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Numer 2 czasopisma wydany w ramach projektu  
Etnograficzne „Skarby Podkarpackie” dofinansowanego 
ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego



2 M u z e a l n i c t w o

Na całość Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu-
szowej, jednej z młodszych placówek tego ty-
pu w Polsce (otwarte 4 maja 1978 r.), składają 

się obecnie skansen, budynek synagogi (poł. XIX w.), 
w  którym zlokalizowano stałą wystawę obrazującą 
historię Kolbuszowej, oficyna podworska (II poł. 
XVII w.), która mieści biura oraz spichlerz w  Dzi-
kowcu (1787 r.), będący zapleczem magazynowym. 
Muzeum zgromadziło już ponad 20 tysięcy ekspo-
natów: strojów ludowych, wyrobów fajansowych 
i miedzianych, oleodruków, rzeźby ludowej dawnej 
i współczesnej, malarstwa polskiego, a także mebli. 

Ogólna powierzchnia skansenu wynosi ok. 26 ha. 
Ekspozycja została podzielona na dwa główne sek-
tory: lasowiacki i  rzeszowiacki. W  każdym z  nich 
odtwarza się tradycyjną zabudowę wsi z elementami 
charakterystycznymi dla danej grupy etnograficznej. Całości 
dopełnia otoczenie krajobrazowe: ogródki przydomowe, pola 
uprawne i zieleń rozdzielająca poszczególne zagrody. Zabudo-
wę skansenu wkomponowano w urozmaicony teren porośnię-
ty lasem i zagajnikami, dzięki czemu udało się oddać naturalny 
krajobraz dawnej wsi puszczańskiej. Sektory dzieli w  sposób 
naturalny duży staw hodowlany (ok. 4 ha) oraz przepływający 
przez skansen potok Brzezówka. 

Przed wejściem do wiejskiego sektora lasowiackiego usytu-
owano budynki charakterystyczne dla małomiasteczkowego 

budownictwa wschodniej Małopolski: chałupę dworkową, przeniesioną 
z Sędziszowa Małopolskiego (poł. XIX w.), pełniącą obecnie funkcję re-
cepcyjną, chałupę z Żołyni (1815 r.) i spichlerz z Ropczyc (k. XVIII w.).  
Jako swoistą ciekawostkę architektoniczną pokazuje się tu również ul 
pawilonowy z  Lubaczowa 
(pocz. XX w.), będący przy-
kładem zmieszania elemen-
tów architektury miejscowej 
z  elementami zapożyczony-
mi z terenów Austrii.

Skansen w  Kolbuszowej, 
mimo ustawienia już po-
nad 50 obiektów, jest ciągle 
w  budowie. W  tym roku 
z  sukcesem zakończony zo-
stał transfer i  rekonstrukcja 
drewnianego kościoła św. 
Marka Ewangelisty (1843 r.,  
fot. po lewej) z dawnej pod-
mieleckiej wsi Rzochów. 
Brakuje jeszcze niektórych 
typowych dla tych obsza-
rów zagród („józefińska” 
w  sektorze lasowiackim, 
czy „biedniackie” w  rzeszo-
wiackim), a  także zagród 
i urządzeń z ekspozycjami obrazującymi rzemiosła i przemysły prezen-
towanych terenów: folusze, piece do wytopu smoły i mazi. Brakuje także 
obiektów nieodłącznie związanych z dawną wsią i niezbędnych dla jej 
pełnej rekonstrukcji (zespołu dworskiego czy leśniczówki). Dopiero po 
ich pozyskaniu będzie można mówić o w miarę pełnej ekspozycji, dają-
cej obraz wsi Lasowiaków i Rzeszowiaków. n

tekst www.muzeum.kolbuszowa.pl, fot. Krzysztof Zieliński

Skansen z przyszłością

RZESZÓW

Kolbuszowa

Zagroda z Markowej (Szylarów) w sektorze Rzeszowiaków

Kuchnia w karczmie z Hadli Kańczuckich

Wiatrak typu „koźlak”, wzniesiony około 1910 r.  
w Dąbrówce, w 1919 r. przeniesiony do Hadykówki,  
a stamtąd w 1933 r. do Trzęsówki
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Rytuały i obRzędy

Rzeszowiacy

Skansen z przyszłością

Lasowiacy

Turki noworoczne z Urzejowic Katarzyna Ignas

Byli tu Szwedzi ? Jolanta Danak-Gajda

Monaster Werchracki Stanisław Kłos

Bruśnieński skarbiec Stanisław Kłos

Regionalna szopka 
bożonarodzeniowa Katarzyna Ignas

Kultura ludowa zamknięta 
w czterech ścianach Jakub Pawłowski

Jodłowa, Kolbuszowa 
i bracia Agatstein Andrzej Potocki

Drzwi do Niemirowa Janusz Mazur

Drzeworyty z Płazowa Agnieszka Szykuła-Żygawska

Tabory Wouwermana Barbara Adamska

Srebrny byk spod Radymna Jakub Czopek

Święta Trójca w Rzeszowie Wiktoria Helwin

Zwyczaj turecki w Radomyślu 
nad Sanem Tomasz Kosiek

P o d k a r P a c k i e

Drodzy Czytelnicy
Ważnym elementem każdej redakcji jest przekonanie tworzących 

ją dziennikarzy, że to, co piszą, ma oddźwięk wśród czytelników. Prak-
tycznie nigdy nie uskarżaliśmy się na brak zainteresowania ze strony 
naszych prenumeratorów. Zresztą, cóż się dziwić: bezpłatne w  końcu 
czasopismo było odbierane systematycznie przez stałą grupę czytelni-
ków. Przez lata wspinali się na trzecie piętro kamienicy przy ul. Gałęzow-
skiego w  Rzeszowie tylko po to, aby odebrać periodyk, który pozwala 
im – jak twierdzili – „spokojnie zanurzyć się w przeszłości”. Przyzwycza-
jeni byli do stałych rubryk tematycznych, często nawet autorów. Trochę 
obawiałem się, czy ten poprzedni numer „Skarbów”, poświęcony etno-

grafii południa Podkarpacia, znajdzie uznanie w ich oczach. Tematyka jak najbardziej ciekawa, ale 
czy taki nadmiar nie zaszkodzi w odbiorze wydawnictwa? Moje obawy okazały się płonne. „Skarby” 
jak zwykle, i  to mimo początku wakacji, rozchodziły się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”. Łącznie 
z telefonicznymi prośbami o rezerwację numerów. Chociaż trzeba też przyznać, że pojawiło się kilka 
krytycznych opinii dotyczących merytoryczności niektórych tekstów.

Z tym większym więc entuzjazmem i odwagą przygotowaliśmy następny „etnograficzny” nu-
mer „Skarbów”, tym razem ze wskazaniem na północ naszego województwa. Nieoceniona w  tej 
materii okazała się pomoc Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, Oddziału Muzeum Okręgowe-
go. Dzięki pozyskanym od nich materiałom mogliśmy przedstawić grupy etnograficzne Rzeszo-
wiaków i Lasowiaków. Kolejny zespół stanowią teksty przygotowane przez etnografów, opisujące 
zjawisko „oddziałów turków”, i to tych powszechnie znanych „wielkanocnych”, ale także i... „nowo-
rocznych” z  Urzejowic. Współgra z  tym materiał o  regionalnych szopkach bożonarodzeniowych 
oraz ciekawe dywagacje na temat obecności Duńczyków i  Szwedów jako jeńców osiedlonych  
w XVII i XVIII w. w wioskach na obszarze współczesnego Podkarpacia. Za „flagowe okręty” wśród 
instytucji chroniących spuściznę ludową w regionie uważa się Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Na północy niewątpliwie należałoby do tej 
listy dodać wspomniane już Muzeum Etnograficzne w  Rzeszowie, Muzeum Kresów w  Lubaczo-
wie, ale także Zajazd-Camping-Skansen Pastewnik w Przeworsku, Muzeum Regionalne w Sołonce 
czy Muzeum Wsi Markowa. Nie mogło zabraknąć przy tej okazji tekstów o  bruśnieńskiej kamie-
niarce czy drzeworytach płazowskich, artystycznym fenomenie wyróżniającym się tak mocno  
na mapie etnograficznej Polski.

Klamrą zamykającą ten numer są stałe rubryki: „Spotkanie z  dziełem” – tym razem o  baroko-
wym obrazie wybitnego Holendra z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, „Archeologia” – o tajemni-
czym odkryciu w 1826 r. głowy srebrnego byka pod Radymnem i „Historie zapomniane” – o dziejach  
rzymskokatolickiego kościoła św. Trójcy w Rzeszowie, który po 543 latach swojego istnienia (wielo-
krotnie palony i pod różnymi wezwaniami) został w tym roku przekazany grekokatolikom.

Tym też numerem „Skarbów Podkarpackich” żegnamy się z naszymi Czytelnikami. Po blisko 6 la-
tach i wydaniu 35 numerów – zawsze bezpłatnych – wyczerpaliśmy możliwości jego finansowania. 
Mam nadzieję, że zawieszenie będzie tymczasowe i za jakiś czas nasz periodyk powróci. Zapraszamy 
na stronę internetową www.skarbypodkarpackie.pl, na której poruszać będziemy ciekawe tematy 
dotyczące dziejów i dziedzictwa kulturowego Podkarpacia, z tym, że już w wersji elektronicznej.

Krzysztof Zieliński

Numer 2 czasopisma wydany w ramach projektu 
Etnograficzne „Skarby Podkarpackie” 

dofinansowanego ze środków budżetu  
Województwa Podkarpackiego
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Jest to umowna nazwa grupy za-
mieszkującej pas lessów między 
Pogórzem Karpackim a  Kotliną  

 Sandomierską na linii Ropczyce – 
Rzeszów – Łańcut – Przeworsk. Od 
północy Rzeszowiacy graniczą z  La-
sowiakami, znacznie się od nich wy-
różniając, od południa zaś z Pogórza-
nami. Był to od wielu wieków obszar 
intensywnego osadnictwa ze wschodu 
i zachodu, ze ścierającymi się wpływa-
mi. Duże znaczenie miał fakt, iż przez 
tereny te przebiegały dwa bardzo waż-
ne szlaki handlowe: z  Krakowa przez 
Przemyśl do Kijowa oraz z Sandomie-
rza przez Karpaty na Węgry. Koloni-
ści zasiedlani na tych terenach wy-
wodzili się głównie z Małopolski oraz 
Mazowsza.

Mocny akcent etniczny wnieśli tutaj 
sprowadzeni przez Władysława Opol-
czyka z terenu Górnej Saksonii, Łużyc 
i Dolnego Śląska ludność niemiecko-
języczną. Zasiedlili głównie miejsco-
wości wokół Łańcuta, tworząc tam 
niejednokrotnie enklawy odróżniające 
się zarówno językiem, strojem, jak i budownictwem 
(z  charakterystyczną zagrodą okólną i  budynkami 
przysłupowymi). Pamięć o  pochodzeniu niemiec-
kim w  niektórych miejscowościach (np. Markowa, 
Albigowa) jest do dziś żywa, podnoszona do rangi 

wyróżnika kulturowego.  
Drugim typem osadnic-
twa, który wywarł duży 
wpływ na charakter Rze-
szowiaków, było osadnic-
two wołoskie i  związani 
z  nim Rusini, lokowani 
we wsiach wokół Strzyżo-
wa, Rzeszowa, Przewor-
ska i Łańcuta. We wsiach, 
takich jak: Hadle, Mana-
sterz, Mirocin, Krasne, 
lokowano w  znaczniej 
mierze greckokatolicką, 
ruskojęzyczną ludność, 
która dopiero w ostatnich 
latach została wchłonięta 
przez żywioł polski.

Kolonizacja niemiecka 
i  wołoska związana była 
z  wprowadzeniem no-
wych form osadniczych.  
Wprowadzono łanowy u- 
kład gruntów zamiast ni-

wowego: bardziej regularny, pozwalający na trójpo-
lowy system prac oraz zwiększający plony. Dzięki 
temu poziom technologiczny Rzeszowiaków, a  co 
za tym idzie – materialny, był znacznie wyższy niż 
ich północnych sąsiadów Lasowiaków. Wpływ na to 
miała także bliskość dużych ośrodków handlowych, 
jakimi były Jarosław, Przeworsk czy Rzeszów. Także 
duży odsetek ludności żydowskiej miał znaczenie 
dla ekonomii tego regionu. Rzeszowiacy trudnili 
się głównie rolnictwem, hodowlą oraz rzemiosłem, 
zwłaszcza tkactwem (głównie na potrzeby miast). 
Ze względu na spore zaludnienie, zagrody były do-
syć zwarte, lokowane w  niewielkiej odległości od 
siebie. Ponieważ region ten był pasem przejścio-
wym pomiędzy Pogórzem a  Puszczą Sandomier-
ską, miały różnorodny kształt i warianty. Charakte-
rystyczną cechą dla Rzeszowiaków była budowana 
w późniejszym okresie tzw. chałupa z galerią – ro-
dzajem wydłużonego i zamkniętego balkonu okala-
jącego dom. Wysoki poziom materialny widoczny 
był głównie w wyposażeniu domostw, plastyce oraz 
strojach odświętnych. Duża różnorodność kulturo-
wa tego regionu wpłynęła na to, iż strój rzeszowski 
był jednym z trzech noszonych obok przeworskie-
go i łańcuckiego.

Rzeszowiacy byli ludźmi dumnymi, pogodnymi, 
o  wysokim mniemaniu o  sobie (zwłaszcza w  sto-
sunku do uboższych Lasowiaków), skorymi do han-
dlu oraz strojenia się.

Aby przybliżyć grupy etnogra-
ficzne z terenu północy wo-
jewództwa, sięgnęliśmy do 
zasobów Muzeum Etnograficz-
nego, Oddziału Muzeum Okrę-
gowego w Rzeszowie. Przy-
gotowane przez pracowników 
tej placówki teksty oraz zdję-
cia pozwalają na właściwą cha-
rakterystykę tych grup. 

e t n o g R a f i a

Rodzina w strojach rzeszowskich

Okrężne w Sandomierskiem, 
rycina J. Lewickiego, niektórzy 
uczestnicy obrzędu ubrani są  
w stroje rzeszowskie

tekst i fot.: www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl

rzeszowiacy
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Ubiór rzeszowski
Rzeszowski strój kobiecy składał się m.in. z  lnianej lub ba-

wełnianej koszuli z mankietami i kołnierzykiem, zdobionej ha-
ftem o motywach roślinnych, wykonanym białą lub (od pocz. 
XX w.) niebieską i czerwoną nicią. Kobiety do koszuli zakła-
dały spódnice zwane fartuchami i  zapaski, latem najczęściej 
płócienne, a w porach chłodnych wełniane. Najbardziej efek-
townym elementem stroju był aksamitny gorset, ozdobiony 
tackami, haftem, cekinami, później także koralikami. Zamiast 
gorsetu kobiety nosiły również płócienne, aksamitne lub weł-
niane katanki, zdobione haftem lub tasiemkami. Rolę 
okrycia wierzchniego spełniały również płótnianki lub 
różnego rodzaju chusty. Dziewczęta zaplatały włosy 
w warkocz lub warkocze i związywały je wstążkami. 
Mężatki za pomocą chamełki upinały włosy w  kok, 
zakładały na niego czepek i  chustkę płócienną lub 
tiulową. Dopełnieniem stroju niewieściego były buty 
polskie i korale z korala prawdziwego lub jego imitacje.

Mężczyźni do koszuli lnianej lub bawełnianej za-
kładali lniane spodnie zwane gaciami lub sukieniaki 
– spodnie szyte z niebieskiego sukna. Kompletem ze 
spodniami była kamizela szyta z  tej samej tkaniny. 
Okryciem wierzchnim była płótnianka lub brązowa 
sukmana. Ważnym elementem stroju męskiego był 
skórzany pas ozdobiony metalowymi elementami. 
Uzupełnieniem stroju były buty polskie oraz filcowy 
lub słomiany kapelusz.

Strój rzeszowski przestał być noszony przez męż-
czyzn podczas I  wojny światowej. Kobiety w  okresie 
międzywojennym zaczęły ubierać się na wzór mody kra-
kowskiej. W stroju Rzeszowiaków wyróżnia się również 
łańcucką i przeworską podgrupę kostiumologiczną. 

Folklor rzeszowski
Folklor wokalny w Rzeszowskiem odznacza się bogac-

twem i  różnorodnością repertuaru. Jest dziedzictwem 
wielu pokoleń, nawarstwiającym się stopniowo od śre-
dniowiecza po czasy współczesne. Równolegle z repertu-
arem rozwijał się język muzyczny, adaptując nowe środki 
w zakresie tonalności i frazeologii muzycznej.

Najogólniej można wyróżnić trzy warstwy folkloru 
wokalnego:
– najstarszą – do której zaliczyć trzeba formy ar-

chaiczne, sięgające niekiedy swym rodowodem 
czasów średniowiecza, aż po wiek XVIII;

– średnią – nacechowaną wpływami tonalności dur-
-moll, obejmującą repertuar XIX-wieczny, stano-
wiący trzon wokalnego repertuaru rzeszowskiego;

– najmłodszą – XX-wieczną, z wpływami sentymen-
talnego stylu muzyki (a  także frazeologii w  war-
stwie słownej), melodiami typu szlagierowego, za-
adaptowanymi z muzyki miejskiej.

Najstarsze pieśni, o wielosetletnim rodowodzie, od-
znaczają się archaicznością formy i funkcji. Ściśle wiążą 
się z czynnościami o charakterze rytualnym i spełniają 
w ramach obrzędu określoną rytualną funkcję. Do lat 
70. XX w. żyło jeszcze starsze pokolenie ludowych śpie-
waczek, które potrafiło przekazać te śpiewy z  zacho-
waniem charakterystycznych manier wykonawczych. 
Przyswoiły je sobie bowiem w  trakcie uczestnictwa 

w  autentycznych sytuacjach obrzędowych. Obecnie mamy 
do dyspozycji jedynie rejestracje terenowe lub (niezwykle 
rzadkie) przekazy tych pieśni przez młodsze pokolenie śpie-
waczek, które odtwarzają zasłyszane od starszych pieśni, lecz 
bez świadomości właściwego im kontekstu sytuacyjnego.

Pieśni weselne oraz żniwne/dożynkowe są przykładem 
form najbardziej archaicznych. Posługują się tym samym ty-
pem melodycznym, który charakteryzuje się:
– melodią opartą na skalach wąskozakresowych;
– labilnością rytmiczną (brak ściśle ustalonego metrum);

e t n o g R a f i a

Kobiety w strojach rzeszowskich, połowa XX w.

Strój rzeszowski
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– deklamacyjną intonacją z  elementami meliz- 
matyki;

– wolnym tempem i  zawodzącym charakterem 
śpiewu (tzw. śpiew ładkujący);

– zespołowym wykonaniem.
W  tym rytualnym śpiewie weselnym uczestni-

czyły jedynie kobiety. Pełnił on szczególną rolę: 
wyrażał się w nim filozoficzny i  ideologiczny sens 
obrzędu. Śpiew komentował wydarzenia, to znów 
je wyprzedzał, stając się niejako promotorem to-
czącej się akcji w kolejnych fazach cyklu weselnego. 
Spełniał w ten sposób rolę podobną do chóru w an-
tycznym dramacie. Mianem „chór” często określa 
się śpiew rytualny, zbiorowy, w  odróżnieniu od 
przyśpiewek wykonywanych solowo i  związanych 
z  muzyką instrumentalną, taneczną, jak też oko-
licznościowych pieśni, nie związanych genetycznie 
z obrzędem weselnym.

Pieśń obrzędowa niekiedy zatracała swą archa-
iczną melodię, a posługiwała się melodiami zapoży-
czonymi lub nowymi. Rytmizacja tych melodii jest 
wynikiem wpływów późniejszej muzyki, wtłaczano 
je w schematy rytmiczne, znane z innych pieśni.

Do śpiewów towarzyszących obrzędom rodzin-
nym należą również śpiewy pogrzebowe (a  także 
wykonywane przy zmarłych w  tzw. puste noce). 
Wśród śpiewów pogrzebowych prawdziwie rytual-
ny charakter mają jedynie lamenty żałobne o formie 
melorecytacji. Wyrażają jednostkową rozpacz, ból 
po stracie, bunt przeciw śmierci, przeciw jej nie-
ludzkiej istocie. Akcentują niezmierną samotność 
pozostałych przy życiu. Na Podkarpaciu lamenty 
w tej pierwotnej formie wydają się być nieobecne. 
Ich istnienia nie poświadczyły badania terenowe, 
brak też informacji o  nich w  źródłach pisanych. 
Lamentami nazywane są tutaj natomiast wszystkie 
pieśni przeznaczone na „czuwanie przy zmarłym”, 
lub wykonywane z okazji zaduszkowego spotkania 
modlitewnego. Są to pieśni pochodzenia nieludo-
wego, o wyraźnej barokowej frazeologii. Ich cechy 
muzyczne wskazują na pochodzenie kościelne.

Jedną z  najbardziej reliktowych ludowych form 
wokalnych w Polsce są kolędy tzw. świeckie, gene-
tycznie sięgające czasów średniowiecza. W  Rze-
szowskiem odznaczają się wyjątkowym bogactwem 

form. Należą do nich pieśni powitalne, pożegnalne 
oraz proszalne (przymówki o  datek-kolędę) oraz 
szczodrackie. Najważniejszym gatunkiem spośród 
kolęd świeckich są jednak kolędy życzeniowe dla 
dziewcząt i  gospodarzy. Wśród nich największymi 
walorami artystycznymi wyróżniają się wielozwrot-
kowe kolędy dla panien na wydaniu. Mają charakter 
panegiryczny, a poetyckie alegorie pełne są erotycz-
nych aluzji. Archaiczna, stychiczna struktura wersy-
fikacyjna charakteryzuje się refrenami: Hej nam, hej, 
Hej leluja, Pod winem, Rumaj, rumaj mój wianeczku, 
etc. Równie archaiczny jest język muzyczny tych pie-
śni: melodia budowana jest na zasadzie szeregowa-
nia odcinków (brak budowy okresowej), na gruncie 
tonalnym cechuje ją m.in. wąski ambitus oraz remi-
niscencje pentatonizmów i modalizmów.

Obok kolęd świeckich występuje wielka różno-
rodność kolęd o tematyce religijnej. Są to zarówno 
kolędy wykonywane w  kościele, jak i  tzw. kolędy 
domowe oraz pastorałki typu jasełkowego, a także 
towarzyszące przedstawieniom kolędniczym, zwią-
zane treściowo ze scenariuszem przedstawień, np. 
„kolędy z rajem”, „herodów”, „kolędy z szopką”. Ten 
bogaty repertuar charakteryzuje się licznymi wer-
sjami i wariantami melodycznymi oraz tekstowymi, 
co wskazuje na niezwykłą jego żywotność.

W  folklorze wokalnym Rzeszowszczyzny spo-
tykamy znaczną liczbę pieśni balladowych, które 
ze względu na swój epicki charakter i  sensacyjną 
treść stanowiły ważny składnik życia społecznego 
wsi, zwłaszcza w  sytuacjach towarzyskich. Obok 
ogólnopolskich wątków treściowych funkcjonują 
w  Rzeszowskiem nowe, nawiązujące do rzeczy-
wistych wydarzeń kryminalnych. Język muzyczny 
tych współczesnych utworów balladowych kształ-
tował się pod wpływem muzyki rozrywkowej okre-
su międzywojennego, zwłaszcza modnego wów-
czas sentymentalnego tanga.

Rzeszowskie uchodzi za region muzykalny, bar-
dzo rozśpiewany. Najstarsze formy śpiewów są jed-
nak znane już tylko nielicznym. Zwykle w  każdej 
wsi lub okolicy funkcjonuje kilka ogólnie znanych 
melodii przyśpiewkowych. Są to krótkie, proste, 
najczęściej ośmiotaktowe melodie, do których moż-
na śpiewać różne, często improwizowane teksty. 

Wybrana literatura: 
Marianna Halicka, Śpiewy pogrzebowe z Gro-

dziska. Ludowe zwyczaje pogrzebowe. 
Materiały z  sesji popularnonaukowej, 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1993.

Bogusław Linette, Tradycje muzyki ludowej 
na Rzeszowszczyźnie. W  kręgu badań 
nad folklorem, red. A. Kopoczek, K. Ru-
szel, Rzeszów 1995.

Bogusław Linette, Obrzędowe pieśni wesel-
ne w  Rzeszowskiem. Typologia wątków 
muzycznych jako kryterium wyznacza-
nia regionu etnograficznego, Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie 1981.

Jolanta Pękacz, Melodie kolęd ludowych 
Rzeszowskiego. Prace i  materiały z  ba-
dań etnograficznych, t. V, Muzeum Ok-
ręgowe w Rzeszowie 1985.

Ewa Fedyczkowska, Pieśni Lasowiaków. 
Folklor wokalny terenów dawnej Pusz-
czy Sandomierskiej na podstawie ar-
chiwalnych nagrań Franciszka Kotuli, 
Rzeszów 2008.

Więcej wiadomości na temat stroju 
Rzeszowiaków znajduje się w  wy-
dawnictwie multimedialnym „Stroje 
ludowe w Rzeszowskiem”.

e t n o g R a f i a

Od lewej: kobieta w „rzeszowskim” 
kożuchu na Rynku w Rzeszowie, 
wiejski kondukt pogrzebowy
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Zwrotki tekstu mają najczęściej budowę dwuwer-
sową, dwunastozgłoskową. Przyśpiewki są swoistą 
wizytówką każdego regionu, gdyż dominują w nich 
rytmy taneczne dla niego typowe. W  Rzeszow-
skiem, wśród melodii przyśpiewkowych, występują 
rytmy dwumiarowe – krakowiakowe, z charaktery-
styczna synkopą co dwa takty, a także trójmiarowe 
– walcerkowe, rzadziej mazurkowe. Przewaga dwu- 
i  trójmiaru kształtuje się różnie w  zależności od 
okolic. Do stereotypu przyśpiewek nawiązują me-
lodie pieśni powszechnych: miłosnych, lirycznych, 
żartobliwych. Coraz częściej zajmują one miejsce 
dawnych pieśni obrzędowych.

Budownictwo
Podobnie jak u  północnych sąsiadów Lasowia-

ków, tak i tutaj dominowały do późnych lat powo-
jennych budynki stawiane z drewna i kryte słomą. 
Jednak typ budownictwa w  tym regionie był dużo 
bardziej zróżnicowany. Zaważyło o tym spore za-
gęszczenie ludności oraz mocniejsza różnorodność 
etniczna i  zaszłości kulturowe. Mniejsze działki 
siedliskowe wymusiły typ zagrody wydłużonej, 
wielobudynkowej z  budynkami bardziej skupiony-
mi w obrębie działki. Chałupa występuje tu często 
wraz ze stajnią pod wspólnym dachem. Przy czym, 
w zależności od zamożności gospodarza i szeroko-
ści działki, do chałupy i stajni dołączano często inne 
pomieszczenia: szopę, chlew, drewutnię, wozownię. 
Jeśli miejsce na to pozwalało, lokowano je jako osob-
ne budynki. Trudno wyróżnić tutaj jednoznaczny 
styl stawiania budynków w obrębie zagrody. Zasadą 
było natomiast, iż stodołę zawsze lokowano osob-
no, w pewnym oddaleniu od chałupy, równolegle do 
niej lub na którymś z boków zagrody. Ze względu na 
wyższy poziom materialny, chałupy rzeszowiaków 
były przeważnie większe, półtora- lub dwutraktowe, 
gdzie z pomieszczenia mieszkalnego (izby) wydzie-
lano dodatkowo mniejszy alkierz lub izdebkę, a ko-
morę dzielono na dwa osobne pomieszczenia maga-
zynowe. Środek stanowiła obszerna sień, do stajni 
zaś wchodziło się z zewnątrz. Tego typu budynki 
były typowe nie tylko dla dużych gospodarstw, ale 
także dla średnich i małych.

Charakterystyczna dla okolic Rzeszowa jest także 
tzw. „chałupa z galerią”. Owe „galerie” są to szero-

kofrontowe balkony podcieniowe, wsparte na słu-
pach, szalowane ozdobnymi deskami. W  okolicy 
Rzeszowa, Łańcuta i  Przeworska występuje także 
konstrukcja przysłupowa budynków, związana 
z  zagrodą okólną. Zagroda ta potocznie wiązana 
jest z  osadnictwem niemieckim na tym terenie. 
Dobrze zachowana jest szczególnie we wsi Mar-
kowa. Budynek przysłupowy posiada specyficzną 
konstrukcję, gdzie w pierwszej kolejności stawia się 
dach wsparty na słupach, a następnie dopiero ściany 
pod nim. Takie rozwiązanie gwarantowało ciągłość 
prac przy stawianiu ścian nawet przy niekorzystnej 
pogodzie, ponadto ściany nie dźwigały na sobie ca-
łego ciężaru dachu, a  przez to żywotność budyn-
ku znacznie się przedłużała. Budynki przysłupowe 
były okazałe, najczęściej półtora lub dwutraktowe, 
szerokofrontowe. W  zagrodzie okólnej tworzyły 
zwartą zabudowę na planie kwadratu lub prosto-
kąta z dwoma wariantami. W pierwszym dwa boki 
zagrody tworzyły: chałupa i równoległa z nią stodo-
ła ze stajnią, pozostałe boki zamykały chlewy i par-
kan. W  drugim przypadku czworobok tworzyły: 
chałupa, chlewy, stajnia i parkan, natomiast stodoła 
lokowana była poza obrębem zagrody.

Wąskofrontowa zabudowa przysłupowa z  pod-
cieniami zachowała się na rynku w Pruchniku jako 
jeden z nielicznych tego przykładów w Polsce. n

e t n o g R a f i a

Babica, dom z galerią,

Od lewej: Kosina, zagroda z rynkiem; 
Połomia, zagroda wielobudynkowa
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Była to grupa etnograficzna 
zajmująca tereny leżące w  wi- 
dłach Wisły i  Sanu, części Ko- 
tliny Sandomierskiej – rejon 
puszczański, ze zwartym zalesie- 
niem, dużą ilością bagien i mo- 
kradeł. Mieszkańcy tych terenów  
mówili na siebie „Lesioki”, „La- 
sowioki”, „Lasowcy”. Trudno 
jednoznacznie określić obszar 
występowania tej grupy. Po- 
tocznie przyjmuje się, że za- 
mieszkiwali tereny niegdysiej- 
szej Puszczy Sandomierskiej, 
ale wytworzyli też pewne lo- 
kalne ośrodki: kolbuszowsko- 
-raniżowski, mokrzyszowsko- 
-grębowski i  leżajski. Na płd.  
Lasowiacy graniczyli z  odmien- 
ną grupą Rzeszowiaków.

Trudne warunki komunikacji, słaba sieć dróg 
i  zwartość kompleksów leśnych sprawiły, iż 
był to mocno zamknięty na obce wpływy re-

jon. To wykształciło charakterystyczne cechy etnicz-
ne Lasowiaków. Nie bez znaczenia był także fakt, że 
Puszcza Sandomierska od dawna była swoistą kolo-
nią karną dla różnorakich jeńców pojmanych pod-
czas kolejnych działań wojennych. I tak osadzano tu 
Tatarów, Turków, Mongołów, Szwedów, Rusinów. 

Ślady ich bytności do dziś zachowały 
się w  nazewnictwie niektórych miej-
scowości (Szwedy, Moskale). Podobnie 
duży wpływ na strukturę osadniczą 
tego terenu miała ludność napływają-
ca tutaj z  przeludnionego Mazowsza. 
Stopniowo wtapiali się w  miejscową 
społeczność, tworząc specyficzną do-
mieszkę etniczną.

Podstawą bytowania był tu przemysł 
leśny i drzewny, rolnictwo, zbieractwo 
i  łowiectwo. Drewno, jako podstawo-
wy surowiec, wykorzystywane było do 
budowy domostw. Znaczne zalesienie 
zaś i  ogromne połacie ziem wykształ-
ciły rozproszony typ budownictwa. Bu-
dynki drewniane i  kryte słomą utrzy-
mały się na tym terenie jeszcze długo 
po II wojnie światowej. Ze względu na 
rozwój hutnictwa żelaza i  szkła oraz 
produkcję dziegciu i  potażu, już od 
wczesnego średniowiecza trwała tutaj 
intensywna i niekontrolowana trzebież 
puszczy. Poskutkowało to powstaniem 
w późniejszych czasach licznych wydm 

i  zubożeniem jakości ziemi. Rolnictwo u  Lasowia-
ków stało na niskim poziomie, głównie poprzez 
ręcznej roboty drewniane narzędzia orne i niskiej ja-
kości, trudne do uprawy gleby (IV i V klasa, głównie 
piachy i  lessy). W  czasach gospodarki folwarczno- 
-pańszczyźnianej plony były tutaj najniższe w woje-
wództwie. Sytuacja nie zmieniła się zbytnio nawet 
po uwłaszczeniu chłopów. To rzutowało na ogólny 
poziom materialny Lasowiaków. Widoczne to było 
również w skromnym stroju i niemal braku plastyki 
obrzędowej. Byli to przeważnie biedni chłopi, któ-
rzy żyli z rolnictwa i bogactw leśnych, czego najlep-
szym obrazem jest znane powiedzenie lasowiackie: 
Las, ociec nas, a my, dzieci jigo, idziewa do nigo.

Mieszkańcy tych niegościnnych terenów uzupeł-
niali swoją skromną dietę darami lasów: owocami 
leśnymi, grzybami. Mocno rozwinęli tutaj pszczelar-
stwo (początkowo wykorzystując dzikie barcie w la-
sach). Trudnili się także kłusownictwem rzecznym 
i  leśnym, które z czasem przybrało zorganizowane 
formy band, tzw. rabsicerów. Wykorzystywano tak-
że rzekę (głównie San) jako drogę spławną, zbijając 
tratwy i spławiając drewno, a także surowce i pro-
dukty wytwarzane w okolicznych miejscowościach. 
Dzięki temu w Ulanowie, w widłach Tanwi i Sanu, 
zrodził się jedyny w Polsce cech sternicki i retmań-
ski, szkolący i  wyzwalający zawodowych flisaków. 
Niski poziom materialny Lasowiacy rekompenso-
wali sobie bogactwem obrzędów i wierzeń.

Charakterologicznie Lasowiacy określani byli 
jako ludzie butni, zamknięci w sobie, surowi i od-
porni na ciężkie warunki bytowania. Niewątpliwie 
wpływ na to miały bardzo trudne warunki środowi-
ska, w którym przyszło im żyć.

e t n o g R a f i a

Lasowiacy
tekst i fot.: www.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl

Lasowiak w charakterystycznym 
stroju, na który składały się: 
sukmana, skórzany pas, kaleta  
i magierka
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Kres tej specyficznej grupie etnicznej przyniósł 
rozrost lokalnych, dużych ośrodków przemysło-
wych, zwłaszcza budowa Centralnego Ośrodka 
Przemysłowego, z Hutą Stalowa Wola na czele. To 
w niej po II wojnie światowej znalazła zatrudnie-
nie prawie połowa mieszkańców okolicznych wsi 
lasowiackich, co znacznie wpłynęło na zanik i roz-
kład rodzimej kultury.

Ubiór lasowiacki
W ubiorze Lasowiaków przeważały płótno i biel. 

Kobiety szyły koszule, fartuchy i  zapaski ze  lnu 
i zdobiły je białym haftem o motywach roślinnych. 
Wokół talii kobiety okręcały wełnianą krajkę w ko-
lorze czerwonym, zielonym, różowym lub niebie-
skim. W  dni chłodniejsze kobiety mogły założyć 
płótniankę lub sukmanę ciemnoniebieskiego kolo-
ru. Mężatki włosy zaczesywały w  kok za pomocą 
chamełki, na kok zakładały czepek, a na to łoktu-
sę lub chustkę (tybetową lub płócienną). Na nogi 
zakładano chodaki, a od pocz. XX w. czarne buty 
z wysoką cholewą ułożoną w harmonijkę. Zamożniejsze nie-
wiasty do stroju odświętnego zakładały korale z korala praw-
dziwego, biedniejsze natomiast ich imitacje, zwane lakami.

Mężczyźni płócienne koszule nosili wypuszczone na 
spodnie (również płócienne), przepasali je szerokimi, skórza-
nymi pasami, bogato zdobionymi ornamentem wytłaczanym 
o  motywach geometrycznych. Kamizele szyte z  ciemnonie-
bieskiego sukna miały długie rękawy. Dopełnieniem była płót-
nianka lub sukmana w kolorze ciemnoniebieskim lub (później) 
brązowym. Mężczyźni również nosili chodaki, a w dni świą-
teczne zakładali przezówki z wysokimi cholewami. Elemen-
tem specyficznym dla tej grupy była torba zwana kaletą. Obo-
wiązkowo noszono również kapelusz słomiany (do płótnianki) 
lub wełnianą czapkę magierę (do sukmany). Męski strój zaczął 
zanikać w  latach 80. XX w. W połowie XX w. regionalnych 
strojów nie nosiły już nawet konserwatywne kobiety.

Budownictwo 
Na budownictwo obszaru zajmowanego przez Lasowiaków 

wpłynęły przede wszystkim warunki środowiska naturalnego. 
Znaczne zalesienie oraz duże obszary działek siedliskowych 
wymusiły typ zabudowy rozproszony, a powszechna bliskość 
lasu sprawiły, iż do późnych lat powojennych głównym bu-
dulcem było drewno. W powiatach kolbuszowskim, leżajskim 
i  niżańskim jeszcze w  1960 r. ponad 93% budynków miało 
ściany z drewna, a pokrycie dachu słomą dochodziło do 36%.

Ze względu na znaczny obszar działek (0,4–0,5 ha) zagro-
dy były wielobudynkowe, a budynki rozproszone. Odległości 
między nimi dochodziły nawet do 30–50 m – spowodowane 
było to względami przeciwpożarowymi. Szczególnie dbano 
o to, aby stodoła była lokowana jak najdalej od reszty zabu-
dowań. Standardowo model zagrody przedstawiał się nastę-
pująco: chałupę wolnostojącą, bez związku z pozostałymi bu-
dynkami gospodarczymi, lokowano od strony drogi wiejskiej, 
w pewnym od niej oddaleniu, tak aby zmieścić przed chałupą 
jeszcze ogródek kwiatowy lub warzywny. Po przeciwnej stro-
nie zagrody, od strony drogi zagumiennej lub pola lokowano 
stodołę, która łączona była często pod wspólnym dachem ze 
stajnią. Reszta zabudowań, czyli chlewy i piwnice, były loko-
wane dowolnie. Ten typ zagród, nazywany „puszczańskim”, 
był charakterystyczny dla osad samotniczych i przysiółków.

Na większości terenu lasowiackiego przeważał podob-
ny typ budownictwa, ale o  zabudowie bardziej zwartej 
i o działkach wydłużonych wskutek późniejszych podziałów 
majątkowych siedliska. Często występuje przy tym chałupa 
połączona ze stajnią pod jednym dachem.

Konstrukcje budynków u  Lasowiaków były proste, zrę-
bowe. Przeważały chałupy jedno- lub półtoratraktowe, 
z tradycyjnym podziałem na izbę, sień i komorę, przy czym 
charakterystyczne jest, iż domy zawsze były tu szerokofron-
towe, łączące w  sobie funkcje mieszkalne i  magazynowe. 
Sporadycznie łączono chałupy z  pomieszczeniami inwen-
tarskimi. Podobnie w  obrębie zagrody częste były obszer-
ne, dwusąsiekowe stodoły szerokofrontowe. Budownictwo 
wąskofrontowe występowało tylko w zabudowie małomia-
steczkowej (Leżajsk, Nisko, Ulanów).

W okolicach Niska i Tarnobrzega wykształciła się ok. poł. 
XIX w. tzw. „chałupa z wnęką”; wnękę otrzymywano poprzez 
skrócenie sieni. Ten prosty zabieg uatrakcyjnił nieco mono-
tonną bryłę budynku mieszkalnego Lasowiaków. Nierzadkim 
natomiast widokiem (głównie ze względu na poziom mate-
rialny mieszkańców) była chałupa biedniacka (zagrodników), 
składająca się tylko z niewielkiej izby i sieni. n

e t n o g R a f i a

Lasowiaczka przed chałupą

Wierzawice, chałupa dymna
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Według na poły legendarnych opowieści, początek tradycji „armii 
tureckiej” w  Radomyślu sięga czasów Wiktorii Wiedeńskiej. Historyczne 
źródła świadczą, że część mężczyzn z  Radomyśla pod wodzą króla Jana 
III Sobieskiego brała udział w  wyprawie przeciw Turkom w  1683 r. Po 
historycznym zwycięstwie nad osmańską armią mieszkańcy wiosną 
1684 r. wrócili w  rodzinne strony. Tradycja mówi, że powracający spod 
Wiednia pojawili się w  miasteczku w  Wielki Piątek. Ubrani w  tureckie 
stroje i uzbrojeni w orientalną broń skierowali swe kroki do parafialnego 
kościoła, wchodząc do niego w  trakcie wielkopiątkowego nabożeństwa. 
W  świątyni postanowili, że w  podziękowaniu Bogu za szczęśliwy powrót 
z  wojny zaciągną wartę przy Grobie Jezusa Chrystusa. W  ten sposób 
narodziła się tradycja turków w  Radomyślu nad Sanem, będąca ciągle 
żywym zwyczajem społeczności radomyskiej parafii.

Podobnie również jak w każdym oddziale woj-
skowym, w oddziale turków można wyróżnić 
różne stopnie, funkcje i  zwyczaje. Każde-

go z  funkcyjnych cechuje nieco odmienny mun-
dur, ale także zakres sprawowanych obowiązków. 
W  przeszłości do oddziału mogła należeć mło-
dzież męska o radomyskim rodowodzie wyróżnia-
jąca się nienagannym zachowaniem. Współcze-
śnie do turków należą także chłopcy z pozostałych 
miejscowości wchodzących w skład parafii Rado-

myśl. Bycie turkiem ma znamiona za-
szczytu i  honoru, a  historia i  tradycje 
związane z armią turecką przekazywane 
są z pokolenia na pokolenie.

Najważniejszą funkcję w turkach w Ra-
domyślu sprawuje basza. Pochodzenie 
tej egzotycznie brzmiącej nazwy wiąże 
się ze  słowem pasza, czyli określeniem 
funkcjonującym w  czasach Imperium 
Osmańskiego, a oznaczającym wysokiego 
urzędnika państwowego. Basza nie pełni 
funkcji dowódczych, a jego główne zada-
nie polega na składaniu życzeń wszystkim 
gospodarzom z parafii w trakcie świątecz-
nego obchodu po miejscowościach wcho-
dzących w jej skład. Utarło się, że wygła-
szane życzenia powinny mieć charakter 
rymowany, doprawiony odrobiną żartu. 
W ich treści basza powinien także wspo-
mnieć ewentualne zasługi domowników 
dla lokalnej społeczności. Wymyślanie na 
poczekaniu świątecznych oracji powodu-
je, że baszą może zostać jedynie osoba po-
siadająca talent do sprawnego wymyślanie 
życzeń. Oto przykład tego typu folkloru 
ustnego, związanego z tradycją turków: 

Chrystus Zmartwychwstał. O Pani kochana czekasz 
Pani na naszą armię od samego rana, a my przyby-
wamy pod same Pani bramy i w dniu Zmartwych-
wstania życzenia serdeczne składamy. 

Baszę wyróżnia wygląd i  strój. Koniecznym ele-
mentem w  wyglądzie baszy jest broda specjalnie 
zapuszczana na tę okazję przez sprawującego tę 
funkcję. Natomiast na jego strój składa się czerwona 
peleryna z  tureckim herbem na plecach w postaci 
półksiężyca i  gwiazdy oraz frędzlami opadającymi 
od kołnierza. Pod peleryną basza nosi niebieską blu-
zę, podobną do tych, którą mają na sobie szerego-
wi żołnierze. Dół stroju stanowią spodnie w drob-
ne biało-czerwone paski. Ważnym elementem jest 
także czapka przyozdobiona nad czołem dużym 
tureckim herbem oraz sterczącą do góry lisią kitą. 
Dopełnieniem umundurowania baszy jest kordzik 
noszony przez niego cały czas w ręku w trakcie ob-
chodu po parafii.

Dowódczą funkcję w oddziale pełni oficer. Jest on 
wybierany spośród członków oddziału przez wszyst-
kich członków oddziału turków. Jego kandydaturę 
wysuwa wójt Grona Młodzieży1. Dawniej oficerem 
mógł zostać jedynie mężczyzna z odbytą uprzednio 
służbą wojskową. Obecnie, gdy ów obowiązek zo-
stał zniesiony, oficerem może zostać każdy żołnierz 
pochodzący z Radomyśla i mogący wykazać się kil-
kuletnim doświadczeniem wyniesionym z oddziału 
turków. Sprawujący tę funkcję jest odpowiedzialny 
za przygotowanie oddziału do Wielkanocnych uro-
czystości. To on odpowiada za ćwiczenia musztry, 
przygotowanie nowych rekrutów oraz pilnowanie 

R y t u a ł y  i  o b R z ę d y

Zwyczaj turecki
w radomyślu nad Sanem

1 Grono Młodzieży w Radomyślu to kolejny radomyski feno-
men. Jest to organizacja o ponad 200-letniej historii, która zasłu-
guje na odrębne opracowanie.

Oficer „armii tureckiej”
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szyku i  porządku w  czasie świątecznych defilad 
i  służby. Umundurowanie oficera stanowi czarna 
bluza przyozdobiona świecącymi guzikami, zielo-
nymi pagonami i złotym sznurem. W skład mundu-
ru wchodzą także czerwone spodnie i czapka w tym 
samym kolorze. Oficer, podobnie jak większość 
członków oddziału, nosi szablę.

Pomocnikiem oficera jest adiutant. Obaj tworzą 
pierwszą parę w  szyku armii tureckiej. Do głów-
nych obowiązków adiutanta należy rozprowadza-
nie wart w  trakcie nabożeństwa w  Wielki Piątek 
i Sobotę. W trakcie obchodzenia parafii przez tur-
ków adiutant dodatkowo towarzyszy baszy pod-
czas składania świątecznych życzeń. Pełni wówczas 
funkcję skarbnika oddziału, któremu gospodarze 
w  podziękowaniu za życzenia i  obecność turków 
wręczają drobne datki. Adiutant chowa je skrzętnie 
do torby, którą nosi. W przeszłości gospodarze za 
życzenia baszy wręczali przybyłym kurze jajka, ale 
obecnie ta część tradycji zanikła. Niepisane zasady 
oddziału mówią, że adiutant z torbą nie ma prawa 
oddalić się samodzielnie od oddziału nawet za po-
trzebą, zawsze musi mu ktoś towarzyszyć. Mundur 
adiutanta składa się z  czarnej bluzy z  czerwony-
mi wypustkami na stójce kołnierza. Jest ona także 
przyozdobiona pagonami, czerwoną szarfą i srebr-
nym sznurem puszczonym z ramienia. Dół mundu-
ru stanowią czerwone spodnie. Na głowie adiutant 
nosi wzorzystą czapkę z  tureckim herbem, a  jego 
uzbrojenie stanowi bagnet.

Kolejne dwie pary w szyku armii tureckiej to czte-
rej podoficerowie, określani także nazwą figlowych. 
Aby dojść do funkcji figlowego, należy wykazać się 
kilkuletnim doświadczeniem w turkach, bo na czar-
ną bluzę trzeba sobie zasłużyć. W przeszłości waż-
ne było także to, aby figlowy koniecznie pochodził 
z  Radomyśla, obecnie jednak nie przywiązuje się 

do tego aż tak dużej wagi. Podoficerowie stoją na 
warcie jedynie w  trakcie liturgii Wielkiego Piątku 
i Soboty. Asystują również, wraz z oficerem i adiu-
tantem, w wielkosobotnim obrzędzie poświęcenia 
ognia. Ich umundurowanie nie różni się zanadto 
od oficerskiego munduru, jedynie czapki figlowych 
przyozdobione są kolorowymi koralikami i ptasimi 
piórami. Podoficerowie, podobnie jak szeregowi 
i oficer, uzbrojeni są w szable.

Oddziały turków, jak każdy szanujący się oddział 
wojskowy, ma swój sztandar. W  przekazach krąży 
opowieść, że pierwszym sztandarem oddziału była 
turecka chorągiew zdobyta jeszcze pod Wiedniem. 
Z czasem jednak legendarna chorągiew uległa znisz-
czeniu i pojawiały się kolejne sztandary. Najstarszy 
z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalne-
go w Stalowej Woli, a kolejne dwa są przechowywa-
ne w Radomyślu. U  radomyskich turków za sztan-
dar odpowiada chorąży, który wraz z podchorążymi 
tworzy poczet sztandarowy. Cały poczet wyróżnia 
się umundurowaniem. Górę munduru stanowią zie-
lone bluzy wojskowego munduru galowego. Mun-
dur chorążego zdobią czerwono-srebrne pagony 
z trzema gwiazdkami i trzema frędzlami każdy oraz 
granatowy sznur oficerski, puszczony z  ramienia. 
Dolną część umundurowania tworzą czarne spodnie 
z czerwonymi lampasami. Chorążego wyraźnie wy-
różnia nakrycie głowy. Nosi on wysoką stożkową 
czapkę z tureckim herbem i przyozdobioną długimi, 
kolorowymi wstążkami wykonanymi z  bibuły. Na 
czubku czapki umieszczona jest mała pluszowa ma-
skotka. Mundury podchorążych różnią się pagona-
mi i kolorem sznura, a także nakryciem głowy, gdyż 
ci noszą strażackie kaski. W dłoniach podchorążo-
wie trzymają bagnety. Cały poczet sztandarowy nosi 
okulary przeciwsłoneczne. 

Chyba najbardziej kolorową część oddziału sta-
nowią doktorzy i  dorda. Zacznijmy może od te-
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Poczet sztandarowy z baszą

Nasze turki – straże grobowe w powiecie 
przeworskim to tytuł albumu wydanego 

w 2012 r. nakładem Muzeum 
w Przeworsku przy współpracy 

Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. Książka w przystępny 

sposób ilustruje obrzęd „turków” na 
przykładzie 16 straży grobowych 
– zwanych turkami, działających 

na terenie powiatu przeworskiego. 
W wydawnictwie zamieszczone zostały  
zdjęcia archiwalne turków pochodzące 

z zasobów Muzeum w Przeworsku 
i zbiorów prywatnych. W części 

albumowej znalazły się fotografie 
wybrane spośród 4 tys. zdjęć 

wykonanych w latach 2009–2011, 
podczas dokumentacji zwyczaju 

autorstwa Katarzyny Ignas, 
Przemysława Górskiego, Krzysztofa 

Uchmana i Jerzego Wygody.Fantazyjnie wystrojeni „doktorzy”
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go drugiego. Dorda to swojego rodzaju turecki 
kwatermistrz. Funkcję tę może sprawować tyko 
doświadczony członek oddziału – zarówno ten 
z dłuższym stażem w byciu szeregowym, jak i dok-
torem. Do zadań kwatermistrza należy zabezpie-
czanie tyłów oddziału w trakcie defilad i przemar-
szów tak, aby przypadkiem na armię poruszającą 
się wioskowymi drogami nie najechał jakiś pojazd. 
W  trakcie liturgii w  kościele dorda odpowiada za 
zabezpieczenie miejsc siedzących dla baszy, chorą-
żego oraz samego siebie. Dorda w  trakcie obcho-
dzenia miejscowości przez oddział z świątecznymi 
życzeniami idzie przed nim i informuje o rychłym 

pojawieniu się baszy i  turków 
kolejnych gospodarzy słowami: 
Basza prosi. Ta część zadania 
dordy nierzadko należy do naj-
trudniejszych. Utarło się, że 
bardzo wielu gospodarzy zado-
wolonych z pojawienia się dordy 
częstowało kwatermistrza al-
koholowym napitkiem. Dlatego 
też osoba sprawująca tę funkcję 
powinna była wykazać się siłą 
charakteru lub mocną głową, 
a najlepiej obiema cechami rów-
nocześnie. Pewnym sposobem 
dordy na uniknięcie „przemę-
czenia” alkoholem był zwyczaj 
sporządzania napoju tureckiego. 
Polegał on na tym, że dorda wle-
wał poczęstunek od gościnnych 
gospodarzy do noszonej z  sobą 
manierki. W ten sposób powsta-
wała mieszanka różnego rodzaju 
trunków goszczących na świą-
tecznych stołach radomyskich 
parafian. Dorda wykorzystywał 
sporządzony napitek do często-
wania napotykanych ludzi. Nie-
jeden mieszkaniec Radomyśla 
mógł na własnej skórze przeko-
nać się, jak smakuje mieszanka 

wielu win, piw i wódek. Strój dordy jest pewnego 
rodzaju mieszanką stroju szeregowca i  doktora. 
Nosi on, podobnie jak szeregowcy, niebieską blu-
zę z  błyszczącymi guzikami, pagonami i  srebrny 
sznur puszczony z ramienia. Tak samo, jak zwykli 
żołnierze, nosi on czerwone spodnie. Dodatkowo 
jednak, podobnie jak doktorzy, przepasany jest sze-
roką szarfą z wzorzystego materiału, nosi sztuczną 
brodę, przyciemnione okulary oraz wysoką, srebr-
ną czapkę, przyozdobioną długimi i  kolorowymi 
wstążkami z bibuły. Dorda ma jednak jeden atrybut 
charakterystyczny tylko i wyłącznie dla sprawowa-
nej przez siebie funkcji – broń, czyli berdysz. We-
dług opowieści, po bitwie pod Wiedniem do Rado-
myśla trafiło kilka sztuk tego rodzaju uzbrojenia. 
W  przeszłości zdobyczna broń była na stanie ra-
domyskich turków, ale do dziś ostał się tylko jeden  
z berdyszów zdobytych na Osmanach.

Nieodłączną część oddziału stanowią doktorzy. 
Co ciekawe, o  ile doktorzy biorą udział w  defila-
dach, wartach i  liturgiach wielkanocnych, o  ty-
le są oni nieobecni w  trakcie obchodu oddziału 
po parafii z  wielkanocnymi życzeniami. Przyjęło 
się, że funkcję tę często sprawują młodzi chłopcy 
spoza Radomyśla. Doktorzy wybierani są spośród 
ochotników. Co prawda, będąc doktorem jednego 
roku, przy okazji kolejnych Świąt Wielkiej Nocy 
można zostać żołnierzem, ale tego typu praktyka 
jest rzadka i  zazwyczaj osoby, które zasmakowa-
ły doktorskiego chleba, nie zmieniają swej funkcji 
w oddziale. Liczba doktorów nie jest stała i zależy 
przede wszystkim od liczby ochotników gotowych 
podjąć się doktorskich zadań. Ich najważniejsze 
zadania związane są z  defiladami. W  trakcie ich 
trwania doktorzy idą przed orkiestrą towarzyszącą 
oddziałowi żołnierzy. Gdy tylko obecni muzykan-
ci zaczynają przygrywać to doktorzy rozpoczynają 
swój taniec. W  trakcie skoków i  pląsów porywają 
do tańca młode panny obecne wśród gapiów. 

Doktorzy ubrani są w  zielone bluzy wojskowe 
z różnokolorowymi pagonami, przepasane szeroki-
mi, kwiecistymi szarfami oraz długie białe spodnie 
z  czerwonymi lampasami. Głowy doktorów zdo-
bią wysokie stożkowe czapki z  maskotką na czu-
bie, bardzo podobne do czapek chorążego i dordy. 
Ozdobione są długimi i  kolorowymi wstążkami 
z bibuły. Dodatkowo po bokach czapki umieszczo-
ne są czerwone krzyże. Zresztą podobne krzyże 
umieszczone są na białych opaskach na rękawach 
bluz. Osoby przebierające się za doktorów mają 
niejako w  obowiązku ukryć swą tożsamość przed 
zgromadzonymi gapiami. Aby nie zostać od ra-
zu rozpoznanym, pomocne okazują się sztuczne 
brody i okulary przeciwsłoneczne. Uzupełnieniem 
umundurowania są wojskowe bagnety. 

Najliczniejszą część oddziału tureckiego stano-
wią szeregowi. Nowi rekruci trafiający do oddzia-
łu tworzą ostatnie pary zamykające szyk. Dopiero 
w  kolejnych latach służby mają szansę na przesu-
nięcie się w szyku do przodu. Po kilku latach, przy 
dobrych wiatrach i wytrwałości, mogą awansować 
na wyższe funkcje, np. figlowych. Szeregowi od ko-
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Na zdjęciu od lewej:  
dorda z nieodłącznym berdyszem, 
brodaci „doktorzy” w brązowych 
uniformach, na niebiesko – „turki”

„Armia turecka” w kościele
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loru noszonych bluz zwani są potocznie niebieski-
mi. Nakrycia wierzchnie przyozdobione są błysz-
czącymi guzikami i przepasane biało-czerwonymi 
szarfami. Niebiescy noszą także charakterystycz-
ne czerwone spodnie kończące się ściągaczem na 
wysokości łydki. W  przeszłości na bluzach szere-
gowców z dłuższym stażem pojawiały się wojsko-
we emblematy w  postaci pagonów i  sznurów, ale 
współcześnie elementy te są już na mundurach 
wszystkich żołnierzy. Głowę szeregowych zdobią 
okrągłe niskie czapki, bogato zdobione sznurami 
koralików i ptasich piór. Pióra pochodzą zarówno 
od kogutów, jak również od pawi i bażantów. Każdy 
z szeregowców uzbrojony jest w szable.

Umundurowanie, broń, a  także innego rodzaju 
pamiątki związane z radomyskimi turkami były i są 
obiektem pożądania różnego rodzaju kolekcjone-
rów i muzealników. Dzięki temu stare szable można 
dziś znaleźć w  muzeum w Zamościu, moździerze 
używane w  przeszłości do strzelania na wiwat – 
w  jednym z  muzeów diecezjalnych południowo- 
-wschodniej Polski, a  stary sztandar i  umunduro-
wanie z  przeł. XIX i XX w. w  Muzeum Regional-
nym w Stalowej Woli. Dziś osoby odpowiedzialne  
strzegą nie tylko tradycyjnego przebiegu uroczy-
stości czy wyglądu armii tureckiej, ale także prze-
chowują skatalogowaną broń, dbając o jej należytą 
konserwację i uzupełnianie braków.

Jak już wspomniałem, historia tradycji tureckiej 
w  Radomyślu sięga XVII w. Po rozbiorach Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów losy oddziałów turków 
związały się z Gronem Młodzieży. Według przeka-
zów ustnych zwyczaj ten trwał bez przerwy nawet 

w  latach II wojny świato-
wej i PRL-u, choć w cza-
sie okupacji niemieckiej 
i stanu wojennego władze 
zabraniały noszenia bro-
ni. W czasach demokracji 
ludowej zdarzały się za-
trzymania uczestników, 
choć problemy z  władzą, 
zarówno tą lokalną, jak 
i umundurowaną, zdarza-
ją się także i współcześnie.

Oddział turecki w  Ra- 
domyślu jest nieodzow-
nym elementem lokal-
nych zwyczajów zwią-
zanych z  Wielkanocą. 
Turcy nie tylko strzegą 
grobu ukrzyżowanego Je- 
zusa Chrystusa, ale od  
wieczoru Wielkiej Sobo-
ty, przy wystrzałach pe-
tard i  sztucznych ogni, 
urządzają wraz z  orkie-
strą defilady na głów-
nej ulicy Radomyśla. Uroczyste przemarsze są na  
tyle kolorowym i atrakcyjnym elementem, że przy-
ciągają tłumy mieszkańców miejscowości i  przy-
jezdnych gości. Wielkanoc w  Radomyślu ma tak 
niezwykle rozbudowaną obrzędowość, a  przez to 
niepowtarzalną atmosferę, na wiosenne święta 
zjeżdża się z  różnych stron Polski i  świata więk-
szość rodowitych Radomyślan. n

R y t u a ł y  i  o b R z ę d y

1000 sztuk nakładu Leksykonu drewnianej architektury sakralnej Podkar-
pacia rozeszło się w kilka miesięcy. Mimo że od zakończenia dystrybucji 
tego wydawnictwa minęło już ponad pół roku, nadal do Stowarzyszenia 
dzwonią i  mailują osoby zainteresowane pozyskaniem tej publikacji. 
Z tego też powodu Zarząd Stowarzyszenia „Pro Carpathia” podjął decyzję 
o komercyjnym wydaniu Leksykonu. Ta dwutomowa publikacja (w sumie 
400 stron) zawiera 245 dokładnych opisów istniejących obiektów sakral-
nych z terenu naszego województwa, zilustrowane ponad 1000 aktual-
nych i archiwalnych zdjęć. Leksykon gromadzi informacje i dane, do tej 
pory rozproszone w  szeregu wydawnictw. Opisowi każdej ze świątyń 
towarzyszy krótkie streszczenie w języku angielskim oraz ukraińskim. 
W tomie drugim znajduje się Suplement prezentujący krótki opis świą-
tyń niezachowanych – 535 drewnianych obiektów: cerkwi, kościo-
łów, zborów, synagog i  dzwonnic, które uległy zniszczeniu w  latach  
1880–2009. Udało się odszukać także blisko 300 archiwalnych zdjęć, 
które prezentują bryłę tych budowli, z  rzadka wnętrze z  wyposaże-
niem. Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia to pierw-
sza publikacja opisująca wszystkie drewniane świątynie (zbudowane 
do ok. 1950 r.) zachowane na terenie województwa podkarpackiego. 
Dzięki znakomitym fotografiom możemy podziwiać bogactwo drew-
nianej architektury oraz piękno ich wnętrza. 
Cena sprzedaży dwutomowej publikacji to 110 zł brutto plus koszty 
wysyłki. Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt mailowy: 
krzysiek@procarpathia.pl (na który można przysłać zlecenie zamówie-
nia) lub telefoniczny: 17 852 85 26.

Będzie drugie wydanie

Materiały zawarte w tekście zostały 
zebrane w ramach badań terenowych 

finansowanych przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach projektu „Turki – podkarpaccy 
strażnicy tradycji wielkanocnych” 

realizowany w 2012 r. przez Muzeum 
Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie

Oficer, adiutant i figlowi; fotografie wykonane podczas Wielkanocy w 2012 r.
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Okres kolędowania 
trwa od północy do  
południa w  Nowy 

Rok. Grupy turków ob-
chodziły całą wieś. Jeszcze 
w  nocy kolędnicy robili 
rozmaite niegroźne figle 
i psikusy na złość, na prze-
kór – „na despet”, np. zdej-
mowali i wynosili elementy 
ogrodzenia, zatykali komi-
ny, wciągali sanki czy wozy 
na dachy, wyprowadzali by-
dło z obór, przenosili drewniane ubikacje, zakładali 
drzwi i okna deskami i belkami drewna, malowali 
szyby sadzą lub smołą. Odprowadzali dziewczęta 
pod kościół w Urzejowicach na poranną mszę, sta-
rając się wysmarować im twarze sadzą. W drodze 

powrotnej z  kościoła do domu 
obściskiwali i przewracali dziew-
częta na ziemię. Wędrowali od 
domu do domu, śpiewając kolędy 
lub parodie kolęd i  składali ży-
czenia o  żartobliwej, rubasznej 
treści, np.:
Wróbel na dachu, szabla przy 

boku,
życzymy państwu szczęśliwego 

nowego roku!
Hej kolęda, hej kolęda,
babka z pieca wygląda.
Dejcie babce wódki,
pójdzie babka spać!

Brali domowników do tańca, 
obowiązkowo tańczyli z  pan-
nami. Częstowano ich świą-
tecznym jedzeniem, alkoholem, 
dawano pieniądze. Kolędnicy za- 
trzymywali przejeżdżające wozy  
i samochody, żądając okupu. 

Ubrani byli w  kożuchy odwrócone sierścią na 
wierzch, przepasane pasem lub powrósłem, na 
twarzach mieli maski z dużymi czerwonymi nosa-
mi, nabite szpilkami, co chroniło przed zerwaniem 
maski; czasem wysmarowani byli sadzą.  Na głowę 
wkładali wysokie słomiane czapy i kapelusze przy-
brane choiną (gałązkami jodły), gałązkami tarniny, 
wstążkami kolorowymi, kwiatami z papieru i bibu-
ły, bombkami. Do kapelusza mógł być przymoco-
wany pasek papieru z datą nowo rozpoczynającego 
się roku. Szyja, tułów, pas i  cholewy butów turka 

opasane były tzw. „kucami”, tj. warkoczami uple-
cionymi z długiej słomy żytniej. 

Turki trzymają w ręce cepy, kije, miotły, którymi 
wymachują, straszą i smagają albo „pyty” – dłu-
gie, kilkumetrowe baty lub drewniane kije z nawi-
niętym konopnym powrozem o  długości 3–4 m, 
z  zawiązanymi guzami, o  rozwiniętej końcówce  
– z których umiejętnie „strzelają”. n

We wsi Urzejowice koło Przewor- 
ska kolędnicy noworoczni nazy- 
wani są „turkami”. Zwyczaj 
turków noworocznych praktyko- 
wany był również w  sąsiednich 
Żurawiczkach. Według tradycji  
ustnej nazwa przebierańców 
wiąże się z  najazdem Tatarów  
na wieś Urzejowice. Inne wyjaś- 
nienie nazwy turków wskazuje 
na ich nieartykułowaną mowę 
– „turkotanie, turczenie”; za- 
maskowani kawalerowie obścis- 
kują, zaczepiają i podszczypują  
dziewczęta z  charakterystycz- 
nym: „turrr, turrr, trrr, trrr”. 
Mógł im towarzyszyć muzykant, 
np. z harmonią.

tekst Katarzyna Ignas (Muzeum w Przeworsku)

Wybrana literatura: 
Archiwum materiałów terenowych Muzeum w Przeworsku. Teczka: Zwyczaje 

kolędnicze.
Urzejowice, praca zbiorowa pod red. J. Orzechowskiej, J. Wąsacz-Krztoń, J. Żyły, 

Stowarzyszenie „Urzejowice”, Urzejowice 2011.

Turki noworoczne 
z Urzejowic

R y t u a ł y  i  o b R z ę d y

RZESZÓW

Urzejowice

Przeworsk

Turki noworoczne, Urzejowice 2006 r.

Turki noworoczne w Urzejowicach, fot. z 1954 r.

Turki noworoczne, Urzejowice 1962 r.
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Z czasów potopu szwedzkiego w okolicach Przeworska, Łań-
cuta i Leżajska pozostały typowe skandynawskie nazwiska jak 
Sander czy Superson. Spotkałam Józefa Supersona pochodzą-

cego z Przeworska, a mieszkającego w Rzeszowie. Starszy człowiek 
opowiadał mi, że o swoim szwedzkim pochodzeniu dowiedział się 
od ojca. Świadczą o  tym metryki jego przodków, w których figu-
rują nietypowe imiona jak na polskie warunki, np. Robert, Seba-
stian. Józef Superson pamięta, że jego ojciec miał po dziadku, a ten 
z kolei odziedziczył po swoim dziadku kożuch, który miał ponoć 
pochodzić z białego niedźwiedzia. Dokumentów potwierdzających 
szwedzkie pochodzenie jednak nie posiada. Tym zagadnieniem in-
teresował się także proboszcz z Przeworska o nazwisku Pers i gdy 
Józef Superson żenił się, ów duchowny pokazywał mu zapiski para-
fialne o jego pochodzeniu.

W Widłach Wisły i Sanu na początku XVIII w. w trakcie III wojny 
północnej (toczyła się w  latach 1700–1721) rozegrała się krwawa 
bitwa, w efekcie której wielu żołnierzy wojsk szwedzkich trafiło do 
niewoli. Jeńcy nigdy nie wrócili już do ojczyzny. Zostali osadzeni 
w  Puszczy Sandomierskiej, a  pamiątką po nich jest miejscowość 
Szwedy koło Stalowej Woli. Niewielka wieś położona wśród lasów 
liczy niespełna 200 mieszkańców, wielu z nich nosi nazwisko Szwe-
do. Ambroży Szwedo, który mieszka na końcu wsi, historię swojej 
wioski wiąże jednak z potopem szwedzkim. Pokazywał mi jabłoń, 
którą zasadził jego przodek – były żołnierz wojsk 
Karola Gustawa, który miał być założycielem osady. 
Jeńcy musieli wykarczować las i na tzw. surowym 
korzeniu postawić swoje domostwa. Żyli z puszczy. 
Zajmowali się bartnictwem, wyrębem drzew, zbie-
ractwem, bo gleby są tu liche i niewiele mogły uro-
dzić. Wielu przodków Ambrożego było gajowymi 
w lasach Lubomirskich, którym dostała się ta część 
królewskiej puszczy. Zainteresowało mnie, dlacze-
go mieszkańcy Szwedów mówią o czasach potopu 
jak o okresie założenia wsi. Nie potwierdzają tego 
żadne dokumenty archiwalne. Z kolei ks. Wilhelm 
Gaj-Piotrowski, etnograf ze Stalowej Woli, podaje, 
że Szwedy w zapiskach archiwalnych pojawiły się 
ok.1710–1720 r. Przeczy więc to zakorzenionemu 
w  tradycji przekonaniu o  historii wsi sięgającej 
czasów potopu szwedzkiego. Możliwe jednak, że 
to mieszkańcy mają rację. Na początku nie mu-
siała tu być wieś, ale zwykła osada puszczańska, 
która mogła funkcjonować nawet przez pół wie-
ku, zanim rozwinęła się w wioskę. 

Ale okolice Przeworska i Stalowej Woli to nie 
jedyne miejsca na Podkarpaciu, gdzie mieszkańcy 
wspominają swoje szwedzkie pochodzenie. Wieś 
Klimkówka koło Rymanowa do dziś przez miesz-

kańców sąsiednich miejscowości nazywana jest „Szwecją”. Sołtys 
Klimkówki Jan Zych śmieje się z tego, ale nie wyklucza szwedzkiego 
pochodzenia mieszkańców. Wiele nazwisk kończy się na literę „r” 
– najwięcej jest Penarów, ale też pojawia się Krukar, Zypser. Mówi, 
że na tym terenie różni ludzie byli osadzani. Były wioski polskie, 
łemkowskie, nawet tatarskie, to i  szwedzkie mogły też być. Jego 
zdaniem sąsiedzi zazdroszczą im zaradności i pracowitości, i stąd 
to przezwisko. Szwedzkiego pochodzenia nie potwierdzają inni 
mieszkańcy Klimkówki, ani z pobliskich miejscowości. Bardziej są 
skłonni do przyznawania się do niemieckich korzeni, co znajdu-
je zresztą potwierdzenie w  dokumentach historycznych z  okresu 
średniowiecza. Zajmowali się tym nazistowscy naukowcy podczas  
II wojny światowej, ale żaden z mieszkańców nie podpisał volksli-
sty. Skąd więc to przezwisko „Szwecja”?

Przed ostatnią wojną teorie dotyczące zasiedlenia szwedzkimi 
jeńcami wsi Haczów wysnuwał nauczyciel z  Jasła Zygmunt Jaślar, 
który opublikował na ten temat książkę Haczów – niezwykła osada 
szwedzko-niemiecka, Jasło 1938. Swoje dywagacje oparł na funkcjo-
nującej w Haczowie legendzie i analizie nazwisk mieszkańców wsi: 

Rosenbajger, Ekiert, Bajer, Szuber. Teoria ta miała też swoje 
konsekwencje polityczne, gdyż haczowianie po wybuchu 
wojny wystąpili do szwedzkiego rządu o  opiekę. Haczów 
był wsią królewską i możliwe było zasiedlenie jej jeńcami, 
ale kolejne badania obaliły tę teorię, wskazując na niemiec-
kie osadnictwo na omawianym obszarze.

Określenie „osadnictwo szwedzkie” – zdaniem etnogra-
fa dr. Krzysztofa Ruszla – nie jest ani jasne, ani precyzyjne. 
W swojej książce poświęconej mieszkańcom Puszczy San-
domierskiej – Lasowiakom, wspomina o osadzaniu na tym 
terenie jeńców, ale zaraz dodaje, że w wojskach Karola Gu-
stawa z czasów potopu najmniej było Szwedów, a mnóstwo 
wojsk zaciężnych, różnej narodowości. Idąc tym tokiem 
myślenia, wydaje się jasne skąd w  okolicach Przeworska 
mogli się wziąć Duńczycy i nazwisko Danak. Wiadomo, że 
po potopie i po III wojnie północnej pustki będące efektem 
działań wojennych były zapełniane jeńcami. Zdaniem dr. 
Ruszla są to jedynie domysły, oparte o pewną analizę tra-
dycji ludowych, a ta wymaga szczególnej ostrożności przy 
weryfikowaniu historycznym. Nie ma bowiem dokumen-
tów, które by te dywagacje potwierdzały. No, chyba że 
udałoby się przeprowadzić na szeroką skalę badania ge-
netyczne, ale to na razie kwestia odległej przyszłości. n

H i S t o R i e  z a p o M n i a n e

Pochodzący z Grodziska Dolnego profesor Józef Burszta, słynny historyk i etnolog 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mówiąc o etymologii nazwisk 
i  nazw miejscowości, powiedział, że moje nazwisko Danak wywodzi się z  Danii 
i  jest niczym innym jak spolszczoną nazwą tego kraju – Dannmark. Zapytałam 
wtedy Profesora: Skąd Duńczycy na Rzeszowszczyźnie? I  zaczęła się opowieść 
o osadnictwie na pograniczu polsko-ruskim, o zasiedlaniu Puszczy Sandomierskiej 
i innych królewszczyzn tzw. osadnikami jenieckimi. Po latach postanowiłam pójść 
śladem osadnictwa jenieckiego, popularnie zwanego „szwedzkim”.

tekst Jolanta Danak-Gajda, fot. WikiCom

Byli tu Szwedzi ?

Piechur szwedzki ok. 1700 r., fragment ryciny

Henryk Pillati, Szwedzi w Polsce, Muzeum Sztuki w Łodzi.
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Słowa Seweryna Udzieli, jednego z  pionierów 
polskiej etnografii, trafnie oddają fenomen 
regionalnej szopki bożonarodzeniowej. Mate-

riał zebrany w Archiwum Muzeum w Przeworsku 
do celów wystawy pt. „Cały świat do lichej stajenki 
bieżał, gdzie Stwórca Zbawiciel we żłobie leżał – 
regionalna szopka bożonarodzeniowa”, zorganizo-
wanej w sezonie świątecznym 2010–2011, pokazał 
unikatowość i  bogactwo form szopki bożonaro-
dzeniowej na przykładzie eksponatów, ikonogra-
fii i  tekstów folkloru z okolic Łańcuta, Jarosławia, 
Przeworska i Przemyśla. 

A zaczęło się od św. Franciszka który w 1223 r. 
we włoskim Greccio ustawił pierwszą stajenkę 
z żywymi zwierzętami. Współcześnie jego czyn jest 
powtarzany przez wspólnoty zakonne franciszka-

nów w  Jarosławiu i  Przemyślu oraz bernardynów 
w Przeworsku. Do drewnianej wiaty wprowadza się 
zwierzęta, ochotnicy wcielają się w nieme role po-
staci biblijnych. Przy tym „żywym obrazie” w okre-
ślonych godzinach odbywa się wspólne śpiewanie 
kolęd. Specjalnością zakonników stały się wielo-
elementowe szopki montowane wewnątrz kościo-
łów, urozmaicane wprowadzaniem postaci i scenek 
ruchomych. W połowie XVIII w. donosi o tym ks. 
J. Kitowicz: „Na takie jasełka sadzili się jedni nad 
drugich, najbardziej zakonnicy. Celowali zaś in-
nych wszystkich wielością i kształtnością kapucyni; 
a  gdy te jasełka rokrocznie w  jednakowej posta-
ci wystawione jako martwe posagi nie wzniecały 
w ludziach stygnącej ciekawości, przeto reformaci, 
bernardyni i  franciszkanie, dla większego powabu 
ludu do swoich kościołów, jasełkom przydali rucha-
wości, miedzy osóbki stojące mieszając chwilami 
ruszane, które przez szpary, w rusztowaniu na ten 
koniec zrobione, wytykając na widok braciszkowie 
zakonni lub inni posługacze klasztorni rozmaite 
figle nimi wyrabiali. (…) Gdy taka scena zniknęła, 
pokazała się druga, na przykład: chłopów pijanych 
bijących się pałkami albo szynkarka tańcująca z ga-
chem i potem od diabła razem oboje porwani, albo 
śmierć z diabłem najprzód tańcująca, a potem się 
bijące ze sobą i w bitwie znikające. To znowu musz-
trujący się żołnierze, tracze drzewo trący i inne tym 
podobne akcje ludzkie do wyrażenia łatwiejsze, 
które to fraszki dziecinne tak się ludowi prostemu 
i młodzieży podobały, że kościoły napełnione były 
spektatorem, podnoszącym się na ławki i na ołtarze 
włażącym (…) Takowe reprezentacje ruchomych 
jasełków bywały, prawda, w  godzinach od nabo-
żeństwa wolnych, to jest między obiadem i  nie-
szporami, ale śmiech, rozruch i tumult nigdy w ko-
ściele czasu ani miejsca znajdować nie powinien. 
Dlaczego, gdy takowe reprezentacje coraz bardziej 

R y t u a ł y  i  o b R z ę d y tekst Katarzyna Ignas (Muzeum w Przeworsku)

Nie możemy sobie wyobrazić świąt Bożego Narodzenia bez szopki. W czasie świąt i po świętach aż do 2 lute-
go, do Matki Boskiej Gromnicznej w każdym kościele stoi szopka mniejsza lub większa, bogatsza lub skrom-
niejsza; a już klasztory starają się jedno nad drugie o zbudowanie szopki jak najokazalszej i jak najwspanialej 
urządzonej. Więc w szopie bydlęcej między wołem i osłem w żłóbku promieniuje Dzieciątko Jezus, przy Niem 
Matka Najświętsza Maryja, Józef święty, pastuszkowie z darami, a później Trzej Królowie z mniej lub więcej 
świetnymi orszakami i anieli śpiewający nad szopką „Gloria”. Oto zwykłe odtworzenie betlejemskiego zda-
rzenia z przed dziewiętnastu wieków. A wyobraźnia ludzka i pobożność ma tutaj obszerne pole do rozwi-
nięcia pomysłów dekoracyjnych. Z kościołów przeniosła się szopka do mieszkań w miastach i na wsi, gdzie 
nieraz można zobaczyć bardzo piękne szopki i to wykonane przez domorosłych artystów. Oprócz domowych 
szopek stałych, sporządzają większe szopki ruchome, obnośne i z niemi począwszy od dnia św. Szczepana aż 
po dzień Matki Boskiej Gromnicznej obchodzą domy starsi chłopcy, śpiewając i wygrywając kolendy, a nie-
rzadko produkują cały teatr marjonetek, gdzie w przedstawieniu biorą udział pastuszkowie, król Heród, Trzej 
Królowie, żyd, djabeł, czarownica, śmierć, a czasem jeszcze wiele innych. Cała fantazja młodocianych arty-
stów wiejskich wysila się, aby zbudować szopkę ładną, jak najpiękniej wykleić ją papierami różnobarwnymi, 
aby ślicznie przedstawić Świętą Rodzinę, a lalki przybrać dowcipnie, strojnie i bogato. To też każda okolica 
może się pochwalić inną szopką; a co jedna to piękniejsza. Od najprostszych skromnych pudełek z wieżycz-
kami do wspaniałych świątyń z wysokiemi wieżami kopulastymi i licznemi okienkami różnobarwnemi. (…) 

S. Udziela, Szopki, „Kurier Literacko-Naukowy”. Dodatek do nr 354 
„Ilustrowanego Kuryera Codziennego”  z 25 grudnia 1926 r., s. VII–VIII

regionalna szopka bożonarodzeniowa

Żywa szopka przed klasztorem 
bernardynów w Przeworsku, 2003 r.

Szopka betlejemska ze wsi Gać 
autorstwa Jana Jakielaszka  
i Stanisława Bałackiego.  
Zbiory Muzeum w Przeworsku
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wzmagające się doszły do ostatniego nieprzyzwo-
itości stopnia, książę Teodor Czartoryski, biskup 
poznański, zakazał ich, a tylko pozwolił wystawiać 
nieruchawe, związek z tajemnicą Narodzenia Pań-
skiego mające”.

Tradycję ustawiania w  bocznych ołtarzach ru-
chomych szopek, hałasujących, grających, świecą-
cych, z mnóstwem postaci ludzkich i zwierzęcych, 
stanowiących wspaniałą atrakcję dla dzieci, konty-
nuują przeworscy bernardyni. 

Szopka betlejemska ze wsi Gać autorstwa Jana 
Jakielaszka (nieżyjącego muzykanta i  rzeźbiarza 
ludowego) i Stanisława Bałackiego (malarza amato-
ra) to przykład szopki ruchomej, niegdyś dekoracji 
bożonarodzeniowej ołtarza bocznego w  kościele 
parafialnym w Gaci. W tej plastycznej kompozycji 
ukazane zostało w  sposób najdoskonalszy lokalne 
wyobrażenie szopki betlejemskiej. Obok central-
nej sceny Bożego Narodzenia w scenerii Betlejem, 
znajdujemy miejscową gacką architekturę (budy-
nek Wiejskiego Uniwersytetu Ludowego, drew-
niany nieistniejący kościół spalony w 1624 r. przez 
Tatarów, pomnik pacyfikacji wsi Gać z  pełnopla-
styczną rzeźbą Chrystusa Frasobliwego, młyn, bu-
dynek starej szkoły z pocz. XX w.), pochód licznych 
postaci – uczestników wiejskiej i  ogólnopolskiej 
kultury (postać Jana Pawła II, Górale, Krakowiacy, 
pasterze z darami, kapela gacka: basista, cymbalista 
i skrzypek), scenki rodzajowe (Pilarze z piłą, Rybak 
z wędką, Praczka z kijanką, Drwal, Dzwonnik przy 
dzwonnicy, Baba przy studni – żurawiu). 

Szopka ruchoma, wygnana z kościoła, trafiła na 
ulice miast i  wsi jako kolędnicza szopka obnośna 
w  formie teatrzyku kukiełkowego. Zwyczaj „cho-
dzenia z  szopą po kolędzie” praktykowany był we 
wsiach regionu przemyskiego. Najbardziej charak-
terystyczna szopka regionalna tego typu wywodzi 
się z  miejscowości Markowa, zwana tam „szopką 
z bożkami”. W Markowej odgrywanie przedstawie-
nia kukiełkowego określano: „puszczaniem boż-
ków”. Słowo: „bożek”, „bożki” związane jest z archa-
icznymi ludowymi wierzeniami demonologicznymi 
i oznacza dobrego demona, ducha domowego, ma-
łego ludka, ludzika (bożek, ubożę, l. mn.: bożęta) 
opiekującego się dziećmi, kołyszącego niemowlęta. 

Wiadomo, iż na początku XX w. w Markowej trzy 
rodziny organizowały przedstawienia kolędnicze: 
rodzina muzykantów Mrozów, Stanisław Gorzko-
wicz oraz rodzina Szylarów. Szopka Szylarów zna-
lazła kontynuatorów współcześnie w rodzinie Ho-
mów i Kielarów. W „szopce z bożkami” z Markowej 
występował: Dziad przepasany powrósłem, z fujar-
ką, do której przywiązany był sznurek z czterema 
guzami, osoba animująca kukiełki: „ten, co puszczał 
bożki”, osoba podająca kukiełki: „ten, co podawał”, 
muzykant – najczęściej skrzypek lub akordeonista. 
Pierwszą grupą kukiełek była Maryja z  Józefem. 

Ich pojawieniu się towa-
rzyszyła kolęda: Pomaluśku 
Józefie, pomaluśku proszę. 
Następnie pojawiały się 
kolejno pary kukiełek przy 
wtórze stosownych zwro-
tek z kolędy Do nóg Twoich 
się zbliżamy, upadamy, Je-
zu w tym żłóbeczku, złożon 
na sianeczku: Pastuszko-
wie, Medyki (z  kropelka-
mi, z  olejkami), Pastuszek 
Grzela z  prosięciem i  Pa-
stuszek z  kokoszką, Grajki z  piszczałkami, Grajki 
ze skrzypkami, Cepoki z cepami, Krakowiacy, Żyd, 
Cygan z niedźwiedziem, Czarownica, Śmierć i Dia-
beł, Kominiarz, Trzej Królowie. W kolejnej scenie 
rozgrywany był dialog pomiędzy Królami a Hero-
dem, a następnie między Herodem a Żydem Mosz-
kiem. Ostatnią postacią pojawiającą się na scenie 
szopki był Bartosz – dziad proszalny z  workiem, 
do którego wkładano datki. Za każdy datek Bartosz 
dziękował, kłaniając się. Bartosz wywoływał obec-
nych podczas przedstawienia do zapłacenia za ko-
lędę, używając przydomków i przezwisk, przypo-
minając jakieś konkretne wydarzenia z życia.

Stanisław Mróz, pochodzący z Markowej, w Ru-
dołowicach zbudował dwukondygnacyjną szopkę 
(szopka dolna i  górne „kapliczki”) i  przygotował 
drewniano-szmaciane kukiełki – „bożki”. Z przed-
stawieniem kolędniczym obchodził Rudołowice 
i sąsiednie wsie, tam gdzie go zapraszano i opłaca-
no. Mile widziany był zwłaszcza w domach, gdzie 

R y t u a ł y  i  o b R z ę d y

regionalna szopka bożonarodzeniowa

Chodzenie po kolędzie z szopką, 
Urzejowice, 2006 r.

Markowskie bożki – scena z Dziadem 
Bartoszem. Widowisko w Centrum 

Kultury Gminy Markowa, 2011 r.
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było dużo dzieci. Towarzyszyło mu (głównemu 
animatorowi, manewrującemu kukiełkami, mo-
dulującemu głosem) dwóch chłopców ciągnących 
sanie, na których jechała szopka i  kukiełki w  wa-
lizce z  dykty, pomagali oni także śpiewać; osoba  
z piszczałką– przebrana za Żyda jadącego na ko-
byłce (kobyłka wykonana z odwróconej, dziurawej 
opałki), z koszykiem i nahajem – oraz skrzypek. 

Rozpoczynał Żyd na kobyłce, mówiąc: „Gospo-
darzu, puśćcie moje wojsko!” Po wejściu do środka 
biegał, gwiżdżąc i  smagając zgromadzonych. Har-
cował – po komorze i  po izbie, porywał kiełbasę, 
„szczodraki” do kobiałki. W  trakcie odtwarzania 
widowiska szopki dwóch pomocników przytrzymy-
wało cały budynek. Wiodącą kolędą była kantyczka 
rozpoczynająca się od słów: Do nóg Twoich się zbli-
żamy. Przed nieruchomymi figurkami Józefa, Maryi 
i Dzieciątka, znajdującymi się w prawej dolnej ko-
morze budynku szopki, przechodziły, kłaniały się, 
„tańcowały” następujące pary kukiełek: dwie posta-
cie ze skrzypcami, dwie z darami, dwóch Mazurów 
z piszczałkami, Rusini, Grzela z kokoszką, Pasterz 
z prosiakiem, Pan i Pani, Żyd z Żydówką, Żydkowie, 
Cygan z niedźwiedziem, dwóch chłopów z cepami. 
Każdej parze towarzyszyła odpowiednia zwrotka 
kolędy, np. przy pokłonie Cygana z niedźwiedziem 
śpiewano:

Cygan bieży za innymi, z dary swymi,
gorszy od Tatara, cóż to za poczwara,
zrabowali mu Podole, ledwo sam uszedł na pole,
nieborak biedny, nieborak biedny. 
W  kolejnej scenie Czarownica ubijała masło 

w masielnicy, tańczyła z Diabłem, po czym Śmierć 
ścinała jej głowę, Diabeł porywał Czarownicę. Śpie-
wano wówczas:

Wszystko ptactwo wylatuje, wyśpiewuje, 
bydlęta się cieszą, do Betlejem śpieszą,
gęste lasy opuszczają, do Betlejem pośpieszają,
witać Jezusa, witać Jezusa.

Następnie scena przenosiła się do lewej komory 
budynku szopki, gdzie po odsunięciu zasłonki, na 
tronie ukazywał się Król Herod. Przy wtórze kolędy 
Królowie jadą z wielką paradą, a skąd, skąd?, poja-
wiali się Trzej Królowie – połączona wspólną pod-
stawą grupa trzech kukiełek. Następnie Król Herod 
wzywał do siebie Żyda Moszka, z którym prowadził 
tradycyjny żartobliwy dialog, dotyczący miejsca 
narodzenia Boga, po czym Herod wydawał rozkaz 
wycięcia wszystkich dzieci w  Betlejem. Śpiewana 
była w  tym momencie rzewna kolęda Bili siekli 
mordowali srodzy katowie, własni ojcowie. Ostat-
niej scenie z  udziałem Króla Heroda i  żołnierzy 
(są to gotowe kupne figurki jeźdźców na koniach, 
umocowane na kole) towarzyszył śpiew kolędy Ka-
załeś królu wyciąć, wyrębać betlejemskie dzieci, ale 
ty nie wiesz, że twemu synowi głowa z karku zleci. 

Po tej scenie zasuwają się firaneczki w  szopce 
dolnej, otwierają się drzwiczki górnej prawej „ka-
pliczki”, gdzie ulokowane są nieruchome figurki 
scenki wygnania z raju: Adam, Ewa, Wąż, obracają-
ce się na kole. Śpiewana jest kolęda Z raju pięknego 
miasta. Następna odsłona rozgrywa się w  drugiej 
górnej „kapliczce”, po lewej stronie szopki: na ru-
chomym kole sześć par tańczących w scenie Wesela 
w Kanie Galilejskiej, śpiewana jest kolęda Mesyjasz 
przyszedł na świat prawdziwy. Na koniec, w scenie 
dolnej szopki pojawia się kukiełka Dziada z  wor-
kiem. Widowisko „Szopki z bożkami” z Rudołowic 
ma w repertuarze Zespół Pieśni i Tańca „Familia” 
z Rudołowic, prowadzony przez Helenę i Wiktora 
Gołąbów. 

W Urzejowicach chodzono po kolędzie z „szop-
ką z bożkami” od lat 70. XX w. Uczestnikami kolę-
dy byli: wnoszący szopkę dwaj Ministrowie (ubrani 
w  wojskowe zielone mundury, w  wysokich czap-
kach oklejonych staniolem, z szablami w dłoniach), 
zamaskowany Diabeł, ubrany na czarno, obwiązany 
dzwonkami, z miotłą brzozową w ręku, młody Żyd, 
stary Żyd Moszek. 

Diabeł poprzedzał wejście kolędników do domu 
i wniesienie szopki. Zadawał pytanie domownikom: 
„Chceta szopa?” Następnie odbywało się przedsta-
wienie teatru lalkowego – dwóch spośród kolędni-
ków „steruje bożkami w środku szopki”. Śpiewane 
były dwie kolędy: na wstępie kolęda apokryficzna. 
rozpoczynająca się od słów: Od wschodu słoń-
ca Trzej Króle jadą. Podczas śpiewania tej kolędy 
przed żłóbkiem przesuwały się kukiełki – postaci 
Trzech Królów. Następnie śpiewany był wariant ko-
lędy Do nóg Twoich się zbliżamy, upadamy, w trak-
cie której trwała animacja kukiełek „bożków”. Poja-
wiały się postaci pastuszków – Franek, Stach, Kuba, 
cudzoziemcy – Moskal, Litwin oraz „Dwa chłopy 
co się spóźnili”. W końcowej fazie zaś: Czarownica, 
Diabeł, Śmierć. Towarzyszył temu tekst: 

Czarownica niewstydnica do szopy przybyła
tam masło robiła
ze szatanem spółkę miała,
a śmierć im w tym pomagała, głowy kosiła. 
W drugiej części widowiska odbywało się przed-

stawienie żywego planu, z  osobami: Ministrów, 
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Żyda (młodego), Moszka (starego Żyda), Diabła. 
Na zakończenie kolędnicy śpiewają kolędy dla 
gospodarza i  gospodyni, których Diabeł kolejno  
usadawia na stołku. 

Kolęda dla gospodyni:
Gospodyni domu niech będzie od tego,
da nam chleba i pieczywa, i sera suchego, i sera 

suchego.
A za to wam wszystkim niech Pan Jezus płaci,
a nasza szanowna gospoś nadziei nie traci, 

nadziei nie traci.
Wychodząc, kolędnicy śpiewają:
Wiwat! Wiwat! Już idziemy, za kolędę dziękujemy!
Żeby państwo długo żyli, a po śmierci w niebie 

byli!
Z  szopką po kolędzie chodzono też w  miejsco-

wości Chałupki k. Przeworska w  latach 60. XX w. 
Drewniany budynek szopki i figurki wykonali Sta-
nisław Śliwa i Stanisław Jasz. Budynek szopki miał 
kształt budki z  kulisami po obu stronach scenki. 
W  podłodze budynku znajdowały się kanały słu-
żące do animacji kukiełek. Daszek z gwiazdą betle-
jemską pokryty był słomianą strzechą. W  szopce 
występowały 32 kukiełki (wystrugane z drewna lal-
ki na patyczkach, ubrane w szmatki), m.in.: Paste-
rze z darami, Ministrowie, Rolnicy z cepami, Trzej 
Królowie, Czarownica z „maśnicą”. Kolęda wiodąca 
rozpoczynała się od słów: W tej kolędzie kto tam bę-
dzie każdy się ucieszy. 

W zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficz-
nego w  Warszawie znajduje się szopka wykonana 
w Sieteszy ok. 1900 r. przez Jana Ulmana, opisana 
w  latach 50. XX w. w  czasopiśmie „Polska Sztuka 
Ludowa” przez Romana Reinfussa. Kolędą stano-
wiącą kanwę przedstawienia kukiełkowego była 
pastorałka Do nóg Twoich się zbliżamy. W szopce 
występowało ponad 30 kukiełek: Pasterz z  obwa-
rzankiem, Pasterz z garnuszkiem masła, Mazur 
z piszczałką, Krakowianka, Ruska, Rusek, Moskal, 
Moskalka, Owieczka, Młócek – chłop z cepem, Wę-
gier – handlarz, Hiszpan, Hiszpanka, Madziar, Ma-
dziarka, Francuzka, Francuz, Czarownica, Śmierć, 
Cyganka, Cygan z  Niedźwiedziem, Łacinnik, Żyd, 
Żydówka, Diabeł, Dziadek, Muzykant, Ksiądz, Król 
na wielbłądzie, Król na koniu, Król na słoniu. Każda 
z postaci kłaniała się, tańczyła i wygłaszała krótkie 
przemówienie. Np. Włoch parodiował język włoski: 

Divo monsiore nostro grand amore, 
a portaso un belpiastro, 
delimoni macaroni, siderlata efratata, 
combelini biszkoptini, period bombini.
Po występach kukiełek przed szopkę wychodził 

Dziad – postać z żywego planu i rozpoczynał mo-
dlitwę na różańcu tzw. „pacierz dziadowski”, w któ-
rej chodziło o  wyjednanie u  widzów jak najwyż-
szych datków.

Kukiełkowa „szopka z  bożkami” z  Kraczkowej 
znajduje się w zbiorach Izby Regionalnej w Kraczko-
wej. Ma kształt drewnianej budki, z dachem zwień-
czonym gwiazdą i sterczynami. Szopka z Kraczko-
wej jest wariantem szopki z  Dąbrówek (opisanej 
w czasopiśmie „Lud” w roku 1932 przez Aleksan-

dra Jaworczaka). Wejście kolęd-
ników z szopką do domu po-
przedzał Dziad, zaopatrzony 
w worek i dzwonek, ubrany 
w  kożuch, w  baranicy na 
głowie, który wygłaszał 
dłuższą przemowę – po-
witanie. Kolęda wiodąca 
rozpoczynała się od słów 
Szczęśliwe czasy nam się 
zjawiły. W tekście tej pa-
storałki występuje dwu-
dziestu jeden pasterzy 
przynoszących dary, 
wymienionych z  imie-
nia: Bartos – gąskę, Ku-
ba – baranka, Błażek 
– mleka pół dzbanka, 
Jan – gomółki, Szymek 
– cielę, Michał – kury 
w  kobiałce, Walenty – 
kaczora, Klima – chleb 
i masło, Miś – kiełbasę, 
Tomek – kosz jabłek, 
Mateusz – gruszki, Bo-
nifacy i Ignacy – garnu-
szek miodu, Jędrek – ser, Paweł – pszenny chleb, 
Grześ – kołyskę, Jacko – zająca, Stach – kosa, Piotr 
– ptaszka srokosza, Kuba i Wojtek – jajka. Po nich 
na scenie szopki pojawiali się jeszcze: Pani Młoda 
i  Pan Młody, Czarownica robiąca masło, Pastuch 
z kozą, Kościelny, który na zakończenie przedsta-
wienia gasił świeczki oświetlające szopkę. W rolach 
tych występowały kukiełki „bożki”. 

Po teatrzyku kukiełkowym rozpoczynała się dru-
ga część przedstawienia, rozgrywająca się w  kon-
wencji żywego planu. W pierwszej scenie Król He-
rod w  otoczeniu dwóch Policjantów toczył dialog 
z Żydem w długim płaszczu, z czarną brodą i pej-
sami, w okularach, z wypchanym garbem, z  laską, 
księgą „bibliją”, koszykiem. Końcowa scena to tzw. 
kolęda z kozą. Dziad prowadził kukłę kozy z zamia-
rem sprzedania jej Żydowi. Koza upadała, Dziad 
cucił ją. Na zakończenie kolędnicy składali życze-
nia i zbierali datki. 

Szopka bożonarodzeniowa jest obowiązkowym 
tematem realizowanym przez twórców ludowych. 
W zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie znajdują 
się szopki wykonane przez Izydora Błaszczaka, ży-
jącego w  latach 1897–1977, rzeźbiarza pochodzą-
cego z Soniny k. Łańcuta. Był stolarzem. Do swego 
domu wykonał szereg bogato zdobionych drewnia-
nych sprzętów, mebli wzorowanych na stylowym 
wyposażeniu rezydencji Potockich w Łańcucie. Po 
1964 r. – kiedy po raz pierwszy publicznie pokazał 
swoje wyroby na wystawie sztuki ludowej powia-
tu łańcuckiego – rzeźba figuralna stała się główną 
dziedziną jego twórczości. Do tej pory rzeźba figu-
ry ludzkiej służyła jako element pomocniczy (ozdo-
ba mebli, figurka szopkowa, zabawka). Dla wnuków 
wykonywał mechaniczne ruchome zabawki oraz 
szopki z figurkami wprawianymi w ruch za pomocą 
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korby. Figurki osadzone na kole poruszanym korbą przesuwają się przed 
żłóbkiem. Wygląd szopek nawiązywał do architektury zamku w Łańcucie. 

Interesującym przykładem tematu szopki w  malarstwie jest XVIII-
wieczny obraz namalowany najprawdopodobniej przez mieszczańskiego 
malarza według życzenia i sugestii zamawiającego mieszczanina przewor-
skiego. Poza Świętą Rodziną na obrazie figuruje sześć osób, z czego dwie 
to klęczący pasterze ubrani w szaty biblijne, jeden z przewieszoną torbą 
składa dar – osełkę masła (?) lub chleb, a drugi  ofiarowuje parę gęsi w ko-
szu, obok którego leży czerwona graniasta czapka z  czarnym otokiem. 
W tle głowy woła i osła, a także wizerunki ptaków (kur, bociana ?). 

W górnej partii obrazu widnieje postać anioła w chmurach, trzymają-
cego szarfę z napisem: GLORIA IN EXELSIS DEO. Cztery postaci stoją-
ce to zapewne przeworscy mieszczanie lub zamożni chłopi, na co wska-
zywać mogą stroje, w  jakich występują. Kobieta w długiej sukni trzyma 
kosz z  jajami, obok niej mężczyzna z  przewieszoną torbą, w  brązowej 
sukmanie z  czerwonymi wyłogami i  mankietami, trzyma w  lewej ręce 
prawdopodobnie ser, prawą ręką zdejmuje z  głowy kapelusz. Następny 
mieszczanin w granatowym żupanie gra na skrzypcach. Ostatnia postać 
to mieszczanin w czerwonej czapce z czarnym otokiem, grający na rogu, 
trzyma w lewej ręce nieokreślony przedmiot. Jak wynika z pośmiertnych 
inwentarzy, zachowanych w XVIII-wiecznych miejskich księgach, miesz-
czanie przeworscy mieli zwykle w posiadaniu co najmniej kilka obrazów 
o tematyce religijnej, malowanych na płótnie na zamówienie. Do Muzeum 
w Przeworsku obraz trafił w latach 60. XX w. jako dar rodziny Wierzbic-
kich z Przeworska.

Współczesną formą szopki bożonarodzeniowej są monumentalne lub 
naturalnych ludzkich rozmiarów inscenizacje szopek, stanowiące dekora-
cje placów i rynków miast, dekoracje prywatnych ogrodów, wykonywane 
przez artystów zawodowych i amatorów – szopki plenerowe i ogrodowe. 

Kolejnym typem szopki są niewielkie budynki wykonywane samodziel-
nie przez dzieci lub przez domowników dla dzieci. Statyczne lub ruchome 
szopki z drewna, papieru i gładkiej bibuły, w czasie adwentu konstruowa-
li – dla dzieci mężczyźni – ojcowie, dziadkowie, wujkowie, starsi bra-
cia tzw. szopki cieniowe, nazywane w  terenie „szopkami zamkniętymi” 
(Przeworsk), „szopkami domkowymi” (Gać), umieszczano najczęściej 
w  kącie izby, nad stołem, poniżej lub na wysokości domowej kapliczki 
albo, w późniejszym okresie i bogatszych domach, obok lub pod choin-
ką. Szopka tego typu była niewielka, trzykomorowa, z dachem z facjatką. 
W trójkącie szczytu daszka szopki naklejano drukowaną główkę aniołka. 
Wewnątrz szopki, w komorze środkowej, umieszczone były nieruchome 
postaci Józefa i Maryi z Dzieciątkiem (był to najczęściej drukowany ko-
lorowy obrazek, często wykorzystywano opaskę czy papierową ozdobę 
z paczki opłatków). W dwóch bocznych komorach znajdowały się „bożki 
ruchome”, tj. papierowe konturowe postacie pastuszków, poruszające się 
na wskutek ciepła wytwarzanego przez palącą się świecę. 

Wykonując szopkę tego typu, należało bardzo dokładnie wymierzyć 
proporcje, aby osiągnąć ruch figurek pasterzy. Na przecięciu przekątnych 
podstaw komór bocznych umocowany był słupek – oś z osadzoną igłą czy 
szpilką, który podtrzymuje papierowy wiatraczek. Do wiatraczka przyle-
ga kawałeczek szkła podszytego suknem. Od wiatraczka odchodzą cztery 
nitki przywiązane dołem do paska papieru z  przyczepionymi figurkami 
pasterzy niosącymi dary. Ciepło z płomienia zapalonej świecy, umieszczo-
nej przy podstawie szopki, wprawiało w ruch figurki pasterzy, rzucające 
dodatkowo cień. Drugi wiatraczek z  „ruchomymi bożkami” znajduje się 
w drugiej bocznej symetrycznej komorze. Szopki tego typu uruchamiano 
dopiero w dzień Bożego Narodzenia. 

Dopełnieniem bogactwa form szopek bożonarodzeniowych z terenu re-
gionu są szopki – pierniki figuralne, pochodzące z nieistniejącego warsz-
tatu piernikarskiego Jana i Julii Chruszczów w Kańczudze. Oryginały pier-
ników znajdują się w  zbiorach Muzeum Etnograficznego w  Rzeszowie. 
Wierne rekonstrukcje pierników na potrzeby wystawy wykonała Wytwór-
nia Wyrobów Cukierniczych Macieja Kuźniarowskiego z Jarosławia. n

R y t u a ł y  i  o b R z ę d y

Adoracja przed szopką, autor nieznany, olej na płótnie, Przeworsk, XVIII w. 
Zbiory Muzeum w Przeworsku.

Rekonstrukcja szopek z warsztatu piernikarskiego Jana i Julii Chruszczów 
z Kańczugi, wykonana współcześnie przez Wytwórnię Wyrobów 
Cukierniczych Macieja Kuźniarowskiego

W.
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Muzeum Regionalne w Sołonce 
w swoich zbiorach posiada ponad 

1000 różnego rodzaju zabytków 
etnograficznych z terenu gminy 

Lubenia oraz galerię fotograficzną 
Bolesława Wróbla

Po lewej: „straszna” wystawa  
w sołońskim Muzeum

tekst i fot. Jakub Pawłowski

20 km na płd. zach. od Rzeszowa znajduje się 
miejscowość Sołonka. Chętnie odwiedzana jest 
przez turystów z  powodu czynnej od kilku lat 
tężni solankowej. Oprócz źródła solnego zwiedzić 
można także stary most kamienny, a  także 
Muzeum Regionalne, które swoją siedzibę ma 
w budynku szkoły podstawowej.

Sołońska placówka muzealna swoje ist-
nienie zawdzięcza Aleksandrowi Bie-
lendzie, emerytowanemu nauczycielowi 

historii z Rzeszowa, który prawie 30 lat uczył 
w  lubeńskiej szkole podstawowej. Muzeum 
tworzą cztery sale wystawowe. W dwóch zde-
ponowane są zabytki związane tematycznie 
z historią i archeologią regionu, a w pozosta-
łych obiekty nawiazujące do etnografii Lube-
ni i jej okolicy. W największej sali mieści się 
około tysiąca przedmiotów będących kiedyś w użyciu 
w lubeńskich domach. Związane są z gospodarstwem 
domowych i kuchnią oraz częścią mieszkalną i sypial-
ną wiejskich domów. Obejrzeć też można narzędzia 
poświęcone rzemiosłu: tkactwu, olejarstwu i  kowal-
stwu oraz związane z rolnictwem, ogrodnictwem i ho-
dowlą zwierząt, a także produkcją żywności. Obiekty 
datowane są na przełom XIX i XX w., ale najwięcej po-
chodzi z I poł. XX w.

Atrakcją ekspozycji są dwie galerie fotograficz-
ne. Pierwsza, autorstwa Wiesława Knutla, ukazuje 
miejsca z  terenu gminy Lubenia. Druga, z pracami 
nieżyjącego fotografa-amatora Bolesława Wróbla 
z  Lubeni, przedstawia mieszkańców wioski w  la-
tach 30.–50. XX w. W  jednej z  sal „historycznych” 
umieszczono galerię prac Aleksandry Golik z  Lu-
beni, jednej z ostatnich przedstawicielek malarstwa  
naiwnego, tworząca w środowisku wiejskim. 

Muzeum Regionalne w Sołonce znane jest jeszcze 
z  jednej wystawy: strachów polnych – unikatowej 
na skalę Polski, a może nawet Europy. Z prezento-
wanych kilkudziesięciu figur, każda posiada inną 

proweniencję. Część z nich „pracowała” niegdyś na 
lubeńskich, siedliszczańskich, sołońskich i  straszy-
dlańskich polach. Są też strachy z  różnych regio-
nów Polski – z Małopolski, ze Śląska, z Lubelskiego 
i Mazowieckiego. Jest też kilka z zagranicy (Słowa-
cja, Ukraina). Zgodnie z tradycją strzegły pól, sadów 
i  zagonów gospodarskich od wszystkiego tego, co 
zagrażało pielęgnowanym przez gospodarzy plo-
nom. Przy ich pomocy odstraszano dziką zwierzy-
nę, która mogła zapuścić się na pola uprawne (dziki, 
sarny, zające), a także zabezpieczano uprawy przed 
ptactwem. Zgodnie z  przekazami były też strachy, 
które strzegły miru w  gospodarstwie przed złymi 
ludźmi. Geneza strachów sięga czasów pogańskich 
i wczesnochrześcijańskich z obszaru Słowiańszczy-
zny. Wówczas stawianie strachów w polu w określo-
nych miejscach (w  czterech rogach) było swojego 
rodzaju rytuałem, który musiał być praktykowany 
co roku. Zwykle wczesną wiosną rolnicy tworzy-
li figury strachów i  stawiali je tam, gdzie były po-
trzebne. Musiały to być postacie męskie, gdyż do 
obowiązków mężczyzny należała ochrona gospo-

darstwa. Strachy nie mogły przedstawiać 
kobiet, ponieważ zgodnie z   tradycją to 
one rzucały zły urok na plony. W  po-
szczegłonych regionach kraju strachy 
przybierały różne formy, ale łączył je ro-
dzaj przedmiotów, z których powstawały: 
stare szmaty, ubrania, kije, słoma itp. 

Strachy z Muzeum Regionalnego w So- 
łonce w  większości zostały wykonane 
przez młodzież z różnych regionów Pod-
karpacia, uczestniczącą w corocznej im-
prezie plenerowej „Straszydlisko”. Reszta 
strachów to formy oryginalne, „wycią-
gnięte wprost z pól uprawnych”, oczywi-
ście za zgodą właściciela. n

kultura ludowa zamknięta  
w czterech ścianach

RZESZÓW

Sołonka
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Pośród na ogół łagodnych, lekko pofałdowanych wzniesień Roztocza Południowego, wyróżniają się bardziej 
wydatne pagóry ostańcowe. To one tworzą najwyższe wyniosłości tego regionu: Długi Goraj, Wielki Dział 
i  Krągły Goraj, mające odpowiednio 392, 390 i  389 m n.p.m. Na jednym z  takich pagórów, lecz nieco 
mniejszych, wznoszących się kilka kilometrów na północ od Werchraty, w gęstwie drzew i zarośli skrywają 
się ruiny greckokatolickiego monasteru bazylianów. Jego resztki nie są zbyt efektowne, ale intrygujące.

Przez kilka wieków klasztor tętnił życiem, był 
miejscem świętym tłumnie odwiedzanym 
przez pielgrzymów. Dziś panuje tu pustka 

i głusza. Od dwóch stuleci nie ma tu mnichów, od 
ponad półwiecza nie ma też wsi Monastyr, która 
rozsiadła się u jego podnóża i od niego przejęła na-
zwę. Również, jak pozostałości monasteru, zarosła 
lasem. Miejsce to niezwykle tajemnicze, podobnie 
jak jego historia. O początkach monasteru co inne-
go głosi tradycja, a  zgoła co innego mówią doku-
menty. Różnica sięga, bagatela, kilku stuleci.

Według tradycji prawosławny monaster miał być 
założony przez Piotra Rateńskiego, świątobliwe-
go mnicha i  metropolitę kijowskiego, żyjącego na 

przełomie XIII i XIV w. 
(zmarł w 1326 r.). Jemu 
też, jako że był również 
utalentowanym mala-
rzem, tradycja przypi-
suje autorstwo ikony 
Matki Boskiej zwanej 
Werchracką, która do 
1810 r. zdobiła wnę-
trze klasztornej cerkwi. 
Można tu dodać, że 
istnieje też hipoteza, 
iż twórcą ikony mógł 
być metropolita Petro 
Akerowycz. Przeczą te- 
mu jednak źródła hi-
storyczne, według któ-
rych klasztor powstał  
w  II poł. XVII w. na 
gruntach wsi Werchra-
ta. Założony został 
staraniem o. Jowa Jam-
nickiego (Jamiński), ba- 
zylianina, jeromonacha 
monasteru jamnickie-
go, na co tenże uzyskał 
w 1678 r. zgodę księcia 
Dymitra Jerzego Wi-
śniowieckiego, woje-

wody bełskiego i  hetmana wielkiego koronnego. 
On też z woli księcia został jego ihumenem, czyli 
przełożonym. Cztery lata później dokument erek-
cyjny potwierdził kolejny wojewoda bełski, książę 
Konstanty Wiśniowiecki, brat Dymitra. Warto tu 
dodać, że w tamtych czasach znaczna część obec-
nego powiatu lubaczowskiego, w  tym także We-
rchrata, wchodziły w skład województwa bełskiego. 

Klasztor zbudowano około 1680 r., początkowo 
prawosławny, lecz wkrótce, z chwilą upowszechnie-
nia się unii brzeskiej, został przejęty przez kościół 
unicki (greckokokatolicki). W 1682 r. w klasztornej 
cerkwi pojawiła się wspomniana już ikona Matki Bo-
skiej. Przywiózł ją z Zamościa o. Izaak Sokalski, na-
stępca Jamnickiego. Tu warto wspomnieć o jeszcze 
jednej wersji pochodzenia ikony. Według niej miała 
ona powstać w pierwszej połowie XVII w. w warsz-
tacie malarskim mistrza Mateusza w  Zamościu. 
Wkrótce wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Na wi-
zerunku Matki Boskiej pojawiły się krwawe łzy, od-
tąd obraz zaczęto uważać za cudowny, co w 1685 r. 
oficjalnie ogłosił biskup lwowski Józef Szumljans’kyj. 
Klasztor stał się sławny. Organizowane tu odpusty 
ściągały tłumy wiernych nawet z  odległych stron. 
W kronice klasztornej odnotowano liczne cuda. 

Klasztor nie był duży, zależnie od okresu prze-
bywało w nim od 3 do 6–8 zakonników. Istniał do 
1806 r., kiedy to z nakazu władz austriackich został 
skasowany. Bazylianie zmuszeni do opuszczenia 
jego murów przenieśli się do monasteru w Krecho-
wie koło Żółkwi. Cztery lata później przeniesiono 
tam też cudowną ikonę, odtąd zwaną Matką Boską 
Krechowiecką. Niepotrzebne już nikomu budynki 
klasztorne zostały z  czasem rozebrane. Na wzgó-
rzu pozostała drewniana cerkiew Opieki NMP. Jako 
świątynia filialna parafii greckokatolickiej w  Wer- 
chracie czynna była do 1947 r. Opuszczona, około 
1951 r. została rozebrana bądź spalona. Była to bu-
dowla drewniana, konstrukcji zrębowej, trójdziel-
na, składająca z sanktuarium, znacznie szerszej na-
wy i babińca, w części obwiedziona sobotami (nawa 
i  sanktuarium). Wszystkie jej człony nakryte były 
czteropolowymi kopułami, zwieńczonymi małymi 

tekst i fot. Stanisław Kłos

Monaster
Werchracki

Monaster w Werchratej, reprodukcja 
ze zbiorów Muzeum Kresów  
w Lubaczowie

Krechów, przeniesiona z cerkwi  
w Werchratej ikona Matki Boskiej, 
obecnie zwana Krechowiecką

J. 
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cebulastymi kopułkami. W sumie była to budowla 
archaiczna, ale na swój sposób piękna. 

Klasztor powstał na gruntach Werchraty, w miej-
scu odludnym z  dala od wsi. Z  czasem u  jego 
podnóża rozwinęła się osada, nawet spora (przed 
wojną liczyła 68 gospodarstw), nie była jednak sa-
modzielną wioską, lecz tylko przysiółkiem Wer- 
chraty. Zamieszkana była przez Rusinów (Ukraiń-
ców), których po II wojnie światowej wysiedlono, 
część do Związku Radzieckiego, część na tzw. Zie-
mie Odzyskane. Opuszczone zabudowania zosta-
ły spalone, nawet nie bardzo wiadomo, w  jakich 
okolicznościach. 

Pagór Monastyru (370 m n.p.m.) zbudowany 
ze skał wapiennych, podobnie jak całe Roztocze, 
posiada bardzo charakterystyczny kształt stożka 
ze ściętym wierzchołkiem. Całą jego płaszczyznę 
zajmował dawny klasztor, można więc domnie-
mać, że pierwotnie obły wierzchołek wyrównano 
dla potrzeb budowli, co zresztą było dosyć proste. 
Założenie posiada kształt wydłużonego czworo-
boku o wymiarach około 50 na 60–80 m. Klasztor 
otoczony był kamiennymi murami z bramą usytu-
owaną od strony płn. i zapewne posiadał charakter 
obronny. Mury od zewnątrz mają jeszcze do dwóch 
metrów wysokości, a miejscami może i nawet nieco 
więcej, natomiast od wewnątrz jako tako czytelne 
są tylko ich zarysy. Budynki klasztorne były prze-
ważnie drewniane, toteż do dziś nie ma po nich 
śladu, jedynie we wschodnim narożniku zachowały 
się wyraźne jeszcze zwaliska budynku, tzw. kuchni. 

Drewniana cerkiew usytuowana była mniej wię-
cej pośrodku założenia. Dziś w  tym miejscu stoi 
drewniany krzyż, widać też wejście do podziemnej 
krypty. W  pobliżu stoi jeszcze okazały kamienny 
krzyż, będący zapewne wytworem bruśniejskich 
kamieniarzy. Zejścia do piwnic wi-
doczne są jeszcze w  trzech innych 
miejscach. W  obiegu są informacje, 
że w  obrębie założenia znajduje cały 
system podziemi, co jednak wydaje 
się wątpliwe. W  południowej stronie 
placu jest jeszcze jedna ciekawostka – 
wydatna, wykuta w skale studnia, dziś 
w dużej części zasypana. Znając wa-
runki utworów krasowych, można są-
dzić, że musiała być bardzo głęboka.  
Na jej wewnętrznych ścianach rosną 
solidne drzewa. 

Na przełomie lat 60. i 70. minionego 
stulecia stan ruin był bardziej wyraź-
ny, a wzgórze jeszcze nie całkiem za-
rośnięte. Widać było stąd zabudowania Werchraty 
i Wielki Dział. Obecnie wszystko zakrywa dziki las. 
Nie ma już śladów starego przycerkiewnego cmen-
tarza, jest natomiast kilka nowych mogił przypomi-
nających o tragedii mieszkańców wsi w latach 1945–
1947 oraz pomnik z  lat 1993–2000, wzniesiony na 
mogile członków UPA poległych w starciu z wojska- 

mi NKWD. To nie jedy-
ne militarne pamiątki. 
Uwagę zwraca grupa 
kamiennych krzyży sto-
jących na zatartych już 
mogiłach żołnierskiego 
cmentarza z  1915 r. Po 
drugim cmentarzu z te-
go okresu, usytuowa-
nym w  narożniku mu-
rów, pozostały już tylko 
nikłe ślady. 

Z  klasztorem zwią-
zane jest też pobliskie 
wzgórze Buczyna, gdzie 
zachowały się ruiny ka-
plicy odpustowej oraz 
kamienny krzyż. n

RZESZÓW

Werchrata

Lubaczów

Ruiny werchrackiego monasteru wg 
szkicu terenowego z sierpnia 1972 r.
1 – brama wejściowa,  
2 – miejsce po cerkwi,  
3 – piwnice,  
4 – cmentarz wojenny,  
5 – zniszczone posągi,  
6 – mury budynku,  
7 – okno do piwnicy,  
8 – studnia,  
9 – kamienny krzyż. 

Kolorem czerwonym zaznaczono 
istniejące fargmenty budowli

Od lewej:  widok na wzgórze, na 
którym posadowiony był monaster; 

zabezpieczone sklepienie piwnicy

Fragment cmentarza w kompleksie monasteru
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Wieś Brusno, już w  XV w. wzmiankowa-
na jako duża osada, stanowiła własność 
starostwa lubaczowskiego i – jak można 

sądzić z  późniejszych zapisów – zasiedlona by-
ła przez ludność pochodzenia wołoskiego. Na jej 
gruntach powstało z czasem kilka osiedli, które zo-
stały podzielone na oddzielne wioski. Tak powstały 
dwa Brusna – Stare i Nowe. Przed ostatnią wojną 
Stare Brusno zamieszkałe było wyłącznie przez 
Rusinów (Ukraińców), nowe zaś pospołu przez Po-
laków i Rusinów. Była tu także kolonia niemiecka. 
Wojna i powojenna zawierucha wymiotły stąd za-
równo Niemców, jak i Ukraińców. 

Co najmniej od XVI w. w Bruśnie zaczęto eksplo-
atować miejscowe bogate złoże kamienia, wapieni 
i  twardych piaskowców wapiennych. Z  wapienia 
wypalano wapno, z  piaskowca wykonywano ka-
mienie młyńskie i kamienie do ostrzenia narzędzi,  
tzw. brusy i osełki, pozyskiwano też kamień na cele 
budowlane. Zapewne już w  XVII stuleciu zaczęto 
z niego wykuwać krzyże. Trudniły się tym całe ro-
dziny. Zawód przechodził z  pokolenia na pokole-
nie, a z czasem samoucy stali się artystami w swoim 
fachu. Kamieniarstwem zajmowała się niemal cała 
wieś, stąd też wykształciło się tu swoiste centrum 
kamieniarstwa, znane jako „bruśnieński ośrodek ka-
mieniarski”. Szczególny okres rozkwitu przeżywało 
od drugiej poł. XIX w. do I wojny światowej. Upadło 
ostatecznie wkrótce po następnej wielkiej wojnie. 
Wśród tutejszych rzeźbiarzy najbardziej znaną po-
stacią był Grzegorz Kuźniewicz (1871–1948). 

Cmentarz bruśnieński to swoista galeria rzeźby 
nagrobnej, będącej wytworem miejscowego, ludo-
wego kamieniarstwa, zadziwiająca rozległością, ilo-
ścią i różnorodnością form. Pośród drzew i zarośli 
wyłaniają się kamienne krzyże i nagrobki wykona-
ne z  tutejszego piaskowca, którego spoiwem jest 

wapień. Jest ich tu dwie, a  może i  trzy setki. Jed-
ne są jasne, jakby dopiero co zrobione, inne okry-
te wyraźnie patyną czasu, poczerniałe ze starości, 
omszone i  poszczerbione. Wiele innych, powalo-
nych i  pogruchotanych, ginie w  bujnym zielsku. 
Widać tu prymitywnie ciosane krzyże i kunsztow-
ne pomniki nagrobne, ozdobione płaskorzeźba-
mi, rzeźbami i  inskrypcjami, zadziwiające dosko-
nałością warsztatu. Najczęściej są to krzyże bądź 
bogato rzeźbione cokoły zwieńczone krzyżami, 
rzadziej posągami aniołów lub świętych postaci. 
Często są to już tylko same cokoły, gdyż górne ich 

tekst i fot. Stanisław Kłosn e k R o p o l i e

Bruśnieński skarbiec

RZESZÓW

Stare Brusno

Lubaczów

Pośród wzniesień Roztocza Południowego, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Polanką Horyniecką a stadniną koni Polanka, w niemłodym już lesie 
skrywa się niezwykła nekropolia. To stary greckokatolicki cmentarz wsi Stare Brusno, wsi która od ponad półwiecza już nie istnieje. W latach powojennej 
zawieruchy została wysiedlona i zniszczona. Jej zabudowania rozciągały się w górnej części doliny rzeczki Brusienki obrzeżonej niewysokimi wzgórzami. 
W  miejscu, gdzie rośnie dziś las, dolina tworzy dzikie uroczysko. Pozostała tylko – wyraźna jeszcze – stara wiejska droga, ruiny kaplicy św. Mikołaja,  
a nieco wyżej, na zboczu doliny, miejsce po cerkwi i wspomniany cmentarz.

Jeden ze starszych, prostych 
nagrobków wyróżniający się  
bogatą inskrypcją w języku polskim

Fragment cmentarza, w głębi nagrobek z aniołkiem (fot. archiwalna)
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części zniszczył czas i  ludzie, inne po prostu stały 
się łupem złodziei. Ostatnia kradzież, odnotowana 
w prasie, miała miejsce bodajże w 2008 roku. Zra-
bowany został wówczas piękny aniołek wieńczący 
oryginalny cokół, co widać na dwu prezentowanych 
poniżej zdjęciach. Ile innych powędrowało w świat, 
nikt nie wie. Dominują krzyże, często z  wizerun-
kiem ukrzyżowanego, niekiedy spięte szarfą lub 
wieńcem, ale można tu zauważyć też piękne stele 
nagrobne, posągi, w tym jeden bardzo prymitywny, 
jakby niedokończony. 

A  może, w  założeniu twórcy, taki miał być? 
W  dolnej części cmentarza, wyraźnie widać, że 
najstarszej, dominują nieduże kamienne krzyże, 
pokryte grubą warstwą mchów i porostów, z regu-
ły równoramienne, w formie bardzo proste, wręcz 
prymitywne i  toporne. Wyglądem przypominają 
krzyże, które i na Roztoczu można często spotkać 
przy drogach i  pośród pól. Najstarsze nagrobki 
sięgają drugiej połowy XVIII w., te najokazalsze 
pochodzą z  II połowy XIX stulecia i  początków 
następnego. Najstarsza możliwa do odczytania 
data to rok 1810. Cmentarz zajmuje powierzchnię 
ok. trzech arów. Na jego obrzeżach można jeszcze 
zauważyć kamienne słupki ogrodzenia. W sąsiedz-
twie cmentarza, po wschodniej stronie zbiegającej 
w dół starej dróżki, znajduje się cerkwisko. Cerkiew 
stała tu od stuleci. Ostatnia, okazała murowana 
świątynia z 1906 r., została zburzona w roku 1956. 
Pozostała po niej tylko zarosła drzewami sterta gru-
zu. Na cerkwisku przetrwały jeszcze dwa okazałe 
kamienne pomniki i wsparty o drzewo prymitywny 
krzyż, być może najstarszy ze wszystkich, będący 
zapewne pozostałością pierwotnego, przycerkiew-
nego cmentarza. 

Pomimo upływu czasu kamienne nagrobki wciąż 
trwają. Opuszczony i całkowicie zarośnięty cmen-

tarz przez długie lata pozostawał w  zapo-
mnieniu. Dopiero w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia został uporządkowany si-
łami społecznymi – wycięto chaszcze i sporo 
drzew, oczyszczono nagrobki. Czas jednak 
robi swoje i  kamienie powoli, ale niestru-
dzenie, ponownie pochłania przyroda. Być 
może, właśnie dzięki temu, cmentarz jest tak 
zachwycający, skłaniający do zadumy nad 
życiem spoczywających tu pokoleń i  losami 
tej ziemi. Uszanujmy to miejsce, niech trwa  
jak najdłużej. n

n e k R o p o l i e

Dolna część bruśnieńskiego cmentarza. Zaniedbana nekropolia niszczeje – powalony konar mógł zniszczyć 
zabytkowe kamienne nagrobki

Na cmentarzu obok najstarszej, prymitywnej kamieniarki 
znajduje się sporo nagrobków świadczących o wysokich 

umiejętnościach bruśnieńskich kamieniarzy.  
Na zdjęciach po lewej i poniżej postumenty na grobach 

osób wyznania rzymsko- i greckokatolickiego

To samo ujęcie z 2010 r. – figura aniołka już została skradziona
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Jodłowa na kartach historii pojawiła się w 1353 r., 
sześć lat później uzyskała prawa miejskie. 
Pierwsza wzmianka o zamieszkałej tu rodzinie 
żydowskiej pochodzi z 1765 r. W 1781 r. miesz- 

 kało tu 60 Żydów, a w 1799 r. – 99.
W XIX w. zbudowali drewnianą synagogę w cen-

trum wsi i założyli cmentarz. W 1870 r. rabinem był 
Jakub Rotenberg, a w gminie żydowskiej żyło 204 
osoby. W 1882 r. mieszkało w samej Jodłowej 280 
Żydów na ogólną liczbę 3282 mieszkańców. Tak 
więc społeczność żydowska nigdy nie była tu zbyt 
liczna, a w XX w. systematycznie malała, bowiem 

w  1939 r. mieszkało już tylko 195. Żydzi mieli tu 
m.in. trzy karczmy i trzy sklepy.

Franciszka Zając1 tak wspomina czas hitlerowskiej 
okupacji: „Gdy Niemcy wkroczyli do Polski i do Jo-
dłowej we wrześniu 1939 r. od razu zaczęła się dla 
nich (Żydów – przyp. A.P.) gehenna. Już w pierwszą 
niedzielę września pojawił się nowy »prorok«, volks-
deutsch, mieszkaniec Jodłowej – Józef Okarma, który 
odsunął wójta Andrzeja Lacha i z całą bezwzględno-
ścią rządził. Obok niego stał żołnierz niemiecki, a on 
od pomnika ogłaszał zarządzenia Führera. Sołtys 
bębnem zwoływał Żydów, Okarma ogłaszał. Zaczęło 
się od zmuszania Żydów do pracy fizycznej i od go-
lenia pejsów (fryzjerem urzędowym był Adam Wa-
rzecha zwany Hadamkiem, który za tę usługę otrzy-
mywał 2 zł). Do tego czasu Żydzi w pracy fizycznej 
wyręczali się katolikami. Teraz zmuszeni byli do tej 
pracy. J. Okarma w swoim gospodarstwie uczył ich 
jak się motyką posługiwać przy kopaniu ziemnia-
ków. Zdemolowano bożnicę. Księgi święte spalono 
na placu. Żyd Luzer sztachetą mieszał resztki, by się 
doszczętnie spaliły. (...) Żydzi byli jacyś zrezygnowa-
ni. Wierzyli w zagładę i nie bronili się. Brano ich na 
przymusowe roboty do Pustkowa i  tam ich wykań-
czano. Wozili ich samochodami, kazali im śpiewać, 
kiedy nie chcieli, szofer zatrzymywał się, wchodził na 
samochód i  biciem zmuszał ich do śpiewania: »Jak 
panował Śmigły Rydz, Żydzi nie robili nic, teraz rzą-
dzi Hitler złoty, zmusił Żydków do roboty«. W czasie 
mrozu urządzano im kąpiel w stawie, wtenczas za-
mrożono na śmierć dwóch starszych.”

W  Jodłowej, w  parafialnym 
kościele św. Stanisława, 9 mar- 
ca 1920 r. ochrzczono dwóch 
żydowskich młodzieńców, nada- 
jąc im imiona Jerzy Stanisław 
i  Mieczysław Kazimierz. Ojcem 
obu był ówczesny miejscowy 
lekarz, Żyd Józef Agatstein. 
Z  czasem każdy z  nich przybrał 
nowe nazwisko. Starszy nazwał 
się Gierowski, młodszy Jastrun.

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

1 Ks. Jan Mleczko, Jodłowa jej 
przeszłość i teraźniejszość, ss. 143–
–144, Jodłowa 1989.

RZESZÓW

Kolbuszowa

Jodłowa

Jodłowa, kolbuszowa i bracia agatstein

Plebania i kościół w Jodłowej, widok z początku lat 60. XX w.

Widok na fragment położonego na zboczu góry cmentarza żydowskiego
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Niemcy utworzyli getto dla miejscowych Żydów. 
12 sierpnia 1942 r. rozstrzelano w lesie w Przeczycy 
165 Żydów jodłowskich, w tym ukrywającego się tu 
profesora z Łodzi. Zanim grupę doprowadzono na 
miejsce egzekucji, hitlerowcy „po drodze” zastrze-
lili 21 Żydów. Dwie ofiary zdołały uciec z miejsca 
kaźni. 27 jodłowskich Izraelitów przechowali przez 
okres wojny miejscowi gospodarze. Jednego roku, 
w  okresie świąt Bożego Narodzenia, ukrywający 
się miejscowy Żyd Herszko w przebraniu kolędnika 
chodził po chłopskich domostwach po prośbie. Kil-
ka rodzin polskich za udzielaną im pomoc zostało 
rozstrzelanych, w tym cała rodzina Filipiaków. Tra-
gedia miejscowych Żydów dopełniła się 3 sierpnia 
1945 r., kiedy katolicy wypędzili stąd 22 osoby oca-
lałe z Holocaustu, grożąc im śmiercią, gdy ci zaczęli 
upominać się o swoje przedwojenne mienie. 

Jedyną pamiątką po społeczności żydowskiej 
w  Jodłowej jest cmentarz znajdujący się na tere-
nie wsi Wisowa, założony w połowie XIX w., bar-
dzo zaniedbany, z  przeważnie poprzewracanymi 
macewami. Miejscowi zwą to miejsce „chyrchoł”. 
Najprostszy dojazd do niego: z  Jodłowej drogą na 
Wisową, na szczycie góry, przy przystanku auto-
busowym, na skrzyżowaniu należy skręcić w lewo 
i  przejechać asfaltową dróżką (niestety niezazna-
czoną na mapach) około kilometra, aż na leśnej 
polanie ukaże się kilka budynków. Tam można zo-
stawić samochód. Przed domem oznaczonym nr 
758 trzeba skręcić w prawo, w typowo leśną drogę, 
po przejściu 50 m skręcić w lewo i po około 300 m 
znów skręcić w prawo. Po przejściu kolejnych stu 
metrów, po prawej stronie drogi w lesie, na łagod-
nym stoku jest cmentarz.

Jego granice są w miarę czytelne, bo z trzech stron 
przylega do leśnych dróg, natomiast z czwartej stro-
ny jest zagłębienie w  formie rowu. Naliczyłem na 
nim 64 płyty nagrobne stojące i leżące. Bez wątpienia 
w gęstym poszyciu może być ich jeszcze kilkanaście. 

Cmentarz jest zarośnięty lasem i gęstym poszyciem 
jeżynowym. W lecie może być trudno dostrzegalny, 
bo miejscowa kobieta mówiła, że są na nim zaled-
wie cztery nagrobki, co okazało się być nieprawdą. 
Mieszkańcy Jodłowej, pytani o  ten cmentarz, nie 
potrafili wskazać jego lokalizacji. Zdecydowana 
większość nie miała o nim żadnej 
wiedzy, kilku skierowało mnie na 
cmentarz z I wojny światowej i na 
cmentarz choleryczny. Dopiero 
przypadkowo napotkany ksiądz 
Julian Kapłon, pochodzący z  Jo-
dłowej, pełniący posługę kapłań-
ską od kilkunastu lat w  Niem-
czech, udzielił informacji, jak go 
odszukać. n

j u d a i c a

Mieczysław Kazimierz Jastrun 
(29.10.1903–22.02.1983), właści- 
wie Mojsze Agatstein, to jeden 
z  najsławniejszych poetów pol-
skich XX w., eseista i tłumacz poezji 
francuskiej, rosyjskiej i niemieckiej. 
Był mężem poetki Mieczysławy 
Buczkówny. Urodził się w Korolówce w województwie tarnopol-
skim. Dzieciństwo spędził w Jodłowej. Po zdaniu matury studio-
wał polonistykę, germanistykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. W 1929 r. uzyskał tytuł doktora polonistyki. 
Jako poeta zadebiutował w  1925 r. wierszem pt. „Wielki wóz” 
opublikowanym na łamach „Skamandra”. Po studiach pracował 
jako nauczyciel języka polskiego m.in. w roku szkolnym 1928/29 
w  prywatnym gimnazjum klasycznym w  Kolbuszowej, gdzie 
wcześniej nauczycielem był jego starszy brat Jerzy. O krainie dzie-
ciństwa i  młodości wspomniał w  Dziennikach i  wspomnieniach, 
Pięknej chorobie, Smudze światła oraz wspomnieniach Pamięć 
i milczenie wydanych w 2006 r.

Jerzy Stanisław Gierowski, absolwent Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie, był nauczycielem języka polskiego m.in. 
w  prywatnym gimnazjum klasycznym w  Kolbuszowej w  latach 
1926–1928. W 1926 r., jeszcze jako Jerzy Agatstein, zorganizował 
pracownię języka polskiego z własną biblioteczką i był równocze-
śnie jej opiekunem. Już wówczas zaczął używać nazwiska Jerzy 
Gierowski. Po II wojnie światowej pracował m.in. jako nauczyciel 
języków: polskiego oraz niemieckiego w  Liceum Ogólnokształ-
cącym w Dukli w latach 1957–1959 i Liceum Ogólnokształcącym 
w Krośnie w latach 1959–1968. Przy czym już wtedy używał tylko 
imienia Stanisław i nazwiska Gierowski.
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Jodłowa, cmentarz choleryczny i wojenny
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Podejmowane są próby 
przywrócenia Niemi-
rowa do świadomości 

współczesnych mieszkań-
ców ziemi lubaczowskiej. 
Działania w  tym kierunku 
od wielu lat prowadzi Urząd 
Gminy Lubaczów, opiera-
jąc się w  tym zakresie na 
zawartej w  2001 r. umowie 
partnerskiej z gminą Niemi-
rów. Temu celowi służy też 
zrealizowany ostatnio przez lubaczowski Urząd pro-
gram „Na szlakach dziedzictwa Jana III Sobieskiego”. 
Pod względem terytorialnym działanie to obejmuje 
współczesne pogranicze polsko-ukraińskie na prze-
strzeni między Lubaczowem a Żółkwią. Centralnym 
punktem na tym obszarze jest właśnie Niemirów.

Najstarszym zabytkiem tego dawnego miastecz-
ka, którego korzenie sięgają XVI w., jest wzniesiony 
w 1640 r. kościół św. Trójcy. Po farze w Oleszycach 
jest to drugi pod względem czasu powstania ko-
ściół murowany na terenie staropolskiego powiatu 
lubaczowskiego. Ufundował go ówczesny właści-
ciel Niemirowa – Jan Stadnicki, starosta nowomiej-
ski. Świątynia reprezentuje skromny styl późnego 

renesansu. Posiada masywną, niemal obronną syl-
wetkę z  prostokątną nawą i  trójbocznie zamknię-
tym prezbiterium. 

Po II wojnie światowej i wysiedleniu ludności pol-
skiej, kościół zamieniony został na magazyn, co do-
prowadziło do kompletnej dewastacji wyposażenia, 
a w efekcie do zrujnowania samej budowli. Przemia-
ny polityczne na początku lat 90. minionego stulecia 
pozwoliły wiernym odzyskać świątynię. Rozpoczął 
się żmudny remont kościoła. Dużym wysiłkiem 
miejscowych Polaków, wspomaganych przez roda-
ków z kraju, odbudowano zawalone sklepienie. Jed-
nocześnie rozpoczęto na nowo urządzać wnętrze, 
pokrywając ściany polichromią. W 1992 r. świątynię 

poświęcił abp Marian Jaworski, ów-
czesny metropolita lwowski, który rok 
wcześniej opuścił Lubaczów, powojen-
ny ośrodek Archidiecezji Lwowskiej.

Z  pierwotnego wystroju pozostało 
niewiele: kilka rzeźb i  obrazów oca-
lonych przez miejscowych Polaków 
i  Ukraińców. Zachowały się także 
główne, dwuskrzydłowe drzwi do 
kościoła, umieszczone w  skromnym 
renesansowym portalu w  zachodniej 
fasadzie świątyni. Na ten element 
dawnego wyposażenia niemirowskiej 
fary zazwyczaj nie zwracano uwa-
gi, a  jeżeli już, to raczej w  negatyw-
nym kontekście. Zły stan techniczny 
drewnianych drzwi i  nieszczelności 
w dolnej ich części dają się we znaki 
wiernym zgromadzonym wewnątrz 
kościoła. Szczególnie podczas zimy 
do środka z łatwością przedostaje się 
mroźne powietrze, a  czasami zawie-
wany jest śnieg. 

Coraz bardziej zbliża się historyczny moment oddania do użytku  
polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Budomierz-Hruszów. 
W  pewnej mierze przywrócona zostanie dawna jedność terenów 
leżących obecnie po obydwu stronach granicy, która po II wojnie  
światowej została wyznaczona w  sztuczny sposób. Po wschodniej 
stronie kordonu pozostał bowiem obszar wokół Niemirowa, po- 
łączony licznymi więzami historycznymi z regionem lubaczowskim.

drzwi do Niemirowa
tekst i rys. Janusz Mazurn a  t u R y S t y c z n y M  S z l a k u
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Niemirów

Markowa

Lubaczów

Łańcut

Bryła kościoła w Niemirowie

Starannie odrestaurowane wnętrze 
niemirowskiej świątyni
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Nie można jednak wymagać od blisko 180-letnich drzwi, aby bez na-
praw dobrze spełniały swoją funkcję. Wiadomo na podstawie napisu 
umieszczonego na zewnętrznej stronie, że wykonał je Piotr Lawrowicz 
(lub może Ławrowicz), zapewne miejscowy stolarz, w  1832 r. Datę  
tę należy jednak uznać nie tyle za wykonanie nowych, co za gruntowne 
odnowienie lub przeróbkę starszych, a być może pierwotnych drzwi, 
pochodzących zapewne z poł. XVII w. Majster Piotr wykorzystał bo-
wiem stare, XVII-wieczne zawiasy, które na początku XIX w. były już 
nieco podniszczone, ale do dziś odznaczają się finezją kutych orna-
mentów na zakończeniach płaskowników. Doskonale są one widocz-
ne od wewnątrz świątyni, podczas gdy od zewnątrz obydwa skrzydła 
opatrzone zostały w  charakterystyczne, ukośne klepki i  motyw sło-
neczny w  górnej części. Całość gęsto okuta jest gwoździami. Mamy 
więc do czynienia z  cennym i  rzadkim już zabytkiem. Z  pewnością  
są to najstarsze, zachowane do naszych czasów, drzwi kościelne na te-
renie przedwojennego dekanatu lubaczowskiego, do którego należała 
także parafia w Niemirowie.

Drzwi wiodące do niemirowskiej fary należałoby więc ocalić. Jest to 
ważny i już jeden z nielicznych śladów tamtejszego rzemiosła z zapisaną 
w języku polskim sygnaturą wykonawcy. Miejscowej społeczności rzymskokatolickiej z pewnością nie stać 
na przeprowadzenie kosztownych prac konserwatorskich. Może należałoby więc odwołać się do solidarno-
ści i pomocy sąsiadów po polskiej stronie granicy, a w szczególności żyjących tu dawnych niemirowian. Gdy 
tylko otworzą się owe symboliczne drzwi do Niemirowa, z pewnością staniemy przed wieloma podobnymi 
problemami. Kresowe zabytki przy wschodniej granicy Podkarpacia wymagają bowiem stałej troski. n

Działalność Towarzystwa Przyjaciół Markowej 
doprowadziła w 1985 r. do otwarcia na 34-aro-
wej działce, podarowanej przez gminny samo-

rząd, niewielkiego muzeum na wolnym powietrzu. 
Skansen ten stał się – po latach rozbudowy – małym 
muzeum wsi, uwzględniającym zabudowę i  układ 

przestrzenny cha-
rakterystyczny dla 
tego terenu i  tego 
typu osadnictwa 
w rejonie łańcucko- 
-przeworskim. Pre-
zentowane obiekty 
w  sposób wierny 
odtwarzają układ 
zagrody kmiecej 
z  terenu Markowej. 

Chałupy i  budynki gospodarcze są urządzone 
w  sposób nawiązujący do tradycji z  początku 
XX w. Urządzone w  nich wystawy prezentują 
markowskie rzemiosło i strój ludowy, pozwalają 
na przedstawienie bogactwa markowskiej, tra-
dycyjnej kultury materialnej z uwzględnieniem 
aspektów życia codziennego i  świątecznego. 
Zgromadzone w zagrodzie historyczne obiekty 
przez ich codzienne użytkowanie nabierają wy-
jątkowych cech autentyczności. 

W  obrębie Muzeum zlokalizowano zagro-
dy reprezentujących dwie skrajne grupy społeczne: 
bogaczy i  biedaków. W  tej pierwszej, typowej dla 
zamożnej warstwy chłopów z  przełomu XIX i  XX 
wieku, znajdują się: chałupa przysłupowa, stajnia 
przysłupowa z podcieniem wzdłużnym, stodoła, spi-
chlerz zwany „sołkiem”, studnia zrębowa i  pasieka. 
Zagroda ta tworzy charakterystyczny dla Markowej 
układ czworoboczny zamknię-
ty zapierzeniem i  wrotami z  tzw. 
„uoboro” wewnątrz. Ważnym ele-
mentem całości jest także znajdu-
jący się w ekspozycji typowy młyn 
wietrzny nierozerwalnie związany 
z markowskim krajobrazem. Usy-
tuowany w  zagrodzie wiatrak to 
„koźlak”, zbudowany w  konstruk-
cji słupowo-szkieletowej. n

Więcej informacji: 
www.markowa.art.pl
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Naszkicowany wygląd drzwi do 
kościoła w Niemirowie,  

od lewej: lico zewnętrzne i 
wewnętrzne

Wiatrak „koźlak” zbudowany 
w konstrukcji słupowo-szkieletowej

Spichlerz zbożowy zwany „sołkiem”

Brama wjazdowa do jednego  
z budynków gospodarczych

Zagroda w Markowej 

Chałupa przysłupowa bogatego rolnika
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tekst Agnieszka Szykuła-Żygawska, 

Od 1639 r. w  Płazowie siedzibę ma parafia 
rzymskokatolicka św. Michała Archanioła 
(święty widnieje również na herbie miejsco-

wości i  na używanych w  XIX w. przez burmistrza 
miasta pieczęciach) oraz erygowana prawdopo-
dobnie na krótko przed 1619 r. parafia obrządku 
wschodniego Zaśnięcia Matki Bożej1. Zarówno reli-
gijne, jak i kulturowe życie Płazowa ogniskowało się 
przy tych dwóch położonych obok siebie parafiach. 
W  XIX stuleciu popularność zyskały płazowskie 
jarmarki, organizowane w  dzień nawrócenia św. 
Pawła (26.01) i św. Jana (26.06). Jak podaje Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego, według nadane-
go przez Zygmunta III Wazę przywileju lokacyj-
nego z 1614 r., statut jarmarków głosił, że: „wszel-
kich towarów, bydła wszelakiego przedaży, kupno, 
zamianę pozwala. Dla większego i liczniejszego zaś 
konkursu kupców na jarmarki, wszelkim kupcom 
krakowskim, elbląskim, poznańskim, toruńskim 
i innych postronnych nacyj, tych samych wolności, 
które w Toruniu i Lublinie mieć zwykli zezwala”.

Na trasie Bełżec – Płazów – Jarosław jarmarki te 
były jednym z nielicznych miejsc, w którym moż-
na było zaopatrzyć się w  produkty sprowadzane 
z odległych stron kraju. Przypuszczalnie w Płazo-
wie i  jego okolicy na jarmarkach, w dni odpustów 
i świąt religijnych, można było nabyć ręcznie odbi-
jane drzeworyty. Zajęciem tym w latach ok. 1830– 
–1899 zajmowali się ojciec i  syn: Maciej młodszy 
i  Maciej starszy Kostrzyccy. Kostrzycki senior był 
ubogim chłopem, bez ziemi, który utrzymywał 

się między innymi z  posługi w  kościele, był także 
grabarzem. Po jego śmierci odbijaniem klocków 
i sprzedażą drzeworytów zajmowała się jego żona, 
a później także syn Maciej młodszy, który w chwi-
li śmierci ojca miał zaledwie dwa lata. Ich prace 
można było nabyć m.in. w Łówczy i w Hucie Ró-
żanieckiej. Drzeworyty Kostrzyckich umieszczano 
w domach, kaplicach, zakrystiach i plebaniach, na 
wiekach skrzyń. Drzeworyty z  przedstawieniami 
religijnymi przyczepiano do ścian izb wiejskich, od-
bite na papierze wizerunki św. Mikołaja, opiekuna 
zwierząt umieszczano w zagrodach z inwentarzem.

Tematyka drzeworytów płazowskich 
jest generalnie religijna. Widnieją na 
nich sceny ze Starego i  Nowego Testa-
mentu oraz nawiązujące do chrześcijań-
skiej tradycji. Na drukach przedstawiano 
postacie świętych, m.in. Piotra i  Pawła, 
męczennic Katarzyny i Barbary, Onufre-
go i Jerzego. W przedstawieniu św. Miko-
łaja Cudotwórcy na drugim planie można 
dostrzec bryły świątyń – kościół z jednej 
i cerkiew z drugiej strony. Może to wska-
zywać na asymilację wiernych obrządku 
rzymsko- i greckokatolickiego, współeg-
zystujących ze sobą na tych terenach. Na 
dwóch drzeworytach przedstawiono św. 

drzeworyty z Płazowa
Płazów to niewielka miejscowość położona u  podnóża 
krawędzi Roztocza Wschodniego, nad potokiem Lu- 
bówka, dopływu rzeki Wirowa uchodzącej do Tanwi. 
Lokalizacja Płazowa, przez który w  XIX w. przebiegał 
bełżecko-jarosławski gościniec krajowy, przyczyniła się 
do rozwoju miejscowości zamieszkiwanej przed ostat- 
nią wojną przez Ukraińców, Polaków i Żydów.

RZESZÓW

Płazów

Lubaczów

1 Zamkniętej ok. 1946 r.

Św. Piotr i św. Paweł, drzeworyt, 
Płazów, I poł. XIX w., 31×19,5 cm

Wszystkie prezentowane w tekście 
odbitki pochodzą z klocków  
w zbiorach Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie, faksymile z 2001 r.  
w zbiorach Muzeum Kresów  
w Lubaczowie

Sceny z Księgi Rodzaju, drzeworyt, 
Płazów, I poł. XIX w., 32,2×39,8 cm

Św. Mikołaj, drzeworyt, Płazów, 1836 r., 30,8×20,5 cm
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Antoniego, w kompozycji znanej z wizerunku znaj-
dującego się w Radecznicy, sanktuarium, w którym 
w XVII w. miały miejsce objawienia tego świętego.

Płazowskie drzeworyty zyskały uznanie kolek-
cjonerów. Pod koniec XIX w. Maria Dembowska, 
kolekcjonerka dzieł sztuki, zakupiła drewniane 
dwustronne klocki i  wkrótce wyeksponowała je 
w  swojej willi w  Zakopanem2. Po śmierci Marii 
Dembowskiej w 1922 r. z inicjatywy Józefa Mehof-
fera i  córki Henryka Sienkiewicza, Jadwigi Kor-
niłowiczowej, oryginalne klocki drzeworytnicze 
zostały przekazane do Muzeum Etnograficznego 
w Krakowie3. 

W  latach 30. XX w. reprodukcja płazowskie-
go drzeworytu ze zbiorów Augusta Szolca została 
opublikowana w  pierwszym numerze wydawane-
go w  Warszawie czasopisma „Grafika”. W  tekście 
Władysława Skoczylasa, dotyczącego drzeworytów 
ludowych, autor analizował technikę ich wykona-
nia. Poszukiwania kolejnych badaczy skupiły się na 
rodzinie Kostrzyckich. Ustalono, że ich przodkowie 
przybyli m.in. z Cieszanowa4, położnego ok. 10 km 
na południe od Płazowa. W Płazowie liczna rodzi-
na Kostrzyckich mieszkała co najmniej od 1815 r.5 
„Produkcja” drzeworytów była dla nich sposobem 

zarobkowania. Zdarzało się bowiem, że „płacili” 
oni drzeworytami np. za zboże, warzywa lub sprzę-
ty przeznaczone do gospodarstwa. 

Badacze ustalili także, że różnorodność i  róż-
ny czas wykonania klocków wskazuje na udział 
co najmniej kilku drzeworytników w  procesie ich 
produkcji. Wątpliwe jest autorstwo Kostrzyckiego 
seniora którejkolwiek z desek. Jedna wprawdzie jest 
sygnowana „MK”, jednak litery sygnatury wyryte 
zostały przez inną osobę niż autor deski. Przygo-
towanie klocka drzeworytniczego było skompliko-
waną sztuką, wymagającą nie tylko specjalistycznej 
wiedzy, ale i  narzędzi. Najbardziej prawdopodob-
na jest teza, że Kostrzycki wszedł w  jakiś sposób 
w  posiadanie klocków, z  których później odbijał 
drzeworyty. 

O  zasięgu drzeworytów płazowskich świadczy 
wizerunek św. Mikołaja, odnaleziony w  latach 50. 
XX w. w  miejscowości Jurków w  powiecie piń-
czowskim (Świętokrzyskie), który poprzez analizę 
stylistyczną łączony jest z grupą drzeworytów po-
chodzących z Płazowa. Zachowały się śladowe ilo-
ści oryginalnych odbitek drzeworytów na papierze. 
Dwa z  nich można oglądać w  zbiorach Muzeum-
Zamku w Łańcucie. Przetrwały natomiast drewnia-
ne klocki-martyce (13 jedno- i dwustronnych desek 
drzeworytniczych, razem 22 matryce) przechowy-
wane w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Kra-
kowie. Faksymile drzeworytów są eksponowane na 
stałej wystawie w położonym ok. 30 kilometrów od 
Płazowa Muzeum Kresów w Lubaczowie. 

drzeworyty z Płazowa

2 Zakupu dokonała w  dwóch 
turach (w  1891 i  1899 r.) prawdo-
podobnie za pośrednictwem ów-
czesnego płazowskiego proboszcza 
rzymskokatolickiego księdza Józe-
fa Krzeptowskiego i jego brata Jana 
(zaprzyjaźnionego z  Dembowską 
i jej mężem)

3 Pierwszy klocek do Muzeum 
Etnograficznego w  Krakowie ofia-
rowała jeszcze sama Maria Dem-
bowska w  1921 r., kolejne po jej 
śmierci przekazane zostały w 1925 
i 1926 r.

4 Beata Skoczeń-Marchewka 
wspomina, że Kostrzyccy mogli 
pochodzić z Łówczy, wsi położonej 
pod Płazowem.

5 Około 1815 r. urodził się Ma-
ciej Kostrzycki senior.

Kołtryna (kwiaty w wazonie), 
drzeworyt, Płazów,  
I poł. XIX w., 39,8×31,5cm

Św. Antoni Padewski z Radecznicy, drzeworyt, Płazów, 1838 r., 31,2×17,8 cm

Herb Płazowa



32 tekst Barbara Adamska, fot. WikiCom

Kiedy odwiedzamy galerie barokowego malarstwa do- 
strzegamy odmienność holenderskiej sztuki na tle XVII- 
-wiecznych dzieł szkoły włoskiej, francuskiej, a  nawet 
flamandzkiej. Zadziwia nas różnica wielkości obrazów 
o  przeważnie niedużych wymiarach. Potężną siłą oddzia- 
ływania malowideł o  formatach bliskich miniaturom nie 
jest rozmach czy epatowanie przepychem lecz głęboki 
profesjonalizm i  wysoka jakość wykonania kompozycji, 
które z  punktu widzenia barokowej teorii sztuki przed- 
stawiają mniej ważne tematy.

Przykładem wspomnianej twórczości jest płót-
no Philipsa Wouwermana z  kolekcji Dąmb-
skich, pozostające w zbiorach Muzeum Okrę-

gowego w Rzeszowie. Niewielki obraz, zatytułowany 
Przeprawa wojska przez rzekę, łączy cechy dwóch 
gatunków sztuki: malarstwa rodzajowego i pejzażu. 
W horyzontalnie rozbudowanej kompozycji zwra-
ca uwagę kontrast bliższych planów, odmalowa-
nych w ciemnej tonacji, ożywionych barwnymi syl- 
wetkami sztafa-
żu ze zdecydo-
wanie jasnym 
obszarem nieba, 
zajmującym bli-
sko dwie trze-
cie powierzchni 
płótna. Przez ro- 
zległy, równinny 
krajobraz po-
dąża korowód 
konnicy, zaprzę-
gów i  piechu-
rów. Przemarsz 
wojska otwiera 
trzech jeźdźców  
z proporczykiem. 
 Pieszy żołnierz 
ponagla gestem 
marudera wciągającego buty na brzegu rzeki. Śro-
dek kompozycji wyznacza lśniąca jaskrawymi ko-
lorami postać oficera na wierzchowcu prowadzo-
nym przez sługę. Bogaty ubiór i  zgrabna sylwetka 
młodego zadziornego wojownika mimowolnie 
przywodzą na myśl Lisowczyka Rembrandta (ok. 
1655 r.). Konie postępują wolno, z wysiłkiem ciągną 
wyładowane wozy, przeprawiające się przez rzekę 
lub grzęznące w  podmokłym gruncie. Przez bród 
przechodzą piesi, wśród nich kobiety – zapewne 
markietanki, unoszące w  górę spódnice. Niekoń-
czący się pochód wojska sunie wzdłuż linii hory-
zontu, zaznaczony lekkimi muśnięciami pędzla.

Krajobraz, odmalowany w  łagodnych barwach 
natury, stanowi tło sceny zaludnionej tłumem ru-
chliwych ludzkich postaci i koni. W kolorystycznej 
kompozycji przeważają jasne, błękitno-szare tony 

Tabory Wouwermana

W 90-lecie swego istnienia Muzeum Etnograficzne w Krakowie, we współpracy 
z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, wydało w nakładzie 90 egzemplarzy tekę 
wszystkich zachowanych drzeworytów płazowskich: Św. Jerzy zabijający smoka, 
Sceny z Księgi Rodzaju, Matka Boska Turska, Cud w Walldürn, Pieta, Matka Bo-
ska z  Dzieciątkiem, Ukrzyżowanie, Św. Kazimierz, Chrzest Chrystusa, Kołtryna: 
Kosz z kwiatami, Św. Barbara i św. Katarzyna, Św. Onufry, Św. Mikołaj, Chrystus 
Ukrzyżowany z Kobylanki, Chrystus Tronujący, Św. Antoni Padewski z Radecznicy, 
Koronacja Matki Bożej oraz Św. Piotr i św. Paweł. W albumie, oprócz reprodukcji, 
znajdują się opisy każdej z grafik autorstwa Beaty Skoczeń-Marchewki. n
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Wybrana literatura: 
Achremowicz J., Czy zachowało się więcej 

drzeworytów z Płazowa? Roztoczańskie 
unikaty.

Jacher-Tyszkowa A., Polska grafika ludo-
wa, Kraków 1970.

Katalog, Drzeworyty ludowe z Płazowa ze 
zbiorów Muzeum Etnograficznego im.  
S. Udzieli w Krakowie.

Łazar A., Drzeworytnicy płazowscy, „Po-
granicze” nr 22, 01.06.1993.

Skoczeń-Marchewka B., Drzeworyty lu-
dowe z  Płazowa z  kolekcji Muzeum 
Etnograficznego im. S. Udzieli w Krako-
wie, [w:] Dziedzictwo i pamięć Kresów 
Wschodnich Rzeczypospolitej. Materia-
ły z muzealnych spotkań z Kresami, red. 
Andrzej Stawarz, Warszawa 2009.

Skoczeń-Marchewka B., „Obraźnicy” i ko-
neserzy. Skarby Muzeum Etnograficz-
nego. Drzeworyty ludowe z  Płazowa, 
„Gazeta Wyborcza w  Krakowie” 
14.05.2001

Św. Mikołaj, warsztat Kostrzyckich w Płazowie (?), Ujkowice, XIX w., 27×21,5cm, 
awers i rewers odbitki przechowywanej w zbiorach Muzeum-Zamku w Łańcucie 

Philips Wouwerman, Autoportret, 
ok. 1640 r., Mauritshuis, Haga

Św. Michał Archanioł i  św. Paraskewa, odbitki z  klocka dwustronne-
go z  warsztatu Kostrzyckich w  Płazowie(?), Rawa Ruska, poł. XIX w. 
(w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu).
W przemyskich zbiorach zachował się dwustronny klocek drzeworytni-
czy. Ostrożność w łączeniu go z Płazowem wynika z faktu, że do połowy 
XIX w. ośrodków drzeworytniczych o podobnej stylistyce formalnej było 
więcej. Jednak tylko Płazów miał to szczęście, że na fali zainteresowania 
ludowością wypłynął i zaistniał. Po innych ślad zaginął, nie przetrwały 
ani deski, ani odbitki. Muzeum przemyskie posiada jeszcze jeden klocek 
jednostronny, ale z dwoma przestawieniami oraz dwie odbitki na papie-
rze, kolorowane, ale o innej nieco stylistyce. Reprodukcje za: A. Jacher- 
-Tyszkowa, Polska grafika ludowa
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szerokiej przestrzeni nieba, 
rozjaśnionej złotawymi reflek-
sami, obejmujące swoim zasię-
giem masyw wzgórza. Doty-
kają bezpośrednio ciężkiej od 
brązów ziemi, z  ciemnoszma-
ragdową taflą wody. Wyczuwa 
się brak łagodnego przejścia 
w  postaci plamy stonowanej 
zieleni między strefami zie-
mi i  nieba, malowanej zwykle 
przez mistrzów nowożytnego 
krajobrazu, wiernych zasadom 
powietrznej i  kolorystycznej 
perspektywy, wprowadzonym 
jeszcze przez Leonarda da Vin-
ci. Zaskakuje ostry kolor tra-
wiastej zieleni, która nieoczeki-
wanie pojawia się w  koronach 
rachitycznych drzewek na tle 
zachmurzonego nieba. Światło 
przebijające się przez chmury 
rozjaśnia panoramiczny, daleki 
widok i  partię nieba. Główna 
scena wojennego teatru pozostaje w  cieniu. Lecz 
i  tutaj docierają refleksy światła, które – połysku-
jąc bielą, złocistym ugrem, cynobrową czerwienią 
– rozświetlają sylwetki pierwszego planu. Pochód 
ciągnący w najdalszej perspektywie mieni się drob-
nymi pastelowymi plamkami pod promieniami 
słońca w  zamglonym powietrzu. Układ kompo-
zycji, z  pomniejszonymi figurami i  przedmiotami 
w stosunku do bezkresnego nieba, jest rozpoznaw-
czym znakiem sztuki holenderskiego mistrza.

Philips Wouwerman, urodzony w 1619 r. w Ha-
arlemie, pochodził z  rodziny o  artystycznych tra-
dycjach. Pierwszą naukę pobierał w  pracowni 
malarskiej ojca Paula Joostena. Później kształcił 
się u genialnego portrecisty Fransa Halsa (1582/3– 
–1666). W młodym wieku, wbrew woli ojca, poślu-
bił Annę van Broeckhoff. Małżeństwo doczekało 
się dziesięciorga dzieci. Philips mieszkał i  praco-

wał w Haarlemie. W 1642 r. został członkiem tam-
tejszej gildii św. Łukasza. Jako jeden z  najbardziej 
utalentowanych holenderskich malarzy konnych 
scen cieszył się niezwykłą popularnością nie tylko 
wśród swoich współczesnych. Jeszcze w następnych 
dwóch stuleciach uważano go znakomitego anima-
listę. Artystyczne sukcesy zapewniły mu bogactwo. 
Według dokumentów zachowanych w haarlemskim 
archiwum jedną z córek uposażył wianem w wyso-
kości 20 tys. guldenów. Pozostawił też spadkobier-
com liczne ruchomości i duże kwoty pieniężne.

Jeśli wierzyć Jacobusowi Houbrakenowi (1698– 
–1780), grafikowi zajmującemu się krytyką arty-
styczną, Wouwerman odnosił swoje pierwsze sukce-
sy kosztem kariery Pietera van Laera (1592–1642). 
Jako początkujący malarz podchwycił styl jednego 
z  czołowych holenderskich italianistów, który po 
wieloletnim pobycie we Włoszech powrócił do ro-

Tabory Wouwermana
S p o t k a n i e  z  d z i e ł e M

Philips Wouwerman, Przeprawa 
wojska przez rzekę, zbiory Muzeum 

Okręgowego w Rzeszowie  

Philips Wouwerman, od lewej: 
Potyczka kawalerii, 1640–1645, 
zbiory prywatne; Kawaleria przed 
płonącym wiatrakiem, 1660 r.
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dzinnego Haarlemu. Van Laer jako pierwszy wpro-
wadził do repertuaru malarstwa epizody z ulicznego 
życia Rzymu. Uczynił przedstawicieli pospólstwa 
bohaterami swoich niewielkich, rodzajowych kom-
pozycji. Philips wybornie imitował styl jego malar-
stwa wysoko ceniony przez Holendrów. Jednak van 
Laer – czy to z powodu skromności, czy też nawyków 
„cygańskiego” życia w Wiecznym Mieście – sprze-
dawał swoje prace, mocno zaniżając ich rynkową 
wartość. Sytuację wykorzystał młody, przedsiębior-
czy malarz, kopiujący jego prace. Kwoty, jakie za nie 
uzyskiwał, znacznie przewyższały ceny oryginałów 
holenderskiego italianisty. Chociaż przytoczona 
opowieść jest może anegdotą, badacze malarstwa 
Wouwermana podkreślają jego inspiracje sztuką 
van Laera. Zapewne Philips w początkach twórczej 
działalności czerpał z  tradycji malarskiej grupy ar-
tystów tzw. bamboccianti (od przydomka van Laera 
zwanego ze względu na niski wzrost Il Bamboccio, 
z wł. marionetka), dokumentującej codzienne życie 
biedoty na tle włoskiego pejzażu. Przysadziste po-
stacie wieśniaków spotykamy w  nielicznych, wcze-
snych krajobrazach Wouwermana. Jednak szybko 
zajmują ich miejsce pięknie wystudiowane sylwetki 
koni uchwyconych w ruchu, a obok nich pełne gra-
cji postacie jeźdźców: kawalerzystów w potyczkach, 
przystojnych, znakomicie odzianych oficerów, cza-
sem towarzyszących wytwornym damom podczas 

popasu lub postoju przy przydrożnej karczmie. Po-
dobnym wdziękiem odznaczały się w jego obrazach 
miniaturowe figurki postaci z gminu: markietanek, 
kramarek zaczepianych przez żołnierzy, czy stajen-
nych wiodących konie. Całkowicie różniły się od 
typów z  marginesu, malowanych z  dosadnym re-
alizmem przez Bamboccia. Wouwerman już w pra-
cowni Halsów odebrał doskonałą lekcję studiowania 
postaci w  ruchu. Zapewne wówczas utrwaliły się 
w  jego pamięci prześliczne, małe scenki beztro-
skiego biesiadowania eleganckich kawalerów i dam 
pędzla Dirka (1591–1656), młodszego z braci.

Sadzę jednak, że to malarstwo Jana Asselyna 
(1610–1652) ukształtowało w znacznej mierze styl 
Wouwermana. Znakomity holenderski italianista 
w 1645 r. powrócił z Włoch do Amsterdamu. Zasły-
nął jako twórca widoków Południa, rozjaśnianych 
złocistym światłem. Urozmaicał je pięknie wystu-
diowanymi sylwetkami: pasterzy, wędrowców, my-
śliwych, udających się na polowanie i  towarzyszą-
cych im zwierząt. Niemal identycznie modelowane 
figurki odnajdujemy w sztafażu Wouwermana, po-
szerzonym o dowcipnie ujęte, anegdotyczne wątki.

Pejzaż w obrazach haarlemskiego mistrza opiera 
się próbom jednoznacznego określenia. Nie przy-
pomina wnikliwych, jakby przemytych deszczem 
krajobrazów Esaiasa van de Velde (1591–1630), ani 
monochromatycznych zapisów rzeczywistości Jana 

Pieter van Laer, od lewej:  
Flagelanci, ok. 1635 r.,  
Alte Pinakothek, Monachium; 
Sprzedawca ciasta, I poł. XVII w., 
Galleria Nazionale d’Arte Antica, Rzym

Od lewej:  
Jan Asselyn, Pejzaż z pasterzami, 
ok. 1650 r., Akademie der Bildenden 
Künste, Wiedeń;  
Philips Wouwerman, Krajobraz 
z chłopami, 1651–1653, zb. prywatne
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van Goyena (1596–1656), czy poetyckich w nastro-
ju, panoramicznych widoków z groźnymi chmura-
mi Jacoba van Ruisdaela (1628–1682), oddających 
aurę zimnej, dżdżystej Holandii.

Wouwerman, za przykładem północnych italia-
nistów, śmiało sycił swoje krajobrazy światłem i po-
wietrzem. Przedstawiał zawsze duży obszar nieba 
w  pastelowych tonacjach: błękitów, różów, bieli zła-
manych złocistym ugrem, ocienionych szarawymi 
plamami obłoków, przez co uzyskiwał efekt rozległej 
przestrzeni. Łączył wyimaginowane wizje południo-
wych krajobrazów z próbami odtworzenia pogodnej 
atmosfery, zdarzającej się niekiedy w jego chłodnym, 
północnym kraju. Niektórzy znawcy malarstwa żywią 
przekonanie, że fragmenty pejzażu z Południa w po-
jawiających się kompozycjach mistrza mogą być re-
miniscencjami jego podróży, wiodących niekoniecz-
nie do Włoch, lecz tylko do płd. Francji. Archiwalia 
i kroniki życia artystycznego ówczesnej Holandii nie 
potwierdzają informacji o  tym, by artysta opuszczał 
Haarlem. A przecież malarskie wojaże van Laera, As-
selyna i wielu mistrzów italianizującego kierunku, są 
znakomicie źródłowo udokumentowane. Prawdopo-
dobnie Philips, ciekawy nowych trendów, skrzętnie 
korzystał z nowinek przywożonych przez italianistów, 
nie ruszając się poza granice swojego kraju.

W obrazie z Galerii Dąmbskich scena z codzien-
nego żołnierskiego życia obozowego została pokaza-
na jako pochód rozciągający się w całym krajobrazie. 
Tłumne korowody, przedstawiane w dziełach sztuk 
plastycznych, łączą się na ogół z  wzniosłymi tre-
ściami. Znamy antyczne wyobrażenia triumfalnych 
przemarszów. U zarania renesansu powstawały nie-
zwykłe w  swojej urodzie i  pomysłowości ich auto-
rów orszaki Trzech Królów. U Gentilego da Fabriano 
(1423 r. Florencja, Uffizi) i Benozza Gozzoli (1459– 
–1461, fresk w  kaplicy pałacu Medici-Ricardi, Flo-
rencja) pochody manifestują splendor dworskiej kul-
tury, przejawiający się przepychem strojów, uzbro-
jenia i  obecnością egzotycznych zwierząt. W  tym 
samym czasie niderlandzcy mistrzowie rozgrywali 
w  scenerii panoramicznych obrazów świata sceny 
z  pasji Chrystusa i  legend świętych męczenników, 
zaludnione tłumami statystów, uformowanymi na 
kształt pochodów – tak jak uczynił to Pieter Bruegel 
Starszy w  arcydziele Upadek Chry-
stusa pod Krzyżem (1566 r., Kun-
sthistorisches Museum, Wiedeń). 
Rzeszowskie płótno wpisuje się w te-
mat pochodów jako skromna scena 
rodzajowa, osadzona w  kontekście 
bliżej nieokreślonych, historycznych 
wydarzeń. Chociaż na podstawie 
ubiorów można przyjąć, że artysta 
przedstawił epizod z wojny trzydzie-
stoletniej (1618–1648).

Philips Wouwerman, płodny, nie-
mal wszechstronny artysta, odegrał 
ważną rolę w rozprzestrzenianiu ka-
nonów holenderskiego malarstwa. Je-
go obrazy cieszyły się popularnością 
w całej Europie za jego życia i jeszcze 

w  XVIII w. W  tych obu 
stuleciach powstawały kró-
lewskie i książęce kolekcje. 
Zakładano gabinety zwane 
kunstkamerami, tapetowa-
ne od podłogi do sufitu 
obrazkami malarzy pocho-
dzących również z  krajów 
położonych na północ od 
Alp. Barok rozpowszechnił 
modę na myśliwskie rezy-
dencje z wystrojem wnętrz, 
w  których bogactwo ło-
wieckich trofeów kon-
kurowało z  malarstwem 
animalistycznym i  scena-
mi z  polowań. Dlatego tak 
wiele prac Wouwermana, 
bądź tylko mu przypisywa-
nych, pozostaje w słynnych 
muzeach i  w  prestiżowych 
prywatnych kolekcjach. 
Od poł. XIX w. do dzisiaj 
zweryfikowano liczbę au-
tentycznych dzieł haarlem-
skiego artysty, obniżając ich 
liczbę z  1200 do ok. 570. 
W  trakcie wnikliwych ba-
dań większość z  nich oka-
zała się dziełami uczniów 
mistrza, całej rzeszy imita-
torów jego twórczości oraz młodszych braci mala-
rza: Petera (1623–1682) i Jana (1629–1666).

W  porównaniu z  licznymi naśladownictwami 
postrzegam płótno Philipsa Wouwermana z Galerii 
Dąmbskich jako autentyczną pracę mistrza z  doj-
rzałego okresu jego twórczości, przypadającego na 
II poł. XVII w. Rzeszowski obraz bliski jest kompo-
zycjom haarlemskiego artysty, pozostającym w mu-
zealnych zbiorach: Luwru, Ermitaża, amsterdam-
skiego Rijksmuseum, Kunsthistorisches Museum 
w  Wiedniu czy Galerii Narodowej w  Pradze. Ten 
skromny realistyczny pejzaż ujawnia nową koncep-
cję krajobrazu, opartą na obserwacji emocjonalne-
go związku człowieka i otaczającej go natury. n

Wybrana literatura: 
Adamska B., Malarstwo flamandzkie i ho-

lenderskie, Rzeszów 1999.
Adamska B., Włoskie motywy w obrazach 

dawnych mistrzów, Rzeszów 1993.
Courthion P., Malarstwo flamandzkie i ho-

lenderskie, Warszawa 1996.
Katalog der Gemäldegalerie. Holandische 

Meister des.15., 16. und 17. Jahrhun-
derts, Wiedeń, 1972.

Sip. J., Holanske krajinarstvi 17. stoleti, Praha 
1965.

Slavicek L., Italie ocima nizozemskych mali-
ru 17. a 18. stoleti, Praha 1989. 

Domenico Remps, Gabinet osobliwości, 
1690 r., Opificio delle Pietre Dure, 
Florencja

Philips Wouwerman, od góry:  
Polowanie, ok. 1651 r., zb. prywatne; 

Ujeżdżalnia koni, ok. 1650 r., 
Muzeum Ermitaż, Petersburg
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Inny pamiętnikarz tego okresu, Marcin Sma-
rzewski, również odnotował to znalezisko: 
„W  rzece San pod Radymnem złowiono uła-

mek jakiegoś bożyszcza pogańskiego w  kształcie 
wołowego łba z  srebrnej wyzłoconej blachy. Oczy 
musiały być wysadzane kamieniami drogimi, ale 
próżne już tylko gniazda znaleziono. Jako regale, 
zagarnął rząd ten pogańskich czasów zabytek.”

Co dokładnie wyłowiono z  Sanu prawie 190 lat 
temu? Czy w  rzece faktycznie pozostała reszta tego 
posągu? I  gdzie ta bycza głowa znajduje się dzisiaj? 
Z całkowitą pewnością odpowiedzieć można tylko na 
ostatnie pytanie. Zabytek od dawna nie istnieje w swej 
materialnej formie. Gdyby tak było, gdyby jakieś mu-
zeum miało go w swoim posiadaniu, z pewnością nie 
pozwoliłoby mu kurzyć się w zapomnianych magazy-
nach, a wręcz przeciwnie, wykorzystałoby jego atrak-
cyjność do przyciągnięcia zwiedzających. 

Zacznijmy jednak od pierwszego pytania: co 
takiego znaleźli rybacy? Do relacji dwóch XIX- 
-wiecznych pamiętnikarzy dochodzi jeszcze trzecia, 
zamieszczona w „Gazecie Warszawskiej” z 17 lipca 
1826 r. pod tytułem Wyiątek z  listu wiarogodnego 
Prałata, udzielony z Puław. Możemy tam przeczy-
tać m.in.: „Głowa ta z ciągnionego srebra trzynastey 
próby zrobiona, niegdyś pozłacana, waży do trzech 
funtów Wiedeńskich. Kształt iey iest jakiegoś zwie-
rzęcia niewiadomego: sama morda niby barania ma 
półtory ćwierci długości, łeb szeroki, uszy cielęce, 
rogi pół łokcia długie, nakształt wołowych zagięte, 
na końcach maią gałki; część szyi znayduiąca się przy 
głowie z okrągłości podobna do ludzkiey; w miejscu 

oczu znać były kamienie iakieś świecące, lecz te albo 
rybacy wyięli, albo w wodzie zostały. Musi reszta po-
tworu tego znaydować się na dnie, bo białość srebra 
w odłamaniu dowodzi świeże oderwanie głowy od 
korpusu. Miałem tę głowę w mych rękach; w miejscu 
gdzie ią wydobyto, przed siedmią laty wody nie było, 
ludzie mieli tam pola i  ogrody, bo San innem pły-
nął korytem. Rząd kraiowy dowiedziawszy się o tem 
odkryciu, postawił straż na brzegach i trudni się ro-
bieniem skrzyni, żeby wypompować wodę i  dalsze 
czynić poszukiwania. […] Co się z tych poszukiwań 
okaże, nie omieszkam donieść.”.

Zestawienie tej relacji z zapisami H. Bogdańskie-
go przynosi pewne niejasności. Różne jest bowiem 
w obu tych relacjach miejsce odkrycia (prałat – no-
we koryto Sanu, gdzie „przed siedmią laty wody nie 
było”; Bogdański – stare koryto Sanu) i  wielkość 
głowy (prałat – „półtory ćwierci długości” czyli ok. 
22 cm; Bogdański – „półczwartej stopy długości”, 
czyli ok. 1 m). Ponadto tylko jedna z nich wspomi-
na o przekazaniu zabytku do zbioru starożytności 
w Wiedniu. Co w takim razie wiemy na pewno?

Zachował się tylko jeden rysunek tej głowy, znaj-
dujący się w archiwum Muzeum Archeologicznego 
w  Krakowie od stu kilkudziesięciu lat (najpóźniej 
od ok. 1885 r.). Szkic wykonano węglem lub ołów-
kiem na arkuszu czerpanego papieru o wymiarach 
45,5×33,1 cm, następnie nałożono na niego tusz, 
odpowiednio go cieniując. Całość opatrzona jest 
kaligrafowanym podpisem następującej treści: „Ta 
Głowa iest srebrna wyzłacana i dęta, wielkość teyże 
iako bydlęcia mającego lat 2, rogi teyże głowy maią 

Jest lipiec 1826 r. Dwaj pochodzący 
z  Przemyśla studenci prawa Uniwersytetu 
Wiedeńskiego postanawiają udać się na 
Półwysep Bałkański i tam przyłączyć się do 
powstańców greckich, walczących o  wyz- 
wolenie swojego kraju spod okupacji 
Imperium Osmańskiego. Ich pierwszym 
przystankiem jest Budapeszt, w  którym 
zatrzymują się na dwa letnie miesiące. 
Przeglądając tamtejszą prasę, Henryk 
Bogdański i  Franciszek Zabłocki szukają 
przede wszystkim informacji ze swoich  
rodzinnych stron. Bogdański w  spisanych 
pod koniec życia pamiętnikach zapisze: 
„Równie w  gazetach wyczytaliśmy, że ko- 
ło Radymna rybacy, wyciągając drzewo  
w  starym korycie Sanu, złowili nadzwy- 
czajnej wielkości głowę srebrną, której ob- 
licze, półczwartej stopy długości, było po- 
dobne do pyska baraniego, czoło wysokie, 
uszy cielęce, a  szyja człowieka. Ponieważ 
ta głowa wyraźnie była odłamaną, posta- 
wiono w miejscu znalezienia straż i szukano  
reszty posągu, ale daremnie, nic nie zna- 
leziono więcej. [...] Zapewne by- 
ła to głowa jakiegoś sławiań- 
skiego bożyszcza za czasów 
jeszcze przedchrześcijańskich. 
Wzięto ją do zbioru starożyt- 
ności w Wiedniu.”

RZESZÓW

Radymno

Jarosław

Srebrny byk
spod radymna

Celtycka rzeźba byka, IV w. n.e.,  
Musée d’Evreux
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cali 14 długości. Taż sama iest znaleziona w Galicyi w Prze-
myskim Cyrkule w rzyce Sanie pod miasteczkiem Radymnem 
należącym do dóbr stołowych Jaśnie Wielmożnego biskupa 
Przemyskiego, obrządku łacińskiego. Korpus tey głowy został 
w Wodzie. Znaleziona dnia 26 Juny 826.”

Szczegółową analizą znaleziska, a  raczej opisujących go 
przekazów, zajęli się dwaj badacze, Tomasz Bochnak i Grze-
gorz Kieferling. Na podstawie ich wyliczeń można przyjąć, że 
głowa zwierzęcia była dużej wielkości, sama długość rogów to 
ok. 30–35 cm, waga natomiast wynosiła ok. 0,84 kg. Naukow-
cy pokusili się także o określenie kręgu kulturowego, z którego 
tenże zabytek mógł pochodzić. Z uwagi na okoliczności wciąż 
jednak więcej w tej sprawie otwartych pytań niż jednoznacz-
nych odpowiedzi. Znalezisko posiada cechy typowe zarówno 
dla sztuki celtyckiej (m.in. kulki na końcach rogów), jak i trac-
kiej lub dackiej (duże rozmiary, ornamentyka geometryczna, 
wykonanie ze srebra). Jednakowoż od zabytków celtyckich 
odróżnia je właśnie użyty do produkcji surowiec i większe niż 
dotychczas spotykane rozmiary. Ponadto Bochnak i Kieferling 
wskazują, że motyw rogów zwieńczonych kulkami jest zjawi-
skiem ponadkulturowym, spotykanym na rozległych obsza-
rach Europy i Azji w wielu różnych okresach.

Jeszcze więcej trudności nastręcza sprecyzowanie chrono-
logii znaleziska z Sanu. Uznając obecność kulek na końcach 
rogów za cechę celtycką, to podobne wyobrażenia pochodzą 
przede wszystkim z fazy LT D okresu lateńskiego (125 r. p.n.e. – 
– 10 r. n.e.), jednak znane są także znaleziska młodsze, nawet 
wczesnośredniowieczne.

Historia srebrnej głowy zainteresowała także prof. Michała 
Parczewskiego, który w trakcie pobytu na stypendium nauko-
wym w  Wiedniu przejrzał archiwa tamtejszego Kunsthistori-
ches Museum, sugerując się wspomnianym przez Bogdańskie-
go przekazaniem zabytku „do zbioru starożytności w Wiedniu”. 
Nie znalazł tam jednak żadnych wskazówek odnośnie dalszych 
losów zabytku. Natrafił jednak na dwa inne dokumenty. Pierw-
szy z  nich to brudnopis listu, który w  grudniu 1826 r. dyrek-
tor c.k. Gabinetu Monet i Starożytności skierował do swojego 
przełożonego, szefa urzędu sprawującego nadzór m.in. nad 
kolekcjami dworu cesarskiego (k.k. Oberstkämmereramt). Jego 
autor pyta w nim o okoliczności i charakter znaleziska spod Ra-
dymna. Drugie pismo to odpowiedź hrabiego Johanna Rudolfa 
Czernina, zwierzchnika Oberstkämmereramta. 

Zwłaszcza ten drugi tekst rzuca nowe światło na okolicz-
ności odkrycia byczej głowy. Czernin pisze m.in.: „Znalezi-
sko zostało dokonane przez rybaków w zatoce rzeki San przy 
północno-wschodnim krańcu osady targowej Radymno (…), 
360 sążni wiedeńskich od pierwszej miejscowości i 1650 sąż-
ni wiedeńskich w prostej linii od zamku [Wysocko]”, co mo-
że pozwolić na dokładniejszą lokalizację miejsca znalezienia 
głowy. Ponadto dostarcza dwie nowe informacje odnośnie 
wykonania znaleziska: nie tworzyło ono jednolitej całości, 
lecz wykonane było z kilku blaszanych segmentów, a ponad-
to miało być wykonane nie ze srebra, lecz z miedzi. Swój list 
kończy następującą sugestią: „Ponieważ zachowane fragmen-
ty pod żadnym względem nie mają wartości, c.k. gubernator 
krajowy Galicji sądzi, że powinno się poniechać przesyłki  
[do Wiednia], a znalezisko ofiarować narodowemu zakładowi 
naukowemu w Galicji.”

Korzystając z  tych danych, można w  przybliżeniu usta-
lić miejsce wydobycia głowy. Dokładne wyznaczenie miej-
sca uniemożliwia dość nieprecyzyjna lokalizacja punktów 
początkowych, od których wyznaczono dystans 360 i  1650 

sążni. Drugim problemem 
jest przebieg koryta Sanu 
w pierwszej połowie XIX w.,  
kiedy to rzeka meandrowa-
ła swobodnie w obrębie ok. 
czterokilometrowej doliny. 
Ponadto sama podstawa 
przeliczania sążni wiedeń-
skich na system metrycz-
ny nie jest jednakowa dla 
wszystkich badaczy.

Prof. Parczewski, wyko-
rzystując rękopiśmienne ma-
py z  epoki, przechowywane 
w  Kriegsarchiv w  Wiedniu 
(m.in. Karte des Königrei-
ches Galizien und Lodome-
rien, wykonaną w  latach 
1779–1782  pod kierunkiem 
F. von Miega oraz Militär 
Aufnahme von Galizien und 
der Bukowina, wykonaną 
w  latach 1862–1863, znaną 
jako zdjęcie „franciszkow-
skie”) i dane z listu hrabiego  
Czernina, wyznaczył około stumetrowy odcinek Sanu, na któ-
rym dokonano odkrycia. Przełożenie tych danych na mapę 
topograficzną PPGK z 1987 r. wskazuje miejsce znaleziska na 
punkt oddalony o ponad 500 m od dzisiejszego koryta Sanu. 
Nigdy jednak nie znaleziono na tamtym obszarze reszty byka 
z drogocennego kruszcu ani innych, podobnych zabytków.

Do dnia dzisiejszego nie udało się znaleźć żadnych innych 
śladów obecności byczej głowy w jakimkolwiek muzeum, za-
równo w placówkach wiedeńskich, jak i tych na terenie daw-
nej Galicji. Prof. Parczewski wysuwa jeszcze jedną hipotezę.  
Otóż Prałatem, którego fragment listu przytoczono na po-
czątku, mógł być ks. Franciszek Siarczyński, a  adresatką  
tegoż listu Izabela Czartoryska lub ktoś z  jej bliskiego oto-
czenia. Głowa mogła więc trafić w ręce familii Czartoryskich, 
której główną siedzibą były Puławy, znajdujące się w  zabo-
rze rosyjskim. Być może w  ten sposób znalezisko znalazło 
się w  rękach rosyjskich i  dopiero przeszukanie archiwów  
w  Moskwie pozwoliłoby na odkrycie dalszych losów głowy 
spod Radymna.

A może cała ta historia jest wielką mistyfikacją? Oto bowiem 
w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów 
Słowiańskich czytamy, że „pod wsią Walawa, położoną ok. 10 
km na płd. wsch. od Radymna, w korycie Sanu [...] znaleziono 
w r. 1826 ogromną skamieniałą zwierzęcą głowę, którą ówcze-
sny biskup Śnigurski złożył w  darze zakładowi Ossolińskich 
we Lwowie”. Badał tę głowę Tytus Dzieduszycki i przedstawił 
wyniki w obszernej rozprawie Opisanie głowy petryfikowanej. 
Głowa ta miała należeć do nosorożca. Zbieżność geograficzna 
i czasowa odkrycia rodzi wątpliwości. 

Czy możliwe jest, by w  tym samym praktycznie czasie 
i miejscu znaleziono dwie zwierzęce głowy naturalnej wielko-
ści? Czy ktoś zadał sobie tyle trudu, by na podstawie udoku-
mentowanego znaleziska z  Walawy wykreować fantastyczną 
historię złotej głowy? Po co? I czy administracja austriacka nie 
zdemaskowałaby tego fałszerstwa? Niezależnie od odpowiedzi 
na te pytania, głowa byka spod Radymna jeszcze długo będzie 
rozpalała zmysły pasjonatów archeologii… n
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W 1469 r. z fundacji starosty przeworskiego 
Rafała Pileckiego, ówczesnego marszałka 
koronnego, wzniesiony został kościół Św. 

Ducha. Jako kościół szpitalny, wchodzący w  skład 
prepozytury, służył dla celów sakralnych przede 
wszystkim podopiecznym zakładu dla ubogich. Wy-
budowany został z drewna, zapewne niezbyt duży, 
przy moście na Wisłoku i drodze w kierunku Prze-
myśla i Lwowa. Umiejscowiony na obrzeżach mia-
sta osłaniał wjazd od strony wschodniej. Położenie 
poza obrębem miasta nie chroniło jednak obiektu 
przed pożarami, które brały początek w  nim sa-
mym. Po raz pierwszy kościół uległ całkowitemu 
zniszczeniu podczas pożaru w 1566 r. Odbudowa-
ny został dzięki gospodarności ówczesnego prepo-
zyta ks. Macieja i  wsparciu finansowemu miasta, 
poświęcony w  1579 r. otrzymał nowe wezwanie  

– Św. Krzyża, jednak w  użyciu codziennym 
pozostawały jeszcze długi czas obie nazwy. 

Po raz kolejny płonął w  1621 r. Odbudo-
wany dopiero w  latach 1638–1646, także 
dzięki ofiarności rzeszowskich mieszczan 
i  zabiegom kolejnych prepozytów: ks. Mar-
cina Machnickiego i ks. Stanisława Oświęci-
mowicza. Nowy obiekt, z trudem wznoszony 
przez osiem lat, uległ ponownie zniszczeniu 
w lutym 1657 r. podczas najazdu na Rzeszów 
wojsk księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II 
Rakoczego. Po raz trzeci kościół odbudo-
wano. 12 czerwca 1661 r. został poświęcony 
przez prepozyta ks. Stanisława Kwiecisza 
i  wówczas otrzymał miano Św. Trójcy. Na-
stępne kilkadziesiąt lat kościół, jak i cały kom-
pleks szpitalny, w dalszym ciągu usytuowany 
na obrzeżach miasta, mimo najazdów wojsk 
obcych na Rzeszów i towarzyszącym im po-
żarom (w  latach 1698, 1701, 1706 zniszczy-
ły w  mieście wiele zabudowań), szczęśliwie 
przetrwał okres zawieruchy wojennej. Jed-
nak ciągłe kłopoty finansowe, a  co za tym 
idzie – brak funduszy na bieżące remonty 
i kilkakrotne wylewy Wisłoka spowodowały, 
że kontrolujący w 1720 r. prepozyturę wizy-
tatorzy diecezjalni zastali drewniane budynki 
w stanie nienadającym się do użytku. 

Starania o nowe pomieszczenia trwały kil-
kanaście lat. Dopiero w  1739 r. sfinalizował 
je ówczesny prepozyt ks. Szymon Słomiński. 
Umowa spisana 25 lipca 1739 r. pomiędzy 
prepozytem i  księciem Jerzym Ignacym Lu-
bomirskim przewidywała, że właściciel Rze-

szowa (po uzyskaniu zgody biskupa przemyskiego) 
zakupi stare budynki prepozytury jako materiał roz-
biórkowy, a za uzyskaną kwotę prepozyt nabyć miał 
od oo. pijarów ich pierwszą siedzibę w  Rzeszowie, 
tj. kościółek Św. Jerzego z sąsiadującymi budynkami 
i ogrodem. Kościółek został przekazany i poświęco-
ny 6 września 1739 r., i nadane mu zostało dotych-
czasowe miano kościoła szpitalnego – Św. Trójcy. 
Pomimo zakupienia obiektów ubodzy nie chcieli 
przenieść się na nowe miejsce i  nadal przebywali 
w dawnym szpitalu, z którego „pozostała tylko izba 
z czterema oknami”, a zakupiony dla nich kościółek, 
ze względu na odległość, też nie funkcjonował zbyt 
długo. Nowy kościół, ufundowany przez Jerzego 
Ignacego Lubomirskiego, zbudowany przed 1752 r.  
stanął kilkadziesiąt metrów dalej na wschód od 
poprzedniego. Na planie Karola H. Wiedemanna 
z 1762 r. pokazany jest jako prosty budynek z przed-
sionkiem, przykryty czterospadowym dachem, 
z przylegającą do niego od południowego wschodu 
zapewne siedzibą prepozyta. Od strony zachodniej, 
przy furcie kościelnej, widoczna jest na planie wol-
nostojąca wieża zwieńczona krzyżem, prawdopo-
dobnie pozostałość po starym kościele Św. Trójcy. 
Przed dzwonnicą widnieje kapliczka z  ukrzyżowa-
nym Chrystusem, uwidoczniona przez Wiedeman-
na jako symbol kościoła pod wezwaniem Św. Krzyża.

Wybudowany przez Jerzego I. Lubomirskiego 
drewniany kościół spłonął po raz kolejny. Według 
Z. Budzyńskiego w 1763 r., J. Świeboda podaje rok 
1779, ale bezsporny jest już czas odbudowy obiektu. 
W latach 1787–1792 na miejscu spalonego kościoła 
odbudowana została przez ówczesnego prepozyta 
ks. Ignacego Jodłowskiego, przy wsparciu finanso-
wym właściciela Rzeszowa Franciszka Lubomir-
skiego, kolejna budowla, już piąta, ale stojąca do 
dnia dzisiejszego. Przeznaczenie jej jednak uległo 
zmianie – dla potrzeb nowo powstającego cmen-
tarza chrześcijańskiej gminy m. Rzeszowa świąty-
nia przez zaborcze władze została przekształcona 
w  kaplicę cmentarną, przy zachowaniu dotych-
czasowej nazwy Św. Trójcy. Wybudowana w stylu 

Święta Trójca
w rzeszowie

Od góry: Kościół Św. Trójcy  
z Widoku m. Rzeszowa 
Karola H. Wiedemanna, 1762 r.; 
Kompleks cmentarny z kościółkiem 
Św. Trójcy z Widoku m. Rzeszowa 
Józefa Kozieja, 1936 r.
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późnoklasycystycznym, jednonawowa, prostokątna 
z półkolistą absydą, z jednym ołtarzem (konsekro-
wanym 1 lipca 1847 r. przez biskupa przemyskie-
go Franciszka Ksawerego Wierzchleyskiego, od 
1860 r. arcybiskup metropolita lwowski), od frontu 
ozdobiona czterokolumnowym portykiem zwień-
czonym tympanonem, z  dachem dwuspadowym 
zwieńczonym sygnaturką. Wewnątrz świątyni na jej 
ścianach umieszczane były w  kolejnych latach ta-
blice epitafijne: Antoni hr. de Medina starosta cyr-
kułu (1799), Wincenta i Karolina Skrzyńskie (1802), 
Teresa Oerther (1804), Rozalia z Skrzyńskich Zakli-
czyna (1840), Karolina z Zaklików Fetowska (1848), 
Edward i Klara z Swobodów Hiblowie (1848). Ta-
blice te, upamiętniając zmarłych, uzupełniały wy-
strój sakralnego obiektu. Przy wejściu znajduje się 
tablica upamiętniająca Jacentego Gałęzowskiego 
(zm. w 1858 r.), dobroczyńcy podupadłych rodzin, 
ufundowana przez Chrześcijańską Radę Miejską 
oraz Ambrożego Towarnickiego, doktora medycy-
ny, posła i burmistrza, zmarłego w 1884 r. w Wied-
niu i tam też pochowanego.

W 1884 r. wnętrze kaplicy zostało odnowione i zy-
skało na wyglądzie poprzez wstawienie do ołtarza 
obrazu pędzla rzeszowianina Szczęsnego Moraw-
skiego (1818–1898), przedstawiającego Św. Trójcę.

Po zamknięciu Starego Cmentarza w 1910 r. ka-
plica Św. Trójcy nadal służyła zmarłym chowanym 
w  rodzinnych grobowcach na tym cmentarzu, ale 
przede wszystkim stała się kaplicą przedpogrze-
bową dla cmentarza na Pobitnem. Stąd ruszały 
kondukty żałobne blisko 20 000 rzeszowian; tutaj 
też odbywały się uroczystości związane ze Świę-
tem Zmarłych. Po zakończeniu II wojny światowej 
zaczęto mówić o  zmianie przeznaczenia terenu 
cmentarza i  kaplicy. Na początku lat 50. ubiegłe-
go wieku pierwszy projekt przewidywał przenie-
sienie kaplicy cmentarnej na Pobitno. Dzięki gru-
pie radnych, którzy zaprotestowali przeciw takiej 
koncepcji, projekt nie doczekał się realizacji. Na-
stępny plan przewidywał utworzenie w kaplicy la-
pidarium z najcenniejszych nagrobków. Na szczę-
ście i  ten „pomysł” nie znalazł poparcia. Kaplica 
nadal służyła zmarłym chowanym na cmentarzu 
Pobitno. Przy próbie likwidacji Starego Cmenta-
rza przez ówczesne władze, po wielu protestach  
i interwencjach spo- 
łeczników, kośció-
łek wraz z  cmenta-
rzem 13 listopada 
1968 r. został wpisa-
ny do wojewódzkie-
go rejestru zabyt-
ków pod numerem  
A-308. Jednak obiekt 
nieremontowany na 
bieżąco, pozbawio-
ny opieki konser-
watorskiej, pozo-
stawiony na pastwę 
losu oraz  szabrow- 
ników, niszczał. Koń- 

cem 1971 r. kaplica zosta-
ła zamknięta. Otwierana 
była jedynie raz w  ro-
ku – w  dniu Wszystkich 
Świętych i  w Dzień Za-
duszny. Kaplica otwarta 
dla wiernych przez cały 
dzień rozświetlona była 
setkami światełek pamię-
ci o tych, którzy już ode-
szli. Przez 10 lat, mimo 
starań proboszcza parafii 
farnej o  zwrot świątyni, 
władze miejskie nadal 
trzymały ją w  swym po-
siadaniu, nie mając kon-
cepcji na jej zagospodarowanie. W połowie lat 70. 
próbowano przekazać kościółek na cele zupełnie 
nieodpowiadające jego charakterowi, m.in. Pań-
stwowemu Archiwum na magazyn akt (!). Po po-
nawiających się monitach władz kościelnych i pod 
naciskiem społeczeństwa władze miejskie w końcu 
zdecydowały się przekazać obiekt we właściwe rę-
ce – diecezji przemyskiej. Otoczony opieką zaczął 
pełnić pierwotną funkcję. W czerwcu 1981 r. ów-
czesny biskup przemyski Ignacy Tokarczuk utwo-
rzył rektorat i  kapelanię Szpitala Wojewódzkiego. 
Rektorem kościoła został ks. Feliks Flejszar. 5 lipca 
1981 r. odprawiona została pierwsza msza święta 
i  tę datę można zapisać w  annałach rzeszowskich 
jako historyczną. Po 189 latach niepełnienia swojej 
funkcji, kościół Św. Trójcy wrócił do życia rzeszow-
skiej społeczności katolickiej.

W  latach 1982–1986 świątynię gruntownie od-
nowiono i to w znacznej części wysiłkiem wiernych; 
pełna konserwacja ołtarza i obrazu zakończona zo-
stała w  listopadzie 1986 r. Świątynię również roz-
budowano – od strony wschodniej dobudowana 
została zakrystia. 5 lipca 1992 r. ówczesny biskup 
pomocniczy diecezji przemyskiej Edward Biało-
głowski poświęcił kościół Św. Trójcy po remoncie.

Od roku 2004 kościół służył gościnnie również 
wyznawcom obrządku ukraińsko-bizantyjskiego.  
Jednak decyzją władz diecezji rzeszowskiej od  
2012 r. stał się własnością parafii Najświętszej Marii 
Panny tego wyznania w Rzeszowie. n

Kościół przed remontem 1981 r.,  
fot. Włodzimierz Kozło

Od lewej: ołtarz z obrazem pędzla 
Sz. Morawskiego z 1884 r. przed 

konserwacją, 1981 r., fot. Wł. Kozło; 
obecny widok wnętrza świątyni
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Spośród ważnych publikacji łączących formułę monografii na-
ukowej i ilustrowanego albumu, poświęconych regionowi kiedyś 
zróżnicowanemu kulturowo, w  którym występowało wiele róż-
norodnych grup etnicznych: polskich, ruskich oraz mieszanych, 
a  także dwa wyznania: zachodnio- i  wschodniochrześcijańskie 
wymienić należy książki: Krzysztofa Ruszla Leksykon kultury ludo-
wej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004 oraz Andrzeja Karczmarzew-
skiego Ludowe obrzędy doroczne w Polsce południowo-wschodniej, 
Rzeszów 2011. Obydwie wydane przez Muzeum Okręgowe w Rze-
szowie, podobnie jak i trzecia, poświęcona wyłącznie Lasowiakom, 
autorstwa Krzysztof Ruszla: Lasowiacy. Materiały do monografii 
etnograficznej, 1994. 

Istotne zjawiska etnograficzne doczekały się szeregu publikacji. Kreso-
we dziedzictwo: kamieniarstwo bruśnieńskie, red. S. P. Makara i B. Woch, 
Muzeum Kresów w Lubaczowie, Lubaczów 2008. Jest to pierwszy po-
pularny opis tego zjawiska i jednocześnie piękny album. Książka Wese-
le. Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem – tradycja i współczesność, pod 
red. K. Ruszla, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Rzeszów 2001 zawiera 
teksty przedstawiające regionalną charakterystykę strojów weselnych, 
symbolikę atrybutów obrzędowych oraz rolę, jaką pełniły w obrzędzie 
pieśni, muzyka i tańce. Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie wydało 
Słownik gwary cieszanowskiej Janiny Szajowskiej, Cieszanów 2011, zbiór 
starych gwarowych wyrażeń z naleciałościami z ukraińskiego i – jako 
pozostałość po zaborze austriackim – niemieckiego. 

Stałym elementem działania placówek muzealnych etnograficznych są 
wystawy czasowe, przy okazji których powstają katalogi, często będące 
niezwykle ciekawymi dysertacjami naukowymi. W  Muzeum Etnogra-
ficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie można zobaczyć jeszcze czynne dwie 
wystawy czasowe: „Galicyjski sen o Ameryce”, która prezentuje zjawisko 
masowej emigracji z  Galicji „za chlebem” na przełomie XIX/XX w. oraz 
multimedialną – „Muzyka i  śpiew ludowy Podkarpacia”. Szczególnie 
ważny dla wielbicieli kultury ludowej jest katalog tej ostatniej. Oprócz 
zestawu krótkich, bogato ilustrowanych, biogramów skrzypków, klarne-
cistów, cymbalistów, harmonisty, śpiewaka i  najważniejszych kapel to-
warzyszy jej płyta CD z przegranymi z archiwalnych, jeszcze szpulowych,  
taśm nagraniami.

Jednym z ważniejszych czasopism z zakresu etnografii na pół-
nocy Podkarpacia jest  „Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej 
w  Kolbuszowej”, którego drugi numer jest jeszcze dostępny 
(efekty działalności wydawniczej muzeum na stronie www.mu-
zeum.kolbuszowa.pl). Z kolei Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
jest wydawcą szeregu periodyków, z których „Prace i Materiały 
z Badań Etnograficznych”, t. 6, pod red. Krzysztofa Ruszla można 
zakupić poprzez księgarnię internetową (ksiegarnia.muzeum.
rzeszow.pl). Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie publikuje 
systematycznie „Cieszanowskie Zeszyty Regionalne”. Ze spisem 
treści numeru piątego można zapoznać się na stronie www.ckis.
cieszanow.iap.pl.

Lata 90. XX w. i pierwsza dekada nowego stulecia zaowocowały 
„wysypem” wydawnictw, będących w zamierzeniu autorów mo-
nografiami poszczególnych miejscowości. Od wielotomowych, 
jak w  przypadku Górna, po monumentalne opracowania na-
ukowe, jak publikacja dotycząca wsi Husów. Z punktu widzenia 
etnografów są to niezwykle cenne materiały do dalszych badań, 
jak np. książki Zbigniewa Bielaka Zarys dziejów wsi puszczańskiej 
Trzeboś (XVII–XX w.), Rzeszów 2003 lub Bronisława Jakubowskie-
go Wólka Podleśna, Rzeszów 2006. Często etnografowie przygo-
towują tego typu dzieła. Powstają prace łączące walory naukowe 
z popularyzatorskim charakterem albumu – Jacek Tejchma Daw-
niej. O ludziach i czasach w Markowej, Markowa 2008. 


