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2 F u n d u s z e  i  z a b y t k i tekst Agnieszka Tułaczko

Jednym z najpilniej-
szych tegorocznych 
zadań jest konser-

 wacja wnętrza cerkwi w Radrużu koło Horyńca Zdro-
ju i zaaranżowanie go jako oddziału Muzeum Kresów 
w Lubaczowie. W tym obszernym zadaniu mieści się 
konserwacja zabytkowych polichromii i powrócenie 
ikonostasu ze składnicy ikon w Łańcucie. W znako-
mitej i nie mającej sobie równych XVI-wiecznej świą-
tyni do ubiegłego roku nie przeprowadzano żadnych 
prac konserwatorskich. Jedynie w 1960 roku założono 
odgromówkę i przeprowadzono część prac budowla-
nych, a w 1996 r. wymieniono znaczną część gontów 
na cerkwi. Dopiero w roku ubiegłym, gdy użytkow-
nikiem zabytku zostało Muzeum Kresów w Lubaczo-
wie, założono wszystkie instalacje, m.in. elektryczną, 
antywłamaniową, wymieniono pokrycie gontowe na 
dzwonnicy i murze ogrodzeniowym.

– W tym roku chcemy wejść z pracami do wnętrza 
świątyni i przywrócić świetność polichromiom, zwró-
cić oryginalny ikonostas i otworzyć świątynię szeroko 
dla zwiedzających – dodaje Grażyna Stojak. – Przy-
pomnę też, że trwają starania o wpisanie tego obiektu 

na listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego i  Naturalnego UNE-
SCO. Wszelkie dokumenty w  tej 
sprawie trafiły już do Polskiego 
Komitetu ds. UNESCO w Warsza-
wie, który ma przesłać wniosek do 
UNESCO. 

Wśród najpilniejszych prac 
znalazło się także zabezpiecze-
nie jednej z nielicznych w Polsce 
bojkowskich cerkwi w  Liskowa-
tem, w  tym rekonstrukcja jednej 
z  trzech ostrosłupowych kopuł 
cerkiewnych tego XVIII-wiecz-
nego obiektu. Świątynia znalazła 
się wśród dziewięciu zabytków 
podkarpackich objętych polsko-
norweskim projektem konserwacji 
i  promocji drewnianego dziedzic-
twa kulturowego, realizowanym 
przez Stowarzyszenie Pro Carpa-
thia, we współpracy z Wojewódz-
kim Urzędem Ochrony Zabytków 

z  siedzibą w  Przemyślu. Cerkiew w  Liskowatem 
została już zinwentaryzowana przez wolontariuszy 
Natalię Stojak i  Bogdana Janusza. Aby rozpocząć 
remont, trzeba mieć jednak wizję zagospodarowa-
nia obiektu przez użytkownika, którym jest Kościół 
rzymskokatolicki, parafia w Krościenku.

W  tym roku kontynuowane będą także prace 
w  podziemiach przemyskiej Bazyliki Archikate-
dralnej pw. św. Jana Chrzciciela. Planowane jest zej-
ście do krypt i  rozpoczęcie prac przy podziemnej 
trasie prowadzącej do rotundy pw. św. Mikołaja. Ta 
bardzo ważna inwestycja dla Podkarpacia otrzyma-
ła już wsparcie WUOZ w wysokości 200 tys. zł. 

W okresie styczeń – luty 2011 trwać będzie nabór 
wniosków o dofinansowanie remontów zabytkowych 
obiektów. Ich właściciele i użytkownicy mogą otrzy-
mać wsparcie w wysokości do 50 proc. kosztów, choć 
w  szczególnych wypadkach finansowanie remontu 
sięga więcej, nawet blisko 100 proc., m.in. przy wybit-
nej wartości historycznej obiektu lub dzieła.

W 2010 r. WUOZ w Przemyślu ponad dziewięć mi-
lionów zł wydał na ratowanie najcenniejszych zabyt-
kowych budowli, a dotacje wynosiły od pięciu do 200 
tys. zł. Najliczniejsza grupa zabytków dofinansowa-
nych przez podkarpackiego konserwatora zabytków 
to kościoły, cerkwie, klasztory oraz dzwonnice. n

Cerkiew pw. św. Paraskewy  
w Radrużu z XVI wieku

Prace inwentaryzacyjne w cerkwi 
pw. Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Liskowatem

Rekonštrukcia bojkovskej cerkvy v Liskowa-
tom, konzervácia polychrómie a  vrátenie ikono-
stasu do cerkvy v Radruži, to sú jedny z úloh Pod-
karpatského pamiatkového ústavu v roku 2011.  
V rozpočte je na ochranu pamiatok vyčlenených 
9,5 mil. PLN. Grażyna Stojak, z  vojvodského pa-
miatkového ústavu hovorí, že je to podstatne 
viac, ako získajú iné vojvodstvá a viac, ako v mi-
nulom roku. V roku 2010 použil WUOZ Przemyśl 
(vojvodský úrad na ochranu pamiatok) viac ako  
9 mil. PLN na záchranu najcennejších historických 
objektov a dotácie predstavovali od 5 do 200 tis. 
PLN. Najpočetnejšou skupinou dofinancovaných 
pamiatok sú kostoly, cerkvy, kláštory a zvonice.

Podziemia archikatedry przemyskiej, zagospodarowanie i  roz- 
poczęcie  kompleksowych prac w   cerkwi bojkowskiej w  Lis- 
kowatem, konserwacja polichromii i przywrócenie ikonostasu 
w cerkwi w Radrużu to jedne z najpilniejszych zadań na 2011 
rok Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt- 
ków. W  budżecie państwa na ochronę zabytków regionu 
zaplanowano 9,5 mln zł. Grażyna Stojak, wojewódzki konser- 
wator zabytków w  Przemyślu podkreśla, że jest to znacznie 
więcej, niż otrzymają inne województwa i  o  około 200 tys. 
złotych więcej niż w roku ubiegłym. 

Będą pieniądze na zabytki
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P o d k a r P a c k i e

Drodzy Czytelnicy
Dostałem swego czasu od znajomego maila z propozycją, jego 

zdaniem znakomitego motta, które gdzieś obok tytułu „Skarby Pod-
karpackie” mogłoby znaleźć swoje miejsce. Jest to fragment tekstu 
Zbigniewa Herberta: „Przeszłość to nie jest muzeum zarosłe pleśnią, 
to ludzie z pasjami i biedami, którzy kiedyś żyli, byli podobni do nas. 
Przeszłość trzeba ożywiać, ożywiać cienie, dawać im swoją krew (...), 
by przedłużyć ich trwanie.”

Z początku wzruszyłem ramionami… Jakoś nie mogłem połą-
czyć tego wątku z realiami dnia codziennego na Podkarpaciu, dotyczącymi oczywiście zagad-
nień ochrony dziedzictwa kulturowego. Ale po jakiś czasie zaczęły odblokowywać mi się w pamię-
ci klapki z kolejnymi nazwiskami ludzi, którzy „swoją krwią” ożywiają „cienie naszej przeszłości”.

Właściwie mógłbym bez problemu wymienić kilkadziesiąt nazwisk osób, których rola w ra-
towaniu i  zachowaniu tej spuścizny doceniona zostanie – niestety – dopiero za lat dziesiąt.  
Bez Andrzeja Kołdera zamek Kamieniec we wsi Odrzykoń stałby się smutną kupą gruzu, a dwór 
w  Kopytowej rozsypałby się ze starości. Bez Jerzego Stasiczaka zespół dworski w  Krościenku  
Wyżnym moglibyśmy jedynie oglądać na starych zdjęciach, bez Jerzego Soleckiego zapomnie-
libyśmy zupełnie o  średniowiecznych korzeniach zamku Sośnica, a  bez Mieczysława Pateraka 
dwór w Zbydniowie niszczałby sobie spokojnie w cieniu otaczającego go parku. A jak można by 
zapomnieć o  Tadeuszu Lechu, który odbudował – jeszcze w  latach 80. XX wieku – renesanso-
wy dwór obronny w Skrzyszowie i uratował go przed totalną dewastacją. I mógłbym przytoczyć  
jeszcze kolejne osoby związane z renowacjami Witkowic, Dąbrowy, Jabłonek, Nowej Wsi Czudec-
kiej, Trześniowa, Łąk Górnych itd.

Do tego wypadałoby dodać jeszcze nazwiska dziesiątek duchownych wszystkich wyznań, 
którzy większość swego czasu i  zebranych pieniędzy poświęcają na konserwację zabytkowych 
świątyń: kościołów i cerkwi. Do tego jeszcze długa lista konserwatorów zabytków, bez których nie 
byłoby także emocjonujących nas odkryć zamalowanych polichromii, podwójnych obrazów czy 
rzeźb starszych o setki lat. 

Jest nas siła i  nie wolno poddawać się trudnościom dnia zwykłego, bo zbyt dużo nasze 
Podkarpacie już straciło, aby mogło pozwolić sobie na kolejne destrukcje. Ci ludzie wymagają  
pomocy zarówno merytorycznej, jak i  finansowej oraz promocji. Więc o  losach tych zabytków 
i ich dobroczyńcach pisać będziemy nieustannie.

Krzysztof Zieliński
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Nie bez kozery Sofonisba na-
zywana jest pierwszą damą 
malarstwa. Ówczesny poeta 

Angelo Grillo okrzyknął ją „cudem 
natury”. W  czasach, kiedy kobiety 
uważane były za mniej doskonałą 
formę człowieka i  nie posiadające 
talentu, ona – skromna dziewczy-
na z  Cremony – osiągnęła wyżyny 
malarskiej kariery. Dzięki opiece 
swego ojca Amilcare, który w  porę 
dostrzegł jej talent malarski, mogła 
kontynuować naukę u  dobrych artystów. Zresztą 
wszystkie siostry Sofonisby: Elena, Łucja, Europa, 
Anna Maria i  Minerva posiadały talent malarski. 
W 1555 roku Sofonisba sportretowała swoje siostry 
grające w partię szachów. Obraz z kolekcji hrabiów 
Raczyńskich, ukazuje trzy rezolutne dziewczęta. 
Najmłodsza z sióstr – Minerva – spogląda psotnie 
na Europę, która unosząc dłoń komunikuje, iż prze-
grywa partię szachów z  Łucją, ta zaś odwraca się 
z tryumfem do widza (siostry, która portretuje sce-
nę). Artystka uchwyciła żywy i radosny nastrój, to 
naturalizm nieczęsty jeszcze w sztywnej twórczości 
malarskiej tamtych czasów.

Mądry Amilcare po-
stanowił wykształcić 
swe dzieci w duchu hu-
manistycznych ideałów 
wierząc, że na pewno 
któreś przyniesie sła- 
wę rodzinnemu miastu. 
Wysłał więc Sofonis-
bę, niespełna 14-letnią, 
z siostrą Eleną na naukę 
do cremońskiego mala- 
rza Bernardina Cam- 

piego (1522–1591). Owocem tych studiów był obraz 
Pieta z około 1560 r., w którym widać wpływ malar-
stwa Campiego, a także portret artysty namalowany 
przez jego uczennicę, na którym on sam portretuje 
Sofonisbę. Po zakończeniu trwającej w latach 1546–
1549 edukacji malarka kontynuowała naukę u  in-
nego artysty – Bernardina Gattiego (1549–1552), 
podczas gdy jej siostra Elena wstąpiła około 1551 
roku do zakonu dominikanek w  Mantui. Ojciec 
Sofonisby niestrudzenie poszukiwał dla swej córki 
odpowiedniego protektora i nauczyciela. Z dekady 
lat 50. XVI stulecia pochodzi sporo małych portre-
cików malowanych przez Sofonisbę, które ojciec 

tekst Arkadiusz Bednarczyk, fot. WikiComs p O t k a n i e  z  d z i e ł e m

W łańcuckim pałacu na ścianie jednego z korytarzy wisi niepozorny portrecik 
młodej dziewczyny. Przedstawia on autoportret słynnej malarki włoskiego 
cinquecenta Sofonisby Anguissoli (Anguiscioli) podczas pracy przy sztalugach. 
Trochę zapomniana przez lata, była w  swoich czasach jedną z  pierwszych 
odważnych prekursorek malarstwa osiągając międzynarodową sławę. Śmiało 
można powiedzieć, że tak jak Kraków ma swoją „Damę z łasiczką” Leonarda da 
Vinci, tak Łańcut ma swoją Sofonisbę...

Autoportret, Muzeum-Zamek 
w Łańcucie, ok. 1554–1556

Autoportret z Bernardino Campi,  
Pinacoteca Nazionale,  

Siena, 1550 r.

Gra w szachy, Muzeum Narodowe, 
Poznań, 1555 r.

z portretu
dziewczyna
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artystki rozsyłał na dwory możnych 
arystokratów: Medyceuszy, Borghe-
sów, rodu Farnese. Portret malarki 
otrzymał także papież Juliusz III. 
Na owych „promocyjnych” portre-
cikach – z  których jeden znajduje 
się w  Muzeum-Zamku w  Łańcu-
cie – Sofonisba przedstawia siebie 
w stonowanej czerni, bez zbędnych 
ozdób, podczas pracy przy sztalu-
gach, gry na klawikordzie lub trzy-
mając książeczkę w dłoniach.  

Amilcare postanowił wreszcie na-
pisać list do samego Michała Anio-
ła. Ten w odpowiedzi na przesłany 
mu portrecik śmiejącej się dziew-
czyny polecił namalować jej kobietę o przeciwnych 
zupełnie emocjach. Po otrzymaniu od malarki szki-
cu Chłopca ugryzionego przez kraba (przedstawia-
jącego jej brata) Michał Anioł odgadł, że ma do czy-
nienia z nieprzeciętnym talentem. 

Wreszcie nadszedł przełomowy moment w życiu 
artystki. W 1559 roku otrzymała ona zaproszenie na 
hiszpański dwór potężnego monarchy tamtej epoki 
Filipa II Habsburga. Król dowiedział się o zdolnej 
malarce od księcia Alby, namiestnika Niderlandów. 
Na sztywnym i  ponurym dworze Sofonisba uzy-
skała uznanie samego Filipa i jego żony Elżbiety de 
Valois, której towarzyszyła jako dama dworu. Była 
także obok Alonso Sancheza Coello i Antonisa Mo-
ra nadworną malarką dworu hiszpańskiego. Trak-
towano ją niemal jak członka rodziny królewskiej, 
a jej portrety garbatego Don Carlosa (syna Filipa II) 
oraz Elżbiety de Valois wzbudziły zachwyt. O por-
tret królowej poprosił nawet papież Pius IV. Zacho-
wała się korespondencja pomiędzy nimi, w  której 
Pius IV chwalił talent Anguissoli i dziękował za wy-
konany portret. Wizerunki członków hiszpańskiej 
rodziny królewskiej – w tym samego króla Filipa II 
z 1573 roku – są uważane za klejnoty wśród zbio-
rów madryckiego Prado. Z  okresu hiszpańskiego 
pochodzi obraz z 1561 r. przedstawiający Anguisso-
lę przy klawikordzie ubraną w dostojną i poważną 
czerń. Na dworze hiszpańskim 38-letnia Sofonisba 
poznała arystokratę Don Fabrizia de Moncada. Po 
ślubie osiedli w Palermo na Sycylii, jednak wkrótce 
jej mąż zmarł w czasie panującej na wyspie zarazy. 
Samotna artystka postanowiła powrócić do Cre-
mony. Życie jednak potoczyło się inaczej. Na statku 
poznała jego kapitana, Orazio Lomellino, przedsta-
wiciela genueńskiej szlachty, którego poślubiła. Za-
mieszkali w Genui w dużym domu i byli podobno 
bardzo kochającym się małżeństwem; mąż wspie-
rał jej pracę. Pensja otrzymywana z hiszpańskiego 
dworu pozwalała na godne i dostatnie życie. Pod je-
go koniec na artystkę spadło nieszczęście. Oczy, tak 
ważne narzędzie w pracy każdego malarza, zasnu-
ła nieuleczalna wówczas katarakta. W  1623 roku 
odwiedził ją flamandzki malarz Antoni van Dyck, 
który podziwiał sprawność intelektualną 90-letniej 
malarki. Sofonisba Anguissola zmarła w 1625 roku 
w Palermo. Mąż wystawił jej wspaniały nagrobek, 

na którym kazał napisać znamienne słowa: „Mojej 
żonie... największej z kobiet”.

Sofonisba Anguissola, jak na portrecistkę przysta-
ło, pozostawiła po sobie kilkanaście autoportretów. 
Jednym z  najwcześniejszych jest Autoportret z  ksią-
żeczką, który dzięki napisowi „Sophonisba Angussola 
Virgo seipsam fecit 1554” może być precyzyjnie da-
towany. Twarz artystki jest wyraźnie młodsza niż na 
autoportrecie z łańcuckiego zamku. Ten obraz olejny 
na płótnie o  wymiarach 65,7×59 cm zatytułowany 
Autoportret przy sztalugach, prezentuje artystkę już 
dojrzalszą. Twarz Sofonisby jest pełniejsza w porów-
naniu z  wiedeńską podobizną, co pozwala na póź-
niejsze datowanie wizerunku. Jednocześnie wykazuje 
on wiele cech wspólnych z tzw. Autoportretem z Keir 
(prywatna kolekcja, Keir, Szkocja). Katalog Zabytków 
Sztuki w Polsce datuje łańcuckie dzieło na lata 1554–
1556. Na portrecie tym ubrana na ciemno Sofonisba 
zwraca ku nam swoją twarz i duże przenikliwe oczy. 
Ubiór i splecione w tyle głowy warkocze odzwiercie-
dlają skromność naszej bohaterki. Malarka zajęta jest 
pracą nad ułożonym na sztalugach obrazem. Widzi-
my jak pędzlem dotyka malowany wizerunek Madon-
ny, która z  kolei obejmuje główkę Dzieciątka, doty-
kając czule jego policzka. Pod malowanym obrazem 
znajdujemy kolorową paletę. Szczególną uwagę zwra-
ca – co podkreślał swego czasu Mieczysław Wallis – 
wyszukana elegancja gestów Madonny, a  w  obrazie 
widać niewątpliwie wpływ twórczości Parmigianina, 
na którym wzorował się jeden z pierwszych mistrzów 
Sofonisby, Bernardino Campi. n

s p O t k a n i e  z  d z i e ł e m

Od lewej: Autoportret z książeczką, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń, 1554 r.; Autoportret przy klawikordzie,
1561 r.; Portret Bianci Ponzoni Anguissola,matki malarki, Staatliche Museen, Berlin, ok. 1557 r.

Portret króla Filipa II Habsburga, 
Museo del Prado, Madryt, ok. 1564 r.

Portret królowej Elżbiety de Valois, 
Museo del Prado, Madryt

V zámku v Łańcute, na stene jednej z  cho-
dieb, visí nenápadný portrét mladej dievčiny. Zo-
brazuje autoportrét slávnej maliarky talianskeho 
cinquecenta (16. storočia), Sofonisby Anguissoly 
počas práce pri stojane. V priebehu rokov trochu 
zabudnutá, bola v svojich časoch jednou z prvých 
odvážnych maliarok s medzinárodnou slávou. Tak, 
ako má Krakov svoju „Dámu s hranostajom” od Le-
onarda da Vinciho, tak má Łańcut svoju Sofonisbu...
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Najstarsze wido-
kówki dotyczące 
Rymanowa Zdroju 

wydane zostały nakła-
dem Hersza Moszkowicza 
z Rymanowa, który jedno-
cześnie był autorem tych 
zdjęć. Fizycznie tamte wi-
dokówki drukowało Pol-
skie Wydawnictwo Kart 
Pocztowych. Pocztówki te 
pochodzą z lat 1899–1902 
i  powstały na bazie naj-
starszych zdjęć rymanowskiego uzdrowiska, coraz 
bardziej popularnego w  kręgach lwowskiej i  kra-
kowskiej inteligencji. 

W tym samym niemal czasie wyszły dwie pocz-
tówki Edwarda Feitzingera, przedstawiające miasto 
Rymanów niejako z  zewnątrz, w  planie ogólnym, 
od strony wschodniej i północnej. Ich wartość po-
znawcza jest raczej znikoma. Pocztówki pokazujące 
Rymanów od środka, czyli zrujnowaną już niestety 
zabudowę rynku, pochodzą dopiero z okresu I woj-
ny światowej po wyparciu Rosjan w maju 1915 r.

Jest wszakże jedna, jedyna pocztówka autorstwa 
Hersza Moszkowicza, z roku 1900 przedstawiają-
ca zachodnią pierzeję rynku, której pełnej zabu-
dowy z  tamtego okresu dotychczas nie znaliśmy. 
Nie posiadał jej żaden z  polskich kolekcjonerów 
pocztówek zajmujących się Galicją. „Wypłynęła” 
zupełnie przypadkowo na aukcji we wrześniu 2010 

roku i została sprzedana za ponad 700 zł. Cena, ja-
ką osiągnęła, świadczy o jej wyjątkowości, bowiem 
podobne widokówki można kupić już za kilkadzie-
siąt złotych.

Żaden z  prezentowanych na niej budynków 
z  roku 1900 nie zachował się. W  miejscu dwóch 
pierwszych, licząc od prawej strony, jest pawilon 
handlowy. Trzecia kamienica została znacznie 
przebudowana i  zatraciła swój pierwotny wygląd. 
W miejscu pozostałych stoi blok mieszkalny. 

Jak widać na zdjęciu cała pierzeja zachodnia 
miała już wtedy murowane kamienice. Nie jest 
wykluczone, że dawna drewniana zabudowa ryma-
nowskiego rynku w  większości spłonęła podczas 
wielkiego pożaru w roku 1839, o którym wspomina 
w  swoim pamiętniku Zygmunt Stęczyński1: Ogień 
wszczął się od gumien księżych na wzgórzu będą-
cych, jak się domyśliwa, od żydów rzucony. Noc była 

Małe galicyjskie miasteczka znamy przede wszystkim z  opisów. 
Były szare i zaniedbane. Omijali je nawet wędrowni fotografowie, 
którzy na przełomie XIX i  XX wieku robili zdjęcia do widokówek, 
zastępujących coraz częściej karty korespondencyjne. Początkowo 
były to wielowątkowe litografie, dopiero w kilka lat później weszły 
do obiegu pocztówki na bazie fotografii.

Najstarsze zdjęcie rymanowskiego rynku
tekst i fot. Andrzej PotockiH i s t O R i e  z a p O m n i a n e

RZESZÓW

Krosno
Rymanów

Akwarela Stanisława Masłowskiego 
z 1898 r. w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Krakowie.

Pierzeja zachodnia rynku  
widoczna z podcienia pierzei 

południowej. Fotografia 
nieznanego autora z ok. 1912 r.

1 Pamiętnik ten znajduje się 
w  zbiorach Lwowskiej Biblio-
teki Naukowej im. W. Stefany-
ka Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy we Lwowie.

2 Pomyłka autora pamiętni-
ka, chodzi o wieś Posada Dolna.
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ciemna, płomienie buchały, a iskry wiatrem 
niesione, zapaliły domek ks. Wikarego tak 
mocno, że od niego zajął się wysoki dach na 
kościele, a wiater zmieniwszy się w burzę, 
odrywał palące się gonty na kościele, niósł 
je w powietrzu i niemi całe miasto zapalił. 
Z  miasta znowu, pomimo zwinnego rato-
wania, owe gonty palące się płomieniami 
w powietrzu, zażegły bliską wieś Zawadę2, 
a potem i inne osady wiejskie. Pomimo, że 
pożar miasta wśród ciemnej nocy był tak 
okropny, że zrywał oczy patrzących, na zie-
mi szpilkę widzieć można było! 

Zdjęcie Moszkowicza jest mocno retu-
szowane. Zrobiono je spod północnej pie-
rzei miasta, tak że nie obejmuje studni zlo-
kalizowanej na środku rynku. Jest wszakże 
o  dwa lata starsza akwarela Stanisława 
Masłowskiego z  1898 r., z  widokiem na 
południowy fragment zachodniej pierzei 
rynku, na której widać fragment obudowy 
miejskiej studni. Plac rynkowy w tamtym 
czasie w każdy poniedziałek stawał się wielkim tar-
gowiskiem. Z kolei na zdjęciu Moszkowicza widzi-
my budy handlowe rymanowskich rzemieślników, 
którzy nie mając możliwości zlokalizowania skle-
pów w  kamienicach rynkowych, w  zdecydowanej 
większości będących własnością Żydów, w  tych 
właśnie kramach sprzedawali swoje wyroby.

Sprzed I wojny światowej pochodzi jeszcze jedno 
zdjęcie przedstawiające fragment zabudowy pierzei 
zachodniej. Zostało zrobione spod podcienia ka-
mienicy od strony południowej. Fotografia pozba-
wiona jest retuszu, odzwierciedla zatem faktyczny 
stan obiektów, których kondycja wydaje się pozo-
stawiać wiele do życzenia. Jest piątkowy poranek, 
kobiety ze wsi okalających Rymanów zgromadzo-
ne w  tej części rynku handlują nabiałem, jajkami 

i ptactwem domowym. W piątkowe targi Żydzi ro-
bili zakupy na szabas, a chrześcijanie na niedzielę. 
Duże targi odbywały się w poniedziałki.

Zachodnia pierzeja rynku ucierpiała w  czasie 
I wojny światowej. Co najmniej dwie kamienice le-
gły w gruzach – druga i czwarta, licząc od prawej 
na zdjęciu z 1900 r. Reszty dopełniła II wojna świa-
towa. 8 września 1939 r. po bombardowaniu miasta 
przez Niemców została w tej pierzei tylko pierwsza 
i  trzecia kamienica, licząc od prawej. Ostatecznie 
i ta pierwsza w 1944 r. zmie-
niła się w stertę gruzów.

Patrząc na te stare foto-
grafie, widzimy, jak inny był 
tamten Rymanów, miasto 
moich dziadków. n

Najstarsze zdjęcie rymanowskiego rynku
H i s t O R i e  z a p O m n i a n e

Jestvuje jedna pohľadnica, z roku 1900, ktorej 
autorom je Hersz Moszkowicz, a ktorá predstavuje 
západnú stranu námestia v Rymanove, ktorú sme 
z tých čias nepoznali. Túto pohľadnicu nemal žia-
den z poľských zberateľov pohľadníc zaoberajúci 
sa Galíciou. Objavila sa náhodou na aukcii v sep-
tembri roku 2010 a predala sa za 700 PLN. Cena, 
ktorú dosiahla, svedčí o jej výnimočnosti, pretože 
podobné pohľadnice môžete kúpiť už za niekoľko 
zlotých. Žiadny objekt, ktorý je zobrazený na tejto 
pohľadnici z roku 1900, sa nezachoval. Západná 
strana bola poškodená počas I. sv. vojny. Minimál-
ne z dvoch domov ostali len ruiny – druhý a štvrtý 
sprava na fotografii z roku 1900. Zvyšné boli zni-
čené počas II. sv. vojny. 8. septembra 1939 ostal  
po nemeckom bombardovaní v tejto časti náme-
stia len prvý a tretí dom, počítajúc sprava. Nako-
niec, v roku 1944 ostali aj z toho prvého už iba 
ruiny. Pri pohľade na tieto staré fotografie vidíme, 
aký úplne iný bol onen Rymanov, mesto mojich 
starých rodičov.

Pierzeja zachodnia rynku w 1900 r. 
na fotografii Hersza Moszkowicza;

poniżej: widok współczesny 
zachodniej pierzei rynku  

w Rymanowie
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Parafia w Brzezinach erygo-
wana była zapewne w dru-
giej połowie XIV wieku. 

Sam kościół wzniesiony w II po-
łowie XV w. poświęcono w roku 
1501. Posiadał on bryłę typową  
dla małopolskich kościołów drewnianych: orien-
towany, jednonawowy z  węższym, zamkniętym 
trójbocznie prezbiterium i  stojącą osobno wieżą-
dzwonnicą. Kościół miał płaskie stropy (w  nawie 
z  zaskrzynieniami), wejście od zachodu (w  póź-
niejszym okresie dodano jeszcze wejście od pół-
nocy) oraz dobudowane do prezbiterium zakrystię 
i  składzik. W  roku 1933 rozsunięto prezbiterium 
i nawę, wstawiając między nie transept, który znie-
kształcił gotyckie wnętrze, rozbił bryłę kościoła 
ogromną, niezgrabną, niedostosowaną do daw-
nych proporcji dobudową.

Na wyposażenie świątyni składa się szereg cen-
nych obiektów, z  których najważniejsze to: gotyc-
ka chrzcielnica z  1497 r., drewniana płaskorzeźba 
Opłakiwanie Chrystusa z  początku XVI w. wg ry-
ciny Wita Stwosza, późnobarokowy ołtarz główny 
z  ok. 1700 r., wyjątkowy pod względem artystycz-

nym rokokowy zespół ołtarzy bocznych, ambony 
i  chóru muzycznego z  lat 1772–1777 wykonany 
przez Tomasza Szalickiego oraz szeregu obrazów 
i zabytków rzemiosła artystycznego z XVIII–XIX w.

Zabytkowa polichromia
zapełnia prezbiterium oraz nawę: na ścianach 

północnej, południowej i  zachodniej (nad i  pod 
chórem muzycznym). Malowidła prezbiterium 
rozmieszczone są w  układzie strefowym. Od gó-
ry zamyka je fryz z ornamentów roślinnych i me-
dalionów (z nieczytelnymi już scenami). Od dołu 
poziomy pas dekoracyjny ze stylizowanymi, ma-
lowanymi płasko kwiatami. Na ścianie północnej 
sceny ułożone są pasami: górny przedstawia Na-
wiedzenie, Pokłon Pasterzy, Obrzezanie oraz Hołd 
Trzech Króli. Środkowy: Wniebowstąpienie Chry-
stusa, Zesłanie Ducha Świętego, Wniebowzięcie 

Kościół pw. św. Mikołaja w Brze- 
zinach jest unikalnym zabyt- 
kiem o  bogatym wystroju i  wy- 
posażeniu. Na szczególną uwagę  
zasługuje polichromia, która 
pokrywa ściany prezbiterium 
i nawy drewnianej świątyni, 
o  unikalnej w  skali kraju iko- 
nografii.

tekst Antoni Adamskin a  t u R y s t y c z n y m  s z l a k u

Zagadki i tajemnice 
 polichromii

RZESZÓWDębica

Brzeziny

Widok na wnętrze  
zabytkowej świątyni

 Zd
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oraz Koronację Matki Bożej. Ramy każdej ze scen 
tworzy ornament kartuszowy-zawijany. W dolnym 
pasie występują dwie sceny starotestamentowe: 
Daniel w  jaskini lwów oraz król Dawid. Przy na-
rożniku północno-zachodnim malowana kotara 
stanowi obramienie ambony. 

Ścianę południową prezbiterium pokrywają dwa 
pasma kompozycji. Są to sceny męczeństwa świę-
tych: Szczepana, Wawrzyńca i Sebastiana. Poniżej 
nich scena pejzażowa ze św. Antonim Pustelnikiem 
oraz postać św. Rocha i niezidentyfikowanego świę-
tego – umieszczone na pasie dekoracyjnym ze styli-
zowanych kwiatów. Za ołtarzem głównym, na ścia-
nie wschodniej, słabo widoczne są postacie dwóch 
biskupów oraz scena Zwiastowania.

Całą ścianę północną nawy zajmuje scena Sądu 
Ostatecznego. To kompozycja o  układzie strefo-
wym. W  górnej partii aniołowie grający na in-
strumentach muzycznych, niżej grupa świętych 
męczenników i męczenniczek adorujących (nieza-
chowaną) postać Chrystusa – Najwyższego Sędzie-
go. Z postaci św. Jana, archanioła i muzykujących 
aniołów (na prawo od patrzącego) pozostały jedy-
nie fragmenty dolnej części szat. Przetrwała po-
stać Matki Boskiej, brak za to archanioła ważącego 
dusze. Dotrwały do naszych czasów otaczające go 
postacie: anioł z  księgą, dwaj trąbiący aniołowie 
oraz szatan. W  dolnej części kompozycji widocz-
ny jest czyściec, do którego anioł wprowadza zba-
wionych, a w środku dolnej partii kompozycji anioł 
z  mieczem wygania potępionych do piekła. Rząd 
nagich postaci kieruje się w  stronę otchłani. Dol-
na część kompozycji po prawej stronie nie zacho-
wała się. W  czasie rozbudowy kościoła w  1933 r. 
wymieniono w  całej nawie dolne belki na nowe, 
uszczuplając bezpowrotnie kompozycję. To samo 
uczyniono z  belkami w  górnej części malowidła. 
Przyczyną usunięcia środkowej partii Sądu było 
wycięcie otworu drzwiowego od północy. Otwór 
ten jest obecnie zabity deskami. Na ścianie połu-
dniowej nawy, u góry widnieją dwie sceny: św. Mar-
cin dzielący się płaszczem z żebrakiem oraz Auxi-
lium in tribulatione – przedstawiającą Matkę Boską 
jako pośredniczkę w  strapieniach i  w  momencie 
śmierci. W  górnej części kompozycji znajduje się 
Trójca Święta, adorujący aniołowie, w dolnej – łoże 
z umierającym, o którego duszę toczą bój archanioł 
Michał i ukryty pod łożem diabeł. 

Pod chórem muzycznym widnieją malarskie 
fragmenty postaci z podpisem „S. Abraam”. Obok 
niej można dostrzec scenę z legendy o miłosiernym 
Samarytaninie, który przywozi podróżnego do go-
spody. Poniżej od połowy nawy aż pod chór ciągnie 
się dekoracyjny fryz z festonów podwieszonych na 
sznurze. Na ścianie zachodniej malowidła zacho-
wały się nad i pod chórem muzycznym. Nad chó-
rem są to resztki obramienia z  ornamentu kartu-
szowego-zawijanego, a pod nimi festony z owoców, 
między festonami – częściowo czytelne medaliony 
z  głowami mężczyzn. Nad wejściem od zachodu 
znajduje się postać Chrystusa siedząca na zranio-
nym sercu. Obok fragmentarycznie zachowana sce-

na z postacią skutą kajdanami, klęczącą w chomą-
cie z uzdą, na mężczyźnie siedzi okrakiem kobieca 
postać. Po obu stronach tej sceny widać namalowa-
ne beczki, z których wystają głowy zwierząt.

Program ikonograficzny
składa się z kilku wątków ściśle ze sobą powiąza-

nych. Sprawia to, że pierwotna dekoracja wnętrza 
jest spójną opowieścią, której punktem kulmina-
cyjnym staje się Sąd Ostateczny. Wprowadza do 
tej opowieści motyw kotary, odsłaniającej sceny na 
ścianie północnej prezbiterium. Wstępem do scen 
z  życia Chrystusa i  Marii są wyobrażenia Dawida 
i Daniela (w prezbiterium) oraz Abrahama (w na-
wie). Postać tego ostatniego łączy się z wyobraże-
niami uczynków miłosiernych i Sądu Ostatecznego. 

n a  t u R y s t y c z n y m  s z l a k u

Fragment sceny Sądu Ostatecznego

Po lewej św. Marcin dzielący się 
swoim płaszczem z żebrakiem,  

po prawej fragment  sceny  
Auxilium in tribulatione
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Wątek chrystologiczny rozpoczyna się zapowiedzią 
przyjścia na świat Zbawiciela (w  prezbiterium), 
który będzie „sądził żywych i umarłych” (Sąd Osta-
teczny). Uzupełniającym jest wątek Marii wplecio-
ny w sceny z życia Chrystusa (prezbiterium), która 
wstawiając się za grzesznikami jest ich najlepszą 
orędowniczką (północna i  południowa ściana na-
wy). Sceny z  życia i  męczeństwa świętych (pre-
zbiterium i  nawa) kończą rozważania o  dobrej, 
chrześcijańskiej śmierci (scena Auxilium…). Święci 
przedstawieni w  Brzezinach są obrońcami wier-
nych przed klęskami, jakie na nich spadają, a  jed-
nocześnie przykładami, jakimi należy kierować się 
w życiu. Wizerunek św. Marcina rozpoczyna nowy 
wątek – miłosierdzia i przeciwstawionych mu wad 
(ściana południowa i  zachodnia nawy). Nie bez 
przyczyny Chrystus na Sądzie Ostatecznym wy-
mienia sześć uczynków miłosierdzia.

Zasłona na ścianie północnej prezbiterium opa-
da jak kurtyna w  teatrze i  ukazuje sceny z  życia 
Chrystusa i Marii. I taki właśnie jest jej sens sym-
boliczny: odkrycie pewnych aspektów prawdy lub 
boskości. Postacie Starego Testamentu zapowiada-
jące przyjście Mesjasza zwane są figurami Chrystu-
sa. Słowa które wypowiadają, wydarzenia których 
są uczestnikami lub świadkami, nawet przedmioty 
– z pozoru zwyczajne – nabierają głębszego sensu, 
jaki nada im Nowy Testament. Dawid (w prezbite-
rium) jest postacią szczególnie uprzywilejowaną 
jako syn Jessego. Z  tego drzewa genealogicznego 
wyrośnie później Maria i Chrystus. Zwycięstwa Da-
wida nad lwem i Goliatem zapowiada zwycięstwo 
Chrystusa nad szatanem. Tak jak Dawid z prostego 
pasterza stał się królem – pisał Hugon od św. Wik-
tora – tak Chrystus wyszedł z narodu żydowskiego, 
aby panować nad wszystkimi nacjami. W  prezbi-
terium obok Dawida widzimy Daniela w  lwiej ja-
mie. On także jest figurą Chrystusa, a  jego pobyt 
w jaskini z lwami zapowiada złożenie Chrystusa do 
grobu. Cudowne ocalenia Daniela to personifikacja 
Zmartwychwstania Zbawiciela. Abraham umiesz-
czony w  nawie również głosi przyjście Chrystusa. 
Narodzenie i  obrzezanie Izaaka zapowiadają na-
rodzenie i obrzezanie Odkupiciela (przedstawione 
w prezbiterium). 

Te trzy ważne postacie Starego Testamentu od-
grywają prolog do wydarzeń z życia Chrystusa i Ma-
rii. W  prezbiterium przedstawiono ich dziewięć 
(łącznie z niewidoczną dziś sceną Zwiastowania za 
głównym ołtarzem). Ono właśnie jest równoznacz-
ne z ucieleśnieniem Chrystusa i początkiem wiel-
kiego dzieła Odkupienia – jak pisał średniowieczny 
komentator. Nawiedzenie potwierdza prawdziwość 
słów anioła. A później po raz pierwszy Bóg wcie-
lony objawia się ludziom: pasterzom, królom (ma-
gom, mędrcom) ze Wschodu. Pasterze symbolizują 
naród żydowski, a trzej królowie – pogan. I każde 
z nich wręcza Dzieciątku podarunek zapowiadają-
cy Jego przeznaczenie. Następna scena to Obrze-
zanie, w wypadku Zbawiciela miało ono znaczenie 
szczególne, wtedy po raz pierwszy popłynęła Jego 
krew, przelana później na krzyżu. Tą sceną zamyka 
się pierwsza część opowiadania opartego w równej 
mierze na Biblii, co na ewangeliach apokryficznych 
i średniowiecznych komentarzach.

Jej następny rozdział rozpoczyna Wniebowstą-
pienie, uważane za drugie, tryumfalne Zmartwych-
wstanie. Po nim następuje Zesłanie Ducha Świę-
tego. W  interpretacji typologicznej porównywane 
było ono z  pomieszaniem języków budowniczym 
wieży Babel. Tak jak stała się ona symbolem nie-
umiarkowania i  pychy, tak nowa Duchowa Wieża 
Łaski zbudowana jest nie z  cegieł lub kamienia, 
lecz z cnót Chrystusa Odkupiciela. Wniebowzięcie 
Matki Boskiej jest sceną znaczącą. Nie wstępuje 
Ona do nieba jak Chrystus, lecz zostaje tam wnie-
siona na skrzydłach aniołów. Podobnie jak w Zesła-
niu Ducha Świętego, Maria poddaje się woli Boga. 
Koronacja Matki Boskiej – wbrew temu co się po-
wszechnie sądzi – jest tematem obcym Nowemu 

Zrekonostruowana w znacznym 
stopniu scena Sądu Ostatecznego

Po prawej stronie wejścia do 
zakrystii – Daniel w jaskini lwa, 
wyżej sceny z życia Maryi
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Testamentowi. Źródłem przedstawienia stał się 
prawdopodobnie apokryf Melitona, biskupa Sart 
(Azja Mniejsza) z wieku XIII – motyw przeniesio-
ny następnie do Złotej Legendy Jakuba de Voragine. 
Cykl z Brzezin zamyka wizerunek Królowej Nieba 
i Ziemi. Tak jak pierwsze jego sceny mówią o po-
czątkach dzieła Odkupienia, tak cztery następne są 
epilogiem ziemskiej historii Chrystusa. Jej najważ-
niejsze epizody powtarzają się niezmiennie przed 
ołtarzem w ciągu całego roku kościelnego i w tym 
sensie polichromia staje się dopełnieniem liturgii.

Na ścianach południowych prezbiterium i  nawy 
widnieją przedstawienia świętych. Rozpoczyna je 
św. Szczepan – pierwszy męczennik wiary chrześci-
jańskiej, zaliczany przy tym do uzdrowicieli. Równie 
eksponowana jest scena męczeństwa św. Wawrzyń-
ca – opiekuna biednych. Niewielki fragment zacho-
wał się z przedstawienia św. Sebastiana. Drzewo, do 
którego był przywiązany, porównywano z drzewem 
krzyża Chrystusowego, a jego pięć ran z takimi sa-
mymi ranami Jezusa. Stał się on pierwszym świę-
tym chroniącym przed dżumą. Niżej widzimy mo-
dlącego się na pustkowiu św. Antoniego Pustelnika, 
który bronił również przed chorobami zakaźnymi. 
Poniżej postać św. Rocha – obrońcy zadżumionych. 
W nawie przedstawiony jest św. Marcin, żołnierz ar-
mii rzymskiej, który uzdrowił również trędowatego. 
Obecność tylu świętych uzdrowicieli można tłuma-
czyć częstymi w okolicy epidemiami, które jeszcze 
w początkach XIX w. dziesiątkowały mieszkańców. 
Obecność dwóch świętych Wawrzyńca i  Marcina 
rozpoczyna także nowy wątek polichromii, którym 
jest cnota miłosierdzia.

Na ścianie południowej nawy znajduje się przed-
stawienie zatytułowane Auxilium in tribulatione. 
Określenie to odnosi się do Matki Boskiej, która 
stanowi centralną postać kompozycji. Dolna, za-
chowana tylko fragmentarycznie część sceny nosiła 
prawdopodobnie napis „Nauka umierania chrześci-
jańskiego”. Rozważania o dobrej śmierci już w póź-
nym średniowieczu należały do popularnych wąt-
ków. W XV w. ukazuje się w Paryżu Ars moriendi 
jako część dzieła Opusculum tripatrium Gersona, 
wykładowcy Sorbony. Osiągnęła ona szybko nie-
bywałe powodzenie i  jako osobne dzieło została 
przetłumaczona na angielski, niemiecki, włoski 
i  hiszpański. W  roku 1496 wychodzi we Florencji 
traktat Savonaroli Tractato dell arte del bel mori-
re, także z  licznymi rycinami. Ten dramatyczny, 
ostatni epizod życia ludzkiego staje się dla artystów 
okazją do pouczeń moralnych, w  których śmierć 
chrześcijanina zostaje przeciwstawiona śmierci 
grzesznika. Takie ryciny wykonują Monogramista 
MS, Hans Baldung Grien, liczni anonimowi mi-
niaturzyści francuscy XV wieku. W  Bibliotece Ja-
giellońskiej znajduje się anonimowa rycina z XVII 
wieku z  przedstawieniem „dobrej śmierci”. Wokół 
łoża umierającego zgromadzona jest rodzina. Tuż 
obok łoża czyha szatan, a w obłokach pojawia się 
postać Chrystusa. 

Jednak bez udziału Matki Boskiej ten dramatycz-
ny epizod życia ludzkiego byłby niepełny. Z ręko-

pisów greckich, powta-
rzających wcześniejsze 
źródła, dowiadujemy 
się, że Maria – prze-
pełniona litością dla 
potępionych – zstąpiła 
do piekła, aby poznać 
męki i  cierpienia. Ta 
apokryficzna opowieść 
wiąże postać Marii nie 
tylko ze sceną Auxi-
lium…, lecz także ze 
znajdującym się po 
przeciwnej stronie na-
wy Sądem Ostatecz-
nym. Matka Boska – 
„ucieczka grzesznych” 
– bierze czynny udział 
w akcie dobrej śmierci. 
W  omawianej scenie 
towarzyszy Matce Bo-
skiej archanioł Michał, 
jej przewodnik w  zej-
ściu do piekła. 

Następny wątek poli- 
chromii w  Brzezinach 
to wspomniana już 
cnota Miłosierdzia. 
Rozpoczynają go wi-
zerunki świętych: Wawrzyńca (w  prezbiterium), 
Marcina oraz proroka Abrahama (w  nawie). Jak 
wspomina Księga Rodzaju, Abraham ugościł trzech 
mężów – wysłanników Boga, którzy zapowiedzieli, 
że jego żona będzie miała syna. Gościnność Abra-
hama jest trzecim uczynkiem Miłosierdzia, które 
Chrystus wymienia (wg. Ewangelii św. Mateusza) 
w  dniu Sądu Ostatecznego. Drugi jeszcze motyw 
wiąże Abrahama ze sceną na ścianie nawy północ-
nej. Oto dusze zbawionych spoczną na łonie Abra-
hama. Motyw ten wiąże się z przypowieścią o bo-
gaczu i Łazarzu, która również odgrywa pewną rolę 
w omawianej polichromii. Dwie sceny poświęcone 
są przypowieści o  miłosiernym Samarytaninie. 
Symbolizuje ona ludzkość zgubioną przez grzech 
Adama i  uratowaną przez Jezusa. Kapłan i  lewita 
są tymi, którzy obojętnie minęli potrzebującego; 
wyobrażają one judaizm – nielitościwy i obojętny. 
Samarytanin to Chrystus, który leczy rany i  pro-
wadzi ludzkość do Kościoła, gdzie znajdzie ona 
zbawienie. 

Personifikacja Miłosierdzia w  średniowiecznej 
sztuce włoskiej i  francuskiej trzyma w  ręku płoną-
ce serce, które kieruje do Boga. Czasem w  jednej 
ręce trzyma anagram Jezusa Chrystusa, jaśniejący 
nieziemskim blaskiem, w  drugiej zaś podnosi swe 
serce do nieba. Tak cnota Caritas kojarzy się z wi-
zerunkiem przebitego(?) serca, na którym siedzi 
Jezus-Młodzieniec (ściana zachodnia nawy). Już 
w XII wieku św. Bernard w swych kazaniach mówił 
o  „najsłodszym sercu Jezusa”. Decydujący wpływ 
w  rozpowszechnieniu tego motywu mieli mistycy 

Na zachodniej ścianie nawy, nad 
chórem muzycznym zachowały się 

wizerunki chłopów-fundatorów 
wraz z ich imionami. Portrety te są 
widoczne tylko z chóru, ponieważ 

jego balustrada zasłania ich widok 
dla  osób stojących w nawie kościoła
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niemieccy (1250–1350), co wiąże 
się też ze średniowiecznym kultem 
pięciu ran Chrystusa. W  roku 1505 
Lucas Cranach wykonał drzewo-
ryt uważany za pierwowzór adora-
cji Serca Jezusowego. Wizerunek 
ukrzyżowanego Chrystusa przedsta-
wiony jest w płonącym sercu ujętym 
w  ozdobny kartusz. W  końcu XVI 
w. spotykamy Serce Jezusa przebite 
trzema gwoździami, oplecione ko-
roną cierniową; wyobrażenie to sta-
nie się bardzo popularne w XVIII w. 
W XVII w. Serce połączone zostało 
z motywem miłosierdzia (dodano na 
nim napis Caritas). W  Brzezinach 
widzimy połączenie motywu Naj-
świętszego Serca z siedzącym na nim 
młodzieńcem. W okresie kontrrefor-
macji upowszechnił się bowiem kult 
dzieciństwa Chrystusa. 

Pod chórem muzycznym dostrzec można nie-
zwykle rzadką w polskiej ikonografii scenę z posta-
cią skutą kajdanami, klęczącą w chomącie z uzdą. 
Na mężczyźnie siedzi okrakiem młoda kobieca 
postać. To prawdopodobnie piękna Filis „ujeżdża-
jąca” starca Arystotelesa. Filis – wedle niemieckiej 
legendy z XIII w. – była damą dworu króla Filipa  
Macedońskiego. Zdołała ona skusić i  ośmieszyć 
zakochanego w  niej filozofa, który zmuszony był 
usunąć się z dworu, a później napisał dzieło o ko-
biecej przebiegłości. To ostrzeżenie przed lubież-
nością jest jednym z  epizodów Psychomachii – 
walki cnót z występkami. 

Sąd Ostateczny na ścianie południowej nie 
zawiera nowych motywów ikonograficznych. 
W dziele Państwo Boże św. Augustyn rozstrzygnął 
kwestię, która zaważy na ikonografii tej sceny w ca-
łej późniejszej sztuce. Stwierdził on, że wszyscy 
zmartwychwstaną w dniu Sądu w wieku, w którym 

Chrystus został ukrzyżowany. Nie będzie więc ani 
starców, ani dzieci. 

Polichromia w Brzezinach
posiada analogie zarówno z grafikami, jak i z dzie-

łami malarskimi powstałymi w  naszym regionie. 
Cykl scen z  życia Chrystusa i  Marii wykazuje po-
dobieństwo do karty tytułowej Kazań na niedziele 
i święta całego roku Piotra Skargi wydanej Krakowie 
w 1597 r. (sceny Nawiedzenia, Obrzezania, Zesłania 
Ducha św., Wniebowzięcia i Koronacji Marii). Rów-
nież układ kompozycyjny miedziorytu Laurentiusa 
Vaccariusa przedstawiający Koronację Matki Bo-
skiej wskazuje, iż autor dekoracji mógł z niego czer-
pać. Wzory scen ze św. Antonim Pustelnikiem(?), 
Danielem i królem Dawidem są podobne do malo-
wideł na ścianie południowej prezbiterium kościoła 
w Libuszy oraz przedstawień św. Marii Magdaleny 
i św. Hieronima pod chórem (narożnik południowo-
zachodni) w kościele w Binarowej. Sąd Ostateczny 
– o średniowiecznym jeszcze układzie kompozycyj-
nym – bliski jest tym samym scenom w kościołach 
w Libuszy i Binarowej (1643–1650). 

Z kolei scena Auxilium… posiada swój pierwo-
wzór graficzny w  książkach Celichowskiego Ars 
moriendi oraz Januszowskiego Nauka umierania 
z  ok. 1530 r. W  dziele Nauka dobrego i  szczęśli-
wego umierania wydanym w  Krakowie w  1675 r. 
znajduje się rycina ze sceną identyczną jak w Brze-
zinach. Posłużył się tym wzorem również malarz 
w  Binarowej (ściana południowa nawy). Schemat 
ikonograficzny okazał się niezwykle trwały, skoro 
powtórzono go w  latach 1753–1760 w  Olszówce 
(polichromia Dwornickiego, przemalowana przez 
Wiszniowskiego z Sącza w 1841 roku). Św. Marcin 
przypomina podobne przedstawienie w  kościele 
w Trybszu (1647 r.). To drugie jest jednak bardziej 
prymitywne, niezgrabne proporcje i odmienną 
pozę żebraka. Motyw ornamentu kartuszowego- 
-zawijanego, który stanowi obramienie scen 

n a  t u R y s t y c z n y m  s z l a k u

Hans Baldung Grien, Arystoteles 
i Filis, drzeworyt, 1513 r.

Polichromie w kościele w Binarowej: 
od lewej scena Auxilium in 
tribulatione na ścianie południowej 
nawy oraz motyw festonów  
z girlandów podwieszonych  
na wstęgach widoczny  na 
wsporniku ambony

Kr
zy

sz
to

f Z
iel

ińs
ki 

(3
)

W
iki

Co
m



13

w Brzezinach, występuje również w Bi-
narowej. Także motyw festonów z gir-
landów podwieszonych na wstęgach 
spotykamy w  Binarowej (w  nawie na 
wsporniku ambony) oraz w  Cmolasie 
(lata 1660–1670), obecnie w Porębach 
Dymarskich. Płaski pas dekoracyjny ze 
stylizowanych kwiatów dolnej części 
prezbiterium w  Brzezinach przypo-
mina charakterem podobny pas deko-
racyjny zachowany fragmentarycznie 
w nawie kościoła w Libuszy.

Polichromia w  Brzezinach jest dzie-
łem niejednolitym. W  jej wykonaniu 
prawdopodobnie brało udział dwóch 
malarzy. Jednego z  nich cechuje du-
ża biegłość w  odtwarzaniu wzorców 
graficznych, a  wzorniki te były w  po-
wszechnym użyciu. Natomiast autor 
kompozycji w  nawie czerpie z  innych 
tradycji średniowiecza, wciąż jeszcze 
żywych w  prowincjonalnych warszta-
tach. Schematy kompozycyjne są niewyszukane, 
hierarchiczne, brakuje w  nich przestrzeni i  pa-
nuje izokefalia. W  całość dzieło obu malarzy łą-
czy wspólna koncepcja ikonograficzna. Wszystko 
wskazuje, iż malowidła w  prezbiterium i  nawie 
powstały w tym samym czasie. W datowaniu poli-
chromii w Brzezinach pomocne są sceny z kościoła 
w  Binarowej, które wykazują duże podobieństwo 
warsztatowe, równie ważne są analogie ze sceną 
Sądu Ostatecznego w  Libuszy. Na podstawie or-
namentu małżowinowo-chrząstkowego, który tam 
występuje możemy przyjąć, iż dekoracja tego wnę-
trza powstała w  I połowie XVII w. Ornament ten 
(występujący również w Brzezinach) trwał w Euro-
pie Środkowej do 2 ćwierci XVII w. Uwzględniając 
zapóźnienia prowincjonalnych warsztatów malar-
skich można polichromię w Brzezinach datować na 
I połowę XVII w. n

Kostol sv. Mikuláša v Brzezinách je unikátnou 
pamiatkou s bohatým interiérom a mobiliárom. Mi-
moriadnu pozornosť si zaslúži jeho polychrómia  
s unikátnou ikonografiou. Polychrómia z 1. pol. 17. sto-
ročia sa nachádza v presbytériu a v hlavnej lodi. Maľby  
v presbytériu sú rozmiestnené zónovo. Scény sú ulo-
žené v radoch: horný predstavuje Navštívenie, Klaňa-
nie sa pastierov, Obriezku a Klaňanie sa troch kráľov. 
Prostredný: Nanebovstúpenie Krista, Zoslanie Ducha 
Svätého, Nanebovzatie a Korunovanie Matky Božej. 
V dolnom rade sú zobrazené starozákonné scény:  
Za hlavným oltárom sú slabo viditeľné postavy dvoch 
biskupov a scéna Zvestovania. Celú severnú stenu lo-
de zaberá scéna z Posledného Súdu. Na južnej stene 
lode sú v jej vrchnej časti dve scény: sv. Martin, ktorý 
sa delí o svoj plášť so žobrákom a Auxilium in tribula-
tione – zobrazenie Matky Božej pomáhajúcej pri útra-
pách a v hodine smrti.

Hádanky a tajomstvá 
polychrómie

n a  t u R y s t y c z n y m  s z l a k u

Historia Ecclesiae par. Brzezinensis z 1852 r. napisana przez 
ks. Wojciecha Zagórowskiego podaje szereg dat remontu 
wnętrza kościoła. W  1777 r. w  związku z  wstawieniem 
chóru muzycznego miało miejsce zniekształcenie scen 
polichromii na ścianie zachodniej nawy. Zapewne w la-
tach 1772–1777 w  czasie wyposażania kościoła przez 
księdza Józefa Kazimierza Szalickiego (proboszcz w Brze-
zinach w  latach 1757–1798) wycięto otwór w  ścianie 
północnej, kalecząc scenę Sądu Ostatecznego. Malowidła 
zasłonięto wówczas kołtrynami (usuniętymi dopiero 
w  1933 r.), gdyż nie odpowiadały gustom epoki i  nie 
harmonizowały z rokokowym wyposażeniem. W 1825 r. 
miało miejsce przeniesienie belek w  nawie, co nie mo-
gło pozostać bez wpływu na całość polichromii. „W 1867 
roku proboszcz odmalował kościół sufit i  ściany za cenę 
150 florenów” – podaje kronika parafialna. W 1933 r. wy-
mieniono dolną i górną część belek nawy, zniekształcając 
wiele malowideł. Wtedy zapewne zniszczono znaczną 
część sceny ze św. Sebastianem w prezbiterium.

Z  prac konserwatorskich prowadzonych w  latach 1957–1961 przez J. Radałowicza nie zachowała się 
dokumentacja. W latach 1981–1982 polichromię konserwowała Krystyna Dąbrowska z PP PKZ O/Rze-
szów. W  roku 1984 Wojewódzki Konserwator Zabytków Zbigniew Jucha powierzył prace nad uzupeł-
nieniem brakujących scen Renacie Niemirskiej-Pisarek, Krzysztofowi Pisarkowi i Łukaszowi Pisarkowi. 
Prace wykonane w 1985 polegały na odtworzeniu dolnej i centralnej części sceny Sądu Ostatecznego 
(postać Chrystusa, archanioła Michała ważącego dusze, piekła oraz obramowania kompozycji), dolnej 
części Auxilium… z  łożem umierającego i  otaczającymi go postaciami oraz drobnego fragmenty ob-
ramowania kompozycji ze św. Marcinem. Rekonstrukcji dokonano na podstawie wymienionych wyżej 
analogii z malowidłami z Binarowej i Libuszy (ten ostatni spłonął doszczętnie w 1985 r.). Ostatnie prace 
konserwatorskie miały miejsce w  latach 2000–2006, wykonali je konserwatorzy: Aleksander Małecki 
(prezbiterium),Tadeusz Stopka, Karol Haberny i Tadeusz Kalfas (nawa).

Wnętrze prezbiterium z kościoła w Cmolasie, obecnie w Porębach Dymarskich
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21 dnia żydowskiego miesiąca adar1  zjeżdżają do Leżajska 
chasydzi z całego świata, żeby odmówić modlitwę nad grobem 
cadyka Elimelecha i pozostawić na nim kwitełech z prośbami, 
które tenże, w  tym właśnie dniu, zaniesie przed tron 
Świętego Jedynego. Panuje także wśród nich przekonanie, 
że kto choć raz w  życiu odwiedzi grób cadyka Elimelecha, 
nie umrze w  grzechu. W  tym roku – 5711, przestępnym 
w  kalendarzu żydowskim – 21 adar raszi wypada 25 lutego 
(piątek), natomiast adar szeni 27 marca (niedziela), tak więc 
chasydzi będą dwukrotnie obchodzić rocznicę jego śmierci 
i tym samym dwukrotnie przyjadą do Leżajska.

W  ostatniej ćwierci XVIII w. Leżajsk stał 
się znaczącym ośrodkiem chasydyzmu 
za przyczyną przybyłego tu wędrowne-

go kaznodziei Elimelecha ben Eleazara Lippmana2 
(1717–11.03.1787), zwanego też Leżensker Rebe, 
który osiadł w mieście w roku 1772 i jednocześnie 
od 1775 r. pełnił tu funkcję rabina. 

Wszystko jednak zaczęło się w  pierwszej po-
łowie XVIII wieku na Kresach, gdzie żył w  latach 
ok. 1700–1760 Żyd 
Israel ben Elizer. Był 
postrzegany jako ka- 
znodzieja żydow-
ski, w  którym jego 
zwolennicy widzieli 
charyzmatyka obda-
rzonego przez Boga 
łaską nadzwyczaj-
nych wizji i  cudow-
nego uzdrowiciela  
oraz egzorcystę amu- 
letów. Zaszczyci-
li go tytułem Bal 
Szem Tow (w skrócie 
BESZT), czyli Pan 

Dobrego Imienia, innymi słowy był to człowiek 
budzący zaufanie u  innych ludzi. Swoją misję ka-
znodziejską Israel ben Elizer rozpoczął około 1736 
roku w Międzybożu3 na Podolu.

Bal Szem Tow nie przekazał swoich nauk w posta-
ci spójnego systemu. Jego myśli zostały utrwalone 
na piśmie przez kilku uczniów4. Pierwsza publikacja 
o jego życiu ukazała się w 1814 r., a zatem 54 lata po 
śmierci. Podobno w młodości całe dnie i noce spę-
dzał w górach, w lesie nad brzegami Prutu w okolicy 
Kosowa5, zgłębiając tajemnice Kabały, podczas gdy 
jego żona zajmowała się dziećmi i  domem. Jedna 
z opowieści mówi o tym, że w górach kopał glinę, 
którą jego żona woziła furą na targ i  tam sprzeda-
wała; inna, że pędził gorzałkę sprzedawaną potem 
w szynku prowadzonym przez żonę. Dopiero kiedy 
osiadł w Międzybożu, rozpoczął swoją kaznodziej-
ską posługę, chociaż początkowo grono jego zwo-
lenników było tak nieliczne, że nie mógł odmówić 
minjam, co odbywa się w obecności dziesięciu męż-
czyzn. Pod koniec życia grono jego zwolenników 
liczyło około dziesięciu tysięcy Żydów. 

Jego postać pozostaje owiana legendą. H. Graetz 
w Historii Żydów pisze o nim: „Sektę tę założył pe-
wien furman, Izrael z Międzyboża, przez swoich zwo-
lenników przezwany cudotwórcą. Wcześnie osieroco-
ny, ubogi, puszczony samopas, spędził Izrael znaczną 
część swojego życia w lasach i jaskiniach Karpackich. 
Tu prawdopodobnie od chłopek zbierających zioła, 
poznał właściwości lecznicze roślin. Ale jak tamte nie 
wierzyły uzdrawiającej sile natury bez dodatku za-
mawiań i zaklęć złych i dobrych duchów, tak i Izrael 
przyswoił sobie również tę metodę leczenia. Został 
lekarzem-cudotwórcą. Potrzeba nauczyła go modlić 
się w górskiej ustroni inaczej niż w synagodze, z za-
chowaniem jednak formuł potocznych; wymawiał 
je z żarliwością i głębokim przejęciem i wykrzykiwał 
donośnym głosem w  górskie przestrzenie. Podczas 
modlitwy czynił ciałem szalone poruszenia.”6 

P. Johnson w Historii Żydów pisze o nim: „Przez 
jakiś czas pomagał w  rzeźni rytualnej, pracował 

tekst i fot. Andrzej Potockij u d a i k a

U źródeł chasydyzmu

Powyżej: wnętrze ohelu z grobem 
Bal Szem Towa w Międzybożu
oraz jego wizerunek

Międzybóż, ohel Bal Szem Towa  
na kirkucie

W
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1 Przypada na luty i marzec 
w  kalendarzu gregoriańskim. Li-
czy 29 dni, w  roku przestępnym 
30 dni. W  latach przestępnych 
dodaje się do kalendarza miesiąc 
adar II (adar szeni), liczący 29 dni. 
Wszystkie święta przypadające na 
adar I (adar raszi) przenosi się na 
adar szeni, z wyjątkiem jorcajt, to 
jest rocznicy śmierci. 

2 Elimelech w zasadzie nie miał 
nazwiska, podobnie jak i jego syn 
Eleazar. Dopiero w  1788 r. jego 
wnukowie przyjęli nazwisko Weis- 
blum. Na epitafium Elimelecha 
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w  kopalni gliny w  górach karpackich, 
służył jako stróż synagogalny i prowadził 
karczmę. (...) Sporządzał amulety. Leczył 
ludzi i  uwalniał ich od złych duchów. 
W  rzeczywistości robił to, co należało 
do zakresu czynności każdego świętego 
męża.”7  

Israel ben Elizer zyskał lokalny rozgłos 
i  popularność przede wszystkim wśród 
mas najbiedniejszych Żydów. Nauczał, 
że każdy Żyd może zbudować Świątynię 
Jerozolimską wewnątrz swojej duszy. On 
sam natomiast uważał się za pośrednika 
między niebem a  ziemią, realizującego 
na ziemi wolę Stwórcy i interweniujące-
go u niego w sprawach ludzkich. 

Początkowo wspólnoty chasydzkie 
związane z  Bal Szem Towem powsta-
wały w  obrębie gmin żydowskich jako 
grupy odbywających wspólne modlitwy, 
studiujących Talmud, a  z  czasem tak-
że dzieła cadyków. Na ogół zbierali się 
w  domach prywatnych. Chasydzi swo-
ją radość, uniesienie i  zachwyt wyrażali 
tańcami, śpiewem, postami i weselem, co 
wywoływało zgorszenie ortodoksyjnych Izraelitów. 
Podobno w pewnych sytuacjach nawet nadużywali 
trunków. Cadyk Izrael z Rużyna8, założyciel dyna-
stii sadogórskiej, której zwolennikami było bardzo 
wielu chasydów, twierdził, że słowa wypowiadane 
przy piciu wódki też są uznawane za modlitwę9. By-
wało, że podczas modłów chasydzi doprowadzali 
się do ekstazy. 

Decydujący wpływ na rozwój chasydyzmu wy-
warli dwaj rzekomi10 uczniowie Israela ben Elizera: 
Jakub Józef z Płonnego (zm. 1782 r.), pierwszy teo-
retyk chasydyzmu i Dow Ber z Międzyrzecza (zm. 
1772 r.) zwany Wielkim Magidem, czyli Wielkim 
Kaznodzieją, który stworzył podstawy doktryny 
i organizacji tego ruchu religijnego. 

Dow Ber z  Międzyrzecza został faktycznym 
przywódcą chasydów po śmierci Bal Szem Towa, 
chociaż miał wielu oponentów, a wśród nich Jaku-
ba Józefa z Płonnego. W młodości zwolennik asce-
tycznej formy chasydyzmu, badacz Tory, Talmudu 
i  Kabały, zrozumiał, że chasydyzm może odnieść 
sukces tylko wtedy, jeżeli jego doktrynę przełoży 
się na język zrozumiały dla prostego ludu. Wielu 
badaczy uważa, że to właśnie on jest właściwym 
jego założycielem w sensie organizacyjnym i dok-
trynalnym11. To właśnie Dow Ber wprowadził do 
chasydyzmu instytucję cadyka, charyzmatycznego 
przywódcy wspólnoty chasydzkiej12. Jego najwybit-
niejszym uczniem, a  także rzeczywistym następ-
cą, był Elimelech z  Leżajska. Co prawda znacznie 
ustępował mu pod względem oryginalności i mocy 
w nauczaniu, ale był mu prawie równy jako mora-
lista, a niewątpliwie przewyższał go intuicyjną zna-
jomością wszelkiego rodzaju ludzi, ich ułomności, 
nędzy, a także środków, aby im zaradzić13. 

Każdy z cadyków był autonomiczny i miał swoich 
uczniów. Jego dwór stawał się centrum religijnym 

danej wspólnoty i co najmniej raz do roku był celem 
pielgrzymki zwolenników, którzy jednocześnie go 
utrzymywali. Z jego pouczeń powstawały z czasem 
legendy i opowieści stanowiące wskazówki dla bo-
gobojnego życia wspólnot chasydzkich.

Po śmierci Elimelecha wielu jego zwolenników 
uznało za swojego przywódcę jego brata Szuję z An-
nopola. Jednak faktycznym następcą został począt-
kowo Jehuda Lejb z  Zaklikowa, ale bardzo szybko 
ustąpił miejsca najstarszemu synowi Elimelecha 
Eleazerowi (zm. 14.07.1806 r.). Drugi jego syn był 
cadykiem w Chmielniku w powiecie kieleckim. Ko-
lejnym cadykiem leżajskim po Eleazerze został wnuk 
Elimelecha Naftali Weisblum (zm. 7.11.1844 r.), a po 
nim jego syn Elazar Weisblum (1838–1920), który 
później przeniósł się do Rzeszowa. n

j u d a i k a

Wiekowe macewy na kirkucie  
w Międzybożu

Na 21. deň židovského mesiaca adar pri-
chádzajú do mesta Ležajsk chasidi z  celého sve-
ta, aby sa pomodlili pri hrobe cadika Elimelecha 
a nechali na ňom kvitelech s prosbami, ktoré on, 
v tomto dni, prinesie pred trón Jediného Svätého. 
Traduje sa, že kto hoci len raz v živote navštívi 
hrob cadika Elimelecha, nezomrie v hriechu.  
V tomto roku – 5711, prestupnom v židovskom 
kalendári – 21 adar raši vychádza na 25. febru-
ára (piatok), ale adar šeni na 27. marca (nedeľa), 
chasidi tak budú dvakrát oslavovať výročie jeho 
smrti, a  tým pádom pricestujú do Ležajska dva-
krát. V poslednom štvrťstoročí 18. stor. Sa stal Le-
žajsk významným centrom chasidizmu, a to kvôli 
Elimelechovi ben Eleazarovi Lippmanovi (1717– 
–11.03.1787), ktorý tu prišiel a od 1775 tu zastával 
funkciu rabína. 

w  Leżajsku jest wymieniony jego 
ojciec – Eleazar Lippman, ale  
Lippman niekoniecznie musi być 
nazwiskiem; jest to bowiem jedno 
z imion żydowskich. Także w spi-
sach cadyków Elimelech, jak i jego 
syn Eleazar występują pod nazwi-
skiem Lippman.

3 Miasto w widłach Bohu i Bożku.
4 Lifschitz D., Z  mądrości cha-

sydów, Kielce 2003, str. 251.
 5 Miasto w Czarnohorze.
 6 Graez H., Historia Żydów, t. 9, 

str. 543–544.
7 Johnson P., Historia Żydów, Kra-

ków 1996, str. 315.
8 Prawnuk Wielkiego Magida, 

z kolei jego prawnuk Izaak Fried-
mann był cadykiem w Rymanowie.

9 Buber M., Opowieści chasy-
dów, Poznań 1986, str. 153.

10 Doktór J., Początki chasydy-
zmu polskiego, Wrocław 2004, 
str. 161; Dow Ber nie uważał się 
za ucznia Beszta.

11 Polski Słownik Judaistyczny, 
Warszawa 2003, t. 1, str. 276.

12 Jelonek T., Chasydzi. Radośni 
mistycy żydowscy, Kraków 2007, 
str. 108.

13 Buber M., op. cit. str. 39.



16 n e k R O p O l i e opr. tekstu Paweł Kazimirowicz, fot. Jerzy Wygoda

Kontynuujemy prezentację cmentarzy żydowskich w  regionie. 
„Fotoposzukiwania” Jerzego Wygody pozwoliły mu zgromadzić 
zbiór zdjęć tworzących dokumentację dawnych kirkutów, a  wła- 
ściwie ich śladów na terenie Podkarpacia. 

Jasło
Pierwsza wzmianka o  obecności 
Żydów w  Jaśle pochodzi z  II po-
łowy XV wieku. W 1586 r. miasto 
uzyskało przywilej „de non toleran-
dis Judaeis”, co znacznie utrudniło 
osadnictwo żydowskie. W  okre-
sie międzywojennym działały tu 
liczne stowarzyszenia żydowskie, 
a  gmina posiadała trzy synagogi, 
bibliotekę oraz teatr w Żydowskim 

Centrum Kultury. Podczas wojny 
miasto zostało zniszczone w  po-
nad 90%. Nie zachował się żaden 
z obiektów należących do żydow-
skiej gminy. Jedyną pozostałością 
po jasielskich Żydach jest kirkut, 
który mieści się przy ul. Floriań-
skiej: na powierzchni ok. 33 arów 
znajduje się tam około 100 macew 
oraz mogiła zbiorowa.

Nowy Żmigród
Pod koniec XVI wieku Żydzi utworzyli w tej 
miejscowości kahał, a z roku 1606 pochodzi 
cmentarz. Usytuowany jest on przy drodze 
do Jasła, zajmuje powierzchnię 2 hektarów. 

Przetrwało na nim blisko 500 macew, z któ-
rych setka jest w stosunkowo dobrym stanie, 
reszta w  znacznym stopniu uszkodzona. 
Najstarszy zidentyfikowany nagrobek po-
chodzi z 1742 roku, najmłodszy zbudowano 
na grobie zmarłego w 1955 r. ostatniego Ży-
da żmigrodzkiego – Pinkasa.

RZESZÓW

Nowy Żmigród

Jasło

V Novom Žmigrode sa nachádza židovský cin-
torín z roku 1606. Je situovaný pri ceste do Jasla, 
zaberá plochu 2 ha. Zachovalo sa na ňom skoro 
500 maciev, z  ktorých je sto v relatívne dobrom 
stave, zvyšok je značne poškodený. Najstarší 
identifikovaný náhrobok pochádza z  roku 1742, 
najmladší bol postavený na hrobe posledného 
žmigrodského Žida Pinkasa, ktorý zomrel v roku 
1955. Jedinou pamiatkou po Židoch v Jasle je 
cintorín – kirkut – nachádzajúci sa na Floriánskej 
ulici: je na ňom približne 100 maciev a jeden hro-
madný hrob.

Zniszczone, nie zapomniane
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Urodził się 14 grudnia 1883 
roku, jako drugie spośród 
piętnaściorga dzieci Nata-

lii z Matzów i Michała Osińskie-
go, otrzymując na chrzcie imiona 
Kazimierz Maryan. Rodzice pro-
wadzili dom pełen patriotycznych 
tradycji, umiłowania dla zabytków 
przeszłości i działań niepodległo-
ściowych. Jego dziadek Ludwik 
Osiński walczył w  powstaniu li-
stopadowym, następnie osiadł 
w  Dębicy, gdzie utrzymywał się 
z  kowalstwa. Wraz z  synem Mi-
chałem wspierał również powstańców 1864 roku, 
dowożąc po kryjomu żywność do odległego o 10 km 
Zassowa. Michał, ślusarz, osiadł w Przemyślu, gdzie 
zdobył znaczącą pozycję zawodową (był współzało-
życielem, kasjerem, a następnie dyrektorem przemy-
skiej Kasy Zaliczkowej Rzemieślników i Rolników). 
Działał także aktywnie w Ochotniczej Straży Pożar-
nej, Towarzystwie Szkół Ludowych i  wielu innych 
organizacjach, wpajając swoim dzieciom szacunek 
dla działań społecznikowskich.

Swoją edukację Kazimierz rozpoczął w Przemy-
ślu, gdzie ukończył szkołę powszechną i dwie klasy 
gimnazjum, a następnie przeniósł się do Krakowa 

kontynuując naukę w  wyższej 
szkole realnej. Po zdaniu matu-
ry i  otrzymaniu dyplomu doj-
rzałości zapisał się w  1903 r. na 
wydział Architektury Politech-
niki Lwowskiej. Podczas studiów 
pogłębiał swą wiedzę na innych 
kierunkach uczęszczając na wy-
kłady z  zakresu archeologii, hi-
storii sztuki, filozofii, etnografii, 
literatury polskiej oraz języko-
znawstwa na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. Rów-
nolegle zaczął angażować się 

w  działalność polityczno-społeczną. Już w  1903 
roku zapisał się do „Sokoła”, a także do towarzystwa 
wstrzemięźliwości „Eleuteria” oraz do stowarzysze-
nia „Ethos” i „Znicz”, których koła założył następnie 
w Przemyślu. W 1908 roku był krótko asystentem 
w  Państwowej Szkole Przemysłowej we Lwowie 
i  wkrótce powrócił do rodzinnego Przemyśla. Tu 
rozpoczął praktykę zawodową w  biurze inż. Sta-
nisława Majerskiego. Projektował m.in. ko-
ścioły w Cewkowie k. Lubaczowa, Miękiszu 
Nowym (1919), Dobranowicach k. Wielicz-
ki (1921), Luchowie, Wacławicach (1923), 
Maćkowicach (1924), Witoszyńcach, kapli-
cę grobową Badenich we Lwowie i  kaplicę 
grobową hr. de Lago w  Grochowcach. Był 
także autorem projektów ratusza w Nowym 
Mieście, domów ludowych w Grochowcach, 
Prałkowcach, Radymnie, Sieniawie oraz 
budynku szkolnego w  Sieniawie. Jednym 
z  ciekawszych, acz niezrealizowanych jego 
projektów był gmach Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Społecznik w czasie zaborów
Jednocześnie z  niezwykłym zaangażowa-

niem Kazimierz M. Osiński kontynuował 
działalność polityczną i  społeczną w  wielu 
organizacjach, stowarzyszeniach i  towa-
rzystwach. Należał do członków Drużyn Barto-
szowych (1908–1914), organizował ich chorągiew 
przemyską. Z  inicjatywy Osińskiego powstało 
w 1909 r. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemy-
ślu, a w jego obrębie Muzeum, w którym pełnił on 
funkcje kustosza i kierownika przez 32 lata. W 1910 
roku, w związku z obchodami 500 rocznicy bitwy 
pod Grunwaldem, zaangażował się w prace komi-

Był człowiekiem nietuzinkowym 
i  wyjątkowym pod wieloma 
względami; obdarzony licznymi 
talentami, pełen niespożytej 
energii i  różnorodnych pasji 
zapisał się trwale w  historii 
Przemyśla jako wybitny spo- 
łecznik, publicysta, architekt,  
animator różnych przedsię- 
wzięć, wreszcie założyciel Mu- 
zeum Narodowego Ziemi Prze- 
myskiej. Swojemu ukochanemu 
miastu oddał wszystko co miał 
– serce, czas, umiejętności i po- 
siadane środki. Takie osoby two- 
rzą historię lokalnych środo- 
wisk, nadają im koloryt, budzą 
emocje, są solą swojej ziemi.

tekst Józefa Kostek, fot. archiwum Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej s y lw e t k i

o losach kazimierza Marii 
osińskiego słów kilka

U góry: zdjęcie rodziny Osińskich (Kazimierz stoi czwarty  
od lewej); willa Osińskich w Przemyślu przy ul. Krętej 5

Kościół pw. NMP Niepokalanie 
Poczętej w Dobranowicach, 

zaprojektowany przez  architekta 
Kazimierza M. Osińskiego

Re
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tetu jubileuszowego uczestnicząc w przygotowaniu 
Tablicy Grunwaldzkiej i projektując do niej neogo-
tycką oprawę architektoniczną. 

Związany z  endecją (Narodowa Demokracja), 
czynnie wspierał powstanie jej organu prasowego 
„Ziemia Przemyska” (1913 r.), gdzie zamieszczał 

później liczne artykuły. 
Po wybuchu I  wojny światowej 

Osiński został zmobilizowany 
14 czerwca 1915 r. Przez pewien 
czas przebywał w  twierdzy To-
varos na Węgrzech, a  następnie 
służył w  garnizonie przemyskim, 
w  wydziale budownictwa wojsko-
wego. W 1916 r. został mianowa-
ny przedstawicielem na powiat 
przemyski lwowskiego Towarzy-
stwa Opieki nad Zabytkami Sztuki 
i Kultury, z którego ramienia kilka-
krotnie objeżdżał środkową Mało-
polskę, ewidencjonując zabytki dla 

urzędów konserwatorskich w  Krakowie i  Lwowie. 
Ratował przed rekwizycją zabytkowe dzwony ko-
ścielne, a tam, gdzie nie było to możliwe dokonywał 
pomiarów oraz wykonywał odciski ornamentów. 
Należał do inicjatorów Komitetu Archiwum Wojen-
nego, gromadzącego w  trakcie działań wojennych 
wszelkie pamiątki dotyczące tego okresu. W 1917 r. 
współpracował z  Mieczysławem Orłowiczem przy 
opracowywaniu Przewodnika po Przemyślu.

Działacz w wolnej Polsce
Po wycofaniu się Austriaków Kazimierz Osiński 

skierowany został do 10. pułku saperów w  Woj-
sku Polskim, gdzie dosłużył się stopnia kapitana. 
W  okresie tworzenia się niepodległego Państwa 
Polskiego aktywnie uczestniczył w walkach polsko-
ukraińskich o Przemyśl. Krótko po ich zakończeniu 
zajął się, wraz ze Stanisławem Jankowskim, zorga-
nizowaniem Komitetu obchodowego i  przygoto-
waniem pamiątkowej odznaki „Gwiazda Przemy-
śla”. Decyzją Komitetu Wojskowo-Obywatelskiego 
w  Przemyślu przysługiwała ona tym, „którzy bez 
względu na płeć, z bronią w ręku, bądźto pracą oby-
watelską, bądź techniczną, bądź sanitarną, z nara-
żeniem życia przyczynili się do zdobycia i obrony 

Przemyśla, w mieście lub na fortach i w rejonie for-
tecznym w pierścieniu Chyrów – Mościska, w cza-
sie od 1 listopada 1918 r. do 16 maja 1919 r. tj. do 
ofensywy gen. Iwaszkiewicza we Wschodniej Ma-
łopolsce”. Odznaka miała być noszona na drugim 
guziku od góry, na wstążeczce czerwonej z kremo-
wymi brzegami, tj. w kolorach Ziemi Przemyskiej. 
Sam Osiński został tą odznaką uhonorowany, był 
także sekretarzem jej kapituły.

Na początku lat 20. odsunął się od Narodowej De-
mokracji, prowadząc z nią ostrą polemikę na łamach 
„Wiadomości Miejskich”. Język miał bardzo cięty, 
przykładem może być cytat z  artykułu pt. O  radę 
artystyczną miasta Przemyśla: „…I  dlatego żądam 
w imieniu towarzystw kulturalnych Przemyśla, aby-
ście Panowie z Magistratu utworzyli Radę Artystycz-
ną, wzorującą się na Magistracie miasta Warszawy. 
Jeśli tej rady nie utworzycie dacie dowód, że trzeba 
Was będzie jak najprędzej wymienić, abyście nie byli 
zakałą dla obecnego społeczeństwa, które pragnie 
otrząść się z dotychczasowej frymarki dobrem spo-
łecznym…” („Wiadomości miejskie” nr 34 z 1922 r.).

Dążył do gromadzenia dokumentacji fotograficz-
nej zabytków Przemyśla, dzięki czemu zachowały 
się fotografie nieistniejących już budowli, m.in. re-
nesansowej synagogi zburzonej w  czasie II wojny 
światowej. Był aktywnym członkiem komitetu bu-
dowy pomnika Orląt Przemyskich (uczniów szkół 
przemyskich poległych w  walkach polsko-ukraiń-
skich w latach 1918–1919). Orędował za przywró-
ceniem krzyża kawalerskiego w herbie Przemyśla, 
zamienionego przez Austriaków na 6-ramienną 
gwiazdę (dokonał samowolnej zamiany herbu na 
magistracie w czasie obchodów 10. rocznicy odzy-
skania niepodległości w 1928 r. przyśpieszając tym 
podjęcie decyzji przez władze miejskie).

Dużą uwagę Osiński przywiązywał do działalno-
ści mającej na celu upowszechnianie nauki, sztuki 
i kultury. Wspierał twórczość miejscowych artystów 
organizując m in. wystawy „Bogowie Słowian” St. 
Jakubowskiego (1918 r.), „Malarstwo Mariana Stroń-
skiego” (1920 r.). Kierował konserwacją budowli 
zabytkowych lub współpracował z tą akcją w Prze-
myślu (m.in. kościół oo. Franciszkanów, synagoga, 
zamek) i okolicy (kościół św. Anny w Jarosławiu, ko-
ścioły parafialne w Birczy, Medyce, Uhercach, zamek 

s y lw e t k i

Od lewej: projekt budynku Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej 
autorstwa K. M. Osińskiego, 1908 r.; 
Zarząd TPN w 1909 r. (K.M. Osiński 
stoi drugi od lewej)

Jan Raszka, Tablica Grunwaldzka na 
południowej ścianie prezbiterium 
przemyskiej katedry (rycerz za 
królem nosi rysy K. M. Osińskiego), 
oprawa tablicy projektu  
K. M. Osińskiego

Odznaka honorowa „Gwiazda 
Przemyśla”, zaprojektowana przez  
S. Jankowskiego i K. M. Osińskiego

KZ
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w  Krasiczynie). Do 1933 roku 
był asesorem i  referentem do 
spraw budownictwa w  samo-
rządzie miejskim w Przemyślu. 
Osiński podejmował szereg 
prac ratowniczych z  zakresu 
archeologii, na przykład przy 
ul. Ptasiej, na Zamku Prze-
myskim, w  rejonie Kazanowa. 
Przeprowadzał badania m.in. 
w Przedzielnicy i Chraplicach. 
Dzięki niemu uratowano cenne 
znalezisko paleolityczne przy 
ul. Słowackiego.

Prześladowany w czasach PRL
Wybuch wojny w  1939 r. zastał Osińskiego 

w  Przemyślu. Jako kapitan saperów brał udział 
w  walkach obronnych. Po klęsce wrześniowej 
udał się przez Węgry do Jugosławii, następnie 
przez Grecję przybył do Palestyny, a  stamtąd do 
Egiptu. W  styczniu 1942  r. przewieziono go po-
nownie do Jerozolimy. Tam otrzymał referat kul-
turalno-oświatowy oraz sprawował opiekę nad 
Polakami. Uczestniczył także w  prowadzonych 
przez zagraniczne ekspedycje wykopaliskach ar-
cheologicznych. W październiku 1947 został zde-
mobilizowany i w grudniu powrócił do Przemyśla. 
Z  początkiem 1948 roku ponownie objął funkcję 
kierownika przemyskiego Muzeum. Z  powodów 
politycznych zwolniono go w  lutym 1949 roku.  
20 października 1950 został aresztowany, a następ-
nie skazany na trzy lata więzienia na podstawie fał-
szywych oskarżeń. Po 14 miesiącach wypuszczono 
go z  powodu choroby nerek i  na mocy amnestii. 
Zmarł 4 lutego1956 r. Jest pochowany na cmenta-
rzu głównym w Przemyślu.

Dzieło życia – Muzeum i TPN
Zainteresowanie Kazimierza Osińskiego zabyt-

kami i pamiątkami przeszłości rozbudzone zostało 
bardzo wcześnie, dzielił je zresztą ze swoim o rok 
starszym bratem Tadeuszem. Momentem, który 
wywarł na Kazimierzu szczególnie silne wraże-
nie i przypieczętował kierunek zainteresowań obu 
braci był fakt pozyskania w 1897 r. gemmy bizan-
tyjskiej z XI wieku, znalezionej przez dziewczynkę 
o  nazwisku Szumańska w  rzecznym żwirze przy-
wiezionym na ul. Władycze w Przemyślu. Tajemni-
czy amulet z heliotropu przekazany Kazimierzowi 
przez brata dziewczynki Alojzego zafascynował 
młodych miłośników przeszłości i  dał początek 
kolekcji, która stała się zalążkiem zbiorów muzeal-
nych. Będąc pod silnym wrażeniem tego daru Kazi-
mierz ślubował przed sukmaną i  szablą Kościusz-
ki w Muzeum Narodowym w Krakowie, stworzyć 
Muzeum w Przemyślu. 

W  1907 r. Osiński podjął próbę utworzenia 
w  Przemyślu filii Muzeum Narodowego w  Kra-
kowie. Okazało się to niemożliwe. Zdecydowano 
więc o powołaniu w Przemyślu Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk. Instytucja ta miała stworzyć prawną 

i  administracyjną bazę społecznego funkcjono-
wania zgromadzonych zbiorów oraz dalszego ich 
rozwoju. Bracia Osińscy, wspomagani przez prof. 
Feliksa Przyjemskiego i  Kazimierza Żurawskie-
go ze Lwowa, a także przedstawicieli miejscowej 
inteligencji, projekt swój zrealizowali 14 lutego 
1909 r. Podstawą do zorganizowania muzeum i bi-
blioteki stały się zgromadzone przez braci Osiń-
skich zabytki oraz księgozbiór. Stanowisko kusto-
sza objął Kazimierz Osiński, pełniąc tę funkcję 
przez prawie 32 lata. Gdyby nie jego determinacja 
i  wysiłki, muzeum to już dawno przestało by ist-
nieć. We wrześniu 1921 r. na Zjeździe Muzeolo-
gów we Lwowie kustosz Kazimierz Osiński wy-
głosił dramatyczną mowę, w  której przedstawił 
heroiczne wysiłki przemyskiej placówki o  prze-
trwanie. Zarzucał też władzom państwowym  
brak jakiegokolwiek zainteresowania sprawami 
kultury w Polsce, zwłaszcza zaś na prowincji. 

W  uznaniu zasług dyrekcja MNZP ufundowała 
na stulecie muzeum brązowy pomnik K. M. Osiń-
skiego, który ustawiony przy wejściu do gmachu 
głównego Muzeum Narodowego Ziemi Przemy-
skiej w Przemyślu, wita obecnie wszystkich odwie-
dzających muzeum. n

s y lw e t k i

Kazimierz Maria Osiński (1883–1956) sa za-
oberal historickými pamiatkami a  pamiatkami 
minulosti. V roku 1907 sa pokúsil v Przemyśli vy-
tvoriť pobočku Národného múzea v Krakove, čo 
sa ukázalo ako nemožné. V Przemyśli vznikol te-
da v roku 1909 Spolok priateľov vied. Základom 
pre vytvorenie múzea a knižnice sa stali pamiat-
ky a  knižné zbierky zhromaždené bratmi Osiń-
skimi. Miesto kurátora získal Osiński a zotrval na 
ňom skoro 32 rokov. Aj dve svetové vojny, ktoré 
prehrmeli mestom, predstavovali mimoriadne 
nebezpečenstvo pre muzeálne zbierky. Za záslu-
hy dotovalo riaditeľstvo Národného múzea zemí 
przemyských bronzový pomník K. M. Osińského 
ku stému výročiu múzea, ktorý je umiestnený pri 
vstupe a víta všetkých návštevníkov múzea.

Od lewej: K.M. Osiński w mundurze 
oficera Wojska Polskiego i z grupą 
swoich podopiecznych z ochronki  

w Przemyślu

Stefania Jacyszynówna,  
Portret inż. K. M. Osińskiego, 1955 r.

Pomnik K. M. Osińskiego projektu 
artysty rzeźbiarza Mariana Szajdy
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W pierwszej połowie XV wieku postawiono 
tutaj mały modrzewiowy kościółek, który 
jako filialny podlegał parafii w niedalekim 

Czudcu. Legendy głoszą, że w  tym drewnianym 
kościele modlił się sam król Władysław Jagiełło, 
który w drodze na Ruś zapuszczał się w okoliczne 
lasy na polowania. Pobożny Litwin miał też ufun-
dować około 1411 roku do kościoła tryptyk. Spe-
cjaliści uważają jednak, że obecny tryptyk nie jest 
tym z początku XV w. i został wykonany na miejsce 
starszego. Tryptyk Sacra Conversazione przedsta-
wiający patrona świątyni św. Mikołaja oraz sceny 
z jego żywota datowany jest na początek XVI stu-
lecia. Ten przepiękny średniowieczny ołtarz (do lat 
40. XVII w. znajdujący się w głównym ołtarzu świą-
tyni) zdradza związki z tzw. tryptykiem św. Barbary 
z Bardiowa z II połowy XV wieku. Twórca lub twór-
cy ołtarza z Połomii zetknęli się zapewne ze środo-
wiskiem zakarpackich rzemieślników; być może 
przywędrowali nawet do Małopolski z  tamtych 
okolic. W części środkowej ołtarza przedstawiono 
Matkę Bożą wraz z  św. Katarzyną oraz św. Miko-
łajem. Jest to tzw. Sacra Conversazione, typ wize-
runku Madonny, dosyć popularny w  schyłkowym 
okresie średniowiecza oraz w  epoce renesansu, 
przedstawiający Marię z Dzieciątkiem, w otoczeniu 
różnych świętych, gdzie zwykle tłem dla sceny była 
np. wzorzysta materia. Na awersie skrzydeł arty-
sta przedstawił Narodziny św. 
Mikołaja, Chłostanie posągu 
świętego Mikołaja oraz Cud 
uratowania skazańców (lewe 
skrzydło) oraz Męczeństwo 
św. Katarzyny, św. Agaty, św. 
Doroty (prawe). Na rewersach 
skrzydeł możemy oglądać św. 
Małgorzatę, św. Piotra oraz 
Opłakiwanie Chrystusa (lewe 
skrzydło) a  także: św. Barba-
rę, św. Andrzeja i Grupę Pasji 
(prawy rewers). W  kwaterze 
przedstawiającej męczeństwo 
św. Katarzyny znajdujemy ta-
jemniczy wizerunek króla. 
Bardzo prawdopodobne, że 
jest to wizerunek samego Wła-
dysława Jagiełły; Podkarpa-
cie byłoby więc po Krakowie, 
Lublinie i  Sandomierzu miej-
scem, w  którym stosunkowo 
w  krótkim czasie po zgonie 

monarchy upamiętniono jego postać. Ale może to 
tylko domysły?

Połomia stała się parafią w 1447 r. kiedy to kra-
kowski biskup Zbigniew Oleśnicki czyniąc zadość 
prośbie dziedziców Prochny, Pakosława i Kietlicza 
Procheńskich, erygował parafię. Miało to być nie-
zwykłe wotum dziękczynne za szczęśliwy powrót 
dziedziców z dalekiej wyprawy warneńskiej. Drew-
niany kościółek wzbogacono kamienną przybu-
dówką pełniącą rolę zakrystii. 

Kamienny, opięty na zewnątrz szkarpami, obron-
ny kościół, o  późnogotyckich cechach architekto-
nicznych, wzniesiono znacznie później, bo w  1577  

Połomia to miejscowość Pogó- 
rza Strzyżowskiego, na trasie  
Rzeszów–Brzozów, w średnio- 
wieczu zagrożona napadami 
zbójników na ciągnące tędy ka- 
rawany kupieckie. Przywilej na 
założenie wsi w  miejscu, gdzie 
miały leżeć powalone przez 
wichury drzewa, wydał w  1346 
roku król Kazimierz Wielki, który 
nadał wieś wiernemu rycerzowi 
Narcyzowi. Swą nazwę wieś 
zawdzięcza owym powalonym 
drzewom (połomom).

królewski tryptyk  
w kamiennym kościele

tekst Arkadiusz Bednarczykn a  t u R y s t y c z n y m  s z l a k u
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Grupa Ukrzyżowania na belce tęczowej (rzeźba Chrystusa z XVII w.)

W czasie odnawiania renesansowej 
pokrywy konserwator Stanisław 
Kłosowski  odsłonił oryginalną 
polichromię imitującą łuskę 
pokrywającą kopułę (srebro 
laserowane)
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roku staraniem Kaspra Dunin-Przy-
stałowskiego. Dlaczego w takiej małej 
miejscowości, gdzie naokoło pełno 
było drewnianych świątyń, postawio-
no kamienną budowlę? Okoliczna 
ludność szukała tu schronienia przed 
zbójnikami, Wołochami, Tatarami 
i  innymi wrogami. W 1614 roku do-
budowano kruchtę staraniem Mar-
cjanny z  Daniłowiczów Koniecpol-
skiej, pułkownikowej królewskiej. 
Świątynię konsekrowano w  1644 
roku. Na elewacji zachodniej połom-
skiego kościoła znajdujemy niezwykłą 
pamiątkę: część średniowiecznego 
witraża z  herbem Larysza. Przedsta-
wia on lemiesz, za pomocą którego 
miano wykopać skarb przeznaczony 
na budowę kościoła. Sługa właścicie-
la wsi niejaki Bartosz miał wydobyć 
z  ziemi kosztowności, które prze-
znaczono na wybudowanie nowego 
kościoła, a świtynia z kolei miała być 
wotum dziękczynnym dla św. Miko-
łaja za urodzenie się właścicielowi wyczekiwane-
go syna. Kościół w Połomi skrywa wiele tajemnic. 
Kiedy w  połowie ubiegłego stulecia zdejmowano 
starą kamienną posadzkę, pod prezbiterium natra-
fiono na krypty, w których znaleziono kilkanaście 
trumien ze szczątkami kolatorów i  duchownych. 

We wnętrzu kamiennej świątyni znajduje się 
wyposażenie pochodzące z  różnych epok. Przy-
kładem współczesnej sztuki sakralnej jest obraz 
umieszczony w  głównym ołtarzy przedstawiający 
św. Mikołaja. Gdy w  XVII stuleciu Mikołaj Przy-
stałowski ufundował do świątyni trzy barokowe 
ołtarze, rozebrał tryptyk, przy czym środkową 
jego część  z  wizerunkiem patrona św. Mikołaja 
umieścił w  ołtarzu głównym, a  skrzydła boczne 
zawieszone zostały na bocznych ścianach. Tryptyk 
ponownie scalono w  XX w. po przeprowadzonej 
uprzednio renowacji. 

Z  prezbiterium do zakrystii prowadzą żelazne 
drzwi pochodzące z XVII wieku, które były darem 
cechu kowali z  pobliskiego Strzyżowa. Na belce 
tęczowej oddzielającej nawę główną od trójbocz- 

nego prezbiterium zawieszono XVII- 
-wieczny krucyfiks. Po prawej stro-
nie nawy znajduje się gotycka, XV-
wieczna chrzcielnica kamienna wraz 
z  drewnianą, XVII-wieczną pokry-
wą. W  bocznych ołtarzach znajdu-
jemy obrazy: z  lewej Matki Bożej 
(XVII w.) oraz w prawym Wezwanie 
na Sąd Ostateczny. W kościele znaj-
duje się także rokokowa ambona, 
którą wieńczy postać św. Michała 
Archanioła (XVIII w.). Jak większość 
kościołów, także i ten w Połomi peł-
nił rolę nekropolii. Dlatego w  mu-
rach połomskiej świątyni znajdujemy 
liczne epitafia. Umieszczono tu ta-
blicę upamiętniającą dzieci Mikołaja 
Przystałowskiego: Kaspra i Katarzy-
ny zm. 1644 roku, niejakiego Wojcie-
cha Pilcha (zm. 1644 r.)., Katarzyny 
Stępkowskiej (zm. 1785 r.) i Doroty 
Sierakowskiej (zm. 1802 r.). n

n a  t u R y s t y c z n y m  s z l a k u

Połomia je obec v Strzyżowskom 
pohorí, na trase Rzeszów-Brzozów.  
V kostole, ktorý sa tu nachádza, sa 
zachoval triptych z konca 15. storo- 
čia Sacra Conversazione, predstavujúci  
patróna chrámu, sv. Mikuláša a výjavy  
z jeho života. Tento prekrásny stre-
doveký oltár (do 40. rokov 17. stor. sa 

nachádzal na mieste hlavného oltára 
kostola) napovedá o väzbách na trip-
tych sv. Barbary z Bardejova z 2. pol. 
15. storočia. Zhotoviteľ alebo zhotovi- 
telia oltára z Połomie sa určite stretli 
s prostredím zakarpatských remesel-
níkov, a možno prišli do Malopoľska 
práve z tých končín.
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U góry: tryptyk Sacra Conversazione, Połomia; poniżej: 
tryptyk św. Barbary z kościoła św. Idziego w Bardiowie

Drzwi z zamkiem mające być darem cechu 
kowali z pobliskiego Strzyżowa z I połowy XVII 
wieku, jest na nich wycięta data (1644 r.)
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Olejne malowidło na miedzianej blasze przed-
stawia nocny krajobraz, na którego tle roz-
grywa się dramatyczny epizod z życia Świę-

tej Rodziny. Przez leśne uroczysko Józef wiedzie 
osiołka z  siedzącą na nim Marią i  Dzieciątkiem. 
Mroczny klimat malowidła tworzą gradacje: ciem-
nych brązów, szarości, barw popiołu i dopełniające 
je chłodne, szaro-srebrzyste błękity. Trzy źródła 

światła iluminują kompozycję. Blask pochodni nie-
sionej przez Józefa wydobywa czerwień jego szaty. 
Białym refleksem kładzie się na obliczu Madonny 
i ześlizguje po twarzyczce śpiącego Jezusa. Zazna-
czy jeszcze białymi blikami juki na grzbiecie ledwo 
widocznego osła. Sino-srebrzysta poświata księży-
cowej pełni i  jej odbicie w wodzie rozjaśniają roz-
legły, leśny krajobraz z rozlewiskiem. Słabe światło 
o zimnym zabarwieniu pozwala odczytać szczegóły 
najdalszego pejzażu: ażurową koronkę gałęzi drzew 
i  miniaturową sylwetkę łosia lub jelenia. Płomień 
ogniska delikatnie złoci pejzaż po stronie, w którą 
zmierzają wędrowcy. W  słabym blasku ognia wy-
łaniają się z ciemności sylwetki pasterzy i ich zwie-
rząt oraz porośnięty drzewami masyw wzgórza. 
Autor kopii starał się stworzyć idealnie symetrycz-
ną kompozycję, której oś pionową wyznacza grupa 
Świętej Rodziny, ujęta w trójkąt.

Karminowa czerwień szaty św. Józefa jest główną 
kolorystyczną dominantą. Doskonale zharmonizo-
wana tonacja szaro-rdzawych brązów z  akordami 
granatów i  ciemnych, zimnych błękitów, rozja-
śniona punktowym światłem, padającym ze źródeł 
znajdujących się w płaszczyźnie obrazu nie wywo-
łuje wrażenia grozy czy niepokoju, mimo swojej 
mrocznej kolorystyki.

Obraz z muzealnej kolekcji niewiele różni się roz-
miarami od formatu oryginału, również namalowa-
nego na miedzianej płycie. Autor kopii, prawdopo-
dobnie wywodzący się z  niemieckiego środowiska, 

Niewielki obraz ze zbiorów 
Muzeum Okręgowego w  Rze- 
szowie przedstawia Ucieczkę 
Świętej Rodziny do Egiptu. Sce-
na zaczerpnięta z  Nowego Tes- 
tamentu nie jest samodzielną 
kompozycją, lecz kopią, wyko- 
naną w  XVII w. przez niezna- 
nego malarza wg dzieła Adama  
Elsheimera z  1609 r. Sporzą- 
dzony na początku XIX stule- 
cia regestr Galerii Dąmbskich, 
kolekcji z  której obraz pochodzi, 
przypisuje Ucieczkę do Egiptu 
van Heydenowi. Jednak malo- 
widło z gatunku „sztuki nocnej”, 
jak je ów dawny spis określa, 
pod żadnym względem nie 
przypomina wyrazistych, jasno  
oświetlonych, architektonicz- 
nych pejzaży holenderskiego 
mistrza Jana van der Heydena 
(1637–1712).

Ucieczka do egiptu
tekst Barbara Adamska, fot. Wikicoms p O t k a n i e  z  d z i e ł e m

Adam Elsheimer, Ucieczka do Egiptu, 
Alte Pinakothek, Monachium, 
1609 r.
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starał się rzetelnie odtworzyć styl swojego poprzed-
nika, gładki i precyzyjny sposób modelowania. Pró-
bował też oddać silne kontrasty światłocieniowe. Za-
brakło mu jednak precyzji w malowaniu szczegółów, 
w  której Adam Elsheimer nie miał sobie równych. 
Naśladowca nie potrafił dokładnie powtórzyć sub-
telności kolorystycznych zestawień, właściwych au-
tentycznemu dziełu, jak i  jego wspaniałych lumini-
stycznych efektów. Najpoważniejszym odstępstwem 
od rysunkowej kompozycji oryginału była rezygna-
cja kopisty z przedstawienia wielkiego obszaru nieba 
z diagonalną smugą Mlecznej Drogi. 

Ucieczkę do Egiptu pędzla Adama Elsheimera 
możemy oglądać w  ekspozycji Starej Pinakoteki 
w  Monachium. Przedwcześnie zmarły artysta na-
malował ten obraz w  roku poprzedzającym swoją 
śmierć. Twórczość Elsheimera słabo znana szero-
kiej publiczności pozostaje raczej w kręgu zainte-
resowań specjalistów zajmujących się nowożytnym 
malarstwem. Zapewne z  tej przyczyny, iż mistrz 
w swoim krótkim życiu stworzył niewiele obrazów, 
a każdej ze swoich kompozycji poświęcał wiele cza-
su. Liczba jego dzieł zachowanych w  światowych 
kolekcjach nie przekracza czterdziestu pozycji.

Adam Elsheimer przyszedł na świat we Frankfur-
cie nad Menem w  1578 r. Tam też w  1593 r. roz-
począł naukę malarstwa. Pierwszym jego nauczy-
cielem był Phillips 
Uffenbach. W  1598 
roku wyruszył w  ar-
tystyczną podróż do  
Włoch. Trasa prowa- 
dziła przez Mona- 
chium, gdzie również  
pogłębił wiedzę o ma- 
larstwie. W  Wenecji 
pracował w  warsz-
tacie Johanna Rot-
tenhammera (1564– 
–1625), niemieckiego 
przedstawiciela póź-
nego manieryzmu,  
który tworzył religijne obrazy ołtarzowe. Słynął też 
jako autor niewielkich kompozycji na miedzi, określa-
nych mianem malarstwa „gabinetowego”. Rottenham-
mer malował gładko, staranie małe obrazki, przedsta-
wiające sceny biblijne i mitologiczne, które cieszyły się 
dużym powodzeniem u ówczesnych kolekcjonerów. 

Adam Elsheimer przybył do Rzymu w  1600 r. 
Dzięki rekomendacji swojego mistrza z  Wenecji 
szybko nawiązał kontakty z przedstawicielami ko-
lonii artystów, w większości Holendrów i Flaman-
dów, osiadłych w  Wiecznym Mieście. Podobno 
połączyły go więzy przyjaźni z  Paulem Brillem, 
Dawidem Teniersem, Pieterem Lastmanem (przy-
szłym nauczycielem Rembrandta) i nawet z samym 
Rubensem, przebywającym w  Rzymie w  podczas 
swojej ośmioletniej nauki i podróży po Italii. 

W  1606 r. zmienił wyznanie na katolickie. 
Wkrótce nawiązał pracę z  rytownikiem Hendri-
kiem Goudtem (1583–1648), od którego pożyczył 
pieniądze, jednak nie wywiązał się ze spłaty długu 

i  trafił do więzienia. Zmarł 
niedługo po odzyskaniu 
wolności w grudniu 1610 r. 
Świadkowie tych wydarzeń 
wspominają, że uwięzienie  
spowodowało śmierć arty-
sty. Goudt, dawny wspólnik 
i wierzyciel, przejął rzymskie 
prace Elsheimera i  wywiózł 
do Holandii. Tam wykorzy-
stał kompozycje zmarłego 
mistrza tworząc na ich kan-
wie graficzne dzieła.

Adam Elsheimer całe twór- 
cze życie poświęcił malowa-
niu niewielkich krajobrazów 
ze scenami religijnymi lub 
czerpanymi ze starożytnych 
mitów. Jego styl ukształto-
wał się w weneckiej pracow-
ni Johanna Rottenhammera. 
I mistrz, i uczeń reprezento-
wali szczególny gatunek ma-
larstwa: sztukę kameralną, 
której formę i treści ukształ-
towały upodobania i  gusty 
mecenasów-kolekcjonerów. 
Jednak młody artysta po-
trafił stworzyć samodzielną 
sztukę, chociaż stosował ści-
śle określone schematy „ga-
binetowego” malarstwa. Styl 
Elsheimera podążał poczy-
nając od jego manierystycznych kompozycji z  tłu-
mem sztucznie upozowanych postaci, malowanych 
w mdłej lub nienajlepiej zestawionej tonacji kolory-
stycznej w kierunku lirycznych, subtelnie rozjaśnio-
nych blaskiem zmierzchu lub jutrzenki idyllicznych 
krajobrazów Kampanii, urozmaiconych antycznymi 
ruinami. Obrazy przesycone nastrojem elegijnej za-
dumy zjednały mu miano twórcy idealnego pejzażu. 
Zainteresowania malarza efektami gry świateł i cieni 
uczyniły z  niego znakomitego lumini-
stę. Bowiem z  wielkim mistrzostwem 
tworzył nocne sceny, w  których ostry 
blask pochodni, świecy, ogniska lub sre-
brzyste światło księżyca wydobywały 
z  ciemności sylwetki bohaterów kom-
pozycji i  fragmenty krajobrazu. Elshe-
imer poznał zapewne rzymskie dzieła 
niewiele starszego Caravaggia (1573– 
–1610). Zachwyciła go maniera tenebro-
sa wyklętego artysty, który z  problemu 
światła uczynił centrum swojej twórczej 
pasji. Młody, niemiecki malarz jako je-
den z  pierwszych mistrzów pędzla po-
dążył za genialnym Włochem, odkrywcą 
gry blasku sztucznego światła i cieni. 

Dzieła Adama Elsheimera zaskakują 
zmiennością nastroju. Jego idealizo-
wane, włoskie krajobrazy wyrażają ar-
kadyjską harmonię i stoicki ideał rów-
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Museo del Prado, Madryt
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nowagi. Klimatem baśniowej tajemniczości czaruje 
w nokturnach z epizodami z antycznych mitów (Ju-
piter i Merkury u Filemona i Baucis; Ceres i Stelio). 
Niektóre obrazy religijne powstały w  konwencji 
bukolicznej sielanki (Sen Jakuba), inne przypo-
minają wizje z  modlitewnej ekstazy (Adoracja św. 
Krzyża; Męczeństwo św. Szczepana). Artysta potra-
fił również przekazać grozę rozszalałych żywiołów 
w mrocznych, katastroficznych kompozycjach (Po-
żar Troi; Św. Paweł na Malcie, ok. 1600 r., Natio-

nal Gallery, Londyn). Szeroka skala emocji 
w  obrazach młodego mistrza odsłania jego 
niestabilną psychikę. Autoportret Adama 
Elsheimera ze zbiorów florenckiej Galerii 
Uffizzi przy pierwszym spojrzeniu wyda-
je się oficjalnym wizerunkiem poważnego 
mistrza sztuki malarskiej. Na jego twarzy, 
mięsistej, o nieregularnych rysach i mimicz-
nie zmarszczonym czole maluje się wyraz 
strapienia, niezadowolenia lub może tylko 
wielkiej niechęci, zaś ciemne oczy patrzą na 
świat z  pretensją lub wyrzutem. Portreto-
wany sprawia wrażenie człowieka w  wieku 
co najmniej czterdziestu kilku lat, a  obraz 
powstał między rokiem 1606 i  1607 kiedy 
malarz nie przekroczył nawet 30-tki. Zatem 
jest to wizerunek mężczyzny przedwcześnie 
postarzałego i prawdopodobnie z psychiczną 
skazą. Przypuszczenia potwierdzają relacje 
współtowarzyszy Elsheimera, zarzucających 

mu zbyt małe angażowanie się w twórczość malar-
ską, często przerywaną okresami, kiedy nie praco-
wał. Młody artysta mógł cierpieć na depresję, ogra-
niczającą jego twórcze możliwości.

Temat ucieczki do Egiptu ma długą i bogatą trady-
cję w dziejach sztuki sakralnej. Historyczne źródło 
tego przedstawienia pochodzi z  Ewangelii według 
św. Mateusza, najstarszej i podającej najwięcej infor-
macji o młodych latach Jezusa. Krótki, zwięzły tekst 
tak zapowiada wydarzenie: „… zjawił się we śnie Jó-
zefowi anioł Pański i rzekł: Wstań weź dziecię i mat-
kę jego i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, dopóki ci 
nie dam znać. Bo Herod będzie poszukiwał dziecię-

cia, aby je zgładzić. Wstał więc, wziął dziecię i matkę 
jego jeszcze podczas nocy, i udał się do Egiptu. Tam 
pozostał aż do śmierci Heroda…” (Pismo Święte No-
wego Testamentu, tłum. ks. prof. dr Seweryn Kowal-
ski, Pax, 1973). Działo się to w pierwszym roku życia 
Jezusa. Trasa ucieczki wiodła z Betlejem do Heliopo-
lis przez pustynię Synaj i z powrotem do Nazaretu. 

We wczesnym średniowieczu ustalił się ikono-
graficzny typ przedstawienia, obrazującego jak sta-
ry Józef prowadzi objuczonego osiołka z  siedzącą 
na nim Marią i  maleńkim Jezusem. Najstarszą ze 
znanych mi ilustracji wędrówki Świętej Rodziny 
jest fresk z klasztornego kościoła benedyktyńskie-
go w  Mustar (Szwajcaria). Kompozycja datowana 
na 800 r. powstała w kręgu sztuki karolińskiej, jako 
jedna ze scen cyklu chrystologicznego, opasującego 
boczne ściany nawy świątyni. 

W  następnych stuleciach temat pojawia się 
w  dziełach rzeźbiarskich. Mistrz Gislebertus, wy-
bitny przedstawiciel francuskiego romanizmu, od 
ok. 1125 r. pracował rzeźbiąc portale i głowice ko-
lumn katedry St-Lazare w Autun. Relief jego dłuta 
na jednym z kapiteli wyobraża Marię i Dzieciątko 
w  szatach dekorowanych bogatym ornamentem. 
Frontalnie zwrócona Madonna, prezentująca małe-
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go Jezusa przypomina bardziej tronującą Królową 
Niebios niż skromną Marię umykającą na osiołku 
przed gniewem Heroda. W galerii romańskich ar-
cydzieł nie można pominąć Ucieczki do Egiptu z oł-
tarza Mikołaja z Verdun z 1181 r. (kościół klasztor-
ny augustianów Klosterneuburgu koło Wiednia). 
Artysta poświęcił temu tematowi jedną z 51 płytek, 
wykonanych techniką emalii komórkowej, ukła-
dających się w  narracyjny ciąg biblijnych historii. 
Mistrz przemycił w  tej scenie pewien rys obycza-
jowy. Przedstawił Józefa w szpiczastym kapeluszu, 
do noszenia którego zmuszało Izraelitów średnio-
wieczne prawo zachodniej Europy. 

Artyści w średniowiecznej Italii często podejmo-
wali temat przymusowej wędrówki Świętej Rodzi-
ny. Giovanni Pisano umieścił ją w płaskorzeźbionej 
balustradzie ambony katedry w  Pizie (lata 1301– 
–1311). Motyw ucieczki występuje u Giotta, malarz 
włączył ją do cyklu fresków w Capella della Arena 
w Padwie (lata 1304–1306) ufundowanej w intencji 
Reginalda Scrovegni. 

Mistrzowie włoskiego gotyku nie dostrzegali jesz-
cze urody ojczystego krajobrazu. W tłach religijnych 
kompozycji przedstawiali przyrodę jako obszar dzi-
ki i pełen zagrożeń. Fragment kompozycji ołtarzo-
wej z  tematem ucieczki pędzla Lorenzo Monaco 
pokazuje bohaterów malowidła, ustrojonych w  ja-
skrawe szaty, podążających na tle czarnej otchłani, 
w  której straszą zaznaczone fosforyzującą zielenią 
rachityczne drzewka i  skały. Gentile da Fabriano, 
mistrz ołtarza Adoracji Trzech Króli umieścił scenę 
Ucieczki do Egiptu w predelli. Liryczna kompozycja, 

olśniewająca soczystymi kolorami i blaskiem złota, 
powstała w nurcie dworskiej kultury rycerskiej. Za-
ludniły ją zgodnie z  kanonem międzynarodowego 
gotyku postacie smukłe, piękne i wytworne. Takimi 
też są udający się na wygnanie: Maria z  Dzieciąt-
kiem, Józef i towarzyszące im osoby. Za nimi 
rozciągają się spalone słońcem, gołe, skaliste 
wzgórza, sprawiające wrażenie natury nie-
przyjaznej i niedostępnej. 

Niderlandzcy mistrzowie w  przeciwień-
stwie do Włochów czynili próby realistycz-
nego przedstawienia otaczającego ich świata. 
W tym duchu tworzył Melchior Broederlam 
na dworze księcia Burgundii. Jedyne za-
chowane dzieło artysty, fragmenty ołtarza 
z przełomu XIV i XV w., przeznaczonego dla 
kartuzji w Champol ze scenami z życia Marii 
i Chrystusa zawiera scenę Ucieczki do Egip-
tu. Broederlam w czystych, żywych barwach 
potrafił wzruszająco opowiedzieć o  tym, jak 
piękna, młoda Maria czule tuli Dzieciątko 
powijakach. Madonna, odziana w ciemnobłę-
kitny płaszcz, którego fałdy miękko ułożone 
szczelnie owijają jej postać, podróżuje na ślicz-
nym, kosmatym osiołku. Stary, brodaty Józef prowa-
dzi juczne zwierzątko. Dźwiga też laskę z zawieszo-
nym na niej skromnym dobytkiem, równocześnie 
gasi pragnienie wodą z podróżnej butli. Przestrzeń 
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tła słabo rozbudowana opada stromym 
stokiem, pokrytym jaskrawozielonym 
dywanem traw i  roślin, z  których każdą 
mistrz starał się dokładnie sportretować. 

W polskiej sztuce gotyckiej temat uciecz-
ki Świętej Rodziny odnajdujemy na jednej 
z  kwater ołtarza z  krakowskiego kościoła 
Dominikanów. Anonimowy malarz zwany 
Mistrzem Pasji Dominikańskiej z dużym re-
alizmem przedstawił w skąpej gamie nasy-
conych kolorów, duże, krępe postacie: Marii 
z Dzieciątkiem na białym osiołku i  Józefa, 
wędrujących na tle krajobrazu, rozciągają-
cego się po horyzont na obu brzegach wiją-
cej się rzeki. Podobny typ ikonograficznego 
wyobrażenia spotykamy w dziełach późno-
gotyckiego malarstwa na terenie środkowej 
Europy, od Niemiec przez Austrię, Czechy 
po Węgry i  Polskę. Jako przykłady mogą 
służyć dzieła: anonimowego twórcy ołtarza 
z kościoła św. Idziego w słowackim Bardio-
wie czy Jörga Breu Starszego.

W czasach Odrodzenia wątek ucieczki 
do Egiptu pojawił się jako samodzielna 
kompozycja, niepowiązana narracją jak 
w średniowiecznych cyklach o życiu Ma-
rii i  Jezusa, opowiadanych na freskach, 
witrażach czy na kwaterach szafiastych 
poliptyków. Mistrzowie renesansu poka-
zują ten temat w nowym ujęciu jako Od-
poczynek czasie ucieczki do Egiptu. 

Wizerunek Świętej Rodziny pod egzo-
tycznym drzewem należy do florenckiego 
okresu twórczości Rafaela. Wówczas mło-
dy mistrz z Urbino malował Madonny i wy-
obrażenia Świętej Rodziny, inspirowane 
sztuką Leonarda. Sceny figuralne ujmował 
w układ trójkąta. Zaludniał je doskonałymi 
postaciami pięknych osób, a  idealizowany 
pejzaż i  harmonia barw dopełniały wra-
żenie naturalności. Dziewczęca Madonna 
z edynburskiego obrazu w stroju renesan-
sowej damy ucieleśnia łagodność i słodycz. 
Siedzące na jej kolanach Dzieciątko sięga 
po daktyle, które podaje mu klęczący Józef, 
dystyngowany starzec o  pięknych rysach. 
Motyw palmy, obecny już w gotyckim ma-
larstwie, wziął początek z apokryficznej le-
gendy opowiadającej, jak w miejscu postoju 
uciekinierów wyrosło daktylowe drzewo, 
dające im pokarm i wytchnienie. 

Malarstwo niderlandzkie wyróżniał wy-
sublimowany realizm przyrody. Dlatego 
w obrazach spadkobierców tradycji van Eyc-
ka: Adriaena Isebrandta i Gerarda Dawida 
święte osoby odpoczywają na flamandzkiej 
łące pełnej kwiatów, na tle rozległego, pano-
ramicznego krajobrazu, w którym najdrob-
niejsze szczegóły i niuanse odległości stapia-
ją się w improwizację wielkiego piękna. 

Niemieccy mistrzowie szkoły naddunaj-
skiej osadzali epizod odpoczynku w fanta-

stycznym pejzażu, popartym studiowaniem z natury 
alpejskich widoków. Madonny, młode damy, odzia-
ne według renesansowej mody, beztrosko bawią się 
z Dzieciątkiem, jak w obrazie Hansa Baldunga z groź-
nym masywem górskim na najdalszym planie. Al-
brecht Altdorfer stworzył jedną z bardziej oryginal-
nych wersji Odpoczynku w czasie ucieczki do Egiptu, 
zwanej też Świętą Rodziną u studni. Mistrz wyczaro-
wał w swoim wczesnym dziele nastrój jak z pięknej 
i trochę groźnej baśni, odmalowany w wyrafinowanej 
tonacji turkusowych błękitów, szmaragdowych ziele-
ni zestawionych ze zgaszoną czerwienią na tle roz-
maitej gradacji ugrów. Maria w sukni według kanonu 
dworskiej mody z początku XVI w. siedzi przy studni. 
Trzyma na kolanach nagie Dzieciątko, które leży na 

s p O t k a n i e  z  d z i e ł e m

Mistrz Pasji Dominikańskiej, Ucieczka do Egiptu, 
Muzeum Narodowe, Kraków, ok. 1465 r. Ołtarz Narodzenia Pańskiego w kościele św. Idziego  

w Bardiowie, lata 1480–1490

Jörg Breu Starszy, Ucieczka do Egiptu, Germanisches 
Nationalmuseum, Norymberga, 1501 r.

Rafael Santi, Święta Rodzina z palmą, 
National Gallery of Scotland, Edynburg, 1506 r.

Hans Baldung, Odpoczynek w czasie ucieczki, 
Kunsthistorisches Museum, Wiedeń, 1511–1514 r.
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brzuszku i chlapie się wodą. Baraszkujące 
aniołki przysiadły na kamiennej studni, 
arcydziele renesansowej rzeźby i uczestni-
czą w zabawie. W rozległym pejzażu naj-
bliższe wzgórze zajmuje monumentalne 
zamczysko, częściowo zrujnowane, koja-
rzące się z  domostwem rycerza-rabusia. 
Na dalekim planie u podnóża strzelistych 
masywów górskich przepływa potężna 
rzeka. Znawcy tematu rozpoznają ten 
widok jako krajobraz z  zakolami Dunaju 
w górnym biegu tej rzeki. 

Najbardziej niezwykłym dziełem wśród  
wyobrażeń odpoczynku Świętej Rodziny 
jest wczesny obraz Caravaggia. Kompo-
zycja naznaczona piętnem manierystycz-
nej dekoracyjności sprawia wrażenie ta-
piserii o  zachwycającej harmonii barw. W  płytkiej 
przestrzeni obrazu przed osoby uciekinierów wy-
suwa się postać muzykującego anioła, pięknego efe-
ba, przygrywającego na smyczkowym instrumencie 
nad partyturą, którą trzyma Józef. Zmęczona Maria 
śpi, przytulając twarz do główki Dzieciątka. Rośliny 
w tle i pozostające pod stopami wdzięcznie upozowa-
nych postaci tworzą gobelinowy pejzaż. Caravaggio, 
uważany za wielkiego realistę był przede wszystkim 
wielkim poetą. Dlatego kompozycja jawi się jako po-
etyczna fantazja, brzmiąca bogactwem form i wyrafi-
nowaną harmonią kolorów jak wielogłosowe concerto. 

Elsheimer stworzył co najmniej cztery obrazy 
osnute na ewangelicznej opowieści o  ucieczce do 
Egiptu. Najwcześniejszy ma kompozycję pełną ma-
nierystycznego udziwnienia, malowaną w  mdłych 
barwach. Ściśle zapełniony sylwetkami postaci 
w nienaturalnych pozach łączy w swojej treści wąt-
ki różnych legend: motyw odpoczynku Świętej Ro-
dziny pod życiodajną palmą i  spotkanie małego Je-
zusa ze św. Janem Chrzcicielem w otoczeniu lawiny 
aniołków spływających z niebios. Kolejne realizacje 
tematu pozwalają ocenić kształtowanie się indywidu-
alnego stylu artysty. W Ucieczce do Egiptu z ok. 1605 
r. Józef prowadzi osiołka skalistą ścieżką. Zmęczona, 
drzemiąca Maria, w słomkowym kapeluszu siedzi na 
jucznym zwierzęciu, na jej kolanach spoczywa ledwo 
widoczne Dzieciątko. Wędrowcy pokazani jako utru-
dzeni wieśniacy podążają górską drogą ponad rozpo-
ścierającym się poniżej leśnym i górzystym krajobra-
zem, którego głębię wydobywają gradacje błękitów. 
Ze zbiorów drezdeńskich pochodzi też włoski pejzaż 
z ruinami antycznego miasta, w którym miniaturowe 
postacie są sprowadzone do roli sztafażu. 

Mała, piękna nocna scena ze Starej Pinakoteki 
w Monachium jest zapewne najbardziej znaną pra-
cą mistrza. Przyglądamy się dziełu i  odczuwamy 
ciszę księżycowej nocy ze świadomością niepew-
ności bytu uciekinierów, zagubionych pośród lasu 
i  mokradeł pod rozgwieżdżonym niebem. Elshe-
imer, który pokazał dokładnie gwiezdne konstela-
cje w obszarze ciemno-szmaragdowego nieba, był 
prawdopodobnie pierwszym artystą, malującym 
Mleczną Drogę. Podczas niedawnej, londyńskiej 
wystawy, poświęconej dziełom mistrza odkryto, że 

monachijski pejzaż przedstawia pozycję księżyca 
i gwiazd na nocnym niebie nad Rzymem w czerwcu 
1609 r. Tak wierny obraz strefy nieba mógł powstać 
przy zastosowaniu teleskopu. Czy Adam Elsheimer 
korzystał tylko z  wiedzy 
astronomicznej, czy mo-
że pozostawał w kontak-
cie z  uczonymi, którzy 
używali już tej udosko-
nalonej lunety? Bowiem 
w  latach 1600–1609 ho-
lenderscy optycy Jansen 
i  Lippershey skonstru-
owali teleskop. Równo-
cześnie Galileusz dokonał 
we Włoszech podobnego 
wynalazku i jako pierwszy 
zastosował ten przyrząd 
do astronomicznych ob-
serwacji. n
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Od lewej: Albrecht Altdorfer, Święta Rodzina u studni, Gemäldegalerie, Berlin, 1510 r.; Michelangelo 
Caravaggio, Odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu, Galeria Doria Pamphili, Rzym, 1594–1596 r.

Malarstwo Adama Elsheimera, od lewej: Święta Rodzina z aniołami, Gemäldegalerie, Berlin, ok. 1599 r.; 
Ucieczka do Egiptu, Kimbell Art Museum, Forth Worth, ok. 1605 r.; poniżej: Pejzaż z ucieczką do Egiptu, 

Gemäldegalerie, Drezno, ok. 1600 r.



28 p O m y s ł  n a  . . .

Dawne cegielnie, wiekowe mosty, 
wieże ciśnień, drewniane wiatraki, 
ceglane akwedukty – mimo upły-

wu czasu i  zbyt często złej ludzkiej woli 
lub zaniedbania, można je jeszcze zna-
leźć w  podkarpackim krajobrazie, ukryte 
gdzieś w  zakątkach naszego regionu. 
W coraz gorszym stanie technicznym, nie-
używane, zapomniane. Trzeba koniecznie 
je odnaleźć i  wypromować dzięki nim 
miejsca, w których się znajdują. Ściągnąć 
do nich pasjonatów techniki z całej Polski 

Poprosiłem o  pomoc w  tych poszu-
kiwaniach starostwa. Zdecydowana 
większość odniosła się do mojej prośby 
sympatycznie i  obiecała, że przekaże 
mi takie informacje. Ale pomyślałem, 
że warto też zaapelować do Czytelni-
ków „Skarbów Podkarpackich” o pomoc 
w  odszukaniu takich miejsc. Może ktoś 
wie, że gdzieś tam, w krzakach, stoi sta-
ry żuraw, albo jest gdzieś most, który był 
kiedyś częścią trakcji kolejowej. Chciał-
bym zebrać informacje o jak największej 
liczbie urządzeń historycznych, które 
mogą stanowić przykłady myśli tech-
nicznej i prezentację interesujących roz-
wiązań. Szukam: młynów, wiatraków, 

infrastruktury miejskiej – czyli latarni 
gazowych, urządzeń wodociągowych, 
energetycznych, komunikacyjnych, mo- 
stów, żurawi wodnych, wież ciśnień, 
zabytkowych pojazdów i  urządzeń 
kontroli ruchu, studni, pomp, agrega-
tów, studziennych żurawi drewnianych 
i wszystkiego innego, co ma wspólnego 
z myślą techniczną naszych przodków.

W roku 2010 na antenie Polskiego Ra-
dia Rzeszów wyemitowaliśmy cykl audy-
cji pt. Wakacyjne Spotkania z  Techniką, 
w których każdy odcinek opowiadał o in-
nym obiekcie – artefakcie techniki z na-
szego regionu. Materiał został oczywiście 
zarchiwizowany i będzie częścią płyty CD 
dołączonej do wydawnictwa. Docelowo 
powstałby przewodnik z  mapą, strona 
internetowa. Mam pewność, że miejsce 
na tego typu przedsięwzięcie użyczyły-
by i  „Skarby Podkarpackie”. Chciałbym 
stworzyć „podkarpacki szlak techniki”, 
który mógłby stanowić interesujący ma-
teriał promocyjny całego Podkarpacia. 
Zainteresowanych proszę o kontakt: she-
pard@polimedia.pl lub do redakcji „Skar-
bów”: krzysiek@procarpathia.pl.

Paweł Pasterz

tekst i fot. Paweł Pasterz

Zrób sobie hotel rzeszów

Rozejrzyjmy się dookoła

Rozmermi neveľký obraz zo zbierok Obvodného 
múzea v Rzeszove znázorňuje „Útek sv. rodiny do 
Egypta”. Výjav z  Nového Testamentu nie je samo-
statnou kompozíciou, ale kópiou namaľovanou v 17. 
stor. neznámym maliarom podľa originálneho die-
la Adama Elsheimera z  roku 1609. Register Galérie 
Dąmbských, zhotovený na začiatku 19. st., z kolekcií 
ktorého obraz pochádza, ho pripisuje van Heydeno-
vi. Táto maľba však v žiadnom prípade nepripomína 
krajinu holandského majstra Jana van der Heydena 
(1637–1712). 

Olejomaľba na medenom plechu predstavuje 
nočnú krajinu, na pozadí ktorej sa odohráva drama-
tická epizóda zo života Svätej Rodiny. Cez hlbiny lesa  
vedie Jozef oslíka, na ktorom sedí Mária a Dieťatko. 
Ponurú atmosféru maľby vytvárajú gradácie tmavoh-
nedej, sivej, farieb popola a dopĺňa ich chladný, strie-
brosivý blankyt. 

Kompozíciu iluminujú tri zdroje svetla. Žiara 
pochodne, ktorú nesie Jozef, odhaľuje červeň jeho 
šiat. Odraz svetla sa ukladá na tvári Madony a  kĺže 
sa po tváričke spiaceho Ježiša. Bielym jasom ešte 
zvýrazní postroj na chrbte ledva viditeľného osla. 
Sivo-striebristý jas mesačného splnu a  jeho odraz 
vo vode rozjasňuje rozľahlú lesnú krajinu s jaze-
rom. Slabé svetlo so zimným zafarbením umožňuje 
rozlúštiť detaily najvzdialenejšej krajiny: ažúrovú 
korunku konárov stromov a  miniatúrnu siluetu lo-
sa alebo jeleňa. Plameň ohňa jemne pozlacuje kra-
jinu vľavo, kam smerujú pútnici. V slabom svetle 
ohňa sa z  tmy vynárajú siluety pastierov a  ich zvie-
rat a stromami obrastený skalný masív. Autor kópie  
sa snažil vytvoriť ideálne symetrickú kompozíciu, 
ktorej zvislú os určuje Svätá Rodina vytvárajúca 
trojuholník.

Karmínová červeň šiat sv. Jozefa je hlavnou fa-
rebnou dominantou. Dokonale harmonizované tó-
novanie sivo-hrdzavej hnedej s odtieňmi granátovej 
a  tmavého, studeného blankytu, rozjasnená bodo-
vým svetlom padajúcim zo zdrojov nachádzajúcich sa 
na úrovni obrazu, nevyvoláva pocit hrôzy alebo nepo-
koja ani napriek svojej ponurej farebnosti.

Obraz z muzeálnej kolekcie sa rozmermi len mini-
málne odlišuje od formátu originálu, namaľovaného 
tiež na medenom plechu. Autor kópie, pochádzajúci 
pravdepodobne z nemeckého prostredia, sa zreteľne 
snažil napodobniť štýl svojho predchodcu, hladký 
a  precízny spôsob modelovania. Skúšal tiež prenie-
sť silný kontrast svetla a tieňa. Chýbala mu však oná 
presnosť pri maľovaní detailov, s ktorou sa s Adamom 
Elsheimerom nemohol nikto porovnávať. Autor kó-
pie nedokázal presne zopakovať subtílnosť kolori-
stického spracovania, ktoré je vlastné autentickému 
dielu, ani jeho svetelné efekty. Najvýznamnejšou 
odchýlkou od kompozície originálu bola rezignácia 
kopistu na predstavenie veľkého priestoru neba  
s diagonálnou Mliečnou cestou. 

Útek do Egypta
Tak wygląda kartonowy model Ho-

telu Rzeszów do samodzielnego mon-
tażu. Miniaturka uproszczona, ale cha-
rakterystyczna, przygotowana tak, aby 
ze sklejaniem poradził sobie każdy i… 
postawił na telewizorze na przykład.

Model jest w  skali 1/300 (w  wersji 
nie wyciętej mieści się na dwóch for-
matach A3). Dla orientacji skali na go-
towym modelu umieszczona została 
moneta o nominale 5 zł. Kolorystyka 
i wystrój całości w wersji z lat 
70. ub. wieku. W  dal-
szej serii planu-
ję wyko-

nać także i  inne obiekty z  Rzeszowa: 
zespół Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej, Dom Kultury WSK, dawny Dom 
Partii – wszystkie obiekty charakte-
rystyczne dla naszego miasta. Może 
to być niedroga kolekcja gadżetów 
promocyjnych. Zaczęliśmy od modelu 
obiektu prostego, ale przecież charak-
terystycznego i co tu dużo mówić: bu-
dzącego liczne SENTYMENTY…
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Tytułowa laleczka staje się pretekstem do po-
kazania także innych charakterystycznych ja-
pońskich przedmiotów występujących w ob-

razach polskich artystów. W swoich kompozycjach 
malarze prezentują oprócz laleczki także parasolki, 
kimona, ceramikę, drzeworyt, lampiony, wachlarze. 

Ningyō – japońska laleczka, to jeden z  najbar-
dziej intrygujących przedmiotów kultury japoń-
skiej, pojawiający się bardzo często w  wielu dzie-
łach artystów europejskich już od drugiej połowy 
XIX wieku. Magii i  wieloznaczności przedmiotu 
ulegli wybitni polscy artyści, tacy jak Boznańska, 
Pankiewicz, Karpiński, Wyczółkowski oraz wielu 
innych. Artystów wspierał w  tej nowej fascynacji 
prawdziwy znawca i wielbiciel Kraju Kwitnącej Wi-
śni, Feliks „Manggha” Jasieński. Z jego „rekwizytor-
ni” (nazywanej nawet muzeum) czerpali inspirację 
czołowi polscy artyści – malując egzotyczne przed-
mioty, wplatając je w narrację i symbolikę obrazów. 
Modelki pozujące w kimonach z japońską parasol-
ką, wyciszone wnętrza, martwe natury z wyraźnie 
zaznaczonymi japońskimi bibelotami – ukazują 
nie tylko styl malowania, ale styl życia i fascynację 
orientem tamtego okresu. Przedmioty japońskie 
wplatane w kompozycje wprowadzają do nich no-
wą symbolikę, nowe znaczenie.

Wystawę zbudowano wokół dzieł-kluczy. Ekspono-
wana jest m.in. Europa jubilans – najbardziej zagad-
kowy obraz Józefa Mehoffera, ze zbiorów Lwowskiej 
Galerii Sztuki. Pozornie rodzajowa scena – odpoczy-
nek pokojówki podczas pracy w mieszkaniu kolekcjo-
nera – przeistacza się w alegoryczną opowieść, nawet 
międzykulturowy dialog, do którego – ku naszemu 
zaskoczeniu – nie mamy aż tak oczywistego klucza. 
Następny obraz – Japonka Józefa Pankiewicza – to 

ważne dzieło pol-
skiego japonizmu. 
Ta starannie za-

aranżowana kompozycja powstała w pracowni 
artysty w Akademii Sztuki Pięknych w Krako-
wie. Pozowała do niej żona malarza Wanda. 
Dwuskrzydłowy parawan z kwiatami czterech 
pór, który stanowi tło, zawieszone nad nim 
kakemono, stolik z  laki, brązowy dzban, buty 
– geta, oraz ubranie modelki – kimono i  pas 
obi, Pankiewicz wypożyczył z  kolekcji Feliksa 
„Mangghi” Jasieńskiego.

Na ekspozycji oprócz wybitnych dzieł ma-
larskich znajdują się autentyczne przedmioty 
japońskie. Wachlarze, fajansowe figurki, ce-
ramika, drzeworyty, zbroje i  kimono – do-
pełniają obraz kultury japońskiej. Swoimi 
niezwykłymi walorami i  egzotyczną deko-
racją przybliżają klimat epoki i  fascynację, 
jakiej ulegli polscy artyści przełomu wieków.

Prezentowane obrazy, ze względu na siłę 
artystycznego oddziaływania i  nowatorstwo 
użytych środków, można zestawić z  najlep-
szymi przykładami japonizmu europejskiego. 
Wystawa przygotowana jest przez Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. n

Od 22 stycznia do 27 lutego 2011 r. w  Muzeum Regional- 
nym w Stalowej Woli prezentowana będzie ekspozycja pt. 
„Martwa natura z  japońską laleczką”. Wystawa mieści się 
w  cyklu prezentacji o  tematyce recepcji japonizmu i  jego 
wpływu na sztukę polską. Podejmuje tym razem problem 
japońskiego rekwizytu, jaki pojawia się w  obrazach 
malarzy przełomu XIX i XX wieku.

tekst Anna Garbacz, fot. archiwum Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli m u z e a l n i c t w O

Martwa natura z laleczką

V dňoch 22. januára – 27.  
februára 2011 bude v Regionál-
nom múzeu v Stalovej Woli pre-
zentovaná expozícia pod náz- 
vom „Mŕtva príroda s japonskou 
bábikou”. 

Výstava je súčasťou cyklu 
expozícii na tému recepcie ja-

ponistiky a jej vplyvu na poľské 
umenie. V tejto časti sa zaoberá 
problémom japonských rekvizít, 
ktoré sa objavujú na obrazoch 
maliarov prelomu 19. a 20. sto-
ročia. Výstavu pripravilo Múzeum 
japonského umenia a techniky 
Manggha.
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Józef Mehoffer, Europa jubilans, 1905 r., 
Lwowska Galeria Sztuki

Józef Pankiewicz, Japonka , 1908 r., 
Muzeum Narodowe w Krakowie
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Na południowym krańcu gminy Osiek Jasielski, w powiecie 
jasielskim, w  głębi doliny potoku Szczawa, dopływu 
Wisłoki, skrywa się Mrukowa. Wieś to niezbyt duża, 
gęsto zabudowana starymi i  nowymi domami, i  z  racji 
oddalenia od głównych traktów, cicha i spokojna. Położona 
na północnej krawędzi Beskidu Niskiego wyróżnia się  
pięknym otoczeniem i osobliwymi walorami kulturowymi, 
pełnymi tajemnic sięgających zamierzchłych czasów.

Na południe od wsi podnoszą się charaktery-
styczne garby zalesionych gór stanowiących 
boczne człony Pasma Magurskiego, cią-

gnące się ku widocznemu w  głębi, znacznie wyż-
szemu masywowi Świerzowej (801 m n.p.m.). Bez-
pośrednio nad niewielką kotlinką ukształtowaną 
u południowego krańca wsi wznoszą się dwie góry 
przedzielone głęboką bruzdą potoku Szczawa. Od 
wschodu jest to góra zwana Trzy Kopce lub Trzeci 
Kopiec (696 m n.p.m.), od zachodu Zamkowa lub 
Zamczysko (581 m n.p.m.). Dalej na zachód wzno-
szą się jeszcze Ruski Zamek (545 m n.p.m.) i Księża 
Góra (531 m n.p.m.). 

Mrukowa jest osadą sta-
rą, wiele wskazuje na to, że 
sięgająca czasów wczesnego 
średniowiecza. Przemawia za 
tym także sama nazwa, która 
według legendy, ma pocho-
dzić od króla Mruka. W  tra-
dycji i  podaniach krążą na jej 
temat różne opowieści odno-
szące się do różnych miejsc 
skrytych w  głębi okolicznych 
gór i  porastających je prze-
pastnych lasów. Pisze o  tym 
Franciszek Kotula, niezwykle 
dociekliwy badacz przeszło-
ści Podkarpacia, w  książce  

Po Rzeszowskim Pogórzu błądząc. I  chyba coś 
w tym musi być, skoro w 1975 roku na jej polach 
znaleziono srebrną monetę grecką z czasów Alek-
sandra Wielkiego. Na kartach historii Mrukowa 
pojawia się w  latach 1416–1417. Była wsią szla-
checką, na początkach XV wieku należała do Mi-
kołaja Skalnickiego, w XVI wieku do Mniszchów. 
Jeszcze pod koniec XVIII stulecia była to wieś czy-
sto polska, podczas gdy w większości okolicznych 
osad dominowali Rusini.

Osobliwością jest wspomniana góra Zamkowa, 
dawniej zwana Górą Mruków. Na jej szczycie drze-
mią relikty wczesnośredniowiecznego zamku lub 
grodu. Sławny dziejopis Jan Długosz w swoich kro-
nikach zanotował: „Mruków, góra skalista i wyso-
ka, spoglądająca na miasto Żmigród i pokazująca 
ślady dawnego zamku”. Historyk Jerzy Czajkowski 
przypuszcza, że Długosz pisał to z autopsji. Jeżeli 
w czasach tegoż kronikarza zamek był w ruinie, to 
kiedy powstał? Góra wznosi się przeszło 150 me-
trów ponad dolinę Szczawy, jest niezwykle stroma 
i kamienista, od północy opadająca urwistą skalną 
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Wieś Mrukowa i Pasmo Magurskie. 
Pośrodku Góra Zamkowa

Od lewej: fragment muru  i przekop 
na Zamczysku w Mrukowej
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ścianą kilkadziesiąt metrów w dół. Na jej grzbiecie 
występują oryginalnie ukształtowane grzędy i gru-
py skalne, leżą zwaliska głazów, sterczą ogromne 
bloki i płyty o dziwacznych formach i kształtach, 
skrywa się też kilka niedużych jaskiń. Cały ten 
skalny galimatias zbudowany jest z  twardych pia-
skowców magurskich. Cała góra okryta jest jodło-
wo-bukowym lasem, w  którego obrębie, na tzw. 
Spalenisku rośnie sporo cisów. 

Pośród tych tworów natury bystre oko dostrzeże 
ślady ludzkiej działalności. Na grzbiecie wyraźnie 
widać dwa sztuczne przekopy oddzielające spory 
jego fragment od zaplecza, kawałek kamiennego 
mury i zagłębienie mogące być śladem po studni. 
Na południowy zachód od szczytu, w sąsiedztwie 
efektownej grupy skał, przetrwały zarysy wałów. 
Niewątpliwie w przeszłości było to miejsce obron-
ne, gród lub zamek. Warownia to zapewne bardzo 
stara, archeolodzy datują jej funkcjonowanie na 
XII–XIV wiek. Wiele przemawia za tym, że istniała 
znacznie wcześniej. Jak dotychczas nie wiadomo, 
kto i  w  jakim celu ją zbudował. Warto dodać, że 
w pobliżu Zamczyska jest miejsce zwane Podgro-
dzie. Związane z górą legendy opowiadają o królu 
Mruku i  jego żonie Magurze, o  walkach pomię-
dzy władcami Mrukowa i  warowni w  niedalekiej 
Brzezowej, gdzie również znajdują się pozostało-
ści wczesnośredniowiecznego grodu, o diable któ-
ry miał zrzucić wielki głaz na zamek, o  skarbach 
ukrytych w  zasypanej studni i  lochach mających 
prowadzić do nieistniejących zamków w Żmigro-
dzie i Osieku. 

Według miejscowej tradycji, na sąsiednim Ru-
skim Zamku miała także istnieć jakaś warownia. 

Góra ta z natury posia-
da obronny charakter, 
jest niezwykle stroma 
i skalista. Na jej kulmi-
nacji i zboczach wystę-
pują rozliczne formy 
skalne: urwiste ściany, 
ogromne bloki i  głazy, 
progi i  występy skalne 
mające do 15 m wyso-
kości. Dla pełności opi-
su dodajmy, że Księża 
Góra to także najeżony 
skałami wierzchołek. 

Kolejne, chyba naj-
bardziej tajemnicze 
i  fascynujące miejsce 
skrywa się u  krańca 
doliny potoku Szcza-
wa, u  podnóża Trzech 
Kopców. Pośród leśnej 
głuszy, na polance, 
znajduje się murowa-
na z  kamienia kaplica 
Matki Boskiej, a  opo-
dal grota ze źródłem 
i  kamienna figura. 
Zakątek to niezwykle 
urokliwy, pełen ciszy, spokoju i  powagi, emanu-
jący jakąś dziwną mocą, od stuleci otoczony wy-
jątkowym kultem. Przed wojną, na odbywane tu 
odpusty ściągali tłumnie Polacy i okoliczni Rusini 
– Łemkowie, przybywali także Słowacy z południo-
wej strony Karpat. Odpustowi towarzyszył wielki  

jarmark. Na polanie 
u wylotu Szczawy roz-
kładane były stragany 
oferujące ówczesne 
różności i  dewocjo-
nalia. Wspomniany 
Franciszek Kotula są-
dził, że jeszcze w cza-
sach pogańskich było 
to miejsce o znaczeniu 
kultowym, które po-
tem zostało zaanek-
towane przez Kościół. 
Tradycja i wiara w  je-
go moce, choć pod in-
ną postacią, przetrwa-
ła jednak wieki. 
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Kapliczka zbudowana została w  1906 roku przez 
braci Balów z  sąsiednich Samoklęsk, w  miejscu po-
przedniej drewnianej, podobno bardzo starej, której 
kres po prostu dobiegł końca. Zbudowana przez ka-
mieniarza z Nienaszowa, jest skromna i prosta w for-
mie, a wyglądem nawiązuje do neogotyku. Wewnątrz 
kaplicy, w ołtarzyku znajduje się figura Matki Bożej 
ludowej roboty, zaś w południowej ścianie wmurowa-
ny jest nieobrobiony kamień, o innej strukturze i bar-
wie niż miejscowy piaskowiec, któremu ludność od 
dawna przypisywała cudowne moce. Ponoć był tu od 
zawsze. Podczas wznoszenia kaplicy nie dał się usu-
nąć ani obrobić, w końcu wmurowano go takim, jakim 
był. Kamień ten, jak pisze Kotula, to typowa tzw. „bo-
ża stopka”. Niektórzy sądzą, że to miejsce i ów kamień 
to czakram. Legenda wiąże go z cudowną figurą Mat-
ki Bożej, datowaną na wiek XV, od 1789 roku znajdu-
jącą się w kościele – dziś już nowym – w Tarnowcu 
koło Jasła. Figura została sprowadzona prawdopo-

dobnie z  Węgier do Jasła przed 1437 rokiem, gdzie  
pierwotnie zdobiła tamtejszy kościół karmelitów. 
Z  Węgier miano ją nieść przez góry właśnie tędy. 
Po minięciu przełęczy pomiędzy Trzema Kopcami 
a  Świerzową, zmęczeni tragarze postawili figurę na 
przydrożnym kamieniu. Gdy ją podniesiono, na ka-
mieniu pozostał odcisk stopy Matki Bożej. Miało się 
to wydarzyć w 1444 roku. Odtąd zaczęto mu przypi-
sywać cudowne właściwości. Ludzie starali się pozy-
skać jego cząsteczki, odłupywali okruszyny, pocierali 
o  niego różne przedmioty, aż z  czasem ślad „bożej 
stópki” całkowicie się zatarł. Pozostała tylko wiara 
w jego moc. Podobnie cudowne właściwości ludność 
przypisuje wodzie z  wybijającego nieopodal źródła, 
w 1998 roku nakrytego kamienną grotą. Niegdyś był 
to ponoć obfity wypływ, dziś sączy się zaledwie ni-
kła stróżka. Woda jest krystalicznie czysta, w smaku 
lekko zmineralizowana. Pomiędzy kaplicą a źródłem 
wznosi się kamienna figura z rzeźbą Matki Bożej we 
wnęce, zwieńczona krzyżem z wizerunkiem Ukrzyżo-
wanego, znacznie starsza od kaplicy. 

Być może niegdyś woda była silnie zmineralizo-
wana i z tego względu pomocna w leczeniu różnych 
dolegliwości. Po części może to potwierdzać nazwa 
potoku, Szczawa to starodawna określenie wszel-
kich źródeł mineralnych. Do dziś w korycie potoku 
jest ich kilka. Z  jednego wydobywa się nawet gaz 
o zapachu zepsutych jajek.

Wojna zburzyła stary porządek. Po pewnym okre-
sie zapomnienia kult tego miejsca odżył na nowo. Jak 
dawniej, w drugi dzień Zielonych Świątek, na odpust 
do kaplicy przybywają tłumy wiernych. Wzdłuż dro-
gi prowadzącej od wioski do kaplicy urządzono Dro-
gę Krzyżową. Drewniane lub murowane kapliczki ze 
stacjami Męki Pańskiej ustawiono w  latach 1999–
2000. Ale to już współczesność. To miejsce, odległe 
jest ok. 2 km od wsi i położone 100 m wyżej. Łatwo 
tu trafić po znakach żółtego szlaku turystycznego, 
prowadzącego z Mrukowej do Kotani. n

Fragment doliny potoku Szczawa, 
nieopodal którego znajduje się 
cudowne źródełko

Na južnom konci gminy Osiek Jaselský, v jasel-
skom okrese, v hlbinách doliny potoka Szczawa, 
prítoku Wisłoky, sa ukrýva Mrukova. Je to neveľká 
obec, husto zastavaná starými i  novými domami, 
ďaleko od hlučných trás, tichá a pokojná. Situovaná 
na severnej hranici Nízkych Beskýd sa charakterizuje 
krásnym okolím a osobitými kultúrnymi hodnotami, 
ktoré siahajú do zašlých čias.

Na stránkach dejín sa Mrukova objavuje v rokoch 
1416–1417. Bola šľachtickou obcou, na začiatku 15. 
stor. patrila Mikulášovi Skalnickému, v 16. stor. Mnisz-
chom. Ešte na konci 18. storočia to bola výlučne poľská 
dedina, kým v okolitých osadách dominovali Rusíni.

Zvláštnym vrchom je spomínaná Zámková hora, 
v minulosti zvaná Hora Mrukov. Na jej vrchole driemu 
relikty ranostredovekého hradu alebo hradiska. Vrch 
sa týči viac ako 150 m nad dolinou Szczawy, je neoby-

čajne strmý a kamenistý, na severnej strane niekoľko 
desiatok metrov vysokou spádnou skalnou stenou. 
Na jeho chrbte sa vyskytujú originálne tvarované 
skalné útvary, balvany, vytŕčajú obrovské bloky a do-
sky zvláštnych foriem a tvarov, je tam aj niekoľko ne-
veľkých jaskýň. Celý tento skalný galimatiáš je vytvo-
rený z tvrdého magurského pieskovca. Medzi týmito 
prírodnými výtvormi si bystré oko všimne stopy ľud-
skej činnosti. Na chrbte je výrazne vidieť dve umelé 
priehlbne, oddeľujúce jeho veľkú časť od zvyšku, časť 
kamenného múru a vyhĺbeninu, ktorá by mohla byť 
zvyškami studne. Na juhozápadnej strane od vrcholu, 
vedľa efektnej skupiny skál, sa zachovali zvyšky valu. 
Nepochybne to bolo v minulosti obranné miesto, 
hradisko alebo hrad. Toto obranné miesto je istotne 
veľmi staré, archeológovia datujú jeho fungovanie  
v rozmedzí 12. až 14. storočia.

Tajomstvá mrukovského lesa
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Na terytorium przedchrześcijańskiej Polski 
pierwszymi regularnymi wędrowcami i eks-
ploratorami nowych terytoriów byli kup-

cy, dopiero za nimi podążali zbrojni. To właśnie 
kupcy wytyczali szlaki komunikacyjne, z  których 
wiele funkcjonuje do dziś. Szlak z  Krakowa przez 
Rzeszów do Kijowa też był generalnie szlakiem ku-
pieckim, ale nie od razu. Problemem były ówczesne 
warunki terenowe i  terytorialne, a  także… zapo-
biegliwość rajców Sandomierza o stan kasy nadwi-
ślańskiego miasta, jednej z największych w owych 
czasach polskich metropolii. Ale po kolei...

Gdy Polska weszła w wieki średnie swej historii, 
gród zwany dzisiaj Rzeszowem lokowany został 
przez kniaziów ruskich, a  jego centrum stanowiło 
dzisiejsze Staromieście. Ważnym był niezmiernie 
ze względu na swe położenie graniczne, bo przed 
rokiem 1340 (w  którym to król Kazimierz Wielki 
przyłączył do Królestwa Polskiego Ruś Czerwoną) 
pozostawał Rzeszów we władaniu kniaziów ru-
skich, a granica państwa Piastów biegła kilkanaście 
kilometrów na zachód od niego, gdzieś koło dzisiej-
szej Świlczy, zwanej wtedy Świńczą. 

Położenie geograficzne również było wyjątkowo 
istotne. Bo tak wtedy, jak i dziś, leżał Rzeszów na 
styku dwóch zupełnie odmiennych krain - opada-
jącego od południa w kotlinę Wisłoka Przedgórza 
Karpackiego, a  od północy Wyżyny Sandomier-
skiej. Obie te krainy porośnięte były 
wówczas pierwotną puszczą. Przed 
setkami lat granica odmienności 
tych dwóch obszarów przebiegała 
w  pobliżu grodu, który ulokowa-
no na najbardziej na północ wy-
suniętym wzniesieniu Przedgórza 
Karpackiego. Od północy otaczała 
Staromieście Puszcza Sandomier-
ska, od południa Puszcza Karpacka. 
Historycy odtwarzający ówczesne 
warunki osadnictwa piszą, że Wi-
słok wyłaniał się z karpackiej pusz-
czy w  okolicach dzisiejszej Bogu-
chwały, wtedy zwanej Piotraszówką, 
ale prawym brzegiem rzeki puszcza 
ciągnęła się dalej na północ, aż po 
dzisiejsze Krasne. Lasy szpilkowe, 
które w  okolicach tej miejscowości 
rosły jeszcze do XIX wieku, były po-
zostałością tego średniowiecznego, 
puszczańskiego drzewostanu. 

Puszcza Sandomierska najdalej 
na południe obejmowała Miłocin, 
obecnie już w granicach Rzeszowa. 
Będący pozostałością tej puszczy 

sosnowy bór, jeszcze w drugiej połowie XVIII wie-
ku, ciągnął się od Zaczernia po nowe koryto Wisło-
ka. Sosnowe lasy rosły też na północ od Zaczernia, 
gdzie zresztą ich fragmenty istnieją do dziś. 

Szlak, który wiódł najprostszą drogą z Krakowa 
przez Pilzno i  Ropczyce w  stronę Staromieścia, 
przeciskał się między dwoma puszczami. Miejsce, 
gdzie jedna puszcza niemal zaplątywała się w dru-
gą, nazywano bramą, w  różnych źródłach opisy-
waną słowem łacińskim (porta), ruskim (worota) 
i  staropolskim (bramna). Źródła pisane potwier-
dzają, że szlak ten istniał już co najmniej od X wie-
ku. Wyrąbywali go osadnicy, bo ziemie na styku 
obu puszcz, szczególnie na odcinku od Sędziszowa 
po Przemyśl były niezwykle urodzajne – lessowe, 
z pasami czarnoziemu. Osadnicy wyrąbywali więc 
pradawny las pod uprawy, tworząc trakt komuni-
kacyjny przez puszczę. Wędrowanie nim było wiel-
ce ryzykowne, zdaniem historyków najpierw był 
to przede wszystkim trakt wojenny. Przypuszczają 
nawet, że tym właśnie szlakiem podążał Mieszko I, 
aby zdobyć Przemyśl. Gdy w roku 1266 książę Bo-
lesław Wstydliwy organizował wyprawę odwetową 
przeciwko ruskiemu księciu Szwarnowi, to punkt 
zborny rycerstwu wyznaczył pod Ropczycami. 
W  roku 1280 Leszek Czarny jechał tym szlakiem 
w wyprawie odwetowej na innego ruskiego księcia, 
Lwa, uważanego za założyciela miasta Lwowa. 

Budowana dziś autostrada A4 
Kraków – Rzeszów – Korczowa 
niemal na całej swej długości 
do obecnej granicy Polski 
z  Ukrainą pokrywa się ze 
średniowiecznym szlakiem ko- 
munikacyjnym, który przemie- 
rzali przed wiekami podróżni 
na trasie Kraków – Kijów. Sło- 
wo „niemal” jest w  tym przy- 
padku istotne, ponieważ setki  
lat temu podróżowano do  
stolicy Rusi – Kijowa, a  później 
Lwowa, przez Przemyśl. Współ- 
czesna autostrada wytyczona  
jest natomiast od Jarosławia 
w  kierunku granicznej Kor- 
czowej. Gdy przed wiekami 
pierwsi wędrowcy pojawili się  
na tym szlaku środkiem trans- 
portu był wóz zaprzężony w  ko- 
nie lub woły, który potrzebował 
jako takiej drogi.
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Średniowieczna A4
tekst Jacek Stachiewicz

Mapa Europy Guilielmo 
Blaeuwa z XVII wieku
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Którędy więc wędrowano z  Krakowa na Ruś 
i  do Kijowa w  celach handlowych i  którędy słano 
posłańców utrzymujących kontakty dyplomatycz-
ne? Szlak główny z Krakowa na Ruś wiódł traktem 
najpierw wiślanym, czyli rzeką przez Wiślicę do 
Sandomierza. Tam jego nitka się rozdwajała: jedna 
biegła na wschód przez Lubaczów i Gródek, druga 
opadała na południowy wschód, zmierzała do Ja-
rosławia i Przemyśla, ale za Sanem prostowała się 
w kierunku wschodnim i też prowadziła do Gród-
ka, skąd jeden już trakt wiódł na Kijów. Królewskie 
miasto Sandomierz było niezmiernie zaintereso-
wane utrzymaniem tego kierunku szlaku na Ruś, 
tym bardziej, że od czasów Kazimierza Wielkiego, 
który przyłączył Ruś Czerwoną do Polski, wypełnił 
się on handlarzami i kupcami. A kupcy na szlaku to 
pieniądze za cło, myto i mostowe. Dlatego też san-
domierscy rajcy świadomi korzyści finansowych, 

żądali od kolejnych polskich władców przywilejów 
korzystnych dla siebie, a niekoniecznie dla kupców, 
którzy chcieli podążać na Ruś drogą najkrótszą, 
biegnącą przez Pilzno i Rzeszów. Tym bardziej, że 
była ona już bezpieczna, bo za króla Kazimierza 
trakt ten utracił już swój przygraniczny, grożący 
napaścią, charakter. 

Jednak znaczenie sandomierskiej metropolii by-
ło wówczas istotne, toteż jeszcze w roku 1345 Ka-
zimierz Wielki nakazał w  przywileju dla kupców 
świdnickich, że mają oni jeździć na Ruś szlakiem 
z  Krakowa przez Sandomierz. Także kupcy kra-
kowscy mieli zakaz podróżowania traktem na Pil-
zno, Rzeszów i Przemyśl. Ale nie dawali za wygraną 
i  w  roku 1430, już za panowania Władysława Ja-
giełły, dokonali pierwszego wyłomu. Król zezwolił 
sprowadzającym woły z Rusi rzeźnikom, ale tylko 
z Krakowa i Kleparza, udawać się w drodze powrot-

Mapa Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów z roku 1773  
z zaznaczonymi obszarami I rozbioru
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nej do domu przez Rzeszów i Ropczyce, z pominię-
ciem Sandomierza. Rzeźnicy z miast innych nadal 
mieli pędzić woły przez Sandomierz. Wszyscy jadą-
cy w kierunku na Lwów z wozami pełnymi towaru 
musieli podróżować przez Sandomierz. Na Pilzno, 
Ropczyce i Rzeszów mogli kierować się tylko wtedy, 
gdy wozy mieli puste lub udawali się na jarmarki 
do Rzeszowa, Jarosławia i  Przemyśla. Uprzywile-
jowani rzeźnicy krakowscy do roku 1493 zwraca-
li się do każdego kolejnego króla o potwierdzenie 
nadanego im przywileju. Dopiero na przełomie 
wieków XV i XVI kupcy przełamali przywilej dro-
gowy Sandomierza i  średniowieczna A4 przestała 
być traktem dla wybranych (w  roku 1410 Włady-
sław Jagiełło podążał nim ze Lwowa do Kieżmarku 
na dzisiejszej Słowacji aż do Pilzna, gdzie skręcił na 
południe, na Biecz, Grybów i Nowy Sącz) i stała się 
ogólnodostępna.

Od Pilzna w kierunku Ropczyc i Rzeszowa ta śre-
dniowieczna A4 pokrywała się niemal co do joty 
z dzisiejszą międzynarodową E 40. Z Pilzna prowa-
dziła przez Ropczyce, Sędziszów i gdy przekraczała 
granicę włości rzeszowskiej, jak i dziś wiodła przez 
Trzcianę do Świńczy (Świlczy), skąd kierowała się 
do Przybyszówki. Dalszy jej bieg był różny w  za-
leżności od tego, gdzie leżało centrum grodu. Gdy 
więc pierwotnie znajdowało się ono w Staromieściu, 
średniowieczny trakt Kraków – Kijów dotarłszy do 
Przybyszy (Przyrwy) w Przybyszówce, nie przekra-
czał jej koryta, lecz zrobiwszy ostry skręt w  lewo 
skręcał właśnie ku Staromieściu. Tam odbijał wraz 
z korytem Starej Przyrwy na północ i przeskakiwał 
nad nią dopiero w  okolicach Trzebowniska, gdzie 
skręcał na swój właściwy, wschodni kierunek, bieżąc 
ku Łące. Dopiero od tej wsi, idąc brzegiem Starego 
Wisłoka, docierał do przeprawy w  Strażowie. Dla-
czego w Strażowie? Bo w Strażowie był jeden z nie-
licznych brodów przez Wisłok w okolicach starego 
Rzeszowa. Tuż obok tego brodu Kazimierz Wielki 
posadowił strażnicę (stąd nazwa Strażów), która pil-
nowała i przeprawy, i szlaku handlowego. Od Strażo-
wa średniowieczna A4 kierowała się na Przeworsk.

Przebieg traktu w  okolicach Rzeszowa zmienił 
się znacznie, gdy nastąpiła lokacja miasta na prawie 
niemieckim (przed rokiem 1354). Centrum miasta 
stanowił wzgórek, dziś niemal niezauważalny, na 
którym stoi kościół farny. Przebieg traktu przez 
Rzeszów był skomplikowany. Miasto ulokowane 
zostało na wzgórzu bronionym wodami i korytem 
Wisłoka, a  także wszechobecnymi wtedy mokra-
dłami i bagnami, bo w najbliższych okolicach ów-
czesnego miasta przepływało co najmniej kilka 
potoków i strumieni. Wisłok nie był w tamtych cza-
sach leniwie płynącym strumykiem, lecz, o  czym 
dziś zapominamy, górską rzeką, która ściśnięta 
wijącym się wąwozami korytem, wylewała się na 
równinę w  południowych okolicach miasta, gdzie 
jej nurt był burzliwy, szybki, dno głębokie, a brze-
gi wysokie i trudne do sforsowania. Zachowały się 
zapiski Mikołaja Spytka Ligęzy po starciach z  Ta-
tarami w  roku 1624, a  odnoszące się do walorów 
obronnych Wisłoka. Pisał on, że pomiędzy mostem 

(był niemal w tym samym miejscu, co obecny most 
na ulicy Lwowskiej) a  zamkiem brzeg był bardzo 
wysoki („brzeżysta rzeka”) i  gdyby nawet wróg 
zdecydował się pokonać rzekę wpław, to „choćby 
przepłynęli, nie wylazłby na brzeg”. Kolejny dowód 
stanowiący, że ze swoimi starorzeczami, meandra-
mi i moczarami był Wisłok w owych czasach bar-
dzo poważną przeszkodą do sforsowania, to fakt, 
że najbliższe brody umożliwiające przekroczenie 
jego nurt jeźdźcom, znajdowały się w Piotraszówce 
(Boguchwała) i pod Strażowem. Wystarczyło więc 
wszystkie siły skoncentrować na obronie mostu, by 
powstrzymać znaczne siły napastnika. 

Gdy trakt docierał do Przybyszówki nie skrę-
cał już w  kierunku Staromieścia wraz z  biegiem 
Przybyszki (Przyrwy), lecz przekraczał ją i  wiódł 
do miasta. Wjazd do niego prowadził przez przed-
mieście Wola Stara (Wolica), obok stojącego tam 
drewnianego kościółka Najświętszej Marii Panny 
(w jego miejscu postawiono później kościół i klasz-
tor bernardynów) na dzisiejszy plac Farny, a stam-
tąd na rynek. Z rynku trakt szedł w dół dzisiejszą 
ulicą Mickiewicza, która wtedy prowadziła groblą 
wzmocnioną pniami ku rozlewisku Wisłoczyska. 
Nad starorzeczem przerzucony był wtedy most, 
prowadzący na wzgórek dzisiejszego starego cmen-
tarza. Z cytowanych wyżej zapisków Mikołaja Spyt-
ka wiemy, że w roku 1624 na przedłużeniu tej trasy 
stał już na Wisłoku most prowadzący w kierunku 
Powietnej (Pobitna). Jego wybudowanie sprawiło, 
że na wschodnim brzegu rzeki wyrosło przedmie-
ście zwane Zamościem (za mostem).

Z  tego rzeszowskiego Zamościa średniowieczna 
A4 biegła skrajem karpackiej puszczy ku Łańcu-
towi przez Krasne. Łańcut pełnił początkowo rolę 
następnego po Strażowie umocnionego miejsca na 
szlaku prowadzącym na wschód, które zabezpiecza-
ło władzę Piastów na zajętych terenach Rusi Czer-
wonej. Miasto wywodzi swą nazwę od niemieckiego 
Landeshutt (stróż ziemi), jako że pierwsi jego osad-
nicy pochodzili z Niemiec. Z Łańcuta drogowy trakt 
biegł już niemal prosto w kierunku Przeworska, po-
tem Jarosławia i Przemyśla, gdzie pokonawszy San 
zmierzał w kierunku Lwowa i dalej Kijowa. Dzisiej-
sza A4 kopiuje ten trakt, tyle że nieco na północ od 
oryginału. Będzie także mniej kręta, zdecydowanie 
szersza, bezpieczniejsza i  przystosowana do środ-
ków transportu, o  jakich przed setkami lat ówcze-
snym kupcom nawet się nie śniło. n

V súčasnosti budovaná diaľnica A4 
Krakov – Rzeszov – Korczova sa skoro na 
celej svojej dĺžke, až po súčasnú hrani-
cu s Ukrajinou, prekrýva so stredovekou 
komunikačnou cestou, po ktorej pre-
chádzali počas mnohých storočí cesto-
vatelia na trase Krakov – Kyjev. 

Slovo „skoro” je v tomto prípade 
dôležité, pretože pred niekoľkými sto-

ročiami ľudia cestovali do Kyjeva a 
Ľvova cez Przemyśl. Dnešná diaľnica 
bude prechádzať od Jaroslavu smerom  
na hraničnú Korczovú. Keď sa pred 
mnohými storočiami na tejto trase 
objavili prví pocestní, dopravným pro-
striedkom bol voz so zapriahnutými  
koňmi alebo volmi, ktorý potreboval ce-
stu ako takú. 
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Twierdzenie, że Rumu-
nia była ich pierwszą 
i  jedyną ojczyzną, po-

zostaje kwestią dyskusyjną. 
Historycy rumuńscy forsują 
tę teorię bardzo mocno od 
XIX wieku, przede wszystkim 
ze względów politycznych. 
Była im potrzebna w  okre-
sie formowania się państwa 
rumuńskiego i  jako przeciw-
waga w  sporze z  Węgrami 

o  Siedmiogród. Wywodzili więc historię narodu 
rumuńskiego od czasów rzymskich, kiedy to Dacja 
była częścią cesarskiego Rzymu. Prowincja przeży-
wała wtedy najazd kolonistów, ponieważ na jej te-
renie znajdowały się bogate zasoby złota. Interesów 
cesarstwa i bezpieczeństwa kolonistów strzegł silny 
garnizon rzymskich wojsk, ale w  drugiej połowie 
III wieku naszej ery Dację zaatakowali skutecznie 
Wizygoci. Aby uniknąć całkowitej klęski cesarz 
Aurelian odwołał z prowincji w 271 roku rzymską 
armię i  ewakuował ludność do nowej Dacji, zwa-
nej Dacją Nadbrzeżną. Rumuńscy historycy wywo-
dzą, że ludność łacińskojęzyczna nie została jednak 
ewakuowana w całości i właśnie ta część, która po-
została i  która oparła się ekspansji Wizygotów, to 
Wołosi, którzy dali początek narodowi rumuńskie-
mu. Warto wiedzieć, że poza Rumunią teoria ta nie 
znajduje zwolenników.

Profesor Michał Parczewski, który pisze o Woło-
chach w kontekście rodowodu Łemków, stwierdza: 
„Po ewakuowaniu Dacji przez Rzymian w 271 r. nie 
ma przez stulecia żadnych świadectw historycznych 
na temat pobytu na tym terenie jakiejś ludności 
romańskiej. Krainę pomiędzy Cisą, Prutem i  Du-
najem zalewały kolejno fale Gotów i Gepidów, Sło-
wian, Awarów i Protobułgarów. Pierwsze wzmianki 
o  Wołochach pochodzą z  X–XI w. i  dotyczą pół-
nocno-zachodniej Grecji i Macedonii. Dopiero nie-
które źródła XII-wieczne informują o pobycie tego 
ludu w  Kotlinie Karpackiej i  Siedmiogrodzie jesz-
cze przed wkroczeniem tu Węgrów, co nastąpiło 
w końcu IX w. Przed XIII w. brak jednak jakichkol-
wiek pewnych informacji źródeł pisanych na temat 
przebywania etnosu wołoskiego (rumuńskiego) na 
ziemiach dzisiejszej Rumunii. (…) Rzetelne analizy 
archeologiczne również nie potwierdzają rzekomej 
ciągłości kulturowej i osadniczej pomiędzy egzystu-
jącymi jeszcze w IV i może V wieku niedobitkami 
Daków oraz hipotetycznej ludności romańskiej, 
a średniowiecznym osadnictwem bezsprzecznie ru-
muńskim. Wiele wskazuje na to, że wołoscy przod-
kowie Rumunów zaczęli napływać dopiero w IX w. 
lub niewiele wcześniej na teren wolnych od osadnic-
twa słowiańskiego Karpat Południowych.”

A  potem posuwali się dalej dolinami i  zboczami 
Karpat i po trzech wiekach dotarli także na tereny 
Rusi Halickiej i  naszego Podkarpacia, którego zie-
mie zwano wtedy Rusią Czerwoną. Później przeszli 

Karpatami aż po Śląsk Cieszyński, 
a  swoją wędrówkę zakończyli na 
czeskich Morawach. Migracja Wo-
łochów Karpatami z  południa na 
północny zachód była konsekwencją 
raz rozpoczętej pasterskiej wędrów-
ki górskiej, bo (jak pisze Parczewski) 
„dla ukształtowanego w górach Bał-
kanów etnosu pasterskiego rozległe 
pustkowia karpackie były (…) natu-
ralnym »pasem transmisyjnym« eks-
pansji osadniczej i kulturowej (…)”.

Ta ekspansja była jednak tyleż na-
turalna, co i wymuszona. Romualda 
Grządziela we wstępie do albumu 
Ikona karpacka podaje przyczynę, 
która zmuszała Wołochów do migra-
cji łańcuchem Karpat ku północne-
mu zachodowi. Ten przymus zrodził 
się w  wyniku upadku Konstantyno-
pola w 1453 roku i zajęciu przez Tur-

Trudno ich rozpoznać po naz- 
wisku, łatwiej już domyślić się 
potomków tej grupy etnicznej 
po miejscu zamieszkania. O  ile 
oczywiście mieszkają w  swoich 
wsiach z  dziada pradziada. 
Osiedlali się bowiem na tery- 
toriach nieobramowanych żad- 
nymi granicami. Koloniści nie- 
mieccy szli do nas z zachodu; oni 
pojawili się wędrując z południa 
i  południowego wschodu. Pro- 
wadził ich łańcuch Karpat, 
z  terenów dzisiejszej Rumunii. 
To byli Wołosi.

tekst Jacek StachiewiczH i s t O R i e  z a p O m n i a n e

Byli tu Wołosi

Hipotetyczne trasy migracji ludów 
romańskojęzycznych według teorii dako- 
-rumuńskiej, opracował Bogdan Giuşcă, 2005W
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ków Półwyspu Bałkańskiego. „Z zajętych przez 
Turków krajów bałkańskich – pisze Romualda 
Grządziela – uchodzili nie tylko artyści, ale 
również ludność wołoska, szukając miejsc, 
gdzie mogłaby żyć i uprawiać praktyki religijne 
w swojej wierze. Znajdowała je m.in. w Polsce. 
W  latach 1340–1369 król Kazimierz Wielki 
przyłącza do Korony Polskiej ziemie Rusi Ha-
lickiej, co spowodowało, że w  jednym organi-
zmie państwowym znalazła się ludność wyzna-
nia rzymskokatolickiego i prawosławnego”. 

Grzegorz Jawor natomiast podkreśla 
w  swojej książce Osady prawa wołoskiego 
i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym 
średniowieczu, że co prawda przyjmuje się, iż 
osadnictwo wołoskie rozpoczęło się na ziemiach 
Rusi Czerwonej w drugiej połowie XIV wieku, ale 
„nie brak sugestii, iż zjawisko to może sięgać nawet 
XI stulecia”. Mogło, ale nie musiało, bo jak autor 
sam stwierdza, owe sugestie oparte są na bardzo 
niepewnych przesłankach źródłowych.

Pewne jest natomiast, o  czym pisał w  roku 1926 
lwowski historyk, dr Franciszek Persowski (po wojnie 
m.in. współzałożyciel Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w  Rzeszowie), że „pierwszy przywilej lokacyjny na 
prawie wołoskim wydano w r. 1377 na Hodle Pole”. Od 
tego momentu zaczęło się mnożyć na Rusi Czerwonej 
od wsi lokowanych na prawie wołoskim, których spe-
cyfika różniła się zasadniczo od wsi lokowanych na 
prawach polskim, niemieckim i ruskim. O tych różni-
cach Franciszek Persowski pisze szczegółowo w pra-
cy pt. Osady na prawie ruskim, polskim, niemieckim 
i wołoskim na Ziemi Lwowskiej, z której zaczerpniemy 
opisy charakterystycznych cech wsi wołoskich i spe-
cyficznego dla nich budownictwa. 

Ale wcześniej powinniśmy sobie odpowiedzieć 
na pytanie: kim byli ci Wołosi, których przodkowie 
zamieszkiwali dzisiejsze pogranicze Grecji, Bułga-
rii, Macedonii i  także Albanii, potem pojawili się 
w Rumunii i stamtąd przywędrowali do nas? Utarło 
się przekonanie, że byli to pasterze, którzy podą-
żając za swymi stadami owiec i bydła pokonywali 
kolejne grzbiety górskie odkrywając coraz to nowe 
krainy. Czy była to więc li tylko nacja pasterska, 
czyli poza wypasaniem bydła i owiec nie imali się 
niczego innego? Grzegorz Jawor w podtytule cyto-
wanej już książki pyta wprost: Czy Wołosi to tylko 
korporacja zawodowa? 

Odpowiadając sobie na to pytanie zaczyna od 
Jana Długosza, który przy okazji opisu napadu na 
Nowy Sącz w roku 1406 stwierdza, że napastnika-
mi byli ludzie „określani jako Valachorum seu Vol-
scorum natio. Cechami przypisywanymi owej nacji 
przez dziejopisa był gwałtowny styl życia, barba-
rzyńskie obyczaje, utrzymywanie się z  pasterstwa 
(…) a  także zamieszkiwanie w  górach”. Siedziby 
Wołochów w XIV i XV wieku lokalizowano w nie-
dostępnych, górzystych regionach pogranicza pol-
sko-węgierskiego, „...kiedy indziej znów w  lasach 
i na połoninach ruskich (...) mimo, że liczne grupy 
wołoskie już w końcu XIV w. przekroczyły Dniestr, 
sięgając aż do ziemi chełmskiej”. 

Wołosi musieli być ludźmi twardymi, a ich cha-
raktery, jak wynika z  kart Spominek pilzneńskich, 
hartowały ekstremalne warunki życia „gdzieś w Be-
skidzie Niskim”. Podczas srogiej zimy 1490/1491 
„Wołosi ginęli od śniegu, mrozu i  byli rozszarpy-
wani przez dziki”. Życie w  trudno dostępnych gó-
rach i  pasterstwo, to była jedna strona wołoskich 
życiorysów. Ale była też druga i to dobrze udoku-
mentowana, nawet już za czasów Jana Długosza, 
dla którego, jak pisze Grzegorz Jawor, „...paster-
stwo, chociaż było jedną z cech charakteryzujących 
omawianą wspólnotę, nie stanowiło jej wyłącznego, 
a  nawet dominującego atrybutu. (…) Wołochami 
lub czasem z  węgierska Olachami, określani byli 
nie tylko prości pasterze, lecz również adresaci licz-
nych nadań całych kompleksów lub pojedynczych 
wsi na prawie lennym, chociaż pasterzami na pew-
no nie byli. Zawodu tego również nie wykonywali 
określani w źródłach jako Wołosi mieszczanie np. 
z  Chełma, Lwowa, podkrakowskiego Kazimierza, 
Dobrotworu, Augustowa czy Mołdawianin Hryć 
Dubina – wójt dziedziczny w lokowanym w 1525 r. 
mieście Szczurowice (woj. bełskie)”.

Inni autorzy zajmujący się osadnictwem wołoskim 
mają podobne spostrzeżenia. Wniosek więc nasuwa 
się oczywisty, że Wołoch to niekoniecznie pasterz. 
Tak mogło być tylko pod koniec XIII w., gdy Woło-
chów z ich stadami przyprowadził do nas z południa 
łańcuch Karpat. Ale wielu z nich szybko porzuciło 
pasterski status, bo jak pisał Franciszek Persowski: 
„Kolonizacja wołoska przypada na okres intensyw-
nego życia gospodarczego Polski. (…) Szybko (…) 
osady wołoskie zmieniają swój charakter pasterski 
na rolniczy. Powodem tego było wzmożenie się ru-
chu handlowego w Polsce i przejście do gospodarki 
pieniężnej. Ceny zboża rosły, Wołosi więc rzucają się 
do rolnictwa”.

Pierwsze wsie wołoskie, a właści-
wie osady, kiedy jedynym zajęciem 
ich mieszkańców było pasterstwo, 
nie miały żadnego zorganizowane-
go charakteru. I nie mogły mieć, bo 
„czy Wołosi wypasali swoje bydło 
na łąkach i  zapuszczonych ugo-
rach, czy też w  lasach, nie wiązało 
ich miejsce, a charakter pierwszych 
osad wołoskich musiał być bardzo 

H i s t O R i e  z a p O m n i a n e

Szczegółowy opis gospodarstwa 
sałaszniczego znajduje się między 

innymi w opisie urbarialnym 
Ligotki Kameralnej z roku 1830: 

„W sałaszach chowa się wyłącznie 
owce, które przez całe lata trzy razy  

dziennie dojone są przy kolibach. 
Z mleka po dodaniu żołądka 

cielęcego wydziela się ser. 
Następnie myje się go w wodzie 

i wyciska, a gdy po 2 dniach zacznie  
fermentować, rozdrabnia się, daje  

się do niego sporo soli, układa 
w beczułkach, przyciska kamieniami,  

a potem zjada lub sprzedaje. 
Po oddzieleniu sera gotuje się 

pozostałe mleko, które stanowi 
obok chleba jedyne pożywienie 

pasterzy przez cały czas wypasu...” 

źródło: www.zielonekarpaty.org.pl
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prymitywny, czyli niepodlegający żadnemu bardziej 
stałemu kształtowi, ani też wymiarowi. (…) Ogólny 
poziom gospodarczy Wołochów musiał znajdo-
wać się na niskim stopniu rozwoju, jak również ich 
ustrój społeczny. Wołosi gospodarowali na spółkach 
czyli dworzyszczach. One też były podstawowymi 
jednostkami gospodarczymi Wołochów i  od nich 
rozwijała się osada wołoska. Dworzyszcza to poje-
dyncze domostwa, rozrzucone tu i tam po lasach lub 
łąkach nizinnych, czy też górskich połoninach nie-
krępowane jeszcze ziemią uprawną, ze względu na 
pasterski charakter osady”. 

Tak było dopóki Wołosi zajmowali się jedynie pa-
sterstwem. Z  chwilą, gdy porzucili je na rzecz rol-
nictwa, przestali być „tułaczami”, jak ich określał 
Tadeusz Lubomirski, autor wydanej w 1843 r. pracy 
pt. Północno-wschodnie wołoskie osady. Uprawiając 
ziemię stali się rolnikami, zaczęli się asymilować 
z ludnością miejscową, przyjmując zarówno jej oby-
czaje, jak też poddając się formom organizacyjno-
administracyjnym. Osadnictwo na prawie wołoskim 
zaczęło z czasem coraz bardziej upodabniać się do 
zorganizowanej i  przejrzystej formy osadnictwa na 
prawie niemieckim i  polskim. W  miejscowościach, 
w których dominowała ludność ruska, Wołosi przyj-
mowali jej formy organizacyjne swoich wsi, aczkol-
wiek nie do końca, bo „Zakładane na osadach ru-
skich, a raczej ich gruntach, nie dopuszczają wpływu 
prawa polskiego i  niemieckiego, zachowując swój 

odmienny, bardziej pierwotny charakter, a  tylko 
w pewnych swych częściach i w niewielu stosunko-
wo wypadkach, przekształcając się na osady o bar-
dziej określonych formach, co idzie równorzędnie 
z przemianą ich charakteru na osady rolnicze. Z tych 
też względów zachodzi często niepewność, czy dana 
osada ma prawo ruskie czy wołoskie. Zatrzymywało 
ono osadę w  jej rozwoju, pozostawiając ją w  pier-
wotnej formie dworzyskowej. Pod wpływem pra-
wa niemieckiego modulowało się prawo wołoskie, 
przyjmując niektóre jego urządzenia, nie zmieniając 
jednak w  niczym zasadniczego swego charakteru, 
a  tym samym nie zmieniając zasadniczego charak-
teru osady samej. Wobec tego należało uznać formę 
osad rozrzuconych jako odpowiadającą osadom za-
kładanym na prawie wołoskim”.

Domy budowane przez Wołochów miały charak-
terystyczną architekturę, a dominującym elementem 
odróżniającym je od domów budowanych we wsiach 
lokowanych na prawie polskim czy niemieckim, jest 
forma dachu. „Różni się ona od wysokich dachów 
osad polskich, nie jest też związana z wysokimi da-
chami niemieckimi. Wyróżnia się od nich swą stro-
mością i  krótkością linii wierzchołka dachu, przez 
co dach w  profilu uzyskuje kształt ostrego stożka. 
Drugą cechą dachu domów wołoskich jest tworzenie 
okapu, „krokwie oparte są na belkach poziomych, sil-
nie poza ścianę wysuniętych, tworząc dookoła domu 
występujący okap, zaszalowany od spodu deskami”.

Po przejściu na osiadły tryb życia Wołosi zaczęli 
z czasem obejmować urzędy, z czasem dostępowali 
także szlachectwa. Najkrótszą drogą prowadzącą 
do nobilitacji była służba w  wojskach koronnych 
w  czasie wojny. W  polskich wojnach XV, XVI 
i  XVII wieku służyła znacząca liczba Wołochów. 
Większość z nich z chwilą nobilitacji mogła się ty-
tułować herbem Sas (od Dragów-Sasów), ale nie 
było to powszechnie obowiązującą regułą. 

W wojskach koronnych mieliśmy też do czynienia 
z jazdą wołoską. Nie tworzyli jej jednak Wołosi miesz-
kający w  Polsce. Jazda wołoska ze względów czysto 
pragmatycznych, czyli z racji niskich kosztów utrzy-
mania, była rekrutowana spośród ludności mołdaw-
skiej i ukraińskiej. Ale kwestia szlachty wołoskiej, wo-
jewodów wołoskich i jazdy wołoskiej, to temat bardzo 
rozległy, wymagający oddzielnego opracowania.  n

Nemeckí kolonisti prišli do obla-
sti Podkarpatska zo západu, oni prišli 
z juhu a z juhovýchodu. K nám ich za-
viedol Karpatský oblúk. Boli to Valasi.  
Tvrdenie, že ich prvou a jedinou do-
movinou bolo Rumunsko, ostáva di-
skutabilnou otázkou. Rumunskí hi-
storici uvádzajú, že Valasi predstavujú 
počiatok rumunského národa. Mimo 
Rumunska si však táto teória prívržen-
cov nenašla. 

Existuje mnoho indícií, že valašský 
predkovia Rumunov začali prichádzať 

na územie Južných Karpát, ktoré nebo-
lo osídlené slovanským obyvateľstvom, 
až v 9. storočí, prípadne trochu skôr. Po-
tom sa ďalej presúvali dolinami a úbo-
čiami Karpát a po troch storočiach prišli  
na územie Halíčskej Rusi a do Podkar-
patska, ktoré sa vtedy nazývalo Červe-
ná Rus. Neskôr prešli cez Karpaty až  
na Tešínske Sliezsko a svoju púť uko-
nčili na Morave. Migrácia Valachov cez 
Karpaty z juhu na severozápad bola 
dôsledkom raz začatého pastierskeho 
horského putovania.

Po lewej: formy dachów w osadach 
wołoskich. 1) profil dachu  
w Łozinie, 2) wysoki, stromy dach  
o krótkiejlinii szczytu z Drohowyży, 
3) wysunięty dach na spichrzu 
w Jaśniskach, 4) przystrzeszek 
dranicowy na dachu w Świrzu,  
5) zdobny szczyt dachu w Świrzu. 
Źródło: Franciszek Persowski, 
Osady na prawie ruskim, polskim, 
niemieckim i wołoskim na Ziemi 
Lwowskiej; 
po prawej: fotografia  wesela 
wołoskiego, lata 20. XX wieku
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Laboratorium
Technopolis

Laboratorium Technopolis – to 
pierwsze tego typu przedsięwzię-
cie w Polsce, które może powstać 

właśnie w  Stolicy Podkarpacia, wyko-
rzystując lokalny potencjał twórczy, in-
telektualny i materialny, zaangażowany 
w  amatorskie działania tego typu. Na 
tle coraz liczniejszych podobnych pro-
jektów (wystaw, wydawnictw, opraco-
wań dokumentalnych) pojawiających 
się na terenie kraju, projekt może stać 
się innowacyjny i wyjątkowy, stanowią-
cy inspirację i wzór dla potencjalnych 
naśladowców. Nowatorską stroną pro-
jektu jest także to, że łączy on nowo-
czesność z  dziedzictwem kulturowym 
oraz ilustruje jak jedno wynika z dru-
giego, przenika się i współistnieje. 

Nierozerwalnym elementem pro-
jektu jest zorganizowanie zespołu 
pracowni, w  których można będzie 
konstruować i budować rozmaite mo-
dele i  urządzenia, na wzór dawnych 
manufaktur rzemieślniczych oraz – 
dla wypełnienia luki jaka pozostała po 
zlikwidowaniu ZPT w  szkołach oraz 
instytucjach mających za zadanie roz-

wijać zdolności politechniczne (misja 
edukacyjna). Przykład: stworzenie ko-
lekcji np. przyrządów przy pomocy któ-
rych wielcy naukowcy (Pascal, Volta, 
Ampere, Galvani i inni) przeprowadzali 
słynne eksperymenty i odkrywali pod-
stawowe prawa fizyki, to jest przedsię-
wzięcie o walorach edukacyjnych i wy-
chowawczych: budowanie użytkowych 
przedmiotów mogących służyć do waż-
nych celów to proces będący swoistym 
perpetuum mobile – nauka przez zaba-
wę, czyli tradycyjne połączenie tego, co 
przyjemne z tym, co pożyteczne. 

Proces wydaje się być prosty i czytel-
ny: odwiedzający Laboratorium młody 
człowiek, ma do wyboru wiele opcji, 
których nie otrzyma w żadnym innym 
miejscu: przez oglądanie wyjątkowych 
przedmiotów, poznawanie zasady ich 
działania i funkcji użytkowych, po czyn-
ny udział w ich budowie i uruchamianiu. 
Możliwość zaprezentowania własnych 
pasji i kolekcji innym oraz wymianę do-
świadczeń na każdym szczeblu: od po-
czątkującego po zaawansowany. 

Co będziemy robić? Gromadzić 
zbiory z  dziedziny historii techniki 
i  jej współczesnego rozwoju, a  także 
zbiorów z wybranych dziedzin kultury 
materialnej, działać na rzecz ochrony 
zabytków techniki, rzemiosła i  wzor-
nictwa, organizować lekcje muzealne 
dla dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym, prowadzić działalność edytor-
ską i  wydawniczą, specjalizując się 
w  opracowaniach niszowych, wzoro-
wanych na klasycznych pozycjach te-
go typu projektowanych w  „złotych” 
latach 60. i 70. XX w. n

Więcej informacji o projekcie  
Laboratorium Technopolis na stronie  

www.skarbypodkarpackie.pl

Przedmiotem opracowania jest koncepcja utworzenia placówki kulturalnej, łączącej w  sobie 
istotę muzeum techniki oraz ośrodka prezentacyjno-politechnicznego. Placówki ukazującej 
fenomen rozmaitych pamiątek i przedmiotów, najnowsze rozwiązania i osiągnięcia znajdujące 
zastosowanie w  życiu codziennym, jako wypadkową dokonań historycznych z  jednoczesną 
dbałością o  dziedzictwo popkulturowe. Przedsięwzięcie nawiązuje do rodzimych tradycji, 
pielęgnowanych w  latach „środka” ubiegłego stulecia oraz współczesnych wzorców, pocho- 
dzących z rozwiniętych krajów europejskich, USA, Japonii: ekspozycji tematycznych, pracowni 
i klubów politechnicznych oraz warsztatów eksperymentalnych, nastawionych na popularyzację 
wybranych zagadnień z historii rzemiosła, techniki oraz stymulujących szeroki rozwój zdolności 
manualnych, politechnicznych i intelektualnych, wyrabiających szacunek dla pamiątek kultury 
materialnej oraz wzornictwa przemysłowego.

Hrad Kamieniec v Odrzykoni pri Krosne, obran-
ná stavba postavená v 14. storočí, predstavuje jeden 
z  najkrajších príkladov trvalého prepojenia stavby 
s prírodou. Je situovaný na skalnej vyvýšenine, na 
kraji Czarnorzecko-strzyżowského prírodného par-
ku. Základ hradu tvorí skalný masív z ciężkowického 
pieskovca, siahajúci do výšky cca 15 m. Kamieniec sa 
zachoval ako strážny hrad so stredovekými obran-
nými prvkami bez modernizácie v duchu novodobej 
fortifikácie. Použitý systém obrany stenami na hrade 
bez veží je opisovaný ako kamiencová verzia, čiže naj-
skoršia, geometrická forma hradu, ktorá využíva pri-
rodzenú nedostupnosť terénu. 

V roku 1348 patril hrad Kamieniec kráľovi Kazi-
mírovi Veľkému. Po roku 1390 ho Ladislav Jagelovský 
daroval kancelárovi Klemensovi z  Moskorzeva. On 
vytvoril základy vplyvu rytierského rodu Pilavitov. Ka-
mieniec sa stal rezidenciou Klemensa, ktorého vnu-
ci v roku 1452 prijali podľa názvu hradu priezvisko 
Kamieniecký. 

Modernizačné práce, ktoré uskutočnili nasledu-
júci majitelia, Severín Boner po roku 1530, na Stred-
nom hrade a  Korczynskom predhradí, dali interiéru 
hradu renesančný šat. Podobný charakter malo 
reštaurovanie Vysokého hradu, ktoré uskutočnili 
Skotnickí na začiatku 17. stor. Úloha Kamienca ako 
obranného hradu a  strategického bodu sa skončila  
v 1. polovici 18. storočia, hrad čoraz viac chátral a  v 
roku 1786 bol zničený.

V roku 1952 bola zabezpečená najohrozenejšia, 
juhozápadná časť fasády Vysokého hradu. Opravila sa 
severná stena Stredného hradu a  juhovýchodný roh 
vysokého hradu. Od roku 1951 sa uskutočnil arche-
ologický prieskum. 

Po roku 1990 nastali pre objekt ťažké časy, hrad 
bol prakticky zbavený vlastníckej starostlivosti, deva-
stovaný vandalmi. Rok 1995 sa pre dejiny Kamienca 
ukázal ako prelomový. Zberateľ a  milovník pamia-
tok z  Krosna si prenajal od samosprávy korczynskú 
časť hradu. Zaviedol 24-hodinové stráženie objek-
tu, vykonal dokončovacie práce objektu strážnice  
a v jej interiéri otvoril menšie múzeum, ktoré vybavil 
zbierkami zo svojej kolekcie. Od roku 1995 do 1997 
financoval širokú škálu výskumných a  reštaurátor-
ských prác v areáli Stredného hradu. Archeologický 
výskum umožnil zníženie úrovne nádvoria na úroveň 
zo 16. storočia a  vyčistenie miestností priliehajúcich 
k múru predbránia Vysokého hradu až po pôvodné 
podlahy. Obnovil sa komunikačný ťah zo Stredného 
hradu na Vysoký hrad so zachovaním existujúcich 
schodov z rozobranej fary v obci Rogi. Boli ošetrené 
steny kaplnky, v jej interiéri sa odkryli klenbové stĺpy, 
tehlové rebrá, kropeničky, keramická dlažba, neskoro-
gotický portál a pastofórium vo východnej stene.

Historická ruina 
Kamieniec
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W 1348 roku zamek Kamieniec należał do 
króla Kazimierza Wielkiego. Po roku 1390 
został podarowany przez Władysława Ja-

giełłę podkanclerzemu Klemensowi z  Moskorze-
wa. Stworzył on podstawy potęgi materialnej rycer-
skiego rodu Pilawitów, rozbudował Zamek Wysoki, 
wzniósł od strony wschodniej Zamek Średni, a od 
strony zachodniej Przedzamcze Odrzykońskie 
jako antemuralium Zam-
ku Wysokiego. Na piętrze 
Zamku Wysokiego ulokował 
i  uposażył kaplicę, konse-
krowaną w  roku 1402 oraz 
ustanowił dla niej kapelana 
z  krośnieńskiego klasztoru 
franciszkanów. Pod koniec 
XIV w. Kamieniec stał się re-

zydencją Klemensa, którego 
wnukowie w roku 1452 wła-
śnie od nazwy zamku przy-
jęli nazwisko Kamienieckich. 
W  połowie XV wieku Hen-
ryk Kamieniecki rozbudował 
Przedzamcze Odrzykońskie. 
W  naroża baszt od strony 
drogi wmurowano kamien-
ne tarcze z  herbem Pilawa, 
jako symbolicznym znakiem 
władzy i  pozycji społecznej 
rodu. Tuż po połowie XV w. 

na Zamku Średnim powstała trójprzęsłowa kapli-
ca ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym 
na kroksztynach. Połowa XV w., kiedy dokonał 
się pierwszy podział dóbr należących do Kamie-
nieckich, to okres największej świetności zamku. 
Wzrost zamożności i  pozycji społecznej rodu Pi-
lawitów był zasługą Henryka (zmarł w 1488 roku). 
Najwybitniejszym z synów Henryka był najstarszy 
Mikołaj, związany z dworem królewskim, hetman 
małopolski kierujący obroną ziem ruskich. W  ro-
ku 1502 król mianował Mikołaja Kamienieckiego 
pierwszym w historii wojska polskiego hetmanem 
wielkim koronnym. 

tekst Ewa Lorentz, fot. Andrzej Kołder,d O b R a  u R at O w a n e

kamieniec
historyczna 

ruina
W toku rozważań nad problemami konserwatorskimi średniowiecznej architektury obronnej 
warto zaprezentować zamek Kamieniec w Odrzykoniu koło Krosna. To dzieło obronne wznie- 
sione w  XIV w. stanowi jeden z  najpiękniejszych przykładów trwałego powiązania budowli 
z  krajobrazem. Położony jest na skalnym wzgórzu, na skraju Czarnorzecko-Strzyżowskiego 
Parku Krajobrazowego. Fundamentem zamku są wychodnie skalne piaskowca ciężkowickiego 
sięgające do wysokości ok. 15 m. Kamieniec zachował się jako warownia operująca średnio- 
wiecznym zasobem elementów obronnych, nie poddany modernizacji w  duchu fortyfikacji 
nowożytnej. Zastosowany tu system obrony ścianowej w  zamku bezwieżowym, określany 
jest jako odmiana kamieńcowa, czyli najwcześniejsza, geometryczna postać zamku wyko- 
rzystująca naturalną niedostępność terenu.

RZESZÓW

Krosno

Odrzykoń

Kamieniec, rzut z 2009 r., 
oprac. E. Lorentz, J. Marosz. 

1. Zamek Wysoki; 2. Zamek Średni; 
3. Przedzamcze Odrzykońskie;  

4. Przedzamcze Korczyńskie

Kamieniec, ruiny zamku. Widok od 
południa, stan w roku 2003, fot. 
lotnicza w zbiorach A. Kołdera
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Okres współgospodarowania braci Kamieniec-
kich na zamku zakończył się w roku 1512 układem 
o  podziale majątku. Jednak zmiany w  programie 
budowlanym związane z  połączeniem obronnej 
roli zamku z funkcją rezydencji, wprowadzane były 
stopniowo już pod koniec XV w. W tym czasie do 
Zamku Średniego zostało dobudowane od wscho-
du Przedzamcze Korczyńskie. Przesunięta zosta-
ła linia obrony Zamku Wysokiego, a  od północy 
i wschodu wprowadzono suchą fosę i wał ziemny. 
Do kurtyny południowej, między Zamkiem Wy-
sokim i  Średnim, dobudowano półkolistą wieżę, 
wysuniętą przed lico murów. Równocześnie na 
Zamku Wysokim nadbudowano najwyższą kondy-
gnację z  reprezentacyjną częścią mieszkalną oraz 
wydzielonym chodnikiem straży i  rzędem machi-
kuł nadwieszonych na kamiennych kroksztynach. 
Równie reprezentacyjny charakter miała sala sto-
łowa powstała na piętrze Zamku Średniego. Tak 
ukształtowany czteroczłonowy, średniowieczny 
zespół zabudowy wzgórza zamkowego po-
został nie zmieniony, pomimo podziałów 
własnościowych, jakie dokonały się w roku 
1530 i  utraty statusu rezydencji rodowej, 
co nastąpiło w połowie XVII w. 

Prace modernizacyjne prowadzone przez 
Seweryna Bonera po roku 1530 na Zam-
ku Średnim i  Przedzamczu Korczyńskim 
nadały wnętrzom nowożytny kostium. Po-
dobny charakter miała restauracja Zamku 
Wysokiego dokonana przez Skotnickich na 
początku XVII w. Na tym etapie zamknęła 
się historia budowlana zamku. Rola Ka-
mieńca jako warowni i punktu strategicz-
nego skończyła się w I połowie XVII w. Po-
mimo remontów wnętrz podejmowanych 
przez kolejnych właścicieli, zamek w  po-
łowie XVIII w. coraz bardziej chylił się ku 
upadkowi, a w 1786 był już zrujnowany.

Jako najpopularniejsza wśród starożytni-
ków ruina w Galicji, zamek w Odrzykoniu, 
staje się niezwykle ważnym elementem 

polskiej tradycji romantycznej. Przemiana zam-
ku w ruinę symbolicznie wiązana jest z upadkiem 
Rzeczypospolitej. Znajduje to wyraz w  literaturze 
oraz licznie publikowanych widokach zamku. Ja-
ko pierwszy maluje widok ruin Odrzykonia Adam 
Gorczyński (późniejszy Konserwator Galicji Za-
chodniej) w  roku 1837. W  roku 1839 we Lwowie 
ukazuje się Zemsta Aleksandra Fredry. Kapitan 
armii napoleońskiej, hrabia Aleksander Fredro 
dzięki małżeństwu z Zofią z Jabłonowskich, został 
w roku 1828 właścicielem zamku odrzykońskiego. 
Dotarłszy do archiwaliów sporu o  mur graniczny, 
jaki wiedli w XVII w. Firlejowie i Skotniccy, umie-
ścił akcję komedii w scenerii ruin zamkowych. Rok 
1842 przynosi publikację poematu Seweryna Gosz-
czyńskiego Król zamczyska. Romantyczna wizja 
ruin Kamieńca przedstawiona w utworze, ma swe 
źródło w  bezpośrednich wrażeniach poety, któ-
ry goszcząc we dworze Jabłonowskich odwiedził 
Odrzykoń. Na zamku spotkał ekscentrycznego 
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Kamieniec, ruiny zamku. Widok 
od zachodu, stan w roku 2003, fot. 

lotnicza w zbiorach A. Kołdera

Od lewej: Adam Gorczyński, Ruiny 
zamku w Odrzykoniu, 1837 r., 

fot. z katalogu aukcyjnego  
Nautilus, 2005 r.;  

widok od południowego wschodu 
na Zamek Wysoki, rysunek Jana 
Matejki ok. 1860 r., reprodukcja  

z „Tygodnika Ilustrowanego”, 1866 r.
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rezydenta odrzykońskich ruin – 
Machnickiego, którego uczynił póź- 
niej tytułowym bohaterem poematu. 
Wpływ popularnego dzieła Gosz-
czyńskiego na sposób interpreta-
cji ruin odrzykońskich okazał się 
ogromny. W  roku 1860 powstaje 
cykl rysunków Jana Matejki reje-
strujących wygląd Odrzykonia. Jest 
wśród nich inspirowana poematem 
wizja króla zamczyska - Machnic-
kiego, stojącego u wrót Zamku Wy-
sokiego. W 1874 roku Konserwator 
Galicji Wschodniej Mieczysław Po-
tocki, pisze o  Goszczyńskim i  roli 
jego dzieła: „geniusz poety stanął 
na straży tej wielkiej ruiny, której 
odtąd jedynie burze czasu zagrażać 
mogą, bo troskliwa opieka i właści-
ciela i  rządu zniszczeniu ręki ludz-
kiej położyła tamę”. Potocki uzy-

skuje od naczelnika powiatu zakaz rozbiórki ruin 
zamkowych, a od gminy miejskiej zobowiązanie do 
obsadzenia stoków krzewami zabezpieczającymi 
przed osuwaniem. W ratowanie zamku włącza się 
także Władysław Łuszczkiewicz, który jako wybit-
ny znawca architektury średniowiecznej, dokonuje 
naukowej analizy założenia, publikuje plan i widoki 
zamku. W roku 1888 właścicielki Kamieńca, Zofia 
Szeptycka i  Zofia Starowieyska podejmują kore-
spondencję ze Stanisławem Tomkowiczem, ów-
czesnym konserwatorem zabytków, zwracając jego 
uwagę na groźbę całkowitego zawalenia się zamku 
wskutek rozbierania ruin przez okoliczną ludność, 
która wywożone kamienie używa jako materiał bu-
dowlany. W wyniku podjętych starań przez Towa-
rzystwo Opieki nad Zabytkami, w roku 1906 pod-
szkarpowano północno-zachodni narożnik Zamku 
Wysokiego, jako najbardziej zagrożoną jego część.

Artyści XIX wieku swoimi działaniami ukształto-
wali w świadomości społecznej okolic, obraz zamku 
w Odrzykoniu jako ruiny historycznej pełniącej przez 
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Zamek w Odrzykoniu. Widok od zachodu, rysunek 
Jana Matejki ok. 1860 r., reprodukcja z „Tygodnika 
Ilustrowanego”, 1866 r.

Zamek Średni. Widok w kierunku zachodnim na dziedziniec po usunięciu zasypiska kaplicy i pomieszczeń przy 
murze granicznym (1996 r.). W czasie prac archeologicznych wydobyto z gruzu liczne kamienne fragmenty detali 
architektonicznych: portali, obramień okiennych, gzymsów itp.

Pomnik Tadeusza Kościuszki na zamku w Odrzykoniu,  
1901 r., reprodukcja z Albumu Odrzykońskiego 
J. Zajączkowskiego,  arch. WUOZ Delegatura w Krośnie

Zamek Kamieniec, romantyczna rekonstrukcja, widokówka,  
reprodukcja z książki Odrzykoń – stąd nasz ród, Wydawnictwo Apla

Widok ruin na jednym z najstarszych zdjęć z końca XIX wieku
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cały okres swego trwania misję kulturową „świadec-
twa przywołującego przeszłość”. Emocjonalny powrót 
do kultu narodowej przeszłości w stulecie insurekcji 
kościuszkowskiej, miał konsekwencje o  wymiarze 
artystycznym. Na zamówienie gminy odrzykońskiej 
rzeźbiarz Andrzej Lenik wykonał w kamieniu popier-
sie Tadeusza Kościuszki. Latem 1894 roku ustawiono 
je wraz z cokołem na Zamku Wysokim. I do dzisiaj 
stanowi nieodłączną część ruin. 

Popularyzacja historycznej ruiny zamku odrzy-
końskiego wśród miejscowej społeczności dokonu-
je się na przełomie XIX i XX w. poprzez twórczość 
artystów emocjonalnie związanych z  ziemią kro-
śnieńską. Wśród nich są: fotograf Jan Zajączkowski 
twórca Albumu odrzykońskiego wydanego w  1901 
roku oraz malarz Seweryn Bieszczad. W  latach 
1890–1923 namalował on kilkadziesiąt obrazów 
przedstawiających ruiny zamku odrzykońskiego.

Romantyczny pietyzm dla ruin Odrzykonia uza-
sadnił sens społecznego funkcjonowania ruiny, co 
wpłynęło na sposób interpretacji konserwatorskiej 

obiektu w  XX w. Na żad-
nym etapie prac nie po-
jawił się bowiem pomysł 
pełnej rekonstrukcji zamku. Rola, jaką historycznej 
ruinie Odrzykonia nadali jej odbiorcy w XIX i po-
czątkach XX w., determinuje też obecny pogląd na 
zakres ingerencji w stan istniejący obiektu. 

W  roku 1952 dzięki zabiegom ówczesnego ge-
neralnego konserwatora zabytków Jana Zachwa-
towicza i  wojewódzkiego konserwatora zabytków 
w  Rzeszowie Jerzego Tura, zabezpieczono najbar-
dziej zagrożony południowo-zachodni odcinek 
elewacji Zamku Wysokiego. Równocześnie wyko-
nano inwentaryzację oraz wstępny projekt zabez-
pieczenia długich odcinków murów. Naprawiono 
lico kurtyny północnej Zamku Średniego oraz 
narożnik południowo-wschodni Zamku Wysokie-
go. Od roku 1951 prowadzono badania archeolo-
giczne. Od roku 1967 Zespół Badań nad Polskim 
Średniowieczem UW i PW kierowany przez Marię 
Brykowską wykonał szczegółową inwentaryzację 
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Od lewej: Zamek Średni, odbudowana bryła kaplicy zamkowej i odtworzone pomieszczenia przy 
przedbramiu Zamku Wysokiego. Na pierwszym planie kamienne pozostałości gotyckiej bramy 
prowadzącej na dziedziniec Zamku Średniego (2007 r.)

Współczesny widok na ruiny; po lewej Zamek Wysoki,  
po prawej odbudowywany Zamek Średni

Makieta średniowiecznego zamku Kamieniec, projekt architekt Marek Gransicki
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konserwatorską oraz badania architektoniczne. 
Kontynuacją tych prac był projekt konserwatorski 
autorstwa Marii Brykowskiej. Ponieważ ruiny nie 
tworzyły zamkniętego wnętrza, nie istniejący mur 
zewnętrzny południowy miał zostać nadmurowa-
ny do takiej wysokości, aby zamknął koncepcyjnie 
wnętrze i uniemożliwił niekontrolowane wejście na 
zamek. Zaplanowano naprawę korony murów przy 
zachowaniu nie zmienionego zarysu sylwety ruin. 

Najważniejsze prace objęły mury kurtyn: połu-
dniowej, wschodniej, budynek wartowni i bramę na 
Zamku Średnim. Odtworzone w trakcie prac kurty-
ny, miały charakter uzupełnień interpretacyjnych. 
Stosowano metodę anastylozy, wykorzystując ory-
ginalny kamień i detale architektoniczne pozyskiwa-
ne z  wykopalisk archeologicznych. Z  perspektywy 
czasu, dostrzec można jednak pewne mankamenty 
prac. Dotyczą one techniki uzupełniania murów bez 
kotwienia oraz estetyki uzupełnień. Sztywne wykoń-

czenie korony murów wykonane z  betonu 
oraz nieautentyczny rysunek spoin zalewa-
nych lub zacieranych silną zaprawą cemen-
tową, dają efekt negatywny. 

Prace prowadzone ze środków budżeto-
wych, zostały wstrzymane decyzją wojewo-
dy w roku 1990. Nastąpił trudny okres dla 
obiektu, faktycznie pozbawionego opieki 
właścicielskiej, skazanego na dewastację 
wandali i pseudoturystów. Zamek położony 

na granicy dwóch gmin: Korczyny i  Wojaszówki, 
stał się problemem zarówno dla służb konserwa-
torskich, jak i władz samorządowych.

Rok 1995 okazał się przełomowy dla dziejów Ka-
mieńca. Andrzej Kołder, krośnieński kolekcjoner 
i  pasjonat zabytków, wydzierżawił od gminy kor-
czyńską część zamku. Wprowadził całodobowy do-
zór, przeprowadził prace wykończeniowe w budyn-
ku wartowni i otworzył w jego wnętrzu niewielkie 
muzeum wyposażając je w zbiory ze swojej kolek-
cji. Od 1995 roku sfinansował szeroki zakres prac 
badawczych i odtworzeniowych w obrębie Zamku 
Średniego. Badania archeologa Antoniego Lubel-
czyka pozwoliły na obniżenie poziomu dziedzińca 
do poziomu użytkowego z XVI w. i odgruzowanie 
do poziomu posadzek pomieszczeń przylegających 
do muru przedbramia Zamku Wysokiego. Odtwo-
rzony został ciąg komunikacyjny z Zamku Średnie-
go na Zamek Wysoki z zachowaniem istniejących 
czterech stopni i  wkomponowaniem w  miejsce 
stopni nieistniejących, schodów z rozebranej pleba-
nii w Rogach. Odgruzowano ściany kaplicy, odsła-
niając w jej wnętrzu wsporniki sklepienne, ceglane 
kształtki żeber, kropielnicę, posadzkę ceramicz-
ną, portal późnogotycki i  wnękę sakramentarium 
w ścianie wschodniej.

Wydobycie i uczytelnienie elementów struktury 
materialnej zamku w  postaci kaplicy i  muru gra-
nicznego, zwiększyło zasób wartości treściowych 
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Portret Aleksandra Fredry wykonany przez 
Jana Kantego Maszkowskiego w 1863 r. 

Srebrny dzwonek z herbem Pilawa,  
własność S. Kamienieckiego (1604 r.)

W czasie wykopalisk odnaleziono 
kamienne detale z połowy XV w.

Od lewej: Zamek Średni – 
widok od strony Przedzamcza 
Korczyńskiego; budynek wartowni 
zrekonstruowany według projektu 
Janusza Hanusa przez PP PKZ  
O/Jarosław, stan w roku 1995

Tarcza herbowa z drzwi zamkowych  
z wizerunkiem herbu Pilawa, XIV/XV w.
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ruin. Mur graniczny stał się naturalną scenografią 
dla teatralnych spektakli Zemsty. Kameralne wnę-
trze dziedzińca Zamku Średniego od 1995 roku jest 
miejscem koncertów i  występów artystycznych. 
Starania kustosza muzeum zamkowego przyniosły 
w  roku 1996 zgodę metropolity przemyskiego ar-
cybiskupa Józefa Michalika na odprawianie latem 
polowych, niedzielnych mszy świętych na zamku, 
w sąsiedztwie dawnej kaplicy. Decyzja ta sprawiła, 
że w odgruzowywaniu dziedzińca, na którym miały 
być odprawiane msze, spontanicznie wzięli udział 
mieszkańcy Podzamcza i okolic. 

Dopiero w  1998 roku ruiny zamku Kamieniec 
zostały uznane za własność Skarbu Państwa. Ko-
misyjnie podjęto odważną decyzję oddania zam-
ku w  wieloletnią dzierżawę osobie prywatnej, na 
podstawie precyzyjnego programu zagospodaro-
wania. Dzierżawca zobowiązał się do zachowania 
charakteru zabytkowego nieruchomości, a  przede 
wszystkim do należytego utrzymania, konserwa-
cji i  opieki zabezpieczającej przed zniszczeniem 
oraz uszkodzeniem. 

Zakres prac podjętych przez kustosza zamku od 
roku 1998 dotyczył przede wszystkim ratowania 
zagrożonych sklepień piwnic na Zamku Wysokim. 
Kontynuowano prace przy nadbudowaniu korony 
murów kaplicy z  montażem zachowanego deta-
lu architektonicznego. Odsłonięto szyję bramną 
między Zamkiem Średnim a  Przedzamczem Kor-
czyńskim. Wykonano odprowadzenie wody z dzie-
dzińca Zamku Średniego. Rozpoczęto usuwanie 
samosiewek drzew i  krzewów z  korony murów, 
dziedzińców i  fosy. Awaryjny stan północnej i za-
chodniej ściany Zamku Wysokiego, spowodował 
konieczność pilnego wykonania prac zabezpiecza-
jących. Ze względu na znaczną wysokość i trudny 
dostęp, ubytki warstwy licowej muru ściany północ-
nej i zachodniej uzupełniano metodą alpinistyczną. 

W  latach 2001–2003 na Przedzamczu Korczyń-
skim, w zespole bramy wjazdowej odsłonięto mury 
obwodowe pomieszczenia gospodarczo-stajennego 
oraz dwa parterowe budynki przybramne pełniące 
funkcję pomieszczeń dla straży. Jedno z  tych po-
mieszczeń zrekonstruowano lokalizując w nim kasę 
biletową i miejsce sprzedaży pamiątek. We wnętrzu 
wmontowany został strop belkowy i  deski podło-

gowe z  rozebranego spichlerza 
w  Humniskach oraz drzwi klep-
kowe ze spichlerza w  Zręcinie. 
W latach 2001–2003 we wnętrzu 
muzeum zamkowego do stropu 
żelbetowego na piętrze podwie-
szony został strop deskowy wraz 
z  profilowaną fasetą pochodzącą 
z  drewnianego kościoła w  Jasio-
nowie. Na stropie została wyko-
nana iluzjonistyczna dekoracja 
malarska w formie kasetonów z li-
ściastymi rozetami, wzorowana na 
dekoracji stropu jednej z kamienic 
w  Lewoczy. Pomimo, że zamek 
stanowi obecnie zaledwie czwartą 
część pierwotnej substancji, jako 
zabytek skutecznie spełnia swą 
rolę społeczną. n
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Podstawa brązowego świecznika z herbem Lewart 
 ufundowany przez biskupa Henryka Firleja (ok. 1630 r.)

Portrety ostatnich właścicieli zamku Kamieniec w nim mieszkających: 
 Marii ze Świdzińskich Jabłonowskiej i Józefa hr. Jabłonowskiego (przed 1850 r.)

Sala na piętrze muzeum zamkowego z portretem Hetmana Wielkiego Koronnego Mikołaja Kamienieckiego

Wręczenie sztandaru jednostce 21 Rejonowych Warsztatów 
Technicznych w Rzeszowie im. Hetmana Wielkiego Koronnego 

Mikołaja Kamienieckiego. W pobliżu sztandaru najstarszy 
członek rodu – Stanisław Kamieniecki. Na rękawach 

mundurów widoczne emblematy z herbem Pilawa, (2000 r.)
S. 
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Podziwiając wiatrową farmę w  Orłach pod Przemyślem 
często nie zdajemy sobie sprawy z  tego, że wiatraki 
w  podkarpackim krajobrazie to przecież nic nowego. 
O  tym, że jeszcze pół wieku temu w  naszym regionie 
co najmniej kilkadziesiąt wiatraków napędzało młyny, 
przypomniała w roku ubiegłym wystawa fotografii w Mu- 
zeum Kresów w  Lubaczowie. Jej autorami byli Grażyna  
Stojak oraz Jerzy Ginalski, którzy na swoich barwnych 
fotografiach pokazali niepowtarzalną urodę zachowa- 
nych, starych drewnianych wiatraków. Warto pamiętać, 
że były one na wsi źródłem postępu i  siły, głównie 
w  międzywojennej Polsce. Najpierw wiatraki kozłowe, 
potem paltraki, a pomiędzy nimi turbiny wiatrowe. Tak 
było, a dzisiaj to już niemal historia. Piękna historia. Ale 
jest to już PIĘKNO ODCHODZĄCE. Odchodzące tylko czasem 
do skansenów, zwykle bowiem ginące bezpowrotnie... 

Na skrzydłach 
wiatraków…

Ksiądz Bronisław Domino był wielkim pasjonatem dawnych sprzętów, które były używane w  gospodar- 
stwach wiejskich. W latach 90. XX wieku zaczął gromadzić swoje zbiory w prywatnym skansenie na parceli 
za plebanią w Szufnarowej. Przeniósł tam kilka wiatraków, głównie kozłowych, m.in. z Kozłówka, Szufna-
rowej, Wiśniowej i Wielopola Skrzyńskiego, a także turbinę wiatrową „domowego przemysłu” (na zdjęciu 
poniżej po prawej). Niestety, po śmierci ks. Domino 
idea skansenu nie znalazła kontynuatorów.

Wiatrak z  Różanki został zbudowany przez Franciszka Szaro 
w  1932 roku. Następnie był własnością Władysława Szaro i  jego 
synów: Tadeusza i Jana, którzy odrestaurowali go w 1998 roku. Dziś 
nie jest używany, służy do prezentacji młodzieży szkolnej i osobom 
zainteresowanym. We wnętrzu zachowały się oryginalne drew- 
niane urządzenia, z elementami mechanizmu wiatraka kozłowego 
i wypalonymi na nich napisami. Widoczna jest pozioma oś obrotu, 
koło palczaste i skrzynia zsypowa na ziarno.

RZESZÓW

Strzyżów

Szufnarowa
Różanka
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Wiatrak kozłowy w Kalembinie postawiony jest pośród pól, przy torach kolejowych linii Rzeszów – 
Jasło, na obrzeżu terenu zabudowanego. Pole to zostało zakupione przez Franciszka Szaro z  Różanki 
po jego powrocie z  Ameryki dla syna. Wiatrak zbudowany został w  1934 roku przez Jana Szaro,  

stryja Władysława Szaro z  Różanki. Kolejny Jan 
Szaro (syn Jana) remontował go w  latach 70. 
XX wieku i  przerobił na paltraka: dodał „ogon” 
do mechanizmu poziomej osi oraz wybudował 
betonową platformę z metalową szyną, na któ- 
rej wiatrak się obraca. Wiatrak utrzymany 
jest w  duchu miejscowej tradycji ciesielskiej, 
z wykorzystaniem innowacji mechanicznych ro- 
dem z przemysłu naftowego. Na zdjęciu 82-letni 
właściciel, Jan Szaro.
Oryginalny mechanizm zachowano (podobny jest 
on do mechanizmu w Różance), wyremontowano 
także konstrukcję i  założono nowy szalunek 
z desek. Mechanizm jest nadal czynny, ale wyko- 
rzystywany okazjonalnie. Wyjątkowość tego wia- 
traka polega na tym, że jest właściwie jedynym 
działającym wiatrakiem kozłowym poza skan- 
senami na Podkarpaciu.

Wiatrak w  Woli Czudeckiej jest trudny do znalezienia w  krajobrazie. Położony jest na wzgórzu, 
w niezbyt gęstej zabudowie wiejskiej. Należy do grupy wiatraków strzyżowskich o sześciu śmigach 
połączonych obręczą z  drutu. Wykazuje duże podobieństwo do młyna wiatrowego w  Kalembinie 
i Różance. Najprawdopodobniej, tak jak i inne na Pogórzu Strzyżowskim, zbudowany był przez maj- 
stra z  Nawsia, którego nazwiska nie znamy. Wiatrak kozłowy  
w Woli Czudeckiej (obecnie Przedmieście Czudeckie) należy do 
Wiktorii Wiśniewskiej, której ojciec kupił go po wojnie i przeniósł 
na obecną parcelę. 

Powojenna turbina wiatrowa w Lutczy,  
mająca ponad 50 lat 

Siłownia wiatrowa w Przedmieściu Dubieckim 
wybudowana na przełomie lat 70 i 80. XX wieku

RZESZÓW

Strzyżów
Wola Czudecka

Przedmieście 
Dubieckie

Lutcza

Kalembina

Veterné mlyny boli niekedy v našej podkar-
patskej krajine stálym prvkom. Ešte pred polsto-
ročím poháňalo mlyny v tomto regióne nieko-
ľko desiatok veterných mlynov. Pripomenula to  
v minulom roku výstava fotografií v Múzeu pohra-
ničia v Lubaczove. Jej autormi boli Grażyna Stojak 
a Jerzy Ginalski, ktorý na svojich živých fotogra-
fiách ukázali neopakovateľnú krásu zachovaných, 
starých drevených veterných mlynov.



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

Książka w  sposób kompleksowy prezentuje historię życia, kultury i  obyczajów społeczności żydow-
skiej w Głogowie, przez ponad 250 lat związanej z  tym miastem. Zawiera szereg informacji o przedwojen-
nej gminie wyznaniowej, a  także statystycznie opracowane dane związane z  liczebnością tej społeczności. 
Autor przedstawił rolę znanych osób pochodzenia żydowskiego związanych z miastem, jak i zwyczaje oraz 
obrzędy religijne tego narodu. To pierwsza tego typu publikacja dotycząca Żydów, dawnych mieszkańców 
Głogowa Małopolskiego.

Jan Krawiec, Społeczność żydowska w Głogowie Małopolskim, Głogów Małopolski 2010

Książka zawiera opisy najbardziej interesujących zabytków architektury drewnianej w ponad 350 miejscowo-
ściach w Polsce. Najliczniej reprezentowane są obiekty sakralne, głównie kościoły i cerkwie. Znacznie mniejszą 
grupę stanowią zabytki architektury świeckiej (ratusze, dwory, wille) oraz zabytki gospodarcze i przemysłowe 
(spichlerze, tężnie, młyny, wiatraki). Ponad 70 stron (na 565) zajmują obiekty z obszaru województwa podkar-
packiego. Autorka, historyk sztuki, opisuje zarówno perły architektury drewnianej, m.in. kościoły w  Bliznem, 
Brzezinach, Cmolasie, Haczowie, Trzcinicy, jak i cerkwie m.in. w Chotyńcu, Gorajcu, Piątkowej, Radrużu. Docenia 
drewnianą zabudowę uzdrowiska Iwonicz Zdrój i innych zabytkowych miasteczek np. Jaślisk, Kalwarii Pacław-
skiej i Pruchnika , a także drewniany pałacyk myśliwski w Julinie (opisany pod literą W, bo we wsi Wydrze). 

Grażyna Ruszczyk, Architektura drewniana w Polsce, Wydawnictwo Muza, 2009

Tematyka badań regionalnych oraz historia pogranicza polsko-słowackiego i polsko-ukraińskiego jest 
od lat obecna w badaniach naukowych pracowników Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pu-
blikacja zawiera zbiór rozpraw naukowych z różnych dziedzin historycznych, które łączy pojęcie regionu. 
Artykuły wzbogacają stan wiedzy o dziejach „małych ojczyzn” Europy Środkowo-wschodniej, a w losach 
małych regionów jak w lustrze odbija się historia państw i narodów, nie tylko z tej części Europy.

Z dziejów regionów Europy Środkowo-wschodniej w XIX i XX w., pod redakcją 
Mariana Stolarczyka, Jerzego Kuzickiego, Pawła Graty, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008

Efektem realizacji przez uczniów 
Zespołu Szkół Publicznych w  Koń-
skiem projektu „Pamiętajmy o  przy-
drożnych kapliczkach” było m.in. 
wydanie tej książeczki. Dodatkowo 
trwające przez cały marzec 2009 r. 
prace doprowadziły do renowacji po-
chodzącej z końca XIX wieku kamien-
nej kapliczki, należącej do rodziny 
Klimowiczów, w  Witryłowie. Publi-
kacja przedstawia efekty projektu 
z  zakresu dziedzictwa kulturowego, 
a także zestaw zdjęć cennych obiek-
tów wkomponowanych w  krajobraz 
wsi gminy Dydnia.

Książka ta rozpoczyna cykl 
wydawniczy pt. „Biblioteka 
ŚLADU”, jej tom pierwszy 
to wspomnienia nieżyjącego 
prezesa Związku Sybiraków 
w  Rzeszowie. Rozpoczyna je 
opowieść o  dzieciństwie 
w przedwojennym Nieświeżu, 
następnie wywózce w  czasie 
sowieckiej okupacji do Ka-
zachstanu i  wreszcie powo-
jennej tułaczce zakończonej 
w Rzeszowie.

Pamiętajmy o przydrożnych kapliczkach, 
Wydawnictwo Ruthenus, Końskie 2009

Zbigniew Władysław Pasieka, Wichry wojny i… pokoju!, 
Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej 
„Ślad”, Rzeszów 2010


