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Ochrona i promocja świeckiej architek-
tury drewnianej w Podkarpackiem to 
główny cel projektu „Sacrum i profanum 

w Drewnie”, który realizowany jest przez Sto-
warzyszenie „Pro Carpathia”. Projekt otrzy-
mał ponad 900 tys. zł dofinansowania z tzw. 
funduszy norweskich.
Krzysztof Staszewski, prezes Stowarzysze-
nia podkreśla, że na terenie województwa 
podkarpackiego jeszcze w I połowie XX w. 
drewniana architektura świecka stanowiła 
integralne tło krajobrazu. Z czasem zaczęła 
ona sukcesywnie zanikać np. w wyniku woj-
ny, późniejszej akcji przesiedleńczej, czy też 
na skutek zagospodarowania tych terenów, 
ale w sposób odmienny i niezwiązany z do-
tychczasową tradycją. 
- Z roku na rok znikają najstarsze chałupy drew-
niane, a miejsca po nich wypełniają się nowymi 
budynkami, które nie nawiązują do tradycji re-
gionu – dodaje K. Staszewski. – A zanikanie ar-
chitektury drewnianej wpisanej w podkarpacki 
krajobraz prowadzi do zacierania śladów dzie-
dzictwa kulturowego, a to z kolei powoduje, że 
maleje atrakcyjność naszego regionu.
W ramach projektu „Sacrum i profanum 
w Drewnie” od kwietnia br. opracowywana bę-
dzie koncepcja form współczesnych architek-
tury świeckiej nawiązującej do historii regionu 
(bryła, krycie budynków, altany, ogrodzenia, 
płoty). Równolegle trwać będą badania w tere-
nie dotyczące zachowanej świeckiej architektu-
ry drewnianej, a we wrześniu br. odbędzie się 
międzynarodowy obóz studencki z udziałem 
norweskich konserwatorów zabytków. Przewi-

dziano także wizytę studyjną w Norwegii przed-
stawicieli środowisk konserwatorów, pracow-
ników naukowych i służb ochrony zabytków, 
a także pobyt ekspertów z Norwegii w Polsce. 
Ogłoszono konkurs fotograficzny, a jego zwy-
cięzca w nagrodę pojedzie do Norwegii.
W czasie realizacji projektu zostaną wydane: 
„Leksykon świeckiej architektury drewnianej 
w województwie podkarpackim”, „Księga do-
brych praktyk”, mapa „Szlak architektury drew-
nianej sakralnej i świeckiej w Podkarpackiem”  
oraz powstanie film „Piękno zaklęte w drewnie”.
- Przygotowaną w ramach działań projek-
towych „Księgę dobrych praktyk” chcemy 
przekazać przede wszystkim różnym instytu-
cjom pozarządowym związanym z ochronną 
dziedzictwa kulturowego i turystyką, osobom 
prywatnym, właścicielom hoteli, pensjona-
tów, ale także architektom i projektantom 
– zapewnia K. Staszewski. 

PROJEKT „SACRUM I PROFANUM W DREWNIE” KRZYSZTOF ZIELIŃSKI
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By czas nie zatarł jej śladów

Zapraszamy studentów konserwacji, architektury, etnografii, historii 
sztuki i architektury krajobrazu  do udziału w obozie konserwatorskim. 
Termin: 1-9 września 2015 r.
Miejsce: Lubaczów, Muzeum Kresów w Lubaczowie 
Zakres prac: renowacja obiektu małej architektury drewnianej, 
inwentaryzacja. 
Ilość miejsc: 10
Organizatorzy zapewniają: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, trans-
port z Rzeszowa do Lubaczowa i z powrotem. Nadzór merytoryczny 
sprawować będą pracownicy Katedry Architektury i Krajobrazu Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, obecni będą również eksperci z Muzeum 
Zachodniego Telemarku z Norwegii.
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2015 r. wyłącznie poprzez 
przekazanie formularza uczestnictwa, drogą e-mail, listownie, fak-
sem bądź osobiście do biura projektu. Formularz uczestnictwa do 
pobrania na stronie www.skarbypodkarpackie.pl
Kontakt do Biura Projektu: Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, 35-064 
Rzeszów, Rynek 16/1, tel. 017 850 01 81, 508 207 103, 
dorota@procarpathia.pl, malgorzata.p@procarpathia.pl

Obóz konserwatorski w ramach projektu 
„Sacrum i Profanum w Drewnie”

1. Przedmiotem  konkursu są autorskie fotografie dotyczące 
szeroko rozumianego zakresu architektury drewnianej w woje-
wództwie podkarpackim; 
2. Zdjęcia powinny zostać zrobione na obszarze województwa 
podkarpackiego; 
3. Zachęca się do fotografowania mniej znanych i rozpowszech-
nianych, a także zapomnianych obiektów, które ze względu na 
swoje walory historyczne i architektonicznie zasługują na uzna-
nie i pamięć o dawnych czasach. 
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
Prace należy nadsyłać do 31.08.2015 r. 
Główną nagrodą w konkursie jest udział w 6-dniowej wizycie 
studyjnej w Norwegii (w tym są opłacone koszty przelotów sa-
molotem, noclegów i wyżywienia).
Regulamin konkursu znajduje się na stronie  
www.skarbypodkarpackie.pl

Konkurs fotograficzny w ramach projektu 
„Sacrum i Profanum w Drewnie”
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Czasopismo Skarby Podkarpackie wydane w ramach projektu „Sacrum i Profanum w Drewnie” - finansowanie z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, 
Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
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Na okładce: prezbiterium kościoła w Bliznem, 
obiektu umieszczonego na Liście UNESCO

fot. Krzysztof Zajączkowski

Minęły ponad dwa lat od ukazania 
się ostatniego numeru „Skarbów 
Podkarpackich”, słów żalu i nadziei, 
że wrócą nie zapomnę nigdy, ale 
wraz z upływem czasu wydawało 
mi się, że bezpłatne „Skarby” to już 
zamknięta karta. Nie było jednak ty-
godnia bez telefonu lub odwiedzin 
zagorzałych sympatyków naszego 
wydawnictwa. Nie kryłem więc rado-
ści, kiedy pod koniec 2014 r. przyszło 

do Stowarzyszenia „Pro Carpathia” – wydawcy – pismo z in-
formacją, że znalazły się środki na realizację projektu „Sacrum 
i profanum w Drewnie” (o projekcie po lewej), a w jego ramach 
na wydanie ośmiu numerów „Skarbów”, do kwietnia 2016 r.
Zapraszam więc do lektury 36. numeru „Skarbów” zaczynając 
od wywiadu z profesorem archeologii Sylwestrem Czopkiem,  
dyrektorem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, obecnie pra-
cownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego, w którym 
to ocenia rolę, jaką dla wiedzy o pradziejach naszych ziem mia-
ły wykopaliska przeprowadzone w czasie budowy autostrady 
A4. Zresztą o archeologii w tym numerze jest dużo, o wczesno-
słowiańskiej osadzie w Ożańsku, jak i o wczesnośredniowiecz-
nym grodzisku w Lubeni.
Tak samo dużo jest o architekturze drewnianej, o renowacji 
świątyń w Jodłowej, Łękach Górnych, o pomyśle odbudowy 
synagogi z Połańca na terenie skansenu w Sanoku i o cer-
kwi w Gorajcu. Nie zabraknie również tematów historycz-
nych w kontekście zabytków, m.in. o przemyskim hejnale 
i wieży zegarowej, o rezydencji „księcia piekielnych ciemno-
ści” w… Boguchwale. Przypominamy karty z naszej historii: 
o „rabacji galicyjskiej”, „nędzy galicyjskiej” i procesie zasie-
dlania nieprzebranych puszcz pokrywających niegdyś teren 
obecnego Podkarpackiego. 
W dziale „sztuka” nie można pominąć tekstu o kolejnym ob-
razie - Portrecie Anny z Cetnerów Potockiej - z tak ważnej dla 
regionu kolekcji Dąmbskich, przechowywanej w części w Mu-
zeum Okręgowym w Rzeszowie. Udało nam się także zamie-
ścić dwa artykuły o dwóch ołtarzach z kościoła w Trzcianie, 
jeden napisany przez historyka, a drugi przez konserwatora 
zabytków. Całość jak zwykle „okraszona” barwnymi zdjęciami. 
Zapraszam więc do lektury.

Krzysztof Zieliński
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Jacek Stachiewicz: - Budowa autostrady 
na odcinku Rzeszów–Jarosław przyniosła 
jakieś wartości dodane dla archeologii?

-Sylwester Czopek: - Przyniosła wielką war-
tość dodaną. Gdyby nie inwestycje autostra-
dowe, nigdy na takiej powierzchni prac arche-
ologicznych by nie prowadzono. Bo kto dałby 
na to tej skali środki, w grę wchodzi bowiem co 
najmniej kilkanaście milionów złotych, a może 
nawet nieco ponad 20 mln zł. Porównywali-
śmy swego czasu koszty badań archeologicz-
nych z kosztami, które Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad musiała ponieść 
w związku z wymaganiami dotyczącymi ochro-
ny środowiska. Wydatki na badania archeolo-
giczne były kilkakrotnie mniejsze. 
- Ile milionów otrzymuje rocznie Instytut 
Archeologii na badania archeologiczne?
- Instytut Archeologii nie otrzymuje pienię-
dzy na badania. Nie ma takiej puli. W Polsce 
jest w tej chwili system, o którym można po-
wiedzieć, że jest nie do końca przemyślany. 
Głównym dostarczycielem środków na bada-
nia są właśnie inwestorzy, którzy coś budują, 
np. autostrady, czy cokolwiek innego. W myśl 
polskiego prawa, to oni ponoszą koszty zwią-
zane z badaniami ratowniczymi.
- Jako archeolog ma pan na pewno swój 
program badawczy. Od kogo stara się pan 
uzyskać na ten program pieniądze?
- Do niedawna te środki były także u wojewódz-
kich konserwatorów zabytków. W tej chwili polity-
ka, w zasadzie brak polityki konserwatorskiej i to 
dotyczy całego kraju, doprowadził w zasadzie do 
wyzerowania tych środków. To, co jest, to są na-
prawdę małe pieniądze i w dużym stopniu prze-
znaczane tylko na ratownictwo archeologicz-
ne. I takie środki u konserwatora są, natomiast 
nie można mówić, że są one zaplanowane na 
przedsięwzięcia badawcze. Pozostają jedynie 
granty Narodowego Centrum Nauki, czy też inne 
środki zdobywane w trybie konkursowym. 
- Jeśli pieniądze na badania archeologiczne 
zostały, jak pan to ujął – wyzerowane, czy 
to znaczy, że nam Polakom nie zależy na 
badaniu swojej przeszłości? A jeśli środki 
się znajdują, to od przypadku do przypadku, 
czyli od decyzji z archeologią niemających 

nic wspólnego, bo zapadających w kręgach 
takich czy innych inwestorów.
- Zgadzam się, że są one zależne od przypad-
ku. A dzieje się tak dlatego, bo upowszechnił 
się w Polsce bardzo niedobry model konserwa-
torstwa archeologicznego, w którym rozlicza się 
konserwatora za działalność czysto administra-
cyjną – byleby się wszystko zgadzało w przy-
słowiowych „papierach”, a archeologiczne sta-
nowiska w terenie mogą być niszczone.
- Na czym polega ta działalność admini-
stracyjna?
- Przekładanie dokumentów, ich mnożenie. 
Gdy przychodzi kontroler, np. z Najwyższej 
Izby Kontroli, który przecież nie zna specyfi-
ki archeologii i specyfiki konserwatorstwa ar-
cheologicznego, to patrzy tylko w papiery i je-
śli wszystko w nich gra, to znaczy, że mamy 
rewelacyjną ochronę dziedzictwa archeolo-
gicznego, mimo że w terenie stanowiska ar-
cheologiczne są systematycznie niszczone. 
To jest paradoks. My to widzimy, stykamy się 
z tym na co dzień, ale na szczeblu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie 
mamy partnerów do rozmów o archeologii. 
Nie ma tam ludzi, którzy rozumieliby proble-
my archeologii. 

Rozmowa z prof. dr. hab. 
Sylwestrem Czopkiem – ar-
cheologiem, prorektorem 
ds. nauki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego 

Książę z młodszej 
epoki kamienia 

SPOTKANIE Z… JACEK STACHIEWICZ
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- Przecież tam są, a przynajmniej wydaje 
się, że powinni być ludzie, którzy zajmują 
się kulturą i historią, powinni więc znać 
oraz rozumieć problemy środowisk zwią-
zanych z tymi dziedzinami. Archeologia 
to i kultura, i historia.
- To oczywiste. Jako państwo podpisaliśmy 
stosowną konwencję europejską, która nakła-
da konkretne obowiązki, ale nasze państwo 
z tych obowiązków się nie wywiązuje. Gdyby 
nie determinacja i rozsądne podejście Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
do badań archeologicznych na terenach, na 
których powstaje autostrada, to nigdy byśmy 
takich badań nie przeprowadzili. Państwowy 
aparat urzędniczy nigdy by się na to nie zdobył. 
To, co mówię, jest kontrowersyjne, ale tak to 
wygląda. W tej chwili system dotyczący arche-
ologii został doprowadzony do sytuacji karyka-
turalnej - w ogóle nie mówi się o badaniach ar-
cheologicznych na terenach, przez które mają 
przebiegać autostrady. Mówi się o pracach 
ziemnych. W związku z tym elementu nauko-
wego nie ma tam żadnego, a w przetargach 
decyduje kryterium ceny. Czyli ten, kto zaofe-
ruje najniższą kwotę do przebadania, a tak na-
prawdę - zepchnięcia spychaczem dziedzictwa 
kulturowego, ten przetarg wygrywa, ponieważ 
z punktu widzenia zleceniodawcy jest wszyst-
ko jedno, czy tam się coś odkrywa, czy nie. 
Jego interesuje, aby szybko zwolnić teren.
- Przeciwnicy badań archeologicznych na tra-
sach przyszłej autostrady twierdzili, że opóź-
niają one inwestycję, a pan mówi, że GDDKiA 
podeszła do tego bardzo rzeczowo.
- W odniesieniu do naszej rzeszowskiej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie mogę 
w tym kontekście powiedzieć złego słowa. 
Współpraca była bardzo dobra, tylko w pew-
nym momencie tak naszej, jak i innym dyrek-
cjom, narzucono w przetargach wspomniany 
już prymat kryterium ceny. Wcześniej trzeba 
się było wykazać, że ma się odpowiednich lu-
dzi do tego rodzaju prac i badań, że wydobyte 
materiały trafią w należne im miejsce, że coś 
z tego będzie wynikało, a nie zostaną prze-
rzucone do jakiejś stodoły i sczezną w niej za 
parę lat. To jest naprawdę system karykatu-
ralny. Proszę sobie wyobrazić, że w jednym 
z przetargów w Polsce pojawił się wymóg 
pracy archeologa na trzy zmiany! Czyli nawet 
w nocy! Kompletny absurd! Koledzy z innych 
europejskich krajów, gdy im o tym opowiada-
my, pukają się w czoło. A nas nikt nie chce 
słuchać. Pojawiły się firmy prywatne, które 
rozpoznały lukę, wygrywają przetargi niską 
ceną i wcale nie są zainteresowane badania-
mi archeologicznymi.
- Czyli przewalaniem ziemi z miejsca na 
miejsce?
- I wystawianiem faktur. 

- Z czego wynika brak zaangażowania się 
organów państwa w profesjonalne badania 
archeologiczne? Z braku pieniędzy?

- Nie. Pieniędzy w systemie jest bardzo dużo. 
Można by robić rewelacyjne badania. Tylko 
nikt nie zadał sobie trudu, aby odpowiedzieć 
na pytanie, jak te środki dobrze wykorzystać. 
Dlaczego w całej polskiej archeologii boryka-
my się teraz z problemem przechowywania 
zabytków powykopaliskowych, chociażby tyl-
ko tych autostradowych? Dlatego, że nikt nie 
zapewnił odpowiedniego rozwiązania sys-
temowego w ich przechowywaniu. Powinny 
powstać regionalne składnice, które miałyby 
zabytki przejąć i opiekować się nimi.

- A Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, mu-
zea w Przeworsku, Jarosławiu, Przemyślu, 
nie mogą utworzyć takich składnic?

- A kto to będzie finansował? Tym bardziej, że 
muszą to być nowoczesne magazyny z duży-
mi powierzchniami i takie powstają. Tylko jest 
problem z ich utrzymaniem. Ten, kto bada sta-
nowiska, zakłada sobie jakiś zysk. Ten zysk 
musi się pojawić.

- Pan jako archeolog zakłada sobie zysk?
- Nie jako archeolog, tylko jako szef firmy, któ-
ra wygrywa przetarg. On musi mieć wygene-
rowany zysk, aby mieć pieniądze na analizy 
radiowęglowe, antropologiczne, archeozoolo-
giczne, bo taka jest współczesna archeologia. 
- W jaki sposób arche-
olog wypracowuje zysk? 
Oszczędza na robotach 
ziemnych?
- Nie. Tak je wycenia, że 
w tej wycenie mieszczą 
się badania, konserwa-
cja zabytków i jeszcze ich 
publikacja, a także koszty 
przechowywania, magazy-
nowania. W sytuacji gdy ja-
kaś firma zjeżdża w przetar-
gu z ceną do minimum, nie 
ma na te badania pieniędzy. 
Bo firma „krzak” startująca 
w takim przetargu w ogóle 
nie uwzględnia tych kwestii 
i zaniża stawki.
- Co należy zrobić, żeby 
ten stan rzeczy zmienić?
- Moja recepta jest jedna 
i od kilku lat taka sama - 
trzeba napisać nową usta-
wę o ochronie dziedzictwa 
archeologicznego, czyli wy-
łączyć z ustawy o ochronie 
zabytków archeologię, jako 
specyficzną i wyłączyć mu-
zea archeologiczne z ustawy 
o muzeach, ponieważ to też 

SPOTKANIE Z…
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są specyficzne muzea. Zgodnie z tą nową usta-
wą działałyby i służby konserwatorskie, i służby 
ratownictwa archeologicznego, wprowadzono 
by także precyzyjne zasady przechowywania 
zabytków archeologicznych. Te zabytki dosko-
nale mieściłyby się w muzeach, tylko to wszyst-
ko musi mieć charakter systemowy. Nie może 
być tak, że ja znam dyrektora „x” i on mi weźmie 
moje zabytki z badań, a komuś innemu nie. 
- Czy jest lobbing, aby sformułować nową 
ustawę dotycząca wszystkich kwestii zwią-
zanych z archeologią?
- Lobbujemy my jako Towarzystwo Ochrony 
Dziedzictwa Archeologicznego, zaczyna o tym 
mówić także Komitet Nauk Protohistorycznych 
Polskiej Akademii Nauk. Gdy rozmawialiśmy 
o tych sprawach z minister Małgorzatą Omilia-
nowską wiosną tego roku, to powiedziała, że-
byśmy pracowali nad ustawą, a jesienią okaże 
się, kto będzie rządził i do kogo będzie trzeba 
tę ustawę zaadresować. 
- Dzięki budowie autostrady o ile setek lat 
wstecz poznaliśmy naszą historię?
- Zakres chronologiczny się nie zmienił, nie zna-
leźliśmy materiałów starszych od tych, które były 
znane do tej pory. Natomiast zmienił się zakres 
tej znajomości. Na przykład – jeśli mieliśmy do tej 
pory rozpoznane jedno domostwo na osadzie, to 
teraz mamy wielkie, kilkuhektarowe osady z wie-
loma domami i zagrodami. Pokazuje to skalę 
zagospodarowania terenu, mądrość tych ludzi, 
odpowiada na pytanie, dlaczego tu, a nie gdzie 
indziej wybierano miejsca na osady, jak wyglą-
dało ich życie, jak długo trwało funkcjonowanie 
tych osad, co się stało z tymi ludźmi. W kontek-
ście badań autostradowych zrodziło się szereg 
nowych pytań, jak i konieczność odpowiedzi 
na nie. Muszą one zostać rozwiązane, nie tylko 
przez archeologów, ale także przez specjalistów 
dyscyplin współpracujących z archeologami.
- Dzięki tym badaniom wzbogaciliśmy się 
o większy zasób wiedzy na temat danej 
epoki historycznej?

- Tak. Mamy większy zasób źródeł, stanowi-
ska rozpoznane w całości i na bardzo dużych 
obszarach. Uzupełniliśmy też, i to w bardzo 
poważnym stopniu, wiedzę o pewnych okre-
sach historycznych, co do których mieliśmy 
dotychczas dość mgliste pojęcie. Takim okre-
sem jest trzecie i początek drugiego tysiąc-
lecia przed Chrystusem. Do momentu badań 
autostradowych mieliśmy w odniesieniu do 
tego okresu tylko punktowo rozpoznane pew-
ne znaleziska. W tej chwili są całe zespoły: 
osady, cmentarzyska, które świadczą, że kil-
ka tysięcy lat temu życie tętniło na tych tere-
nach i poznajemy, jak ono wyglądało. 
- Mówiąc kolokwialnie, mamy dowody na 
to, iż nieprawdą jest, że gdy za III i IV dyna-
stii budowano w Egipcie piramidę Cheop-
sa, Chefrena i posag Sfinksa, to my „sie-
dzieliśmy jeszcze na drzewach”?
- Ależ oczywiście, że tak. Było to po prostu tyl-
ko inne życie, dostosowane do klimatu, warun-
ków geograficznych.
- Dyrektorzy rzeszowskiego oddziału GDD-
KiA niemal na każdym spotkaniu szczycą 
się tym, że dzięki budowie autostrady od-
kryto grób księcia…
- … księcia ze Szczytnej…
- … i posługują się tym przykładem, jako 
dowodem na to, że tak newralgiczna inwe-
stycja jak autostrada może przynieść war-
tość dodaną także w historii i w kulturze. 
Kto zacz ów książę?
- Książę, to nazwa umowna, ponieważ nie ma 
o tym okresie, a mówimy o połowie trzeciego 
tysiąclecia przed Chrystusem, żadnych źródeł 
pisanych, które mogłyby nam to potwierdzić. 
I nigdy takich źródeł nie będzie. W związku 
z tym w tradycji archeologicznej te znaleziska, 
zwłaszcza groby, które wyróżniają się swoimi 
cechami albo formalnymi, albo przez wypo-
sażenie, nazywa się umownie grobami ksią-
żęcymi. I w Szczytnej taki właśnie grób został 
odkopany. Ze względu na swoje wyposażenie 
właśnie, a przede wszystkim przez znalezio-
ne w nim przedmioty miedziane. Był tam m.in. 
toporek wykonany z miedzi kaukaskiej, tak-
że miedziany naszyjnik i naszywki na odzież 
z tego metalu, były tam także przedmioty do 
zaawansowanej obróbki krzemieniarskiej, bo 
to jest jeszcze epoka kamienia. Ten książę 
fizycznie i czasowo należy do schyłku młod-
szej cywilizacji kamienia. Ale w jego grobie 
znaleźliśmy przedmioty, które świadczą o pre-
stiżu, o uprzywilejowanej, wyjątkowej pozycji 
ich właściciela. Oprócz przedmiotów z miedzi 
były tam jeszcze narzędzia krzemienne, oczy-
wiście gliniane naczynia i całość tego wypo-
sażenia jest zdecydowanie ponadprzeciętna 
dla tamtych czasów, świadcząca, że należała 
do postaci rzeczywiście nietuzinkowej. Porów-
nywalne z tego czasu groby takich prestiżo-

Grób „Księcia” ze Szczyt-
nej w czasie prac arche-
ologicznych

fot. Archiwum Fundacji 
Rzeszowskiego Ośrodka 
Archeologicznego (6)
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wych elementów wyposażenia nie zawierają. 
To wszystko dowodzi, że nazwa „książę ze 
Szczytnej” jest uprawniona. Poza tym była to 
misternie wykonana komora grobowa i przy-
kryta dużym nasypem kurhanowym. 
- Powiedział pan, że toporek wykonany był 
z „miedzi kaukaskiej”. Skoro ów „książę” 
miał na sobie wyroby z miedzi, to znaczy, 
że w połowie trzeciego tysiąclecia przed 
Chrystusem, gdzieś, bliżej lub dalej od 
nas, mimo że była to jeszcze epoka kamie-
nia, funkcjonowało hutnictwo miedzi.
- O hutnictwie trudno mówić, bardziej precyzyj-
ne byłoby stwierdzenie - obróbka miedzi.
- Ale musiano ją uzyskać z rudy miedzi, 
czyli musiało gdzieś istnieć hutnictwo tego 
metalu. Gdzie ono było. Na Kaukazie?
- Skład pierwiastków śladowych w tym przed-
miocie wskazuje na miedź z Kaukazu. Alter-
natywnym ośrodkiem w Europie jest ośrodek 
karpacko-bałkański, gdzie już w czwartym ty-
siącleciu pojawiają się wyroby miedziane. To 
są drobne ozdoby, nie tak spektakularne, jak 
te znalezione w grobie „księcia ze Szczytnej”. 
- Złoto też znajdowano?
- Złoto idzie prawie równolegle z miedzią. Ale 
w Szczytnej go nie było. W grobach z tego okre-
su na ziemiach polskich nie ma przedmiotów 
złotych. Nie występuje w tej kulturze. Pojawia się 
w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia. I nie 
występuje masowo. Złoto, to są ciągle wyjątki.
- Jeśli „książę ze Szczytnej” miał na sobie 
miedziane wyroby, a w naszym regionie 
nie było hutnictwa miedzi, to znaczy, że 
ta kultura utrzymywała stosunki handlowe 
i to z dalekimi regionami świata. 
- Oczywiście. To była cyrkulacja albo surow-
ca, albo gotowych przedmiotów i na pewno 
jakieś związki kaukaskie były, bo relacje tej 
cywilizacji ze Wschodem są ewidentne i wi-
doczne w innych elementach jej kultury. Na-
sze autostradowe odkrycia dotyczą wspólnoty 
występującej od wschodu do zachodu Europy. 
To byli pasterze, którzy wędrowali wraz ze sta-
dami. Nie budowali stałych osad, a miejsca ich 
pobytu wyznaczają właśnie te groby. 
- Mówił pan, że odkryto tu nie jedną „cha-
łupkę”, a setki. To nie jest świadectwo na 
osiadły tryb życia tych ludzi?
- Nakładamy czasy. To nie jest tak, że jak 
ludzie tutaj osiedli, to byli w tym miejscu nie-
przerwanie. 
- Czyli te „chałupki” są wcześniejsze?
- I wcześniejsze i późniejsze. Te najstarsze są 
nawet z drugiej połowy szóstego tysiąclecia. 
- Najpierw było osadnictwo, a dopiero póź-
niej pasterstwo?
- Dokładnie tak, ponieważ zmieniało się środo-
wisko. Ci pierwsi rolnicy tak wyeksploatowali 
środowisko, że ziemia nie była już w stanie 

cokolwiek rodzić. W związku z tym musieli się 
przestawić na inny typ gospodarki.

- W opracowaniach historycznych, czyta się 
o przechodzeniu z epoki pasterskiej do osia-
dłej. A pan mówi, że było inaczej?

- Nie, nie, nie… Mamy do czynienia z sinusoidą: 
rolnictwo-pasterstwo, rolnictwo-pasterstwo… 
Mamy ziemię, którą eksploatujemy, zmienia 
się też klimat, który staje się bardziej chłodny 
czy suchy, a więc nie sprzyja uprawom roli i ci 
ludzie musieli zmieniać miejsce pobytu. Takim 
jest właśnie trzecie tysiąclecie, gdzie po piątym 
i czwartym tysiącleciu bardzo intensywnej go-
spodarki rolniczej, nastąpiło załamanie i w trze-
cim tysiącleciu mamy wyłącznie kultury paster-
skie. Osady to są krótkotrwałe obozowiska. 
Bardzo dużo jest natomiast grobów z tego cza-
su, które dokumentują pasterskie wędrówki. 

- Skoro w piątym i czwartym tysiącleciu 
były wielkie osady, to co było przedmio-
tem upraw rolniczych?

- Głównie pszenica i jęczmień. To na tych 
dwóch zbożach zbudowana jest cywilizacja 
europejska, a na pewno śródziemnomorska. 

- A w dorzeczu Tygrysa i Eufratu, kiedy za-
częło się uprawianie zbóż?

- Znacznie wcześniej. Rolnictwo przyszło do nas 
z południa. Najpierw pojawiło się ono na terenie 
Anatolii, gdzie już w dziewiątym tysiącleciu przed 
naszą erą były początki uprawy roli, czyli wtedy, 
kiedy u nas jest jeszcze myślistwo i zbieractwo. 
Z czasem uprawa roli ekspanduje na sąsiednie 
tereny, tak na południe, jak i na północ. Najstar-
sze fale rolników europejskich pojawiają się na 
Bałkanach, a później także w Europie Central-
nej. Ale to nie jest tak, że od momentu pojawie-
nia się rolnictwo dominuje. Jeśli popatrzymy na 
ziemie polskie, to w tym samym czasie będzie-
my mieć na jednych obszarach rolników upra-
wiających rolę, jak byśmy powiedzieli – innowa-
torów, a na innych będą jeszcze świetnie sobie 
żyli i gospodarczo eksploatowali środowisko ci 
właśnie myśliwi i zbieracze. I tak jest przez całe 
szóste i piąte tysiąclecie. Mamy zazębianie się 
kultur jednych i drugich. Ówcześni rolnicy do-
skonale wiedzieli, gdzie się osiedlać i zajęli do-
skonałe gleby lessowe na południu dzisiejszej 
Polski. Tam, gdzie dziś są dobre gleby lessowe, 
z całą pewnością możemy powiedzieć, jeszcze 
przed podjęciem badań, że tam właśnie może-
my się spodziewać osad z szóstego i piątego 
tysiąclecia. I tak to jest. 
- Czyli w okolicach Jarosławia, gdzie lessy 
występują, możemy w ciemno szukać?
- Tak, od Rzeszowa przez Przeworsk, Jarosław, 
Przemyśl i okolice tych miast. Tam będą wiel-
kie osady pradawnych mieszkańców naszych 
ziem. A w okolicach Kolbuszowej i Tarnobrzega 
znajdziemy materialne dowody na żyjących so-
bie po staremu w tym samym czasie myśliwych 

Znaleziska z grobu „księ-
cia (od góry): amfora, 
krzemienna siekierka, 
pięć sercowatych grotów 
krzemiennych, miedzia-
ny toporka i miedziany 
naszyjnik
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i zbieraczy. Jedni i drudzy przyglądali się sobie. 
Z czasem myśliwi i zbieracze nabierają cech 
rolniczych i można powiedzieć, że w czwartym 
tysiącleciu wszystko się wymieszało i mamy już 
tylko rolników. Oczywiście jest to już zupełnie 
inny model kulturowy tej ludności – inna budowa 
osad, inna ceramika, nawet inna uprawa roli. Ci 
pierwsi rolnicy uprawiali model rolnictwa inten-
sywnego – niewielkie poletka wokół osad, ręczna 
uprawa roli. Ziemia szybko im się wyjawiała, więc 
przesuwali się dalej. Taki model rolnictwa trwał co 
najmniej tysiąc lat… Jeśli więc napotykamy dziś 
zagęszczenie osad, to wcale nie znaczy, że one 
funkcjonowały w jednym czasie. Gdy ci rolnicy 
zmieszali się z myśliwymi i zbieraczami, a było to 
w czwartym tysiącleciu, liczba ludności nagle się 
zwiększyła. Nie można więc już było funkcjono-
wać na tym obszarze tylko na innym…

- …trzeba było rozszerzyć terytorium upraw.
- I wtedy, a mamy wciąż czwarte tysiąclecie, za-
czyna się gospodarka ekstensywna i wypalanie 
lasów na wielkich obszarach. Rolnicy uzyskują 
większe pola do upraw, rodzi się orka już sprzę-
żajna, czyli przy pomocy zwierząt. Znajdujemy 
z tego okresu figurki z wołami w jarzmie. Wtedy 
też mamy do czynienia z bardzo dużą presją 
środowiskową – lasy zostają bardzo szybko 
wypalone, zniszczone i na te tereny wchodzą 
plemiona pasterskie. Gdy środowisko się odro-
dzi, pasterze przejdą na osiadły tryb życia, wró-
cą do stabilizacji rolniczej. 

- Gdzie na naszych terenach lokowali się 
rolnicy przyjmujący osiadły tryb życia?
- Osady zaczynają się w okolicach Bogu-
chwały i Zwięczycy, ciągną się przez Rze-
szów, Krasne, Łańcut i dalej w kierunku 
Przeworska i Jarosławia. 

- Czyli trzy tysiące lat temu tu, gdzie dziś 
jesteśmy, było ludnie?
- Tak. To był jeden z bardzo dobrze zago-
spodarowanych obszarów na terenie Europy 
Środkowej. I co ciekawe, kultura materialna 
tych ludzi nie różniła się od tego, co było na te-
renie późniejszych Czech, Słowacji, Niemiec, 
czy Belgii. To jest horyzont występowania 
pierwszych rolników w Europie. Nie występują 
jeszcze różnice regionalne. 

- Czy w drugim tysiącleciu można już było 
mówić o jakichś podziałach plemiennych, 
narodowościowych?
- Narodowościowych w żadnym przypadku. 
Pojęcie narodu to epoka nowożytna. W od-
niesieniu do większości okresów, którymi zaj-
muje się archeologia, nie ma źródeł pisanych, 
potwierdzonych źródeł językowych. W konse-
kwencji nie możemy powiedzieć, kim byli ci 
ludzie. Dlatego posługujemy się neutralnymi 
nazwami „kultur archeologicznych”. 

- Czy możemy powiedzieć, skąd ci nasi 
pierwsi rolnicy pochodzili?

- Najstarsi na pewno pochodzili z południa. 
Była to swego rodzaju fala wielkiej ekspansji, 
obejmującej całą Europę Południową, Środko-
wą i część Zachodniej.
- Za czym szli na północ? Za ziemią?
- Za ziemią. Mówimy cały czas o wczesnym 
neolicie, a nie bez powodu ktoś nazwał ten 
okres rewolucją neolityczna, czy najstarszymi 
początkami współczesności. Wtedy to bowiem 
zaczęła się tak naprawdę ta Europa, którą dzi-
siaj znamy, Europa rolnicza. Uruchomiło się 
wtedy szereg sprzężonych ze sobą kwestii, na 
przykład gwałtownie wzrosła liczba ludności. To 
była konsekwencja stałości zasiedzenia, dostęp 
do stałego pożywienia, mleka i tak dalej.
- Możemy określić, skąd konkretnie przy-
szli do nas ci ludzie?
- Z południa, z terenów dzisiejszych Czech 
i Moraw.
- Skoro z Moraw, to z południowego-za-
chodu. A z samego południa, czyli Bałka-
nów? Chodzi mi o to, czy przyszli do nas 
pokonując Karpaty?
- Tak. Najpierw przez Bramę Morawską między 
Karpatami a Sudetami i nie można wykluczyć, 
że również przez Karpaty. Chociaż jest i taka 
interpretacja, że to, co jest u nas, to jest już 
wtórne odbicie tej ludności, która najpierw była 
na Śląsku, a później poszła na wschód.
- Grób „księcia ze Szczytnej” to jest poło-
wa trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. 
O co wzbogaciły nas wykopaliska przepro-
wadzone na terenach pod autostradę, co 
nam mówią o naszej przeszłości?
- Abstrahując od „księcia” pokazują, jak bo-
gata w zabytki archeologiczne jest podkar-
packa ziemia.
- Czyli jak bogata jest nasza przeszłość?
- Przeszłość, która sięga kilku tysięcy lat przed 
nami. Trzeba więc tę przeszłość badać, odpo-
wiednio chronić i wyciągać wnioski. Te wnio-
ski można wyciągać również w kontekście 
współczesności. Gdybyśmy bowiem sporzą-
dzili mapę osadnictwa z tych prehistorycznych 
czasów i zadali sobie na przykład pytanie, czy 
groźne były dla osad tych ludzi powodzie, to 
odpowiemy zdecydowanie, że nie. Nie mamy 
bowiem osad na terenach zalewowych. Dzisiaj 
zhardzieliśmy i uporczywie „pchamy” się z bu-
downictwem w doliny zalewowe.
- W tym akurat kontekście przywołuję za-
wsze obraz dworów polskich. Zawsze bu-
dowane były na wzniesieniu, nigdy w doli-
nie, czy w jakimś terenowym zagłębieniu.
- To jest właśnie element pewnej tradycji histo-
rycznej, akurat odnoszący się do budownictwa. 
- A jeśli wrócimy do naszego „księcia”, to…
- ..pokazał nam przede wszystkim zróżnicowa-
nie, występującą już wtedy stratyfikację społecz-
ną, że nie była to społeczność jednorodna, że 
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utrzymywała liczne kontakty, że te kontakty były 
nie tylko między „bliską”, ale także „dalszą” za-
granicą, że ta społeczność nie była zamknięta 
w sobie, zamknięta na świat. Także i to, że owa 
kultura miała bogatą obrzędowość pogrzebową. 
Czym bowiem wytłumaczyć, że w grobie księcia, 
w jednym miejscu natrafiliśmy na nagromadze-
nie muszli ślimaków, które specjalnie, w jakimś 
tam celu, zostały w tym grobie pozostawione. 
To nie jest wytłumaczalne w racjonalny spo-
sób, musiało mieć jakieś znaczenie obrzędowe. 
Grób „księcia” pokazał także, jak bogata była 
kilka tysiącleci temu kultura materialna dotyczą-
ca kamienia i krzemienia. Archeolog odkrywa 
to, co przetrwa w ziemi. Jeśli więc odkrywamy 
w jednym miejscu groty od strzał, to znaczy że 
były one w jakimś kołczanie. A skoro były groty, 
to musiał być także łuk. Uświadamia nam też, 
że pojedyncze znalezisko nie ma w archeologii 
sensu. Ważna jest skala porównawcza, a więc, 
co znajdziemy w innych, znajdujących się obok 
grobach z tego samego czasu. W odniesieniu do 
grobu „księcia” te inne groby są znacznie uboż-
sze. I to daje nam odpowiednią perspektywę do 
oceny znaleziska i uprawdopodabnia intuicyjne 
określenie „książę ze Szczytnej”. 

- Interesuje mnie komercjalizacja arche-
ologii. Co zrobić, żeby na archeologicz-
nych odkryciach zarabiać? Co zrobić, że 
w okolicach Rzeszowa, Przeworska czy Ja-
rosławia, gdzie, jak pan mówił, występuje 
szczególne zagęszczenie dawnych osad, 
utworzyć coś takiego jak „Karpacka Tro-
ja”, czyli skansen archeologiczny?

- Sądzę, że w pierwszej kolejności muszą 
tego chcieć samorządy terytorialne, czyli 
gospodarze danego terenu. Od nich powin-
na wyjść inicjatywa i oni muszą pokazać, że 
chcą mieć u siebie coś takiego. Na pewno 
nasz „autostradowy dorobek” zasługuje na 
szerszą popularyzację. Jeszcze nim rozpo-
częła się budowa autostrad, mówiło się, że 
w miejscach obsługi podróżnych powstaną 
punkty informacyjne dla turystów, na przy-
kład o takiej treści: „jedziecie po drodze, 
którą ludzie szli 5 tysięcy lat temu” i szersza 
informacja na ten temat. Teraz już się o tym 
nie mówi. Zarabianie na archeologii wymaga 
kolejnych inwestycji.

- Jeśli znalazły się pieniądze na „Karpac-
ką Troję”, to dlaczego samorządy lokalne 
i wojewódzki nie mogłyby zainwestować 
w „osadę księcia ze Szczytnej”?

- To już nie do mnie to pytanie. Nie jestem sa-
morządowcem.

- Kto, jak nie archeolodzy powinien upra-
wiać lobbing w tej sprawie?

- Toteż ja od czasu do czasu napomykam na-
szym władzom, że powinno się powołać w Rze-
szowie samodzielne muzeum archeologiczne. 

- A ja będę się upierał, że nie muzeum lecz 
skansen. Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 
którego częścią jest „Karpacka Troja”, od-
wiedza rocznie trzy razy mniej turystów niż 
„Karpacką Troję”, która leży nie w centrum 
miasta, tylko na przedmieściach Jasła. 
- Ważny jest lokalny partner. On musi chcieć. 
Archeologia zawsze jest połączona z konkret-
nym terenem, konkretną miejscowością, ale 
dziedzictwo archeologiczne ma dwa segmen-
ty - ten terenowy, „skansenowski” i ten które-
go miejsce jest w muzeach, a są to zabytki 
odkryte w trakcie wykopalisk. 
- Przyzna mi pan, że nasze społeczeństwo 
jest historycznie niedouczone...
- …delikatnie powiedziane.
- Ale, co cenne, liczba odwiedzających 
muzea, także na Podkarpaciu, wzrasta, ale 
liczba odwiedzających skanseny ma dwu-, 
trzykrotnie większą dynamikę frekwencyj-
ną. Skansen jest zawsze elementem wy-
cieczki weekendowej. To dowód, że ludzi 
łakną kultury, tylko trzeba ją im podsunąć 
pod nos. Trzeba w ten trend się wpisywać 
– sprzedawać kulturę oraz historię i zara-
biać na tym. Jest pan przeciw?
- Jestem za. Podpisuje się pod tym dwoma rę-
kami. Tylko, kto ma to zrobić?
- Gdzie pan by zaproponował skansen 
odtwarzający życie naszych przodków na 
podstawie wykopalisk „autostradowych”?
- Najchętniej na granicy lessów i niecki pod-
karpackiej, żeby pokazać dwa odrębne środo-
wiska, dwa różne modele kultury.
- Czyli gdzie?
- Gdzieś w okolicach Mirocina koło Przewor-
ska albo na obrzeżach samego Przeworska.
- Zapytamy samorządowców z Przeworska, 
czy są tym zainteresowani. 

- Jeśli wykażą zainteresowanie, środowi-
sko archeologów będzie ich w tym wspierać. 
Chcemy wyniki naszej pracy popularyzować, 
chcemy się nimi chwalić. To oczywiste. 

K
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Dla Polski Południowej, podobnie 
jak dla innych obszarów Europy 
Środkowej, za okres wczesnosło-

wiański przyjmuje się czas od schyłku 
V wieku do końca wieku VII. Jest on 
kluczowy dla studiów nad początkami 
naszych bezpośrednich przodków, czyli 
Słowian. Źródła historyczne informują o Sło-
wianach w dorzeczu Wisły od VI wieku w spo-
sób nie budzący wątpliwości. Pojawia się wo-
bec tego pytanie, czy ludy słowiańskie właśnie 
wtedy pojawiły się na tych terenach, czy raczej 
były tam już od jakiegoś czasu. Drugi kłopot 
dotyczy samej nazwy „Słowianie”. Skoro od 
VI w. możemy już mówić o nich pod tą wła-
śnie nazwą, to czy wcześniej opisujących ich 
historycy używali innej nazwy, czy też może 
ich wyodrębnienie nastąpiło na krótko przed 
momentem wejścia na arenę dziejów? Wo-
bec tych dwóch przeciwstawnych teorii każde 
nowe znalezisko wczesnosłowiańskie było na 
wagę złota. Właściwie do lat 60. XX w. arche-
olodzy na terenie Polski nie za bardzo potrafili 
rozpoznać pozostałości archeologiczne tych 
najwcześniejszych Słowian. 
- Wynikało to z niewielkiego zasobu odpowied-
nio datowanych zabytków, z którymi można 
byłoby porównać nowe znaleziska – wyjaśnia 
prof. Michał Parczewski z Instytutu Archeologii 
UR, konsultujący badania wczesnosłowiań-
skie na trasie A4.
Przykładem może tu być Grodzisko Dolne koło 
Leżajska. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, 
archeolodzy pod kierunkiem Kazimierza Mo-
skwy znaleźli tam osadę wczesnosłowiańską. 
Odkryto pozostałości kilku domów słowiańskich 
oraz liczne fragmenty naczyń, jednak błędnie 
przypisano te znaleziska do okresu rzymskiego. 
Prawidłowej identyfikacji zabytków dokonano 
przypadkiem dopiero w latach 80. Goszczący 
na Podkarpaciu archeolodzy z Ukrainy chcieli 
zapoznać się z materiałami rzymskimi z tego 
stanowiska. Gdy pokazano im materiały z Gro-
dziska Dolnego nie kryli zdumienia – wszak po-
kazano im zabytki wczesnosłowiańskie.
W 1972 r. rozpoczęto badania archeologiczne 
w Bachórzu koło Dynowa. Znalaziono tam m.in. 
pozostałości ziemianki wczesnosłowiańskiej 

z zabytkami nie budzącymi wątpliwości co do 
ich pochodzenia. Razem z dwiema monetami 
Justyniana Wielkiego z drugiej połowy VI w., 
znalezionymi w Przemyślu i w okolicach Dukli, 
były to przez długi czas jedyne pewne znalezi-
ska wczesnosłowiańskie na terenie Podkarpac-
kiego. W 2000 r. do dyspozycji archeologów był 
ponadto materiał z dwóch osad w Grodzisku Dol-
nym, z osady w Maćkówce pod Przeworskiem 
oraz jeszcze jedna moneta, znaleziona tym ra-
zem w Besku. Ponadto na kilku innych stanowi-
skach (m.in. w Uluczu i Żarnowcu) odnaleziono 
fragmenty ceramiki wczesnosłowiańskiej. Wciąż 
jednak była to stosunkowo niewielka liczba ma-
teriałów, z których naukowcy mogliby czerpać 
wiedzę odnośnie początków Słowian.
Ogłoszenie planów budowy autostrady A4 i wy-
tyczenie jej trasy przez Podkarpackie było dla 
archeologów wspaniałą wiadomością. Nie cho-
dziło tu tylko o konieczność prowadzenia badań 
ratowniczych, ale przede wszystkim o fakt, że 
A4 w okolicach Jarosławia i Radymna przecina-
ła obszary lessowe, które z racji swojej żyzności 
musiały być w przeszłości stosunkowo gęsto 
zasiedlone. Łatwiej było tu żyć – mieszkańcy 
osiągali lepsze plony mniejszym nakładem pra-
cy, dlatego ludzie zawsze chętnie się tu osiedla-
li. Naukowcy spodziewali się więc, że te tereny 
będą urodzajne również pod względem znale-
zisk, dając przekrój przez wszystkie epoki. 
Badania autostradowe dotyczące okresu wcze-
snosłowiańskiego okazały się szczególnie 
owocne. Na pięciu stanowiskach odkryto ślady 
po osadach, w których łącznie odnotowano bli-
sko 30 domostw. Wszystkie położone były na 
południowych stokach niewielkich pagórków. 
Najbogatsze okazało się stanowisko numer 5 
w Ożańsku, gdzie znaleziono 13 chałup. Były to 
kwadratowe w zarysie półziemianki, wkopane 
na około metr w ziemię, o wymiarach mniej wię-
cej 3x3 lub 4x4 metry. Jedna z chat była jesz-

Na terenie dzisiejszego 
województwa podkarpac-
kiego znaleziska wczesno-
słowiańskie jeszcze 35 lat 
temu należały do rzadko-
ści. Dwie monety i jedna 
osada to wszystko, czym 
dysponowali archeolodzy. 
W tym czasie przybierała 
na sile dyskusja o pocho-
dzeniu Słowian i wszelkie 
nowe znaleziska od razu 
konfrontowano z przyjętymi 
teoriami. Dopiero w ostat-
nich latach zaobserwować 
możemy „wysyp” stano-
wisk wczesnosłowiańskich, 
w czym niebagatelny udział 
miały prace na podkarpac-
kim odcinku autostrady A4.

Słowianie 
w Ożańsku

ARCHEOLOGIA JAKUB CZOPEK 

oraz liczne fragmenty naczyń, jednak błędnie 
przypisano te znaleziska do okresu rzymskiego. 
Prawidłowej identyfikacji zabytków dokonano 
przypadkiem dopiero
na Podkarpaciu archeolodzy
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cze mniejsza, miała ok. 2,5x2,5 metra. Ściany 
tych obiektów wykonane były z drewna, a dach 
kryty słomą lub trzciną. W narożniku każdej 
z chat znajdował się piec, przeważnie gliniany 
– drążony w warstwie lessu. Przy wykonywa-
niu dolnej części chaty, specjalnie „projektowa-
no” taką ściankę i zostawiano ją nienaruszoną 
z przeznaczeniem na piec. Wygląd domostw 
słowiańskich znanych z odkryć archeologicz-
nych, dobrze koresponduje ze źródłami pisany-
mi: „mieszkają w nędznych chatach rozdzieleni 
jedni od drugich” pisał w VI w. o Słowianach 
Prokopiusz z Cezarei.
Dokładne datowanie tych znalezisk nastręcza 
jednak problemów. Generalnie, pochodzą z po-
czątku okresu wczesnosłowiańskiego (przełom 
V/VI w.). W niektórych chatach znajdowano ślady 
drewna, jednak były one zbyt małe lub zbyt słabo 
zachowane, aby możliwe było przeprowadzenie 
analiz dendrochronologicznych. Stosowane ana-
lizy radiowęglowe są mniej „dokładne” niż den-
drochronologiczne. Podstawą datowania, nieja-
ko z konieczności, jest znajdowana w chatach, 
szczególnie licznie w pobliżu pieców, ceramika 
naczyniowa. Był to głównie materiał odpadkowy, 
całych naczyń było mało, ponieważ mieszkańcy 
zabierali je, gdy musieli opuścić swoje dotychcza-
sowe domostwo. Były to proste naczynia, robione 
bez użycia koła garncarskiego. Jeżeli znajdowa-
no narzędzia, to wyłącznie proste przedmioty: że-
lazne noże, przekłuwacze z kości i rogu, gliniane 
przęśliki (obciążniki do wrzeciona). Słowianie na 
dużą skalę posługiwali się surowcami organicz-
nymi, jak drewno, które nie dotrwały do naszych 
czasów. Ludzie ci byli przede wszystkim rolnika-
mi, a nie rzemieślnikami. Nawet źródła pisane 
wspominają o rolnictwie jako podstawie bytu Sło-
wian. Jak mówi prof. M. Parczewski, trudno jest 
wnioskować o liczbie mieszkańców osad wcze-
snosłowiańskich, m.in. z uwagi na brak dokład-
nej chronologii poszczególnych chat (brak analiz 
dendrochronologicznych).
- Wszak poszczególne domostwa nie musiały 
być sobie współczesne. Ponadto częściowo 
wkopane w ziemie chaty musiały być remon-
towane. Czasami prościej było postawić nową 
chatę niż remontować starą. Świadczy o tym 
częściowe rozbieranie pieców kamiennych 
i wykorzystywanie ich fragmnetów w innych do-
mostwach – wyjaśnia profesor. - Z pewnością, 
jedną osadę musiało zamieszkiwać przynajm-
niej kilka rodzin. Ludzie ci nie mieliby szansy na 
przeżycie bez wsparcia bliskich. „Jednorodzin-
na” osada nie mogłaby bronić się przed dzikimi 
zwierzętami i uprawiać pól – dodaje.
Wykopaliska na innym stanowisku „autostrado-
wym” – w Zamiechowie – wnoszą nowe, istot-
ne dane do tej problematyki. Odkryto tam m.in. 
osadę wczesnosłowiańską z 6 chatami, a ponie-
waż stanowisko można uznać za przebadane 
w całości, to także dane o tej osadzie są kom-

pletne. Nie stwierdzono 
żadnych przesłanek 
o ewentualnych różni-
cach chronologicznych 
między chatami. Jeżeli 
więc jest to komplet-
na osada, to liczba jej 
mieszkańców wynosiła 
kilkadziesiąt osób. 
Wśród odkrytej w Ożań-
sku ceramiki na uwagę 
zasługuje fragment 
z wyrytym ornamen-
tem swastyki. Podob-
nego typu motywy, także z rytymi wizerunkami 
krzyża, znajdowano już na terenie całej Europy 
Środkowo-Wschodniej, głównie wschodniej i po-
łudniowej Rumunii, ale także Ukrainy i Węgier. 
Ich pochodzenie jest sprawą dyskusyjną. Ze 
źródeł pisanych wiadomo, że w VI w. Słowianie 
zamieszkiwali tereny między górną Wisłą, dol-
nym Dunajem i środkowym Dnieprem. Granica 
państwa bizantyjskiego biegła właśnie wzdłuż 
Dunaju. Słowianie byli na tyle liczni i ekspan-
sywni, że ich „watahy” wdzierały się na teren 
Bizancjum porywając kobiety i dzieci (czasem 
też mężczyzn, ale rzadziej, jeżeli już to specja-
listów w jakiejś dziedzinie), które następnie wy-
chowywano na Słowian (jak pisze Prokopiusz 
z Cezarei: „…Antowie (tak Prokopiusz nazywa 
Słowian) uderzywszy na ziemnie trackie złupili 
i wzięli do niewoli wielu tamtejszych Rzymian, 
a wracając zabrali ich ze sobą, do swych ojczy-
stych siedzib”. Ludzie ci byli chrześcijanami, 
więc krzyże są prawdopodobnie przejawem za-
chowanej wiary, którą Słowianie ignorowali.
Znaleziska wczesnosłowiańskie na terenie 
przebiegu autostrady znacząco uzupełniają 
wiedzę na temat początków naszych bezpo-
średnich przodków. W stosunkowo krótkim 
czasie archeologom przybyło wiele źródeł, któ-
re potwierdziły, że wcześniej wysuwane teorie 
odnośnie pochodzenia i życia Słowian były 
słuszne. Należy wszak pamiętać, że archeolo-
dzy na podstawie stosunkowo wąskich okienek 
w przeszłość, jakimi są poszczególne badania, 
wysnuwać muszą teorie odnoszące się do szer-
szych zbiorowości społecznych. Badania 
autostradowe i znalezione w ich toku po-
zostałości wczesnych Słowian to szereg 
takich okienek, które dzięki szerszemu 
obrazowi tylko potwierdziły słuszność 
wcześniejszych założeń. Ponadto, do tej 
pory znaleziska dotyczące tej grupy lud-
ności były dość znacznie rozproszone, 
teraz mamy do czynienia z dużym skupi-
skiem osad. - Jest to jedyny w skali Pol-
ski tak gęsto zaludniony obszar. Otwiera 
to nowe możliwości badań, chociażby 
w aspekcie demograficznym – konkludu-
je prof. Parczewski. 

Eksploracja stanowiska  
w Ożańsku: odkrycie  
fragmentów pieca

fot. Archiwum Fundacji 
Rzeszowskiego Ośrodka 
Archeologicznego (3)

Ręczne wyrabiane naczy-
nie odnalezione w czasie 
wykopalisk

ARCHEOLOGIA
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Okop - grodzisko 
i jego tajemnice

Gród lubeński jest częścią szlaku 
turystyczno-historycznego, któ-
ry przebiega przez całą gminę. 

Jednocześnie jest to jedna z większych 
atrakcji historycznych regionu, dają-
cych asumpt do twierdzenia, że już po-
nad tysiąc lat temu, kiedy kształtowało 
się państwo polskie, ale też i swoją ge-
nezę posiadały księstwa ruskie, funk-
cjonowało osadnictwo ludzkie. Gro-
dzisko jest dodatkowo tym cenniejsze, 
że zachowało się do naszych czasów 
w świetnym stanie.

Do grodziska dostać się można trzema 
drogami. Pierwsza wiedzie od Straszy-
dla, mijając drewniany kościółek w cen-
trum wsi, dalej kierując się w stronę 
zajazdu, następnie skręcając w lewo 
powinniśmy przejechać przysiółek Cze-
czyki, by po paru minutach znaleźć się 
w przysiółku Okop. Przy drodze przywita nas 
tablica informacyjna oraz drogowskaz. Druga 
trasa, którą można dostać się do grodziska bie-
gnie od Lubeni. Przejeżdżając centrum wioski, 
powinniśmy kierować się drogą w stronę Stra-
szydla. Mijając po prawej stronie budynek ban-
ku, za zakrętem ujrzymy most na Lubence. Do-
kładnie przed mostem jest skręt w lewo, który 
wyprowadzi nas w górę, w stronę Okopu, gdzie 
znajduje się stare grodziszcze. W okolicach 
przysiółków Liszowiec i Horodna (na skrzy-
żowaniu dróg), powinniśmy wybrać drogę na 
wprost. W tym właśnie miejscu zbiega się trze-
cia trasa, tj. z Rzeszowa, Budziwoja i Siedlisk. 
Jeśli wybierzemy opcję z Siedlisk, najkorzyst-
niej odbić w jedną z dróg w górę miejscowości 
(w okolicach kościoła św. Józefa) i kierować się 
na przysiółek Broniakówka i pobliski Przylasek. 
Tam też powinniśmy skręcić w prawo, dalej 
w lewo i kierować się na przysiółek Horodna 
i wspomniane wcześniej skrzyżowanie.
Do grodziska jest około 2 km, ale już z drogi bę-
dziemy mogli je podziwiać. Na pierwszym planie 
powinniśmy ujrzeć zbocze góry, a na nim wyróż-
niający się młody, ciemny las. Grodzisko terasą 
skierowaną na północny zachód opada w dół. 
Szlak kierować będzie nas dookoła niego, a naj-
piękniejszy widok na obiekt obronny zobaczymy 

z najwyższego punktu w regionie, czyli z góry 
Okop (inaczej „góra trzech krzyży”) wysokiej na 
386 m n.p.m. Aby dostać się bezpośrednio do 
grodu trzeba przejść przez dwie prywatne pose-
sje, a dalej polną drogą, mijając brzozowy las, po 
około 50 m staniemy przed wałami obronnymi 
wznoszącymi się na wysokość kilku metrów.
Do pierwszych badań naukowych na tym tere-
nie doszło w 1906 r., kiedy to do Lubeni przybył 
archeolog Włodzimierz Demetrykiewicz z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Wpisał on na listę 
obiektów obronnych gród w przysiółku Okop, 
a chronologię jego ustalił na wczesne średnio-
wiecze. W kilkadziesiąt lat później w grodzisku 
pojawił się kolejny badacz związany z kra-
kowskim ośrodkiem uniwersyteckim, Gabriel 
Leńczyk. W 1947 r. dokonał on kilku sondaży, 
w których głównie skupił się na części z wa-
łami. Jak jego poprzednik, Leńczyk również 
określił stanowisko w chronologii wczesnośre-
dniowiecznej na XI – XIII w. W 1989 r. pod kie-
rownictwem Sylwestra Czopka, po badaniach 
powierzchniowych, obiekt obronny z Lubeni 
wpisano na listę projektu Archeologicznego 
Zdjęcia Polski, nadając mu numer 1. Jednak 
dopiero w 1994 r., a następnie w latach 1997-
-2000 przeprowadzono większe badania ar-
cheologiczne, które wykazały przynajmniej 

Lubenia jest jedną z nielicz-
nych miejscowości w Rze-
szowskiem, która pochwa-
lić się może obecnością na 
swym terenie odnotowa-
nego przez archeologów 
grodziska o rodowodzie 
wczesnośredniowiecznym. 
Przebiegała tutaj bowiem 
granica oddzielająca Sło-
wian Wschodnich od Za-
chodnich lub ściślej, żywioł 
ruski od żywiołu polskie-
go. Lubeńskie grodzisko 
odgrywało na pewno rolę 
strategiczną, i nie dlate-
go, że ulokowane zostało 
w trudno dostępnym miej-
scu – to raczej ogólna spe-
cyfika tego typu miejsc. 

ARCHEOLOGIA JAKUB PAWŁOWSKI
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dziemy mogli je podziwiać. Na pierwszym planie 
powinniśmy ujrzeć zbocze góry,
niający się młody, ciemny las. Grodzisko terasą 
skierowaną na północny zachód opada
Szlak kierować będzie nas dookoła niego,
piękniejszy widok na obiekt obronny zobaczymy
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dwie osady, określane jako służebne grodzi-
sku. Wykopaliska po raz kolejny potwierdziły 
chronologię i funkcję obwarowań. Projektem 
badawczym, z ramienia Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie, kierował Antoni Lubelczyk (któ-
remu wyrażam podziękowania za udostępnie-
nie materiałów sprawozdania z badań na sta-
nowiskach w Lubeni).
Podczas ostatnich badań archeologicznych sku-
piono szczególną uwagę na eksploracji dwóch 
osad (stan. nr 20 i 23). Jedną odkryto na Ho-
rodnej u podnóża góry, gdzie lokalizowane było 
grodzisko, drugą zaś dokładnie po drugiej stro-
nie obiektu warownego, w pobliżu brzozowego 
lasu. Dokonano w nich odkryć wielu fragmentów 
ceramiki, a także tzw. polepę, która udowadnia, 
że zajmowano się tam wyrobem naczyń.
Również mieszkańcy Lubeni i okolic dokonywali 
na tym terenie ciekawych odkryć. Prócz niezli-
czonej ilości glinianych skorup, w ziemi pokazy-
wały się większe lub mniejsze przedmioty z że-
laza. Do najbardziej spektakularnych znalezisk 
należy doskonale zachowany topór bojowy, frag-
ment łopaty oraz radlica. Wszystkie datowane są 
na okres od XIII do XIV w. Również w pobliżu 
grodziska odkryto żużel żelazny, co świadczy 
o tym, że wytapiano tam ten metal, najpewniej 
wykorzystując okoliczne pokłady rudy darniowej. 
Wszystkie te zabytki możliwe są do oglądnięcia 
w stałej ekspozycji archeologiczno-historycznej 
w Muzeum Regionalnym w Sołonce.
Grodzisko określono jako refugialne, czyli użyt-
kowane czasowo, najczęściej w okresie niepoko-
jów. W typologii tego rodzaju obiektów, lubeńskie 
charakteryzuje się raczej małymi gabarytami. Już 
pierwsze opisy stworzone przez Demetrykiewi-
cza w 1906 r., wymierzyły „warownię” na 70-90 
m średnicy. Badania przeprowadzone przez Lu-
belczyka ostatecznie orzekły, że grodzisko liczy 
sobie 90-100 m średnicy, a kształtem przypomi-
na sercowaty owal. Wysokość wałów oscyluje od 
jednego metra do czterech. Od strony przysiółka 
Horodna znajduje się potężne i strome wzniesie-
nie, opadające w kierunku potoku i bagien sąsia-
dujących z grodziskiem. Z pewnością w okresie 
użytkowania obiektu pełniły one rolę strategiczną, 
jako trudne do przemierzenia tereny bezpośred-
nio broniące podstawy wału. Po tej samej stronie 
grodzisko posiada podwójne wały, w środku zaś 
rodzaj fosy, która powstała w wyniku wybierania 
ziemi. Konstrukcja wałów lubeńskiego grodu to 
połączenie ziemi i kamienia. Szczególnie zwraca 
uwagę kamień użyty do wzmocnienia. Jest nim 
tzw. łupek menilitowy, którego złoża rozlokowa-
ne są w całej okolicy. Takie połączenie materiału 
czyniło budowlę wyjątkowo odporną na znisz-
czenia. W czasach świetności (XI-XIII w.), wały 
z pewnością posiadały palisadę, a na środku 
„warowni”, na majdanie, musiało być zabudowa-
nie drewniane oraz rodzaj bramy wjazdowej od 
strony płaskiego terenu, w kierunku lasku brzo-

zowego, a dalej osady. Samo grodzisko leży na 
wysokości 318 m n.p.m. Oblewają je dwa cieki, 
które toczą swe wody głębokimi jarami. 
Grodzisko w Lubeni wchodziło w skład swoiste-
go szlaku grodzisk, ciągnących się od południa 
na północ, aż po Rzeszów i dalej. Ważną cechą 
tych grodzisk było ich rozlokowanie wzdłuż Wi-
słoka, który od okresu wczesnopaństwowego, 
a być może też i plemiennego, pełnił rolę rzeki 
granicznej. W czasach funkcjonowania lubeń-
skiego grodziszcza, czyli między XI a XIII w. 
(Antoni Lubelczyk doszukuje się również star-
szej chronologii, w której widziałby X w. jako 
czas powstania obiektu; podobnie twierdzi re-
gionalista Aleksander Bielenda) Wisłok – „Biała 
woda” – oddzielał dwa organizmy państwowe, 
Państwo Gnieźnieńskie (późniejszą Polskę) 
na zachodzie i Księstwo Halickie, jako jedno 
z ruskich książąt, na wschodzie. Trzeba zatem 
mieć świadomość, że ze względu na specyfikę 
terytoriów poprzez układ geopolityczny, grodzi-
ska na szlaku wzdłuż Wisłoka, w tym i lubeń-
skie, przechodziły z rąk do rąk. Taka sytuacja 
z pewnością miała miejsce w 1018 r., kiedy to 
Bolesław Mieszkowic (Chrobry) wyprawił się na 
Ruś, a kampania wojenna przyniosła inkorpo-
rowanie ziemi przemyskiej i Grodów Czerwień-
skich do dominiów polskich.

W przypadku grodu w Lubeni sprawa 
jego lokalizacji jest wyjątkowo intrygu-
jąca. Obiekt nie leży nad samym Wisło-
kiem, oddalony jest od rzeki ok. 4 km. 
Odbiega tym samym od linii grodzisk 
i zlokalizowany został na wschód. Czyni 
to z niego najbardziej na zachód w tym 
rejonie wysunięty obiekt obronny w cza-
sach, kiedy był w posiadaniu Rusinów. 
Badania archeologiczne wykazały, że 
budowniczymi grodu była ludność ru-
ska. Świadczą o tym artefakty, jak np. 

Zachowane do wysokości 
kilku metrów ziemne 
wały obronne dzisiaj 
porośnięte są lasem

Schematyczny plan 
sytuacyjny i przekrój 
grodziska

ARCHEOLOGIA
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krążek ozokerytu, czyli wosku ziemnego, któ-
rego największe złoża znajdują się na Ukrainie 
w okolicach dzisiejszego Borysławia. Nie może 
być to jednak wyznacznik właściwej prowenien-
cji „warowni” z Okopu. Dodatkowym aspektem 
działającym problematycznie na właściwe usta-
lenie pochodzenia grodziska jest fakt terytorium 
pogranicza, polsko-ruskiej rubieży etnicznej, 
gdzie dwa etnosy słowiańskie – wschodni i za-
chodni – funkcjonowały wspólnie na stosunko-
wo małym regionie, wzajemnie mieszając się 
między sobą.

Lokalizacja starego grodu w Lubeni na wschód 
względem Wisłoka również, z innego powodu, 
nie może przejść bez uwagi. Od dawna miejsce 
to określane było, jako „zamek”, „grodziszcze” 
i wreszcie „okop”, skąd nazwa przysiółka, ale 
też „horodna” od ruskiego horod – gród, teraz 
nazwa innego pobliskiego działu wiejskiego. 
Ale wśród miejscowych teren ten nazywano 
także „Wiśnigród” lub „Wysznyj gród”. Czy był to 
zatem gród Wysza? We wczesnośredniowiecz-
nej historiografii krążyła opowieść o niejakim 
wodzu, tudzież księciu Wiślan o imieniu Wysz 
(Wisz), który prowadził wojny z Morawianami, 
w wyniku których dostał się do niewoli, gdzie 
został ochrzczony. Taką treść przedstawia tzw. 
Żywot św. Metodego z IX w. Kolejne źródło 
O zarządzaniu państwem pióra wykształco-
nego cesarza bizantyjskiego Konstantyna VII 
Porfirogenety, rzecze w X w., że książę Wiślan 
Wysz przebywał w kraju Lędzian (w okolicach 
Przemyśla), a następnie wywędrował stamtąd 
na Bałkany, gdzie osiedlił się w kraju Zachlu-
mian, który był pod protektoratem Bizancjum. 
Dodać należy, że Zachlumianie (Zahumlanie, 
Zahumljanie) to plemię pochodzenia serbskie-
go, osiadłe w VII stuleciu w dolinie rzeki Nere-
twy w okolicach Półwyspu Peljesač oraz dzi-
siejszego Dubrownika.

Czy możemy powiązać ze sobą postać księcia 
Wysza z lubeńskim grodziszczem? Chronolo-
gia obiektu zdaje się odpowiadać wydarzeniom 
wspominanym w Żywocie, a także w dziele „uro-
dzonego w purpurze” Konstantyna. Badania 
archeologiczne grodu nie wykluczają jego po-
wstania w X w., a do tego jeszcze ta intrygują-
ca nazwa samego miejsca! Czyżby wydarzenia 
z Wyszem w roli głównej były tak doniosłe, że 
tradycja (ponad tysiącletnia) zachowała do na-
szych czasów pamięć o nim? Dlaczego akurat 
wczesnośredniowieczny gród w Lubeni dosłow-
nie określany był siedzibą Wysza? Wspomnieć 
jednak należy, że w źródle pada informacja, że 
Wysz wywędrował z kraju Lędzian z okolic Prze-
myśla. Tak się akurat składa, że w gminie Żu-
rawica jest miejscowość o nazwie Wyszatyce, 
a do tego notowany jest tam przez archeologów 
wczesnośredniowieczny gród. Żeby było tego 
mało, w okolicy jest toponim o nazwie Zachlu-
mie, a niedaleko płynie rzeczka Wiszna. Pytania 
się mnożą, a zainteresowanych miejscem mo-
bilizują do wytężonej pracy, aby odpowiedzieć 
na nie, odkrywając tym samym jedną z najwięk-
szych tajemnic lubeńskiego horodyszcza. 
Historia księcia Wysza i jego ewentualnych 
konotacji z grodziskiem w Lubeni, jest jedną 
z opowieści krążących wokół jego wałów. Do 
legend powinniśmy wstawić też piękną histo-
rię lubeńskiego dzwonu, który został zakopa-
ny przez swojego twórcę po tym, jak tatarskie 
hordy nawiedzały te tereny w okresie nowożyt-
nym. Miejscowi ludzie opowiadali, że słyszeli 
bicie dzwonu, a bicie to wyjątkowo charakte-
rystyczne, bo wydające dźwięk raz śmiejących 
się, raz płaczących dzieci. Inna legenda, która 
w tym momencie szczególnie rozsławia owo 
miejsce, to ponoć grasujący tam duch-opiekun 
grodziska. Już wielu ludzi, szczególnie tych 
młodych i najmłodszych, miało okazję przeko-
nać się o jego obecności i (nie)wiedząc cze-
mu, za każdym razem uznawali to za wyjątko-
wo szczególne doznanie w swym życiu!
Grodzisko z Lubeni w typologii obiektów 
obronnych zakwalifikowane zostało jako refu-
gialne. Ostatni raz broniło mieszkańców oko-
licy w czasach najazdu szwedzkiego w 1655 
r., czego dowodem są wzmianki historyczne, 
a także odnalezione zabytki datowane na ten 
okres. Nazwa „Okop” inspirowana była tam-
tymi przypadkami. Wczesnośredniowieczne 
zaś dzieje tego miejsca kończą swój bieg na 
XIII w. Gród traci swoją ważność, najpewniej 
w wyniku przesunięcia się granicy, a także 
wzniesienia strażnicy na Wisłoku w Czudcu. 
Całkowity kres znaczenia grodu (poza incy-
dentami tatarskimi i szwedzkimi) przypada 
na 1359 r., kiedy to na prawie niemieckim 
lokowano wioskę Lubyna. Osadnictwo prze-
niosło się bliżej Wisłoka pozostając tam do 
dnia dzisiejszego. 

Wybrana literatura:
Bielenda A., Patruś T., Lubenia. 

Dzieje wsi i okolic, Lubenia 2009.
Kunysz A., Grodziska w województwie 

rzeszowskim, [w:] MSROA z rok 
1966, Rzeszów 1968, s. 25-87 (58).

Kotula F., Chłopi bronili się sami, 
Rzeszów 1982.

Lubelczyk A., Sprawozdanie z badań 
archeologicznych przeprowadzonych 
na stan. 1, 20, 23 w Lubeni, woj. Pod-
karpackie, Rzeszów 1994, mps.
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Twórcy Prywatnego Muzeum Podkarpac-
kich Pól Bitewnych w Krośnie - Dorota 
i Piotr Kiełtykowie oraz Lesław Wilk - ze-

brali blisko 1500 unikatowych eksponatów, 
związanych z podkarpackimi polami bitewnymi. 
Prezentują je w formie ekspozycji stałej w bu-
dynku muzeum, wystawie półplenerowej na te-
renie posesji oraz w graniczącym z nią schronie 
przeciwlotniczym z okresu II wojny światowej, 
przynależnym wówczas do rozległej infrastruk-
tury krośnieńskiego lotniska.
Ekspozycje stałe to m.in.: „Łopatki sa-
perskie na przestrzeni wieków”, „Karpaty 
1914-1915”, „Wrzesień 1939”, „Narzędzia 
wojen”, „Dukla 1944”, „Podkarpacie 1945”, 
„Tyle pozostało” oraz „Krośnieńskie lotni-
sko w czasie II wojny światowej.” Jednym 
z najcenniejszych eksponatów jest zrekon-
struowany niemiecki pojazd półgąsienicowy 
„Kettenkrad”, typ HK-101. - Egzemplarz ten 
jest jedynym tego typu pojazdem w polskich 
zbiorach muzealnych - mówi Piotr Kiełtyka, 
który zbiera militaria niemal od dziecka.
Wspomina, że swoją pierwszą kolekcję milita-
riów bezpowrotnie utracił wyrokiem sądowym 
z kwietnia 1982 r. Dopiero zmiany ustrojowe 
pozwoliły na utworzenie profesjonalnego mu-
zeum. Tworzono je etapami. W latach 2003-

-2010 udało się zorganizo-
wać wystawę muzealiów 
w kilku pomieszczeniach, 
głownie środkami i siłami 
małżeństwa Kiełtyków. 
Zwiedzanie placówki funk-
cjonującej, jako „muzeum 
w organizacji”, możliwe 
było po uprzednim usta-
leniu terminu z jego orga-
nizatorami. Pomimo tych 
ograniczeń, wystawę zwie-
dziło około 500 osób.

Prawdziwa metamorfoza w tworzeniu muzeum 
nastąpiła w latach 2011-2013, kiedy Lesław 
Wilk opracował „Założenia programowe dla 
Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bi-
tewnych w Krośnie”. Realizując je twórcy Mu-
zeum uzyskali m.in. kilkukrotne powiększenie 
dotychczasowej powierzchni wystawienniczej, 
dokonali rewitalizacji części schronu przeciw-
lotniczego z okresu II wojny światowej (sąsia-
dującego z posesją), stworzyli całkowicie nowe, 
wzbogacone ekspozycje muzealne, integrując 
je chronologicznie na ścieżce zwiedzania. 

Więcej informacji o Muzeum można znaleźć 
na stronie www.muzeumkrosno.pl. 

Schron przeciwlotniczy 
z II wojny światowej, łopat-
ki saperskie czy unikatowy 
niemiecki pojazd półgą-
sienicowy można oglądać 
w Prywatnym Muzeum 
Podkarpackich Pól Bitew-
nych, które znajduje się 
w Krośnie przy ul. Czajkow-
skiego 92. To pierwsze pry-
watne muzeum w Krośnie, 
które gromadzi, konserwu-
je, opracowuje historycz-
nie, kataloguje i udostępnia 
zbiory związane z podkar-
packimi polami bitewnymi 
z lat 1914 – 1945. 

Podkarpackie 
Pola Bitew

JOLANTA VAN GRIEKEN-BARYLANKA MUZEALNICTWO
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Jego początki sięgają wieków 
średnich, kiedy to strażnik na 
wieży ostrzegać miał dźwię-

kiem przed pożarem i innymi 
niebezpieczeństwami. Dość 
wcześnie wygrywać jednak za-
czął z Hejnalicy na cztery strony 
świata charakterystyczną me-
lodię, którą na chwałę dobrego 
króla, dumnych rajców, miłych 
gości grodu i pracowitych kup-
ców kierował w stronę Wawe-
lu, Ratusza, wjazdowej Bramy 
Floriańskiej i handlowego Ma-
łego Rynku. Podobnie zrodził 
się równie nobliwy hejnał po-
znański, związany z podaniem 
o Królu Kruków, który z wieży 
Ratusza również niesie się na 
cztery strony świata, symboli-
zując tutaj pory roku. Są i młod-
sze hejnały miejskie, nawiązu-
jące jednak udatnie do dziejów 
swych grodów. W Łodzi melodia 
Prząśniczki płynie z pałacu Ju-
liusza Heinzla w dwie strony uli-
cy Piotrkowskiej, podkreślając 
szczególną rolę głównej arterii 
w dziejach miasta. Trzy okna Wieży Zega-
rowej Zamku Królewskiego w Warszawie 
pozwoliły natomiast młodziutkiemu hejnało-
wi (choć opartemu na motywach dostojnej 
Warszawianki) oddać hasło Bóg, Honor, Oj-
czyzna, zawsze w heroicznej stolicy szcze-
gólnie żywe.
Swój hejnał miał tak-
że Przemyśl. I to hejnał 
pradawny, przepełniony 
tchnieniem przeszłości. 
Wspominał o nim m.in. 
Mieczysław Orłowicz 
w Przewodniku po Przemy-
ślu i okolicy z 1917 r. Nie-
stety, zapis nutowy owego 
utworu nie zachował się. 
Udało się natomiast od-
tworzenie go dzięki naj-
starszym mieszkańcom, 
pamiętającym melodię lub 

jej fragmenty. Nieprzypadkowo jednak przywo-
łaliśmy krakowski kościół Mariacki, poznański 
Ratusz, Zamek Królewski w Warszawie i łódzki 
pałac Heinzla. Każdy z tych budynków posiada 
również swoją długą i burzliwą historię. Ma ją 
również przemyska Wieża Zegarowa, z której 
niósł się po grodzie nad Sanem jego hejnał...

Mało co jest w stanie rów-
nać się z krakowskim hej-
nałem z wieży kościoła 
Mariackiego w Krakowie, 
znanym jak Polska długa 
i szeroka. Do dziś na znak 
szczególnego przywiąza-
nia do tradycji wygrywany 
jest przez trębacza co go-
dzinę przez całą dobę cha-
rakterystycznymi urwa-
nymi dźwiękami, które 
tłumaczy popularna (choć 
wcale nie stara) legenda 
o tatarskim najeździe. 

O przemyskim hejnale 
i wieży zegarowej 

HISTORIE ZAPOMNIANE BARTŁOMIEJ GRZEGORZ SALA
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Plac na Bramie w Przemyślu,  
na drugim planie z lewej Wieża Zegarowa, fot. z 1918 r.
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Martin van Meytens, por-
tret cesarzowej Marii Tere-
sy, 1759, Akademia Sztuk 
Pięknych w Wiedniu
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Cesarzowa Maria Teresa, władczyni nie po-
zbawiona co prawda zaborczych instynktów 
(choć nigdy nie była w tej materii główną 
prowodyrką), ale światła, tolerancyjna i po-
bożna, złożyła swego czasu grekokatolikom 
z Przemyśla obietnicę wybudowania katedry 
obrządku unickiego, a nawet podarowania 
na ten cel 40 000 złotych reńskich. Dzięki 
temu w latach 1775-1777 powstała wyniosła, 
późnobarokowa dzwonnica nowej świątyni. 
Kolejny władca Austrii, cesarz Józef II był 
jednak nie tylko zaborcą bez żadnych już 
skrupułów (to on jako współwładca krajów 
habsburskich wyraźnie naciskał na matkę 
w kwestii udziału w rozbiorze Rzeczypo-
spolitej) oraz pomysłodawcą tzw. kolonizacji 
józefińskiej, mającej germanizować zagra-
bioną Galicję, ale i w innych dziedzinach nie 
okazywał jakichkolwiek względów. Światły 
pozostawał jedynie jako zwolennik reform 
administracyjnych i protektor szkolnictwa, 
lecz na innych polach jego „światłość” po-
legała na wdrażaniu „postępowej” ideologii 
oświeceniowej (nie zawsze przecież chybio-
nej) za pomocą iście pruskiego drylu. Nato-
miast od matczynej pobożności i od matczy-
nej tolerancji był jak najdalszy. 

Wycofał się też z obietnic Marii Teresy wzglę-
dem grekokatolików (czyżby ów absolutysta 
łamiąc dane słowo był prekursorem demo-
kracji parlamentarnej?), którzy posiadając 
tylko dzwonnicę z dnia na dzień pozostali 
„na lodzie”. Budowa została przerwana. Naj-
bardziej utalentowany, z rodu habsbursko-lo-
taryńskiego władca w przypływie łaskawości 
pozwolił im jednak przejąć jeden z istnieją-
cych kościołów rzymskokatolickich, które ce-
sarz – zgodnie ze swym charakterem – ode-
brał prawowitym właścicielom. Unici wybrali 
przybytek, z którego w 1784 r. przepędzeni 
zostali karmelici, a dotychczasową dzwonni-
cę niedoszłej cerkwi przejęło miasto.
W ten sposób przerwany projekt dał Przemyślowi 
strzelistą Wieżę Zegarową. Po pożarze z 1850 
r. zdjęto piękny, lecz naruszony pożogą baroko-
wy hełm na szczycie. Wybudowano natomiast 
balustradę, a całość zwieńczono latarnią. Wie-
żę użytkowano jako punkt obserwacyjny i stację 
ogniową. Strażnik miejski zaś wygrywał z niej 
przemyski hejnał, ten sam, o którym wspominał 
Orłowicz, mimo że straż pożarna opuściła wieżę 
w 1907 r. Hejnał także w końcu zamilkł, a po 1945 
r. w Wieży Zegarowej mieścił się radiowęzeł.
Dziś wyniosła wieża służy za siedzibę unikal-
nego Muzeum Dzwonów i Fajek, wciąż sta-
nowiąc jeden z symboli czarownego grodu 
nad Sanem. Kiedy udało się zrekonstruować 
melodię hejnału, pojawił się pomysł, aby jak 
dawniej odzywał się on z owej niedoszłej 
dzwonnicy katedralnej. Melodię dało się 
w ostatnich latach słyszeć z niej dość czę-
sto, ale dalsze losy hejnału nie są jeszcze 
przesądzone i wywołują burzliwe dyskusje, 
także natury technicznej. Jednak i pieczoło-
wicie odtworzony hejnał, i wspaniała Wieża 
Zegarowa – zaskakujący owoc habsburskiej 
zmienności – stanowią jedne z niezwykłych 
skarbów Przemyśla. Skarbów, z których gród 
może być naprawdę dumny... 

Anton von Maron, Portret 
cesarza Józefa II Habsbur-
ga, 1775, Kunsthistorisches 
Museum, Wiedeń

Ekspozycja dzwonów wewnątrz wieży

Widok na Przemyśl od strony północnej, 
litografia Macieja Bohusza Stęczyńskiego z 1846 r.

RZESZÓW

PRZEMYŚL

W
ik

iC
om

 (
2)

K
rz

ys
zt

of
 Z

ie
liń

sk
i

HISTORIE ZAPOMNIANE



18

RZESZÓW
TRZCIANA

ARKADIUSZ BEDNARCZYK

Jednak w rzeczywistości parafia w Trzcianie 
miała być w zmierzeniu właścicieli tutejszych 
dóbr wotum dziękczynnym za zwycięską bi-

twę pod Grunwaldem w 1410 r. Około 1416 r. 
z fundacji Pawła Czarnkowskiego, rycerza spod 
Grunwaldu, powstał drewniany kościół św. Waw-
rzyńca, rzymskiego diakona z III wieku. Do za-
kończenia procesu powstawania parafii potrzeba 
było jeszcze biskupiego aktu erekcyjnego, który 
wydał krakowski ordynariusz, współpracownik 
królewskiego dworu, biskup Wojciech Jastrzę-
biec w dniu 14 maja 1417 r. Ok. 1480 r. dzie-
dziczka Trzciany – Anna wniosła w posagu wieś 
niejakiemu Janowi, przedstawicielowi możnego 
rodu Sopichowskich.
Modrzewiowy kościółek niestety zgorzał z koń-
cem XVI stulecia; społeczność lokalna wybu-
dowała więc nową świątynię, która konsekro-
wana została 2 maja 1615 r. przez sufragana 
krakowskiego biskupa Mikołaja Oborskiego. Do 
świątyni tej przeznaczono trzy dzwony z 1579 r., 
które przetrwały do czasów I wojny światowej, 
a następnie zostały - prócz jednego, ukrytego 
przez mieszkańców - skonfiskowane przez Au-
striaków. W pierwszej poł. XVII w. kolatorami 
kościoła byli Leśniowscy, następnie Lubomirscy. 
W 1661 r. wraz z ręką Krystyny Lubomirskiej 
dobra - w skład których wchodziła i Trzciana 
- przeszły w ręce Feliksa Potockiego. Od tego 
czasu parafia znajdowała się pod protekcją Po-
tockich. Do dzisiaj przy kościele zachowała się 
charakterystyczna figurka św. Jana Nepomu-
cena, patrona Czech, pochodząca z XVIII w., 
z herbem Potockich „Pilawa” na cokole. W XIX 
w. właściciel dworu w Trzcianie, baron Jan Chri-
stiani-Grabieński, przeznaczył w testamencie 
odpowiednie środki na zabezpieczenie budo-
wy nowej świątyni, gdyż stara chyliła się już ku 
upadkowi. Zobowiązał on swojego brata Teodo-
ra, sukcesora dóbr w Trzcianie, aby przekazał te 
pieniądze proboszczowi z Trzciany. Ostatecznie 
żona zmarłego barona – Ludgarda - przekazała 
1 stycznia 1897 r. 20 tysięcy złotych reńskich na 
fundację nowej świątyni. Jej budowę przeprowa-
dzono w latach 1897-1898; powstał wówczas 

obiekt w stylu modnego wówczas neogotyku. 
Od zachodu do kościoła dobudowano imponu-
jącą wieżę z kruchtą w przyziemiu.

Po wejściu do kościoła natychmiast zwracamy 
uwagę na prawdziwą ozdobę jej wnętrza - wyso-
kiej klasy ołtarze boczne, o prawie identycznym 
układzie architektonicznym i bogatej dekoracji 
snycerskiej, które kryją w sobie niejedną tajem-
nicę. Pochodzą one z początku XVII w. i prawdo-
podobnie wykonane zostały w którymś z krakow-
skich warsztatów. Jest niemal pewne, że ołtarz 
świętej Anny został sprowadzony z uniwersytec-
kiego kościoła pod jej wezwaniem w Krakowie. 
Wskazuje na to szczególnie wizerunek św. Anny 
Samotrzeć siedzącej na renesansowej ławie 
z klęczącym duchownym, profesorem Akade-
mii Krakowskiej, o czym możemy wnioskować 
z umieszczonego obok niego herbu krakowskiej 
Alma Mater. Podobnie na jednym z bocznych 

Piękna legenda o kościele 
parafialnym św. Wawrzyń-
ca w Trzcianie mówi, iż 
w tutejszej okolicy pełnej 
bagien i torfowisk, na miej-
scu kościoła mieli podobno 
znaleźć schronienie dwaj 
dominikanie. Uciekli oni 
po słynnej tatarskiej rzezi 
48 sandomierskich domi-
nikanów z bł. Sadokiem 
w 1260 r. Na tej ziemi mieli 
wybudować szałas z trzcin 
i mchu, a także kapliczkę 
św. Wawrzyńca. Okolice 
porośnięte tatarakiem, sito-
wiem i trzciną nazwali wła-
śnie Trzcianą...

Tajemnice ołtarza św. Anny Samotrzeć
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Jeden kościół 
- historie dwóch ołtarzy

Św. Anna Samotrzeć oraz adorujący ją nie-
znany duchowny, prawdopodobnie profesor 
Akademii Krakowskiej
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Trzciana to nieduża miejscowość położona 14 km 
na zachód od Rzeszowa. Pierwszy kościół drew-
niany św. Wawrzyńca wybudowany został ok. 
1417 r. Niewiele o nim wiadomo: był drewniany 
i zapewne uległ zniszczeniu, gdyż 2 maja 1615 r. 
konsekrowano nowy kościół, również drewniany. 
Trwał on do końca XIX w., kiedy to wybudowano 
nową, murowaną świątynię, poświęconą w 1898 r.  
Jej wyposażenie jest niejednolite, nowe prze-
mieszane ze starym. Ołtarz główny z obrazem 
św. Wawrzyńca jest współczesny, konsekrowa-
ny w 1961 r. Zabytkowe są natomiast dwa ołta-
rze boczne: w nawie północnej ołtarz św. Anny 
Samotrzeciej, w nawie południowej ołtarz Matki 
Boskiej Różańcowej. Obydwa polichromowane 
i złocone znajdowały się w bardzo złym stanie 
zachowania do lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to 
poddane zostały kompleksowym pracom konser-
watorsko-restauratorskim.

Ołtarz Matki Bożej Różańcowej w dużym 
skrócie można scharakteryzować jako 
przyścienny, architektoniczny, trójo-

siowy, dwukondygnacyjny w typie renesan-
sowym. Drewniany, z sześcioma obrazami 
wykonanymi w technice tłustej tempery. Sny-
cerka polichromowana, złocona i srebrzona 
z laserunkami. Retabulum trójdzielne, z ob-
razem Matki Boskiej Różańcowej pośrodku. 
Madonna w typie Niewiasty Apokaliptycznej, 

opierającej się na półksiężycu i depczącej 
smoka. Jej postać siedząca na chmurach, na 
złotym grawerowanym tle otoczona jest zło-
tym różańcem, na którym umieszczonych jest 
siedem kół z symbolami wewnątrz i cytatami 
z Pisma Św. Po obu stronach obrazu central-

ELŻBIETA BAKUN Z PRACOWNI KONSERWATORA

obrazów ołtarza znajduje się patron Akademii Krakowskiej, święty 
Jan z Kęt, również z uniwersyteckim herbem i inskrypcją signum 
Academiae Cracoviensis. W 1737 r. założono Bractwo Pokutują-
cych św. Jana Kantego, które swoje nabożeństwa odprawiało przy 
obrazie świętego profesora. Nad wizerunkiem świętego znajduje 
się obraz św. Doroty, a nad św. Kazimierzem królewiczem obraz 
św. Barbary. W predelli ołtarza przedstawiono ciekawą scenę 
Narodzenia Maryi: widzimy tutaj św. Annę leżącą w wielkim łożu 
oraz inne niewiasty zabawiające małą Maryję, z których jedna su-
szy pieluszki przy kominku. Równoległy prawy ołtarz z obrazem 
Matki Bożej Różańcowej to prawdziwy klejnot sztuki sakralnej, za-
chwyca równie pięknym wykonaniem i bogatą dekoracją snycer-
ską. W polu centralnym przedstawiono Madonnę z Dzieciątkiem 
w typie apokaliptycznym siedzącej na obłokach, pod jej stopami 
księżyc oraz smok-symbol zła. Maria otoczona jest różańcem. Po 
bokach w obrazach znajdujemy postaci świętych dominikańskich: 
św. Jacka Odrowąża, założyciela polskiej prowincji dominikanów 
oraz patrona zakonu św. Dominika. 
W górnej kondygnacji znajduje się scena Zwiastowania Najświęt-
szej Marii Pannie oraz po bokach wizerunki wielkich czcicieli Naj-
świętszej Panienki: św. Franciszek oraz św. Bernard, przy czym 
wizerunki te malowane były przez różnych artystów. Retabulum 
ołtarza zamyka fryz z motywem roślinnym oraz napisem VNI SE-
CVNDA DEO. Ołtarz ten wykazuje pewne podobieństwa stylistycz-

Św. Kazimierz (fragm. 
ołtarza św. Anny) 

Św. Jan z Kęt, prof. 
krakowskiej Alma Mater 
z herbem uczelni adorują-
cy NMP (fragm. ołtarza)

Ołtarz Matki Bożej Różańcowej:
jego konserwacja i restauracja

Ołtarz Matki Bożej Różań-
cowej przed konserwacją, 
fot. z lat 90. XX w.
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ne do dominikańskich ołtarzy z klasztoru przy ul. 
Stolarskiej w Krakowie oraz kościoła św. Idzie-
go pod wzgórzem wawelskim. Postaci świętych 
Jacka i Dominika wykazują pewne podobień-
stwo do obrazów warsztatu Tomasza Dolabelli 
w żywieckiej farze. Główny obraz lewego ołtarza 
wykonano prawdopodobnie wedle ryciny XVI-
-wiecznego flamandzkiego artysty J. Sadelera. 

Po wybudowaniu barokowej kolegiaty św. Anny 
w Krakowie część wyposażenia w postaci oł-
tarza św. Anny Samotrzeciej mogła trafić za 

sprawą budowniczego kościoła krakowskiego 
Tylmana Gamerskiego – nadwornego architek-
ta książąt Lubomirskich - do Rzeszowa, a stąd 
do kościoła w Trzcianie. 

W 1899 roku podczas prac 
przy nowym kościele 
przystąpiono do rozbiórki 
krypt starego kościoła 
parafialnego. Znajdowały 
się tam pochówki 
możnych właścicieli 
Trzciany. Fragment 
wyposażenia  kryp-
ty - figurę klęczące-
go Mikołaja Le-
śniowskiego z 1622 
r. wykazującą podo-
bieństwo z klęczący-
mi figurami Ligęzów 
od rzeszowskich 
bernardynów 
- przekazano do 
zbiorów Muzeum 
Okręgowego 
w Rzeszowie. 

nego znajdują się dwa duże przedstawienia 
zakonników zwróconych twarzami w kierun-
ku Madonny. Z lewej strony stoi św. Dominik, 
z prawej strony św. Jacek Odrowąż. Powyżej 
zwieńczenie ze sceną Zwiastowania pośrod-
ku i przedstawieniami św. Franciszka z lewej 
i św. Bernarda z prawej strony.
Oprócz obrazów ołtarz obfituje w dekoracje 
snycerowane: kolumny, głowice, konsolki, 
wole oczka, liście laurowe, liście akantu. To 
wszystko pokryte pięknymi kolorami, folią złotą 
i srebrną laserowaną na czerwono i zielono.
Z analizy porównawczej wynika, że możliwe 
był wykonanie ołtarza w pierwszych 15 la-
tach XVII w. Jego pierwotny wygląd był inny 
niż obecnie - po bokach znajdują się wpusty 

świadczące o tym, że doczepione tam były kie-
dyś uszaki bądź ornamenty, które do dziś nie 
zachowały się. Razem z nimi ołtarz był szerszy 
i jeszcze bogatszy w formie.

Nie znamy warsztatu, w którym powstał, ale 
ilość i jakość użytych materiałów świadczy 
o tym, że był dobry. Dużo drobnych detali, 
bogactwo ornamentów rzeźbionych i malowa-
nych, złocenia i laserunki na srebrze sprawia-
ją, że ołtarz odbiera się jak jeden wielki klejnot. 
Wszystko to kłóci się z brakiem staranności 
wykonania niektórych detali i elementów. Wi-
doczna jest dość pospieszna praca np. nie-
równo przycięte deski obrazu głównego, brak 
kątów prostych w światłach ram, belkowanie 
z gzymsem zwężające się w jedną stronę.

Predella ołtarza: scena 
Narodziny Marii

1899 roku podczas prac 
przy nowym kościele 
przystąpiono do rozbiórki 
krypt starego kościoła 
parafialnego. Znajdowały 
się tam pochówki 
możnych właścicieli 
Trzciany. Fragment 
wyposażenia  kryp-
ty - figurę klęczące-
go Mikołaja Le-
śniowskiego z 1622 
r. wykazującą podo-

klęczący-
mi figurami Ligęzów 
od rzeszowskich 
bernardynów 
- przekazano do 
zbiorów Muzeum 
Okręgowego

Rzeszowie.
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Zwieńczenie ołtarza przed 
konserwacją oraz po od-
słonięciu bogatej kolory-

styki oryginału
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Niszczenie ołtarza z upływem lat i jego kilka-
krotne przenosiny z miejsca na miejsce spo-
wodowały konieczność wykonywania napraw. 
Z badań ołtarza wiadomo o dwóch większych 
renowacjach. Już za pierwszym razem zmie-
niono zdecydowanie kolorystykę konstrukcji 
- żywe i ciemne kolory ujednolicono zama-
lowując je na jasnopopielato, drugi raz na 
biało. Nieznana jest data pierwszego remon-
tu. Drugi duży nastąpił w latach 50. XX w., 
wtedy ołtarz poddany został gruntownym za-
biegom przez PKZ-y w Warszawie. Z prac 
tych nie ma żadnej dokumentacji, ani foto-
grafii. Wiadomo jednak, że wykonano wtedy 
liczne naprawy konstrukcji, wymieniono naj-
bardziej zniszczone elementy, założono fle-
ki. Istniejące ubytki zakitowano kładąc uzu-
pełnienia niestarannie, powyżej powierzchni 
oryginału. W ten sposób zasłonięto liczne 
ornamenty oraz szlachetne wykończenie de-
tali, np. srebro laserowane i złocenia.

Prace konserwatorskie w latach 1995-1996 
przeprowadził zespół konserwatorów-restau-
ratorów dzieł sztuki Elżbieta Bakun i Piotr Ba-
kun. W tym czasie oprócz rutynowych zabie-
gów przy wszystkich elementach stopniowo 
odsłaniano pierwotną kolorystykę i złocenia. 
Ilość i stopień zachowania oryginału narzuciły 
sposób jego opracowania, a także charakter 
uzupełnień. Dlatego koncepcja poszczegól-
nych fragmentów wyłaniała się w trakcie pracy. 
Głównym założeniem była taka konserwacja, 
aby ilość nowych uzupełnień złota i polichromii 
nie przytłumiła i nie zagubiła charakteru stare-
go i zmienionego działaniem czasu ołtarza.
Zastosowano kilka różnych rozwiązań w za-
leżności od oryginalnego spoiwa, ilości ubyt-
ków i ogólnego wyglądu warstwy. Na obra-
zach uzupełniono ubytki metodą naśladowczą 
ze względu na sposób ich malowania, spoiwo 

warstwy malarskiej i stosunkowo niewielką 
ilość uzupełnień. Cała reszta ołtarza nama-
lowana chudymi temperami bądź klejówkami 
wypunktowana została kreską, co umożliwia 
łatwe rozróżnienie uzupełnień od oryginału. 

Nieciekawa spodnia część 
gzymsu przed konserwacją 
oraz zrekonstruowany na 
podstawie odnalezionych 
fragmentów manierystycz-
ny ornament roślinny

Tzw. belka pod predellą 
przed konserwacją i po 
odsłonięciu i rekonstrukcji 
manierystycznego orna-
mentu

Ołtarz po konserwacji 
w latach 1995-1996

Z PRACOWNI KONSERWATORA
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Aby nie utracić charakteru i uniknąć „głuchych” 
kolorów, wszystkie, nawet duże płaszczyzny, 
na których kolor kładziono na nowo, wypunkto-
wano kreską stosując wcześniej stosowne pod-
malowania. Kolory jakich użyto są dobrane do 
takich, jakie zachowały się dzisiaj. Wiadomo, że 
niektóre pigmenty poszarzały, jak np. smalta, 
czerń, niektóre pociemniały lub lekko zżółkły. 
Takie też są punktowania i rekonstrukcje, do-
stosowane do dzisiejszego wyglądu oryginału.
Bardzo zmienione jest odzyskane spod prze-
malowań złoto. Mocno popękane i pociem-
niałe zostało pieczołowicie doczyszczone 
i zabezpieczone. Nowe uzupełnienia złoceń 
wykonano kilkoma sposobami. Tam, gdzie 
było zostawione dość dużo starego złota nowe 
fragmenty lekko przetarto i mocno spatynowa-
no matowiąc je i przyciemniając. Tam, gdzie 
starego złota zachowało się dość dużo dobre 
efekty dało wypunktowanie przetarć złotem 
w proszku i przepolerowanie. Niektóre frag-
menty przezłocono w całości. Poszarzało i po-
ciemniało także srebro pod laserunkami. Naj-

więcej zmienione były miejsca z czerwonym 
laserunkiem, który fragmentami wypłowiał 
zupełnie. Tam też srebro wygląda jak warstwa 
szarości i takie pozostawiono. Nie odtwarza-
no ani folii, ani laserunku. W tych miejscach, 
gdzie były ubytki folii przy dobrze zachowanym 
laserunku, uzupełniono je kładąc nowe srebro 
i odtworzono laserunki. Niektóre miejsca bar-
dzo zniszczone postanowiono uzupełnić pole-
rowanym srebrem w proszku.

Po 18 latach mogliśmy wrócić do obiektu, 
który po takim upływie czasu wymagał już 
pewnych poprawek. Bardzo się cieszę, że 
ołtarz trafił znowu do naszej pracowni, gdyż 
mieliśmy całą wiedzę o jego technice, tech-
nologii oraz zakresie wykonanych prac. Nam 
też najłatwiej było ocenić stan zachowania 
oryginału, miejsc w których wykonywano uzu-
pełnienia i rekonstrukcje oraz zastanowić się 
nad przyczynami zniszczeń.
Ołtarz po konserwacji wykonanej w latach 90. 
znajdował się pod wpływem bardzo złych wa-

runków klimatycznych odbiegają-
cych znacznie od zaleceń konser-
watorskich. Były to powtarzające 
się często w kościele skrajne war-
tości temperatury i wilgotności, 
które powodowały gwałtowną 
pracę drewnianego podłoża, oraz 
znajdujących się na nim zapraw 
i warstw malarskich, co było głów-
ną przyczyną powstawania lo-
kalnych pęknięć struktury ołtarza 
i niektórych obrazów.
Do zniszczeń przyczyniły się też 
wyloty ogrzewania nadmucho-
wego umieszczone blisko ołtarzy 
bocznych i działające w sezonie 
zimowym tylko w czasie nabo-
żeństw. Przez to nadmiernie na-
grzewały ich drewnianą strukturę. 
Silne nagrzewanie części elemen-
tów spowodowane było również 

Po 18 latach – zniszczenia spowodowane docierającym przez okno promieniowaniem słonecznym
Fragment ołtarza po przepro-
wadzonych w 2014 r. pracach
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Plamy na złocie spowodo-
wane maskowaniem śladów 
zachlapania oraz fragment 
kolumny po ponownym 
pozłoceniu
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przez promieniowanie słoneczne padające 
bezpośrednio na ołtarz przez wysokie okno od 
południowej strony kościoła.
Kolejnym ważnym problemem było osłabie-
nie mocowań konstrukcji poszczególnych 
elementów zwłaszcza w dolnej części i prze-
sunięcia ich względem siebie. Istotny wpływ 
na te zmiany miały wymienione powyżej 
gwałtowne różnice warunków klimatycznych 
oraz mechaniczne drgania przenoszone do 
wnętrza z usytuowanej bardzo blisko kościo-
ła ruchliwej drogi Kraków-Przemyśl, oraz de-
montaż niektórych części przez ekipę malu-
jącą wnętrze kościoła i ponowny ich montaż 
bez nadzoru konserwatora dzieł sztuki. Pra-
ce malarskie były również przyczyną znisz-
czeń dużych partii złoceń, które powstały na 
skutek zachlapania powierzchni rozpylanym 
impregnatem do ścian i wycieraniem go z po-
wierzchni złoconych, co powodowało ubytki 
złota w miejscach rozmiękczonego pulmen-
tu. Cały ołtarz był pokryty ciemną warstwą 
sklejonego kurzu.
Podstawowym zadaniem prowadzonych 
w 2014 r. prac było przywrócenie ołtarzowi wy-
glądu estetycznego, jaki uzyskał po ostatniej 
konserwacji. Dla zrealizowania tego założenia 
konieczny był demontaż ołtarza oraz wymia-
na konstrukcji nośnej na nową, odciążającą 
dolne elementy i umożliwiającą dojście od tyłu 
do całej powierzchni. Następnym założeniem 
było zapewnienie możliwości zdemontowania 
nawet jednego elementu bez demontażu ca-
łości oraz takie złożenie ołtarza, aby możliwe 
było optyczne wyprostowanie niektórych ele-
mentów. Wszystkie lokalne ubytki i zniszcze-
nia różnorodnych warstw malarskich i złoceń 
należało uzupełnić i scalić estetycznie z wi-
docznym oryginałem.
W trakcie trwania prac zrealizowano wszyst-
kie podstawowe założenia opracowane we 
wstępnym programie prac. Po konsultacjach 
z przedstawicielami urzędu konserwatorskie-
go poszerzono jeszcze zakres nowych złoceń 
wykonywanych w miejscach eksponowanych 
(np. kolumny) wymieniając najgorzej zacho-
wane fragmenty oryginału. Zrekonstruowano 
również polichromię na boku dekoracyjnej bel-
ki pod predellą z lewej strony ołtarza. 
Wszystkie te prace wpłynęły pozytywnie na stabil-
ność i bezpieczeństwo ołtarza oraz na końcowy 
efekt estetyczny. Uzyskano całkowite odciążenie 
dolnej belki. Predella opiera się bezpośrednio na 
konstrukcji nośnej. Wszystkie pozostałe części 
praktycznie są zawieszone oddzielnie, na no-
wych wzmocnieniach i tyko niewielka część ich 
ciężaru przenosi się na położone niżej elemen-
ty. Zlikwidowano wszystkie odspojenia zapraw 
i warstw malarskich, wykonano drobne uzupeł-
nienia warstwy malarskiej, jak również poprawio-
no estetykę widocznej strony ołtarza.

Wnioski, jakie można wysnuć oceniając znisz-
czenia, które nastąpiły w ciągu 18 lat, są nastę-
pujące. Wnętrze świątyni jest obiegiem zamknię-
tym, w którym zmiana jednego elementu wpływa 
na stabilność pozostałych. Należy w związku 
z tym prowadzić dokładne obserwacje wyposa-
żenia i interweniować w przypadku dostrzeżenia 
najmniejszych zmian. Manierystyczny ołtarz, 
odrestaurowany w latach 90. XX w. jest bardzo 
cennym zabytkiem, na którym zachowało się 
wiele starych gruntów, polichromii, złoceń i sre-
brzeń. Wszystko to pieczołowicie odsłonięto, 
zabezpieczono i uzupełniono. Jednakże miejsca 
łączenia starego z nowym zawsze będą newral-
giczne i przy zmiennych warunkach temperatury 
i wilgotności narażone na pękanie i odspajanie. 
Ale właśnie te stare, oryginalne fragmenty mają 
największą wartość, są tym jedynym, do dziś 
zachowanym świadectwem przeszłości, o który 
powinniśmy dbać szczególnie i nie dopuścić do 
jego unicestwienia. To oryginał świadczy o jako-
ści i autentyczności zabytku i jemu powinna być 
podporządkowana estetyka restauracji. Takie 
były nasze założenia podczas pierwszej konser-
wacji-restauracji ołtarza w latach 1995-96, jak 
i podczas prac interwencyjnych w 2014 r. 

Widok na ołtarz  
pod koniec 2014 r.

Z PRACOWNI KONSERWATORA
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Unikatem jest jedyna w Polsce obronna 
cerkiew św. Onufrego z XV stulecia, 
zachwycająca swym niepowtarzalnym 

kształtem w Posadzie Rybotyckiej, niezwykłe 
są flisackie tradycje położonych na królującej 
ponad falami Sanu skarpie Babic, których lud-
ność wyprawiała się pod własnymi retmanami 
aż do samego Gdańska. Z flisactwa słynęły 
także Bachów, Bartkówka, Dobra Szlachecka 
i Karolówka, a urokliwe kościółki i pełne cie-
pła cerkiewki zaświadczają o przeplataniu się 
i dopełnianiu kultur polskiej i ruskiej pośród 
urokliwego, pogórskiego „zaścianka”. Zaś 
malownicze chaty, przysłupowe domy i brogi 
do przechowywania słomy i siana dopełniały 
czaru nadsańskiej krainy...

Jedną z największych atrakcji Pogórza Przemy-
skiego jest sam Przemyśl - miasto przepiękne 
i wypełnione magią, zarazem uroczo prowincjo-
nalne i w pełni światowe, zachowujące powab 
Lwowa i elegancję Wiednia, w swojej absolutnie 
niepowtarzalnej formie. Pochyły Rynek, malow-
nicze uliczki i zaułki, świątynie różnych wyznań, 
wyrastające ku niebiosom wyniosłymi wieżami 
– oto obraz miasta jedynego w swoim rodzaju. 
Góruje nad nim wykwintna bryła Zamku Kazi-
mierzowskiego z jego cylindrycznymi wieżami, 
renesansowymi attykami i mrocznymi lochami. 
Otacza ją rozległy, wspaniały park o eleganckiej 
kompozycji. Przemyśl to także charakterystyczna 
Wieża Zegarowa, dotrzymująca kroku wieżom 
kościelnym, pradawny Kopiec Tatarski na Znie-
sieniu, pamiętające czasy Wielkiej Wojny forty-
fikacje i cmentarze oraz najpiękniejszy podobno 
dworzec kolejowy w Polsce, który zaświadcza 
dobitnie, że i prozaiczne na pozór budynki miały 
w czasach cesarza Franciszka Józefa I repre-
zentacyjny i finezyjny kształt. Wszak były to cza-
sy o gustach znacznie bardziej wysublimowa-
nych niż powojenne... Przemyskie tradycje także 
nie mogą pozostawiać nikogo obojętnym. Wiążą 
się one ze spotkaniem co najmniej kilku naro-
dów i religii, o czym świadczą kościoły, cerkwie 
i synagogi, ze wspomnieniami o dawnej Galicji, 
Najjaśniejszym Panie, Twierdzy Przemyśl, Wiel-
kiej Wojnie i... dobrym wojaku Szwejku, z boha-
terskimi Orlętami Przemyskimi (mniej niestety 

Powiedzieć o Pogórzu 
Przemyskim, że jest kra-
iną piękną, to powiedzieć 
zbyt mało. Okryte zielonym 
płaszczem lasów, przecię-
te błękitną wstęgą Sanu 
wzgórza skrywają cały sze-
reg bezcennych zabytków 
i wiekowych tradycji, które 
nadają krainie niepowta-
rzalny urok. 

Przemyskie 
bezdroża

NA TURYSTYCZNYM SZLAKU BARTŁOMIEJ GRZEGORZ SALA
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znanymi od Lwowskich) wreszcie z najstarszym 
w Polsce teatrem amatorskim Fredreum, dla któ-
rego godną siedzibą pozostaje od 1885 r. wspa-
niały zamek królewski.
Drugą, obok Przemyśla, perłą tej części Po-
górza jest bez wątpienia Krasiczyn. Przepysz-
ny zamek Krasickich i Sapiehów jest ponad 
wszelką wątpliwość nie tylko najcenniejszym, 
ale i najpiękniejszym zabytkiem regionu, ba-
śniową wręcz wizytówką krainy, wykwintnym 
i wyszukanym w formie skarbem architektury 
polskiej. W cieniu monumentalnych baszt Bo-
skiej, Papieskiej, Królewskiej i Szlacheckiej,  
pod pełnymi elegancji attykami i sgraffitami, 
w odnowionej kaplicy zamkowej, czy na alej-
kach zamkowego parku łatwo odnajdziemy 
ducha niezwykłej harmonii, ducha przepy-
chu, ale i gustownej, przemyślanej elegancji. 
Wspaniała rezydencja posiada i innego ducha 
– nieszczęśliwą Bielicę, pojawiającą się po-
noć u stóp Wieży Zegarowej. Ale czy - przy 
całym szacunku dla jej niedoli – po ujrzeniu 
tak olśniewającej rezydencji jakakolwiek isto-
ta z zaświatów jest w stanie jeszcze zrobić na 
nas wrażenie?
Trzecią perłą w koronie Pogórza Przemyskie-
go jest bez wątpienia kompleks architektonicz-
no-krajobrazowy Kalwarii Pacławskiej. Chwa-
łę tego miejsca głoszą od wieków urokliwe 
budowle sakralne, wspaniale wkomponowane 
w krajobraz okolicznych wzgórz, zachwyca-
jący pomnik ludowej religijności. Religijności 
wyrosłej z magnackich fundacji i włościańskiej 
pobożności, wyrosłej na styku wschodniego 
i zachodniego chrześcijaństwa...
Siedemnastowieczna moda na tworzenie 
w górzystej scenerii kompleksów architekto-
nicznych nawiązujących do układu Jerozolimy 
i Golgoty czasów Jezusa z Nazaretu nie była 
obca i kasztelanowi lwowskiemu Andrzejowi 
Maksymilianowi Fredrze. W pobliżu Pacławia 
magnat wzniósł więc w 1668 r. kościół i klasz-
tor franciszkanów, którzy opiekować się mieli 
jego dziełem, po czym w ciągu trzech lat wy-
budował na stokach wzgórza i w dolinie Wiaru 
kaplice kalwaryjskie. Wystarał się też w Rzy-
mie o stosowne odpusty, a do franciszkańskiej 
świątyni trafił w 1679 r. cudowny wizerunek 
Matki Boskiej, pochodzący z Kamieńca Po-
dolskiego. Po zajęciu Kamieńca przez osmań-
skich wojowników Proroka, obraz miał być po-
dobno wyrzucony przez nich na śmietnik, aż 
przyśnił się pewnemu nabożnemu starcowi, 
któremu Bogarodzica kazała nieść się do Kal-
warii Pacławskiej. W ten sposób sanktuarium 
niemal od początku swego istnienia nabrało 
cech zarówno pasyjnych, jak i maryjnych.

Boś Ty jest jako różany kwiat,
Róża, lilija, Jezus i Maryja,
Ciebie uwielbia cały świat.

Kamieniec Podolski powrócił do Rzeczypospo-
litej wraz z pokojem karłowickim, ale o powrocie 
cudownego wizerunku na Podole mowy już nie 
było. Obok klasztoru i ukrytych w lesie kaplic 
powstało miasteczko, wedle tradycji zamieszka-
łe przez szlachtę spokrewnioną z zakonnikami. 
Miało się zrazu nazywać Słobodą, ale w 1766 
r. po raz pierwszy zapisano nazwę Kalwarii Pa-
cławskiej. Od sanktuarium odwróciło się jednak 
szczęście, kiedy w połowie XVIII stulecia ko-
ściół i klasztor doszczętnie zgorzały. Za sprawą 
cześnika przemyskiego Szczepana Dwernic-
kiego, który spieniężył w tym celu rodowy ma-
jątek, w ich miejscu wyrósł w latach 1770-1775 
barokowy kompleks, w 1776 r. konsekrowany 
przez biskupa... kamienieckiego. Sam dostojny 
dobroczyńca Kalwarii Pacławskiej osiadł tutaj 
jako franciszkański tercjarz aż do swojej śmier-
ci w 1784 r. Szesnaście lat później zabiły mu 
dzwony z drewnianej dzwonnicy...

Kiedy już Pana nadeszła godzina
i Bóg wszechmogący wsławił swego Syna,
razem z uczniami do wieczerzy siada
śmierć zapowiada.

Jak to na Pogórze Przemyskie przystało, w na-
bożeństwach kalwaryjskich uczestniczyli zarów-
no katolicy rzymscy, jak i greccy. Niemal kreso-
wa idylla trwała do połowy XIX stulecia. Kiedy 

Cudowny wizerunek 
Matki Boskiej Pacławskiej

Elewacja kościoła franciszkanów w Kalwari Pacławskiej

RZESZÓW

PRZEMYŚL
KRASICZYN

KALWARIA 
PACŁAWSKA
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jednak sanktuarium zbyt mocno skłaniało Rusi-
nów do przechodzenia z obrządku unickiego na 
łaciński, greckokatoliccy duchowni obrazili się 
na kalwarię i postawili podjąć konkurencyjną 
inicjatywę. Korzystając z bliskości cerkwi w Pa-
cławiu, unici umieścili tam kopię obrazu Matki 
Boskiej Pacławskiej, a nawet poczęli wmawiać 
wiernym, że... to właśnie jest oryginał, w prze-
ciwieństwie do znajdującej się u franciszkanów 
„kopii” (!). Widać, gdy tradycyjna tolerancja 
i ekumeniczny duch ustępują przed kupieckim 
prozelityzmem, „ojciec wszelkiego kłamstwa” 
nigdy nie śpi... Grekokatolicy wystarali się także 
w 1868 r. u papieża o identyczne z kalwaryj-
skimi odpusty. Tymczasem w 1882 r. oryginał 
ukoronowany został uroczyście przez biskupa 
przemyskiego, Łukasza Soleckiego...

Maryjo, co królujesz w niebie,
Matko Kalwaryjska pozdrawiamy Ciebie.

Jakkolwiek konkurencja ze strony unitów 
była mało elegancka, to przecież niezwykle 
twórcza i ubogacająca ten zakątek Pogórza 
różnorodnością i nowymi tradycjami. W 1913 
r. w noszącym zapadającą w pamięć nazwę 
Hujsku wybudowano nową cerkiew, do której 
trafił obraz z Pacławia. W pobliżu świątyni wy-
rosły rychło kaplice, które dały początek grec-
kokatolickiej kalwarii. W ten sposób pobliskie 
wzgórza oplecione zostały sakralnymi obiek-
tami, genialnie zaświadczającymi o bogactwie 
tradycji wschodniego i zachodniego chrześci-
jaństwa, o spotykaniu się w tym uświęcony 
miejscu religijności polskiej i ruskiej.
 Niestety, nadeszły straszliwe czasy ludobój-
czych praktyk Ukraińskiej Powstańczej Armii 
i brutalnych rządów polskich komunistów, 
spragnionych „etnicznie czystej” Rzeczypo-
spolitej na zachód od linii Curzona. Działalność 
uczniów Stepana Bandery i Bolesława Bieruta 
przyniosła rychło dramatyczne wysiedlenia 
ludności ruskiej z Pogórza Przemyskiego.

Zadrżyj, ma duszo, oto Stwórca świata,
Został skazany na śmierć przez Piłata!
Za twoje grzechy życie swe Syn Boży
Na krzyżu łoży.

W latach 50. XX w. decyzją lewicowych władz 
rozebrano niestety także hujską cerkiew i grec-
kokatolicką kalwarię, zacierając tym samym 
ślady po swoich przesiedlonych ofiarach. Po-
dzieliły los ruskich mieszkańców i pątników... 
Tak przepadły relikty dawnego, barwnego 
i wielokulturowego świata nad Wiarem... Nie 
ostała się również nazwa Hujska, przemiano-
wanego w 1957 r. na Nowe Sady. Pokazuje to 
świetnie, jak rewolucyjna władza potrafi zwal-
czać wszelkie formy tradycji, także te zaklęte 
w odwiecznych nazwach terenowych oraz jak 
ściśle z ideologicznym „postępem” związana 
jest pruderia... Szczęśliwie, dziejowe burze 
przetrwała rzymskokatolicka Kalwaria Pacław-
ska, albowiem socjaliści radzieccy i niemieccy 
gościli tutaj zbyt krótko, a polscy nawet nie 
ośmielili się podnosić na nią ręki...

W grobie złożono Jezusowe ciało,
Które za ludzi tyle wycierpiało;
Lecz dnia trzeciego, gdy przyjdzie świtanie,
Znów żywy wstanie!

Kompleks sakralny Kalwarii Pacławskiej obej-
muje dziś barokowy kościół z cudownym ob-
razem Matki Boskiej Kalwaryjskiej, pięknymi 
ołtarzami z lwowskiego warsztatu Michała 
Polejowskiego i polichromiami Michała Łoziń-
skiego z 1857 r., murowaną dzwonnicę z 1878 
r., zabudowania klasztorne oraz zachwycający 
zespół kaplic, wybudowanych w miejscu wcze-
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Greckokatolicka kalwaria w Pacławiu

Wnętrze kościoła - widok na 
ołtarz główny i dwa boczne 
- w Kalwarii Pacławskiej
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śniejszych w latach 1825-1875, które kryją się 
pośród pachnących żywicą lasów, wychylają 
zza wiekowych drzew, oplatają swą unikalną 
kompozycją pobliskie wzgórza, by odkrywać 
przed wytrwałym pielgrzymem i turystą swo-
je tajemnice. W podziemiu kaplicy U Kajfasza 
wędrowiec zagłębi się w mroki niezwykle su-
gestywnej ciemnicy, a pod obiektem poświę-
conym świętej Marii Magdalenie dostrzeże być 
może ślady wczesnośredniowiecznego grodzi-
ska. Bezcenny a urokliwy kompleks architekto-
niczno-krajobrazowy tworzą 43 kaplice, w tym 5 
drewnianych i 38 murowanych, a każda z nich 
dostarcza uniesień jednako religijnych, kulturo-
wych i estetycznych.

Boś Ty róży kwiat. 
Do Ciebie woła, niebieska Królowo, 
cały, szeroki świat.

Ale jak zamek w Przemyślu pozostaje nie 
tylko nieocenionym zabytkiem, ale za spra-
wą teatru Fredreum także siedzibą muz, 
świątynią kultury i sztuki, tak Kalwaria Pa-
cławska obok swej architektonicznej war-
tości wciąż szczyci się swoją kulturalno-
-religijną rolą, która zaklęta w obrzędach, 
misteriach i pobożnych pieśniach ożywa 
szczególnie w czasie uroczystości i insce-
nizacji Wielkiego Tygodnia oraz procesji 
i nabożeństw ku czci Matki Boskiej Zielnej 
i Matki Boskiej Siewnej, mimo że zarzuco-
no już niestety dawne obrzędy z 2 maja i 2 
sierpnia. Wielkie tłumy wiernych w ważniej-
sze święta i małe grupki pielgrzymów na 
co dzień wędrują zalecanymi trasami Drogi 
Krzyżowej (14 stacji), Dróżek Pana Jezusa 
(28 stacji), Dróżek Matki Bożej Bolesnej (16 
stacji) oraz Dróżek Pogrzebu i Wniebowzię-
cia Matki Bożej (14 stacji).
Albowiem w przejmujących pieśniach, kilka-
krotnie tutaj cytowanych, pełnych zapału mo-
dlitwach i poruszających misteriach najpełniej 
ożywa duch Kalwarii Pacławskiej, błąkający 
się po okolicznych wzgórzach i dolinie Wiaru, 
a napełniający swym czarem ten szczegól-
ny zakątek Pogórza Przemyskiego. Na równi 
z nastrojowym Przemyślem, eleganckim Kra-
siczynem, flisackimi tradycjami i smutnym już 
dziś wspomnieniem o dawnym spotkaniu kul-
tur nad Sanem kreśli on niezwykły obraz tej 
jedynej w swoim rodzaju ziemi... 

● Pogórze Przemyskie
A. Dylewski, Śladami kultur pogra-

nicza. Od Gdańska do Ustrzyk Dol-
nych, Bielsko-Biała 2004

D. Hop, Przewodnik po Przemyślu, 
Przemyśl 2012

D. Hop, Szwejk w Przemyślu. Prze-
wodnik szlakiem przygód dobrego 
wojaka w Twierdzy Przemyśl, Prze-
myśl 2012

S. Kryciński, Pogórze Przemyskie, 
Pruszków 2007

Ż. Niedbała, Zamek w Krasiczynie, 
Wrocław 2011

M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik 
po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie 
i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919

J. Polaczek, Zamek w Przemyślu, 
Przemyśl 2008

● Kalwaria Pacławska
M. Gosztyła, J. Szpyt, Sanktuarium 

Męki Pańskiej i Matki Bożej Kal-
waryjskiej w Kalwarii Pacławskiej, 
Kalwaria Pacławska 2013

K. Hura, Z.J. Kijas, Na dróżkach kal-
waryjskich. Droga Krzyżowa, Kal-
waria Pacławska 2004

K. Hura, I. Żołnierczyk, Na dróżkach 
kalwaryjskich. Dróżki Pogrzebu 
i Wniebowzięcia Matki Bożej, Kal-
waria Pacławska 2004

K. Hura, I. Żołnierczyk, Na dróżkach 
kalwaryjskich. Dróżki Matki Bożej 
Bolesnej, Kalwaria Pacławska 2004

S. Kryciński, Pogórze Przemyskie, 
Pruszków 2007

I. Żołnierczyk, Na dróżkach kalwaryj-
skich. Dróżki Pana Jezusa, Kalwaria 
Pacławska 2005

www.kalwariapaclawska.pl/b/histo-
ria/0?r=
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Zakończono wieloletni proces rewita-
lizacji drewnianego kościoła św. Sta-
nisława B.M. Wyremontowano dach 
(zlikwidowano blachę i przywrócono 
pokrycie gontem), sygnaturkę oraz oto-
czenie kościoła (odprowadzenie wód 
opadowych, instalacja odgromowa i na-
głaśniająca). Wykonawcą wszystkich 
robót był Zakład Budowlano-Konserwa-
torski „ARKADY” z Jarosławia.
Obecny kościół zbudowany został 
między 1670 a 1679, a jego konsekra-
cji dokonał w 1683 r. biskup sufragan 
krakowski Mikołaj Oborski. Przebudo-
wany i powiększony w latach 1920-
-1932 (przedłużono korpus nawy oraz 
podwyższono wnętrze przez wpro-

wadzenie w miejsce płaskich stropów 
sklepienia pozornego). Kolejny remont 
przeprowadzono w latach 1960-1961. 
Kościół w Jodłowej jest to budow-
la konstrukcji zrębowej, zbudowana 

z drewna modrzewiowego i jodłowe-
go, na podmurówce z kamienia. Na 
ścianach zewnętrznych po remoncie 
w 2014 r. przywrócono pokrycie gon-
tem, wcześniej  były odeskowane. 

W Jodłowej odnowili świątynię
ARCHITEKTURA DREWNIANA KRZYSZTOF ZIELIŃSKI
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Synagoga została spalona w 1943 r. Placów-
ka muzealna posiada jednak pełną doku-
mentację zabytku, którą udostępniły Insty-

tut Sztuki Polskiej Akademii Nauk oraz Zakład 
Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. 
Prace wykonywane są metodami tradycyjnymi 
i dlatego jodłowe bale ciosane będą toporami. 
Po odbudowie synagoga będzie jednym z ele-
mentów Rynku Galicyjskiego.
W odtworzonym obiekcie eksponowane 
będą liczne judaica, które posiada skansen 
w swoich zbiorach, z których większość eks-
ponowana była jedynie okazjonalnie.

„...Według Marii i Kazimierza Piechotków, 
pierwsza bożnica w Połańcu istniała w 1727 
r. Miała być ona kilkakrotnie w swojej historii 
remontowana, a całkowicie została zniszczo-
na w czasie II wojny światowej. Sala główna 
drewnianej synagogi w Połańcu w planie zbli-
żona była do kwadratu o wymiarach 10,80 m na 
10,50 m. Wysokość ścian od górnego wieńca 
wynosiła 4,50 m, w najwyższym miejscu skle-
pienia miała 6,50 m. Od zachodu znajdowała 
się w przyziemiu sień i izba, poprzedzone pod-
cieniem, nad nimi mieścił się babiniec. Dostęp-
ny był on z dwukondygnacyjnej, pięcioprzęsło-
wej galerii z przęsłem środkowym wysuniętym 
ku przodowi. W skrajnie południowym przęśle 
wbudowano jednobiegowe schody. Ściany 

zrębowe z lisicami, otoczone z zewnątrz kon-
strukcją przysłupową, stanowiły słupy podtrzy-
mujące skrzynię, złożoną z leżących nad sobą 
belek, trzech wzdłuż ścian sali i dwóch w części 
zachodniej, połączonych w węgłach na zamek. 
Słupy wzdłuż ścian w przekroju kwadratowym. 
Słupy galerii oprofilowane, parterowe w prze-
kroju kwadratowe, ze sfazowanymi narożni-
kami, słupy piętra w postaci wydłużonych tra-
lek, skrajne o wysokości dwóch kondygnacji, 
w poziomie stropu międzypiętrowego dodatko-
wo nierzeźbiony. Słupy przybudówki o przekro-
ju kwadratowym, nieoprofilowane, świadczą, 
być może, o późniejszym jej dostawieniu. Cały 
budynek przykrywał dach krokwiowy – jętko-
wy, czterospadowy, o stosunkowo niewielkim 
nachyleniu, od zachodu z małym szczytem 
i przedłożeniem połaci nad przybudówkę gale-
rii. Nad salą w więźbę wbudowane było czworo-

boczne sklepienie zwierciadlane, 
podparte fasetą. Więźba i sklepie-
nie osadzone były na obiegającym 
salę ruszcie, złożonym z pozio-
mych belek ułożonych poprzecz-
nie na górnym wieńcu ścian, zwią-
zanych od zewnątrz ze skrzynią 
konstrukcji przysłupowej, od wnę-
trza z belką stanowiącą podparcie 
dla krążyn sklepienia. Odeskowa-
nie osadzonych między ścianami 
a belką krążyn, tworzyło wspo-
mnianą fasetę. Krokwie osadzone 
były nad salą w beleczkach rusztu, 
nad babińcem w belkach stropo-
wych, Stop nad babińcem podpar-
to dodatkowo dwoma rzędami słu-
pów. Drzwi zewnętrzne szerokie, 

Jesienią 2014 r. w Muzeum 
Budownictwa Ludowego 
w Sanoku rozpoczęły się 
prace rekonstrukcyjne przy 
odtworzeniu XVIII-wiecznej 
synagogi z Połańca (woje-
wództwo świętokrzyskie). 
Po zakończeniu prac po-
wstanie budynek o 22 m 
długości i 11 m szerokości. 
Czterospadowy dach dwu-
kondygnacyjnej budowli 
zostanie pokryty gontem. 
Bożnica znajdzie się w nie-
dalekim sąsiedztwie gotyc-
kiego kościoła św. Mikoła-
ja Cudotwórcy z Bączala 
Dolnego i cerkwi grecko-
katolickiej; ma za zadanie 
przypominać o mozaice 
wyznaniowej Galicji w II 
połowie XIX w.

Rekonstruują 
drewnianą bożnicę

JUDAIKA OPR. KRZYSZTOF ZIELIŃSKI

RZESZÓW

SANOK
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Zdjęcia (2) ze zbiorów Insty-
tutu Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie oraz Za-
kładu Architektury Polskiej 
Politechniki Warszawskiej 
(www.facebook.com/skan-
sen.mblsanok)
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jednoskrzydłowe, klepkowe. Nadproże u góry 
wycięte w łuk koszowy, ościeżnica oprofilowa-
na. Drzwi w sieni do sali prostokątne, dwuskrzy-
dłowe, płycinowe. Okna sali pojedyncze, u góry 
zakończone łukiem koszowym, dwa w ścianie 
wschodniej i po trzy w ścianach bocznych. Okna 
w pozostałych pomieszczeniach prostokątne, 
w oknach sali witraże. Połączenie sali z babiń-
cem wąską szparą wypełnioną tralkami. W sali, 
wzdłuż ściany zachodniej, wyniesione o czte-
ry stopnie ponad poziom podłogi i wydzielone 
balustradą – dwa chórki dla chederu. Aron ha-
-kodesz – jednoprzęsłowy ze skrzydłami i nad-
stawą. Szafa obramiona zdwojonymi kolumien-
kami. Gzymsowanie wygięte w łuk odcinkowy. 
Nadstawa, z bocznymi skrzydłami, zwieńczona 
koroną mieściła prawdopodobnie Tablicę Przy-
kazań. Schodki na podest ustawione na osi, 
zamykane furtką. Bima – ośmioboczna altana 
z balustradą z toczonych tralek. Słupki w formie 
balasów połączone łukami odcinkowymi, żebra 
baldachimu wycięte z desek. Polichromia ścian 
i sklepienia nawiązywała do form namiotowych. 
Płasko malowana bez modelunku, obwiedziona 

kreską. Podział ścian na pola międzyokienne 
i podokienne listwami i bordiurami. Na fasecie 
namalowane na przemian w okrągłych meda-
lionach znaki zodiaku i rozety oraz w giobkach 
– symboliczne zwierzęta. Tło sklepienia stano-
wiły zwoje wici roślinnych z kwiatami i rozetami. 
Wśród nich okrągłe pola z napisami, rozwinię-
te Tory adorowane przez zwierzęta, miasto na 
Lewiatanie, lew zmagający się z jednorożcem, 
skrzydlate smoki...” 

Źródło: http://www.sztetl.org.pl/
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Dobiegły końca prace remontowo-
-konserwatorskie przy drewnianym, 
zabytkowym kościele św. Bartłomieja 
Apostoła w Łękach Górnych sprzed 
1484 r. (gm. Pilzno). Zrealizowane 
przez Konsorcjum „Renowator” z Ra-
dymna z sukcesem roboty trwały od 
2011 do końca 2014 r. Wykonano 
m.in. remont murowanej zakrystii, 
kamiennych fundamentów, podwalin, 
remont bardzo zniszczonej więźby 
dachowej wraz z wymianą pokrycia na 
istniejący pierwotnie gont. Odnowiono 
elewację, wykonano miedziane obrób-
ki wieży i sygnaturki. Z końcem 2013 r. 
wykonano prace konserwatorskie przy 
zabytkowym ogrodzeniu, a do końca 
2014 r. zostały przeprowadzone pra-
ce: remont kapliczki, ambony polowej 
oraz odtworzono kamienne schody 
z nieregularnych płyt piaskowca. Do 
zakończenia całkowitych planowa-
nych dokumentacją prac pozostało 
jedynie odtworzenie kamiennej drogi 
procesyjnej. Prace budowlano-konser-
watorskie zostały realizowane dzięki 
dofinansowaniu głównie ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, jak również przy pomo-
cy dotacji od Podkarpackiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Przemyślu, Samorządu Gminnego 
w Pilznie oraz częściowo wkładu wła-
snego członków parafii. Wartość prac 
remontowo-konserwatorskich przy 
obiekcie wyniosła ok. 2 mln zł.

W Łękach Górnych parafia rzymsko-
katolicka istniała już w 1325 r. (inne 
źródła podają rok 1373). Według daty 
nad portalem (usuniętym w 1934 
r.) budowla powstała przed 1484 r. 
Dziedzicami Łęk byli wówczas bracia 
Stanisław oraz Jakub Zaklika herbu 
Topór i być może to oni ufundowali 
świątynię. W XVII w. od północy do-
dano murowaną zakrystię z fundacji 
Katarzyny z Lubienieckich Łętowskiej. 
W dotychczasowej literaturze uznaje 
się, że w II. poł. XVIII w. do kościoła 
dostawiono wieżę. Ostatnie badania 
przeprowadzone metodą analizy den-
drochronologicznej pozwalają ustalić 
jej budowę na okres 1878-1879. 
Świątynia jest budowlą orientowa-
ną, konstrukcji zrębowej łączonej 
na jaskółczy ogon, na podwalinach 
z kamienia łamanego. Ściany ze-

wnętrzne szalowane są pionowo, 
w dole umieszczono fartuch osła-
niający podwaliny. Korpus kościoła 
jest szerszy niż prezbiterium, trój-
nawowy z prezbiterium zamkniętym 
trójbocznie, przy którym od płn. stoi 
zakrystia murowana z cegły i kamie-
nia, otynkowana. 

Gotycki kościół jak nowy
ARCHITEKTURA DREWNIANAKRZYSZTOF ZIELIŃSKI

K
rz

ys
zt

of
 Z

ie
liń

sk
i (

3)

Kościół przed kapitalnym remontem 
(1) oraz po jego zakończeniu (2,3) 
przeprowadzonym przez Konsor-
cjum Renowator z Radymna
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Chociaż kolekcja nosi imię Dąmbskich 
na cześć jej założyciela Łukasza, 
wieloletniego sekretarza stanów ga-

licyjskich, trzeba pamiętać o wsparciu, jakie-
go Anna udzieliła lwowskiemu kolekcjonero-
wi, zapisując mu obrazy, sztychy i księgozbiór 
odziedziczony po ojcu Ignacym - wytrawnym 
znawcy sztuki i bibliofilu. Zachowane do dziś, 
jakże cenne regestry zawartości Galerii nie wy-
odrębniają obrazów, które mogłyby pochodzić 
z legatu Cetnerówny. Możemy domyślać się, 
że były nimi portrety Anny oraz dwa znakomi-
te przykłady europejskiego malarstwa: Połów 
pereł i korali Jacopo Zucchiego i U lichwiarza 
Georgesa de La Tour. Dwa ostatnie dzieła, po-
zostające dziś w Lwowskiej Galerii, pochodziły 
z domu książąt Lotaryńskich. Zapewne czwarty 
małżonek Anny, Karol Eugeniusz de Lorraine 
Elboeuf et Lambesc, podarował je Cetnerom. 

Rejestr zbiorów sporządzony po śmierci 
Łukasza w 1824 r. wymienia dwa portrety ks. 
Lotaryńskiej. Autor spisu określa jeden z wize-
runków Anny jako „płótno pani Le Brun”. Drugi 
- bez nazwiska wykonawcy - odnosi się nie-
wątpliwie do obrazu Labruzziego. 

Anna z Cetnerów wspierając zbieracką 
pasję Dąmbskiego wspaniale zapisała się 
w dziejach Galerii. Sama nie przejawiała ko-
lekcjonerskich zainteresowań swojego ojca, 

czy zaprzyjaźnionego z nią se-
kretarza stanów galicyjskich. 
Nie gromadziła pamiątek naro-
dowych, jak to czyniła Izabela 
Czartoryska w Puławach. Nie 
dekorowała swoich rezydencji 
zbiorami artystycznymi wysokiej 
klasy za przykładem Heleny Ra-
dziwiłłowej, urządzającej pałac 
w Nieborowie. Księżna Lotaryń-
ska nie posiadała podobnych 
zamiłowań, bo wszelką uwagę 
poświęcała własnej osobie. Od 
wczesnej młodości otaczała ją 
opinia rozkapryszonej jedynacz-
ki, „wychowanej po francusku 
i rozpieszczanej po polsku”.

Anna przyszła na świat w 1758 
r. w rodzinie Ignacego Cetnera 
i Ludwiki z Potockich, właścicieli 

kresowej fortuny magnackiej. Ignacy - woje-
woda bełski, kuzyn biskupa Krasickiego, był 
człowiekiem o zainteresowaniach na miarę in-
telektualisty epoki oświecenia. Kolekcjonował 
numizmaty, dzieła sztuki, osobliwości natury, 
przywożone z częstych podróży po Europie. 
Stworzył wspaniały księgozbiór i realizował 
swoje pasje przyrodnicze. Zakładał ogrody 
i oranżerie z egzotyczną roślinnością w Krakow-
cu i w podlwowskiej Cetnerówce. Jego olbrzymi 
majątek topniał z powodu nieprzemyślanych 
zakupów i pożyczek, których łatwo udzielał jako 
człowiek dobrotliwy i naiwny.

Urodziwą i wykształconą córkę wyposażył 
wianem obejmującym dobra na Rusi Czerwo-
nej, na Wołyniu i w Lubelskiem. Pierwszym 
mężem 16-letniej Anny został litewski marsza-
łek Józef Sanguszko. Utracjusz nie stroniący 
od kieliszka, zapalony myśliwy, musiał być 
jednak uroczym człowiekiem skoro małżonka 
długo opłakiwała jego przedwczesną śmierć, 
która nastąpiła na skutek upadku z sań w cza-
sie polowania. Roman, jedyny syn małżeńskiej 
pary zmarł w wieku lat piętnastu. Po każdym 
z tych dramatycznych przeżyć Anna zamy-
kała się w warszawskim klasztorze ss. sakra-
mentek z intencją pozostania tam na zawsze. 
Jednak po miesiącach żałoby i kontemplacji 
wydobywali ją z odosobnienia kolejni preten-
denci do jej ręki. Niespełna rok po śmierci 
Józefa przyjęła oświadczyny przystojnego ge-
nerała artylerii litewskiej Kazimierza Nestora 
Sapiehy. Pan młody wszedł w małżeństwo 
z Anną w rycerskiej chwale i w glorii sukce-
sów erotycznych, odnoszonych na wersalskim 

Uwieczniona na płótnie po-
dobizna Anny z Cetnerów 
Potockiej, późniejszej ks. 
Lotaryńskiej jest dziełem 
mało znanego rzymskie-
go malarza Pietro Labruz-
ziego (1739-1805). Obraz 
sygnowany przez autora 
i opatrzony datą 1791 trud-
no zaliczyć do wybitnych 
przykładów sztuki portre-
towej. Zanim przejdę do 
omówienia kompozycji 
śpieszę wyjaśnić, że wszel-
kie warsztatowe niedostatki 
bledną wobec ikonograficz-
nej wartości obrazu. Płótno 
bowiem przedstawia jedyny 
wizerunek Anny zachowany 
w Galerii Dąmbskich, roz-
dzielonej przez historyczne 
wydarzenia między muzea 
w dwóch krajach: Lwowską 
Galerię Sztuki i Muzeum 
Okręgowe w Rzeszowie.

Portret Anny 
z Cetnerów

SPOTKANIE Z DZIEŁEM BARBARA ADAMSKA
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Portret Anny 

Pietro Labruzzi, portret Anny z Cetnerów Potoc-
kiej, 1791 r., Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

Franz Joseph Pitschmann, 
portret Kazimierza Nestora 
Sapiehy, 1787, Lwowskie 
Muzeum Historyczne
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dworze. Mariaż oparty na finansowych kalku-
lacjach obu rodzin nie przetrwał głównie z po-
wodu hulaszczego życia Sapiechy. Uzyskanie 
kościelnego rozwodu i procesy o podział ma-
jętności trwały długo i sporo kosztowały. Anna 
po wyswobodzeniu się z nieudanego związku 
stanęła na ślubnym kobiercu z Kajetanem Po-
tockim, starostą urzędowskim. Najpoczciwszy 
z jej małżonków, bezgranicznie zakochany bez 
wzajemności, cierpliwie znosił awantury i ataki 
hipochondrii kapryśnej połowicy, czym nudził 
ją. Małżonkowie odbyli w podróż poślubną do 
Włoch. W Wiecznym Mieście pani Kajetanowa 
pozowała do portretów dwóm najmodniejszym 
wówczas malarkom: Angelice Kauffmann 
(1741-1807) i Elisabeth Vigee-Lebrun (1755-
-1842) oraz mniej sławnemu, słabiej utalento-
wanemu Labruzziemu.

Neoklasycyzm, który pojawił się w sztuce 
ok. połowy XVIII w. wiązał się z ideami oświe-
cenia. Po raz kolejny w dziejach nowożytnej 
kultury elity intelektualne i artystyczne żywo 
zainteresowały się antykiem. Fascynację 
światem starożytnych Greków i Rzymian po-
budziły archeologiczne odkrycia Pompejów 
i Herkulanum, miast zasypanych przez po-
pioły Wezuwiusza. Niemiecki historyk Johann 
Joachim Winckelmann (1717-1768) napisał 
pierwsze dzieje starożytnej sztuki, definiując ją 
w kategoriach „szlachetnej prostoty i spokoj-
nej wielkości”. Epokę Oświecenia poprzedziły 
potężne dziejowe burze, którym dała początek 
francuska rewolucja. Po Kongresie Wiedeń-
skim, kończącym wojny napoleońskie nadal 
były żywe idee francuskich encyklopedystów, 
postulujących moralne i społeczne odrodzenie 
sztuki. Dlatego w kulturze antyku poszukiwano 
harmonijnego ładu i budujących duchowych 
treści. Kreowanym moralnym przykładom mia-
ły służyć pomniki, popiersia, statuy, portrety: 
filozofów, myślicieli, artystów, uczonych.

W XVIII-wiecznej Italii panowała kosmopo-
lityczna atmosfera. Tworzyli ją przedstawicie-
le obcych nacji podróżujący po włoskim kra-
ju, urzeczeni pięknem jego przyrody, a nade 
wszystko zainteresowani pamiątkami staro-
żytności. Nie tylko sztuka antyku fascynowała 
zamożnych, dobrze urodzonych przybyszów: 
z Anglii i z obszarów Europy Środkowej czy Pół-
nocnej. Podróżnicy ci, wywodzący się z kręgów 
arystokratycznych i intelektualnych, doceniali 
artystyczne dokonania twórców aktualnie dzia-
łających we Włoszech. Z wojaży obowiązkowo 
przywozili pamiątki, przeznaczone do dekoro-
wania wnętrz rezydencji: począwszy od obra-
zów w postaci malowniczych widoków i portre-
tów po rzeźbione popiersia, posągi i reliefy.

Pompeo Batoni (1708-1787) nadawał w Rzy-
mie ton malarstwu portretowemu. Z naturalno-
ścią i elegancją malował podobizny przedsta-
wicieli międzynarodowej arystokracji w stylu 

francuskiego akademizmu łącząc je z inspiracja-
mi płynącymi ze sztuki Rafaela. Zgodnie z ten-
dencjami epoki uzupełniał portrety cytatami 
z antyku w postaci starożytnych rzeźb lub bo-
gato dekorowanych detali architektonicznych.

W Wiecznym Mieście spod pędzla niemiec-
kiego artysty Johanna Heinricha Wilhelma Ti-
schbeina (1751-1829) wyszedł najsłynniejszy 
wówczas portret znanej osobistości, przed-
stawionej na tle reliktów antycznego Rzymu 
(Goethe w Kampanii). Malarz zaprzyjaźniony 
z wielkim poetą wprowadził do rozległego kra-
jobrazu tuż za postacią Johanna Wolfganga 
kamienny relief z wyobrażeniem Ifigenii jako 
aluzję do powstającego aktualnie jego wier-
szowanego dramatu Ifigenia w Taurydzie. 

U schyłku XVIII stulecia działała w Rzymie 
Elisabeth Vigee-Lebrun (1755-1842). Wy-
buch rewolucji francuskiej zmusił ulubioną 
portrecistkę Marii Antoniny do opuszczenia 
własnego kraju. Liczne podróże do europej-
skich stolic przynosiły jej sukcesy artystycz-
ne. Ze szczególnym upodobaniem malowała 
wdzięczne, subtelne wizerunki dzieci i kobiet 
w stylu, który łączył sentymentalną nastrojo-
wość z klasyczną formą.

W 1791 r. Anna i Kajetan Potoccy odwiedzi-
li rzymskie atelier malarki. Po latach pani Vi-
gee-Lebrun wspomni z niesmakiem w swoich 
pamiętnikach o polskiej arystokratce opowia-
dającej wyłącznie o sobie samej i utyskują-
cej na obecnego męża. W efekcie odwiedzin 
w pracowni francuskiej artystki powstał ro-
mantyczny portret Anny. Malarka odtworzyła 
właściwą tej epoce aurę sentymentalizmu, 
ujmując modelkę w swobodnej, wdzięcznej 
pozie, w najmodniejszym, trochę niedbałym 
stroju na tle nastrojowego krajobrazu z po-
tężnym drzewostanem i wodospadami Tivoli. 
Zgodnie z konwencją, przyjętą przez artyst-

Elisabeth Vigee-Lebrun, 
portret Księżnej Anny Po-
tockiej, 1791, Kimbell Art 
Museum, Forth Worth

Johann Heinrich Wil-
helm Tischbein, Goethe 
w Kampanii, 1787,  
Stadelsches Kunstinsti-
tut, Frankfurt
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kę oblicze portretowanej winno było wyrażać 
„czuły smutek”. Jednak na twarzy Anny poja-
wia się łagodny, niemądry uśmiech – wyraz 
bezmyślności i samozadowolenia. Portret 
Kajetanowej Potockiej postrzegany jest jako 
najciekawsze i najbardziej malownicze dzie-
ło z rzymskiego okresu twórczości Vigee-Le-
brun. Obraz pozostaje poza naszym krajem. 
Jest własnością Kimbell Art Museum w Forth 
Worth, dokąd trafił z wiedeńskiej kolekcji 
Lanckorońskich. Muzeum Narodowe we Wro-
cławiu posiada niezłą kopię z pocz. XIX w., 
wiernie odtwarzającą oryginał.

Angelica Kauffmann (1747-
-1807) wielka rywalka Vigee-
-Lebrun w Wiecznym Mieście 
stworzyła monumentalny wi-
zerunek przyszłej księżnej 
Lotaryńskiej. Przebrała polską 
arystokratkę w kostium an-
tycznej heroiny. Pani Kajeta-
nowa z wieńcem na głowie, 
w powiewnych białych sza-
tach, obejmuje urnę ustawioną 
na cokole; w tle perspektywa 
angielskiego parku. Płótno 
noszące sygnaturę malarki 
z datą „1791” powstało w kon-

wencji sentymentalnego idealizmu - nie wolnej 
od patosu i sztuczności.

Portret z kolekcji Dąmbskich w rzeszow-
skim Muzeum przywodzi na myśl porażające 
swoją martwotą pompatyczne popiersia, któ-
rymi XVIII-wieczni rzeźbiarze, powierzchow-
nie traktujący antyczne wzorce wypełniali 
ogromne przestrzenie w galeriach i glipto-
tekach. Pietro Labruzzi, mistrz konwencjo-
nalnych wizerunków, ujął Annę w zwróconą 
w trzech czwartych w prawo. Z lica portreto-
wanej przypominającego twarzyczkę porce-
lanowej lalki odczytujemy znaną już z dzieła 
Vigee-Lebrun płytkość i znudzenie, a może 
lekceważącą wyniosłość. Ubiór i uczesanie 
pani Potockiej pozostają w zgodzie tren-
dami ówczesnej mody. Głowę okala burza 
ciemnych loków, krótko przyciętych, cie-
niowanych, zapewne też tapirowanych na 
wzór „frisure basse” - koafiury wprowadzo-
nej przez Marię Antoninę. Jej biała suknia 
z widocznym fragmentem bufiastego ręka-
wa to „chemise” - koszulka również chętnie 
noszona przez nieszczęsną królową Francji 
w pałacowym zaciszu, jak i w czasie zabaw 
w pasterkę w sielankowej wiosce wersal-
skiego parku. Suknię Anny z cienkiej, kosz-
townej bawełny przytłacza płaszcz, spięty 
na ramieniu broszą. Sztywna materia jasno-
ametystowej barwy łamie się w ostre trójkąt-
ne fałdy. Malarz narzucił na suknię modelki 
niepasującą do stroju ciężką draperię jako 
namiastkę antycznego kostiumu. Ze staro-
żytnego świata pochodzi jeszcze kolumnada 
na wzniesieniu, majacząca mgliście w słabo 
rozbudowanym pejzażowym tle.

Obraz Pietro Labruzziego, mało wyrafino-
wany pod względem kompozycji, nie zachwy-
ca również swoją kolorystyką. W portrecie 
Anny Potockiej uderza brak harmonii widocz-
nej w zestawieniu chłodnych zieleni, błękitu 
z liliowym różem, zimnym brązem i śnieżną 
bielą. Nie łagodzi go ciepła, perłoworóżowa 
karnacja modelki. Malarze klasycyzmu sto-
sowali na ogół powściągliwą gamę barw sub-
telnie różnicowanych walorowo. Labruzziemu 
zabrakło tej umiejętności. Cienie położone na 
płótnie stały się w efekcie brudnymi plamami, 
pozbawiającymi kompozycję lekkości. 

Wizerunek przyszłej ks. Lotaryńskiej, pozo-
stający do dziś w zbiorach malarstwa w rze-
szowskim Muzeum jest najsłabszym pośród 
trzech rzymskich portretów, uwieczniających 
modelkę w czasie jej podróży po Italii w 1791 
r. Jednak mimo warsztatowych niedoskona-
łości obraz Labruzziego jest nieocenionym 
ikonograficznym dokumentem. Jest bowiem 
jedynym zachowanym w tej kolekcji portretem 
Anny z Cetnerów, która przekazując Łukaszo-
wi dzieła sztuki stworzyła podstawę dla po-
wstania Galerii Dąmbskich. 

Angelica Kauffmann,  
portret księżnej Anny 

Potockiej, 1791, Muzeum 
Narodowe w Warszawie

W
ik

iC
om

 (
2)

Bibliografia – wybór
Chudzikowski A., Malarstwo au-

striackie, czeskie i niemieckie, 
Warszawa 1964.

Gutkowska-Rychlewska M., Historia 
ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków, 1968.

Lenzi Iacomelli C., Początki klasycy-
zmu w: Wielka Historia Sztuki, T.6, 
Warszawa 2011.

Lenzi Iacomelli C., Podróżnicy 
i kolekcjonerzy w: Wielka Historia 
Sztuki, T.6, Warszawa 2011.

Lewicka - Morawska A., Klasycyści 
w Rzymie i Paryżu na przełomie 
XVIII i XIX wieku w: Sztuka Świata, 
T.8, Warszawa 1989.

Steiborn B., Katalog zbiorów malarstwa 
krajów romańskich, Wrocław 1982.

Wasylewski S., Portret kobiecy w Pol-
sce XVIII wieku, Warszawa 1926.

Wasylewski S., Portrety polskie Elż-
biety Vigee-Lebrun, Lwów 1927.

Winiarska K., Anna księżna Lotaryńska 
w: Przemyski Przegląd Kulturalny

Kwartalnik 3/2006, Przemyśl.
Żurawska T., Dzieje Galerii Dąmbskich 

w: Rocznik Muzeów Województwa 
Rzeszowskiego, Rzeszów, 1968.

SPOTKANIE Z DZIEŁEM

Pietro Labruzzi, Portret 
Giovanniego Battisty Pi-
ranesiego, 1779, Museo di 
Roma - Palazzo Braschi



33

Nowy właściciel Boguchwały Teodor Lubo-
mirski (1683-1745) znany był ze swoich 
licznych podbojów miłosnych (uwiódł m.in. 

metresę swojego ojca), gwałtów i rabunków. 
Zyskał nawet przydomek „książę piekielnych 
ciemności”. W czasie wojny północnej w XVIII w. 
w jej polskim epizodzie, szczególnie na Spiszu 
dopuszczał się licznych nadużyć i aktów prze-
mocy. Pobierał w swoich dobrach liczne kon-
trybucje, dopuszczał się, ze swoim prywatnym 
wojskiem, licznych gwałtów na szlachciankach. 
Na zamku w Lubowli więzienia księcia pękały 
ponoć od nadmiaru nieszczęśników, zamknię-
tych tu z jego rozkazu. Był początkowo prze-
ciwnikiem króla Augusta II Sasa, jednak pod 
wpływem stryja Hieronima, hetmana wielkiego 
koronnego przeszedł do obozu zwolenników 
monarchy. W 1705 r. ponownie jednak odstąpił 
od Sasa przystając do obozu Stanisława Lesz-
czyńskiego. W Rawiczu został nawet przyjęty 
przez króla szwedzkiego Karola XII. 

Prawdziwy skandal w kręgach polskiej ma-
gnaterii wybuchł po tym, jak książę odbił (inna 
wersja mówi, że… odkupił ją) krakowskiemu 
kupcowi Janowi urodziwą małżonkę Elżbietę 
Cumming, którą w 1724 r. oficjalnie poślubił. 
Ten mezalians z mieszczką spowodował, że 
elity odwróciły się od Teodora i skazały na to-
warzyskie wygnanie. Pod koniec życia książę 
– zgodnie z zaleceniem spowiednika - odre-
montował kościół farny w Łańcucie i odbudo-
wał kościół dominikanów w tym mieście. Kiedy 
wystawił kościół w Boguchwale (trzeci i ostatni 
jako wotum przebłagalne za swoje nikczem-
ne dotąd życie, wcześniej wystawił kościoły 
w Przybyszówce i Zgłobniu) miał rzec: „Bogu 
chwała, iż szczęśliwie ukończyłem”. Stąd 
podobno wzięła się nazwa miejscowości Bo-
guchwała, a król August II Sas urzędowo po-
twierdził tę nazwę w 1728 r. przy okazji nada-
nia osadzie praw miejskich.

Urokliwy pałacyk w Boguchwale składał się 
z trzech piętrowych pawilonów oraz dwóch 
parterowych łączników. Od strony ogrodowej 
znajdowała się galeria z podcieniami, w dalszej 
odległości tarasowy ogród pałacowy i oranże-
ria. Od strony zachodniej usytuowano park 
z sztucznym jeziorem i wysepką. Całość przy-
pominała podwarszawski Wilanów, w układzie 
architektonicznym obiektu odnajdywano także 
wpływy szkoły drezdeńskiej. Obecnie pałac 
składa się z piętrowego pawilonu nakrytego 
dachem mansardowym i parterowego łącznika 

Wojewoda krakowski Teodor Lubomirski nabył 
w 1724 r. od Macieja Ustrzyckiego dobra w oko-
licy Rzeszowa, w tym Piotraszówkę, nazwaną 
później Boguchwałą. Wkrótce książę rozpoczął 
budowę kompleksu pałacowo-kościelnego (na 
terenie dzisiejszego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego). Na malowniczej, stromo opadającej 
skarpie postawił w 1728 r. wspaniały pałac oto-
czony parkiem z tarasami oraz – na miejscu 
starego drewnianego, grożącego zawaleniem 
kościoła – nową świątynię św. Stanisława Bi-
skupa, konsekrowaną 31 sierpnia 1729 r. przez 
sufragana przemyskiego biskupa Andrzeja 
Pruskiego. Pałac w Boguchwale jest jednym 
z piękniejszych przykładów późnobarokowej 
architektury rezydencjonalnej w Polsce, kiedyś 
porównywany do... zespołu pałacowo-parkowe-
go w Wilanowie.

Rezydencja 
„księcia piekielnych ciemności”

ARKADIUSZ BEDNARCZYK NA TURYSTYCZNYM SZLAKU
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z dachem dwuspadowym. Od strony ogrodo-
wej obiekt posiada galerię filarowo-arkadową 
z podcieniem. Część środkowa i wschodnia 
korpusu uległa zniszczeniu podczas pożaru, 
który wybuchł w 1751 r. W części ogrodowej 
zachowane są tarasy, schody z kamiennymi 
wazonami, grobla i punkt widokowy, spichlerz 
z 1850 r. Zobaczyć możemy także ogrodzenie 
z bramą wjazdową z poł. XIX w. oraz XVIII-
-wieczną figurę św. Jana Nepomucena.
Wspomniany wcześniej kościół wzniesiono 
na planie prostokąta i jest budowlą oriento-
waną, jednonawową, nakrytą dwuspadowym 
dachem. Od południa przylega do niego loża 
kolatorska, a do apsydy trzykondygnacyjna 
wieża zwieńczona barokową kopułą. Bryła 
kościoła podzielona jest gzymsem na dwie 
kondygnacje. Okna umieszczono w ścianach 
nawy, w skrajnych przęsłach dolnej kondygna-
cji i w środkowym przęśle górnej. Pod prezbi-
terium znajduje się wejście do krypt, będących 
miejscem spoczynku kolatorów świątyni. 
Dominującym elementem XVIII-wiecznego 
wyposażenia świątyni jest ołtarz główny (I poł. 
XVIII w.), w którego polu centralnym umiesz-
czono obraz „Ukrzyżowanie”. W zwieńczeniu 
ołtarza zobaczymy wizerunek patrona kościo-
ła św. Stanisława biskupa. W prezbiterium 
wiszą owalne płótna „Św. Grzegorz w tiarze 
na głowie” oraz „Św. Marcina na koniu”. Dwa 
ołtarze boczne także wykonano w stylu baro-
kowym, ale wstawiono w nie współczesne ob-
razy: „Serce Jezusa” i „Niepokalane Poczęcie 
NMP”. Do zakrystii prowadzi barokowy portal 
drewniany, podobny do loży kolatorskiej. Ele-
mentami uzupełniającymi wyposażenie jest 
barokowy krucyfiks, marmurowa chrzcielnica, 
ambona i kropielnica. Na ścianach zachowały 
się epitafia, m.in. Pawła Starzyńskiego, gene-
rała wojsk koronnych z 1775 r., pochowanego 
we wnętrzu kościoła.

Widok na pozostałości rezydencji od strony kamiennych tarasów i parku

Barokowa świątynia z XVIII w., odnowiona w latach 90. XX w.  
zachwyca finezją proporcji, kształtu i barw

Portret księcia  
Teodora Lubomirskiego  

Fundacja Książąt Lubomirskich 
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Ale prawdziwą ozdobą wnętrza jest, częścio-
wo przemalowana, polichromia pochodząca 
z lat 20. XVIII w.. Sceny figuralne umieszczo-
no na sklepieniu apsydy i nawy, w prezbiterium 
są to sceny „Zmartwychwstanie Chrystusa”, 
„Chrystus w Emaus”, a w nawie: „Bóg Ojciec 
wśród aniołów na obłokach” i „Zesłanie Ducha 
Świętego”. Z kolei na ścianach zachowały się 
wizerunki Ewangelistów oraz alegorie cnót: 
Wiary, Nadziei i Miłości.

Po śmierci Teodora Lubomirskiego, w 1745 r. 
pałac znalazł się w rękach Antoniego Lubo-
mirskiego, bratanka poprzedniego właściciela. 
W 1763 r. zadłużone dobra odkupił generał 
wojsk koronnych Paweł Starzyński, którego po 
śmierci w 1773 r. doczesne szczątki pochowa-
no w podziemiach kościoła. Od połowy XVIII w. 
rezydencja podupadała pozbawiona należytej 
opieki spowodowanej konfliktami majątkowy-
mi właścicieli. W 1805 r. cały majątek nabył 
ziemianin Florian Straszewski. 
Na cmentarzu w Boguchwale znajduje się 
krypta rodowa Straszewskich, Suszyckich i An-
germanów z kaplicą wybudowaną w 1867 r.  
przez Henryka Straszewskiego. Wzniesiona 
jest z cegły, wewnątrz zachowały się niedawno 
odnowione malowidła i ołtarz z obrazem Zmar-
twychwstałego Chrystusa z XIX w. Spoczywa-
ją tu dziedzice Boguchwały: Straszewski, Su-
szyccy oraz Angermanowie. 
Henryk Straszewski (zm.1889) był właścicie-
lem dóbr w Boguchwale i Lutoryżu od 1848 r.,  
działacz społeczny na terenie Rzeszowa 
i okolicy, oświatowiec i współzałożyciel Szkoły 
Ludowej w Boguchwale, organizował pomoc 
stypendialną dla ubogiej młodzieży. Od 1901 
r. właścicielami majątku byli Zenon i Wanda 
Suszyccy. Inżynier Zenon Turczynowicz Su-
szycki był uczestnikiem powstania stycznio-
wego 1863 r., następnie studiował górnictwo 
w Paryżu, wrócił do Galicji i był organizatorem 
kopalni w ropy Ropience, a potem w Bóbrce. 
Dzięki pracy w przemyśle naftowym wzboga-
cił się i wykupił pałac w Boguchwale, przezna-

czając go wraz z żoną w 1921 r. na potrzeby 
Naukowego Zakładu Gospodarczego im. Ze-
nona i Wandy Suszyckich. Córka Suszyckich 
Maria wyszła za mąż za Klaudiusza Angerma-
na, inżyniera, budowniczego kolei Rzeszów-
-Jasło. Od 1902 r. Angerman prowadził bada-
nia geologiczne i poszukiwał ropy naftowej. 
Był odkrywcą złóż ropy i wespół z Henrykiem 
Macherem (przemysłowcem naftowym) zało-
żył kilka szybów naftowych w Męci-
nie pod Krosnem i Rudawce Ryma-
nowskiej. W 1914 r. inż. Klaudiusz 
Angerman utworzył w Boguchwale 
Drużyny Bartoszowe, dla których 
ufundował uzbrojenie i umunduro-
wanie. W okresie międzywojennym 
był pomysłodawcą budowy gazo-
ciągu na trasie Rzeszów - Łańcut 
- Przeworsk - Jarosław - Przemyśl 
– Lwów, niestety nie zrealizowane-
go. Jego ciekawe pomysły przerwa-
ła śmierć, zmarł nagle na atak serca 
na dworcu w Jaśle w 1922 r. w wie-
ku 61 lat. 

Kaplica grobowa na 
cmentarzu w Boguchwale, 
oraz krypty z trumnami 
dawnych właścicieli 
majątku w tej miejscowości

W prezbiterium wiszą owalne płótna (od lewej) „Św. Grzegorz w tiarze na 
głowie” oraz „Św. Marcin na koniu”.

Epitafium Pawła 
Starzyńskiego generała 
wojsk koronnych z 1775 r.
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Ważki element 
krajobrazu

Gorajec został założony w 1564 r. na grun-
tach wsi Żuków przez hetmana wielkiego 
koronnego i ówczesnego starostę luba-

czowskiego Jana Tarnowskiego. Pierwotnie 
osada nazywała się kolejno Nahorajec i Ho-
rajec. Przez pewien czas była przysiółkiem 
Żukowa i tworzyła z nim jedną gromadę, uży-
wającą prawa wołoskiego. Osadnikami byli tu 
Wołosi, lud pasterski przybyły zza Karpat. 
Kolejny starosta lubaczowski Jan Płaza herbu 
Topór, w celu zwiększenia atrakcyjności do 
osiedlania się tu kmieci ufundował w 1586 r. 
drewnianą cerkiew, która była świątynią filial-
ną (tzw. doczerną) parafii w Żukowie. Świą-
tynia w Gorajcu, o typowej konstrukcji zrębo-
wej, została założona na rzucie trójdzielnym, 
z babińcem, dominującą nawą i sanktuarium 
(prezbiterium) oraz obiegającymi wokół cha-
rakterystycznymi sobotami. W II ćwierci XVII 
w. jej wnętrze ozdobiono barwną polichromią. 
Wybudowanie cerkwi na wzgórzu, pośród ba-
gien, nie było przypadkowe. Taka lokalizacja 
podyktowana była celami obronnymi, które 
spełniała świątynia podczas licznych w XVII 
w. najazdów Tatarów. W okresie późniejszym, 

w wyniku rozbudowy, trójdzielna bryła świą-
tyni została przekształcona do planu krzyża 
greckiego. W 1816 r. w miejscu starego wznie-
siono nowe sanktuarium na kamiennej pod-
murówce. W 1835 r. cerkiew otrzymała nowy 
babiniec i chór w nawie. W latach 1899-1900 
poszerzono ją o dwa boczne ramiona przy 
nawie. W ścianach części środkowej wycięto 
duże prześwity oraz poszerzono przejście do 
babińca. Wewnątrz świątyni wykonano także 
nową polichromię (1867–1868). 
Mimo licznych konfliktów i dwóch wojen świa-
towych, ta niezwykła budowla sakralna szczę-
śliwie uniknęła poważniejszych zniszczeń. 
Tragiczne wydarzenia II wojny światowej - 
okupacja sowiecka i niemiecka oraz bratobój-
cze walki polsko–ukraińskie spowodowały, że 
niegdyś gęsto zaludniony Gorajec niemal opu-
stoszał. Ludność ukraińska, stanowiąca więk-
szość mieszkańców wsi, została przymusowo 
wysiedlona w latach 1944–1946 do Ukraiń-
skiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej oraz 
w ramach akcji „Wisła” wiosną 1947 r. na Zie-
mie Odzyskane. Staraniem proboszcza parafii 
rzymskokatolickiej św. Wojciecha w Cieszano-
wie ks. Józefa Kłosa cerkiew adoptowano na 
rzymskokatolicką kaplicę filialną cieszanow-
skiej parafii. Dzięki temu świątynia nie podzie-
liła smutnego losu wielu cerkwi, zniszczonych 
już po zakończeniu II wojny światowej. 
W 1992 r. rozpoczęto jej gruntowne prace re-
nowacyjne. Po demontażu ikonostasu odkryto 
na wschodniej ścianie nawy fragmenty niezna-
nej wcześniej polichromii z II ćwierci XVII w. 

W płn.-wsch. części powia-
tu lubaczowskiego, w po-
bliżu Cieszanowa, malowni-
czo wśród lasów leży wieś 
Gorajec. Na wzgórzu, nad 
potokiem Gnojnik, znajduje 
się tu jeden z cenniejszych 
zabytków drewnianej archi-
tektury sakralnej w Polsce 
– cerkiew greckokatolicka 
Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny z końca XVI w.

NA TURYSTYCZNYM SZLAKU TOMASZ RÓG
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Fot. u góry po prawej:

jedna z ikon namiestnych;

fot. poniżej: ikonostas 
po montażu na dawnym 
miejscu w cerkwi
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Przedstawiają one m.in. Zesłanie Ducha Świę-
tego, Ostatnią Wieczerzę, Zdjęcie z Krzyża, 
Zmartwychwstanie Pańskie oraz Ofiarę Abra-
hama. Malowidła te uznano za jedne z najcen-
niejszych w Polsce. Zdecydowano wówczas 
o przywróceniu pierwotnej, trójdzielnej bryły 
świątyni przez usunięcie bocznych przybudó-
wek. Renowację bryły cennego zabytku archi-
tektury drewnianej zakończono w 2001 r.
Pochodzący z cerkwi, w większości XVIII-
-wieczny ikonostas (najstarsze ikony datuje 
się na XVII w.), w 1995 r. został przewieziony 
do Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi 
Kijowskiej w Krakowie, gdzie poddany został 
renowacji. 14 maja 2011 r. odrestaurowany, po 
16 latach, wrócił do świątyni, a podczas uro-
czystości poświęcił go ówczesny ordynariusz 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej bp. Wacław 
Depo. Dzięki wsparciu finansowemu ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela 
Rusi Kijowskiej w Krakowie, dr. Grażyny Stojak, 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków, a także funduszom parafialnym 
i gminnym, udało się odrestaurować, przetrans-
portować i zamontować na ścianie ikonostaso-
wej ten niezwykle interesujący zabytek sztuki 
sakralnej. Prace nad jego konserwacją prowa-
dził zespół pod kierunkiem konserwator zabyt-
ków Jadwigi Styrny z Krakowa. 
W Dziale Sztuki Cerkiewnej w Muzeum-Zam-
ku w Łańcucie znajdują się pochodzące z tej 
zabytkowej budowli obrazy „Chrzest Chrystu-
sa” (XIX w.) i „Chrystus Pantokrator” (XVII w.), 
a także dwa fragmenty ikony „Zwiastowanie” 
(XVII w.). Przechowywany jest tam również 
interesujący obraz, wiszący niegdyś w ba-
bińcu cerkwi, ufundowany prawdopodobnie 
w pierwszą rocznicę zniesienia pańszczyzny 
(1849 r.) przez gospodarza z Gorajca Hryho-
rija Wójtowicza. Do naszych czasów niestety 
nie przetrwała stojąca niegdyś obok świątyni 
drewniana dzwonnica, wybudowana prawdo-
podobnie na początku XVII w. Na jej miejsce 

przeniesiono dzwonnicę z Majdanu Sieniaw-
skiego powstałą w 1863 r.
Opiekę nad cerkwią sprawuje Parafia Rzym-
skokatolicka św. Wojciecha w Cieszanowie, 
władze samorządowe gminy Cieszanów oraz 
mieszkańcy Gorajca i Dąbrówki. Dzięki temu 
nadal pełni ona funkcje liturgiczne. 
Od 2008 r. w bliskim sąsiedztwie cerkwi 
w Gorajcu odbywa się Festiwal Kultury Po-
granicza „Folkowisko”, organizowany za-
wsze w lipcu przez właścicieli Chutoru Go-
rajec – rodzinę Piotrowskich, we współpracy 
z władzami samorządowymi oraz Centrum 
Kultury i Sportu w Cieszanowie. Impreza ma 
na celu m.in. promocję niezwykłej gorajec-
kiej świątyni i wielokulturowości pogranicza 
polsko-ukraińskiego. 
Obiekt ten, świadek wielowiekowej historii Go-
rajca, urzeka swym pięknem, harmonią bryły 
i kunsztem wykonania przez dawnych budow-
niczych. Warto choć na chwilę zatrzymać się 
przy nim, by poczuć klimat wielokulturowego 
dziedzictwa ziem pogranicza. 

RZESZÓW

GORAJEC
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Widok na bryłę cerkwi 
sprzed remontu z 1992 r.

Widok na zespół cerkiewny

Sceny: Wniebowzięcie 
NMP oraz Ofiara Abraha-
ma, fragmenty starego 
ikonostasu z pocz. XVII w. 
malowanego bezpośrednio 
na ścianie ikonostasowej 
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nienawiści było 
młócenie cepami 
ofiar rozciągnię-
tych na ziemi, prze-
cinanie żywych piłą 
czy też miażdżenie 
końmi leżących na 
ziemi. W ciągu trzech dni tylko w powiatach tar-
nowskim i ropczyckim zniszczono ok. 90 proc. 
dworów - 400 doszczętnie spalono. W wyniku 
rabacji szczuje się, że zginęło ok. 1000 osób, 
w tym 200 właścicieli ziemskich.
Nieformalnym przywódcą band chłopskich, 
działających zwłaszcza w okolicach Pilzna 
i Ropczyc był pochodzący spod pilzneńskiej 
wsi Smarzowa Jakub Szela, będący przez lata 
reprezentantem chłopstwa w procesach z wła-
ścicielem dworu w Siedliskach-Bogusz. Osobi-
sta krzywda doznana przez Szelę od Wiktora 
Bogusza pchnęła go do objęcia przywództwa 
zbrojnej chłopskiej rewolty. Z resztą ów Bo-
gusz stał się jedną z pierwszych jej ofiar.
Zwierzchnictwo Szeli, zdemonizowanego 
przez historiografię zwłaszcza na przełomie 
XIX/XX wieku, uznawało niewiele więcej niż 
50 okolicznych wsi, zaś rabacja nigdy nie przy-
jęła form zorganizowanego powstania chłop-
skiego, choć próbował on tworzyć namiastkę 
ram formalnych dla kierowanego przez siebie 
ruchu, zwłaszcza w okresie pierwszej doby ra-
bacji, kiedy to do wystąpień przeciw dworom 
przyłączały się masowo okoliczne wsie. Orga-
nizował wówczas m.in. warty wiejskie, próbo-
wał tworzyć ludowe sądy. 
Władze austriackie początkowo były bardzo 
przychylne tejże chłopskiej „ruchawce”, próbu-
jąc ją skierować przeciwko dziedzicom biorącym 
udział w powstaniu krakowskim, a rabacja była 
jedną z głównych przyczyn jego upadku. Admi-
nistracja austriacka wypłacała chłopom nawet 
nagrody pieniężne za odstawianych żywych 
lub martwych dziedziców, licząc „od głowy”, 
udzielano im pochwał, przyznawano medale, 
zwłaszcza w starostwie tarnowskim. Ostatecz-
nie jednak, obawiając się rozprzestrzenienia 

rabacji na całą zachodnią i środkową Galicję, 
władze wiedeńskie przystąpiły do jej tłumienia. 
Aresztowano uczestników rozruchów, bardziej 
krewkich karano pokazową chłostą. Samego 
Szelę początkowo internowano w twierdzy, 
ostatecznie jednak nie uciekł przed … nagrodą, 
choć udzieloną mu z dala od miejsca rabacji. 
Z obawy, aby nie stał się chłopskim bohaterem 
obdarowano go sporych rozmiarów gospodar-
stwem w miejscowości Glitt, na terenie niemiec-
kiej kolonii w odległej Bukowinie.
Należy przyznać, że nie we wszystkich wsiach 
chłopi przyłączali się masowo do rabacji, były 
też takie gromady, gdzie na specjalnych zebra-
niach, zazwyczaj w miejscowych karczmach, 
uchwalano nawet zbrojne wystąpienie prze-
ciwko rabującym, w obronie „sprawiedliwego” 
pana. Dotyczyło to niewielkiej ilości dworów, 
których właściciele, rozumiejący niedolę chłop-
ską, nie tylko nie ciemiężyli włościan nadmier-
ną pańszczyzną, ale przede wszystkim pró-
bowali im ulżyć przez jej zamianę na czynsz, 
zmniejszenie jej wymiaru, czy choćby poprzez 
darmowe rozdawnictwo zboża zwłaszcza na 
przednówku, co było niezwykle konieczne, 
zwłaszcza po głodowych zbiorach 1845 r. Były 
to w ropczyckiem wsie m. in. w Jaworze Górnej, 
Jaworze Dolnej, Przerytym Borze i Zawadzie. 

Wszystko wskazuje na to, iż wystąpienia 
chłopskie zaczęły się na terenie powiatu tar-
nowskiego, skąd szybko, w ciągu doby roz-
przestrzeniły się w kierunku Nowego Sącza 
i Pilzna, zaś poprzez Pstrągową i Wielopole 
Skrzyńskie dotarły w okolice Jasła.
W pilzneńskim rabacja zaczęła się od Smarzo-
wej, Siedlisk-Bogusz, Brzeziny i Nagawczyny. 
Tutaj osobiście bandą chłopską kierował Szela. 

Terminem „rabacja” pocho-
dzącym od niemieckiego 
słowa „Raub”, znaczące-
go tyle co rabunek, gwałt, 
napad, określamy szereg 
wystąpień zbrojno-rabunko-
wych chłopstwa w dniach 
18-20 lutego 1846 r., głów-
nie na obszarze dzisiejszych 
powiatów tarnowskiego, 
ropczyckiego, nowosądec-
kiego i części jasielskiego. 
Chłopi pod wodzą niejedno-
krotnie wójtów wsi, począt-
kowo zachęcani przez rząd 
wiedeński, wdzierali się do 
dworów właścicieli ziem-
skich, owych znienawidzo-
nych przez całą gromadę 
wiejską gnębicieli i ciemię-
życieli winnych całej niedoli 
ludności wiejskiej. Napady 
te miały zwykle charakter ra-
bunkowy. Chłopi plądrowali 
dwory, kradli zapasy żyw-
ności, do czego zmuszał ich 
przede wszystkim głód po 
wielkim nieurodzaju 1845 r., 
ale także niszczyli dokumen-
ty pańszczyźniane, aby znie-
nawidzone świadectwa ich 
losu zniknęły raz na zawsze. 
Ciżba chłopska rozbijała me-
ble i wyposażenie dworów, 
zwłaszcza zastawy stołowe. 
Do historii przeszło okru-
cieństwo względem właści-
cieli i ich rodzin, a zwłaszcza 
oficjalistów dworskich. 

To była 
jatka

HISTORIE ZAPOMNIANE TOMASZ J. FILOZOF

Fot. u góry po prawej 
stronie:

Jan Nepomucen Lewicki, 
Rzeź galicyjska, przed 
1871 r., Muzeum Wojska 
Polskiego, Warszawa
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Następnie rozruchy objęły Bobową, Jastrząb-
kę, Machową, Zasów, Chotową, Podgrodzie 
i Lisią Górę, gdzie dokonano mordu kilkunastu 
ziemian, dziedziców okolicznych wsi zgroma-
dzonych na naradzie. Z Podgrodzia rozruchy 
rozlały się w kierunku wschodnim osiągając 
Dębicę, Gumniska i Głobikową, a następnie ob-
jęły Gnojnicę. Ze Smarzowej wrzenie rabacyjne 
przeszło także w kierunku południowo-wschod-
nim, obejmując Małą, a następnie poprzez 
Brzeziny dotarło do Wielopola i dalej do Glinika, 
Broniszowa, Szkodnej, Zagorzyc i Olchowej. 
Z Zagorzyc rozjuszeni chłopi udali się do Góry 
Ropczyckiej, gdzie zostali rozbici przez hra-
biego Starzeńskiego. Rabacja wystąpiła także 
w Pstrągowej, skąd poprzez Wiśniową prze-
niosła się w jasielskie. W okolicach Zasowa 
powstał kolejny ośrodek rabacyjny. Rozruchy 
objęły tam Wiewiórkę, Górę Motyczną, Borową, 
Głowaczową, Nagoszyn, Korzeniów, Kocha-
nówkę, Paszczynę, Skrzyszów i Ociekę.
Żniwo rabacji wyglądało dość imponująco, 
nie tylko co do ilości spalonych dworów, ale 
przede wszystkim odnośnie zamordowanych 
dziedziców i innych oficjalistów dworskich 
(ekonomów, rządców, karbowanych).
W Łękach Górnych zamordowano ekonoma 
ukrytego w trumnie, żywcem przecinając go 
piłą do cięcia drewna. W Małej zamordowano 
kilku oficjalistów, w Gliniku dwóch ekonomów. 
Zgodnie z relacjami świadków jednego scho-
wanego w kominie głównego pieca dworskie-
go zakłuto kosami, drugiego ukrytego w gnoju 
ubito tzw. gracami. W Brzezinach chłopstwo 
z Brzezin i Smarzowej zamordowało dziedzi-
ców: Stojowskiego, Morskiego i Niteckiego, 
w Jaszczurowej jej dziedzica Tabaczyńskiego. 
W Wielopolu na czele bandy chłopskiej miała 
stać kobieta nazwiskiem Śliwa lub Draganka 
pochodząca z Rzegocina oraz niejaki Reguła, 
zaś w Straszęcinie, według kroniki tamtejszej 
parafii, rebeliantami dowodzili chłopi – pobo-
rowi urlopowani z wojska austriackiego. Za-
mordowano tutaj rządcę Piotra de Misky, dzie-
dzica Zawady Stanisława Litwińskiego wraz 
z trzema oficjalistami. W Broniszowie zamor-
dowano trzech ekonomów, w Szkodnej zabito 
dzierżawcę Chrzanowskiego, a miejscowego 
dziedzica schowanego przed tłuszczą w żło-
bie o podwójnym dnie żywcem przecięto piłą. 
W Głobikowej również zamordowano dzie-
dzica i Słotwińskiego - oficjalistę dworskiego, 
który nawet nie próbował się ukryć przed ban-
dą rozwścieczonego chłopstwa, twierdząc, że 
niczyjej krzywdy nie ma na sumieniu. W Do-
brkowie ofiarą rabacji padł miejscowy dziedzic 
Józef Bobrownicki, zaś w Braciejowej trzech 
rządców miejscowego folwarku. W Zdziarach 
zabito zarządcę lasów Kosockiego, w Lipinach 
miejscowego ekonoma Zarębę. W Lipinach 
bandy chłopskie zamordowały dziedzica Gło-

waczowej Wolskiego wraz z brzemienną żoną, 
a dwóch starszych synów odstawiono do wię-
zienia w Tarnowie, licząc na sowitą nagrodę. 
Ponadto siepacze zamordowali pokojówkę 
Wolskich i ich ekonoma. W Jastrząbce Starej 
zamordowano dzierżawcę pobliskiego folwar-
ku zwanego Osicze. W Skrzyszowie bestial-
sko (żywcem przerżnięty piłą) zamordowano 
mandatariusza Krajewskiego.
Do jednych z bardziej krwawych, obok rzezi 
na terenie Lisiej Góry, mordów rabacyjnych, 
dokonanych przez czerń chłopską w naszym 
regionie, zaliczyć wypada wydarzenia z pod-
dębickiego Straszęcina i rzeź zasowską.
W Straszęcinie ofiarą rabacji padło 9 osób: 
Marcin Żurowski, właściciel Woli Żyrakowskiej 
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Galicyjscy chłopi składają 
głowy swoich ofiar, Ilustro-
wany Kuryer Codzienny, 
Galicyjska Żakieria, 1848 

Mapa Rzeczposplitej Krakow-
skiej i miejsca wystąpień ra-
bacji galicyjskiej w 1846 r.
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i jego pisarz gorzelniany Jakub Janowski, Ju-
lian Hupczyc ekonom z Grabin, Józef Zontow-
ski pisarz z przyborowskiego Słupia i jego brat 
Jan, ekonom z Przyborowa, niejaki Jaworski, 
urzędnik sądowy (mandatariusz) z Machowej, 
a także trzy osoby pochodzenia chłopskiego, 
posądzone o sprzyjanie panom.
Mordy zasowskie dokonane przez chłopów 
19 lutego 1846 r. pochłonęły aż 14 istnień 
ludzkich. Zamordowano tutaj: mandatariu-
sza zasowskiego Ludwika Gawrzyckiego, 
miejscowego nadleśniczego Karola Hassle-
ra, pisarzy Jana Telesińskiego, Ludwika Pie-
trzyckiego i Jana Marka, nauczyciela Józefa 
Kleka, ekonoma Ignacego Wnuka, ogrodni-
ków Józefa Mikę i Stanisława Przyłęckiego, 
miejscowego karbownika Antoniego Pre-
szowicza, organistę Wojciecha Kularskiego, 
oraz tamtejszych: policjanta Michała Szy-
mańskiego i polowego Wawrzyńca Sabaja, 
a także Krakowianina - Krzyżanowskiego.
Wydarzenia rabacyjne dotykały także osoby 
przypadkowe, ich ofiarą stał się przejeżdża-
jący traktem Rzeszów-Kraków nieznany z na-
zwiska mnich bazyliański zamordowany przez 
bandę chłopską w Nagawczynie.
W Dębicy chłopi zabili, jak sami się z resztą 
przechwalali, najznaczniejszego ziemianina 
zamieszkującego między Rzeszowem a Tar-
nowem. Mowa tu o hr. Reyu, właścicielu 
Przecławia, bestialsko zamordowanym na 
dębickim moście. 
Mordom zawsze towarzyszyła grabież mienia 
dworskiego, podpalenie dworu, niejednokrot-
nie także folwarku. Bandy chłopskie rabowały 
wszystko to, co przedstawiało dla nich jakąkol-
wiek wartość. W Bobrowej doszczętnie splądro-
wano dwór i folwarczne stajnie. Z Nagoszyna 
uprowadzono kilkaset owiec, z Paszczyny zaś 
wywieziono kilkadziesiąt sztuk baranów. W Woli 
Ocieckiej i Wielopolu Skrzyńskim opanowawszy 
miejscowe gorzelnie bandy chłopskie nie tylko 
wywiozły hektolitry alkoholu, ale także poupi-
jawszy się prawie do nieprzytomności ruszyły 
na dalszy rabunek do pobliskich miejscowości. 
Bogate łupy z miejscowych dworów wywieźli też 
chłopi z Podgrodzia, Zagorzyc, Ocieki, Szkod-
nej, Głowaczowej, Machowej i Korzeniowa.
Niewielu ziemianom udało się uciec przed 
rozwścieczonym motłochem chłopskim. Do 
nielicznych szczęśliwców należeli: właściciel 
Wielopola Franciszek Skrzyński (uciekł do 
Rzeszowa), właścicielka Nagoszyna Anto-
niowa z Grocholskich Konopkowa, właściciel 
Skrzyszowa Paliszewski (uciekł do Krakowa). 
Niejednokrotnie miejscowi chłopi pomaga-
li dziedzicom i ich rodzinom, ukrywając ich 
przed bandami chłopskimi. Służba dworu 
lubeckiego obwiązała dziedziczkę w słomę 
i schowała ją w stogu siana, a jej kuzynkę 
przebraną za dziewczynę wiejską zatrudnio-

no w kuchni przy obieraniu ziemniaków – obie 
przeżyły rabację. Dziedziczka Zdziar w prze-
braniu chłopskim ukryła się pomiędzy kobie-
tami wiejskimi. Żona dziedzica Dobrakowa, 
Maria Bobrownicka ukryła się u zaufanego 
chłopa przed siepaczami w kominie, podobnie 
uczynili dziedzice z Bobrowej i Nagawczyny. 
W Korzeniowie i Witkowicach miejscowi chłopi 
jawnie stawili opór bandzie rabacyjnej broniąc 
skutecznie przed tłuszczą miejscowych dzie-
dziców, a w Paszczynie zdołali ocalić nie tylko 
dziedzica wraz z rodziną, ale także wszystkich 
oficjalistów dworskich. 

Co ciekawe, rabacja nie tylko zwróciła się 
przeciwko „panom”. Niemal na równi z nimi 
w wyzysku wsi uczestniczyli także duchowni, 
zwłaszcza miejscowi plebani i przeciwko nim 
skierował się także gniew rozjuszonego tłumu 

chłopskiego. W czasie rabacji ucierpiało kilku 
duchownych, m.in. pleban z Łączek Kuchar-
skich uratował się przed chłopami chowając 
się w kominie. W Głowaczowej pleban ze 
Straszęcina uniknął śmierci dzięki odważnej 
postawie nielicznych miejscowych chłopów, 
którzy obronili go przed rabacyjnymi siepa-
czami. W Jastrząbce Starej plebana uchronił 
Najświętszy Sakrament i niezwyczajny fortel. 
Plebani z Ocieki, Sepnicy, Gumnisk i Małej 
ukryli się skutecznie u zaufanych, miejsco-
wych chłopów, a zasowscy wikarzy przeżyli 
ukryci w słomie przez chłopa Jana Steca z Dą-
brówki. Proboszcz zasowski ks. Franciszek 
Galarowski nie miał tyle szczęścia i pojmany 
przez rabacyjną tłuszczę odstawiony został do 
więzienia w Tarnowie. Księdza Franciszka Go-
leckiego z Dobrkowa bestialsko zamordowała 
grupa chłopów.

Ten opis działań rabacyjnych zawiera jedynie 
ich wykaz na zachód od Rzeszowa. Szczegóło-
wy katalog mordów dokonanych przez chłopów 
w powiecie jasielskim, niejednokrotnie bardziej 
bestialskich, można znaleźć w klasycznym 
dziele traktującym o rabacji galicyjskiej, napi-
sanym przez ks. Stefana Dembińskiego „Rok 
1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana 
na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wy-
padków lutego”, wydanym w Jaśle w 1896 r. 

Wizerunek Jakuba Szeli, 
drzeworyt ilustracyjny 
autorstwa Henryka Dmo-
chowskiego (?) zamiesz-
czony w Illustrirte Chronik 
w 1848 r. 

Wizerunek imaginacyjny, 
nie jest to bowiem prawdzi-
wy portret Szeli, ale jego 
wyobrażenie, które funkcjo-
nowało przez 170 lat.

„Rzeź Galicyjska 1846 r. ...” 
- jedna z publikacji wydana 
tuż po zakończeniu wyda-
rzeń w Galicji

Jedna z rycin z epoki prezentująca okrucień-
stwa „Rzezi Galicyjskiej”
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Tytułowe sformułowanie ma kontekst gospo-
darczy, ale także historyczny, a co oczywiste 
również polityczny i społeczny. Funkcjonuje 
w świadomości ogółu zazwyczaj w drwiącej 
lub ironicznej formie i służy (służyło?) najczę-
ściej do wykpiwania niskiego poziomu gospo-
darczego i społecznego mieszkańców dawnej 
Galicji, w skład której wchodziły w czasach 
zaborów m.in. dzisiejsze tereny województw 
podkarpackiego i małopolskiego. Termin ten 
wprowadził do dyskursu publicznego Stani-
sław Szczepanowski (1846-1900), polski eko-
nomista i przedsiębiorca naftowy, autor znanej 
pracy zatytułowanej „Nędza Galicji w cyfrach 
i program energicznego rozwoju gospodar-
stwa krajowego” (Lwów, 1888). 

Stereotypowe sformułowanie „nędza 
galicyjska” ma wydźwięk pogardliwy 
i zazwyczaj jest synonimem skrajnie 

niskiego poziomu życia mieszkańców oraz 
katastrofalnego stanu gospodarki galicyj-
skich terenów, bez podawania konotacji hi-
storycznych i politycznych, które ową nędze 
wywołały. Pomijanie ich wywołuje i ugrunto-
wuje nieprawdziwe przekonanie, że „nędza 
galicyjska” jest konsekwencją lenistwa, nie-
róbstwa, braku umiejętności gospodarowa-
nia i organizowania się mieszkańców „gali-
cyjskich” ziem, przede wszystkim wsi. Jest 
to przekonanie tak samo nieprawdziwe, jak 
pełne niemieckiej wyższości pogardliwe „po-
lnische Wirtschaft” na zobrazowanie zacofa-
nia polskiej gospodarki. Od upadku PRL-u 
i systemu gospodarki socjalistycznej Niemcy 
już nie posługują się tym określeniem i ze 
zdumieniem obserwują przyspieszony roz-
wój naszej gospodarki, przyznając jednocze-
śnie jak bardzo się mylili i jak nieprawdziwe 
było „genetyczne” obciążanie Polaków nie-
gospodarnością i nieróbstwem. 

Natomiast „nędza galicyjska” funkcjonuje 
nadal w rodzimej świadomości, aczkolwiek 
już nie tak często, jak kiedyś i bywa zastę-
powana przez równie nieprecyzyjny termin 
„Polska B”. Jedno i drugie sformułowanie 
mają ilustrować odstawanie regionu pod 
względem gospodarczym od reszty kraju 
i wiązać ten fakt z cechami charakterologicz-

nymi i mentalnymi jego mieszkańców. Bzdu-
ra do potęgi. W tej sytuacji konieczne staje 
się sformułowanie pytania - czy mieszkańcy 
Galicji, a w dzisiejszych czasach naszego 
Podkarpackiego (bo to do naszego regionu 
odnosi się dziś zazwyczaj określenie „nędza 
galicyjska” i „Polska B”, rzadko kiedy do Ma-
łopolski) z dziada pradziada bytowali w nędzy 
i ubóstwie? Po zadaniu pytania konieczna 
jest odpowiedź, najlepiej oczywiście histo-
ryka. Tym bardziej, że w opiniotwórczych 
mediach ukazało się kilka artykułów, których 
autorzy opisywali nędzę polskiego chłopa, 
jednoznacznie obwiniając o to szlachtę. 

Dr Andrzej Gliwa, autor fundamentalnej pracy 
o zniszczeniach dokonanych przez Tatarów na 
terytorium ziemi przemyskiej w XVII wieku, pod-
czas 10 lat spędzonych w archiwach miał w rę-
kach setki, a nawet tysiące zaprzysiężonych ze-
znań tzw. juramentów i spisów inwentarzowych, 
które pozwoliły mu posiąść szeroką wiedzę na 
temat stanu majątkowego zamieszkujących te-
ren historycznej ziemi przemyskiej chłopów. 
- Autorzy publikowanych tekstów o nędzy pol-
skiego chłopa spowodowanej wyzyskiem szlach-
ty nie są historykami - zaznacza dr Andrzej Gli-
wa. - Nie prowadzili badań na ten temat, a swoje 
opinie opierali, i to wybiórczo, na silnie zideologi-
zowanych badaniach prowadzonych w czasach 
PRL. Nie były to badania zbyt wiarygodne i mia-
rodajne, bo z góry obciążone marksistowską teo-
rią „walki klasowej”. Te badania, jak pamiętają ci, 
którzy w tamtych 
czasach intereso-
wali się historią, 
miały udowadniać 
tezę, że wszelkie-
mu złu, jakie się 
wydarzyło w pol-
skiej historii, win-
na była szlachta. 
Czytałem też kilka 
artykułów o znie-
woleniu polskiego 
chłopa, których 
autorzy stawia-
li znak równości 

Czym była  
„nędza galicyjska”?

JACEK STACHIEWICZ Z KART HISTORII

Aleksander Kotsis, Bez 
dachu, 1870 r., Muzeum 
Narodowe w Warszawie
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między jego sytuacją a sytuacją afrykańskich 
niewolników w Ameryce. Problem tych autorów 
polega na tym, że nie podają oni żadnych źródeł, 
które by te tezy uwiarygodniały. Bo takich źródeł 
nie ma. Autorzy ci powołują się jedynie na rela-
cje zachodnich podróżników, którzy przyjeżdżali 
do Polski i opisywali sytuację polskiego chłopa 
jako złą. Ale taką opinię może napisać każdy 
i w każdym czasie, także dziś. Trudno traktować 
tego typu opinie jako wiarygodne źródło histo-
ryczne wystarczające dla formułowania takich 
ocen. Nie możemy oczywiście powiedzieć cze-
goś przeciwnego, a mianowicie, że sytuacja pol-
skiego chłopa w II połowie XVII w., czy w wieku 
XVIII była znakomita i że opływał on w dostatek. 
Ale... Historyk Andrzej Wyczański przeprowadził 
badania porównawcze sytuacji polskiego i an-
gielskiego chłopa w II połowie XVI w. I okazuje 
się, że stan majątkowy i standard życia polskich 
włościan były w tym czasie tylko minimalnie gor-
sze niż angielskich chłopów. 
To, że nie było między nimi zbyt dużej róż-
nicy nie znaczy, że i jedni i drudzy nie mogli 
żyć w skrajnej nędzy?
Ale tak nie było. Przez 10 lat badałem znisz-
czenia dokonane przez Tatarów i inne formacje 
nieprzyjacielskie na terenie ziemi przemyskiej 
w XVII wieku, a więc dotyczące tego okresu, 
o którym wspomniani publicyści pisali, że sy-
tuacja polskiego chłopa była katastrofalna, nie-
wolnicza wręcz. Miałem w rękach setki, a nawet 
tysiące dokumentów dotyczących stanu mająt-
kowego chłopów i szczegółowe rejestry tego, 
co zrabowali im Tatarzy. Te materiały niezbicie 
ilustrują stan majątkowy ówczesnych chłopów. 
I co się okazało? Na przykład na terenach ziemi 
przemyskiej należących do Ordynacji Zamoy-
skiej, a więc na terenach uboższych, o piasz-
czystych glebach, były wsie pięcio-, dziesięcio-, 
maksymalnie piętnastołanowe. Jeden łan to 16 
hektarów. Kmieć miał tam minimalnie od pół do 
jednego łana ziemi, czyli od 8 do 16 hektarów. 
Przecież nawet jak na dzisiejsze standardy, to 
dużo. W zachowanych inwentarzach ziemskich 
tego kompleksu majątkowego, wspomina się 
o zagrabionym przez Tatarów majątku i wymie-
nia się na przykład, że ordyńcy spalili kmieciowi 
chałupę i zabrali mu 15 sztuk bydła i 10 koni. 
Gdy w odniesieniu do jednego tylko klucza wsi 
zsumowałem wszystkie straty spisane w od-
przysiężeniach, okazało się, że podczas jedne-
go tylko tatarskiego najazdu w 1623 r. tamtej-
si chłopi stracili ponad 1000 sztuk bydła i 773 
koni. A przecież w ówczesnej ziemi przemyskiej 
były znacznie bogatsze i większe wsie, posado-
wione na czarnoziemach, jak w pasie od Jaro-
sławia na wschód, czy na nieco tylko gorszych 
w okolicach na przykład Markowej i Kańczugi. 
Na tych terenach wsie liczyły nawet sto-, stokil-
kadziesiąt łanów, a bogatsi kmiecie dysponowa-
li gospodarstwami o powierzchni liczącej nawet 

kilka łanów, a więc kilkudziesięciohektarowymi 
z licznym inwentarzem żywym. Trudno więc po-
wiedzieć, opierając się na spisach inwentarzo-
wych, a nie na domysłach i wątpliwej wartości 
badaniach, że ówczesny chłop żył w nędzy. To 
byli dość majętni ludzie.
Skąd więc wzięła się „nędza galicyjska”?
W XVII w., który w całej Europie, a nawet na 
świecie, był wiekiem wojen i globalnego regresu 
ekonomicznego zwanego w historiografii kryzy-
sem XVII w., Rzeczpospolita doznała ogrom-
nych zniszczeń: najazdy szwedzkie, inwazja 
siedmiogrodzko-kozacka, wojny z Moskwą, 
a na naszych terenach także niszczycielskie in-
kursje tatarskie. Mimo tych wojen i spowodowa-
nych nimi zniszczeń, pod koniec XVII w. gospo-
darka naszego kraju zaczęła się dźwigać z ruin 
i wszystko szło ku dobremu. Do połowy XVIII w. 
odbudowaliśmy już gospodarkę, ale do poziomu 
sprzed zniszczeń dokonanych w XVII w., czy-
li do stanu z początków XVII stulecia. Byliśmy 
więc pod względem ekonomicznym co najmniej 
o wiek zapóźnieni. Jednak gospodarka ruszyła 
z kopyta i wydawało się, że wszystko jest na 
najlepszej drodze do dynamicznego rozwoju... 
Ale otrzymaliśmy śmiertelny cios... w 1772 r. 
spadł na nas pierwszy rozbiór Rzeczypospoli-
tej. Województwa: ruskie, małopolskie, bełskie, 
lubelskie i część Podlasia, wpadły w ręce Au-
striaków. To były jedne z najbogatszych części 
dawnej Rzeczypospolitej. Ziemie te stały się łu-
pem państwa Habsburgów, które traktowało te 
ziemie jako zdobycz wojenną i klasyczną bazę 
surowcową. Drenowali więc z tych terenów 
wszystko, co tylko było możliwe, nałożyli dra-
styczne podatki, a ludność stanowiła dla nich 
głównie dostarczyciela rekruta. To trwało przez 
niemal sto lat, dokładnie przez 95, bo do roku 
1867, gdy osłabione Cesarstwo Austriackie 
przekształciło się w dualistyczne Austro-Węgry 
i rozpoczęła się era autonomii Galicji. Przez 
niemal sto lat cała Galicja, w tym tereny dzisiej-
szego województwa podkarpackiego, objęte 
zostały niszczącym fiskalizmem austriackim, 
gospodarką rabunkową i w efekcie dotknięte 
zostały głębokim zahamowaniem rozwoju go-
spodarczego. Sytuację pogarszała wadliwie 
przeprowadzona reforma rolna czyli uwłaszcze-
nie w 1848 r. Nie jestem specjalistą od historii 
gospodarczej tego okresu, ale ostatnio zajmo-
wałem się dziejami Strzyżowa na przestrzeni 
wieków, studiowałem więc także dokumenty 
z wieków XVIII i XIX. I właśnie na przykładzie 
Strzyżowa doskonale widać najpierw niesamo-
wity spadek dynamiki rozwoju gospodarczego, 
a następnie załamanie się całego systemu eko-
nomicznego miasta za czasów Habsburgów. 
Porównywałem wskaźniki gospodarcze, liczbę 
ludności, warsztatów i za głowę się łapałem, jak 
bezwzględnie Austriacy eksploatowali nasz re-
gion przez niemal całe stulecie.
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W połowie XVII w. Strzyżów został doszczętnie spalony podczas na-
jazdu siedmiogrodzkiego. Kiedy się z tego podniósł?
Relatywnie szybko, bo już w drugiej połowie XVII w., mniej więcej w la-
tach 70., nastąpił bardzo duży napływ do Strzyżowa Żydów. I to oni właśnie 
dźwignęli miasto z ruin. Strzyżów rozkwitł i jeszcze w XVIII w. doskonale 
się prezentował pod względem gospodarczym i demograficznym. Ale przy-
szedł wiek XIX i miasto nie tylko zatrzymało się w rozwoju, ale dopadł je 
gospodarczy regres. Co się stało? Nie było już przecież wtedy żadnych 
wielkich wojen, a więc nie było zniszczeń, sporadycznie tylko zdarzały 
się epidemie cholery. Odnotowujemy wtedy absolutne zahamowanie go-
spodarcze, szlaban. Nie ma już handlu. Po odbudowaniu miasta w dru-
giej połowie XVII i w następnym wieku, było w Strzyżowie 98 warsztatów 
rzemieślniczych, a w pierwszych latach okresu międzywojennego, czyli po 
odzyskaniu niepodległości, raptem 32. To był efekt austriackiego łupiestwa. 
Lata od roku 1772, czyli od pierwszego rozbioru państwa polsko-litewskie-
go, do roku 1867, są dla Galicji okresem gospodarczo absolutnie straco-
nym. I mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego na tych terenach powstała 
taka bieda i skąd wzięło się określenie „nędza galicyjska”, którego jednak 
nie można absolutyzować, gdyż trzeba pamiętać, że na obszarze zaboru 
rosyjskiego panowało jeszcze większe ubóstwo, a poziom życia ludności 
był jeszcze niższy niż w Galicji. 

Tyle w skrócie dr Andrzej Gliwa. Urodzony w Austrii eseista i publicy-
sta Martin Pollack, który studiował literaturę słowiańską i historię Europy 
Wschodniej w Wiedniu i w Warszawie, napisał kilka książek poświęconych 
Galicji. Wśród nich jest także książka o mylącym tytule „Cesarz Ameryki”. 
Ale jej podtytuł („Wielka ucieczka z Galicji”) precyzuje, co jest jej tematem. 
W książce znajduje się też rozdział pod interesującym nas tytułem („Nę-
dza galicyjska”), w którym możemy znaleźć szczegóły z życia codziennego 
mieszkańców naszych terenów. O przyczynach „nędzy galicyjskiej” Martin 
Pollack pisze tak: „Odpowiadają za nią w tym samym stopniu wiedeńskie 
władze, co hrabiowscy obszarnicy, a także, znani poza granicami kraju ze 
swej nieudolności i korupcji lokalni urzędnicy. (...) Rząd w Wiedniu traktuje 
ten region przede wszystkim jako dostawcę surowców oraz ważny rynek 
zbytu dla tanich wyrobów przemysłowych. Koszty życia w Galicji są wyż-
sze, a pensje niższe niż w innych krajach monarchii. Ubóstwo i bezrobocie 
kształtują galicyjska codzienność, procent analfabetów jest tu najwyższy 
w monarchii austro-węgierskiej. Ludność wiejska mieszka w prymitywnych, 
krytych słomą chatach z otwartym paleniskiem bez komina, wielodzietne 
rodziny gnieżdżą się w jednym jedynym pomieszczeniu o malutkich okien-
kach (żeby łatwiej było je ogrzać), nierzadko razem z trzodą, kaczkami, 
kurami. (...) Higiena ogranicza się zazwyczaj do nabrania do ust wody, po 
którą się chodzi do studni, i spryskania nią rąk, a potem otarcia twarzy. (...) 
każdego roku na skutek choroby głodowej umiera w Galicji co najmniej 
pięćdziesiąt tysięcy osób. (...) W tym najbiedniejszym rejonie monarchii 
mężczyzna żyje średnio dwadzieścia siedem lat, kobieta nieznacznie wię-
cej, gdy tymczasem dla Czechów są to trzydzieści trzy lata, a Anglik doży-
wa czterdziestu”.
Jak przystało na Austriaka Martin Pollack pomija przyczyny tej nędzy, o któ-
rej mówił wcześniej dr Andrzej Gliwa. Toteż będąc w Wiedniu i zachwy-
cając się Hofburgiem, Schoenbrunnem i innymi wspaniałymi budowlami 
austriackiej monarchii, nie zapominajmy, że spory kawałek tych murów 
został sfinansowany z podatków, wyciśniętych z galicyjskich chłopów, rze-
mieślników i innych mieszkańców tego regionu. Skutkiem była ich nędza. 
Tak to już bowiem na tym naszym jedynym ze światów jest, że bogactwo 
jednych bywa budowane na biedzie i wyzysku drugich. Ta odrobina historii 
na temat „nędzy galicyjskiej” przedstawiona w artykule, niech traktowana 
będzie przez Czytelników jako minimum wiedzy, którą będą mogli się po-
służyć, gdy o miejscu swego urodzenia lub zamieszkania usłyszą z czyichś 
ust pogardliwe stwierdzenie, że reprezentują „nędzę galicyjską”. Nie mamy 
powodów do kompleksu. 

Jarmark w jednej ze wsi na terenie Galicji

Teodor Axentowicz, Pogrzeb huculski, 1882 r.

Aleksander Kotsis, Ostatnia chudoba, 1870 r.,  
Muzeum Narodowe w Warszawie
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I tak od strony polskiej 
pod koniec XII stu-
lecia sięgnęło ono 

po linię Wisłoki i Wisły 
w kierunku od Jasła 
po Sandomierz, zaś ze 
strony ruskiej dotarło 
do Przemyśla, posuwa-
jąc się wzdłuż Sanu na 
północ. Obszar pomię-
dzy widłami tych rzek prawie do końca XIV w. 
pozostawał nieprzebyty. Taką linię kolonizacyj-
ną wyznaczył pierwszy szlak handlowy łączą-
cy państwo polskie i księstwa ruskie – zwany 
szlakiem staroruskim. Przebiegał on z Kijowa 
poprzez Lwów do Przemyśla, a następnie 
wzdłuż Sanu kierował się do Sandomierza, 
tutaj przekraczając Wisłę (lub w rejonie Za-
wichostu), a następnie poprzez Koprzywnicę, 
względnie Opatów kierował się na Wojnicz 
i dalej poprzez Bochnię docierając do Krako-
wa. Do najstarszych miast i osiedli wiejskich 
powstałych w czasie tej pierwszej akcji kolo-
nizacyjnej na terenie dzisiejszego Podkarpac-
kiego należą miejscowości związane z akcją 
kolonizacyjną książąt ruskich (Przemyśl wraz 
z jego okolicami po wschodniej stronie) oraz 
cystersów, zlokalizowane przede wszystkim 
w rejonie jasielskim (Jasło wraz z kilkunasto-
ma okolicznymi wsiami). 
Pozostałością osadnictwa z tego okresu są 
przede wszystkim najstarsze miasta naszego 
regionu, dawne grody otoczone wianuszkiem 
osad, zamieszkiwanych przez ludność zobo-

wiązaną do rozmaitych posług na jego rzecz. 
Osady te nazwano osadami służebnymi, 
a z ich nazw do dziś można odczytać dawną 
profesję ich średniowiecznych mieszkańców. 
Osad służebnych na tym terenie zachowało 
się niewiele, część z nich zmieniła swoje na-
zwy, inne zaś zniknęły z kart historii. Te, które 
dotrwały do naszych czasów rozlokowały się 
wokół najstarszych miast, a więc Przemyśla 
(Kniażyce, Kuńkowce), Jasła (Kobylany, Ko-
paniny i Krajowice, Kowalowy i Warzyce) oraz 
Sanoka (Czerteż). Najwięcej z nich znajduje 
się na północnym zachodzie województwa. 
Rozlokowały się wokół jednego z najstar-
szych miast Polski, niegdyś stolicy udzielnego 
księstwa – Sandomierza. Choć samo miasto 
znajduje się w województwie świętokrzyskim, 
to po podkarpackiej stronie znalazło się aż 6 
osad służebnych względem tego piastowskie-
go grodu (Chmielów, Baranów Sandomierski, 
Krawce, Furmany, Sokolniki, Orliska). Pewną 
pochodną osad służebnych były nowożyt-
ne osady rzemieślnicze, lokujące się wokół 
większych miast czy nawet miasteczek, któ-
rych nazwy wzięły się od profesji większości 
zasiedlających ją osadników, zaliczyć tu moż-
na podmieleckie Złotniki oraz podsieniawskie 
Kowale. Z czasów późnośredniowiecznych 
lub wczesnonowożytnych, kiedy to trzebież 
puszczy, zwłaszcza sandomierskiej, weszła 
w swój zasadniczy okres osadnictwo na te-
renie naszego województwa osiągnęło apo-
geum, wówczas powstało szereg osad na 
terenie puszczy sandomierskiej jak i karpac-
kiej, gdzie osadnictwo pasterskie (wołoskie) 
nie tylko objęło Bieszczady, ale poprzez Góry 
Słonne dotarło nawet na Roztocze. Ślady owej 
trzebieży do dziś ukryte są w nazewnictwie 
niektórych miejscowości, zwłaszcza z tere-

Osadnictwo na obszarze 
naszego województwa po-
legało przede wszystkim 
na trzebieży puszczy. We 
wczesnym średniowieczu 
obszar Podkarpackiego po-
kryty był niemal w całości 
dwoma olbrzymimi kom-
pleksami leśnymi: Puszczą 
Karpacką i Puszczą San-
domierską, które tworzyły 
zwarty, praktycznie nie do 
przebycia kompleks borów. 
Dlategoż osadnictwo ludzkie 
począwszy od połowy XII w. 
sprowadzało się praktycznie 
do karczowania lasu wzdłuż 
najważniejszych rzek i cie-
ków wodnych, postępując 
od zachodu i południa w kie-
runku północno-wschodnim 
– to od strony Królestwa  
Polskiego, a w kierunku pół-
nocno-zachodnim od strony 
księstw ruskich. 

Zaczęło się od 
karczowania puszczy
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nu puszczy sandomierskiej, gdzie spotykamy 
Korczowiska, Poręby Wolskie (gm. Raniżów); 
Poręby Dymarskie (gm. Cmolas); Trzebuskę, 
Trzeboś Górną, Trzeboś Dolną (gm. Sokołów 
Małopolski) czy też Opaleniska (gm. Grodzi-
sko Dolne). Warto dodać, że ślady tejże akcji 
kolonizacyjnej spotkać można nawet nieopo-
dal stołecznego Rzeszowa. Charakterystycz-
nym przykładem jest tutaj podrzeszowskie 
Trzebownisko zwane niemalże do końca XIX 
w. Trzebowiskiem. W tymże okresie narodził 
się także tzw. przemysł puszczański, ale jemu 
poświęcimy odrębny artykuł.
O tym jak istotną rolę dla procesów osadni-
czych miało zasiedlanie kompleksów leśnych 
świadczyć może także fakt, iż nieprzebyte 
leśne ostępy stały się także miejscem osie-
dlania z rozkazu królewskiego brańców czy 
też jeńców wojennych. I tutaj, po dziś dzień 
w onomastyce (nazewnictwie) puszczańskich 
miejscowości zachowały się ślady tego zja-
wiska. Nazwy osad świadczące o obcym po-
chodzeniu ich mieszkańców występują przede 
wszystkim na terenie puszczy sandomierskiej, 
a zaliczyć do nich możemy: Moskale i Szwedy 
(gm. Pysznica), Moskale (gm. Nisko), Złomy 
Ruskie (gm. Narol), Rusinów i Rusinów Stary 
(ob. Wola Rusinowska) na terenie gminy Maj-
dan Królewski, Mazury (gm. Sokołów Małopol-
ski) oraz Węgierkę (gm. Roźwienica).
Drugą falę średniowiecznej kolonizacji zapocząt-
kował Kazimierz Wielki, który w wyniku długiej, 
bo trwającej z przerwami prawie 26 lat wojny 
(1340-1366) przyłączył Ruś Czerwoną wraz 
z Rusią Halicką do odradzającego się po rozbi-
ciu dzielnicowym Królestwa Polskiego. Król do-
skonale orientował się, że tylko systematyczna 
i długotrwała akcja zasiedlania pustek na trwale 
może zespolić przyłączone ziemie z Koroną. Dla-
tegoż rozpoczął wielką akcję nadań olbrzymich 
obszarów puszczańskich rodom możnowład-
czym zasłużonym w służbie wojskowej, dyplo-
matycznej czy też oddawanie ziem zasłużonym 
urzędnikom dworskim. Tak powstały wielkie kom-
pleksy dóbr nadane Kmitom, Tarnowskim, Mie-
leckim czy Rzeszowskim, którzy następnie sami 
nadawali poszczególne, mniejsze już obszary 
innym zasłużonym sobie rycerzom, czy też ma-
jętnym osobistościom, pragnącym założyć mia-
sto czy też wieś. W wyniku tejże akcji osadniczej 
zmienił się układ głównych szlaków handlowych, 
obok starego szlaku ruskiego powstał nowy trakt 
znacznie skracający drogę z Kijowa i Lwowa 
do Krakowa. Ten tzw. nowy trakt ruski wiódł ze 
Lwowa poprzez Przemyśl, Jarosław, Przeworsk, 
Rzeszów, Pilzno, Wojnicz i Bochnię do Krakowa. 
Wówczas także wykształcił się szlak węgierski 
wiodący z Przemyśla przez Krzywczę, Babice, 
Domaradz i Duklę na Węgry.
Organizacja tych powstałych na tzw. surowym 
korzeniu miejscowości związana była nie tylko 

z określeniem liczby osadników, wymierze-
niem i rozmierzeniem poszczególnych działek, 
wydzieleniem części dla fundowanej parafii ła-
cińskiej lub prawosławnej, ale także zarezer-
wowaniem terenu dla folwarku wójtowskiego 
(sołtysiego), a przede wszystkim określeniem 
praw, wolności i obowiązków organizatora 
miejscowości (zasadźcy), który zwykle stawał 
się wójtem (sołtysem), ale także ram prawnych 
organizacji samorządu oraz sądu wójtowskie-
go. Całość tychże spraw organizacyjnych 
umownie określa się prawem lokacyjnym. Na 
terenie dzisiejszego podkarpackiego występo-
wało powszechnie prawo niemieckie (magde-
burskie), w Polsce zwane prawem chełmińskim 
oraz prawo ruskie (głównie wschodnie tereny 
Podkarpackiego w czasie przynależności do 
księstw ruskich w okresie XII – XV w.), zaś 
najrzadziej występują osady lokowane na tzw. 
prawie wołoskim (głównie osady pasterskie 
na terenie Karpat i Bieszczadów). Większość 
miejscowości lokowanych uprzednio na pra-
wie ruskim przenoszona była zwykle z chwilą 
przejścia ich terytorium do państwa polskiego 
na prawo magdeburskie, co spowodowało iż 
pod koniec XV w. osadnictwo na prawie ruskim 
na terenie naszego województwa całkowicie 
zanikło. Samo zaś ruskie prawo lokacyjne zo-
stało zniesione ostatecznie w 1506 r. Onoma-
styczne ślady osadnictwa ruskiego to m. in. ta-
kie nazwy miejscowości jak: Jabłonica Ruska 
(gm. Dydnia), Jawornik Ruski (gm. Bircza) czy 
Kobylnica Ruska (gm. Wielkie Oczy).
Osadnictwo wołoskie na terenie naszego 
województwa jest swoistym ewenementem 
a metryką sięga XIV wieku. Wtedy to pierw-
sza fala pasterzy wołoskich zaczęła zasiedlać 
wyludnione lub niezamieszkałe wówczas te-
reny wschodniej części naszego wojewódz-
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twa. Proces ten spowodowany był zmianami 
sytuacji politycznej na terenie Półwyspu Bał-
kańskiego. W XV w. osadnicy wołoscy dotarli 
do Tatr. Napór osadników różniących się oby-
czajami, językiem, wyznaniem czy sposobem 
życia (trudnili się w zasadzie tylko i wyłącznie 
pasterstwem) zmusił wielmożów do zajęcia 
stanowiska wobec przybyszów. Inne warunki 
życia, bitność osadników czy odmienna kultura 
materialna sprawiały, iż zrównanie ich w pra-
wach z polskim chłopstwem, było praktycz-
nie niemożliwe, ale podobnież pozostawienie 
ich bez jakiejkolwiek organizacji społecznej, 
przypominającej rozwiązania kształtującego 
się ówcześnie na ziemiach polskich feudali-
zmu także było nie do przyjęcia. Stąd wielcy 
właściciele ziemscy przyjęli inne niż ówcze-
śnie powszechnie funkcjonujące rozwiązania, 
zwłaszcza że Wołosi wypasali swe owce i kozy 
głównie w leśnych ostępach, nieprzebytych 
borach Puszczy Karpackiej, korzystnie wpły-
wając na zagospodarowanie zasiedlanych 
terenów, które dzięki podatkom płaconym 
przez osadników wołoskich zaczęły przynosić 
władcom polskim i wielmożom wcale niezłe 
dochody. Tak narodziło się osadnictwo na tzw. 
prawie wołoskim charakterystyczne jedynie 
dla południowych terenów Podkarpacia i Mało-
polski, przypominające mieszaninę rozwiązań 
prawa chełmińskiego i ruskiego. 
Na prawie wołoskim lokowano zazwyczaj wsie 
i to raczej podupadające (wyludniające się 
osady lokowane wcześniej na prawie ruskim 
czy też niemieckim) niż osady nowo tworzo-
ne in cruda radice (na tzw. surowym korzeniu) 
a rzadziej miasta. Na prawie wołoskim lokowa-
no na terenie naszego województwa 101 wsi, 
zaś jedynym przykładem miejskiej lokacji na 
prawie wołoskim są Ustrzyki Dolne.
Do wsi o wołoskich korzeniach należą przede 
wszystkim osady położone na terenie dzisiej-

szych powiatów: bieszczadzkiego (Bieniowa, 
Bereżki, Brzegi Górne, Chmiel, Dwerniczek, 
Dydiowa (wieś nieistniejąca), Dźwiniacz Gór-
ny (wieś nieistniejąca), Hulskie (wieś nieist-
niejąca), Krywe, Krywka (wieś nieistniejąca), 
Lutowiska, Łokieć (wieś nieistniejąca), Sianki, 
Sokoliki (wieś nieistniejąca), Tarnawa Wyżna 
(wieś nieistniejąca), Ustrzyki Górne, Wołosa-
te, Zatwarnica, Żurawin, Jamna Dolna, Jam-
na Górna, Trójca, Karaszyn [Koroszno] ob. 
Krościenko, Równia, Bandrów [ob. Bandrów 
Narodowy], Serednica, Ustianowa, Chrewt, 
Polana, Żurawin, Tworylne (wieś nieistnieją-
ca), Smolnik), leskiego (Berezka, Bezmiecho-
wa Górna, Bukowiec, Dziurdziów, Jaworzec 
(wieś nieistniejąca), Liszna, Ług (wieś nieist-
niejąca), Wetlina, Zawój (wieś nieistniejąca), 
Manasterzec, Stefkowa, Olszanica, Uherce 
[ob. Uherce Mineralne], Rajskie, Wołkowyja, 
Solina, Mchawa, Zahoczewie), sanockiego 
(Balnica, Liszna, Mików, Odrzechowa, Rado-
szyce, Turzańsk, Wola Sękowa, Hłumcza [ob. 
Hłomcza], Tarnawa Dolna, Łukowe, Wola Cza-
szyńska, Czaszyn, Markowce, Niebieszcza-
ny, Morochów, Wola Morochowska, Płonna, 
Szczawne, Tyrawa Wołoska), krośnieńskiego 
(Bóbrka, Królik Wołoski, Jaśliska, Rudawka 
Rymanowska), brzozowskiego (Witryłów), rze-
szowskiego (Łubno), przeworskiego (Hadle 
Szklarskie), przemyskiego (Bircza, Kopysno, 
Brylińce, Cisowa, Makowa, Hujsko [ob. Nowe 
Sady], Olszany, Pacław, Starzawa, Rudawka, 
Kotów, Leszczawa Górna, Leszczawa Dolna, 
Brzeżawa, Żohatyn), jarosławskiego (Tuchla), 
lubaczowskiego (Brusno Stare, Kobylnica Wo-
łoska, Prusie, Smolinka Dolna [ob. Basznia 
Dolna], Smolinka Górna [ob. Basznia Górna], 
Łukawiec, Werchrata, Wola, Żuków).

W prawie wołoskim zasadźca wsi stawał się swe-
go rodzaju kniaziem, którego uprawnienia w sto-
sunku do pozostałych osadników były większe 
niż sołtysa w prawie niemieckim, ale też nie przy-
pominały uprawnień ruskiego kniazia – udziel-
nego pana księstewka ruskiego (ówczesna Ruś 
była podzielona na szereg niewielkich księste-
wek, wielkością swą przypominających bardziej 
wielkie kompleksy ziemskie należące do panów 
polskich niż prawdziwe księstwa). Ów wołoski 
kniaź decydował o obsadzie miejscowego popa. 
Mieszkańcy zaś zobowiązani byli do pańszczy-
zny na rzecz dziedzica, ale w dużo mniejszym 
wymiarze niż okoliczna ludność polska czy ru-
ska. W zamian zobowiązani byli do oddawania 
czynszu w naturze pochodzącego z produktów 
pasterskich, a więc w skórach i wełnie owiec, se-
rach owczych i kozich, a także po 1 żywej owcy 
(zazwyczaj jagnięciu) z każdej hodowanych 20 
sztuk, którą należało odstawić do folwarku pań-
skiego. Wołosi ponadto, w przeciwieństwie do 
chłopstwa polskiego czy ruskiego, nie byli przy-
wiązani do ziemi, posiadając wolność osobistą 
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mogli swobodnie przemieszczać się z jednej 
wsi do drugiej, zaś każdy wzbogacony Wołoch 
mógł się zwrócić do pana o zgodę na założenie 
nowej osady, stając się wówczas jej kniaziem 
i uzyskując związane z tym przywileje i profi-
ty. Specyfiką wołoską był także swego rodzaju 
samorząd. Otóż spośród kniaziów osad woło-
skich położonych na terenie danego starostwa 
w okresie staropolskim obierano swego rodzaju 
zwierzchnika – krajnika, odpowiednika staropol-
skiego starosty, będącego m.in. reprezentantem 
społeczności wołoskiej względem władz admini-
stracyjnych i ziemskich państwa polskiego. Kraj-
nik wraz z podległymi sobie kniaziami zobowią-
zani byli do stawiennictwa w obozie królewskim 
w czasie wyprawy wojennej. Przewodniczyli 
także wołoskiemu sądownictwu w czasie tzw. 
sądów zborowych zwanych także strungowymi. 
Owe strungi odbywały się corocznie, zazwyczaj 
w lipcu, wtedy także Wołosi składali daniny na-
leżne królowi (podatki). 

Uzupełnieniem procesu osadniczego były wsie 
i osady powstające jako przysiółki istniejących 
już wsi głównych za zgodą pana wsi lub jej 
dzierżawcy. Wówczas chłopi przenoszący się 
z zazwyczaj przeludnionej wsi do nowotwo-
rzonej osady, a rzadziej nowi przybyli z innych 
stron osadnicy (jedynie w przypadku osad 
tworzonych jeszcze w czasach wczesnonowo-
żytnych) uzyskiwali na dość długi czas (10-20 
lat) szereg swobód (wygód), np. ograniczenie 
pańszczyzny, mniejszy wymiar czynszu czy 
też danin w naturze. Przez ten okres musieli 
się zagospodarować czyli wykarczować las, 
założyć gospodarstwo, dochować się inwenta-
rza, itp. Owa wolnizna znalazła również swoje 
odzwierciedlenie w onomastyce podkarpac-
kich wsi. Stąd wiele na mapie dzisiejszego 
Podkarpacia można naleźć Wólek, Woli czy 
Wygód. Należy do nich 86 miejscowości. Są 
wśród nich: Kotowa Wola, Wólka Turebska, 
Wola Rzeczycka – gm. Zaleszany, Chłopska 
Wola – gm. Pysznica; Wola Gołego (ob. Wola 
Baranowska) – gm. Baranów Sandomierski; 
Tarnowska Wola – gm. Nowa Dęba; Wola 
Zdakowska – gm. Gawłuszowice; Wólka – gm. 
Krzeszów; Wólka Bielińska, Wólka Tanewska 
– gm. Ulanów; Wólka Krowicka – gm. Luba-
czów; Wola Wielka – gm. Narol; Wola Zarzecka 
– gm. Wielkie Oczy; Wólka Horyniecka – gm. 
Horyniec Zdrój; Wola Otałęska – gm. Czernin; 
Wola Pławska – gm. Borowa; Wola Wadowska 
– gm. Wadowice Górne; Wola Mielecka, Wola 
Chorzelowska – gm. Mielec; Wólka Dulecka 
– gm. Radomyśl Wielki; Wólka Podolska – gm. 
Przecław; Wola Ociecka – gm. Ostrów; Wola 
Żyrakowska, Wola Wielka, Bobrowa Wielka 
– gm. Żyraków; Wola Brzeźnicka – gm. Dębi-
ca; Kozia Wola – gm. Pilzno; Wolica Ługowa, 
Wolica Piaskowa – gm. Sędziszów Małopolski; 
Wola – gm. Czudec; Woliczka – gm. Świlcza; 

Wola Zgłobieńska – gm. Boguchwała; Wola 
Raniżowska – gm. Raniżów; Wilcza Wola 
– gm. Dzikowiec; Wola Cicha – gm. Głogów 
Małopolski; Wólka pod Lasem (ob. Wólka Pod-
leśna) – gm. Czarna; Wola Rafałowska – gm. 
Chmielnik; Wola Wielka (ob. Wola Dalsza), 
Wola Mała – gm. Łańcut; Wólka Sokołowska, 
Wólka Niedźwiecka – gm. Sokołów Małopol-
ski; Wola Żarczycka (ob. Wola Zarczycka), 
Wólka Łętowska – gm. Nowa Sarzyna, Wólka 
Grodziska – gm. Grodzisko Dolne; Wólka Ła-
mana, Brzyska Wola – gm. Kuryłówka; Wola 
Buchowska, Wólka Pełkińska – gm. Jarosław; 
Wola Roźwienicka, Wola Węgierska – gm. 
Roźwienica, Wólka Ogryzkowa, Wólka Mał-
kowa – gm. Tryńcza; Wola Rokietnicka – gm. 
Rokietnica; Wola Maćkowska – gm. Żurawica; 
Wola Krzywiecka – gm. Krzywcza; Wola Ko-
rzeniecka – gm. Bircza; Ryszkowa Wola, Wola 
Szówska, Wola Mołodycka, Wólka Zapałow-
ska – gm. Wiązownica; Czerwona Wola – gm. 
Sieniawa; Sucha Wola – gm. Oleszyce; Wola 
Cewkowska – gm. Stary Dzików; Wola Lasz-
kowska – gm. Laszki; Wola Zaleska – gm. Ra-
dymno; Wolica – gm. Gać; Wolica – gm. Jasło; 
Pusta Wola – gm. Skołyszyn; Wola Dębowiec-
ka – gm. Dębowiec; Wola Jasienicka – gm. 
Jasienica Rosielna, Wola Komborska – gm. 
Korczyna; Wola Orzechowska – gm. Brzozów; 
Wola Niżna, Wola Wyżna – gm. Jaśliska; Wola 
Brzostecka – gm. Brzostek; Wola Cieklińska, 
Wola Dębowiecka – gm. Dębowiec; Wygoda 
– gm. Nowy Żmigród; Wolica, Wola Piotrowa, 
Wola Sękowa – gm. Bukowsko; Wola Matia-
szowa, Wola Górzańska – gm. Solina; Wola 
Michowa – gm. Komańcza, Wola Krecowska 
– gm. Tyrawa Wołoska; Wola Postołowska 
(ob. Wola Postołowa) – gm. Lesko.
Dzisiaj w pogoni za uciekającym dniem, prze-
mierzając setki kilometrów nie zdajemy sobie 
sprawy, że w nazewnictwie wielu mijanych przez 
nas na drodze codzienności miast, miasteczek 
czy wsi zachowały się ślady ich historii, sięgają-
cej niejednokrotnie zamierzchłych czasów. 
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Bojkowska chyża ze 
Skorodnego w Muzeum 
Budownictwa Ludowego 
w Sanoku 
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Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się ponad ćwierć tysiąca za-
bytkowych drewnianych obiektów sakralnych. Sześć z nich, szczególnie cennych, 
zostało wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego 
Ludzkości UNESCO. Są to gotyckie kościoły w Bliznem i Haczowie oraz cerkwie 
w Radrużu, Chotyńcu, Smolniku i Turzańsku.
Prowadzone na dużą skalę prace konserwatorskie przy drewnianych świątyniach, a także 
skuteczna akcja powrotu ikonostasów do wnętrz cerkwi, realizowana od lat przez służby 
konserwatorskie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, daje nadzieję, 
że do tej listy dołączą kolejne wybitne arcydzieła ciesielskie dawnej „kultury drewna”. 
Tym bardziej, że przetrwały u nas – jak nigdzie w Polsce – niezwykle różnorodne styli-
stycznie budowle, reprezentujące w obiektach cerkiewnych m.in. styl bojkowski, łem-
kowski, ukraiński styl narodowy, a w kościelnych - neogotycki styl zdrojowy czy formy art 
déco, nie wspominając już o grupie najstarszych kościołów zrębowych.
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” wydało publikację „Leksykon drewnianej archi-
tektury sakralnej województwa podkarpackiego” zawierającą charakterystykę 
256 zespołów i pojedynczych obiektów zabudowy sakralnej, zachowanych w na-
szym regionie, zbudowanych przed 1950 r.
Książka o objętości 408 stron prezentuje 149 dawnych i obecnych cerkwi, 96 ko-
ściołów i kaplic, 57 wolnostojących dzwonnic cerkiewnych i kościelnych oraz jeden 
dawny zbór protestancki. Ich opisy zilustrowano w sumie 1200 aktualnych, ale także 
i archiwalnych, zdjęć. Każdy opis posiada krótkie streszczenie w języku angielskim 
oraz ukraińskim.

Końcowym elementem wydawnictwa jest „Suplement” prezentujący informacje o niezachowanych obiektach sakralnych. Zawiera on 
krótkie hasła do 467 miejscowości, w których kiedyś istniały drewniane obiekty sakralne: cerkwie, kościoły, zbory, synagogi i dzwon-
nice. Uległy one zniszczeniu w latach od ok. 1850 do 2007. Udało się odnaleźć i pozyskać 535 archiwalnych zdjęć, które pokazują ich 
bryłę, a czasami i wnętrze wraz z wyposażeniem. Szczególnie cenna dla tego działu okazała się współpraca z Wojewódzkim Podkar-
packim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, który udostępnił archiwa Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Danuta Sobocka 
pozwoliła także na skorzystanie z archiwum fotograficznego jej męża Wojciecha Sobockiego, zawierającego unikalne zdjęcia nieza-
chowanych cerkwi z obszaru Ziemi Przemyskiej.
Więcej informacji: www.procarpathia.pl
K. Zieliński, Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego, Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Rzeszów 2015.
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Nowość turystyczna czyli 5. część prze-
wodnika z serii „Na bieszczadzkich ob-
wodnicach” sygnowana przez Stanisława 
Orłowskiego, znanego beskidzkiego prze-
wodnika. Zawiera ponad 300 fotografii,
które przedstawiają ważniejsze miejsca, 
cerkwie, kościoły, cmentarze, zabytki, 
muzea, malownicze i widokowe panora-
my kolejnych miejscowości leżących na 
trasie przejazdu, którą można rozpocząć 
z dowolnej miejscowości, bowiem tworzy 
ona zamkniętą pętlę (autor proponuje 
rozpoczęcie wycieczki z Ustrzyk Dolnych). 

Całość trasy to blisko 103 km. W przewodniku znajduje się 
mapa, która pokazuje przebieg trasy głównej wraz z podaniem 
skrótów – w zależności od czasu, jakim dysponujemy. 
Na trasie przejazdu znajdują się parki krajobrazowe, rezer-
waty przyrody, przełomowe odcinki rzek, widokowe i odkryte 
wzniesienia dające rozległe panoramy na tę piękną, bardzo 
malowniczą okolicę. Ponadto łąki górskie, kompleksy leśne, 
parki podworskie, drzewa pomnikowe, duże ilości ptactwa 
oraz zwierzyny i inne atrakcje, które są istnym rajem dla tych, 
którzy lubią obcować z przyrodą, z dala od zgiełku.
Przewodnik zamyka obszerna część zawierająca bazę przydat-
nych każdemu turyście informacji turystycznych.
Stanisław Orłowski, Na bieszczadzkich obwodnicach, cz. 5, W oto-
czeniu Pasma Chwaniowa, Wydawnictwo Edytorial, Rzeszów 2015

Książka Daniela Krzysztofa Nowaka 
jest jedną z najciekawszych mono-
grafii, które okazały się w ostatnich 
latach w regionie. Autor korzystał 
z wyjątkowo bogatych źródeł, w czym 
opracowanie to góruje nad zdecydo-
waną większością monografii wsi. 
Zgromadził materiały przechowywane 
w pięciu archiwach, w tym dwóch poza 
granicami kraju (Lwów, Wiedeń) oraz 
publikacji historycznych dotyczących 

ogólnie historii, jak też tego zakątka Podkarpacia. Kolorytu 
dodaje włączenie opinii znanego etnografa, historyka i folklo-
rysty - Franciszka Kotuli, który w latach powojennych przemie-
rzył Podgórze gromadząc wyjątkowo cenne informacje, które 
wydobył z obserwacji zabytków, miejsc, które skrupulatnie 
badał i przybliżonych mu przez „żywe źródła” ludowych opo-
wieści o prastarych czasach. 
Opracowanie jest ciekawie ilustrowane. Znajdują się tu współ-
czesne zdjęcia ze wskazówkami topograficznymi, ułatwiający-
mi czytelnikowi orientację w terenie – przydatne zwłaszcza dla 
osób chcących zwiedzać opisywane miejsca. Autor zamieścił 
ponadto fragmenty najstarszych map i dokumentów. Orien-
tację w tekście dodatkowo ułatwiają drzewa genealogiczne 
rodów rycerskich – właścicieli Żmigrodu: Bogoriów, oraz ich 
powiązań ze spadkobiercami: Stadnickimi i Wojszykami.
Daniel Krzysztof Nowak, Stary Żmigród w średniowieczu,  
Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2014


