w okresie między Powstaniem Listopadowym a rabacją chłopską w Galicji i Wiosną Ludów. Mimo, że wiele jodeł ma osłabioną, nie rodzącą
szyszek koronę, opierają się wiatrom i trwają w iwonickim lesie jako żywe pomniki minionych czasów.
Minąwszy 160-letniego buka dochodzimy do
obudowanej kamienną cembrowiną studni i stojącej obok altany. To słynne źródło „Bełkotka” – od
kilkuset lat cel spacerów iwonickich kuracjuszy. n

„Bełkotka” wciąż lekko bełkoce

Po lewej: obelisk z wierszem
Wincentego Pola

Pomník prírody „Bełkotka”
Vo viacerých podkarpatských obciach sa vyskytuje ropa a zemný plyn.
Spomedzi všetkých získala najväčšiu
slávu „Bełkotka”, nachádzajúca sa v blízkosti Iwonicza Zdroju. V jazierku, ktoré je
obstavané kameňom je voda, ktorá „vyviera” v dôsledku uniku zemného plynu,
z čoho vzniklo jeho pomenovanie. Od
čias, keď v Iwoniczi začali prevádzkovať
kúpele, bola „Bełkotka” veľkou atrakciou pre kúpeľných hostí. Prvú zmienku

týkajúcu sa horiaceho prameňa zaznamenávame už v roku 1639 v listine Fryderyka Alembeka, tajomníka kráľa Władysława IV Wazu.
Intenzívne prevádzkovanie ropy a plynu na tomto území spôsobilo zánik vlastností „Bełkotki”. Dnes jej vyvieranie je
veľmi slabé a musí byť umelo vyvolané.
Súčasne trvá diskusia nad spôsobmi „oživenia” zdroja ako atrakcie pre kúpeľných
hostí a turistov.
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z dziełem

tekst Barbara Adamska, fot. WikiCom, Internet

Rubens

Temat artysty w jego pracowni zaistniał na dobre w nowożytnej
sztuce. Nie należy on jednak do przedstawień często pojawiających
się w repertuarze dawnego malarstwa. Dlatego szczególną uwagę
poświęcam obrazowi z kolekcji Dąmbskich, pozostającemu zbiorach
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Kompozycja z wyobrażeniem
atelier barokowego malarza nosi tytuł Apelles malujący Kampaspe.
Około połowy XVII w. anonimowy, flamandzki mistrz wykonał to
wspaniałe malowidło na grubej, dębowej desce.

Apelles malujący Kampaspe,
flamandzki malarz, Muzeum
Okręgowe w Rzeszowie,
ok. połowy XVII w.

Roger van der Weyden, Św. Łukasz
rysujący portret Madonny, Museum
of Fine Arts, Boston, ok. 1440 r.

P

rzy pierwszym spojrzeniu na obraz odczytujemy jego kompozycję jako scenę rodzajową
z udziałem pięciu postaci, rozgrywającą się
w komnacie zasobnego mieszczańskiego domu
lub pałacu. Centralną partię dzieła rozjaśnia rozpięte na sztalugach płótno z niedokończonym wizerunkiem kobiecego aktu, nad którym pracuje
malarz. Pogodne oblicze młodego mistrza wydaje
się dziwnie znajome. Artysta przerwał na chwilę
malowanie, opuścił prawą rękę z pędzlem, lewą zaś
podtrzymuje paletę. Właśnie w tej chwili odwrócił
głowę i spogląda na widza z wyrazem wielkiego zadowolenia, a nawet dumy. Sylwetkę mistrza owija
długa, drapowana w pasie szata ze szlachetnej materii o jedwabistym połysku, pełniąca rolę ochronnego ubioru. Biała kreza i futrzany kołnierz uzupełniają strój artysty. Wydaje się, że malarz nie zwraca
uwagi na opiekuńczy gest stojącego obok mężczyzny. Człowiek ten pewny siebie, śmiały i wyniosły
kładzie rękę na ramieniu mistrza. Mąż ów odziany
w tunikę, przerzucony przez ramię płaszcz i sandały sięgające kolan dumnie pręży tors i kształtną
głowę, udekorowaną laurowym wieńcem. Ostro zarysowany profil jego twarzy wyraża władczość.
Po drugiej stronie płótna lśni ciało modelki stojącej w kontrapoście. Jasnowłosa piękność o mleczno-perłowej karnacji ucieleśnia typ niewieściej urody
znany obrazów Tycjana, a także Rubensa, malarza

bujnych, przesadnie obfitych, kobiecych kształtów.
Za ramieniem dziewczyny stara służąca rozpościera płaszcz z drogiej tkaniny, podbity futrem. Okryje
nim modelkę po skończonym seansie malowania.
Ze świata mitologii pochodzi grubiutki, złotowłosy
Amorek, który zmierza od pozującej ku siedzącemu artyście.
Niewielkie wnętrze pracowni wyposażone jest
w pięknie wykonane przedmioty: aksamitną poduszkę pod stopami modelki, fotel ze spoczywającą
na nim białą koszulą, ozdobioną przy mankietach
i dekolcie misternymi, klockowymi koronkami z jakich w XVII stuleciu słynęły Niderlandy, rzeźbione sztalugi, panoplię skomponowaną z elementów
uzbrojenia. W pogrążonej w cieniu przestrzeni dalszego planu rozpoznajemy bogactwo rzeźbiarskiej
dekoracji ścian i kosztowną tkaninę udrapowaną
pod sufitem w formie baldachimu. Kolorystyka
kompozycji urzeka żywymi, świetlistymi barwami,
znakomitą harmonią tonów wcale niełatwych do
zestawienia. Szmaragdowe zielenie, atramentowe
błękity współgrają z wyrafinowaną, karminową
czerwienią na tle rozmaitej gradacji ugrów, zielonkawych szarości, perłowych i srebrzystych bieli.

jako Apelles
Najwcześniejsze wyobrażenia malarza przy pracy pochodzą z czasów późnego gotyku. W wiekach
średnich traktowano artystów jak rzemieślników
tworzących dla Bożej chwały. Dlatego mistrzowie
średniowiecza w większości pozostawali anonimowi. Pracowali, jak pisał Zbigniew Herbert, „bez wołania o pamięć”. Dopiero w niderlandzkim malarstwie
XV w. i nieco później w sztuce niemieckiej pojawią
się przedstawienia św. Łukasza malującego Madonnę z Dzieciątkiem. Według legendy św. Łukasz
Ewangelista portretował Matkę Boską. Niderlandzcy
mistrzowie pędzla tworzyli wizerunki patronującego
im świętego czcząc w jego osobie artystę.
Najpiękniej pokazał ten temat Roger van der
Weyden (1400–1464). W dwóch wersjach kompozycji (jednej z Ermitażu w Petersburgu, drugiej
z Museum of Fine Arts w Bostonie) św. Łukasz
maluje Marię karmiącą nagie Dzieciątko. Mistrz
umieścił figuralną scenę w loggii otwartej na daleki
pejzaż z architekturą średniowiecznego miasta. Simon Marmion (1420/25–1489), flamandzki reprezentant późnego gotyku, powtórzył w książkowej
miniaturze schemat figuralnej kompozycji van der
Weydena, lecz usytuował ją w pracowni malarza.
Co najmniej dwukrotnie „malarski” epizod z legendy św. Łukasza podejmował Jan Gossaert zwany Mabuse (1478–1533), artysta z Antwerpii, który
łączył tradycje XV-wiecznej niderlandzkiej sztuki
z fascynacją późnym, włoskim renesansem. Postacie
w jego obrazie z praskiej Galerii Narodowej nawiązują do układu kompozycji i stylu van der Weydena, zaś tło wypełnia daleka perspektywa kompleksu
renesansowej pałacowej i sakralnej architektury.
W późniejszym dziele ze zbiorów Kunsthistorisches

Spotkanie

Museum we Wiedniu malarz również
przedstawił św. Łukasza zgodnie z gotycką
tradycją. Wyobrażenie Marii i Dzieciątka
nie poraża już tak dosadnym realizmem
jak u van der Weydena, lecz przekształca
się w wizję Madonny, która otoczona obłokiem i asystującymi aniołkami ukazuje się
rysującemu Ją artyście.
Odrodzenie ze swoim kultem ludzkiego geniuszu przyniosło wyobrażenie malarza jako świeckiej osoby. Obraz mistrza
zmagającego się w swojej pracowni z odtwarzaniem fragmentów natury odnajdujemy w drzeworytach Albrechta Dürera
(1471–1528) i w rysunkach Pietera Bruegla Starszego (1525/30–1569).
W repertuarze renesansowej literatury i sztuki pojawiła się postać Apellesa, znana z tłumaczeń tekstów
Pliniusza i Lukiana. Twórca ten uważany za najznakomitszego malarza wszechczasów stał się punktem
odniesienia dla Petrarki i Vasariego, przyrównujących do niego czołowych artystów renesansu. Apelles
był historyczną postacią i faktycznie można go uznać
za najwybitniejszego malarza greckiego antyku. Pochodził z Kolofonu lub z wyspy Kos. Żył w latach ok.
380–300 p.n.e. Jego działalność przypadła na późnoklasyczny okres greckiego malarstwa. Wykształcony
w tradycji dwóch szkół – doryckiej i jońskiej – podejmował motywy, jakich nikt przed nim jeszcze nie
malował. Poszukiwał też sposobów udoskonalenia
warsztatu. Wszechstronnie utalentowany malował
portrety, kompozycje mitologiczne, historyczne, alegoryczne i rodzajowe. Podobno pierwszy odtworzył
ludzką postać z tyłu, konie w galopie i zjawiska atmosferyczne. Greckie malarstwo w jego czasach
stosowało paletę ograniczoną do czterech barw:
czerwieni, żółci, bieli i czerni, kolorów używanych przez artystów malujących wazy. Apelles
w tej skromnej skali barw wprowadził różnice
walorowe i laserunki. Dlatego malowane przez
niego ciała lśniły świetliście. Talent i śmiałość
poszukiwań sprawiły, że został nadwornym malarzem Filipa II Macedońskiego i jego syna Aleksandra, zwanego Wielkim.
Nie znamy dzieł Apellesa, bo nie zachowało się żadne z nich. Pozostały ich opisy u Pliniusza i Lukiana, a także domysły, że niektóre
jego kompozycje mogły przetrwać skopiowane
przez rzymskich artystów. O osobie najsłynniejszego malarza starożytnej Grecji powstawały liczne anegdoty. Stały się one kanwą
renesansowej legendy o mistrzu. Kiedy humaniści w dobie odrodzenia chcieli oddać hołd
któremuś z wybitnych artystów nazywali go
Apellesem. Tym zaszczytnym mianem określano największych z wielkich: Rafaela, Ty-
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Miniatura Simona Marmiona
z tematem św. Łukasza Ewangelisty
portretującego Matkę Boską

Jan Gossaert zwany Mabuse,
Św. Łukasz malujący Madonnę,
Národni Galerie w Pradze,
ok. 1520 r.
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Dwa obrazy Jodokusa Winghe’a,
Apelles malujący Kampaspe,
z Kunsthistorisches Museum
w Wiedniu, obydwa z ok. 1600 r.

Peter Paul Rubens,
Autoportret z żoną Izabelą Brant,
Alte Pinakothek, Monachium, 1609 r.

cjana, a wczasach baroku Rubensa
i Velazqueza.
W ikonografii Apellesa przeważa
wątek zaczerpnięty z legendy o mistrzu malującym Kampaspe. Mit ów
opowiadał o pracy, jaką Aleksander
Wielki zlecił malarzowi. Król zamówił obraz, który miał przedstawiać
Afrodytę wyłaniająca się z morskiej
piany. Do aktu bogini pozowała
z rozkazu władcy Kampaspe, najpiękniejsza z nałożnic w królewskim
haremie. W czasie malowania Apelles zapałał gorącym uczuciem do
nieziemsko urodziwej kobiety. Zaś
wielkoduszny władca tak wysoko cenił talent artysty, że podarował mu
swoją najulubieńszą nałożnicę. Zapewne romantyczna fabuła tej legendy, jak i możliwość przedstawienia wspaniałego kobiecego aktu
sprawiły, że po temat Apellesa i Kampaspe sięgali
malarze renesansu, baroku, rokoka i klasycyzmu.
Nie dziwmy się, że ten wątek pojawił się najpierw
w sztuce rozmiłowanych w malarstwie Flamandów.
Z wiedeńskiego Kunsthistorisches Museum pochodzą dwie kompozycje Jodokusa Winghe (1544–1603)
z ok. 1600 r. Obydwie przedstawiają pracownię Apellesa, a w niej nagą modelką, malarza przed płótnem
na sztalugach, postacie Aleksandra i Amora, a także
pięknie namalowaną architekturą drugiego planu.
Autor obrazu z rzeszowskiego Muzeum niewątpliwie
wzorował się na obu wersjach tematu pędzla Winghe’a. Nie wiemy, czy malując własne dzieło czerpał
motywy z wiedeńskich płócien, czy tylko korzystał
z odbitek graficznych popularyzujących sceny religijne i alegoryczne mistrza z Antwerpii. Z małymi
odstępstwami od oryginałów powtórzył cały schemat
kompozycji, upozowanie postaci malarza i stojącej
w kontrapoście modelki, putta uchwyconego w gwałtownym ruchu, także służącej z szatą do okrycia swojej
pani. Naśladując malowidła poprzednika odtworzył
według pierwowzorów nawet mało istotne szczegóły: poduszkę pod stopami dziewczyny i dekoracyjnie
drapowaną tkaninę sufitu. Jedynie inaczej przedstawił
Aleksandra, bo w antykizującym stroju. W obrazach,
które mistrz naśladował, władca występował w ubiorze wzorowanym na orientalnych szatach.
Nieokreślony, flamandzki artysta powtórzył motywy kompozycji Winghe’a z pewnymi różnicami
w szczegółach. Uczynił to zapewne pół wieku po
ich powstaniu. Dlatego dzieła tych obu tych malarzy różnią się stylem. Północny manierysta, Jodokus Winghe, jak wirtuoz posługiwał się rysunkiem
perfekcyjnie wyrazistym, doskonale oddającym
skomplikowane pozy ludzkiego ciała, o nadmiernie
wydłużonych proporcjach, lecz modelowanego ze
świetną znajomością anatomii. Surowość linearnego
zarysu sprawiała, że herosi z jego obrazów stawali się
podobni do idealnych kamiennych posągów.
Rzeszowskie malowidło na desce różni się od obrazów Wighe’a swobodą wodzenia pędzlem, miękkim modelowaniem, olśniewającą harmonią barw.

Eleganckie postacie odgrywają w wytwornych gestach scenę z mitu Apellesa, nie tracąc swojej realności. Styl mistrza naszego obrazu ukształtował się
pod wpływem sztuki największych flamandzkich
artystów pędzla: Petera Paula Rubensa (1577–1640)
i Antona van Dycka (1599–1641).
Pewien rozmach, bogaty i wyrafinowany koloryt,
pełna wigoru maniera – wszystkie te cechy pozwalają zaliczyć twórcę dzieła do artystów rubensowskiego kierunku. Zaś sposób malowania miękko
układających się tkanin, rozjaśnianych srebrzystymi refleksami, został przejęty od van Dycka. Nasz
anonimowy artysta odtworzył reakcje psychiczne
swoich bohaterów. Na pogodnym obliczu młodego mistrza błąka się leciutki uśmiech, może jest to
wyraz samozadowolenia, pewności siebie, dystansu
do spraw, które nie dotyczą jego sztuki. Twarz malarza jest wierną podobizną Rubensa, wizerunkiem
dokładnie skopiowanym z autoportretów, które Peter Paul malował z upodobaniem przez całe swoje
życie pełne artystycznej sławy. Niewątpliwe podobieństwo Apellesa z obrazu z Galerii Dąmbskich do
Rubensa potwierdzają: portret artysty z pierwszą
żoną Izabelą Brand (1609–1610 r., Stara Pinakoteka,
Monachium), a także w dwa późniejsze autoportrety
mistrza z 1623 r. (jeden w kolekcji królowej brytyjskiej, drugi w Narodowej Galerii w Australii, w Canberze). Domyślam się, malarz przedstawił któregoś
z możnych protektorów Petera Paula jako Aleksandra, starożytnego króla i wodza, w antycznym ubiorze, z atrybutami cywilnej i wojskowej władzy.
Rubens miał wielu naśladowców, przejmujących
jego improwizujący sposób malowania, jak i nowe,
atrakcyjnie intelektualne tematy, wprowadzone przez
malarza-erudytę do repertuaru barokowego malarstwa. Jedni wywodzili się z kręgu uczniów i współpracowników, inni zetknęli się z jego sztuką tylko dzięki
graficznym reprodukcjom. Trudno określić, do której
grupy artystów należał autor muzealnego Apellesa.

Spotkanie
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Willem van Haecht, Odwiedziny Aleksandra Wielkiego w pracowni Apellesa, Mauritshuis, Haga, ok. 1629 r.
Wiemy jednak, że darzył Rubensa wielką estymą,
gdyż we własnym dziele przedstawił go pod postacią
antycznego artysty, uważanego tych czasach za najznakomitszego mistrza sztuki malarskiej.
Od początku XVII w. wątek Apellesa i Kampaspe
częściej wzbudzał zainteresowanie malarzy. Bardzo oryginalnie potraktował ten temat Willem van
Haecht (1593–1637). Flamandzki artysta przedstawił Odwiedziny Aleksandra Wielkiego w pracowni
Apellesa umieszczając niewielką scenę rodzajową
na tle wspaniałej kolekcji Cornelisa van der Geesta,
przyjaciela i mecenasa antwerpskich artystów. Autor kompozycji sprowadził miniaturowe postacie:
mistrza, pozującej Kampaspe, króla i osób z jego
świty do roli sztafażu, niknącego w scenerii kunstkamery i galerii, o ścianach szczelnie wytapetowanych obrazami. Dlatego dzieło van Haechta ze
zbiorów Mauritshuits w Hadze jest przede wszystkim wyobrażeniem alegorii malarstwa.
W czasach dojrzałego baroku i rokoka mit Apellesa
i Kampaspe chętnie podejmowali artyści wykształceni w szkole weneckiej: Carlo Carlone (1686–1775),
Sebastiano Ricci (1659–1734), a także przedstawiciel
rokoka Giovanni Battista Tiepolo. Jako spadkobiercy
tradycji Tycjana i Veronesa tworzyli sceny malarskiego atelier, zaludnionego tłumem postaci, z tłem wspa-

niałej architektury. Temat
Apellesa pojawił się też
w sztuce klasycystów wielbiących antyk; począwszy
od nasyconej sentymentalizmem wizji Angeliki
Kauffmann (1741–1807)
do płótna Jacquesa Louisa Dawida (1748–1825)
– doskonałej, przejrzystej
kompozycji, o perfekcyjnym rysunku przypominającym rzymskie reliefy.
Jednak w żadnym z przytoczonych przykładów
malarskich ilustracji legendy opowiadającej o tym,
jak nadworny malarz Aleksandra Wielkiego tworzył wizerunek bogini miłości, nie przejawiają się
tak silnie odczucia ich autorów jak w obrazie z kolekcji rzeszowskiego muzeum. Bowiem nieokreślony flamandzki malarz, działający w połowie XVII
stulecia odmalował swój głęboki podziw i uwielbienie dla mistrza, który opanował jego wyobraźnię.
Stworzył zatem dzieło na miarę panegiryku, w którym złożył hołd największym artystom pędzla: antycznemu – Apellesowi i współczesnemu – Peterowi Paulowi Rubensowi. n

Dwie prace Giovanniego Battisty
Tiepola, Aleksander Wielki
i Kampaspe w pracowni Apellesa;
od góry – w Museum of Fine Arts,
Montreal, ok. 1725–1726 r.
oraz w The J. Paul Getty Museum,
Los Angeles, ok. 1740 r.

Od lewej:
Jacques Louis David,
Malarz Apelles,
Aleksander Wielki
i Kampaspe, Musee
des Beaux-Arts,
Lille, 1813 r.;
Sebastiano Riccii, Apelles
malujący Kampaspe,
Muzeum Ermitaż, Sankt
Petersburg, ok. 1705 r.
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Rubens ako Apelles
Téma umelca v jeho pracovni vznikla natrvalo v novodobom umení. Nepatrí k predstavám, ktoré sa často
objavujú v repertoári dávneho maliarstva. Preto venujem zvláštnu pozornosť obrazu z kolekcie Dąmbských,
v zbierkach Obvodného múzea v Rzeszowe. Kompozícia s predstavou ateliérov barokového maliara nosí
titul „Apelles maľujúci Kampaspe”. Približne v polovici
17. storočia anonymný flámsky majster vyhotovil túto
úžasnú maľbu na hrubej dubovej doske.
Centrálnu čať diela rozjasňuje na maliarskom
stojane rozpäté plátno s nedokončeným obrazom
ženského aktu, nad ktorým pracuje maliar. Umelec
na moment prerušil maľovanie, spustil pravú ruku
so štetcom a ľavou rukou pridržiava maliarsku paletu. Presne v tejto chvíli odvrátil hlavu a pozerá na
diváka s výrazom veľkej spokojnosti či dokonca hrdosti. Zdá sa, že maliar nevníma opatrovateľské gesto
vedľa stojaceho muža. Tento sebaistý človek smelo
a pyšne kladie ruku na rameno majstra. Tento muž
je oblečený v tunike, cez rameno má prevesený plášť
a má obuté sandále siahajúce ku kolenám, hrdo si napína hruď a tvárnu hlavu má dekorovanú vavrínovým
vencom. Ostro nakreslený profil jeho tvare vyjadruje
panovačnosť. Na druhej stráne plátna sa leskne telo
modelky stojacej v kontraposte. Svetlovlasá krása
s mliečno – perlovou pleťou stelesňuje typ ženskej
krásy známych obrazov Ticiána aj Rubensa, maliara,
ktorý tvoril bujné, prehnane kypré ženské tvary. Za
ramenom dievčaťa stará slúžka rozostiera plášť z drahého textilu, ktorý je podbitý kožušinou. Zo sveta mytológie pochádza tučný, zlatovlasý Amor, ktorý smeruje od pózujúcej ženy k sediacemu umelcovi.
V ikonografii Apellesa prevažuje námet pochádzajúci z legendy o majstrovi, ktorý maľuje Kampaspu. Tento mýtus hovoril o práci, akou Alexander
Veľký poveril maliara. Kráľ si objednal obraz, ktorý
mal predstavovať Afroditu, ktorá sa vynára z morskej
peny. Do aktu bohyne pózovala Kampaspe z nariadenia panovníka, bola v kráľovskom háreme najkrajšia
medzi súložnicami. Pri maľovaní Apelles pocítil horúcu lásku k nadpozemsky prekrásnej žene. Ale veľkodušný panovník si tak vysoko vážil talent umelca,
že mu daroval svoju najobľúbenejšiu súložnicu. Snáď
romantický príbeh tejto legendy a možnosť predstaviť si úžasný ženský akt spôsobili, že po téme Apellesa
a Kampaspe siahali maliari renesancie, baroka, rokoka a klasicizmu.
Jednak v žiadnom s uvedených príkladov maliarskych ilustrácií legendy hovoriacej o tom, ako dvorný
maliar Alexander Veľký tvoril obraz bohyne lásky, sa
neprejavujú také silné pocity ich autorov ako v obraze z kolekcie rzeszowského múzea. Pretože bližšie
neznámy flámsky maliar, pôsobiaci v polovici 17.
storočia namaľoval svoj hlboký obdiv a obľúbenie
pre majstra, ktorý zavládol jeho predstavivosť. Stvoril dielo na úrovni panegyriky, v ktorej vzdal hold
najväčším umelcom štetca: antickému – Apellesovi
a súčasnému – Petrovi Paulovi Rubensovi.

tekst Anna Garbacz, fot. archiwum Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

MIKRUS
– auto, któremu nie

pozwolono dorosnąć
Ciesząca się dużym zainteresowaniem ekspozycja, poświęcona samochodowi Mikrus, została przedłużona
do 27 marca 2011 r. Mikrus okazał
się przebojem mediów. Obszerny
materiał o stalowowolskim zlocie
i wystawie opublikował październikowy „Classic Auto”, duży tekst
z „Super Expresu” przedrukowała 7 listopada br. Angora, a dzień później
stalowowolska ekspozycja zagościła
w ogólnopolskim Teleekspressie.

C

o działo się po wojnie w fabrykach zbudowanych w ramach
Centralnego Okręgu Przemysłowego? Jedną z kart tej historii odkrywa
wystawa poświęcona zapomnianemu
polskiemu samochodowi, produkowanemu w latach 1957–1960, którego nagłe zakończenie produkcji do dziś nie
zostało do końca wyjaśnione.
Mikrus MR 300 powstał w Mielcu
(podwozie i nadwozie) i w Rzeszowie

(silnik), wyposażony był w ogumienie
z Dębicy – a wszystkie te zakłady wywodzą się z COP-u. Było to zderzenie
możliwości polskiej myśli technicznej,
stanowiącej kontynuację przedwojennych tendencji budowania technicznej
nowoczesności Polski, z powojennymi
warunkami i założeniami politycznymi.
Mikrus przyciąga spojrzenia oryginalną sylwetką, intryguje tajemniczą
historią, a polskim pochodzeniem
budzi refleksje o niewykorzystanych
możliwościach rozwoju rodzimej

motoryzacji. Na stalowowolskiej wystawie znajduje się odrestaurowany
egzemplarz Mikrusa oraz jedyny zachowany egzemplarz Meduzy – czyli
alternatywnej wersji Mikrusa, która
nie weszła do produkcji; ponadto unikatowe dokumenty i fotografie z epoki. Uzupełnienie stanowi film o Mikrusie i jego twórcach, który naświetla
pewne niewyjaśnione do dziś wątki
z dziejów tego mikrosamochodu.
W związku z przedłużeniem wystawy Muzeum przygotowuje także
ciekawy folder towarzyszący ekspozycji, który
ukaże się z początkiem
grudnia br. Wystawa na
terenie ekspozycji „COP
dla Przyszłości” w Stalowej Woli, ul. Hutnicza
17 czynna: pon., wt., śr.,
czw., pt. 9–17, sobota –
nieczynne, a w niedzielę
w godzinach 14–20. n
Expozícia tešiaca sa veľkým záujmom, venovaná automobilu Mikrus,
bola predlžená do 27. marca 2011.
Mikrus MR 300 vznikol v Mielci
(podvozok a karoséria) a v Rzeszowe (motor), bol vybavený pneumatikami z Dębice. Bolo to stretnutie
možností poľskej technickej myšlienky tvoriacej pokračovanie predvojnovej tendencie s povojnovými
politickými podmienkami.

tekst Anna Guz, fot. archiwum Muzeum Podkarpackie w Krośnie
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Zapomniany wielki
Wystawa rysunku i malarstwa Stanisława Wojciecha
Bergmana (1862–1930), artysty urodzonego i tworzącego
w Krośnie, a także w Monachium i Wiedniu, prezentowana
w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, pozwoli przypomnieć
sylwetkę malarza oraz na nowo prześledzić niemal całą
jego drogę twórczego rozwoju.

U

znawany jest on dziś za jednego z wybitniejszych malarzy polskich tworzących na przełomie XIX i XX wieku. Należał do pokolenia
artystów, którzy pobierali nauki w krajowych szkołach artystycznych, a następnie kontynuowali swoje
studia za granicą. Jego dojrzała twórczość przypadła na czas niezwykle istotnych przemian w sztuce.
Obok dzieł historycznych, które malował pod wpływem swojego mistrza, Jana Matejki, wykonywał
również wiele obrazów ukazujących sceny rodzajowe. Prawdziwą przyjemność czerpał z malowania
kwiatów. Tworzył także modne wówczas portrety
znanych mieszczan, rodziny, a także eleganckich
pań. Nie stronił również od wizerunków własnych,
realistycznych, jak i stylizowanych, zabarwionych
nieraz humorystyczną nutką. Pod wpływem zmian,
jakie przyniósł impresjonizm w podejściu do koloru, artysta rozjaśnił nieco paletę, zaczął operować

czystymi barwami i wprowadził
niuanse światłocieniowe do swojego malarstwa, co sprawiało wrażenie ulotności chwili. Cechowała
go doskonałość rysunku i wzorowe
oddanie faktury.
Trudno podsumować malarstwo
Bergmana. Można by nazwać go
spóźnionym romantykiem, zauroczonym odkryciem impresjonizmu.
Bergman sięgał po europejskie
nowinki artystyczne, lecz konsekwentnie kierował się indywidualną
estetyką i spokojem. Artysta pozostawił po sobie dużą spuściznę artystyczną. Jego obrazy i szkice, niezależnie od czasu i miejsca, gdzie
powstawały, prezentują rzetelne
rzemiosło i ujawniają wielki talent
krośnieńskiego malarza, a prace
świadczą o doskonałym wykształceniu i warsztacie malarza.
Wystawa ta jest dla miłośników
malarstwa z przełomu XIX i XX
wieku niezwykłą okazją do przypomnienia oraz
bliższego poznania twórczości krośnieńskiego artysty. W czasie trwania ekspozycji prezentowany jest
obraz Stanisława Wojciecha Bergmana zakupiony
do zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na
aukcji malarstwa w Paryżu, dzięki wsparciu finansowemu sponsorów. Po zakończeniu wystawy obraz zostanie włączony do ekspozycji stałej zbiorów
malarstwa regionalnego.
Na wystawie prezentowane są dzieła pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie,
Muzeum Niepodległości w Warszawie,
Muzeum Okręgowego w Lesznie, Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, a także od prywatnych właścicieli. Wystawa
czynna będzie do stycznia 2011 roku. n

Výstava obrázkov a maľby Stanisława
Wojciecha Bergmana (1862–1930), umelca narodeného a pôsobiaceho v Krosne,
v Mníchove a vo Viedni, prezentovaná v Podkarpatskom múzeu v Krośnie, dovolí pripomenúť postavu maliara aj nanovo sledovať
prakticky celú jeho cestu tvorivého rozvoja.
Dnes je považovaný za jedného z významných poľských maliarov pôsobiacich na
prelome 19. a 20. storočia. Patril k pokoleniu
umelcov, ktorí sa vzdelávali v tuzemských
umeleckých školách a ďalej pokračovali vo
svojom štúdiu v zahraničí.

Portret żony
Żółte róże
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tekst Dorota Zańko, fot. Jacek Stankiewicz

Najstarsza w Polsce
Ten unikalny zabytek znajduje
się w Miłocinie, miejscowości
położonej na północnych obrzeżach Rzeszowa. Kaplica św.
Huberta otoczona jest wieńcem
omszałych lip. Przez wieki była
jedyną w Polsce świątynią parafialną pod wezwaniem św.
Huberta – patrona myśliwych.
Z powstaniem tej kaplicy wiąże
się wiele podań. Jedno z nich
mówi, że kiedyś stała ona na
skraju Puszczy Sandomierskiej
i była wyrazem wotum ufundowanym przez Ignacego Lubomirskiego.

Charakterystyczny element
dekoracyjny nad wejściem
do kaplicy św. Huberta

P

ochodzenie miłocińskiej, wkomponowanej w leśny pejzaż kaplicy
wyjaśnia wiele źródeł, m.in. kronika
kościelna parafii Staromieście, do której
kiedyś należał Miłocin. Obiekt ten ufundował Jerzy Ignacy Lubomirski, herbu
Szreniawa (1687–1753), właściciel Rzeszowa, a miało to związek z jego pasją
polowań, której z zapałem oddawał się
w okolicznych lasach. W lesie Dębina posiadał pałacyk myśliwski sowicie wyposażony w akcesoria łowieckie. W 1739 roku
podczas jednego z polowań Lubomirskiemu przydarzył się wypadek – został postrzelony śrutem w twarz. Omal nie stracił oka, ale ocalił wzrok. Fakt ten został
uznany za cudowne ocalenie. Jako dziękczynienie na szczęśliwe zakończenie tej
przygody Lubomirski zlecił budowę kaplicy myśliwskiej świętego Huberta. Budową kierował w latach 1741–1746 architekt Karol Henryk Wiedemann. Kaplica
została zaprojektowana jako budowla na
planie krzyża greckiego skrzyżowanego
z ośmiobokiem, z kopułą pokrytą dachem
ośmiobocznym. Obiekt posiadał dwie kondygnacje
z kryptą. Kaplica o smukłym kształcie, dziś doskonale wkomponowuje się w otaczające drzewa. Prowadzą do niej troje drzwi, z czego dwoje bocznych
znajduje się we wnękach arkadowych po wschodniej i zachodniej stronie. Architekturze zewnętrznej
doskonale odpowiada dostojna prostota wnętrza,
do którego przez cztery duże okna i latarnie, która
wieńczy kopułę, wpada światło. Ściany świątyni pokryte są ornamentem imitującym sztukaterię. Urodę wnętrza kaplicy podnoszą malowidła ścienne,
wykonane techniką al fresco – są to iluzjonistyczne
polichromie położone na świeżym tynku, wykonane prawdopodobnie w 1745 roku. Typowo barkowe
malowidła w kopule ukazują apoteozę Trójcy Świętej w otoczeniu aniołów.
Najciekawszym elementem dekoracji ścian jest
iluzjonistyczny obraz św.
Huberta znajdujący się
we wnęce. Namalowana
scena przedstawia świętego Huberta klęczącego
przed jeleniem, zaś w głębi ledwie uchwytny zarys
postaci, prawdopodobnie
Lubomirskiego (fundatora kaplicy) z koniem. Nad
obrazem widniej łaciński
napis „S: HVBERTE VENANTIUM PATRONE,

PROTEGE EOS QUI TE COLUNT” (Św. Hubercie, patronie myśliwych wspieraj tych, którzy Cię
czczą). Nie wiadomo, kto wykonał dekorację malarską miłocińskiej świątyni. Sprawa autorstwa tych
polichromii jest na razie otwarta i wymaga szczegółowych badań.
Pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu kaplicy
w Miłocinie pochodzą z wizytacji kościelnej, prowadzonej przez biskupa przemyskiego Hieronima
Sierakowskiego we wrześniu 1745 roku. W aktach
wizytacyjnych dekanatu Rzeszowskiego biskup
Sierakowski odnotował, że w Miłocinie została
wybudowana kaplica ku czci świętego Huberta.
Znajdowała się ona wówczas w granicach parafii
Staromieście.
W początkowym okresie funkcjonowania kaplicy
odbywała się tu tylko jedna msza z okazji św. Huberta – patrona myśliwych i tej kaplicy. Eucharystia
ta była tu odprawiana zawsze 3 listopada. W XIX
wieku zwiększyła się ilość nabożeństw, sama kaplica była obiektem zainteresowania dla ludności
całej okolicy. Z czasem jednak stopniowo ulegała zapomnieniu i zniszczeniu. Obok tej kaplicy
w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku utrwalił
się zwyczaj święcenia w Wielką Sobotę pokarmów.
Dokonywał tego kapłan dowożony ze Staromieścia.
Stanem podupadającej kaplicy zainteresowała
się redakcja „Łowcy Polskiego”. W 1931 roku czasopismo zamieściło notatkę Józefa Władysława
Kobylańskiego Ratujmy kaplicę świętego Huberta.
O ratunek dla coraz bardziej niszczejącego obiektu
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Wyblakłe XVIII-wieczne polichromie pokrywają sklepienie kopuły
apelował też Franciszek Kotula na łamach kwartalnika „Ochrona zabytków” z 1951 r. pisząc, że „zabytek bezwzględnie zasługuje na ratunek”.
Prace remontowe kaplicy rozpoczęto w latach 60.
ubiegłego stulecia z inicjatywy ks. Stanisława Fołty, proboszcza ze Staromieścia. Wówczas to m.in.
odnowiono polichromie, wstawiono okna i drzwi,
narzucono nowe tynki zewnętrzne. Odtworzono
też cztery nisze w murze, w których były ustawione
rzeźbione głowy jeleni z prawdziwymi rogami.
30 grudnia 1996 roku została erygowana parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Huberta
w Miłocinie. Swoim zasięgiem obejmowała Miłocin, część Zaczernia, kilka domów Pogwizdowa
Nowego i tzw. część rzeszowską, czyli obecne ulice:
Żywiczną, Borową i Warszawską. Jej proboszczem
ks. bp. Ignacy Tokarczuk mianował ks. Tadeusza
Warzyboka, dotychczasowego wikariusza przy
kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie. Proboszcz
i parafianie podjęli wieloletni trud odrestaurowywania zabytkowej kaplicy. Dzięki ich ogromnej
ofiarności miłocińska kaplica została uratowana.
Parafia św. Huberta była do niedawna jedyną parafią szczycącą się takim patronem. Każdego roku
3 listopada jest odwiedzana przez myśliwych z całej
okolicy. Msze hubertowskie mają swoją uroczystą
i niepowtarzalną oprawę.
Miłocin jest dziś prężnym ośrodkiem kultu św.
Huberta. Stało się tak za sprawą obecnego proboszcza miłocińskiej parafii ks. dr Edwarda Rusina. To
z jego inicjatywy nieopodal zabytkowej kaplicy została wybudowana w rekordowym tempie 140 dni
nowa świątynia. Jej wystrój, podobnie jak kaplicy,
wiele mówi wiernym i turystom o patronie myśliwych – świętym Hubercie, i o samych myśliwych.
Jest ona ozdobiona wieńcami jeleni, dziesiątkami
poroży rogaczy. Ozdabianie świątyni zapoczątkowało Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie – najstarsze, bo działające od 1881 r., Koło Łowieckie
w Polsce, przekazując na upiększenie zabytkowej
kaplicy wieńce jeleni. Stało się już tradycją, że kościół w Miłocinie corocznie w darze ołtarza otrzy-

muje z kół łowieckich od myśliwych poroża dla dalszego wystroju świątyni.
Warto odwiedzić kaplicę i kościółek św. Huberta
i podumać nad myśliwską przygodą i ciekawą historią tego miejsca. Jest ona opisana w książkach
autorstwa ks. dr Edwarda Rusina – proboszcza parafii św. Huberta w Miłocinie i duszpasterza myśliwych okręgu rzeszowskiego: Miłocin nie tylko dla
myśliwych, Integracyjny kult św. Huberta, Historia
życiem i wiarą pisana. n
Táto unikátna pamiatka sa nachádza
v Miłocinie, obci nachádzajúcej sa na severných okrajoch Rzeszowa. Kaplnka sv. Huberta je obklopená vencom lipami pokrytými
machom. Mnoho storočí bola v Poľsku jediným farským chrámom sv. Huberta – patróna
poľovníkov. So vznikom tejto kaplnky je spojených viacero legiend. Jedna z nich hovorí,
že kedysi stala na okraji Sandomierskeho pralesu a bola vyjadrením sľubu. Tento objekt
daroval Jerzy Ignacy Lubomirský, pán Rzeszowa. Výstavbu riadil v rokoch 1741–1746

Zniszczone, unikatowe freski
wymagają pilnych prac
konserwatorskich

architekt Karol Henryk Wiedemann. Kaplnka
bola naprojektovaná podľa plánu gréckeho
kríža. Krásu jej interiéru vyzdvihujú stenné
maľby, vyhotovené technikou al fresco – sú
to iluzionistické polychrómie nanesené na
čerstvú omietku, vyhotovené približne v roku
1745. Typické barokové maľby v kopule predstavujú „Apoteózu Svätej trojice” za prítomnosti anjelov. Na začiatku sa tu konala iba
jedná svätá omša pri príležitosti sv. Huberta
– patróna poľovníkov a tejto kaplnky. Táto
eucharistia sa tu konala vždy 3. novembra.
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Malowidła
u przemyskich bazylianów
p r a c o w n i ko n s e r w at o r a

To będzie jedyna stylowa sala
widowiskowa w Przemyślu – mówi Małgorzata Dawidiuk – konserwatorka dzieł sztuki, która
wraz z mężem Timurem Karimem od początku 2010 r. pracuje nad jej odnowieniem.
Sala mieści się w suterenach
pod cerkwią pw. Matki Boskiej
Bolesnej na przemyskim Zasaniu. W ubiegłym roku dokonano
odkrywek, które ujawniły interesujący zespół malowideł wykonany w latach 1935–1939,
lecz nieukończony z powodu wybuchu wojny.

Małgorzata Dawidiuk
i Timur Karim

tekst i zdjęcia Antoni Adamski

C

erkiew i klasztor na Zasaniu związane są z zakonem bazylianów, którzy wrócili do Przemyśla w roku 1913 (w wieku XIX ich wcześniejszy
klasztor został zlikwidowany). Przez kilka lat zakonnicy prowadzili działalność duszpasterską w tymczasowych budynkach i kaplicy klasztornej. Nowy
kompleks cerkiewno-klasztorny zbudowali w latach
1931–1935. Jego projektantem był Lew Lewinskij ze
Lwowa, a w Przemyślu nadzór architektoniczny nad
powstającą budowlą sprawowali Pawło Smiericzinskij z Mariampola oraz bazylianin ihumen o. Izaakij
Kaczmarik. Bazylianie musieli opuścić klasztor zaraz
po wojnie. Jedyny zakonnik, który odmówił wykonania rozkazu władz komunistycznych ojciec Roman Justyn w 1947 r. został siłą wywieziony przez
NKWD. W roku 1945 do zabudowań klasztornych
wprowadziły się na krótko siostry zakonne obrządku łacińskiego. Później budynki przeznaczono na
siedzibę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego. Wnętrze cerkwi przedzielono najpierw jednym,
a następnie kolejnymi dwoma betonowymi stropami
i zamieniono na magazyn akt. W klasztorze znalazły
się pomieszczenia biurowe.
W latach 90. XX wieku bazylianie odzyskali zespół cerkiewno-klasztorny (decyzja o oddaniu
obiektu zapadła w 1991 r., a przekazanie nastąpiło
w 1996 r.) i przystąpili do remontu pod kierownictwem ihumena (przeora) Tymoteusza Fesza. Gdy
w świątyni skuwano betonowe stropy, rolę cerkwi
przejęła tymczasowo sala widowiskowa. Już wówczas wiedziano o malowidłach, lecz trudno było
ocenić ich rozmiary i wartość artystyczną. Odkrywki wykonano jesienią 2009, zaś od stycznia br.
rozpoczęły się prace konserwatorskie, które obecnie są na ukończeniu.
Do sali wchodzi się z poziomu parteru (wejścia są
dwa: od północy i bliźniacze od strony południowej,
bezpośrednio z ul. Salezjańskiej). Przy schodach znajdują się dwa okienka kasowe z podnoszonymi szybami. Szerokie wejście między kasami prowadzi na balkon pełniący rolę loży dla znaczniejszych gości. Zdjęty

w czasie remontu drewniany parapet
balkonu odsłonił
nazwisko stolarza, napisane ołówkiem na wewnętrznej stronie deski. Był nim Michał
Bodnar z Ostrowa. Z balkonu widoczna jest cała przestrzeń sali: przestronnej, dobrze oświetlonej przez gęsto rozmieszczone okna. Sala dzieli się na dwie części
o odmiennej tematyce malowideł ściennych. W części
pierwszej (od strony sceny) umieszczono malowidła
o tematyce świeckiej, natomiast w części drugiej (strona wschodnia) – o tematyce cerkiewnej.
I tak w sąsiedztwie sceny w medalionach umieszczono portrety trzech osób świeckich. Są to narodowi
twórcy ukraińscy: poeta Taras Szewczenko, kompozytor Mykoła Łysenko oraz pisarz i działacz oświatowy Markijan Szaszkewycz. Czwarte popiersie (na
ścianie południowej) przed wojną nie powstało. Na
ścianie dzielącej salę na dwie części (od strony północnej) namalowano charakterystyczny dla Kijowa
pejzaż, przedstawiający widok na zakola Dniepru. Na
ścianie działowej od południa miał powstać inny pejzaż, prawdopodobnie związany ze Lwowem. Niestety
wybuch wojny przerwał prace, pozostał pusty pobielony prostokąt w dekoracyjnym obramieniu.
W drugiej części na ścianach bocznych umieszczono dwa wizerunki duchownych: błogosławionego Jozafata Kocyłowskiego – biskupa przemyskiego

RZESZÓW
Przemyśl

Kardynał Lubomir Huzar

Arcybiskup Jan Martyniak

Metropolita Andrzej Szeptycki

Biskup Jozafat Kocyłowski

Z
(od południa) oraz arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego – metropolity lwowskiego (od północy).
Obaj duchowni należeli do zakonu bazylianów. Na
filarach okalających balkon pozostały dwa puste
medaliony. Od południa – ścianę działową ozdabia
– widoczny z balkonu – wizerunek cerkwi św. Jura
we Lwowie. Ściana działowa od północy pozostała
niezamalowana.
Pozostaje do uzgodnienia uzupełnienie programu ikonograficznego tak, aby był on zgodny z intencjami jego twórców. W sąsiedztwie sceny w medalionie na ścianie południowej zostanie wykonany
portret Michała Werbyckiego – twórcy ukraińskiego hymnu narodowego. W medalionach okalających balkon (ściana wschodnia) widnieją wizerunki
duchownych pełniących aktualnie najwyższe urzędy w Cerkwii grekokatolickiej: kardynała Lubomira
Huzara – arcybiskupa większego Lwowa (od północy) oraz arcybiskupa Jana Martyniaka – metropolity przemysko-warszawskiego (od południa). Wyszły one spod pędzla przemyskiego artysty-plastyka
Timura Karima. Uzupełnieniem widoku lwowskiej
cerkwi św. Jura ma być charakterystyczny widok
miasta od strony sceny: być może pejzaż z Wysokim Zamkiem. Do pejzażu z rozlewiskami Dniepru
pasuje (w części sali od strony balkonu) sobór św.
Zofii w Kijowie. Te plany musi zatwierdzić komisja
powołana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który współfinansuje restaurację sali.
Na szczególną uwagę zasługuje dekoracja wnętrza. Pierwotnie była ona bardzo skromna. Na ścianie południowej zachował się niewielki fragment
wąskiego pasa malowidła. Ornament naśladuje
ukraiński haft ludowy, jaki spotykamy na obrusach
ołtarzowych i ręcznikach zdobiących święte obrazy.
Powtarza się w nich motyw stylizowanego krzyża
greckiego. Te pierwsze malowidła jakby miały charakter projektu. Z czasem – po zebraniu funduszy
na bogatszą dekorację sali – pierwotny ornament
został zamalowany (planowane jest pozostawienie
jego fragmentu jako świadka).
W ostatecznej wersji dekoracja sali została
w 1935 r. opracowana na nowo. Wnętrze obiega
lamperia naśladująca marmur, zakończona szerokim dekoracyjnym pasem wici kwiatowo-liściastej
z motywem winnego grona, utrzymana w barwach
ostrej czerwieni, zieleni, błękitu i złotego ugru. Ta
zieleń nawiązuje do koloru marmoryzacji lamperii.
Górną część ścian obiega fryz dekoracyjny z takimi
samymi motywami. Na ścianie za sceną pas ten pas
nie zachował się, rozpoczęła się jego rekonstrukcja.
Inny rodzaj dekoracji łączy się organicznie z architekturą oraz z opisanymi malowidłami. Na wewnętrznej stronie ściany oddzielającej obie części
sali w medalionach umieszczono herby Lwowa
(lew – od południa) oraz Kijowa (św. Michał Archanioł – od północy) oplecione wicią kwiatową.
W środkowej części – na suficie, wśród roślinnej
dekoracji widniał tryzub, który w trakcie dalszych
prac przedwojenni artyści zamalowali i zastąpili
krzyżem równoramiennym. W trakcie konserwacji
odsłonięto obie warstwy (tryzub i krzyż) i połączo-
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no tworząc jedną dekorację przedstawiającą tryzub
wpleciony w krzyż. Pasy dekoracyjne podkreślają
zwieńczenie balkonu oraz granice ściany działowej między obu częściami sali. Węższy fryz okala
pejzaże, zaś wici roślinne – portretowe medaliony.
Dekoracja jest skromna, wyważona, dobrze zharmonizowana z proporcjami sali.
Nie są znane nazwiska twórców malowideł. Konieczne są poszukiwania archiwalne i to nie tylko
w Przemyślu, lecz także we Lwowie. Nie wykluczone, że przy wystroju sali brały udział mieszkające
w Przemyślu Ołena i Olga Kulczyckie. Związki obu
sióstr, a szczególnie specjalizującej się w tkactwie
i hafcie Olgi, z salą w bazyliańskim obiekcie w Przemyślu stanowią bardzo ciekawy materiał dla badaczy sztuki regionu.
Prace konserwatorskie dobiegają końca. W oddaniu do użytku sali przeszkadzają problemy konstrukcyjne. Należy przesunąć na bok betonowe
filary podtrzymujące strop. Zostały one dodane
w czasie, gdy we wnętrzu mieściły się magazyny
Archiwum Państwowego. Obecnie wykonywane są
wykopy pod fundamenty nowych filarów.
Przy pracach bierze udział – jako zwykły
robotnik – ojciec Julian Kowal, aktualny ihumen przemyskich oo. bazylianów.
W jego zapale widać niecierpliwość, by
jak najszybciej oddać do użytku to unikalne wnętrze. n
Bude to jediná štýlová divadelná sala
v Przemyślu – hovorí Małgorzata Dawidiuk – konzervátorka umeleckých dielov,
ktorá od začiatku roku 2010 pracuje pri
jej obnove. Sala sa nachádza pod cirkvou Matky Božskej Bolestivej na przemyskom Zasaní. Vlaňajšie nálezy odhalili
zaujímavú skupinu malieb vyhotovenú
v rokoch 1935–1939, ale sa z dôvodu vypuknutia vojny nedokončili. Cirkev a kláštor
na Zasaní sú spojené s rádom Baziliánov,
ktorí sa v roku 1913 vrátili do Przemyśla.
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Wnętrze sali, w której trwają
prace konserwatorskie

Odnaleziony podpis stolarza

Cerkiew pw. Matki Boskiej
Bolesnej na Zasaniu
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Kopytowa nr 1
u r at o w a n e

W I połowie XII wieku Kopytowa
była śródleśną osadą należącą
do protoplastów rycerskiego
rodu ze Skotnik pieczętującego
się herbem Bogoria. W roku
1185 wieś Kopytowa razem
z kluczem posiadłości Bogoriów znajdujących się w ziemi
żmigrodzkiej i kotlinie jasielskiej, została nadana klasztorowi cystersów w Koprzywnicy.
Darowane zakonowi posiadłości Bogoriów skupione na
wschodnich rubieżach Małopolski w kasztelanii bieckiej zlokalizowane były wzdłuż szlaku
wiodącego z Koprzywnicy do
Bardiowa. W Bardiowie pod
koniec XII wieku opactwo koprzywnickie założyło swoją najdalej wysuniętą na południe
ekspozyturę przy kościele św.
Idziego.

Salon dworu wypełniają zabytkowe
meble z okresu od XVII do XIX wieku

tekst Ewa Lorentz, fot. Andrzej Kołder

W

początkach XIV wieku część podkarpackich cysterskich wsi klasztornych
znalazła się w rękach króla Kazimierza
Wielkiego. W roku 1348 roku zasadźca Mikołaj
z Kopytowej dostał od króla Kazimierza Wielkiego pozwolenie lokacji wsi Kopytowa na obszarze
40 łanów na prawie magdeburskim. W roku 1354
król sprzedał Bogoriom Kopytową wraz z Łubnem
i Łajscami, zwalniając te wsie od jurysdykcji urzędników królewskich.
W roku 1388 Bogoriowie sprzedali Kopytową
klasztorowi cysterskiemu w Koprzywnicy. Od tego
czasu prawa i obowiązki sołtysa i kmieci określali
kolejni opaci koprzywniccy, a we wsi znajdowały
się dwa folwarki: klasztorny i sołtysi. Kopytowa jako
wieś klasztorna, przez kilka wieków stanowiła część
rozległego kompleksu dóbr cysterskich na współczesnym Podkarpaciu, będącego zapleczem gospodarczym klasztoru koprzywnickiego. W roku 1581 cysterski folwark klasztorny w Kopytowej zajmował 6,5
łana, zaś folwark sołtysi 1 łan. W obrębie folwarcznego założenia cysterskiego znajdowała się siedziba
mandatariusza, która miała charakter dworu.
Cechy fizjograficzne zachowanego do dziś założenia dworskiego w Kopytowej wskazują na to,
że znajduje się ono w miejscu dawnego folwarku
klasztornego. Specyficzna lokalizacja dworu w obniżeniu terenu, w otoczeniu zabudowań gospodarczych oraz układ hydrograficzny typowy dla grangii
cysterskich zdają się potwierdzać to przypuszcze-

nie. Folwark ulokowano na terenie nizinnym, obfitującym w wodę z pobliskiej rzeki. Czytelne są
ślady regulacji zastanego układu hydrograficznego
w postaci trzech stawów usytuowanych na różnych
poziomach. Obecność dworu w Kopytowej w XVII
wieku potwierdza źródłowy zapis w bieckich księgach wójtowskich z roku 1659, mówiący o grupie
40 beskidników, którzy obrabowali dwór w Kopytowej, podobnie jak okoliczne dwory w Żeglcach,
Rogach, Odrzechowej, Zyndranowej, Łękach i Siedliskach. Rozplanowanie założenia folwarcznego w Kopytowej i lokalizacja
dworu widoczne są na austriackiej mapie majora F. Miega, wykonanej po połowie XVIII wieku.
Klasztorna wieś Kopytowa położona
w kasztelanii bieckiej w województwie
krakowskim, w roku 1772 znalazła się
w zaborze austriackim. Jako mienie
klasztoru cystersów Kopytowa została
w roku 1783 włączona do austriackich
dóbr kameralnych, a następnie wystawiona na licytację.
W 1799 roku od rządu austriackiego
kupił Kopytową Mikołaj Kotarski herbu
Pniejnia. W latach 1830–1854 Kopytową przejął syn Mikołaja, Joseph Ritter
von Kotarski. Mieszkał on we dworze
wraz z żoną Gryzeldą z Przeciszewskich. Kotarscy dokonali rozbudowy
XVIII-wiecznego modrzewiowego dworu, powiększając jego bryłę w kierunku
południowym. Zachowano pocysterskie

Dobra

Súčasná forma šľachtického sídla v Kopytovej
je výsledkom viac ako 10-ročnej práce na jeho obnove. Dom má originálne nosníkové stropy a parkety aj komín zo 17. storočia. Zberateľská pasia
majiteľov umožňuje zariadiť interiéry exemplármi
poľských dvorských nábytkov, textílií a lustrov zo
17. a 18. storočia. Vo výstroji je možné si všimnúť
záľuby tvorcu Múzea šľachtickej kultúry – Andrzeja Kołdera – k „sarmatským” detailom tvoriacim
špecifickú atmosféru interiérov.
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Z kolei jadalnię urządzono
w stylu biedermeierowskim

Grażyna Stojak

kamienno-ceglane, sklepione piwnice i zrębowe
ściany starego dworu wraz z konstrukcją dachową.
W tym czasie nastąpiła także modernizacja pocysterskich ogrodów folwarcznych o charakterze użytkowym i przekształcenie części zieleni wokół dworu
w park krajobrazowy.
Kiedy w roku 1868 na drodze dziedziczenia
Kopytowa stała się własnością Stanisława Kotarskiego, marszałka jasielskiej Rady Powiatowej, folwark został oddany w dzierżawę Janowi Szarocie.
Zamieszkiwał on we dworze wraz z liczną rodziną
w latach 1870–1894. Po roku 1894 Kopytową kupili
Bolesław Jordan Rozwadowski i jego małżonka Eligia z Kunaszowskich herbu Radwan. W roku 1904
od Rozwadowskich dwór i folwark nabyli Benedykt Malinowski i Bartłomiej Ciba. W roku 1914
kolejnym właścicielem został Apolinary Brzeski
z pobliskiego Zręcina. Po jego śmierci w 1918 r.
dwór przeszedł w ręce córki Marii z Brzeskich i jej
męża sędziego Franciszka Trznadla. Maria Trznadlowa mieszkała we dworze do roku 1965, a w jej
rękach była część majątku obejmująca 30 hektarów.
Po 1965 r. dwór i park w Kopytowej nie miał szczęścia do kolejnych właścicieli i ulegał stopniowej dewastacji. Kilkaset drzew parkowych wycięto, a we
dworze urządzono oborę i stajnię.
Zrujnowanym obiektem w roku 1996 zainteresował się krośnieński kolekcjoner i pasjonat zabytków
Andrzej Kołder. Nie zrażony znacznym stopniem
dewastacji zabytku, dostrzegł nieuchwytne dla
przeciętnego obserwatora wartości i kupił całość
założenia dworsko-parkowego z zamiarem urządzenia w nim prywatnego muzeum.

Obecny kształt zespołu dworskiego, z tabliczką adresową na
froncie: „Kopytowa 1”, jest efektem ponad 10-letniej pracy nad
rewitalizacją dworu i parku.
Prace konserwatorskie pozwoliły odtworzyć wygląd siedliska
dworskiego w otoczeniu parkowym z zachowaniem przeszło
80% autentycznej substancji
zabytkowej. Zarówno forma
dachu, jak i kolumnowy portyk
wgłębny zostały zrekonstruowane w oparciu o zachowane relikty. Dwutraktowy
dom szlachecki z amfiladowym układem wnętrz
posiada oryginalne stropy belkowe z tragarzami,
parkiety taflowe, a w centralnej części XVIII-wieczny komin nogawicowy. Kolekcjonerska pasja właściciela Kopytowej umożliwiła wyposażenie wnętrz
w rzadkie okazy typowo polskich mebli dworskich,
tkanin i obrazów, żyrandoli z XVIII i XIX wieku.
W wystroju dworu dostrzec można szczególne
upodobanie twórcy muzeum – Andrzeja Kołdera
do „sarmackich” detali tworzących specyficzną atmosferę wnętrz oraz szlachetnych rzemieślniczo
i artystycznie mebli polskiego biedermeieru. Dopełnieniem wnętrza salonu jest trójbarwny, wolnostojący barokowy piec kaflowy dekorowany płaskorzeźbionymi scenami biblijnymi i marmoryzacją.
Ten wyjątkowo rzadki eksponat z kolekcji Franciszka i Teresy Starowieyskich został podarowany przez
Teresę Starowieyską w roku 2009 dla otwieranego
w Kopytowej Muzeum Kultury Szlacheckiej. n

u r at o w a n e

Barokowy piec żeliwno-kaflowy

RZESZÓW
Krosno
Kopytowa
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tekst Anna Garbacz, fot. archiwum Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Fascynujący świat
Muzeum Regionalne w Stalowej
Woli, pozbawione barier społecznych, intelektualnych i architektonicznych, jest wyjątkowym
miejscem, instytucją, gdzie
bezpośredni kontakt ze sztuką
umożliwia ludziom niepełnosprawnym jej autentycznie, niczym nie ograniczone przeżywanie. Jest także placówką,
gdzie na każdym kroku odwiedzający przekonują się, że
sztuka i kultura nie jest zarezerwowana wyłącznie dla
osób sprawnych, a świat osób
niepełnosprawnych może urzekać nas swoim bogactwem
i głębią. Od 9 listopada 2010
roku Muzeum zaprasza na fascynujące spotkanie ze światem
osób z zespołem Downa – wystawę fotografii Downtown Collection Oiko Petersena.

Artysta fotografik Oiko Petersen rocznik
1983 roku. Mieszka i pracuje w Londynie
i Warszawie. Wystawy w Polsce (Łódź,
Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Szczecin),
Finlandii, Chinach i Francji. Współpracuje
z magazynami i prasą codzienną.
Asystent wszystkich sesji: Łukasz Lis.
Produkcja: Agnieszka Czerwińska/
/KONIECKROPKA STUDIO

W

ystawa fotografii Oiko Petersena wpisuje się w kulturotwórczą misję Muzeum
udostępniania zbiorów muzealnych
odbiorcom o różnorodnych potrzebach i możliwościach, tworzenia przyjaznego dla wszystkich
miejsca obcowania ze sztuką i kulturą, integracji
często odległych od siebie światów osób sprawnych
i niepełnosprawnych. W przypadku wystawy Oiko
Petersena Muzeum idzie o krok dalej – w pracach
artysty niepełnosprawność znajduje się w centrum
uwagi – bohaterami fotografii – modelami artysty
są osoby z zespołem Downa. W cyklu Downtown
Collection artysta przedstawia kilkanaście osób
z zespołem Downa w sposób charakterystyczny
dla stylistyki sesji modowych. Zaprasza widzów do
zmierzenia się z własnymi uprzedzeniami i barierami, prowokuje dyskusję na temat piękna i brzydoty,
wprowadza nas w zamknięty świat marzeń, oczekiwań, radości osób potocznie nazywanych niepełnosprawnymi umysłowo.
– Tytuł projektu – Downtown Collection – zawiera w sobie całą swoją ideę. Z jednej strony ma
sugerować wprowadzenie na rynek nowej miejskiej
kolekcji ubrań na sezon wiosna/lato, z drugiej natomiast, dużo dla mnie ważniejszej – wprowadzić
widza w świat miasta Downów – wyjaśnia artysta.
– Projektem tym chciałbym zaprosić na wycieczkę
do Downtown. W obiegowej opinii zespół Downa
kojarzy się z nieszczęściem i smutkiem, jednak
w rzeczywistości może być całkiem inaczej. Jeżeli
tylko nie będziemy patrzyli na osoby z zespołem
Downa przez pryzmat naszej normalności szybko
okaże się, że „Down” wcale nie musi być smutny
i nieszczęśliwy. Odkryjemy, że wewnętrzny świat
osób z zespołem Downa może być zaskakujący,
śmieszny i wzruszający. Projektem tym podejmuję
próbę interpretacji tego świata, bo wierzę, że jest
on niesłychanie kuszącą alternatywą dla naszego

Adam z serii DOWNTOWN Collection, 2009;
kostium: Michał Szulc; make-up: Gosia Sulima
świata. Wierzę, że jest to świat wyobraźni – pełen
koloru, jasnych świateł, niewiarygodnych, zwariowanych pomysłów, tańca, muzyki i zadziwiających
przygód. Okazuje się, że my – pełnosprawni, przebywając z osobami z zespołem Downa nie jesteśmy
skazani na wieczną, ofiarną pomoc, bo kto wie, czy
to właśnie nie oni pomagają nam dużo bardziej niż
my im. Pomagają nam uwierzyć w miłość, prawdę
i rozbudzić w nas zapomnianą wrażliwość.
Wystawa Downtown Collection czynna będzie
do 31 grudnia 2010 r. Więcej informacji: www.muzeum.stalowawola.pl n

Od lewej:
Ania z serii DOWNTOWN Collection, 2009;
kostium: Teresa Seda; make-up: Gosia Sulima; hair: Konrad Klos
Ola z serii DOWNTOWN Collection, 2009;
kostium: Viola Śpiechowicz; make-up: Gosia Sulima; hair: Sławek Oszajca

Regionálne múzeum v Stalowej Woli, zbavené architektonických
bariér, je miesto, kde priamy kontakt s umením umožňuje zdravotne postihnutým jeho autentické prežívanie. Je zároveň pracoviskom, kde sa návštevníci presviedčajú, že umenie a kultúra nie
je vyhradená výlučne pre zdravé osoby, a svet postihnutých osôb
môže nás očariť svojím bohatstvom a hĺbkou. Od 9. novembra 2010
Múzeum pozýva na stretnutie so svetom osôb, ktoré majú Downov
syndróm – výstavu fotografii Downtown Collection Oiko Petersena.

Na
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Listy od Czytelników
Z dziejów zagórskiego karmelu

W drugim tegorocznym numerze „Skarbów Podkarpackich” ukazał się interesujący artykuł o klasztorze karmelitów w Zagórzu autorstwa pani Agaty Chmura. Do
obszernie przedstawionych dziejów tego
klasztoru-warowni pragnę dorzucić kilka
zdań rozszerzających nieco wiedzę na jego temat. Istotną kwestią jest tu czas powstania budowli. Przypomnę, że według
autorki przypada on na pierwszą połowę
XVIII wieku.
Autorzy piszący o dziejach tych malowniczych dziś ruin pomijają prace Tadeusza Romana Żurowskiego opublikowane
w Sprawozdaniach Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1965 i 1973.
Tenże znany architekt, archeolog, artysta
i konserwator w jednej osobie, zresztą
zagórzanin z urodzenia, prowadził w połowie lat sześćdziesiątych badania archeologiczne na ruinach klasztoru. W artykułach zamieszczonych w sprawozdaniach
podaje interesujące szczegóły na temat
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prac badawczych, przyI
tacza także mało znane
fakty z jego dziejów. Warto
wspomnieć, że on to znalazł
w księgach parafii zagórskiej
zakonspirowaną, wcześniej
nieznaną, datę pożaru budowli. Z dociekań Żurowskiego wynika, że klasztor miał
kilku fundatorów, a jego budowa realizowana etapami trwała wiele lat. Pierwsze fundacje pochodzą
z ostatniego ćwierćwiecza XVII stulecia.
Jak podaje autor – data uroczystego
otwarcia przypada na dzień 7 sierpnia
1700 roku. W akcie z tej uroczystości wymieniono jako generalnego fundatora Piotra Stadnickiego. W świetle jego wywodów
czas powstania klasztoru należy przesunąć na koniec XVII wieku. Przemawiają
za tym także materiały zużyte do budowy
(wymiary cegieł) oraz liczne drobne znaleziska datowane na drugą połowę XVII
wieku. Czyżby tenże badacz się mylił, czy
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czas Wielkiej Wojny, Województwo Małopolskie powierzyło do realizacji PTTK
Oddziałowi Ziemi Tarnowskiej stworzenie
nowego szlaku tematycznego – „Szlaku
Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem
prac, w 2010 roku zinwentaryzowane zostaną obiekty rekomendowane do wpisania na
szlak, opracowana zostanie koncepcja przebiegu szlaku oraz projekt jego wizualizacji
graficznej.
KZ

ÓW
RZESZ

Sanok
Zagórz

widoczne
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leniem
przemurow
przed zawa
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Kłos

Pamiątkami po wydarzeniach sprzed blisko wieku są cmentarze, twierdze, wciąż zachowane okopy, unikalne sieci kolei wąskotorowych budowanych w latach 1914–1915
na potrzeby frontu, w większości przypadków elementy te nie są chronione i stale
niszczeją. W Małopolsce powstał pomysł
stworzenia „Panoramy bitwy gorlickiej” na
miarę Panoramy Racławickiej, a na Podkarpaciu przygotowania dla zwiedzających
twierdzy Przemyśl. Na renowację tej ostatniej, a także zbudowanie dróg dojazdowych
do twierdzy wydane będzie 5 mln euro.
Fronty zachodni i wschodni mają zostać oznaczone tak samo: drzewami mirabelek, które
są symbolem doświadczonej przez pierwszą

wojnę Lotaryngii. Na
polach bitwy pod Verdun, o którym uczą się
w szkołach całej Europy,
zginęło milion żołnierzy, a pod Gorlicami,
o czym wie tak niewielu, dwa miliony. To
na froncie wschodnim
decydowały się losy Europy, tworzył się nowy
podział kontynentu zatwierdzony ostatecznie
na kongresie w Wersalu.
Zgodnie z planami, fronty zachodni
i wschodni będą obsadzone tak samo: drzewami mirabelek. Nie będą tworzyć zwartego szpaleru drzew od Verdun do Polski, ale
– jak mówią pomysłodawcy – wystarczy, że
od jednego drzewa będzie widać następne.
Aleja może biec miedzami, polami, niekoniecznie wzdłuż dróg. U naszych sąsiadów
od zachodu już działają. W celu upamiętnienia działań wojennych i wydarzeń, jakie
rozegrały się na Froncie Wschodnim pod-

Stanisław

Marszałkowie ośmiu województw podpisali
w Łodzi list intencyjny w sprawie utworzenia
„Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.
Przebiegać będzie on przez Łódzkie i Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Małopolskie i Podkarpackie. Inicjatorem stworzenia „Szlaku” jest Włodzimierz
Fisiak, marszałek województwa łódzkiego.

błąd popełniają inni autorzy historii zagórskiego karmelu? Obszerne sprawozdanie, które złożył w biurze Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, miałem swego
czasu możność przeczytać.
I jeszcze jedno, o czym warto wspomnieć. Na temat przyczyn pożaru w klasztorze istnieją różne wersje. Żurowski
wyraźnie wskazuje, że pożar, który jednocześnie ogarnął kilka budynków, nie był
dziełem przypadku, lecz powstał za sprawą władz austriackich. Całkiem możliwe,
że tak właśnie było.
Stanisław Kłos
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opr. tekstu Paweł Kazimirowicz, fot. Jerzy Wygoda

Zniszczone, nie zapomniane
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.

Raniżów
Kirkut położony jest na północ
od drogi z Kolbuszowej do Sokołowa Małopolskiego, w pobliżu
stadionu sportowego. Na obszarze 0,75 hektara znajdują się
resztki porozbijanych macew.

Kolbuszowa
Cmentarz żydowski o powierzchni 1,6 ha położony jest przy ulicy
Krakowskiej. Założony został w 1830 roku i funkcjonował do czasów
II wojny światowej. Większość Żydów z Kolbuszowej została na nim rozstrzelana. Na cmentarzu zachowało się około 200 macew z granitu i piaskowca oraz dwie mogiły zbiorowe, w których pochowano blisko 1000
zamordowanych Żydów. W roku 1989 r. z funduszy Fundacji Rodziny
Nissenbaumów cmentarz
został uporządkowany oraz
naprawiono ogrodzenie.

Raniżów
Kolbuszowa
RZESZÓW

Zničené, nie zabudnuté
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.
Židovský cintorín v Kolbuszowej pri Krakovskej
ulici má plochu 1,6 ha. Bol zriadený v roku 1830 a bol
prevádzkovaný do 2. svetovej vojny. Väčšina Židov
z Kolbuszowej na ňom bola rozstrieľaná. Na cintoríne sa uchovalo cca 200 náhrobných stél z granitu
a pieskovca a aj dve hromadné mohyly, v ktorých bolo pochovaných približne 1000 vyvraždených Židov.
Židovský cintorín v Raniżowie sa nachádza na sever od cesty z Kolbuszowej do Sokołowa Małopolskiego, neďaleko športového štadiónu. Na ploche 0,75 sa
nachádzajú pozostatky zničených náhrobných stél.

tekst i fot. Inga Kunysz, fot. archiwalne Muzeum-Pałac w Przeworsku
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Przeniesiony
dwór

Na terenach obecnego Podkarpacia w czasach historycznych swoje rezydencje posiadało wiele znacznych
rodów. Zagładę przyniósł im dekret o reformie rolnej
z 1944 r. Po usunięciu ich dotychczasowych właścicieli,
nowi użytkownicy (co stało się prawie regułą) w krótkim
czasie doprowadzali dewastacji i w konsekwencji do
zupełnej likwidacji tych zabytkowych zespołów. Niektóre
obiekty jednak miały trochę szczęścia – czasem jedyną
szansą na ich uratowanie, było przeniesienie na inne
miejsce, gdzie miał szansę przetrwać. Przykładem jest
historia dworu z Krzeczowic, obecnie znajdującego się
w skansenie „Pastewnik” w Przeworsku.

K

rzeczowice położone są na terenie gminy
Kańczuga, na wschód od tego miasteczka.
Zabudowa wsi rozciąga się nad niewielkim
potokiem wpadającym do Mleczki. Dawny zespół
dworsko-parkowy usytuowany jest w północno-wschodniej części wsi, na południe od drogi do
Przeworska. Na miejscu tym, zapewne już w XV

wieku, wzniesiona została siedziba ówczesnych
właścicieli Krzeczowic – Krzeczowskich herbu
Korczak, w rękach których pozostawały przez cały wiek XVI. W owych czasach na tereny te spadły
liczne niszczycielskie najazdy, wojny i zarazy –
m.in. w 1498, 1501 i 1502 r. – najazd wojsk mołdawskich i tureckich (kolejny wielki najazd zniszczył tę
okolicę w 1524 r.).
Według regestru poborowego z 1651 r. wieś
należała do Stanisława Szumowskiego h. Lubicz,
wojskiego przemyskiego. Po śmierci Stanisława
Szumowskiego majątek odziedziczył jego syn Jan
Szumowski (Szomowski), który także pełnił urząd
wojskiego przemyskiego w latach 1657–1668. Jego
syn, również Jan, osiągnął stanowisko podskarbiego nadwornego koronnego. Był ceniony przez
króla Polski Jana III Sobieskiego, który wysłał go
z poselstwem do Porty Ottomańskiej, w bardzo
istotnej sprawie traktatów pokojowych. Rodzina ta
była mocno związana z dworem królewskim – Joanna Szumowska była w 1690 r.
pierwszą pokojową Królowej.
Pod koniec XVII w. Krzeczowice należały do Michała Szumowskiego. Obecny stan badań
nie pozwala stwierdzić, który
z Szumowskich wybudował nowy dwór (stary być może uległ
zniszczeniu w wyniku którejś
z nawałnic dziejowych, w jakie obfitował „burzliwy” wiek
XVII). Musiała to być rezydencja obronna, gdyż tereny te, ani
wówczas, ani później, nie należały do bezpiecznych.
Dwór w Krzeczowicach,
październik 1916 r.

Herb Korczak – Krzeczowscy

Herb Lubicz – Szumowscy

Herb Wieniawa – Wieniawscy

RZESZÓW Przeworsk
Krzeczowice
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Od lewej: widok dworu w lipcu 1925 r.;
dożynki w Krzeczowicach, 15 sierpnia 1925 r.

Herb Pomian – Jan Grabieński

Herb Oginiec – Fedorowiczowie

W późniejszym czasie majętność ta wielokrotnie zmieniała właścicieli. Krzeczowice należały do
Zdziańskich, Bidzińskich (Bidzieńskich) h. Janina,
Wieniawskich h. Wieniawa. Ponieważ na tych dobrach ciążyły liczne długi, własność ta była często
iluzoryczna. Zapis na Krzeczowicach posiadała
m.in. Jadwiga Konstancja Rosnowska herbu Ogończyk z Urzejowic. Ostatecznie w 1765 r. za 155 tys.
złotych sprzedała Krzeczowice (wraz z Bóbrką) Janowi Grabieńskiemu h. Pomian. Z czasów, gdy był
on właścicielem tych dóbr, zachował się dokładny
opis dworu. Wiadomo, że w 1781 r. dwór ten posiadał sień przelotową na osi, z usytuowanymi po obu
jej stronach izbą, alkierzem i piekarnią z komorą.
Otoczony był wałem ziemnym, na którym wzniesiony był płot (parkan), w owym czasie częściowo
już zniszczony.
Jan Grabieński ok. 1785 r. sprzedał Krzeczowice
Cyprianowi Kowalskiemu, które pozostały w rękach tego rodu do 1803 r., kiedy to przeszły na własność rodu Fedorowiczów herbu Oginiec. Pierwszym, który objął Krzeczowice, był Florian Onufry
Od lewej: elewacja ogrodowa i portyk, stan z 1975 r.
(ze zbiorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu)

Fedorowicz. Był on żonaty z Zofią z rodu Skarbek
Kowalskich (1761-1831), która po swym stryju
Cyprianie odziedziczyła Krzeczowice. Tą drogą
majątek ten na całe stulecie stał się własnością kolejnych przedstawicieli rodu Fedorowiczów. Wnuk
Floriana Onufrego – Adam Fedorowicz, poza czynnościami urzędowymi (był m.in. starostą w Rzeszowie) znajdował czas, aby zajmować się swoim
gospodarstwem rolnym. Był zainteresowany budową cukrowni w Przeworsku i gorliwie popierał tę
inwestycję. Zmarł w 1917 roku nie pozostawiwszy
potomstwa, Krzeczowice wraz z Bóbrką oraz pozostałe dobra odziedziczył jego młodszy brat – Władysław. Na kilka miesięcy przed śmiercią (zmarł 6
września 1922 r.) cały swój majątek zapisał na cele
naukowe Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Równocześnie część mebli przeznaczył do
komnat myśliwskich na Wawelu, a inny komplet
cennych zbiorów (meble, zbroje, monety) zapisał
Muzeum Narodowemu w Krakowie.
Fundusz im. J. Wł. Fedorowicza ofiarowany został PAU pod warunkiem, że stanowił będzie od-
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dzielnie administrowaną całość. Zgodnie z wolą
fundatora czysty dochód z tego funduszu miał być
przeznaczany na stypendia, nagrody dla autorów
oraz na wydawnictwa z zakresu agronomii i leśnictwa. W okresie międzywojennym dwór i folwark
krzeczowicki był zarządzany przez administratorów PAU w Krakowie. Na starych fotografiach
zobaczyć można dwór z tego okresu – zbudowany
na niewielkim pagórku, elewacją frontową zwrócony na północny zachód. Był to obiekt drewniany,
o konstrukcji zrębowej, tynkowany i bielony, nakryty dachem czterospadowym, łamanym, pokrytym gontem. Uroku dodawała mu facjata (od strony
zajazdu) wysunięta przed lico elewacji, wsparta na
dwóch parach murowanych słupów. W przyczółku
facjaty umieszczony był otwór okienny zamknięty
półkoliście, od strony zajazdu widać było dwa okna
mansardowe.
Po wkroczeniu Niemców majątek krzeczowicki
otrzymał administrację niemiecką (zarządzał nim
niejaki Ficner). W 1944 r. przejęty został przez
skarb państwa, przez długie lata istniała tutaj Stacja
Hodowli Roślin. Na początku lat 70. XX w. dwór
był już opuszczony, mocno zagrzybiony i zdewastowany. Pokrycie dachu również było zniszczone.
W karcie ewidencyjnej obiektu (tzw. karta zielona), przechowywanej w archiwum Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Przemyślu, w rubryce
dotyczącej inspekcji pod datą 7 maja 1972 r. znaleźć
można wpis: „Ratować za wszelką cenę”. W latach
80. XX w. obiekt został rozebrany i przeniesiony do
zajazdu „Pastewnik” w Przeworsku, gdzie obecnie
można go zobaczyć. Dzięki tej akcji został uratowany przed nieuchronną zagładą, choć pozostaje żal,
że pozbawiony został swego naturalnego otoczenia,
które podkreślało jego urodę. n

Putujúci dvor
Na území súčasného Podkarpatského vojvodstva malo svoje rezidencie viacero významných
rodov. Záhubu im priniesol dekrét o poľnohospodárskej reforme z roku 1944. Po odstránení ich doterajších majiteľov, noví užívatelia v krátkom čase
tieto pamiatkové komplexy zdevastovali a zlikvidovali. Niektoré objekty mali trochu viac šťastia
– niekedy bolo ich príležitosťou na ich záchranu
prenesenie na iné miesto, kde mohli pretrvať.
Príkladom je história dvoru z Krzeczowic, ktorý
sa súčasne nachádza v skanzene „Pastewnik”
v Przeworsku. Vďaka tejto akcii bol zachránený
pred záhubou, ale bohužiaľ bol zbavený svojho
prírodného prostredia, ktoré určovalo jeho krásu.
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Od góry: zniszczona oficyna
– jedyna pozostałość in situ po
dawnym założeniu dworskim;
poniżej: staw w zaniedbanym parku
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Głuchoniemcy
zapomniane

Z dziada pradziada są Polakami. Z prapradziada także. Ale
dopiero gdy w poszukiwaniu
ich rodowodu zapuścimy się
w wieki średnie, dojdziemy do
pierwotnego pochodzenia. I okaże się, że nie jest ono słowiańskie. Stosunkowo łatwo ich rozpoznać. Są wśród nas, ale rzadko
kiedy sami zdają sobie sprawę,
dokąd sięgają ich korzenie.

Od lewej: zbudowana w 1874 r.
chałupa przysłupowa w Markowej
z charakterystycznymi słupami,
na których wpiera się konstrukcja
dachowa. Wnętrze izby z ekspozycją
strojów ludowych

tekst Jacek Stachiewicz, fot. Krzysztof Zieliński

P

ierwszy znak prowadzący do ich rozpoznania
to przyrostek nazwiska. Jeśli kończy się ono
na -er, -ar, ewentualnie –(i)erz lub –arz, mamy 50 procent pewności, że to oni. Tego przyrostka nie będą miały spotykane już w średniowieczu
nazwiska mieszkańców polskich wsi tak swojsko
brzmiące, jak: Głąb, Żuk, Kołacz, Pirosz, Kwiatek,
czy Krzepisz. Swojsko też brzmią nazwy wsi, w których zamieszkiwali: Kobyla Głowa, Brukalice, Czesławice, Ciepłowody czy Targowica. Ci z nazwiskami zwieńczonymi przyrostkami -er, -ar et cetera,
mieszkali i nadal zamieszkują we wsiach i miejscowościach, których nazwy wywodzić się muszą z innej tradycji językowej. Bo co wspólnego z Kobylą
Głową może mieć Pilzno, Frysztak z Czesławicami,
a Zarszyn z Ciepłowodą?
Jeśli jeszcze powiedzą, że dziadek i pradziadek
nie pamiętali, by ich przodkowie mieszkali gdzie
indziej niż tam, gdzie oni dziś mieszkają, procent
pewności co do ich pochodzenia wzrasta znacząco.
Miejsce zamieszkania jest więc drugim znakiem, za
pomocą którego ich rozpoznajemy, ale dowodem
koronnym na ich pochodzenie jest oczywiście samo
nazwisko. Gdy więc mamy do czynienia z panem
Balawajdrem albo Szylarem, Braunem lub Braunkiem, ewentualnie Kochmanem, Walem, Preisnerem, Ruparem czy Wenclem i usłyszymy od nich,
że ich rodzina mieszka tu od lat, to wszystko na to
wskazuje, że są potomkami… Głuchoniemców.
Tylko jedna litera sprawia, że pod względem semantycznym definicja ta odnosi się do określenia
konkretnej grupy ludności. Przy czym grupę tę
charakteryzuje się jednak jako ułomną, w tym przy-

Głuchoniemcy na obrazie Zygmunta Ajdukiewicza,
rycina z publikacji Die osterreichisch-ungarische Monarchie
in Wort und Bild – Galizien, Wiedeń 1898
padku głuchą, ale przecież w odniesieniu do konkretnej narodowości, czyli do Niemców. Czyżby
od średniowiecza żyło tylko na Podkarpaciu jakieś
obarczone głuchotą plemię germańskie? Nie mniej
intrygujące będzie szukanie odpowiedzi na pytanie
– jaka jest etymologia tej nazwy?
Aby to wyjaśnić, musimy zanurzyć się w historię
wczesnego średniowiecza, do czasów pierwszego króla Bolesława Chrobrego. Historycy badający czasy panowania Bolesława Chrobrego, który
przecież na długo przed Kazimierzem Wielkim
podbił dla piastowskiej Polski Grody Czerwieńskie,
dopuszczają – za żyjącymi między innymi w XVI
wieku historykami – że na słabo zaludnione wte-
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dy tereny dzisiejszego województwa podkarpackiego osiedlił pojmanych podczas walk Niemców.
Niekoniecznie rycerzy, bo jak pisał w połowie XVI
wieku żyjący historyk Marcin Bielski: „A dlatego je
(Niemców) Bolesław tam osadzał, aby bronili granic od Węgier i Rusi; ale że był lud gruby, niewaleczny, obrócono je do roli i do krów, bo sery dobre
czynią, zwłaszcza w Spiżu i na Pogórzu, drudzy też
kądziel dobrze przędą i przetoż płócien z Pogórza
bywa u nas najwięcej.”
O rolniczych przymiotach Niemców osadzonych na dzisiejszym Podkarpaciu wypowiadał się
z uznaniem 30 lat po Marcinie Bielskim kronikarz
Maciej Stryjkowski, stwierdzając, że niemieccy
chłopi żyjący pod Przeworskiem, Przemyślem,
Sanokiem i Jarosławiem, są „dobrymi rolnikami”.
W roku 1632 podobnie komplementował żyjących w okolicach Łańcuta i Rzeszowa osadników
niemieckich Szymon Starowolski. W dziele swoim
pt. Polska albo opisanie królestwa Polskiego zanotował: „Mleka tu i płócien lnianych wielka jest licy Polski wiele korzyści, uczynił z niej normalne
Sektor Pogórzan w Muzeum
zwykle obfitość, ponieważ wioski na całym tym zachodnioeuropejskie miasto. Gorzej, iż władze
Budownictwa Ludowego w Sanoku
obszarze zamieszkują potomkowie niemieckiego miejskie składały się z kupców będących Niemcami.
plemienia, wzięci na jakiejś wojnie przez Kazimie- Księgi pisano w ich języku. (…) Nie próbujmy zaporza Wielkiego, króla Polski, lub sprowadzeni z Sak- minać, że kazania polskie wprowadziła do kościoła
sonii, z dziećmi i żonami, aż w te okolice. Ci przeto Najświętszej Marii Panny specjalna uchwala sejmoo bydło i uprawę lnu troszczą się wielce i w porze wa, co stało się dopiero w roku 1537. Kiedy w stujarmarków tak do innych okolicznych miast wy- leciu poprzednim zbierano składki na ołtarz Wita
mieniane towary zwożą na sprzedaż, jak przede Stwosza, ofiarodawcami byli przeważnie Niemcy”.
wszystkim do Rzeszowa i Jarosławia.”
Ten obszerny cytat z Jasienicy uświadamia skalę
Szymon Starowolski lokuje więc Niemców osa- niemieckiej kolonizacji w XIII stuleciu i jej wpływ
dzonych na ziemiach dzisiejszego Podkarpacia na na życie codzienne polskich miast. Jasienica pisze,
wiek XIV, a więc na czasy panowania Kazimierza że niemiecka kolonizacja dotyczyła przede wszystWielkiego. Z kolei Paweł Jasienica w swoim dzie- kim miast, a „...po wsiach osadzano na prawie teule Polska Piastów o tych czasach pisał tak: „Nie- tońskim najczęściej ludność polską i sioła, do któbezpieczeństwo dla narodowego charakteru tej rych napłynęli Niemcy, możemy liczyć w XIII w.
ostatniej (kultury – przyp. J.S.) stwarzał fakt inny. najwyżej na dziesiątki”.
Oto w XIII stuleciu w niektórych wsiach, a już
Wniosek z tego taki, że albo niemieccy koloniści,
szczególnie w większych miastach polskich zaczy- którzy napłynęli w XIII wieku do Polski i zdecydonał brać górę język i obyczaj niemiecki. Położenie wali się na życie na wsi, w dużej liczbie osiedlili się
przedstawiało się groźnie. Patrząc na te sprawy właśnie na dzisiejszym Podkarpaciu albo też przyz dzisiejszej perspektywy dochodzi się do wniosku, byli oni na to nasze Podkarpacie później, właśnie
że polskość wcale nie miała wtedy pewności osta- za czasów Kazimierza Wielkiego. Pewnie trzeba
tecznego zwycięstwa nad inwazją germańskiego oddać rację i Marcinowi Bielskiemu, piszącemu, że
Zachodu. Wszystko zależało od
jej siły oraz od rozumu kierowMiejscowości osadnictwa niemieckiego w śre- chałowce (Michelsdorf), Miejsce Piastowe (Peistätnictwa politycznego. Kraj granidniowieczu między Wisłoką i Sanem (w nawia- ten), Rożnowice (Rozynbark), Mrzygłód (Königlich
czył (…) z Niemcami, którzy parli
sach ich pierwotne nazwy):
Thirau), Nowotaniec (Lobentanz), Niebieszczany
na wschód szukając ziem mniej
Albigowa (Helwigau), Bachórz (Großbachersdorf), (Siebenwirt), Nowy Glinik (Glinik Niemiecki, Glinnik
przeludnionych, łatwiejszych waBachów, Besko, Białobrzegi (Palversee), Białoboki, (Allamanorum, Lemberg), Nowy Żmigród (Schmierunków bytu. Szli nie tylko do
Binarowa (Bythner Havn), Brzozów (Bresen), Bukow- deburg), Odrzykoń (Ehrenberg), Pielnia (Pellen),
nas, lecz również do Czech, na
sko, Bonarówka (Bonnersdorf), Domaradz (Deutsch- Poraż (Kunzendorf), Prusiek (Prosegg), Rogi, Równe,
Węgry, w kraje bałtyckie aż po
Domaretz), Dynów (Dühnhof), Frysztak (Freistadt), Rymanów (Reimannshau), Rytarowce (Rittersdorf),
Dźwinę. Nieśli ze sobą zdobycze,
Głowienka, Haczów (Hanshof), Harta (Harth), Dy- Sanok (Saanig), Strachocina, Strzyżów, Suchodół
będące wspólnym dorobkiem
lągówka (Dillingshau), Iskrzynia, Iwonicz (Iwanitz), (Diernthal), Szufnarowa (Schaffnerhau), Targowiska,
Zachodu i wywodzące się jeszcze
Jaćmierz (Jatschmirs), Jasło (Jessel), Jaśliska (Hohen- Trepcza, Tułkowice (Tillkersdorf), Trześniów, Tyrawa
z cywilizacji Rzymu. Postęp był
stadt), Jurowce, Klimkówka, Kombornia (Kaltborn), Solna (Salzthirau), Tyczyn (Bertoldsdorf), Wielopole
niewątpliwy. Przyjmowaliśmy go
Korczyna (Kotkenhau), Krosno (Krossen), Krościenko (Großenfeld), Wielopole Skrzyńskie (Fürstenberg),
jednak, niestety, w germańskim
Wyżne (Kroskon), Królik Polski (Johannsdorf), La- Wrocanka, Wojnarówka, Wiśniowa, Zarszyn (Saropakowaniu. Samorząd, który
lin Niemiecki, Łańcut, Lubatówka (Bischofswald), schin), Zmennica, Zymbertowa (Siebenwirth)
Bolesław Wstydliwy w roku 1257
Łężany, Markowa, Matysówka (Mathisowka), MiŹródło: Wikipedia
nadał Krakowowi, przyniósł sto-
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im językiem, a z czasem zaczęli przyjmować język
ludności miejscowej. Ale mimo tego osadzenia
wśród ludności autochtonicznej, jeszcze w XIX
wieku, jak pisał Adam Naruszewicz w Słowniku
Geograficznym Królestwa Polskiego: „Język tych ludzi nieco przygrubszy, a jakieś ze Szląskiem, Morawskiem, Czeskim i Pruskim podobieństwo mający, dowodem jest pierwszej ich ojczyzny. Stąd też
poszły owe zniemczone od nowych osadników, lub
na nowo nadane miastom Polskim i Ruskim, Lambergi, Frawensztadu, Łańcuta, Pilsna, Gorlicy, i tym
podobne nazwiska”.
Wiemy więc już, że kwestia nas intrygująca dotyczy osadników niemieckich za Chrobrego i Kazimierza Wielkiego siłą lub dobrowolnie sprowadzonych w nasze strony i tu uprawiających
i rozwijających przymioty swego rzemiosła. Ale
odpowiedź na pytanie – dlaczego zwano ich Głuchoniemcami? – uzyskujemy po raz pierwszy dopiero u Wacława Aleksandra Maciejowskiego, któBudynek przysłupowy ze wsi
Bolesław Chrobry ma swój udział w osadnictwie ry w dziele pt. Historya prawodawstw słowiańskich
Nozdrzec z roku 1855, obecnie
niemieckim na ziemiach między Wisłoką a Sanem, wydanym w 1858 roku pisze: „Ludność takowego
w zbiorach Muzeum Budownictwa
ale też prawdę mówią ci historycy, którzy koloni- prawa (prawo magdeburskie) głównie na tak zwaLudowego w Sanoku
stów niemieckich na tych naszych ziemiach wiążą nych jasielskich i sanockich dołach wzdłuż rzek
przede wszystkim z polityką Kazimierza Wielkiego, Ropy, Jasełki i Wisłoki siedziała, nazywając się głuktóry kontynuował dzieło ojca, Władysława Ło- choniemcami, czyli ludźmi, którzy choć nie słyszą
kietka, odbudowując spójność i wielkość państwa i nie rozumieją niemieckiej mowy, mają jednakże
polskiego. Po zbrojnym opanowaniu Rusi Czerwo- w sobie coś od miejscowej ludności odrębnego. Nie
nej, a więc ziem leżących mniej więcej na wschód było widać wśród tej ludności szlacheckich dwood Wisłoka, które zbyt ludne nie były, postanowił rów, ale tak na dolinach, jak w górach, gęsto rozzasadzić je ludnością sobie powolną, a więc taką, siane sołectwa i wybranieckie łany, do których był
która wdzięczna by mu była za to, że znalazł dla przywiązany obowiązek bronienia granicy, sponiej miejsce na tej ziemi. Sprowadził więc na ziemie strzegać się dawały”.
Po Maciejowskim, w dziele Historyczny obszar
między Wisłoką a Sanem osadników niemieckich.
Nie byli wojownikami, ale swoją masą stanowić Polski pisał na interesujący nas temat Wincenty
zaczęli naturalną zaporę przed żywiołem ruskim. Pol: „Na obszarze Wisłoki uderza nas fakt inny; całą
Osadzili się więc ci niemieccy chłopi, mówili swo- tę okolicę, która obszar Wisłoki, Ropy, Jasły, Jasełki i średniego Wisłoka zajmuje,
osiedli tak zwani Głuchoniemcy
Meyer, Meierth, Międlar, Mika, Misygar, Messinger,
Niektóre nazwiska o genezie niemieckiej:
od dołów Sanockich począwszy,
Braun, Braunek, Benner, Bonar, Albrycht, Albrecht, Nachman, Nachtigal, Najbar, Nejbar, Neumaier, Nieto jest od okolicy Komborni,
Bader, Balawajder, Balawejder, Walawender, Bar, meyer, Naumaier, Nigbor, Nikiel, Niebel, Nojman,
Haczowa, Trześniowa aż po gryBauer, Bartman, Bawor, Bek, Berdel, Bajgier, Berger, Nauman, Oberc, Ochman, Olbrot, Penar, Pojnar,
bowski dział: Gorlice, Szymbark
Bester, Blajer, Blok, Boczar, Bok, Bołd, Borcz, Brach, Pulnar, Prajsnar, Preisner, Prugar, Pelc, Pelczar, Pelz,
i Ropę od wschodu na zachód, ku
Brej, Brągiel, Brozbar, Bruk, Busz, Butnar, Bytnar, Pelzer, Polnar, Paetzhold, Poznar, Pyznar, Rajchel,
północy aż o ziemię Pilźnieńską,
Cwykiel, Cwyrnar, Cyburt, Cymerman, Cypcar, Cze- Rejman, Rozenbajger, Rozembeiger, Rumpel, Runktóra jest już ziemią wojewódzsnar, Czuchman, Dopart, Dressler, Ek, Englot, Fajks, ge, Rys, Reiss, Rothbart, Regel, Rautenkranz, Rupar,
twa sandomierskiego”.
Foks, Fichner, Flejszar, Flossnitzer, Fakenday, Firszt, Rygiel, Rymar, Riezer, Rezner, Riesner, Rysz, Reiss,
I tenże Wincenty Pol pisze
Frend, Fryda, Frydrych, Fuksa, Fugiel, Gefert, Gep- Sauhaar, Szajer, Szelar, Szeler, Sziler, Szylar, Silar,
także:
„Cała okolica Głuchopert, Gebhard, Glazar, Gocman, Gierlach, Gierlach, Szmid, Szmyt, Schmid, Schmidt, Szott, Solcz, Szynniemców
jest nowosiedlinami
Gerlach, Glockenbrecht, Grob, Gotfryd, Krochmal, dlar, Struner, Szprynglar, Szajna, Schajnar, Szreder,
Sasów;
jakoż
strój przechowali
Gucwa, Guznar, Hap, Hawer, Hejnar, Henczel, Her- Schweingreber, Strampe, Szlemp, Szloch, Szorf,
ten
sam
co
węgierscy
i siedmiobut, Hoffmann, Hofman, Hoc, Hallmann, Haech- Szpilman, Szpunar, Szpytma, Szrepfer, Szturc, Szulc,
grodzcy
Sasi”.
Należałoby
więc,
sler, Hansel, Hartman, Ekiert, Hutman, Homa, Huc, Schulzenhayn, Szwarc, Szworc, Szuba, Szubert,
mając
w
pamięci
opisane
przez
Hundz, Hycnar, Hypnar, Hibner, Inglot, Ignar, Itner, Szuber, Szuwart, Schubryt, Szubrycht, Szuch, SzuJasienicę kierunki ekspansji nieJekiel, Jaślar, Kajzar, Kenar, Kin, Kinel, Klejna, Kluz, ma, Szumakier, Szuster, Stygar, Szul, Szular, Szultys,
mieckich kolonistów w średnioKranc, Krause, Krauze, Krukar, Keller, obecnie Kielar, Szwech, Tasz, Teczar, Tejchma, Tejchman, Telma, Trojwieczu, przypomnieć, że skoro
Kiedos, Kichard, Klejman, Kolb, Kochman, Kochmań- nar, Trygar, Tys, Uberman, Ulma, Uchman, Vlamann,
kierowali się oni między innymi
ski, Kojder, Krauss Krausz, Kassner, Kurc, Kurcz, Kurz, Wal, Weiss, Weisz, Wajs, Wais, Weissgerber, Wencel,
na Węgry, to ówczesne Węgry
Kuter, Lampart, Lempart, Lignar, Linde, Linda, Lonc, Weiner, Wenc, Wojnar, Weiner, Wulw, Wulf, Wolf, Zajnie były maleńkim krajem, jakim
Lenard, Macnar, Matthorn, Mermer, Miler, Mylar, del, Zöckler, Zwan, Zygar
je dziś widzimy, lecz ogromnym
Megger, Majer, Majerz, Major, Maier, Mayer, Meier,
Źródło: Wikipedia
królestwem, obejmującym na
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Głuchoniemcy
Vždy boli Poliakmi. Ale ak sa pri hľadaní ich rodokmeňa pustíme do stredoveku, dôjdeme do prvého
pokolenia. Ukáže sa, že ich pokolenie nie je slovanské.
Zriedkavo si sami uvedomujú, kam siahajú ich korenie.
Trvalé bydlisko je druhý znak, pomocou ktorého ich rozpoznávame, ale hlavným dôkazom o ich
pôvode je samé priezvisko. Ak máme do činenia
s pánom Balawajdrom alebo Szylarom, prípadne
Kochmanom, Preisnerom, Ruparom či Wenclom
a počujeme, že ich rodina tu býva mnoho rokov,
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W gotyckim kościele w Haczowie zachowały się XIV i XV-wieczne księgi parafialne
z niemieckimi nazwiskami dawnych mieszkańców

Lucekbb

wschodzie (dziś rumuński) Siedmiogród. Identyczność strojów naszych Głuchoniemców ze strojami
saskich osadników na południe od Karpat dowodzi, że w tym samy czasie osiedlali się oni u nas i na
ogromnych terenach państwa węgierskiego, szczególnie właśnie w Siedmiogrodzie.
Wincenty Pol jednak nie do końca ma rację, że
Głuchoniemcy to tylko potomkowie Sasów. Identyczność strojów to jedno, ale badania porównawcze
z dziedziny lingwistyki przeprowadzone przez niemieckiego profesora Ernesta Schwarza we wsiach
leżących w okolicach Krosna i Łańcuta wskazują,
że wiele zjawisk językowych występujących u ich
mieszkańców jest tożsamych z językiem występującym u mieszkańców tak zwanych „niemieckich
wysp językowych” w okolicach Gliwic, Bielska-Białej oraz na pograniczu śląsko-morawskim. Profesor Schwarz wysnuwa więc z językowych tożsamości wniosek, że to właśnie „południowa część
Górnego Śląska była strefą wyjściową dla XIV i XVwiecznej kolonizacji w pasie podkarpackim”.
Za Kazimierza Wielkiego doszło do lokacji dwudziestu wsi na prawie niemieckim w ziemi sanockiej i przemyskiej, co w ich przypadku związane
było z osadnictwem niemieckim. Podobnie było
w okolicach Krosna, Rymanowa, Haczowa, Komborni, Iwonicza i jeszcze kilkunastu innych miejscowości. Regionem, w którym w szczególnie dużej liczbie osiedlili się przybysze z Niemiec, ale już
za panowania Ludwika Węgierskiego, był Łańcut
i dziewięć wsi na południe od miasta. Niemiecka
nazwa Łańcuta (Landshut – strażnica kraju/ziemi)
dobitnie dowodzi, jakie racje skłoniły do jej założenia. Zarówno w Łańcucie, jak i owych sąsiadujących
z nim wsiach najdłużej, bo aż do XVI wieku utrzymywała się ich etniczna odrębność, a niemieckość
wsi Markowa trwała do XVIII wieku.
Osadnictwo niemieckie z całą pewnością przyczyniło się do rozwoju społeczno-gospodarczego
naszego regionu, bo, jak pisał o Głuchoniemcach
w roku 1885 Władysław Bełza: „Lud tutejszy (…)
jest rosły, silny i wytrwały w pracy, a przytem uczciwy i moralny, w czem przedstawia zupełne przeciwieństwo z sąsiadującymi z nim ludnością ruską
i mazurską, która nie posiada w tym stopniu żadnej
z powyższych zalet (…)”. n
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Chałupa tkaczy z Korczyny koło Krosna z roku 1790, obecnie w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

tak všetko poukazuje na to, že sú potomkami…
Głuchoniemcov.
Nemeckí kolonisti, ktorí v 17. storočí prišli do Poľska a rozhodli sa žiť na dedine, sa početne osídlili
v dnešnom podkarpatskom vojvodstve. Mohli tu aj
pricestovať za kráľa Kazimíra Veľkého, ktorý pripojil
Červenú Rus k Poľskému kráľovstvu. Privádzal na
zem medzi riekou Wisłok a San nemeckých osadníkov. Neboli bojovníkmi, ale stanovili prirodzenú
bariéru pred ruským živlom. Nemeckí chlapi hovorili svojim jazykom a postupne začali prijímať jazyk
miestneho obyvateľstva.
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turystycznym szlaku

tekst i fot. Arkadiusz Bednarczyk

O mistrzu Mirysie,
Dokument założenia miasta i parafii tyczyńskiej został sporządzony
14 marca 1368 r. przez wicekanclerza Królestwa Polskiego, znanego
średniowiecznego kronikarza Janka z Czarnkowa w Niepołomicach.
Zapewne w niedługim czasie postawiono w mieście pierwszy
drewniany kościół. W 1466 roku właściciel Tyczyna Jan Pilecki
ufundował murowaną gotycką farę pw. św. Katarzyny.

Elewacja tyczyńskiej świątyni

RZESZÓW
Tyczyn

Widok świątyni w Tykocinie

Trójcy Świętej. Branicki zaangażował do prac przy
przebudowie doskonałego architekta Jana Henryka
Klemma, który opracował projekt modernizacji fasady i poszerzenia jej poprzez dwie wieże-dzwonnice połączone z kościołem łącznikami w tzw. typie
włoskim. Podobną fasadę posiadają wzniesione w latach 1742–1749 kościoły w Tykocinie i Zasławiu.
Tyczyńską farę przekształcono w trójnawową świątynię typu bazylikowego, posiadającą sklepienia kolebkowe w nawie głównej i prezbiterium, krzyżowe
w nawach bocznych. Charakter gotycki zachowa-

Krzysztof Zieliński

JS

Herb Tyczyna
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ury kościoła pamiętają niejedno splecione z historią miasta
wydarzenie. Niektóre z tych
wydarzeń były bardzo dramatyczne w skutkach. Kiedy
w 1608 roku w mieście odbywał się jarmark, znany z krewkiego charakteru rotmistrz
Stanisław Stadnicki słynny
„Diabeł Łańcucki” najechał
na miasto. Żołdacy magnata
ograbili kupców, a nawet zbezcześcili Najświętszy Sakrament. Jak by tego było mało,
dopuścili się również zbrodni
zabójstwa i to gdzie – w murach tyczyńskiej fary, mordując niejakiego Jana Dębowego, mieszczanina z Tyczyna.
25 sierpnia 1627 r. pożar poważnie nadwyrężył świątynię, z której niewiele wówczas pozostało. Nowy
właściciel Tyczyna, krajczy królowej Konstancji Austriaczki Mikołaj Rafał Kostka, podjął decyzję o odbudowie kościoła. W latach 1631–1638 dobudowano od strony południowej kaplicę pw. Stanisława
Kostki, członka znamienitego w ówczesnej Rzeczypospolitej rodu, wyniesionego w 1602 roku na ołtarze. W jej krypcie spoczął ok. 1638 roku sam odnowiciel świątyni Mikołaj Rafał Kostka. Kolejny pożar
zniszczył kościół w czasie najazdu na miasto wojsk
księcia siedmiogrodzkiego Jerzego Rakoczego w 1657 r.
Obecny, późnobarokowy
kształt, fara uzyskała dzięki
staraniom Jana Klemensa Branickiego (1689–1771), który
objął miasto Tyczyn w 1709
roku. Branicki, hetman wielki
koronny, był jeden z najbogatszych magnatów polskich.
Przebudowa i odnowienie kościoła tyczyńskiego następowało w trzech etapach, w latach 1720–1730, 1735–1745
i 1759–1763. Wówczas to do
północnej strony kościoła dobudowano drugą kaplicę pw.

Na

turystycznym szlaku

ło częściowo wydłużone prezbiterium. Do ozdoby
wnętrz kościoła zaangażował Jan Klemens Branicki
Gotfryda Schultza, który wykonał marmoryzowane
ołtarze w kaplicach bocznych i w prezbiterium. Ołtarz główny wzniesiony według projektu Jana Henryka Klemmy wykonał w latach 1738–1745 Gotfryd
Schultz. Wzorowany jest on na ołtarzu głównym św.
Ludwika Gonzagi znajdującym się w kościele San
Ignazio w Rzymie. W polu centralnym ołtarza w Tyczynie umieszczono obraz pędzla Szymona Czechowicza zapewne z 1743 r., gdy malarz ten pracował
dla Jana Klemensa Branickiego. Płótno przedstawia
scenę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po
bokach ołtarza ustawiono figury Jana Chrzciciela
i św. Longinusa, patrona rycerzy. W latach 1760–
–1761 wykonano rokokowe cyborium, a rok później
antepedium ołtarzowe przedstawiające Ostatnią
Wieczerzę, Modlitwę w Ogrójcu i Pojmanie Jezusa.
W kaplicy północnej ustawiono ołtarz św. Trójcy
z krucyfiksem w polu centralnym i figurami Marii
i św. Jana. W kaplicy południowej stoi ołtarz św. Stanisława Kostki, z umieszczona w polu centralnym
rzeźbioną scenę wizji jego „cudownej komunii”, jaką miał w czasie ciężkiej choroby w Wiedniu święty Stanisław. Po bokach ołtarza stoją: Anioł Stróż
z dzieckiem i św. Michał jako rycerz rzymski. Oba
ołtarze z kaplic bocznych wzorowane są na ołtarzu
św. Ignacego Loyoli w rzymskim kościele jezuitów Il
Gesu (projekt Andrea del Pozzo, żył w latach 1642–
1709). W kościele w Tyczynie znajduje się też pochodząca z 1760 r. rokokowa ambona. Przepiękne freski
wykonał freskant Antoni Herliczka. Polichromię wykonano na początku wieku XX. W 1745 r. podczas
wizytacji tyczyńską świątynią zachwycał się biskup
przemyski Wacław Hieronim Sierakowski.
Z osobą Gotfryda Schultza, który pracował przy
tyczyńskiej farze dla hetmana Branickiego, wiąże się
ciekawa historia. Otóż Schultz zakochał się podobno w miejscowej dziewczynie, córce tyczyńskiego
szewca i wziął z nią ślub. Oburzony tym zarządca,
sprawujący w imieniu Branickiego rządy w mieście
pisał o tym do swojego chlebodawcy: „Szulc architekt ożenił się niespodziewanie z poddanką Jaśnie
Wielmożnego Pana Dobrodzieja. Ożenił się z córką
mieszczanina Gorzelnika kunsztu szewskiego w niewielkim dostatku będącego gospodarza.” W liście do
Jana Klemensa Branickiego z kwietnia 1744 roku pisze zarządca: „Szulca architekta odprawiłem”.
W kościele tyczyńskim znajduje się cenna kolekcja obrazów Augusta Mirysa z lat 1748–1762. Mirys,
Wnętrze kościoła wypełniają stiuki, barwne malowidła,
dekoracyjne ołtarze, bogaty prospekt organowy – wszystko
wykonane przez znakomitych mistrzów z XVIII i XIX wieku

TP – UMiGwT

czeskim biskupie
i miłości romantycznej...
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Bogate polichromie pokrywają sklepienie nad prezbiterium
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fot. Jacek Stankiewicz, Tadeusz Poźniak – Urząd Miasta i Gminy w Tyczynie
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Od lewej: ołtarz św. Stanisława
Kostki i kopuła kaplicy południowej,
pod którą stoi to mistrzowskie
dzieło baroku oraz ołtarz św. Trójcy
w kaplicy północnej

TP – UMiGwT

Ołtarz główny wzniesiony według
projektu Jana Henryka Klemmy
z obrazem pędzla Szymona
Czechowicza z 1743 r.

syn szkockiego emigranta, pochodził z Francji, gdzie
przyszedł na świat w 1700 roku. Kształcił się w Paryżu, przebywał także w Wiecznym Mieście, gdzie
zapewne zetknął się z wieloma czołowymi malarzami i bogatą twórczością tamtego okresu. W Polsce
przebywał od roku 1731 na dworach J.S. Jabłonowskiego, Sapiehów (od 1740), Krasickich (1749–1750),
F. Bielińskiego w Warszawie (od 1750) i hetmana J.
K. Branickiego (od 1750) w Warszawie i Białymstoku, gdzie obok portretów malował dekoracje ścienne
i teatralne oraz obrazy sakralne. Po śmierci Branickiego pozostawał na usługach Izabeli Branickiej oraz
biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim. W Tyczynie obrazy Augustyna Mirysa znajdują się w prezbiterium kościoła i w nawach bocznych.
Przedstawiają postacie czterech ewangelistów, scenę
Złożenie do grobu, św. Antoniego Padewskiego, św. Klemensa biskupa, a także w zakrystii Ukrzyżowanie.
Z kościołem tym związany był późniejszy biskup przemyski Antoni Wacław Betański. Był z pochodzenia Cze-

JS
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chem, urodził się w Pradze. Powierzono mu nauczanie synów cesarzowej Marii Teresy: Józefa II i Leopolda. W 1758 r. rozpoczął pracę na dworze Jana
Klemensa Branickiego pełniąc m.in. funkcję jednego
z jego sekretarzy ds. międzynarodowych. Branicki wystarał się dla niego o odpowiednie uposażenie
w postaci probostwa w Słocinie i Tyczynie. Po śmierci
swego chlebodawcy osiadł na stałe w dobrach tyczyńskich, gdzie pełnił obowiązki proboszcza w Tyczynie
i plenipotenta dóbr wdowy po hetmanie Branickim.
Zamieszkiwał w dworku, który zachował się do dnia
dzisiejszego. Dzięki poparciu biskupa przemyskiego
Józefa Kierskiego w 1781 r. został przez papieża Piusa
VI mianowany biskupem pomocniczym – koadiutorem przemyskim, a po śmierci Kierskiego w 1783 r.
biskupem ordynariuszem diecezji. Ceniony był jako
znakomity gospodarz diecezji, dbający o wykształcenie i oświecenie kleru. Z drugiej jednak strony starał
się być lojalnym wobec władz zaborczych w Wiedniu.
W 1784 r. zapewne jego ugodowość zadecydowała
o powierzeniu mu stanowiska rektora Uniwersytetu
Józefińskiego we Lwowie. n

Súčasnú, neskorobarokovú formu získala farnosť vďaka úsiliu Jana Klemensa Branického, ktorý
v roku 1709 začal vládnuť mestu Tyczyn. Branický,
veľký korunný hajtman, bol jeden z najbohatších
poľských magnátov. V prácach na prestavbe sa
angažoval dokonalým architektom Janom Henrykom Klemmom. Pri zdobení interiérov kostola
pracoval Gotfryd Schultz, ktorý vyhotovil oltáre
v bočných kaplnkách a v presbytériu. Hlavný oltár je vyhotovený podľa oltára, ktorý sa nachádza
v kostole San Ignazio v Ríme. V centrálnej časti
oltára v Tyczynie bol umiestnený obraz „Nanebo-

vzatia Najsvätejšej Panny Márie” namaľovaný Szymonom Czechowiczom. V severnej kaplnke bol
postavený oltár sv. Trojice s krucifixom v centrálnej časti. V južnej kaplnke stoji oltár sv. Stanislava
Kostku s vyrezávanou scénou jeho „zázračného
prijímania”, umiestnenou v centrálnej časti.
V kostole v Tyczyne sa tiež nachádza rokoková ambóna pochádzajúca z roku 1760. Prekrásne
fresky vyhotovil Antoni Herliczka. Polychrómia
bola vyhotovená začiatkom 20. storočia. V roku
1745 tyczynský chrám počas návštevy obdivoval
przemyský biskup Wacław Hieronim Sierakowski.

tekst Izabela Fac, fot. ks. Piotr Kuźniar
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Przeszłość zaklęta
w drewnie
W zapachu drewna, kadzideł, w skrzypieniu starych podłóg,
w tajemniczym półmroku drewnianych świątyń jest
niesamowity urok. Wdzięk i piękno drewnianych świątyń.
Ukryte pośród drzew, wśród zieleni pagórków kryją w sobie
historię tej ziemi, dzieje naszej wiary. Nie można oddać ich
w niełaskę ludzkiej niepamięci, nowoczesności. Drewniane
świątynie stanowią nierozerwalną część historii ziemi
podkarpackiej i diecezji rzeszowskiej. Warto więc je poznać
i wyruszyć szlakiem drewnianych świątyń.

Z

majestatyczną odpornością, w klimacie pełnym deszczy i wiatrów, gdzie śnieg i mróz
trzyma dłużej i częściej niż w centralnej Polsce, przetrwały tutaj wiekowe świątynie. Wypełnione wonią okadzonego sędziwego drewna, pełne
skrzypień, prześwitów, mroków. Jedna z nich leży
niemal na samym południowym krańcu diecezji
w Beskidzie Niskim w małej połemkowskiej wiosce Krempna. To jedna z najstarszych wsi w rejonie Górnej Wisłoki, istniała już w drugiej połowie
XV wieku. Zgodnie z przekazanymi z pokolenia na
pokolenie informacjami pierwsze zabudowania wsi
znajdowały się w pobliżu wsi Żydowskie, lecz zmuszeni przez silnie wiejące wiatry oraz częste napady,
mieszkańcy przenieśli zabudowania niżej – w miejsce gdzie dziś stoi cerkiew.
Dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem
śś. Kosmy i Damiana to obecnie kościół katolicki
pw. św. Maksymiliana Kolbego. Jej budowę rozpoczęto prawdopodobnie w 1778 r. z wykorzystaniem
materiałów z poprzedniej świątyni, a zakończono i poświęcono w 1782 r., co potwierdza tablica

fundacyjna umieszczona w cerkwi. Mimo spalenia
prawie całej wsi podczas I wojny światowej cerkiew
przetrwała w stanie nienaruszonym.
Tragedią dla tutejszych mieszkańców okazały się
wysiedlenia, których uniknęły tylko cztery rodziny
oraz unicki ksiądz Jan Wysoczański. Po roku 1947
odprawiał on w cerkwi nabożeństwa dla Polaków,
którzy zasiedlali Krempną oraz dla mieszkańców
Huty Krempskiej. W 1956 r. rozpoczęły się powroty Łemków do rodzinnej Krempnej i ksiądz – za
zgodą władz – rozpoczął odprawianie mszy unickich, jednocześnie odmawiając posługi w obrządku
rzymskokatolickim. Doprowadziło to do konfliktu
z katolickim duszpasterzem, który w 1957 r. objął
cerkiew w Krempnej jako filię parafii w Desznicy
i przejął opiekę nad Krempną i Kotanią. Między
oboma duszpasterzami dochodziło do nieporozumień, co było na rękę komunistycznym władzom
powiatowym. Pod pretekstem złego stanu technicznego w 1962 r. cerkiew
zamknięto. Mimo usilnych
starań wiernych, kapłanów
i hierarchii kościelnej dopiero w 1971 r. odprawiono pierwszą mszę świętą,
a rok później ukończono
remont świątyni.
A cerkiew? Z cienia starych drzew wyłania się
budowla orientowana, złożona z nawy, prezbiterium
i babińca z zakrystią przy
prezbiterium. W przedsionku cerkwi po stronie
południowej stoi feretron
z figurą Matki Boskiej

Cerkiew (obecnie świątynia
rzymskokatolicka) w Krempnej
w szacie zimowej (u dołu strony)
i wiosennej – obiekt przed
rozpoczęciem prac konserwatorskich
w maju 2007 r.

RZESZÓW
Jasło
Krempna
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XIX-wieczny ikonostas przed rozpoczęciem prac konserwatorskich w świątyni oraz
widok na to samo miejsce w ich trakcie (czerwiec 2007 r.)

w jasnej, srebrzystej sukience. Wśród miejscowych greckokatolików rzeźba otoczona
jest czcią i uważana jest za cudowną. Wnętrze oświetlone jest smugami światła, które
nadaje mu znamię tajemniczości. Uwagę
przykuwa kompletny ikonostas namalowany
w latach 1835–1836 przez Krasuckiego, malarza pochodzącego z Przemyśla, z ażurowymi carskimi wrotami ze sceną Zwiastowania
i postaciami czterech Ewangelistów.
We wnętrzu świątyni można spotkać części innych, starszych ikonostasów. Na ścianie
nawy po prawej stronie od wejścia znajduje
się fragment ikonostasu, którego powstanie
datuje się na rok 1664 i jest to rząd Deesis
z Chrystusem Pantokratorem w otoczeniu
Matki Bożej i Jana Chrzciciela. Zachowały się
dwie jeszcze starsze ikony, pochodzące prawdopodobnie z XVI w. Jedna z nich przedstawia św. Mikołaja, biskupa Miry, a druga to
ikona Opieki Bogurodzicy. Nad drzwiami
wejściowymi do czasów II wojny światowej
znajdowała się tablica erekcyjna wykonana
w desce lipowej. Zaginęła podczas okupacji, ale po wojnie odnalazł ją jeden mieszkańców wioski. Przekazano ją w celu odnowienia do Pracowni
Konserwacji Zabytków w Lublinie, gdzie… ponownie zaginęła. Po długich poszukiwaniach, na początku lat 90. ubiegłego wieku, odszukano ją
w Sanoku. Obecnie wróciła ponownie na swoje stare miejsce, nad drzwi
wejściowe prowadzące do nawy głównej. Z umieszczonego na niej tekstu
wynika, że budowla ta została odnowiona przez księdza Michała Turowskiego przy finansowej pomocy ówczesnego wojewody wileńskiego „Jaśnie Oświeconego Księcia Imci Karola Radziwiłła”.
Za cerkwią znajduje się kaplica polowa, a przed nią ławeczki, zachęcające do odpoczynku. Można wsłuchując się w ciszę, szum drzew niemal wdychać piękno otoczenia, sylwetkę cerkwi i nowy kościół, znajdujący się obok. Służy społeczności wiernych od dnia jego poświęcenia,
czyli 14 listopada 2004 r. Natomiast zabytkowa cerkiew wykorzystywana jest w porze letniej.
Takich zakątków jak cerkiew Krempnej jest bardzo dużo. Musimy
tylko bacznie rozglądać się wędrując wakacyjnymi szlakami, czasem
zejść z wyznaczonej ścieżki. I nie szukać wrażeń w dalekich krajach.
Niesamowitych przeżyć dostarczą nam niskie progi starych kościołów
ukrytych wśród drzew… n

Krzysztof Zieliński

Minulosť zakliata v dreve
Starý gréckokatolícky kostol
svätých Kozmu a Damiána je
v súčasnosti rímskokatolícky kostol sv. Maximiliána Kolbeho. Jeho výstavba bola pravdepodobne začatá v roku 1778, s využitím
materiálov z predchádzajúceho
chrámu, bola ukončená a posvätená v roku 1782.
Pozornosť upúta kompletný
ikonostas namaľovaný v rokoch
1835–1836. V interiéri chrámu je
možné vidieť súčasť iných sta-

rších ikonostasov. Na stene lode
na pravej strane od vchodu sa
nachádza fragment ikonostasu,
ktorého vznik sa datuje na rok
1664, je to rád Deesis s Kristom
Pantokrátorom s Matkou Božou
a Jánom Krstiteľom. Uchovali
sa ešte dve staršie ikony, pochádzajúce pravdepodobne zo
16. storočia. Jedna predstavuje
svätého Mikuláša, biskupa Miry, a druhá je ikona Starostlivej
Bohorodičky.
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W maju 2007 r. rozpoczęły się prace konserwatorskie w celu uratowania obiektu, jak i odnowienie wyposażenia ruchomego. 24 lipca 2007 roku w czasie prowadzonych robót runęła do
wnętrza świątyni kopuła i dach nawy głównej . Nikt z pracowników nie ucierpiał, a powodem wypadku był zły stan techniczny konstrukcji ścian nośnych nawy. Następnego dnia przy
pomocy dźwigu podniesiono zawaloną kopułę i przeniesiono na zewnątrz.
Decyzja o rozpoczęciu prac ratowniczych w obiekcie związana była z nachyleniem w kierunku nawy głównej kopuł nad prezbiterium i babińcem. Rozpoczęto je od wzmocnienia posadowienia czyli podmurówki z kamienia i fundamentów punktowych tzw. „pecki”. Równolegle prowadzone były prac przy renowacji zdemontowanego ikonostasu, które prowadziła
konserwator Małgorzata Dawidiuk z Przemyśla. Koszty renowacji sfinansowane z budżetu
Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu wyniosły 157 800 zł.

Alicja Więcławska

V máji 2007 sa začali reštaurátorské práce, ktoré majú za cieľ záchranu objektu, a okrem
iného obnovenie pohyblivého zariadenia. 24. júla 2007 počas realizovaných prác sa prepadla do interiéru kupola chrámu a strecha hlavnej lode. Na druhý deň bola pomocou žeriavu
prepadnutá kupola prenesená do exteriéru.

Świątynia po zakończeniu odbudowy i renowacji
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tekst Izabela Fac, fot. Internet

Kalnikowskie

Krzysztof Zieliński

Pomiędzy Rynną Podkarpacką a Garbem Mościckim,
między dwoma rzekami: Wisznią i Szkłem, wpadającymi
do Sanu, leży Kalników. Kiedyś należał do powiatu
z siedzibą w Mościskach, punktem odniesienia życia był
Lwów. Dziś na wschód od Kalnikowa przebiega granica
z Ukrainą. Kiedyś Kalników promieniował swoją kulturalno-patriotyczną i społecznikowską atmosferą na szerokie
warstwy społeczeństwa, zachwycał oryginalnym pałacem
z bezcennymi zbiorami i wspaniałym ogrodem. Nad
tym wszystkim czuwała wybitna postać kalnikowskiego
właściciela – Bolesława Orzechowicza.

Jesion wyniosły – jedno z niewielu
zachowanych pomnikowych drzew
w parku w Kalnikowie

RZESZÓW

Kalników
Przemyśl

P

ierwsza wzmianka o Kalnikowie pochodzi
z 1378 r. z dokumentu napisanego w języku
ruskim. W dokumencie Władysława Jagiełły z 1407 r. zatwierdzającym uposażenie Władyctwa Przemyskiego wymieniono także miejscowości „Caleników”. Od tego okresu, aż do zniesienia
pańszczyzny, wieś pozostawała w rękach feudalnych właścicieli. Przed 1510 r. Kalników był własnością rodziny Leśniowskich, potem przeszedł
w ręce Romanowskich, Romarów, Bielskich, Ziętkiewiczów, Janków i wreszcie Orzechowiczów.
Wraz z przejęciem przez nich Kalnikowa zaczął się
dla niego najwspanialszy czas w dziejach.
Po studiach prawniczych i po ukończeniu Akademii Rolniczej w Hochenheimie Bolesław Orzechowicz (1847–1927) nie poświęcił się karierze
urzędniczej, ale doświadczony przy boku rodziców
w gospodarce wiejskiej, po śmierci ojca w 1885 r.
osiadł na stałe w Kalnikowie. Stworzył tutaj cenne
prywatne muzeum, zbudowane zarówno na własnych zakupach dokonywanych podczas podróży,
Kalnikowski dwór w czasach swojej świetności

jak i dzięki dziedziczonym przedmiotom po rodzinie Rozwadowskich (rodzina żony Wandy) oraz
Obniskich (rodzina matki). Centrum życia i miejscem działalności kolekcjonerskiej pana na Kalnikowie stał się oryginalny pałac zbudowany według
projektu przemyskiego architekta Marcelego Pileckiego. Orzechowicz wzniósł jednopiętrowy pałac
w stylu neorenesansu na miejscu starego dworu,
którego wyglądu nie zachowały żadne źródła.
Na starej fotografii widać kalnikowską siedzibę
Orzechowicza. Pałac miał trójosiową, dwukondygnacyjną część środkową i parterowe dwa boczne
skrzydła. Krenelażowa attyka wieńczyła zarówno
piętrową część elewacji, którą ożywiały pilastry
oraz trójkątne naczółki umieszczone nad półkoliście zamkniętymi oknami i owalnym otworem
na szczycie. Także część parterowa miała krenelażowe zwieńczenie elewacji. Przed głównym wejściem znajdował się nakryty daszkiem taras. Nad
częścią środkową dwór kalnikowski miał dach
gładki dwuspadowy, a nad bocznymi skrzydłami
jednospadowy o podobnym nachyleniu. Z prawej
strony domu znajdował się budynek gospodarczy,
prawdopodobnie nie powiązany bezpośrednio
z budynkiem pałacu.
Dwór w Kalnikowie otaczał stary park, klomby
róż, różnobarwnych bratków, lilii, narcyzów, begonii, aster i karmazynowych szkarlet. Geometryczne ogrody kalnikowskie z XVIII w. przebudowano
i rozbudowano w I połowie XIX w. według układu
krajobrazowego. Całość ogrodów otoczono kulisą

dziedzictwo
lipową, tak samo jak dwie główne drogi dojazdowe.
Kalnikowski ogród rozplanowano na równinnym
terenie, na rzucie prostokąta z wyraźnie zaznaczoną granicą pomiędzy ogrodami warzywnymi
a folwarkiem. W centralnej części ogrodu znajdowały się drzewa obcego pochodzenia, a była to m.
in. grupa platanowców, tulipanowiec amerykański
i miłorząb dwuklapowy.
Nie tylko wygląd pałacu w Kalnikowie zwracał
powszechną uwagę. Bolesław Orzechowicz, kiedy zamieszkał tu z żoną Wandą z Rozwadowskich
(córką Władysława Alojzego – adiutanta generała
Jana Skrzyneckiego, znanego mecenasa sztuki i kolekcjonera dzieł sztuki, protektora debiutów malarskich Juliusza Kossaka), zaczął urządzać nowo
wybudowany pałac. Przez lata wnętrza zapełniły
się zabytkowymi meblami i dziełami sztuki. Podróże po świecie – m. in. do Kairu, Damaszku, Konstantynopola i Tangeru – przyniosły wiele cennych
przedmiotów, w tym poloników.
W Kalnikowie można było zobaczyć wspaniały
zbiór mebli renesansowych, barokowych, empirowych i biedermeier. Zachwycały zbiory haftów,
pasów kontuszowych, polskiej i obcej ceramiki,
szkła, wyrobów z kości, srebra, odlewów z brązu,
zabytków konwisarskich, paramentów kościelnych
i cerkiewnych, zegarów ściennych, kaflowych i zegarków kieszonkowych. Zbiory Orzechowicza stanowiła także kolekcja numizmatyczna i zbrojownia
(m. in. ponad 600 okazów broni siecznej, palnej,
egzotycznego uzbrojenia z XVI–XX w.). Wśród kolekcji rzeźb uwagę zwracały np. francuskie i włoskie
odlewy znalezisk z Herkulanum.
No i oczywiście malarstwo, zarówno polskie, jak
i obce. Nie sposób tutaj wymienić wszystkie zgromadzone dzieła malarskie, ale może warto wspomnieć,
że znajdowały się tutaj płótna datowane na wiek XVI,
obrazy holenderskie czy ze szkoły włoskiej. Kolekcja
malarstwa polskiego przedstawiała się okazalej. Były
w niej obrazy i rysunki Bacciarellego, Axentowicza,
Brandta, Kossaka, Grottgera, Matejki, Wyspiańskiego, Siemiradzkiego… Te tylko przykładowe nazwiska obrazują rozmach zbiorów w Kalnikowie.

Dobra

utracone
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Podczas ofensywy rosyjskiej
w 1914 r. Orzechowicz wywiózł
większość kolekcji do Lwowa i niestety, zbiory te już do Kalnikowa
nie powróciły. W 1920 r. uczynił
z nich fundację na rzecz rozwoju
nauki polskiej i podarował gminie
miasta Lwowa. Zbiory Orzechowicza (jako nierozerwalna całość
o nazwie „Zbiory Bolesława Orzechowicza”) stanowiły Oddział Muzeum Narodowego im. króla Jana
III Sobieskiego i znajdowały się
w budynku przy ul. Ossolińskich 3
we Lwowie. Po wybuchu II wojny
światowej i zajęciu Lwowa przez
Armię Czerwoną kolekcja uległa
Bolesław Orzechowicz, właściciel Kalnikowa
rozproszeniu. Natomiast sam Kalników Orzechowicz zapisał przed
śmiercią w 1927 r. Towarzystwu
Naukowemu Lwowskiemu.
W czasie odwrotu w maju 1915 r.
Rosjanie zrabowali najcenniejsze
wyroby z brązu i metalu, a podczas inwazji wojsk austriackich
i węgierskich ucierpiały zabytkowe wnętrza. W czasie II wojny
światowej pałac został spalony,
zniszczeniu uległo także wiele pomnikowych drzew. Z zabudowań
dworskich ocalały jedynie stajnia
i obora z XIX w., a w parku można
jeszcze zobaczyć sędziwe lipy, kolekcję drzew egzoGrobowiec Bolesława Orzechowicza
tycznych, tulipanowiec amerykański oraz wspaniały jesion wyniosły. Ma on nie tylko duże rozmiary,
ale także bardzo charakterystyczną szyjkę korzeniową przekształconą w okazały pień. Kalnikowskie
dziedzictwo może przetrwać tylko dzięki pielęgnowaniu pamięci, historii i świadomości tego wszystkiego co kryje się pod słowem „Kalników”. n

Bolesław Orzechowicz (1847–1927) sa natrvalo
usídlil v Kalnikove. Tu založil cenné súkromné múzeum,
zariadené z vlastných nákupov aj vďaka zdedeným
predmetom po rodine Rozwadowských (rodina manželky Wandy) a Obniských (rodina matky). Centrom
života a miestom zberateľskej aktivity pána z Kalnikowa sa stal originálny palác. V šumiacom starom parku
sa vznášal malebný jednoposchodový palác v neorenesančnom štýle, ktorý pútal pozornosť a bol navrhnutý
przemyským architektom Marcelom Pileckým. Orzechowicz ho postavil na mieste starého dvora.
Widok na spalony dwór
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tekst Elżbieta Łukuś, fot. Krzysztof Zieliński

Wróżby andrzejkowe
Zamagurze albo Zamagurze Spiskie (słow. Zamagurie) to niewielki subregion etnograficzny i geograficzny w północnej części Spisza, przedzielony granicą polsko-słowacką. W okresie
średniowiecza były to dobra klucza zamku niedzickiego. Zamagurze leży między głównym
grzbietem Magury Spiskiej na południu, Dunajcem i jego prawym dopływem – Lipnikiem na
północy oraz Białką na zachodzie i Popradem na wschodzie. W jego skład wchodzi również
zachodnia część pasma Pienin – Pieniny Spiskie. Zamagurze w większości zamieszkuje ludność
góralska narodowości polskiej. Główny ośrodek Zamagurza to miasto Stara Wieś Spiska po
stronie słowackiej.

Przykuta

W

Po lewej: ekspozycja strojów
górali spiskich w skansenie
w miejscowości Lendak

Kristo

Mapa z podziałem Spisza na część
polską (mniejszą) i słowacką

kulturze ludowej
ważnym zwyczajem, a zwłaszcza
dla młodzieży, była wigilia
św. Andrzeja (30.XI). Wówczas to młodzi wróżyli sobie, próbując przewidzieć
czekającą ich przyszłość.
Według tradycji chłopcy
i dziewczyny spotykali się w oddzielnych izbaf, żeby w swoim własnym gronie poznać przeznaczenie.
Tego wieczoru panny gotowały papierzane gałuski1.
Obowiązywała ważna zasada: żeby wróżba mogła
się spełnić, wszystkie potrzebne składniki musiały
pochodzić z kradzieży. Zabawy było przy tym wiele,
gdyż należało ukraść drewno, mąkę, ziemniaki oraz
garnek i łyżkę. Uważano też, żeby liczba skradzionych rzeczy była parzysta. Jeśli brakowało do pary,
to data ślubu przesuwała się na następny rok. Kluski
powstawały z tartych ziemniaków i mąki. Dziewczyny do środka kluski wkładały karteczkę z imieniem chłopca. Każda panna przygotowywała trzy
karteczki, ale tylko na dwóch pisała męskie imiona,
trzecia pozostawała pusta. Gotujące się kluski były
pilnie obserwowane. Pierwszą wynurzającą się na
powierzchnię wody należało szybko wyjąć, gdyż zawierała w sobie ważną wiadomość – imię przyszłego męża. Dziewczyna zazwyczaj z niecierpliwością
otwierała kluskę i sprawdzała jej zawartość. Jeśli
wewnątrz kluski kartka była pusta, oznaczało to, że
panna nie wyjdzie za mąż. Zwyczaj ten występował
na całym Zamagurzu Spiskim. Dziś w tradycji zupełnie zanikł, pamiętają go jedynie starsze panie, które

wróżyły przy pomocy papiyrzanyf gałusek jeszcze
w latach 60. XX wieku. Ciekawym jest fakt, że pomimo małej odległości między spiskimi wioskami
można spotkać znaczne różnice. I tak w Kacwinie
wróżenie przy pomocy klusek występowało w wigilię św. Łucji. Natomiast w przeddzień św. Andrzeja
panny używały wosku do rozpoznawania przyszłości. Roztopiony wosk wlewano przez dziurkę od klucza do naczynia z wodą, a następnie interpretowano
powstałe kształty.
W Spiskich Hanuszowcach dziewczęta chcące
zmienić swój stan cywilny, siały ziarna lnu do obornika. W trakcie tej czynności wypowiadały następujące słowa: „świenty Andrzeju, siejym Ci lyn, zebyś mi doł znać, z kym go bedym brać”. Następnie
przed snem pod głowę wkładały męskie spodnie,
aby w nocy przyśnił im się przyszły mąż2.
Większość andrzejkowych wróżb dotyczyła zamążpójścia. W celu poznania imienia przyszłego
wybranka dziewczyny przygotowywały dwanaście
kartek z wypisanymi na nich imionami chłopców,
trzynastą natomiast pozostawiały pustą. Następ-
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nie każdego wieczoru wybierały jedną z pośród
kartek i wrzucały ją do ognia w kuchennym piecu.
Ostatnią trzynastą otwierały dopiero po wieczerzy
wigilijnej. Wówczas to poznawały imię przyszłego
małżonka. Mogło też zdarzyć się i tak, że karteczka była pusta. Wówczas otwierająca ją dziewczyna
mogła spodziewać się staropanieństwa3. Powszechnie znaną wróżbą w wielu regionach Polski było
odkrywanie jednego z kilku ustawionych dnem
talerzy lub garnuszków. Zawierały one różne symboliczne przedmioty: mirt, pierścień, różaniec, lalkę, a nawet grudkę ziemi. Jeśli dziewczyna wybrała
pierścień, wróżyło to na ślub, mirt na staropanieństwo, różaniec – oznaczał życie w zakonie. Natomiast wybór lalki przepowiadał pannę z dzieckiem,
zwaną na Spiszu przesponką. Grudkę ziemi raczej
rzadko używano, gdyż niosła ze sobą złowrogą wiadomość – śmierć.
Kolejna wróżba również dotyczyła zamążpójścia. Tym razem dziewczyny pragnęły poznać wiek
wejścia w związek małżeński. Aby rozwiązać ten
sekret, należało wyjść wieczorem do ogrodu, zdjąć
z prawej nogi but i celnie nim rzucić, żeby zawisł na
gałęzi jabłoni. Jeśli dziewczynie udało się za pierwszym razem wykonać zadanie, wówczas wróżyło jej
rychłe zamążpójście. Niestety każdy nieudany rzut
oddalał o kolejny rok datę ślubu4. Wróżenie łączyło
się też z formą zabawy. Michał Balara opisał zabawny zwyczaj. Dziewczyny ustawiały w kręgu, ośrodka którego wpuszczono kurę. Przed każdą panną
były rozsypane trzy ziarna zboża. Kura poprzez
wydziobywanie ziaren wskazywała dziewczynę
z grona koleżanek, która pierwsza wyjdzie za mąż.
Jeśli nioska opuściła daną dziewczynę, wróżyło jej

Wnętrze chałupy w skansenie w Lendaku

Jerzy Opioła

na Zamagurzu Spiskim

zostanie starą panną5. Popularną wróżbą było przeZamagurze Spiskie i Tatry,
stawianie butów od śporeta, czyli kuchennego pieca
widok z Pienin Spiskich
w kierunku wyjściowych drzwi. But, który pierwszy
(z Pastwiska Wapiennego)
znalazł się za progiem informował jej właścicielkę
o rychłym weselisku. W czasie układania obuwia
zwracano uwagę, jak jest ustawiany każdy bucik.
Jeśli przód zwracał się do wnętrza izby sądzono, że
dana panna po wyjściu za mąż zamieszka ze swoimi
1
Papierowe kluski.
rodzicami. Była to miła wiadomość dla dziewczyny.
2
Jakubikova K., Duchovna
Nie była narażona na zamieszkanie z teściami. To
mąż wchodząc w rolę zięcia musiał dostosować się kultura ludu [w]: Zamagurie,
pod red. J. Podolak, Koszyce
do zasad i norm panujących w jej rodzinie.
s. 232.
Jak widać główny wątek wróżb andrzejkowych 1972,
3
Balara M., Na Spiszu, Wardotyczył zamążpójścia. Dziewczyna poprzez ślub
szawa 1986, s. 32.
stawała się gazdynią. Jeśli mąż posiadał duży areał
4
Tamże, s. 33.
ziemi, uważano że wydała się bogato. Tym samym
5
Tamże, s. 33.
stawała się ona szanowaną osobą wśród społecz6
Józek ma statek, pewnie poności wiejskiej. Jej pozycja jeszcze wzrastała, kiedy jedzie za Małgorzatą do Amerodząc dzieci przedłużała życie szanowanego rodu. ryki, a Staszek ma konia,
Nie do pozazdroszczenia był los dziewczyn, które z pewnością zostanie bogatym
z różnych przyczyn nie mogły wyjść za mąż. By- gospodarzem.
cie starą panną było niezmiernie
krzywdzące. Niezamężna kobieta
posiadała niższą pozycję społeczV ľudovej kultúre bola dôležitým zvyną, która w kanonach uporządkokom najmä pre mládež Noc sv. Andreja
wanego ładu wsi czyniła ją osobą
(30.XI). Onoho času si mladí veštili a pokúšali
drugiej kategorii.
sa predvídať svoju budúcnosť. Podľa tradície
Chłopcy również przepowiadasa chlapci a dievčatá stretávali v oddelených
li swoją przyszłość przy pomocy
izbách, aby vo svojom vlastnom okruhu
wróżb, lejąc ołów lub cynę przez
mohli spoznať svoj osud. Tento večer diedziurkę od klucza do garnuszka
včatá varili „papierzane gałuski“. Tento zvyk
z wodą. Następnie indywidualnie
sa vyskytoval v celom Spišskom Zamagurí.
interpretowali powstałe kształty,
Deň pred sv. Andrejom dievčatá veštili bunp. „o Jozkowi uloł sie sif, pewnie
dúcnosť. Roztopený vosk sa nalieval cez
pojedzie za Margietom do Amerykľúčovú dierku do nádoby s vodou a veštilo
ki, a Stasek mo piyknego konia iście
za z vytvorených tvarov.
zostanie bogatym gazdom”6. n
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historie

oprac. i fot. Krzysztof Zieliński, WikiCom

Z kart wspólnych
dziejów
Zastaw spiski był umową zawartą 8 listopada 1412 w Zagrzebiu między cesarzem niemieckim
i królem węgierskim Zygmuntem Luksemburskim a królem Polski Władysławem Jagiełłą.
Zastaw Lubowli, Podolińca i Gniazd oraz 13 miast spiskich stanowił zabezpieczenie zwrotu
pożyczki, której udzielił Jagiełło. Pożyczona została zawrotna jak na te czasy kwota 37 000 kop
groszy praskich, czyli równowartość około 7,5 tony czystego srebra. Pieniądze te pochodziły
głównie z odszkodowań wojennych wypłaconych Polsce przez Krzyżaków. Pożyczka miała
zostać zwrócona w tej samej wysokości i w tym samym miejscu, gdzie ją wypłacono, czyli na
węgierskim wówczas granicznym zamku w Niedzicy.

W

polski rycerz. Najdłużej starostwo spiskie spoczywało w rękach rodu Lubomirskich, dla których stało się
jednym z głównych źródeł finansowej potęgi.
Pozostałe przy Węgrzech miasta Spiszu utworzyły Prowincję 11 Miast Spiskich, której głównym
ośrodkiem był Spiski Czwartek. Posiadały one sze-

Zamek w Niedzicy, miejsce transakcji. Tu także miał nastąpić zwrot pożyczki.
Niestety, nigdy się to nie odbyło

Podoliniec

Ssawka

Herb komitatu spiskiego

Kristo

skład terytorialny zastawu weszły obszary
należące już wcześniej (od X do połowy XIII
wieku) do Królestwa Polskiego, w tym miejscowości należące wówczas do ziemi sądeckiej, czyli
Lubowla wraz z zamkiem, Podoliniec i Gniazda oraz
dodatkowo 13 miast spiskich wraz z przynależnymi
do nich terenami: Biała Spiska, Lubica, Matejowce,
Nowa Wieś Spiska, Poprad, Spiska Sobota, Wierzbów,
Straże, Ruszkinowce, Wielka, Spiskie Podgrodzie (ale
bez spiskiego zamku), Spiskie Włochy, Twarożne i 15
wsi. Z zastawionych terenów powstało starostwo spiskie z siedzibą na zamku lubowlańskim, składające
się z dominium lubowlańskiego (które potraktowano jako ziemie odzyskane) oraz 13 miast spiskich,
z których część stanowiła enklawy na terenie Węgier.
Jednym z pierwszych starostów spiskich był w latach
1420-1428 Zawisza Czarny z Garbowa, najsłynniejszy

Zastawione tereny Spisza. Kolorem zielonym zaznaczono
dominium lubowlańsko-podolinieckie z siedzibą w Lubowli.
Kolorem jasnozielonym pozostałe tereny objęte „zastawem spiskim”

Zapomniane
Grosz praski to srebrna moneta czeska wprowadzona przez Wacława II w 1300 r., bita była aż do roku
1547. Stała się najpopularniejszą monetą obiegową i przeliczeniową w średniowiecznej, środkowej
Europie. Podstawą jej znaczenia były bogate złoża
srebra w Kutnej Horze, które pozwalały na bicie do
kilkunastu milionów groszy rocznie. Żaden inny kraj
regionu nie mógł sobie pozwolić na utrzymanie
wartości grosza zbliżonej
do grosza praskiego. Waga grosza wynosiła 3,78
grama, co odpowiadało
12 denarom małym i stanowiło 1/60 obrachunkowej jednostki – kopy. Początkowo zawierał 3,527
grama czystego srebra,
sto lat później już tylko około 2, a na początku XVI w.
1,255 g. Przez blisko 250 lat jego bicia nie zmienił się
nigdy wygląd grosza praskiego. Na awersie znajdowała się korona z podwójnym otokowym napisem
roką autonomię, ale szybko zaczęły tracić na znaczeniu i już w 1465 stały się częścią „państwa spiskiego”, którego właścicielem był pan urzędujący na
zamku w miejscowości Spišský Hrad.
Skutkiem zastawu było przyłączenie tych terytoriów do Polski, najpierw na czas, dopóki pożyczka
nie zostanie spłacona, ale gdy Królestwo Węgier kilkadziesiąt lat później (bez spłacenia pożyczki) podję-

zawierającym imiona emitentów (królów czeskich)
i ich tytuł. Natomiast na rewersie znajdował się czeski lew otoczony napisem GROSSI PRAGENSES. Moneta ta w XIV w. opanowała rynek pieniężny Śląska,
Polski i Mazowsza, a w następnym stuleciu również
tereny współczesnej Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Dla wyobrażenia sobie skali kwoty pożyczki warto
podać przykładowe ceny obowiązujące w wieku XIV
i XV w Królestwie Polskim.
I tak wół kosztował ok.
30 groszy praskich, koń
ok. 300 groszy praskich,
buty chłopskie 4 grosze,
baran 8 groszy, łuk 8 groszy, kusza 60–120 groszy,
pełna zbroja płytowa 475
groszy, kura 1 grosz, pół
beczułki piwa – 8 groszy, najtańsza przyłbica 144
grosze, miecz do 70 groszy, sztylet 8 groszy. Na kupiecki kram na rynku w Przemyślu trzeba było wydać kwotę aż 960 groszy.
ło próbę odzyskania zastawionych miast (wyrokiem
sądu papieskiego, który odbył się we Wrocławiu
w 1489), tereny te zostały przyznane na stałe Polsce
i pozostały w jej granicach aż do 1769. Mimo tego
sejmy węgierskie często, choć dopiero od końca XVI
wieku, wysuwały pod adresem kolejnych królów
Węgier żądania podjęcia starań do odzyskania zastawu (trzeba przyznać, że w formie zwrotu pożyczki).
Wiosną 1769 roku oddział konfederatów
barskich dowodzony przez Józefa Bierzyńskiego podjął nieudaną próbę opanowania zamku
w Starej Lubowli, będącego w posiadaniu Kazimierza Poniatowskiego. Ten poprosił wówczas Austriaków o zajęcie starostwa spiskiego.
Na rozkaz cesarza Józefa II Habsburga wojska
austriackie, całkowicie bezprawnie, zajęły starostwo spiskie, co było wstępem do zagarnięcia
w roku następnym starostw czorsztyńskiego,
nowotarskiego i sądeckiego. Okupacja Spisza
i Podhala trwała do 1772 roku, gdy w wyniku
I zaboru Rzeczypospolitej tereny stały się oficjalnie częścią Austrii. n

Zamek w Lubowli

Civertan

Spisske Podhradie

Spiska Sobota
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Portret Zygmunta Luksemburskiego,
z łaski Bożej cesarza rzymskiego, po
wieki August, króla Węgier, Czech,
Dalmacji, Chorwacji, Ramy, Serbii,
Galicji, Lodomerii, Kumanii i Bułgarii,
Germanisches Nationalmuseum,
Norymberga, ok. 1509–1516

Portret Władysława II Jagiełły,
z Bożej łaski króla Polski, ziemi
krakowskiej, sandomierskiej,
sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, pana
i dziedzica Pomorza i Rusi Czerwonej,
najwyższego księcia Litwy.
Domniemany portret króla, fragment
tryptyku Matki Boskiej Bolesnej
w katedrze wawelskiej, ok. 1475–1480

Polecane Lektury
To najnowszy, autorski album fotograficzny, prezentujący jeden z najcenniejszych zabytków architektury
i sztuki na południu Polski. Wacław Bugno, jak niewielu artystów fotografików, potrafi w mistrzowski sposób
odszukać miejsca godne uwiecznienia, obok których przechodzą tysiące, nie dostrzegając ich walorów. Magia
tych zdjęć zachęca nie tylko do kupna albumu, ale przede wszystkim odwiedzenia tej perły – późnogotyckiej
świątyni wypełnionej setkami dzieł sztuki od gotyku po czasy XIX-wiecznego historyzmu. Wśród nich króluje
pulpit muzyczny z 1633 roku, będący jedynym takim zabytkiem w Polsce oraz Europie.

Wacław Bugno i Władysław Kret, Fara w Bieczu, Biecz 2010

Album wydany z okazji 100-lecia Stowarzyszenia Odrzykoniaków, prezentuje pełnym zbiór archiwalnych zdjęć prezentujących tę niezwykłą miejscowość, łączącej w sobie elementy burzliwej historii
z równie ciekawą współczesnością. Pasjonujące są szczególnie wizje architektoniczne odtwarzające pierwotny wygląd zamku w Kamieńcu, a także fotografie drewnianych, krytych słomą chałup w Odrzykoniu.
Całość uzupełnia barwny opis dziejów wsi oraz wiekowa już działalność społeczna Stowarzyszenia.

Odrzykoń – stąd nasz ród, Oficyna Wydawnicza „Apla”

Wydanie albumu zbiegło się z obchodami 640. rocznicy powstania Tyczyna. Stanowi niezwykle cenne
źródło, gdyż dokumentuje dzieje Tyczyna i jego okolic zawarte w dawnej fotografii. W wydawnictwie znalazło się miejsce na 252 zdjęcia, wśród których najstarsze pochodzą z przełomu lat 60. oraz 70. XIX wieku
i przedstawiają członków rodziny Wodzickich, właścicieli tyczyńskiego pałacu. Większość zgromadzonych
fotogramów pochodzi z okresu międzywojennego. Widać na nich ulice, place i domy Tyczyna, rodzinne
i kościelne uroczystości. Ze zdjęć spoglądają dawni mieszkańcy z różnych warstw społecznych, z przestrzeni
ponad 100 lat (1860–1950).

Ziemia Tyczyńska w starej fotografii, Urząd Miasta i Gminy w Tyczynie
i Wydawnictwo RUTHENUS Rafał Barski, Tyczyn 2008

Tom ten zawiera 20 artykułów, w których autorzy podjęli próbę ukazania
specyfiki etniczno-religijnej, kulturowej
oraz społeczno-politycznej Bieszczadów, a także przemian dokonujących
się na tym obszarze za czasów Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej. Szczególnie
cennym źródłem wiedzy dla miłośników historii regionu jest artykuł Olgi
Kurzynowgi pt. Utracone dobra kultury
w Bieszczadach w latach 1944–1989 (zarys problemu).

Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989, pod redakcją
Jakuba Izdebskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego, Mariusza
Krzysztofińskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2009

Książka jest właściwie niezbędnym
materiałem dla każdego rzeszowskiego
„krzoka” lub „pnioka”, czyli osób rodzinnie lub przez koligacje związanych od
pokoleń z Rzeszowem. Oprócz ciekawie napisanej historii (wzbogaconej
mapami) utworzenia i istnienia samego
cmentarza, zawiera spis ponad pięciuset nazwisk i upamiętnień.
Publikacja wydana w 100. rocznicę
otwarcia cmentarza do celów grzebalnych (1910 r.) oraz w 630. rocznicę przeniesienia wsi Powietna na prawo magdeburskie (1380 r.).

Wiktoria Helwin, Barbara Uliasz, Zygmunt Cebula, Wiesław
Walat, Historia Cmentarza Komunalnego Pobitno w Rzeszowie.
Wydanie popularne, Stowarzyszenie Opieki nad Starym
Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło, Rzeszów 2010

