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Tradycyjna konserwacja, 
cyfrowa rekonstrukcja

W 
październiku ubiegłego roku podczas prac renowa-
cyjno-konserwatorskich dachów Zamku-Muzeum 
w Łańcucie, na strychu odkryte zostały przypadko-

wo, stosunkowo dobrze zachowane polichromowane belki 
i deski z dawnych stropów barokowej rezydencji, pochodzą-
ce jeszcze z I połowy XVII wieku. Ocalone z pożaru, który 
miał miejsce ok. 1680 r., zostały zdemontowane i wtórnie 
użyte do podwieszenia sufitów fasetowych nad częścią 
wnętrz II piętra.

Przeprowadzano szczegółową dokumentację przed ich 
konserwacją. Po jej zakończeniu deski będą eksponowane 
w jednym z wnętrz, poza obecnymi ekspozycjami. Plano-
wana jest również ich cyfrowa konserwacja (uzupełniająca 
ubytki) oraz rekonstrukcja wyglądu dawnych, XVII-wiecz-
nych stropów we wnętrzach łańcuckich. 

Z pracowni konserwatora krZysZtof Zieliński
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Na zdjęciach widoczny stan belek 
z polichromią tuż po ich odkryciu 
i mechanicznym oczyszczeniu. Mimo 
upływu lat kolory malowideł są żywe, 
a układ dekoracji nadal czytelny.
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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: średniowieczna Pieta z ołtarza głównego  
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu

fot. Jacek Stankiewicz

Czy trudno dbać o podkarpackie za-
bytki? Na to pytanie w obszernym 
wywiadzie odpowiada dr Grażyna 
Stojak, Podkarpacki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Przemyślu. 
Po jego lekturze wiadomo na pewno, 
że jest to trudny spacer „po polu mi-
nowym”, w czasie którego następuje 
powolny proces godzenia interesu 
społecznego z planami właściciela 
i zarazem inwestora.

W numerze, jak zwykle, szereg „drewnianych” tematów. Prze-
czytamy w nim o architektonicznej tożsamości regionu i wielkiej 
roli w tym zakresie drewnianej zabudowy. Udało się także ze-
brać sporo informacji o „drewnianym” Sanoku, z pominięciem 
znajdującego się w tym mieście skansenu. Mało kto zdaje sobie 
bowiem sprawę, że oprócz zamku, Beksińskiego, Muzeum Bu-
downictwa Ludowego i setek zgromadzonych tu ikon znajdujące 
się w tym mieście domy w otoczeniu ogrodowym, z pięknymi 
drewnianymi loggiami, wykuszami, stolarką mogą być wielką 
atrakcją dla turystów. Z perełek  architektury w tym materiale 
warto też zapoznać się z tekstem o dawnej cerkwi we wsi Kotań, 
jak i losach niewielkiego kościółka w Kosinie.
„Skarby” to także nieustanne opowieści o ciekawej, często za-
gmatwanej historii regionu. Jest więc krótki rys zasłużonego 
rodu Wapowskich, których jeden z przedstawicieli urządził na 
rynku w Dynowie corridę, z ofiarą śmiertelną tego wydarzenia. 
Poszukujemy również skutecznie odpowiedzi na pytanie co łą-
czyło Białystok z Siedliskami nad Wisłokiem? Jednym z ważniej-
szych tekstów jest opowieść o Stanisławie „Diable” Stadnickim, 
watażce, który na przełomie XVI i XVII wieku „trząsł” regionem 
nie ustępując pola nikomu. Przeciwwagą tej sylwetki był - wiek 
później - biskup Aleksander Antoni Fredro, fundator i opiekun 
licznych inwestycji sakralnych na terenie - nie tylko - biskup-
stwa przemyskiego. Czy na ziemiach dzisiejszego województwa 
przed wiekami działały liczące się artystycznie pracownie malar-
skie lub rzeźbiarskie? Okazuje się, że tak, o czym świadczą losy 
osiadłego w Jarosławiu Bawarczyka, niedoszłego jezuity, niezłe-
go rzeźbiarza Tomasza Huttera. A liczne jego dzieła uświetniają 
podkarpackie kościoły do dziś, można je znaleźć także we Lwo-
wie. A w 20-lecie dzierżawy Zamku Kamieniec w Odrzykoniu 
składamy gratulacje orędownikowi ratowania dziedzictwa kultu-
rowego regionu - Andrzejowi Kołderowi.

Krzysztof Zieliński
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Siedem lat temu, 1 paździer-
nika 2008 r., objęła pani 
stanowisko wojewódzkie-
go konserwatora zabytków 
i niemal natychmiast skiero-
wała swoje działania przede 
wszystkim na zabytki drew-
niane. Dlaczego?
- Konkurs na to stanowisko 
przeprowadzono we wrześniu, 
a ja dwa poprzedzające go 
miesiące spędziłam w ramach 
urlopu w swoim samochodzie. 
Objechałam całe wojewódz-
two. Byłam w najdalszych, 
najbardziej niedostępnych za-
kątkach, gdzie wiedziałam, że 
jeszcze są lub jeszcze do nie-
dawna były zabytkowe obiekty. 
Posiadłam wiedzę, która bar-
dzo mi się przydała podczas 
konkursu, nade wszystko na 

własne oczy przekonałam się, o jaki „stan po-
siadania” się ubiegam. 
I muszę to po latach stwierdzić, że w zbyt wielu 
przypadkach to, co zobaczyłam, było przygnę-
biające, szczególnie właśnie w odniesieniu do 
zabytków drewnianych. Uświadomiłam sobie 
wtedy dobitnie, że drewno najszybciej ulega de-
gradacji i że jeśli wygram konkurs, to pierwsze, 
co powinnam zrobić, to zająć się właśnie nisz-
czejącymi zabytkami architektury drewnianej. 
- Wtedy nastąpiła u pani reorientacja z „mu-
rów” na „drewno”?
- Nie było żadnego radykalnego zwrotu. Ar-
chitekturę mam we krwi, bo po skończeniu 
historii sztuki przez dwa lata studiowałam 
architekturę, ale zostałam matką, a małe 
dziecko jest bardzo absorbujące i z bólem 
serca skonstatowałam, że nie podołam i ar-
chitekturę odpuściłam. Ale historia sztuki i te 
dwa lata architektury dały mi wiedzę i świa-
domość, że zabytki architektury drewnianej 
najszybciej ulegają zniszczeniu i w pierw-
szych latach pracy na tym stanowisku po-
święciłam im najwięcej czasu. 
- Przygnębiający widok niszczejących zabyt-
ków nie odwiódł pani od ubiegania się o sta-
nowisko wojewódzkiego konserwatora. 
- Kocham zabytki. Ale proszę tego nie trak-
tować w kategorii obsesji, lecz pasji. Zaby-
tek to nie jest przedmiot, to nasza historia, 
kultura, myśl architektoniczna, finezja rze-
mieślnicza, której dziś już nie ma. To nasza 

przeszłość wpisana w dwór, pałac, kościół, 
cerkiew. Pan się dziwi, że ktoś może mieć 
pasję, by to chronić?
- Nie. Podziwiam. 
- Dziękuję za podziw.
- Czy po tej peregrynacji po drogach i bez-
drożach regionu była pani w stanie zrobić li-
stę zabytkowych obiektów, które na zawsze, 
bezpowrotnie zniknęły z naszego pejzażu?
- To jest nie do uchwycenia. Ale sporządziłam 
listę obiektów, które wymagały natychmiasto-
wego podjęcia prac, ponieważ były na prostej 
drodze ku całkowitej degradacji. Ta lista miała 
102 pozycje, były na niej na przykład wszystkie 
cerkwie, które już teraz stoją wyremontowane 
i odrestaurowane lub są w trakcie remontów – 
Wólka Żmijowska, Wielkie Oczy, Leżachów…
- Dlaczego groziło im unicestwienie?
- Szukaliśmy przyczyny i bardzo szybko ją zna-
leźliśmy - po prostu w zdecydowanej większości 
nie miały one użytkowników.
- Użytkowników czy właścicieli?
- Właścicieli ma w Podkarpackiem każdy zaby-
tek. Jest nim gmina, powiat, województwo, oso-
ba prywatna, w ostateczności skarb państwa. 
Właściciel więc jest, ale wszystkie zabytki z listy 
102 nie miały użytkowników. To były pustosta-
ny i nikt się nimi nie przejmował, obojętne czy 
właścicielem był samorząd, czy związek wyzna-
niowy. Stan tych obiektów, to było coś straszne-
go. Po objęciu stanowiska najpierw musiałam 
uporać się z opracowaniem budżetu, następnie 
rozpoznać jaki jest cały stan posiadania, który 
objęłam we władanie, a w styczniu 2009 r. roz-
poczęliśmy gromadzenie danych, kto i jakiego 
obiektu jest właścicielem. Po tym wszystkim 
w lutym, wspólnie z wojewodą, zorganizowa-
liśmy w urzędzie wojewódzkim gromadne, bo 
liczące około 200 osób, spotkanie wójtów, bur-
mistrzów, prezydentów miast, przedstawicieli 
związków wyznaniowych, stowarzyszeń i orga-
nizacji pozarządowych. Przedstawiliśmy zebra-
nym listę obiektów zabytkowych z propozycją 
przejęcia, a nade wszystko użytkowania.
- Jaki był odzew?
- Musze wytknąć pańskiej branży, że media, 
a szczególnie prasa, przyjęły nasze przed-
sięwzięcie nieprzychylnie. Pojawiły się arty-
kuły w stylu „każdemu po cerkwi”, napastli-
we, nieprzyjemne. Krytyka bez propozycji, 
co w zamian i to mnie najbardziej zdumiało 
i zbulwersowało. Zabytki się walą, wymagają 
natychmiastowej interwencji, my mamy po-

jacek stachiewicZ

Zabytki? To moja pasja
spotkanie Z…
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Rozmowa z dr Grażyną 
Stojak, Podkarpackim Wo-
jewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Przemyślu

Remontowana cerkiew  
w miejscowości Kotów 2014 r.
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mysł, wychodzimy z propozycją, jak temu za-
pobiec i natychmiast otrzymujemy kontrę bez 
alternatywnych propozycji. 
- I co pani zrobiła?
- Zignorowałam bezsensowną krytykę i kon-
tynuowałam nasz pomysł – rozmawialiśmy 
z uczestnikami tego spotkania, zapraszałam 
ich do nas i przekonywałam, że warto i że 
trzeba. Na przykład z Towarzystwem Ulep-
szania Miasta Przemyśla. Zaproponowałam 
jego władzom, by zwróciły swoje oczy nie 
tylko na miasto i jego problemy, ale także na 
najbliższą okolicę i wskazałam cerkiew w Wy-
szatycach pod Przemyślem. To nie były łatwe 
rozmowy – po godzinach pracy, wieczorami. 
Pamiętam, że któregoś wieczoru jeden z mo-
ich rozmówców powiedział: „Przecież ty i tak 
będziesz zarabiała tyle samo co teraz. Po co 
ty to robisz i po co ci to?”. Później oni rozma-
wiali już między sobą, beze mnie i w końcu się 
zdecydowali. Cerkiew była bez kopuły, blacha 
z pokrycia dachu fruwała po okolicy, jeszcze 
trochę a zniknęłaby z powierzchni. No i oni ją 
wzięli i odbudowują.
- I przychodzą do pani po pieniądze.
- I słusznie. Bo na to, aby je słusznie wydać, 
pieniądze są. To był chyba taki moment przeło-
mowy, bo zaczęło się dziać to, na co czekaliśmy 
– pojawiło się jedno stowarzyszenie, potem dru-
gie i dziś współpracuję już z kilkunastoma stowa-
rzyszeniami. Kwestią, która wielu tych ludzi po-
wstrzymywała przed kontaktem z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków była niewiara, że ktoś 
inny niż Kościół katolicki może dostać pieniądze 
od konserwatora. To też był problem, z którym 
musiałam się zmierzyć. 
- Na moje pytanie – ile zabytków w Pod-
karpackiem zniknęło bezpowrotnie, od-
powiedziała pani, że to nie do uchwyce-
nia. Dlaczego?
- Przede wszystkim dlatego, że bardzo dużo 
obiektów nie było wpisanych do tej pory do 
rejestru zabytków.

- Zabytkiem jest tylko obiekt, który jest wpi-
sany do rejestru zabytków?
- W naszej ustawie o ochronie zabytków jest to 
bardzo nieprecyzyjnie sformułowane. W rozu-
mieniu prawa zabytkiem chronionym jest to, co 
jest wpisane do rejestru zabytków.
- Powszechne jest przekonanie, że jak obiekt 
ma 50 lat to już jest zabytkiem.
- Nie 50 a 55 lat, ale to jest nadal relatywne, 
ponieważ kryterium wieku pojawia się dopiero 
w odniesieniu do zabytków ruchomych, gdy wy-
wozi się je za granicę. W odniesieniu do pozo-
stałych wiek gra swoją rolę, ale liczą się także 
wartości historyczne, kulturowe, artystyczne.
- Ale oprócz rejestru zabytków są jeszcze 
gminne i wojewódzkie ewidencje zabytków. 
Po co?
- W ewidencjach znajdują się obiekty, które 
są stare, które mają swoją historię, ale nie są 
prawnie chronione, ponieważ nie znajdują się 
w rejestrze zabytków. Ale to nie znaczy, że nie 
podlegają ochronie konserwatora. Tak było na 
przykład ze słynną już willą Kotowicza w Rze-
szowie, którą deweloper chciał wyburzyć i po-
stawić na jej miejscu apartamentowiec. Opinia 
publiczna była temu przeciwna, więc aby za-
kończyć konflikt, podjęłam decyzję o wpisaniu 
jej do rejestru zabytków i od tego momentu jest 
prawnie chroniona. Gdy więc zjawia się ktoś, kto 
chce znajdujący się w ewidencji zabytków obiekt 
przebudować, to konserwator bierze na siebie 
odium znalezienia się pod pręgierzem opinii pu-
blicznej, że dopuszcza do dewastacji zabytku. 
Jeśli więc ktoś mnie zapyta, dlaczego, skoro 
obiekt jest w ewidencji na przykład wojewódz-
kiej, ja zezwoliłam na całkowite przekształcenie 
albo rozbiórkę takiego zabytku, to muszę precy-
zyjnie uzasadnić, dlaczego się na to zgodziłam. 
Dbałość o zabytek jest obowiązkiem właściciela, 
natomiast źle wydane decyzje zawsze obciążają 
konserwatora.
- Jeśli mamy obiekt, który ma na przykład 
sto lat i jest wpisany tylko do ewidencji, 

spotkanie Z…

Od lewej: cerkwie 
wymagające jeszcze 
remontu w Wólce 
Żmijowskiej, w Wielkich 
Oczach i w Leżachowie
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Dawna cerkiew we wsi 
Zadąbrowie koło Przemyśla, 
która po kapitalnym remoncie 
pełni funkcję kaplicy 
pogrzebowej na cmentarzu  
w tej miejscowości
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a właściciel przebuduje go według własnego 
widzimisię, to podlega pod sankcje prawne? 
- Właściciel musi przeprowadzić wszystkie prze-
widziane prawem uzgodnienia. Bezwzględnie. 
Może oczywiście taki budynek przekształcić, 
zgodnie z prawem budowlanym uzyskać zgodę 
na nadbudowę, rozbudowę czy powiększenie 
obiektu, ale według wcześniejszych uzgodnień 
konserwatorskich. Jeśli tego nie zrobi, wchodzi 
w konflikt z prawem. 
- Czyli, mimo że zabytek nie jest wpisany do 
rejestru zabytków, jest zabytkiem?
- Tak właśnie jest.
- Niezbyt to logiczne.
- Powiedziałam już, że w tej kwestii polskie pra-
wo nie jest zbyt precyzyjne. 
- Mamy więc zabytkowy budynek, który wła-
ściciel chce rozbudować, na przykład o jed-
no lub dwa piętra. Co konserwator na to?
- Muszę zadbać o to, by stara, zabytkowa 
część tego obiektu była widoczna, wyraźnie 
odcinała się od nowej. I w Przemyślu takie 
budynki mamy, na przykład przy ulicy Herbur-
tów, gdzie są stare magazyny i stajnie jesz-
cze z czasów Twierdzy Przemyśl. Należą one 
dziś do firmy Pollena Astra, która prowadzi 
w nich swoją działalność produkcyjną. Pro-
blem w tym, że warunki kubaturowe nie odpo-
wiadają dzisiejszym wymogom produkcyjnym. 
Gdy więc przyszedł do mnie przedstawiciel 
firmy mówiąc, że mają pieniądze na moderni-
zację ciągu produkcyjnego w jednym z nich, 
ale to wymaga podniesienia dachu, więc także 
nadbudowy murów, nie oponowałam. Posta-
wiłam jedynie warunek, by stara część obiektu 
wyraźnie odcinała się od zmodernizowanej. 
I tak to zostało zrobione. Podobnie, jak na te-
renie dworu w Komborni, pełniącego obecnie 
funkcje hotelarskie. Jedna z oficyn została od-
budowana i już na pierwszy rzut oka widać, co 
jest w nim nowe, a co stare.

- Ludzie z branży twierdzą, że jest pani 
pierwszym wojewódzkim konserwatorem, 
który twardo egzekwuje prawo i na ludzi, 
którzy nie stosują się do procedur związa-
nych z ochroną zabytków, nasyła policję 
i prokuraturę. 
- Skoro są tacy, którzy nie rozumieją, że zabytek 
to wartość kulturowa, historyczna, świadectwo 
dokonań naszych przodków na przykład w dzie-
dzinie architektury, to prawo im o tym przypomni. 
Jako wojewódzki konserwator zabytków muszę 
to prawo egzekwować i nikt mnie z tego nie 
zwolni, tym bardziej że zabytki kocham. 
- To produkuje wrogów…
- I owszem. Obejmując urząd wiedziałam, że tak 
będzie, ale do tego zobowiązuje mnie zawód, 
który wykonuję, także rozum, ponieważ uwa-
żam, że na wschodzie regionu oprócz zabytków 
nic naprawdę znaczącego nie ma. Jeżeli tego 
nie zrozumiemy i nie będziemy chronić naszego 
dziedzictwa materialnego, to na zawsze będzie-
my nieznaczącym obszarem, z którego należy 
tylko uciekać.
- I dlatego była pani pierwszą osobą, która 
zwróciła uwagę na zabytki architektury drew-
nianej jako jedną z największych atrakcji tu-
rystycznych, które na potęgę niszczały?
- W takiej skali, jak w naszym województwie, 
w żadnym innym regionie Polski nie występują 
zabytki sakralnej architektury drewnianej trzech 
wyznań: katolicyzmu, prawosławia i greckiego 
katolicyzmu. Oczywiście są one także na Lu-
belszczyźnie i we wschodnich regionach Mało-
polski, koło Gorlic, ale nie tak liczne jak u nas. 
Niektóre nasze zabytki, jak na przykład cerkiew 
prawosławna w Turzańsku, są wpisane na Listę 
UNESCO. Przemyśl ze swoim zabytkowym ze-
społem miejskim może stanowić centrum, z któ-
rego turyści mogliby się rozjeżdżać w jego bliż-
szą i dalszą okolicę, gdzie starych drewnianych 
cerkwi i kościołów naprawdę jest dużo.
- Próbuje pani sprzedawać tę wizję władzom 
miasta?
- Jestem też radną, mówię o tym na okrągło, ale 
bez efektów. 
- Pani jest Przemyślanką?
- Z urodzenia i z miłości do tego miasta. 
- Dobrze dla zabytków, że urząd ich woje-
wódzkiego konserwatora jest w Przemyślu, 
a kieruje nim kobieta Przemyśl kochająca 
i ciągle w nim zakochana? Nie spotyka się 
pani z zarzutami, że Przemyśl jest przez pa-
nią preferowany?
- Cały czas spotykam się z takimi opiniami. I za-
wsze odpowiadam, że dla zabytków na pewno 
cenne jest to, że w zespole miejskim, w którym 
jest najwięcej w województwie zabytków, znaj-
duje się siedziba konserwatora. To nadaje mia-
stu nieocenioną rangę. Natomiast fakt ten jest 
absolutnie niedoceniany przez lokalne władze.
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- Władze Przemyśla nie rozumieją, że wizeru-
nek miasta, to także wizerunek skuteczności 
działań tej władzy, a i mądrości również?
- Jak pan popatrzy na fasady starych przemy-
skich kamienic, to znajdzie pan odpowiedź na 
swoje pytanie. Przemyśl jest bez wątpienia 
najcenniejszym zabytkowo zespołem miejskim 
w województwie i na renowację jego zabytków 
przeznacza się duże pieniądze i dobrze, ponie-
waż jest to miasto wyjątkowej urody. Architektura 
miejska jest tutaj wyjątkowej klasy i jednocześnie 
kompletnie zapuszczona. To dziedzictwo lat mi-
nionych, szczególnie powojennego 45-lecia, ale 
też wynik inercji władz miejskich po roku 1989. 
- Czy ktoś w ogóle kwestionuje, że Prze-
myśl powinien być cacuszkiem na mapie 
zabytkowych zespołów regionu, także cen-
trum zabytkowym i największą przynętą 
dla turystów? 
- Nikt temu głośno nie zaprzecza, aczkolwiek 
trudno mówić o konsolidacji sił i środków, by rze-
czywiście tym stał się. 
- Ciągle w umysłach polskiej władzy, 
przede wszystkim tej regionalnej, nie ma 
świadomości, że turystyka to gałąź gospo-
darki, która może konkurować z branżami 
stricte przemysłowymi i dać więcej miejsc 
pracy oraz dochodów niż fabryka jakichś 
tam podzespołów?
- Nie ma tej świadomości.
- Spece od turystyki twierdzą, że na pozna-
nie zabytków Lublina wystarczą dwa-trzy 
dni, zaś na Przemyśl trzeba przeznaczyć 
nawet pięć dni i to bez Twierdzy Przemyśl, 
która sama w sobie jest warta kolejnych 
kilku dni pobytu. 
- To nie podlega dyskusji. Przemyśl jako zabyt-
kowy zespół miejski jest wyjątkowy.
- W Rzeszowie pod Tadeuszem Ferencem 
władze miasta wymuszały na właścicielach 
kamienic, by przynajmniej elewacje fronto-
we zostały wyremontowane i dziś Rzeszów 
jest miastem zadbanym. Co prawda nawet 
na reprezentacyjnej ulicy 3 Maja są jeszcze 
dwie piękne kamienice, jak ja to nazywam 
– „z łuszczycą”, ale cała reszta starego cen-
trum nieomal lśni. Miło słuchać zachwyty 
ludzi z innych miast Polski, którzy nie mogą 
się nachwalić „jak tu pięknie”, a przecież 
gdzież mu tam do zabytkowego Przemyśla, 
w którym, niestety, sypią się piękne fasady 
równie pięknych starych kamienic. 
 - Chylę czoła przed władzami Rzeszowa, które 
pod tym względem zrobiły w naszym wojewódz-
twie wyjątkowe dzieło.
- Co zrobić, aby przynajmniej „na oko” za-
bytkowy Przemyśl wyglądał zachęcająco?
- Zintensyfikować prace nad zabytkami.
- Ale to przecież kosztuje niemałe pienią-
dze. Skąd je na to wszystko brać?

- Trwa nabór wniosków związanych z nową fi-
nansową perspektywą unijną. Trzeba się za-
krzątnąć, aby to wykorzystać, ale, niestety, nie 
widzę działań, które by ku temu zmierzały. A tym 
zagadnieniem powinny zająć się władze miast 
i gmin. Odnowa zabytków wpisuje się w ochro-
nę dziedzictwa kulturowego, to zaś można po-
wiązać z tworzeniem nowych miejsc pracy, czyli 
z turystyką. Nade wszystko - trzeba chcieć.
- Ile trzeba lat, by Przemyśl przestał straszyć 
murszejącymi murami?
- Myślę, że jeszcze następny konserwator bę-
dzie miał pełne ręce roboty. Bo przemyskie ka-
mienice, to nie tylko murszejące fasady. Mimo 
historycznych „przejść” zachowały one w środku 
ogromną zabytkową substancję, na przykład pa-
radne klatki wejściowe i schodowe. Powoli za-
czynamy skupiać się także na tych wnętrzach. 
- Ludzie spoza Przemyśla twierdzą, że nie 
mogą remontować swoich zabytków, po-
nieważ wszystkie pieniądze tłoczy pani 
w Przemyśl?
- Po pierwsze pytam, czy złożyli wniosek o sfi-
nansowanie lub dofinansowanie swoich zabyt-
ków. Jeśli nie, to nie ma o czym rozmawiać, bo 
mam do czynienia ze zwykłym malkontenctwem. 
A potem dodaję, że Przemyśl rzeczywiście do-
staje sporo pieniędzy z puli wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, ale też składa najwięcej 
wniosków o dofinansowanie. I namawiam do 
składania wniosków i to usilnie, bo zbyt wielu 
urzędników albo nie wierzy, że można otrzymać 
pieniądze na renowację zabytków albo po prostu 
ze zwykłego lenistwa czy niewiedzy nie chce im 
się napisać wniosku o dofinansowanie.
- W latach 90. ubiegłego wieku ludzie, któ-
rzy już wtedy mieli pieniądze, inwestowali 
w kupno zabytkowych obiektów. Jedne były 
w lepszym, inne w gorszym stanie. Była to 
typowa lokata kapitału, bo przez lata, któ-
re minęły od ich kupna, nie zainwestowali 
w remonty, odbudowę, czy renowację tych 
obiektów ani grosza. Dziś sporo z nich jest 
w złym lub bardzo złym stanie, a ich właści-
ciele nic nie robią. Nie niepokoi to pani?
- Bardzo mnie to niepokoi 
i z góry mówię, że jest to 
problem bardzo trudny 
do rozwiązania. Rozma-
wiam z właścicielami tych 
obiektów cały czas, ale 
jest to typowe gadanie 
do obrazu. Nic nie robią 
ze swoimi zabytkowymi 
obiektami i z ich postawy 
wnoszę, że nadal nic nie 
będą robić. 
- Czekają na kupca?
- Nie wiem, na co czeka-
ją. Czas biegnie i w wie-
lu przypadkach są to już 
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8 spotkanie Z…

bardzo sędziwi ludzie. Wymagamy od nich 
zabezpieczenia tych obiektów i w jakimś stop-
niu to się dzieje, ale to wszystko co są skłonni 
zrobić. Wraz z nastaniem nowych czasów na-
stał w Polsce też kult prywatnej własności i de 
facto nikt nie może narzucać właścicielowi, co 
ze swoją własnością ma zrobić.
- W odniesieniu do obiektu zabytkowego 
prawo decydowania o nim powinno być 
ograniczone?
- Uważam, że w tej kwestii coś się bezwzględ-
nie powinno zmienić. Jeśli zachowane zostanie 
status quo, możemy się pozbyć wielu bardzo 
cennych obiektów zabytkowych. Większość, 
których ta kwestia dotyczy, są to zespoły par-
kowo-pałacowe, które prawem kaduka zostały 
podzielone na kilka lub kilkanaście części i wiele 
z nich posprzedawano. Właściciel jednej z takich 
parkowo-pałacowych części przyjeżdża do mnie 
i mówi, że ma na swojej działce trzystuletni dąb 
i że on go nie chce, ponieważ ma zamiar posta-
wić w jego miejscu garaż. Zapytałam, skąd ma 
ten dom. Okazało się, że w 1994 r. cały teren 
podzielono na działki, które sprzedano. Od tego 
czasu minęło 20 lat, zmieniała się ustawa o za-
bytkach, ale my ciągle nie mamy narządzi, by tej 
sytuacji zaradzić. Właściciele rozparcelowanych 
parków czy pól dworskich robią na nich, co chcą, 
najczęściej budują domy.
- Nie ma możliwości, by dokonać scalenia 
i przywrócić dawny stan majątkowy?
- Nie znam przepisu, który by to umożliwiał. 
- Gdybym na początku lat 90. kupił ka-
wałek parku dworskiego, to mógłbym po-
stawić tam sobie dom i nikt by mi w tym 
nie przeszkodził?
- Nikt. Jadę sobie kiedyś przez Oleszyce i widzę 
nowy dom postawiony w parku dworskim. Zain-
teresowałam się tym oczywiście. Okazuje się, 
że jego właściciele mają do kawałka tego parku 
prawo własności, mają  pozakładane księgi wie-
czyste – są właścicielami i koniec. Przeciwdzia-
łać temu należało w tamtych latach, nie dzisiaj. 
Ale wtedy było multum innych problemów z funk-
cjonowaniem państwa i nikt się nie przejmował 
zabytkami, a tym bardziej zabytkami rozrzucony-
mi po Polsce gminnej. 
- Gdy po objęciu stanowiska zajęła się pani 
ratowaniem architektury drewnianej, nie wie-
działa jeszcze, jaka jest sytuacja z dworami 
i zespołami dworskimi?
- Miałam świadomość, że nimi też trzeba się za-
jąć, aczkolwiek nie miałam jeszcze wtedy precy-
zyjnej wiedzy na ten temat. Z czasem przekona-
łam się, że nie mniejszy problem jest z zespołami 
dworskimi, które mają nowych właścicieli.
- W jakim były i są stanie?
- Same dwory się ostały, ale najczęściej w stanie 
tragicznym, na przykład dwór w Żeglcach nieda-
leko Krosna. W wybudowanym w połowie XIX w. 

dworze przez lata działała szkoła, ale gdy prze-
niosła się do nowego budynku, miejscowa wła-
dza porzuciła obiekt jako nikomu niepotrzebny. 
Dziś nie ma do niego nawet dojazdu, ponieważ 
działki wokół posprzedawano i ludzie budują so-
bie na nich domy. Gdy zaczęłam nasyłać tam 
różne kontrole, budynek dworu został w tajem-
niczych okolicznościach podpalony. 
- Mieszkańcy wielu miejscowości, w których 
są zabytkowe obiekty, nie mają pojęcia i nie 
czują potrzeby ochrony swego dziedzictwa 
historycznego i kulturowego?
- Rozsypujące się zabytki i postępowanie z nimi 
tego dowodzą. Największe problemy własno-
ściowe i prawne dotyczą zespołów dworskich, 
oficyn, spichlerzy. Spichlerz… Wysoki, małe 
okna, nikt nie jest przejęciem takiego obiektu 
zainteresowany. Jeśli już, to jak go rozebrać. 
I to jest bardzo poważny problem. A z drugiej 
strony mamy takich pasjonatów, jak Andrzej 
Kołder, który 20 lat temu wydzierżawił od gminy 
w Korczynie ruiny zamku Kamieniec w Odrzy-
koniu i przez te dwie dekady wpompował w nie 
mnóstwo pracy i swoich pieniędzy, aby nie po-
padł w całkowitą ruinę. Do dawnej świetności 
przywrócił też dwór w Kopytowej, gdzie urządził 
Muzeum Kultury Szlacheckiej. Przed takimi ludź-
mi czapkę z głowy należy ściągać. 
- Wrócę jeszcze do zabytków drewnianych, 
ponieważ wszystko, co dotychczas pani na 
ten temat powiedziała, dotyczy drewnianych 
zabytków sakralnych. A co się dzieje ze 
świeckimi?
- Jest ich już naprawdę niewiele. 
- Co zrobić, aby tchnąć życie w Julin, 
który dogorywa pozamykany na czte-
ry spusty? Jego właścicielem jest urząd 
marszałkowski, a użytkownikiem Muzeum 
Zamek w Łańcucie… 
- …który tak na dobrą sprawę Julina nie chce, 
bo niby do czego mu on potrzebny, skoro dostał 
go w użytkowanie ledwie na 30 lat? Kto będzie 
inwestował w obiekt, do którego ma prawa tylko 
przez trzy dziesięciolecia? 
- Jaka funkcja przywróciłaby blask Juinowi?
- W ogólnym myśleniu o Julinie dominuje prze-
konanie, że powinien to być ośrodek konfe-
rencyjny. Ja tak nie uważam. Jest drewniany, 
za mały, nie ma tam dużych sal na potrzeby 
konferencyjne, instalacji dla konferencyjnego 
sprzętu, trzeba by więc pruć ściany. A co z miej-
scami noclegowymi dla uczestników? Ponadto 
jest wiele obiektów konferencyjnych, także 
w pobliżu Łańcuta, które przebijają Julin nowo-
czesnością i atrakcyjnością. Z założenia jego 
pierwotnych właścicieli jest to pałacyk myśliw-
ski i uważam, że właśnie w tym kontekście na-
leży upatrywać przyszłość Julina. Na przykład 
zorganizować tam muzeum myśliwskie. Dobra 
funkcja przywróci temu obiektowi życie.

Cerkiew w Wyszatycach
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- Julin powinien przejąć Polski Związek Ło-
wiecki albo Lasy Państwowe?
- Tak uważam.
- Powiedziała pani, że z zabytków drew-
nianej architektury świeckiej ostało się 
już niewiele…
- Te chałupy, które jeszcze stoją, są już tak zde-
gradowane, że niemal nikt ich nie chce i w więk-
szości ludzie chcą się ich pozbyć. Zdecydowana 
większość z nich nie jest nawet wpisana do reje-
stru. Dlatego każda inicjatywa, której celem jest 
zachowanie obiektów tej architektury, to bardzo 
chwalebne przedsięwzięcie. 
- Spotkałem się w kilku podkarpackich 
wsiach, że młodzi ludzie, którzy przejmują 
stare drewniane domy po dziadkach lub ro-
dzicach, nie burzą ich, a wręcz przeciwnie 
- własnym sumptem remontują, odnawiają, 
przywracają dawny wygląd. 
- Też to widzę i jestem tym mile zaskoczona. 
Sądzę, że w dużej mierze jest to także zasłu-
ga mediów, które coraz częściej piszą i mówią, 
żeby nie burzyć, że warto remontować, odna-
wiać, pielęgnować przeszłość. W niektórych 
środowiskach wiejskich wytworzył się swoisty 
kult zabytków. To bardzo cenne. I w kontrze 
do takich zachowań, jak we wspomnianych już 
przez mnie Żeglcach. 
- Pozytywny snobizm?
- To nie ma nic wspólnego ze snobizmem. Młodzi 
ludzie są coraz lepiej wykształceni, interesują się 
historią swoich miejscowości, swoich dziadków 
i pradziadków, na co nakłada się sentyment do 
miejsca swego urodzenia i także świadomość, 
że nie ma się co wstydzić swego wiejskiego po-
chodzenia. Historię ich rodzinnych miejscowości 
tworzyło przecież także budownictwo. 
- Kiedy to zjawisko się zaczęło?
- Jakieś pięć lat temu. I coraz więcej jest takich 
oddolnych inicjatyw, których celem jest odgrze-
bywanie historii i związanych z nią zabytków. To 
wyraźny ruch młodych ludzi, którzy to, co robią, 
robią z miłości do zabytków. W Przemyślu też 
mamy z tym do czynienia. W mojej instytucji za-
trudniam grupę młodych przemyślan, którzy po 
studiach mieli lepsze perspektywy zawodowe 
w Krakowie, czy gdzieś indziej w świecie, ale mi-
łość do zabytków i miejsca urodzenia przygnała 
ich tutaj z powrotem. Moja córka także miała lep-
sze propozycje pracy w Krakowie, a wróciła. 
- Do tego miasta, o którym kiedyś usłysza-
łem opinię, że jest „na końcu niczego”?
- To już nie te czasy. Autostrada skróciła dy-
stans między Przemyślem, a zachodnią czę-
ścią Polski. Do Rzeszowa już niedługo będzie 
się jechać 45 minut, mniej niż z jednego końca 
Krakowa na drugi, a na lotnisko w Jasionce go-
dzinę, skąd można się rozlecieć na cały świat. 
Wierzę, że ten ruch będzie także odbywał się 
w drugą stronę, do Przemyśla, że będzie do 

nas ciągnąć coraz więcej turystów, więc ja mu-
szę dbać o tutejsze zabytki, a władze o infra-
strukturę dla turystów.
- Rozmawiając o zabytkach cały czas krąży-
my po wschodniej części województwa…
- Region, w którym jest ich najwięcej i najwię-
cej wymagają interwencji, to właśnie wschodnia 
część województwa, ale także powiaty sanocki, 
krośnieński i jasielski, oczywiście z Sanokiem 
i Krosnem na czele. 
- A centrum, zachód i północ?
- Nie ma tam zabytków za wiele, a te które są, 
mają właścicieli zapobiegliwych, dbających o nie 
i Bogiem a prawdą w porównaniu z tym, co jest 
tutaj, nie ma tam zbyt wiele do roboty. 
- Pod bokiem pięknego Przemyśla ma 
pani równie piękny, acz nieco mniejszy, 
Jarosław.
- Jarosław jest specyficzny. To wspaniały 
i potężny zespół zabytkowy, a zarazem mia-
sto, które ma ogromne ambicje, ale nie wie, 
co z tym swoim zabytkowym fantem zrobić. 
Jakiś czas temu Jarosław starał się uzyskać 
status Pomnika Historii podobnie jak Zamość, 
ale otrzymał odmowę. Gdy w 2008 r. obejmo-
wałam urząd, trwały w Jarosławiu prace nad 
utworzeniem parku kulturowego. Został on 
już przyjęty przez gminę miejską, powinien on 
także objąć tamtejsze dzielnice willowe, które 
nie są chronione. Miasto ma sporo obiektów, 
które powinny zostać wpisane do rejestru za-
bytków. Proces odnowy zabytków Jarosławia 
trwa, także przy udziale naszego urzędu. Od-
nawiamy, co możemy, ale to przed władzami 
Jarosławia stoi zadanie poszukiwania pienię-
dzy na ochronę zabytków. 
- Z czego jest pani najbardziej dumna po 
siedmiu latach pracy na tym stanowisku?
- Z tego, że jednak społeczeństwo coraz bar-
dziej interesuje się zabytkami i naszą pracą. 
Coraz powszechniejsza, mimo wszystkich ne-
gatywnych przykładów, które przytoczyłam, 
staje się świadomość, że o zabytki trzeba 
dbać, a nie przechodzić obok nich i skazywać 
na zatracenie, że zabytki, to nasz rodowód, hi-
storia i kultura. 
- Chodzi mi o jakiś konkret, z którego jest 
pani szczególnie dumna.
- Konkret… Tyle ich było. Tak, szczególnie 
dumna jestem z tego, że udało się nam wyre-
montować podziemia przemyskiej katedry, zruj-
nowane i zalane wodą. Po latach prac trumny 
przemyskich biskupów nie pływają już w wo-
dzie, podziemia są udostępnione zwiedzającym. 
A satysfakcję i świadomość wartości mojej pra-
cy poczułam, gdy po raz pierwszy otwieraliśmy 
katedralne podziemia dla publiczności. Był luty, 
mróz, a ludzie stali w kolejce trzy godziny, by 
oglądać efekty naszej pracy. To budujące i na-
dające sens temu wszystkiemu, co robimy. 

spotkanie Z…

Czekający na lepsze czasy 
dawny lamus w Dydni

Dwa oblicza miasta Jarosławia
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Przez tysiąclecia dominującym budulcem 
u północnych podnóży Karpat było drew-
no. Specyfika tego materiału nadawała 

podstawowy rys kształtowi siedzib ludzkich, 
od detalu po układ brył, zmieniających się  
z biegiem czasu. Zasadnicze zatem oblicze 
wsi, miasteczek i miast po XIX wiek kształto-
wane było w tym materiale. Jednak obiekty 
murowane także nie mogły się obejść bez 
drewna, wykorzystywanego wszędzie tam, 

gdzie możliwości techniczne kamie-
nia i cegły znajdowały swój kres. 

Podkarpackie nie jest wyjątkiem 
w swojej kulturze architektury drew-
nianej. Drewno przez wieki, a i nie-
ustannie po dziś dzień, to podsta-
wowy budulec domów na całym 
świecie. W najwyżej rozwiniętych 
krajach Europy, Stanach Zjedno-
czonych, Kanadzie, czy Australii 
dzięki ciągłości stylistycznej, racjo-
nalnemu planowaniu, szacunkowi 
i zrozumieniu języka architektury 
wiele miast zawdzięcza swoją toż-
samość i dający się zidentyfikować, 
sobie właściwy charakter.

Przede wszystkim należy zazna-
czyć, że budownictwo u progu, jak 

jeszcze długo w XX wieku nie obywało się bez 
drewna. Drewno było immanentną i nieodłącz-
ną częścią praktycznie każdego wznoszonego 
domu, nawet jeśli jego zasadnicze elementy 
konstrukcyjne wykonywane były z kamienia, 
cegły, bądź coraz popularniejszego betonu.

Drewno to więźby dachowe, klatki scho-
dowe, werandy, pergole, podłogi i stropy, 
drzwi, okna i okiennice... Drewno, jako sto-
sunkowo łatwo poddający się obróbce ma-
teriał o cennych właściwościach, stanowił 
doskonałe pole do realizacji detalu archi-
tektonicznego. Jako podstawowy budulec 
okien i drzwi, był także polem do realiza-
cji różnych wariantów technicznych i kon-
strukcyjnych. W tym materiale powstawała 
znacząca część kultury budowlanej, stano-
wiącej cenny składnik kultury danych spo-
łeczności - i jeden z istotniejszych, bo na-
dających i definiujących kształt przestrzeni, 
w której toczy się życie. To zapis nie tylko 
techniki rzemieślniczej, ale kultury wypraco-
wywanej przez pokolenia. Budownictwo to 
składnik tożsamości, sumy tych elementów, 
które identyfikują miejsce razem z ludźmi, 
zielenią. Świadomie, bądź częściej pod-
świadomie są one odbierane jako wyznacz-
niki wyjątkowości miejsca.

a.b. kutiak

Drewniane domy - 
tożsamość regionu

architektura
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Artykuł ten jest tylko krótkim 
zarysowaniem całej złożo-
ności i ważkości problema-
tyki drewna w architekturze 
i budownictwie, będących 
nierozłączną składową dzie-
dzictwa Podkarpackiego. 
W tym tworzywie znajdowa-
ła swą realizację materialna, 
i co za tym idzie, duchowa 
kultura pokoleń. Drewnia-
nej architektury nie należy 
jednak traktować jako roz-
działu zamkniętego – jeśli 
przeżywała stagnację przez 
ostatnie półwiecze, nie zna-
czy, że nie jest możliwe jej 
odrodzenie.

Stary Zagórz, przykładnie 
utrzymany drewniany dom, 
wzór godny naśladowania. 

Drewniany dom 
o rozbudowanej 
oprawie okien i ganku, 
tu formy zaczerpnięte 
zostały z repertuaru 
neorenesansowego
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Do bardzo trudnych należy zadanie opisa-
nia całego złożonego zagadnienia, jakim jest 
budownictwo i architektura drewniana obec-
na na Podkarpaciu, nawet jeśli ograniczymy 
się do świeckiej architektury. Wielorakość 
indywidualnych potrzeb, zróżnicowanie spo-
łeczne i regionalne powoduje, że mamy tu 
do czynienia z całym bogactwem form.

Analizując krajobraz podkarpacki, zabu-
dowę wsi i miasteczek, można stwierdzić, 
że zdecydowana większość miejsc, szcze-
gólnie w miastach i miasteczkach, które są 
uznawane za charakterystyczne i „pocztów-
kowe”, nabrały swój kształt zasadniczy w po-
czątkach XX wieku. Formy i układy, do któ-
rych odwołujemy się w dziś prowadzonych 
pracach rewitalizacyjnych i remontowych, 
uważając za szczególnie harmonijne, mają 
zazwyczaj ponad stuletnią metrykę. Należy 
lepiej przyjrzeć się tamtemu okresowi, jeśli 
powstałe wtedy obiekty pozostają wzorcem 
i punktem odniesienia.

Dzisiejszy obszar województwa podkar-
packiego wszedł w XX wiek leżąc na pogra-
niczu Wschodniej i Zachodniej Galicji, na 
północnych rubieżach Monarchii Austro-Wę-
gierskiej. Nawet w tym szkicowym podejściu 
konieczne jest przywołanie znaczącego zróż-
nicowania w ramach poszczególnych środo-
wisk, grup społecznych, prądów kulturowych 
i artystycznych, które odzwierciedlały się 
w ówczesnym budownictwie i architekturze. 

Bagaż rzemieślniczy w stosunku do ob-
róbki i metod stawiania drewnianych do-
mów, jaki wnosi Podkarpackie u progu XX 
stulecia to przede wszystkim zróżnicowane 
regionalnie i związane z poszczególnymi 
grupami etnograficznymi tradycje budow-
lane, nadające piętno wsi podkarpackiej. 
Już na pierwszy rzut oka sposób kształto-
wania domostw odróżniał wieś bojkowską 
od łemkowskiej, doliniańską od pogórzań-
skiej. Jest to też moment powolnego, ale 
nieuchronnego wkraczania produktów prze-
mysłowych do wsi, po raz pierwszy pojawia 
się np. blacha wykorzystywana do pokrycia 
dachów. Ciągle jeszcze formy architektury 
wiejskiej żyły swoim życiem, choć powoli na-
stępowała dezintegracja i zanik tej tradycji, 
szczególnie jaskrawy w drugiej połowie XX 
wieku. Sposób funkcjonowania najczęściej 
samowystarczalnych gospodarstw wiejskie 
wymuszał niejako, by gospodarze byli czę-
sto budowniczymi swoich własnych domów. 
Stąd wypracowana przez wieki specyfika 
i częste różnice pomiędzy pojedynczymi 
wioskami, wynikające z tradycji, wymogów 
klimatu, potrzeb poszczególnych rodzin. 

Innym procesom podlegały domy wzno-
szone wówczas według projektów archi-

tektów na zlecenie mieszczan, inteligencji, 
kupców, ziemian najczęściej przez grupy 
wyspecjalizowanych budowniczych, cie-
śli. Mamy tu do czynienia z całym wachla-
rzem form realizowanych w drewnie w spo-
sób mniej lub bardziej pełny: od popularnej 
w XIX wieku architektury, tzw. uzdrowisko-
wej, opartej na wzorcach szwajcarskich i nie-
mieckich, poprzez wykorzystywanie drewna 
w architekturze eklektycznej do opracowy-
wania wyrafinowanego detalu, po tendencje 
czerpania z tradycji rodzimych. 
Tym ciekawszy w Podkarpackiem, 
gdzie obok znanej szkoły witkiewi-
czowskiej, odwołującej się do form 
budownictwa przede wszystkim 
górali tatrzańskich, sięgano także 
do form wywodzących się z trady-
cji Karpat Wschodnich. Nie sposób 
nie wspomnieć o secesji, z jednej 
strony kosmopolitycznej, z drugiej 
nabierającej w każdym kraju swo-
jego specyficznego oblicza. 

Boom gospodarczy, jaki pa-
nował na początku XX wieku, do 
czasu wybuchu I wojny światowej, 
nie ograniczał się np. tylko do me-
tropolitalnego wówczas Lwowa 
(stolicy Galicji), gdzie w latach 
1900-1913 budowano średnio 300 
domów rocznie. Także pomniejsze 
centra regionalne przeżywały roz-
kwit. To jedna z odpowiedzi na py-

architektura

Od lewej: dom, który powstawał w wielu etapach w I poł. XX wieku. W części 
zastosowano tzw. mur pruski, odsłonięty w trakcie prac remontowych. 
Właściwe wyeksponowanie elementów, tego rzadkiego w Podkarpackiem 
systemu konstrukcyjnego, mogłoby dać bardzo dobre efekty estetyczne; 
przykład międzywojennej drewnianej willi, których jeszcze wiele zachowało 
się na przedmieściach podkarpackich miast i miasteczek. Tu właściwie 
utrzymany obiekt we władaniu Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Drewno daje praktycznie 
nieograniczone możliwości  
indywidualnego kształtowania 
detalu. Ciekawy przykład, 
jak ornamentykę secesyjną 
połączono ze starszymi 
motywami.
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tanie, dlaczego tożsamość większości pod-
karpackich miast i miasteczek, pominąwszy 
obiekty sakralne, i ich zasadniczy wizerunek 
został ukształtowany właśnie wówczas. Bez 
zrozumienia zasad rządzących tą tradycyjną 
architekturą, zakorzenioną w europejskiej 
tradycji, nie jest możliwe właściwe projek-
towanie nowych obiektów w poszanowaniu 
kontekstu, w którym powstają.

W architekturze XX-lecia międzywojenne-
go trwały z jednej strony poszukiwania stylu 
rodzimego, narodowego, zwanego często 
stylem dworkowym, z drugiej, coraz bardziej 
zdobywał przewagę modernizm. Wówczas to 
wykształcił się typ podmiejskiej drewnianej wil-
li, czerpiącej z lokalnych tradycji, które powsta-
wały tak licznie w latach 20. i 30. XX w.

Po 1945 r., w zmienionych warunkach po-
litycznych i społecznych nie było klimatu na 
rozwój i kontynuację form zakorzenionych 
w tradycji. W czasach PRL udało się jednak 
zachować wiele cennych obiektów, składo-
wych drewnianego oblicza podkarpackiego. 
Dzięki działalności i zaangażowaniu pasjona-
tów powstawały skanseny, będące nie tylko 
ośrodkami muzealnymi, ale przede wszystkim 
badawczymi i inwentaryzacyjnymi. Stanowią 
bardzo ważne miejsce przechowywania tra-

dycji. Dopiero od niedawna 
powstają sektory małomia-
steczkowe i dworskie, bez któ-
rych krajobraz „drewnianego” 
regionu jest niepełny.

Dzięki tej złożonej histo-
rii, w stosunkowo niewielkim 
regionie, jakim jest dzisiej-
szy obszar województwa 
podkarpackiego, rozwinął 
się bardzo szeroki wachlarz 
metod wznoszenia domów 
z drewna. Nie mówimy tu 
o drobnych różnicach detalu, 
ale o całym spektrum zasad-
niczych możliwości konstruk-
cyjnych. Mamy do czynienia 
zarówno z architekturą sza-

chulcową (mur pruski) przywiezioną przez 
osadników niemieckich w średniowieczu, 
gdzie zasadniczym materiałem nośnym jest 
drewno, a cegła, bądź glina stanowią tylko 
wypełnienie. Mamy technologię zrębową, 
czyli budowanie ścian z bali drewnianych, 
które pozostawiano widoczne, bądź też ma-
lowano, pokrywano szalunkiem lub tynkowa-
no. A już samo wymienienie i podstawowe 
wyjaśnienie różnych układów konstrukcyj-
nych dachów jest zbyt obszerne na ramy 
tego krótkiego artykułu.

Jeśli chcemy zachować specyfikę i cha-
rakter regionu, należy zwrócić uwagę na 
każdy drobny detal, jako zapis kultury, bę-
dący nie tylko artefaktem historycznym, ale 
wzorcem, czy podpowiedzią dla nowych 
rozwiązań. Z jednej strony wydarzenia hi-
storyczne, z drugiej zmiany społeczne spo-
wodowały, że to właśnie zróżnicowany sty-
listycznie i technicznie dwudziestowieczny 
oraz dziewiętnastowieczny dorobek archi-
tektury drewnianej, miasteczek i przedmieść 
wydaje się najlepszym punktem wyjścia do 
poszukiwania form i rozwiązań dla współ-
czesnych działań projektowych. Oczywiście, 
jeśli tylko zależy nam na świadomej konty-
nuacji tradycji regionalnych, szanujących 
kontekst i zapewniających zachowanie toż-
samości miejsca. 

A
. B

. K
ut

ia
k 

(2
)

Parterowy drewniany 
dom z pocz. XX wieku 
w Sanoku. Zbudowany 
w technice zrębowej na 
wysokim podmurowaniu, 
tynkowany. Klasyczne 
proporcje, naturalne kolory 
oraz drewniany detal 
składają się na jakość tej 
architektury.

Fantazja właścicieli 
i rzemieślników znajdowała 
pole realizacji szczególnie 
w kształtowaniu ganków
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Trwa największy w powojennej historii Polski remont Muzeum- 
-Zamku w Łańcucie. Za sprawą projektu „OR-KA II” obiekt ten od-
słoni oczom turystów dotąd niedostępne II piętro tego muzeum.

Projekt ten, oprócz renowacji pomieszczeń II piętra Zamku, 
obejmuje także renowację wybranych apartamentów I pię-
tra, prace remontowo-konserwatorskie więźby dachowej, 

zdigitalizowanie kolekcji 222 naczyń toaletowych i 230 sztuk na-
czyń kuchennych oraz konserwację mebli. W sumie odnowione 
zostaną 73 pomieszczenia - wylicza Ewa Oleszczuk, specjalista 
ds. promocji projektu.

- Przeprowadzane prace umożliwią przywrócenie aparta-
mentom wyglądu z czasów międzywojennych - dodaje Grażyna 
Ulma, zastępca dyrektora Muzeum-Zamku w Łańcucie. - Od-
krywki dokonywane w trakcie prac konserwatorskich odsłaniają 
wcześniejsze dekoracje. W przypadku niektórych pomieszczeń 
skutkuje to zmianą kolorystyki - tłumaczy. Co ciekawe, dzięki za-
oszczędzonym w przetargu pieniądzom, tj. ok. 7 mln zł i zgodzie 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykorzysta-
nie połowy tej kwoty, zakres prac rozszerzył się. - Poddanych 
renowacji zostanie o ponad 120 sztuk mebli więcej, niż zakładał 
projekt (18 sztuk). - podkreśla Ulma. 

Dzięki projektowi powstanie nowa trasa zwiedzania łańcuckie-
go zamku oraz przestrzeń dla działań edukacyjno-kulturalnych. 

Okazuje się, że na tych pracach renowacyjnych łańcuckie 
muzeum nie zamierza poprzestać. Już planowane są dalsze re-
monty. - Przygotowujemy kolejny projekt.  Będzie to kontynuacja, 
bardzo rozszerzona, tego co zaczęliśmy - informuje Grażyna 
Ulma. I dodaje, że projekt ten będzie dotyczyć prac remontowo-
-konserwatorskich zamku, oranżerii, ujeżdżalni, stajni cugowych, 
powozowni i parku.

Jeśli chodzi o zamek planowane są remont i konserwacja ele-
wacji oraz zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej, a także re-
witalizacja piwnic, remont pomieszczeń I piętra i parteru, remont 
dziedzińca gospodarczego i dziedzińca wewnętrznego wraz 
z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, remont i kon-
serwacja szybu i windy osobowej oraz wykonanie oświetlenia 
iluminacyjnego elewacji zachodniej i wschodniej budynku. Z ko-
lei w oranżerii, ujeżdżalni, stajniach cugowych i powozowni zo-
stanie wykonana instalacja odgromowa oraz roboty instalacyjne, 
elektryczne, sanitarne, wentylacyjno-klimatyzacyjne. Oranżeria 
po remoncie będzie służyć celom edukacyjnym. Rośliny zostaną 
przeniesione gdzie indziej. Nową funkcję wystawienniczo-eduka-
cyjną zyska także łańcucka ujeżdżalnia.

W parku planowana jest konserwacja rzeźb parkowych i małej 
architektury, remont i konserwacja alejek, fortyfikacji i ogrodzenia 
wraz z zabytkowymi bramami oraz rewaloryzacja wnętrza pod 
i przy tarasie południowym. Teren parku miałby być monitorowa-
ny, a odwiedzający go turyści mieliby dostęp do sieci Wi-Fi.

Szacowany koszt całego tego przedsięwzięcia to ok. 126 mln 
zł. Zadanie to zostało wpisane do Kontraktu Terytorialnego Woje-
wództwa Podkarpackiego. I jeśli gospodarzom Zamku w Łańcu-
cie uda się zrealizować plany, rezydencji przywrócona zostanie 
jej dawna świetność. 

dorota Zańko

Odzyskuje dawny blask
Z pracowni konserwatora
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O 
ile prawidłowo 
stwierdzono, że 
znalezisko po-

chodzi z okresu I woj-
ny światowej, kłopo-
tem zdawało się być 
ustalenie pierwotnego 
przeznaczenia tego 
przedmiotu. W artyku-
łach prasowych prze-
wijało się określenie 
„łódź przeprawowa”, 
a dziennikarze TVP 
Rzeszów nazwali ją na-
wet „łodzią patrolową”. 
Do zwiększenia konfuzji przyczyniło się zna-
lezienie drugiej „łodzi” – niemal identycznej, 
acz pozbawionej dziobu. Związek obu płasko-
dennych „łodzi” był oczywisty przez wzgląd na 
podobną konstrukcję, wymiary i istnienie sys-
temu umożliwiającego ich połączenie. 

Czym więc są znalezione obiekty? Jak przy-
stało na wojsko, fachową nazwę mają prostą: 
ponton. Odrzućmy na bok skojarzenia z gu-
mowymi, dmuchanymi pontonami, jakie wyko-
rzystują plażowicze czy wędkarze. W języku 
wojskowym pontonem określa się tak „zasad-
niczy element parku pontonowego lub promu. 
Pojedynczy ponton stanowi pływającą (wo-
doszczelną) prostą konstrukcję […] do utrzy-
mywania na wodzie np. przęseł mostu, ludzi” 
(Leksykon wiedzy wojskowej). Tak więc pon-
ton to nic innego, jak element składanego mo-
stu. Wyróżnia się pontony czołowe i środkowe 
– po jednym z każdego rodzaju znaleziono 
pod Piskorowicami. 

Znajdujące się w pontonach przedmioty 
– karabiny, amunicja i łopatki piechoty wska-
zały znalazcom jasno, że mają do czynienia 
ze sprzętem armii austro-węgierskiej. Wyko-
rzystywała ona dwa typy parków pontono-
wych: systemu Herbert przeznaczonego dla 
kawalerii i systemu Birago dla zastosowań 
ogólnowojskowych. Rzut oka do epokowych 

materiałów szkoleniowych dla oficerów wy-
starcza by stwierdzić, że wydobyte pod Le-
żajskiem płaskodenne pontony pochodzą 
z parku systemu Birago. Przy okazji warto 
przywołać austriacki odpowiednik terminu 
„park pontonowy”: Kriegsbrückenequipage. 
Stąd też pochodzi przestarzałe już określe-
nie „ekwipaż mostowy”.

Park pontonowy systemu Birago tworzyło 
14 ponumerowanych kolejno wozów przewo-
żących łącznie 16 pontonów (10 czołowych i 6 
środkowych), belki mostowe, pomosty, kozły 
do ich podpierania, liny, kotwice itp. 

Jeden park był w stanie zbudować 53-me-
trowy lekki most (szerokości 3 m). Ale nie 
należy go kojarzyć wyłącznie z takimi kon-
strukcjami – istniała również możliwość zbu-
dowania (przy różnej konfiguracji pontonów) 
promów z pomostami. W celu szybkiego 
przeprawienia przez rzekę danego oddziału 
montowano natomiast wieloczłonowe pon-
tony bez pomostów. Każda sekcja mieściła 
10 żołnierzy lub trzech jeźdźców (ich ko-
nie musiały płynąć obok pontonu). Możliwe 
było połączenie aż dziesięciu sekcji – w dwu 
równoległych rzędach po pięć. Zastosowa-
nie pontonów w przeprawach rzecznych nie 
oznacza jednak, że możemy je określać jako 
łodzie przeprawowe.

sŁawomir kuŁacz

Zabytek z dna Sanu
odkrycia

Na początku września br. 
podkarpackie media obie-
gła sensacyjna wiadomość 
o znalezisku w Piskorowi-
cach koło Leżajska. Niski 
stan wody w Sanie pozwo-
lił miejscowym pasjonatom 
historii odkryć leżącą od 
ponad stu lat na dnie rzeki 
metalową łódź. W środku 
wezwani na miejsce żołnie-
rze patrolu rozminowania 
z 16. Batalionu Saperów 
w Nisku znaleźli także m.in. 
karabiny systemu Mannli-
cher i amunicję do nich.

Żołnierze armii austro-
węgierskiej stawiają 
czołowy ponton systemu 
Birago na Sanie  
(zdjęcie z kolekcji autora)

Od lewej: wóz parku 
pontonowego przewożący 
belki  mostowe i jeden 
ponton czołowy; wóz 
parku pontonowego 
przewożący kozły i jeden 
ponton środkowy; wóz 
parku pontonowego 
przewożący dwa pontony 
oraz kotwice i liny
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Każdy z 10 batalionów pionierów armii au-
stro-węgierskiej dysponował czterema parka-
mi pontonowymi. Istniał także specjalny bata-
lion mostowy (Brücken-Bataillon) oraz pewna 
rezerwa parków. Armia austro-węgierska dys-
ponowała więc w chwili wybuchu kilkusetoma 
pontonami systemu Birago, a liczba mogła 
znacznie wzrosnąć w ciągu I wojny światowej. 
Tym, co czyni pontony spod Leżajska wyjątko-
wymi, to właśnie miejsce znalezienia.

Punktem kulminacyjnym walk toczonych je-
sienią 1914 r. pod Leżajskiem była próba sfor-
sowania Sanu podjęta przez armię austro-wę-
gierską. Główny ciężar zadania, które polegać 
miało w pierwszej kolejności na uchwyceniu 
przyczółka na południe od Rzuchowa, spo-
czywał na jednostkach uważanych przez wielu 
dzisiejszych badaczy za elitę habsburskiej ar-
mii. Chodzi o 8. Dywizję Piechoty gen. dywizji 
Ludwiga von Fabiniego i podporządkowaną jej 
czasowo jedną brygadę z 3. Dywizji Piechoty. 
Były one częścią cieszącego się nie mniejszą 
estymą XIV Korpusu z Innsbrucka. 

Kwaterujące wówczas w Leżajsku dowódz-
two XIV Korpusu wyznaczyło początek forso-
wania rzeki na świt 14 października 1914 r. 
Miejsce przeprawy znajdowało się około 500 
kroków w górę rzeki od Rzuchowa. Po dniu 
niezwykle ciężkich walk na wschodnim brzegu 
znalazło się zaledwie 4¼ batalionu. Rozsze-
rzeniu i pogłębieniu uchwyconego przyczółka 
nie sprzyjały warunki terenowe: nieco ponad 
dwukilometrowy odcinek między skrajem 
Wierzawic a rzeką jest niemal zupełnie płaski 
– utrudnione było więc przesuwanie nad rze-
kę kolejnych pododdziałów. Drzewa i krzewy 

rosnące na wschodnim brzegu Sanu nie po-
zwalały natomiast obserwować rosyjskich 
tyłów. Co więcej, przeprawione już oddziały 
zaległy przed zakolem starorzecza Sanu, któ-
re – wobec wysokiego stanu wody – zostało 
zalane. Wysoki stan wód gruntowych unie-
możliwiał żołnierzom wykopanie bezpieczne-
go schronienia. Niewykonalne stało się także 
podejście do silnych rosyjskich punktów oporu 
znajdujących się w Rzuchowie, Wygnankach 
i w piskorowickim folwarku. Stawiane na rzece 
pontony, mające przewieźć kolejne jednostki 
oraz amunicję i zaopatrzenie trafiały pod ogień 
karabinów maszynowych, broni ręcznej i arty-
lerii. Generał Fabini zauważył, że z 28 ponto-
nów, którymi dysponowały jego jednostki, 16 
października do użytku nadawał się tylko je-
den. Pododdziałem organizującym przeprawę 
od strony technicznej – „właścicielem” dwóch 
parków mostowych – była 4. kompania 2. Ba-
talionu Pionierów z Linzu. Jej akcja trwała 52 
godziny bez przerwy. 

Do ranka 17 października wszystkie austro-
-węgierskie jednostki biorące udział w prze-
prawie wycofały się na wypoczynek w kwate-
rach przygotowanych w miejscowościach na 
zachodnim brzegu Sanu. Straty w zabitych, 
rannych i zaginionych wyniosły około 2000 lu-
dzi. Do zaginionych należy zaliczyć niemal wy-
łącznie tych, którzy podczas przeprawy zostali 
zabici lub ranni i wypadli za burty pontonów. 

To, co znaleziono pod Piskorowicami, to 
nie tylko masowo produkowane, standardo-
we pontony. To sprzęt znaleziony dokładnie 
w miejscu historycznego wydarzenia, w naj-
lepszy z możliwych sposobów reprezentujący 

charakter stoczonego tu boju. Widniejące 
w pontonach dziury po pociskach mówią 
więcej niż tysiąc słów. I na koniec warto 
wyrazić opinię, czy raczej postulat, aby 
przedmioty tak silnie związane z konkret-
nym miejscem, których wykorzystanie daje 
się tak dokładnie ulokować w czasie, pozo-
stały na Leżajszczyźnie. Tu – mam nadzie-
ję – zostaną poprawnie zidentyfikowane, 
opisane i udostępnione do oglądania. 

odkrycia
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rzeszów

Od lewej: ponton czołowy 
wyprodukowany w 1914 r.  
(zwraca uwagę dziura 
w burcie); ponton 
środkowy wyprodukowany 
w 1910 r.
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Z 
tego względu w miastach na terenie Galicji 
rozwinął się model przedmieść wypełnio-
nych domami jednorodzinnymi w otocze-

niu ogrodowym, stopniowo przechodzącym 
w zabudowania wiejskie. Prowadziło to do 
powstawania w dużym stopniu miast-ogrodów 
z naturalnego rozwoju, jak miał się wyrazić, 
uznawany za twórcę tego pojęcia, Ebenezer 
Howard na temat Krakowa podczas swojej wi-
zyty tam w 1912 r. Centra miast i miasteczek 
pozostawiały jednak wciąż wiele do życzenia: 
brak brukowanych dróg, kanalizacji, czy oświe-
tlenia był powszechnym zjawiskiem. Jednak 
w początkach XX stulecia mamy do czynienia 
z gwałtownym postępem i w tej dziedzinie.

Sanok stanowi dobry przykład niewielkiego 
miasta, wówczas siedziby najbardziej na za-
chód wysuniętego powiatu Galicji Wschodniej. 
W omawianym okresie liczba mieszkańców 
gwałtownie wzrastała, praktycznie podwajając 
się w latach 1890-1910 i przekraczając liczbę 
10 tysięcy, co było też wynikiem przyłączenia 
dawnego przedmieścia Posady Sanockiej. 
Na przełomie XIX i XX w. powstało tu wiele 
reprezentacyjnych domów okolicznych rodzin 
ziemiańskich, urzędniczych, emerytowanych 
oficerów, czy przedstawicieli wolnych zawo-
dów. W centrum przebudowywano stare ka-
mieniczki, wzniesiono wiele nowych gmachów 
użyteczności publicznej, a ich ukształtowanie 
świadczy o pewnych aspiracjach fundatorów. 
Sanok nie był w omawianym okresie ważnym 
ośrodkiem, jakkolwiek znajdowała się tu naj-
większa w całym królestwie Galicji fabryka 
wagonów. W 1904 r. powstało Towarzystwo 
Upiększania Miasta Sanoka, które miało przy-
czynić się do uporządkowania ulic i placów, 
a także edukacji prywatnych właścicieli, szcze-
gólnie w kwestii gospodarki odpadami, gdyż ta 
widocznie nie należała do chlubnej strony mia-
sta u progu nowego stulecia. Był to czas ro-
snącej świadomości estetycznej i higienicznej. 

Na wstępie należy również przedstawić 
znaczenie samego terminu willa - o bardzo 
długiej, antycznej tradycji. Pierwotnie łączono 
to określenie z obiektami o rozbudowanym 
programie, w dużej mierze reprezentacyjnym, 
gdzie bardzo istotną rolę pełniło otoczenie 
ogrodowe, stając się niezbędnym dopełnie-
niem programu całego założenia. W ciągu XIX 

stulecia mamy do czynienia z procesem upo-
wszechniania się tego wzorca i jego adaptacji 
także do skromniejszych potrzeb rozwijającej 
się dynamicznie warstwy mieszczańskiej. Gra-
nica pomiędzy willą, a domem w otoczeniu 
ogrodowym jest więc płynna. W niniejszym ar-
tykule termin ten stosujemy do wyróżniających 
się swoim opracowaniem architektonicznym 
i programem domów, z reguły wolnostojących, 
otoczonych ogrodami. Wille te były projekto-
wane zazwyczaj z myślą o kilkupokoleniowych 
rodzinach i niezbędnej służbie.

Dzięki rozwiniętej już wówczas komunikacji 
opóźnienie w stosunku do centrów kulturalnych 
praktycznie nie istniało. Rys regionalny zazna-
czył się stosunkowo późno, w okresie między-
wojennym. Wówczas popularne zaczęły sta-
wać się wille nie tylko wykańczane drewnem, 
ale również w całości z niego wznoszone. Do-
minowała konstrukcja zrębowa. Widoczny był 
z jednej strony odwrót od kosmopolitycznych 
form historyzmu na rzecz rodzimości w archi-
tekturze, jednocześnie redukcji ulega program. 
Z drugiej strony coraz szersze kręgi zataczał  
modernizm nastawiony, przynajmniej deklara-
tywnie, na aspekt funkcjonalny.

a. b. kutiak

Drewno w architekturze 
sanockich willi

architektura

Po stagnacji w I poł. XIX 
wieku i uzyskaniu autonomii 
przez Galicję miasta w re-
gionie weszły w nowy okres, 
początkowo powolnego, ale 
stopniowo przyspieszają-
cego rozwoju związanego 
z poprawiającą się koniunk-
turą gospodarczą, rozbu-
dową połączeń kolejowych, 
odkryciem w regionie złóż 
nafty oraz liberalizacją prze-
pisów życia społecznego. 
Cechą charakterystyczną 
niewielkich miast była domi-
nacja budownictwa jednoro-
dzinnego, mniej lub bardziej 
okazałych domów i willi lo-
kowanych wśród ogrodów. 
Powstawały one w dużej 
mierze poza jurysdykcją 
miejską, co wynikało nie tyl-
ko z atrakcyjności działek, 
ale bardzo często z braku 
zobowiązań wnoszenia opłat 
związanych m.in. z pozwole-
niem na budowę. 

Dwukondygnacyjna, drewniana loggia w willi 
zbudowanej na zlecenie dra Karola Zaleskiego 
w latach 1896-1910

rzeszów

sanok
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Należy zwrócić uwagę, że stylistyka znaj-
dywała najpełniejszą realizację w detalu ar-
chitektonicznym oraz opracowaniu elewacji, 
w pewnym stopniu także stolarki okiennej 
i drzwiowej. Na tym poziomie interesujące 
są również zapożyczenia stylowe obrazujące 
sposób, w jaki powstawały i były modernizo-
wane domy prywatne. Tak też w klasycystycz-
nych domach zdarzają się secesyjne drzwi 
wejściowe, a w secesyjnych eklektyczna sto-
larka. Terakotowe czy cementowe elemen-
ty, jakie składały się na fryz lub wypełniały 
płyciny, wybierane były często z katalogów. 
Czasem też zdarzają się elementy niespójne 
z kompozycją obiektu, które znalazły się tam 
najczęściej w ramach uzupełnień.

Sanockie wille powstające od końca lat 80. 
XIX w. do 1939, z przerwą w latach I wojny 
światowej reprezentują szeroki wachlarz styli-
styczny, w jednym obiekcie łącząc kilka nurtów. 
Zgeometryzowane i linearne motywy roślinne, 
rodem z Wiednia przełomu wieków, sąsiadują 
z klasycznymi profilowaniami i motywami o ro-
dowodzie antycznym. W obiektach murowanych 
drewno wykorzystywano nie tylko do wykony-
wania stolarki – drzwiowej i okiennej, ale także 
elementów o bardzo zasadniczym znaczeniu dla 
konstrukcji i formy architektonicznej – ganki i we-
randy, a także opracowanie szczytów domów 
i okapów. Nie należy zapominać o wnętrzach, 
gdzie drewno stanowiło jeden z zasadniczych 
materiałów wykończeniowych. Z tego powodu 
tak ważna jest właściwa opieka i nieinwazyjna, 
bieżąca konserwacja, która zapewnia właściwe 
zachowanie tych elementów. Zapraszam do 
przeglądu, choć bardzo pobieżnego, roli drew-
nianego detalu architektonicznego.

Już w jednym z najstarszych obiektów archi-
tektury willowej w Sanoku, drewno gra bardzo 
ważną rolę. Sam obiekt, ze względu na usy-
tuowanie w pierzei, może być interpretowany 
także jako uproszczona wersja pałacu miej-
skiego. Mowa o domu dra Karola Zaleskiego. 
Projekt ten pochodzi z końca XIX w. (prace 
wykończeniowe trwały jeszcze do 1910 r.), 
a wykonany został przez dwóch architektów: 

Władysława Beksińskiego i Wilhelma Szomka. 
Usytuowana na skraju wzniesienia, od strony 
stromo opadającej skarpy otrzymała trzykon-
dygnacyjną loggię, której dwie kondygnacje 
zbudowano z drewna. Zachowane w bardzo 
dobrym stanie nawiązuje konsekwentnie, jak 
cała kamienica, do wzorców renesansowych, 
popularnych szczególnie w latach 70. XIX w., 
choć ukształtowanie arkad na ostatniej kondy-
gnacji zdradza już swobodne podejście w po-
sługiwaniu się formami historycznymi charak-
terystyczne dla ostatnich dekad XIX w. Drewno 
z powodzeniem wykorzystane zostało do stwo-
rzenia formy monumentalnej. Natomiast archi-
tekt Wilhelm Szomek projektując dom własny 
w 1892 r. (obecnie siedziba Miejskiej Biblioteki 
Publicznej), także chętnie czerpał z motywów 
renesansowych, a zlokalizowana od strony 
ogrodu drewniana weranda otrzymała formy 
bardzo zbliżone do tych z domu dra Zaleskie-
go. Podobne podejście w wykorzystaniu tego 
materiału, tym razem ograniczone do trójarka-
dowego podcienia miało miejsce w nieistnie-
jącej już neogotyckiej willi Wyrwiczów, zloka-
lizowanej niegdyś przy ul. Kościuszki, projektu 
prawdopodobnie Władysława Beksińskiego.

architektura

Od lewej: willa Domańskich 
z 1904 r. na archiwalnej 
fotografii z lat 70. XX w. 
Jeden z wybitniejszych 
sanockich przykładów 
realizacji stylistyki zwanej 
w Austrii Heimatstil; 
drewniana weranda  
w domu własnym  
architekta Wilhelma 
Szomka, lata 90. XIX w.

Od lewej: charakterystyczne 
dla tej stylistyki 
wzbogacenie struktury 
konstrukcyjnej poprzez 
zastosowanie dodatkowych 
elementów, jak np. zastrzały 
i wprowadzenie formy 
krążyny przy dbałości 
o detal. Willa przy ul. 
Daszyńskiego z pocz. XX w.;  
dwór Tarnawieckich 
w Bykowcach pod 
Sanokiem – rozbudowane 
opracowanie szczytu,  
jeden z ciekawszych 
przykładów w regionie
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Dużo ważniejszą rolę pełniło drewno, będąc 
już nie tylko dodatkiem, ale motywem przewod-
nim w architekturze, której źródeł należy upa-
trywać w budownictwie krajów południowonie-
mieckich, spopularyzowanej szczególnie w III 
ćw. XIX w. Architektura ta występuje pod wie-
loma nazwami, co ukazuje także jej zróżnico-
wanie: Szweizer(haus-)stil, Chaletstil, Heimat-
stil – czyli w wolnym tłumaczeniu styl rodzimy, 
co oddaje chyba najlepiej chęć nawiązania się 
do tradycji lokalnej. Jednak w praktyce odwo-
ływano się głównie do motywów szwajcarskich 
i tyrolskich. Sama idea ma wiele wspólnego 
z brytyjskim ruchem Arts and Crafts, stawiają-
cym na wysoką jakość projektu oraz rzemiosła 
i powrót do rodzimych źródeł. Ta jednak eklek-
tyczna i z czasem kosmopolityczna architektu-
ra łączyła wątki o proweniencji renesansowej 
i tradycji drewnianego budownictwa krajów 
alpejskich (choć w realiach Galicji sięgano 
z czasem także do tradycji karpackich: czy to 
zakopiańskich, czy huculskich). Stylistyka ta 
stała się bardzo popularna wśród osób zama-

wiających obiekty willowe, zdo-
minowała również architekturę 
pawilonów i zameczków my-
śliwskich, stając się równocze-
śnie bardzo chętnie stosowaną 
w uzdrowiskach, stąd nazywa-
na bywa także stylem uzdro-
wiskowym. Heimatstil znalazł 
wielu zwolenników, poczyna-
jąc od rodziny cesarskiej, cze-
go przykładem może być Villa 
Eugen, zbudowana w Baden 
pod Wiedniem dla arcyksię-
cia Wilhelma Habsburga przez 
ważnego wiedeńskiego archi-
tekta Franza von Neumanna 
jun. Wiele willi wybudowanych 

dla rodzin urzędniczych, kupieckich i wolnych 
zawodów powstających na przedmieściach 
Wiednia, czy w innych miastach Monarchii, jak 
też Cesarstwa Niemieckiego, czy Rosji, a tak-
że w krajach skandynawskich nawiązywało do 
tej stylistyki. Drewno stało się w tych obiektach 
zasadniczym elementem kształtującym formę.

W Sanoku znajdujemy wiele przykładów tej 
architektury, a wymienić należy willę Domań-
skich przy ul. Kościuszki, o rozbudowanym 
drewnianym frontonie, willę przy ul. Daszyń-
skiego, a także liczne wille przy ul. Głowac-
kiego, gdzie w drewnianych elementach naj-
wcześniej ujawniła się nowa moda na płynne 
linie, w duchu secesji. Detale takie jak: stolarka 
drzwiowa i okienna, okapy, balustrady, ganki 
i werandy, itp. wykonanywane były przez rze-
mieślników. Oni z kolei wykorzystywali wzorce 
dostarczane przez zamawiających, architektów 
lub produkowane w dużej ilości przez firmy, 
popularyzujące swoje rozwiązania. Ornamen-
tyka tutaj stosowana była bardzo zróżnicowa-
na: stolarka, zarówno drzwiowa, jak i okienna 
przyjmuje formy zaczerpnięte z repertuaru ar-
chitektonicznego, jak lizeny, czy półkolumny; 
płyciny rozwiązywane na kształt edikuli (dwóch 
kolumn wspierających tympanon, który z kolei 
przybierał najrozmaitsze formy od klasycznych 
trójkątnych, przez półkoliste lub w formie łuku 
odcinkowego; rozerwane, bądź ciągłe). Formy 
nie będące ograniczone swymi pierwotnymi 
wymogami konstrukcyjnymi, były zestawiane 
w sposób fantazyjny, ale jest widoczna znajo-
mość proporcji i rzadko dochodziło do przekro-
czenia granic karykatury.

Tak samym plastycznym tworzywem stały się 
eksponowane belki podtrzymujące wysunięte 
dachy szczytów, którym starano się nadawać 
jak najbardziej reprezentacyjną formę. Koń-
cówki krokwi podtrzymujące okap kształtowano 
również spójnie z całym projektem, a czasem 
stosowano rodzaj kroksztynów, również drew-
nianych, mających podtrzymywać krokwie 
u nasady. Jest to jednak element bardziej de-
koracyjny niż funkcjonalny, choć kompozycyjnie 
zgrany z zasadą konstrukcyjną.

Warto wspomnieć, że ten moduł stylowy 
był szczególnie popularny wśród ziemiaństwa 
i wśród podsanockich siedzib znajdujemy jego 
bardzo dobre przykłady, jak np. rezydencja 
Małachowskich w Dolinie, czy dwór w Bykow-
cach, należący wówczas do rodziny Tarna-
wieckich. Oba zachowane są do dziś, a bo-
gate opracowanie wysuniętego szczytu w tym 
ostatnim jest wybitnym przykładem sztuki cie-
sielskiej z przełomu wieków.

O formach eklektycznych można pisać bar-
dzo wiele, lecz zdecydowanie nie wyczerpuje 
to zagadnienia drewnianego detalu. Z biegiem 
pierwszych lat XX w. zdobywają popularność 
miękkie linie, długo utrzymujące się w stolarce 

Od lewej: podwiedeńska 
willa projektu Franza 
von Neumanna jun., to 
przykład obiektu o bardzo 
rozbudowanym programie. 
Do tego wzorca odwoływali 
się chętnie architekci 
i zamawiający z terenów 
Galicji w pocz. XX w.; 
lukarna z eklektycznej 
willi z 1903 r. przy ul. 
Głowackiego, łączącej 
motywy secesyjne 
i historyzujące. Wyważone 
proporcje i kunszt 
rzemieślnika umożliwiło 
powstanie tego drobnego, 
ale pełnej wdzięku elementu 
architektury.

Dekoracyjne rozwiązanie 
strefy pod okapem: 
rzeźbiarsko potraktowane 
końcówki krokwi, tzw. 
rysie, profilowane listwy, 
dodatkowe wsporniki, pas 
pionowego deskowania.
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drzwiowej i okiennej, potrafiącej przybierać bar-
dzo fantazyjne kształty. Do Sanoka motywy te 
dotarły oczywiście z Wiednia. Jednak tam już 
od około 1910 r. w twórczości projektantów, 
często wcześniej również zafascynowanych 
płynną, roślinną linią, zaczyna przeważać gra 
geometrycznymi podziałami. Motywy wcze-
śniejszej – roślinnej i późnej – geometrycznej 
secesji zakorzeniły się jednak na dłużej w wzor-
nikach rzemieślników, czy wyobrażeniach 
zamawiających. W praktyce nawiązywanie 
właśnie w stolarce do motywów secesyjnych 
spotykamy, choć już w skromniejszej formie, do 
końca okresu międzywojennego.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę, przy 
jednoczesnym poszukiwaniu stylu narodowego, 
często opisywanego jako tzw. styl dworkowy, 
wpłynął na spadek popularności motywów ko-
smopolitycznych, a także zwiększoną potrzebę 
czerpania ze wzorców rodzimych. Do tych ostat-
nich, jak się wydaje, można zaliczyć m.in. ganki 
podcieniowe, czy promienisty układ listew w de-
skowaniu szczytów. W Sanoku w tym okresie 
obserwujemy wzrost popularności budownictwa 
drewnianego. Szczyty rozwiązywane były w spo-
sób wywodzący się z wcześniej omawianej archi-
tektury uzdrowiskowej, ale zostały uproszczone, 
detal również bywa skromniejszy. W Sanoku licz-
ne tego typu domy powstały na dalszych pery-
feriach, których nie zajęła zabudowa z przełomu 
XIX i XX w. Przykłady spotkamy przy ul. Chopina 
i dalej na północ, na terenie dzielnicy Wójtostwa 
oraz Posady Olchowskiej. Wznoszone w kon-
strukcji zrębowej, były z reguły szalowane pio-
nowo, choć zdarzały się wyjątki, jak okładzina 
drewniana boniowana. Fasady były najczęściej 
kształtowane w sposób symetryczny. 

W tym skróconym przeglądzie nie powin-
niśmy zapominać o domach i willach mo-
dernistycznych, gdzie, wbrew pozorom de-
tal drewniany był bardzo istotny. Co więcej 
wraz z uproszczeniem formy całości, detal, 
obok dyspozycji bryły, świadczy o jakości 
danej architektury, stąd tak ważną rolę gra 
tutaj stolarka okienna i drzwiowa. Forma 
wynika z funkcji i konstrukcji, ale w niestan-
dardowym rozwiązaniu tego zagadnienia re-
alizowały się umiejętności projektanta i wy-
konawcy obiektu.

Opisane przykłady są tylko wyborem spo-
śród ok. 40 im podobnych obiektów w Sa-
noku pochodzących sprzed 1914 r., do tej 
liczby doliczyć należy kilkadziesiąt obiektów 
z XX-lecia międzywojennego. W tym, trzeba 
to przyznać, prowincjonalnym miasteczku, 
odbiło się zróżnicowanie i zmiany w nurtach 
architektury europejskiej pod koniec XIX w. 
i na początkach XX w. Widoczne jest tak-
że, jak ważną rolę, nie tylko jako detal, ale 
pełnoprawny materiał konstrukcyjny pełniło 
w tej architekturze drewno. Wille te, wraz 
z pozostałymi zabytkami i krajobrazem two-
rzą wyjątkowy zespół. Sanok nigdy nie był 
planowany jako miasto-ogród, jednak natu-
ralny sposób, w jaki narastała tu zabudowa 
jest bardzo zbliżony do założeń urbanistycz-
nych, które tworzą najwłaściwsze środowi-
sko mieszkaniowe, zbudowane w odpowied-
niej skali i otwarte na otaczający krajobraz. 
Tak interesujące połączenie architektury 
i krajobrazu zasługuje nie tylko na ochronę, 
ale również na szersze udokumentowanie, 
jak też na świadomą kontynuację w praktyce 
projektowej. 

architektura
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Sanoka: poziomy szalunek, dodatkowo nacinany, dający efekt boniowania; rozwiązanie szczytu w drewnianym domu z lat 30. XX 
w. wywodzi się jeszcze z tzw. architektury uzdrowiskowej, ale w sposobie dekoracji słupów, czy promienistej dekoracji podłucza 
można dopatrywać się dalszych nawiązań do motywów zakopiańskich; stolarka drzwiowa w kompleksowo zaprojektowanej 
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Ród Wapowskich, pieczętujący się herbem 
Nieczuja, znany był dobrze w całej Rzeczypospo-
litej. Bernard był kanonikiem przemyskim i twór-
cą nowoczesnej kartografii, Jędrzej ratował po-
wagę koronacji królewskiej Henryka Walezego. 
Katarzyna fundowała kościoły i cudowny obraz 
dla sanktuarium w Hyżnem, a Stanisław urządził 
pierwszą w Rzeczypospolitej corridę z udziałem 
najprawdziwszych... byków.

W 
XV w. na miejscu obecnego dworu 
w Wapowcach stał gród, przebudo-
wany na dwór drewniany, który po po-

żarze zamieniono na murowany. Protoplastą 
rodu Wapowskich był Michał, zwany Węgrzy-
nem, właściciel Radochoniec i Wapowiec, któ-

ry zaczął zwać się Wapowskim. Był on bratem 
Pawła ze Śliwnicy. Jego syn ks. Jan z Rado-
choniec doszedł do godności kanonika kapi-
tuły krakowskiej i zainicjował poczet znanych 
Wapowskich. Za twórcę potęgi i dobrobytu ro-
dziny w XVI w. uważa się Piotra Wapowskie-
go, dziekana kapituły krakowskiej. 

Ojciec kartografii polskiej
Bernard Wapowski z Radochoniec, herbu 

Nieczuja (1450-1535) pochodził z zamożnej ro-
dziny szlacheckiej i wychowywał się w Ostrowie 
i Wapowcach. Do szkoły uczęszczał w Przemy-
ślu. Studiował w Akademii Krakowskiej (1493), 
wraz z Mikołajem Kopernikiem był wówczas 
uczniem Wojciecha z Brudzewa. Od 1511 r. we 
Włoszech współpracował z kartografem Marco 
Beneventano przy opracowywaniu przeróbki 
mapy Europy Środkowej oraz nad krytycznym 
wydaniem geografii Ptolemeusza. W 1526 r. 
ukazały się dwie pierwsze wydane w Polsce 
mapy, będące właśnie jego dziełem. Przed-
stawiały one: Europę między Toruniem i Kon-
stantynopolem oraz Europę pomiędzy ujściem 
Donu oraz Poznaniem. Jednocześnie mapy 
były pierwszymi kompletnymi mapami przed-
stawiającymi ziemie Polski. Do dzisiaj zacho-
wała się kopia części jednej z map, pozwalają-
ca ustalić, iż polski kartograf prawdopodobnie 
jako pierwszy poprawił błąd Ptolemeusza zwią-
zany z położeniem Morza Czarnego. W 1526 r.  
wykonał także mapę Polski w skali 1:1000000 
obejmującą jedynie jej obszar. Mapa ta jest 
najstarszym zabytkiem kartografii polskiej. Zo-
stała ona wykonana w Krakowie sposobem 
drzeworytniczym przez tamtejszego sztycharza 
Unglera. Mapa Wapowskiego uściśliła obraz 
kartograficzny Rzeczypospolitej. Na niej bazo-
wały późniejsze mapy regionu. Widać wyraźnie 
jej wpływy na mapach Wacława Grodzieckiego 
(1562) oraz Gerarda Merkatora (1554, 1572). 
Wykonał także mapę krajów wschodniej Euro-
py Tabula Sarmatiae, wydaną w 1526 r.

Bernard Wapowski był historiografem na 
dworze Zygmunta I Starego oraz autorem Kro-
niki obejmującej dzieje Polski od czasów legen-
darnych po rok 1535 (część do 1380 r. zaginęła, 
część 1381-1463 wydano w latach 1847-1849, 
część 1480-1535 wydano w 1874 r.). Był też 
kontynuatorem Kroniki Jana Długosza.

arkadiusz bednarcZyk

Koronacyjny skandal, 
pobożna matrona i corrida
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Jan Matejko, Zabójstwo 
kasztelana przemyskiego 
Andrzeja Wapowskiego 
w czasie koronacji Henryka 
Walezego, 1861 r.
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Skandal podczas koronacji
Inny przedstawiciel rodu, Andrzej/Jędrzej 

Wapowski był dobrym gospodarzem, który 
uzyskał od króla Zygmunta Augusta liczne 
przywileje dla swoich dynowskich dóbr. Zna-
ny jest jednak z pewnego nadzwyczajnego 
zajścia, które dokonało się podczas koro-
nacji na króla Rzeczypospolitej – Henryka 
Walezego. W lutym 1574 r. na zamku kra-
kowskim doszło do pojedynku rycerskiego 
pomiędzy Samuelem Zborowskim i sługą 
kasztelana wojnickiego, Jana Tęczyńskiego. 
Wiemy o tym z relacji pamiętnikarskiej bez-
pośredniego świadka zdarzenia, późniejsze-
go arcybiskupa lwowskiego, Jana Dymitra 
Solikowskiego. Zborowski uznał za ogromną 
zniewagę podczas turnieju podjęcie kopii 
nie przez samego kasztelana Tęczyńskiego, 
ale jego giermka. Pragnąc ratować powagę 
chwili – a taką niewątpliwie była koronacja 
władcy – kasztelan przemyski, Jędrzej Wa-
powski podjął próbę rozdzielenia Zborow-
skiego (którego duma szlachecka została 
urażona) i Tęczyńskiego. Interwencja prze-
myskiego szlachcica zdenerwowała Zborow-
skiego, który ranił czekanem śmiertelnie Wa-
powskiego, gdy ten zasłonił własnym ciałem 
kasztelana Tęczyńskiego. Wapowski po kil-
ku dniach, na skutek zakażenia rany zmarł, 
a Zborowski – ponieważ był lubiany przez 
króla - został skazany jedynie na banicję, 
choć wypadki tego typu karano gardłem. 

Wspomniane zajście posłużyło jako te-
mat do obrazu 23-letniemu wówczas Janowi 
Matejce, który to uwiecznił moment, kiedy 
rannego Wapowskiego przyniesiono przed 
oblicze króla Henryka Walezego. Ten obraz 
przez lata uznawany był za zaginiony. Odna-

lazł się niedawno w Ameryce Południowej. 
Zwłoki dzielnego kasztelana przemyskiego 
ubranego w bogate szaty z adamaszku wie-
ziono saniami do żony. Wkrótce po śmierci 
Jędrzeja zmarł jeden z jego synów.

Anioła w domu posiadam 
Katarzyna (1530-1596), żona kasztelana 

Wapowskiego, swoim przykładem poboż-
ności niesłychanie oddziaływała na męża. 
Mawiał ponoć, że „anioła, a nie kobietę ma 
we własnym domu”. Katarzyna – jak pisał 
w XVII w. jezuita Szymon Wysocki – już od 
najmłodszych lat była surowo wychowywana 
przez matkę. Pochodziła z pobożnej rodzi-
ny Maciejewskich, a jej brat, Bernard, został 
później kardynałem i biskupem krakowskim. 
Już jako mała dziewczynka usługiwała ubo-
gim, nalewając im do misek ciepłą strawę. 
Wyszła za mąż w wieku 17 lat za kasztela-
na przemyskiego. Śmierć męża wstrząsnęła 
kobietą, pogodziła się jednak z losem ma-

Zapomniane rody

rzeszów

Od lewej: jedna z map Wapowskiego oraz 
powiększony fragment mapy Monumenta 
Poloniae Cartographica, z 1507 r. - wspólne 
dzieło Marco Beneventano i Bernarda 
Wapowskiego. Prawie cały nakład tych map 
spłonął podczas wielkiego pożaru Krakowa 
w 1528 r. Do 1932 r. mapa ta znana była tylko z opisów. Fragmenty oryginalnej karty odkrył 
przypadkowo w oprawie starych ksiąg rachunkowych w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie Kazimierz Piekarski, zaginęły one jednak w czasie II wojny światowej. Zachowały 
się jedynie ich barwne reprodukcje.

Herb Nieczuja w wersji 
z naturalnym pniem
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wiając: „Bóg dał, Bóg wziął”. 
Dwudz ies tosześc io le tn ia 
wdowa, oddała się całkowicie 
działalności charytatywnej. 
Swoje bogate szaty rozdała 
na ornaty do pobliskich ko-
ściołów, a sama przywdzia-
ła czarny, skromny strój. Na 
swój dwór zapraszała cho-
rych i ubogich, „rada z nimi 
jadać i rozmawiać”. Nosiła 
ukrytą włosienicę i umartwiała 
ciało rózgami, a sługom swo-
im kazała się policzkować. 
Dziś mogą nas szokować 
takie praktyki, ale dawniej 
zachowania takie były popu-
larne wśród wdów i panien ze 
szlacheckich rodów. W ko-
ściele dynowskim, do które-
go chodziła piechotą, złożyła 
śluby czystości. Autor Herba-
rza Polskiego, jezuita Kasper 
Niesiecki pisał, że „gdy w ko-
ściele mszy świętej słuchała, 
twarz jej jak od ognia rozpalo-
ną widziano”. Znana jest dzia-
łalność Katarzyny w celu po-
zyskiwania prawosławnych, 
poddanych z jej dóbr, dla unii 
z Kościołem. Zwykła mawiać: 
„Gdybym większego pożytku 
ze starania o mojej Rusi nie 
miała, jeno trochę dusz, któ-
re nawróciwszy się w wierze 
powszechnej pomarły, do-
syć by mi się nagrodziło za 
koszta i trudności podjęte”. 
Przez nuncjusza papieskiego 
w Polsce otrzymała od papie-
ża Grzegorza XIII „aprobatę 

i błogosławieństwo dla zbożnych zamiarów”. 
Zajmowała się także wychowywaniem sierot. 
Posyłała do Jarosławia konie po jezuitów, 
aby na wszelkie zacniejsze święta przybywali 
do Dynowa. Ulubioną lekturą Katarzyny było 
znane dziełko ascetyczne Tomasza z Kem-
pen „O naśladowaniu Chrystusa”. Niestety, 
w świetle dzisiejszych ocen historycznych 
niektóre przedsięwzięcia tej szlachcianki nie 
zasługują na pochwałę. Chodzi np. o spra-
wę wygnania Żydów z Dynowa. Katarzyna, 
nieznosząca hipokryzji w sprawach wyzna-
niowych, kiedy dowiedziała się o podwójnym 
chrzcie dziecka jednego ze swoich podda-
nych (w obrządkach ruskim i katolickim) 
miała zamiar napiętnować tego człowieka 
gorącym żelazem. Ledwo udało się jej to 
wyperswadować. 7 grudnia 1591 r. w sądzie 
w Sanoku w obecności pełnomocnika włady-
ki prawosławnego złożono protest przeciwko 
poczynaniom Katarzyny Wapowskiej (która 
masowo zamieniała cerkwie na kościoły). 
Ona odpowiedziała, że „to jej własne grun-
ta i na nich może robić to co jej się podo-
ba”. Wykupywała więc cerkwie prawosławne 
zamieniając je na kościoły. Na sercu leżało 

Powyżej od lewej: wykuty w kamieniu tekst ślubów Katarzyny Wapowskiej  
w kościele w Dynowie oraz widok na świątynię i manierystyczną bramkę (XVII w.) 
prowadzącą na teren dawnego cmentarza parafialnego

Kamienny portal w kruchcie kościoła 
w Dynowie z m.in. herbem Nieczuja 
Wapowskich w zworniku

Wielu członków rodu było „pobożnych 
i miłych Kościołowi”

A
rk

ad
iu

sz
 B

ed
na

rc
zy

k 
(2

)

P
rz

yk
ut

a/
W

ik
iC

om

P
io

tr
 K

oc
zą

b 
(3

)

Tomasza z Kempen, dzieło O naśladowaniu 
Chrystusa, Biblioteka Królewska w Brukseli
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jej dzieło nawrócenia Rusi. „Tylko 
bezinteresowność duchownych 
i ich modlitwa ma zjednywać schi-
zmatyków dla nowej wiary” - ma-
wiała. Jednak dopiero Innocenty 
Winnicki, władyka prawosławny 
przemyski w 1691 r. zgłosił akces 
do unii brzeskiej.

Madonna pogroziła  
berłem Tatarom

Wapowska wspomagała swoim 
majątkiem ubogich studentów szko-
ły jezuickiej w Jarosławiu. Gośćmi 
w Dynowie u Wapowskiej bywali 
biskup przemyski Wawrzyniec Go-
ślicki oraz jej brat kardynał i biskup 
krakowski Bernard Maciejowski. 
Legenda mówi, że Katarzyna miała 
prywatne objawienia Matki Bożej. Madonna 
objawiła się jej w takiej postaci, jak nama-
lowano ją później na obrazie podarowanym 
przez nią samą kościołowi w Hyżnem; Matka 
Boża przepowiedziała także dokładną datę 
śmierci Katarzyny, na którą niewiasta miała 
się przygotować pobożnym życiem i uczyn-
kami. „Nie przeraziła ta wiadomość poboż-
nej Pani, w modlitwie, umartwieniu i dobrych 
uczynkach spędziła resztę życia, a gdy za-
pukał posłaniec śmierci - choroba, niedługo 
przed zapowiedzianym terminem, zaprosiła 
bliskich, wezwała służbę, pożegnała wszyst-
kich i obdarzyła hojnie, czym mogła, a zachę-
ciwszy obecnych do miłości Boga i czci Matki 
Boskiej w kościele hyżneńskim, umarła spo-
kojnie w przepowiedzianym dniu, miesiącu 
i roku. Ciało według jej życzenia pochowano 
w podziemiach kościoła dynowskiego.” Było 
to w maju 1596 r. To, że przepowiednia się 
spełniła, a 20 kilka lat później hyżneńska Ma-
donna grożąc Tatarom swym berłem z obrazu 
przegoniła najeźdźców, spowodowało wzrost 
kultu obrazu, który istnieje do dzisiaj.

Corrida na dynowskim rynku 
Stanisław, syn Jędrzeja i Katarzyny, kształ-

cił się w kolegium jezuickim w Jarosławiu. 
Znany jest przede wszystkim z tego, że na-

rodziny swojej córeczki w 1603 r.  
upamiętnił... walką byków na dy-
nowskim rynku. Jak pisał o tym 
Władysław Łoziński w „Prawem 
i lewem” nie obeszło się wówczas 
bez nieszczęścia. Jeden z dworzan, Mikołaj 
Pawłowski, stracił w czasie wydarzenia życie. 
Ojciec zabitego złożył skargę, dzięki czemu 
wiemy, że „bawoła na poły szalonego w mia-
steczku Dynowie, na ciasny rynek wypuścił, 
domy pozamykał, sam strzelał i sługom swoim 
kazał strzelać do byka”. Innym „oryginalnym” 
pomysłem Wapowskiego był przejazd porą 
letnią saniami przez swoje dobra. Założył się 
bowiem, że to uczyni i to mimo braku śniegu. 
Nakazał więc na polach rozsypać sól dzięki 
czemu sanie łatwiej się poruszały. Stanisław 
był posłem na sejmy, odbywał też misję dy-
plomatyczną na Węgry. Za żonę pojął Kata-
rzynę Kostczankę, kasztelankę biecką. Pod-
czas wystawnego wesela, panna młoda od 
dziadka swojego otrzymała bogate prezenty, 
m.in. zausznice o zawrotnej jak na owe czasy 
wartości 8000 czerwonych złotych. W latach 
1604-1617 z fundacji Stanisława Wapow-
skiego powstała perełka późnorenesansowej 
architektury kościół w Dynowie pod wezwa-
niem świętego Wawrzyńca. W 1617 r. świąty-
nię konsekrował arcybiskup lwowski Andrzej 
Próchnicki. Jedna z córek Wapowskiego Ka-
tarzyna Teofila została zakonnicą w klasz-
torze benedyktynek w Przemyślu, a druga, 
Franciszka u benedyktynek w Jarosławiu. 
Jeden z pięciu synów – Stanisław - został je-
zuitą. W Herbarzu Niesiecki tak o nim pisze: 
„wsławiony nauką, pobożnością, żarliwością 
zbawienia dusz ludzkich” słynął z pięknych 
i pobożnych homilii, był „miły w obyczajach”, 
a przez pewien czas rządził kolegium jezuitów 
w Jarosławiu, był także wice prowincjałem je-
zuitów w Rzeczypospolitej. 

Zapomniane rody

Herb Dynowa
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Budynek dawnej szkoły jezuickiej w Jarosławiu
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Powyżej od lewej: 
Sanktuarium Maryjne 
w Hyżnem oraz obraz Matki 
Boskiej Łaskawej z ołtarza 
głownego w świątyni



24 wehikuŁ czasu

fo
t. 

Ja
ce

k 
S

ta
nk

ie
w

ic
z,

 a
kw

ar
el

a 
ze

 z
bi

or
ów

 M
uz

eu
m

 O
kr

ęg
ow

e 
w

 R
ze

sz
ow

ie



25

Przy opisywaniu obiektów zam-
kowych na terenie naszego regionu 
najczęściej używanym określeniem 
ich obecnego stanu zachowania 
jest… ruina. Część przetrwała, ale 
są one już tak przekształcone, że 
z czasów ich budowy pozostały je-
dynie… fundamenty. A stojąc przed 
rozległymi ruinami zamków, np. na 
górze Smoleń, czy w Odrzykoniu, 
Dąbrówce Starzeńskiej, Czudcu 
lub Węgierce chciałoby się zoba-
czyć rysunek-wizualizację prezen-
tujący stan z okresu ich świetności.

Innym problemem są obiek-
ty, których forma zachowania jest 
zdecydowanie lepsza, ale została 
mocno „uzupełniona” późniejszymi 
dobudówkami. Tak jest np. w Rze-
szowie i tym chętniej publikujemy 
akwarelę, dzieło Bolesława Kierna-
sa-Kiernickiego z 1943 r., prezentu-
jącą widok zamku książąt Lubomir-
skich w latach 1700-1750.

Możemy na niej zobaczyć 
obiekt po zakończeniu prac rekon-
strukcyjnych przeprowadzonych 
w latach 1724-1730 przez inżynie-
ra wojskowego, architekta Karola 
Henryka Wiedemanna. Widzimy 
(po lewej stronie) nowy rawelin na 
planie trójkąta wzniesiony przed 
główną linią obronną zamku, a tak-
że wieżę zamkową nadbudowaną 
o kondygnację i hełm. W tle do-
strzec możemy założenie ogrodo-
we z Letnim Pałacykiem Lubomir-
skich oraz (po jego prawej stronie) 
założenie wodne z wyspą ozdobio-
ną Pawilonem Chińskim.

Bolesław Kiernas-Kiernicki 
(1905-1979), przebywając w Rze-
szowie w czasie okupacji  hitlerow-
skiej, pracował m.in. jako ekspe-
dient w sklepie kupca Franciszka 
Moskwy. Wykonał trzy teki drzewo-
rytów poświęconych architekturze 
miasta oraz stworzył kilkaset grafik 
i rysunków ukazujących na sposób 
„inwentaryzatorski” jego architektu-
rę i zabudowę. Dzieła te zostały wy-
kupione przez Franciszka Moskwę, 
który w 1949 r. przekazał je Mu-
zeum Okręgowemu w Rzeszowie.

wehikuŁ czasu

W pełnym 
blasku
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Ziemie lubeńskie w XVII i XVIII w. wcho-
dziły w skład tzw. klucza tyczyńskiego. 
W okresie tym właścicielami samego Ty-

czyna, jak i podległych mu ziem, był ród Bra-
nickich herbu Gryf. Siedliska będące częścią 
dawnej parafii Lubenia były najdalej na zachód 
wysuniętą miejscowością w tyczyńskim kluczu 
ziem. Była to stara wieś pamiętająca czasy 
średniowieczne. W latach 20. XV w. przybył 
tu Jan Biberstin (Biberstein) ze Śląska, czło-
nek spolonizowanej rodziny niemieckiej z Mi-
śni (pierwotnie ze Szwajcarii). Rychło jednak 
ciesząca się szlacheckim rodowodem rodzina 
wymarła ustępując miejsca innym. Czasy no-
wożytne to okres wyjątkowej prosperity Tyczy-
na (miasta od 1368 r.), a także nowych jego 
właścicieli - Branickich.

Tyczyn i podległe mu ziemie pod kuratelę 
tego rodu weszły kiedy to ówczesny podko-
morzy krakowski Jan Klemens I Branicki (zm. 
w 1657) przed 1624 r. ożenił się z Anną Beatą 
z Wapowskich (1600–1659), dla której teren 
ten był wianem ślubnym. Od tego momentu, 
aż do drugiej połowy XVIII w., Braniccy mieli 
znaczny wpływ na rozwój gospodarczy tych 
ziem. Mocno przyczynili się tego najbardziej 
rozpoznawalni przedstawiciele magnackiego 
rodu: Stefan Mikołaj (ok. 1640-1709) oraz jego 
syn Jan Klemens (1689-1771).

Braniccy wpisali się w dzieje polskiej kultury 
jako czołowi fundatorzy szeregu inwestycji bu-
dowlanych, w których dawali upust swym gu-
stom w dziedzinie sztuki i architektury, stając 
się zarazem wpływowymi propagatorami ba-
roku w całej Rzeczpospolitej, a szczególności 

na ziemiach, które były ich własnością. Jedną 
z nich były ziemie podlaskie z siedzibą w Bia-
łymstoku, które weszła w ich stan posiadania 
po ślubie Jana Klemensa II (ojca Stefana Mi-
kołaja) z Aleksandrą Katarzyną Czarniecką. 
Białystok stał się rodową siedzibą, a pałac tam 
wzniesiony perłą polskiego baroku. Był kilku-
krotnie przebudowywany, ale największe in-
westycje polegające na znacznej rozbudowie 
rezydencji miały miejsce w latach 1728-1752., 
kiedy to głową rodu był Jan Klemens (Kazi-
mierz) III Branicki – hetman koronny, a także 
pretendent do tytułu króla polski.

Kiedy Braniccy objęli we władanie ziemię ty-
czyńską musieli zrobić rekonesans po wszyst-
kich włościach wchodzących w skład dominium. 
W najdalszych płd.-zach. ostępach leśnych 
leżała wieś Sołonka znana z drogocennych 

jakub pawŁowski

Co łączy Białystok  
z Siedliskami nad Wisłokiem?

historie Zapomniane
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rzeszów

W stolicy Podlasia stoi im-
ponujący pałac będący ro-
dową siedzibą Branickich, 
na przełomie XVII i XVIII w. 
jednej z najbardziej wpły-
wowych rodzin magnackich 
I Rzeczpospolitej. Określa-
ny mianem „Wersalu Pół-
nocy” jest perłą barokowej 
architektury na ziemiach 
polskich. Wszystko na to 
wskazuje, że rezydencję tę 
upiększano materiałem bu-
dowlanym pochodzącym 
z Siedlisk nad Wisłokiem 
w dzisiejszej gm. Lubenia.

siedliska

Teren dawnej gipsiarni w Siedliskach 

Herb Gryf rodu Branickich, 
zwanego czasem Gryfitami
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Od lewej: Pierre Ricaud de Tirregaille, szkic parku z widokiem na pałac Branickich (ok. 1752 r.) 
oraz współczesny widok barokowego założenia rezydencji od strony parku
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źródeł solankowych, którą jeszcze kilkadziesiąt 
lat wcześniej interesowali się ich sąsiedzi, Li-
gęzowie, panowie na Rzeszowie. W pobliskich 
Siedliskach znaleźli z kolei duże pokłady na-
turalnego gipsu, idealnie nadającego się do 
inwestycji architektoniczno-artystycznych. Jan 
Klemens nakazał swym administratorom, aby 
zlecili miejscowym chłopom otwarcie odkrywki 
i rozpoczęcie wydobywania minerału. Potrzeba 
była priorytetowa: hetman koronny ma zamiar 
upiększyć swą rodową siedzibę w Białymsto-
ku. Był początek lat 30. XVIII w.

Na pomysł rozbudowy białostockiej siedziby 
magnat wpadł już wcześniej, bowiem pomię-
dzy 1726 a 1727 r. gościł poważnie chorego 
króla Augusta II Sasa, który powracał z sejmu 
w Grodnie. Na kilka tygodni rezydencja Branic-
kiego stała się stolicą kraju, łącząc ośrodki wła-
dzy Rzeczypospolitej i Saksonii. Anna Oleńska 
w jednym z artykułów o Janie Klemensie, opu-
blikowanym w pracy „Tyczyn miastem Jana 
Klemensa Branickiego. Dzieje i znaczenie fun-
dacji artystycznych” (2009), twierdzi, że była 
to swoista inspiracja dla magnata, aby swoje 
gniazdo rodowe znacznie rozbudować i nadać 
mu bardziej nowoczesny wygląd. Tak się też 
stało, a pałac w Białymstoku stał się placem 
budowy oraz pracownią artystyczną w jednym. 

Jaka w tym rola małych Siedlisk nad Wisło-
kiem? Ogromna! Znajdujące się tam pokłady 
naturalnego gipsu (sprzed 23-5 mln lat) z woli 
Branickiego stały się kruszcem budowlanym. 
Ten koneser sztuki obdarzony gustem i sma-
kiem artystycznym, jak zgodnie o nim mawiali 
Julian Ursyn Niemcewicz oraz król Stanisław 
August Poniatowski, wiedział, że pokłady siedli-
skiego gipsu pomogą w realizacji jego planów. 
Ale odległość pomiędzy Siedliskami a Białym-
stokiem nawet dziś budzi respekt, to ponad 400 
km. A były to czasy kiedy drogi i trakty komuni-
kacyjne były w wyjątkowo złym stanie. Ale dla 
Jana Klemensa nie było rzeczy niemożliwych. 
Jako doskonały administrator, znany z rozbu-
dowy sieci rzecznych, posiadający zresztą dwie 

flotylle na Narwi i Sanie, postarał się o wybudo-
wanie na pobliskim Wisłoku licznych tratw, za 
pomocą których transportował gipsowy ładunek 
do Wisły, a później dalej pod Białystok. 
Tam już surowcem zajmowali się mi-
strzowie budowlani, prawdopodobnie 
tworząc z niego m.in. barokowe sztu-
katerie pokrywające ściany licznych 
komnat rezydencji. Mioceński gips 
z Siedlisk stał się budulcem jednej 
z najpiękniejszych siedzib magnac-
kich I Rzeczpospolitej.

Potężna inwestycja budowlana 
w Białymstoku zakończona została 
w latach 50. XVIII w., lecz odkrywka 
gipsu naturalnego w Siedliskach dzia-
łała z przerwami niemal równe trzy 
stulecia, do lat 50. XX w. Miejsce to 
otrzymało lokalną nazwę „Gipsiarnia”, 
a cały przysiółek jeszcze dziś określa-
ny jest archaicznym mianem Bronia-
kówka. Wywód tej nazwy możemy powiązać 
z magnackim rodem Branickich herbu Gryf, pa-
nami na Białymstoku, Tykocinie i Tyczynie. 

historie Zapomniane

Portret Jana Klemensa 
Branickiego pędzla Augustyna 
Mirysa, ok. 1752 r.
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Od lewej: sala balowa 
w pałacu Branickich 
w Białymstoku; ołtarz 
z kaplicy pałacowej; 
sztukaterie na sklepieniu 
kaplicy pałacowejK
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Bloki naturalnego gipsu na 
terenie gipsiarni w Siedliskach
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Był jednym z najgłośniejszych awanturników 
i postrachem w swoich łańcuckich dobrach. 
Obcinał nogi i ręce poddanym, palił ich żyw-
cem, a lochy jego zamku na Łysej Górze w Łań-
cucie pełne były prześladowanych poddanych. 
Sam o sobie mawiał: Mnie diabłem zowią tylko 
skurwysynowie, a od takich ja zelżon być nie 
mogę. Czarna strzała wbita w drzwi dworu, któ-
regokolwiek ze szlachciców, zapowiadała, że 
niebawem zjawi się w okolicy straszny warchoł 
Rzeczypospolitej. Wokół jego osoby, śmierci, jej 
miejsca i pochówku narosło wiele mitów.

Na każdego św. Wojciecha, tj. 23 kwietnia 
do średniowiecznego Rzeszowa zjeż-
dżały wozy kupieckie z najodleglejszych 

stron. Odbywał się tu wówczas znany w całej 
okolicy jarmark, na które zdążały karawany ku-
pieckie m.in. ze wschodu Europy. Pod koniec 
XV w. przywilejem króla Jana Olbrachta sąsied-
ni Łańcut uzyskał przywilej na jarmark dwa dni 
później - 25 kwietnia, w dzień św. Marka. Wzbu-
rzyło to rzeszowskich mieszczan, którzy oba-
wiali się konkurencji handlowej ze strony tego 
miasta i bardziej konkurencyjnych opłat targo-
wych. Stanisław Stadnicki, ówczesny właściciel 
Łańcuta, wpadł w szał kiedy dotarła do niego 
wiadomość, że patrycjat Rzeszowa - staraniem 
Mikołaja Spytka Ligęzy - uzyskał zniesienie łań-
cuckiego jarmarku. „Diabeł Łańcucki” (tak za-
częto „tytułować” Stadnickiego w paszkwilach 
rozpuszczanych przez szlachtę) rozpoczął ce-
lowe zatrzymywanie w Łańcucie kupców zdąża-
jących do Rzeszowa ze wschodnich i południo-

wych części 
Rzeczypospo-
litej, m.in. z Wo-
łoszczyzny i Moł-
dawii oraz zmuszał 
ich do wystawiania 
towarów przymusowo 
organizując im targ. Zachowały się przekazy, 
z których dowiadujemy się o skargach kupców 
z Suczawy potwierdzających gwałtowne za-
chowania „Diabła”. 

Starosta, który zasłonił króla 
własnym ciałem

Nasz „Diabeł” darzył niechęcią króla Zyg-
munta III Wazę (początkowo popierał stron-
nika Habsburgów do polskiego tronu – arcy-
księcia Maksymiliana, później zaś opowiedział 
się za rokoszem Zebrzydowskiego, również 
skierowanym przeciwko królowi). Ponadto król 
Zygmunt III Waza miał zachęcić marszałka 
Łukasza Opalińskiego, aby ten rozpoczął woj-
nę z Diabłem. 

Opalińscy byli żarliwymi katolikami. Brat 
Łukasza Andrzej, był biskupem poznańskim, 
przeciwnikiem reformacji, wcześniej osobi-
stym szambelanem papieża Klemensa VIII; 
był ceniony za sumienność w zarządzaniu 
diecezją. Kariera Łukasza nabrała rozpędu, 
kiedy został dworzaninem króla Zygmunta III 
Wazy. 15 listopada 1620 r. to właśnie Opaliń-
ski własną piersią zasłonił króla przed niejakim 
Michałem Piekarskim, szlachcicem z ziemi 
sandomierskiej, który próbował dokonać za-
machu na życie króla. Odtąd Łukasz cieszyć 
się będzie jeszcze większą łaską monarchy. 
Wkrótce zostaje marszałkiem nadwornym, 
a po śmierci Mikołaja Wolskiego król mianu-
je go marszałkiem wielkim koronnym. Zaufa-
niem obdarza go również następny polski król 
Władysław IV, powierzając mu sekretne wia-
domości dotyczące wystąpienia z jezuickiego 
nowicjatu swojego brata Jana Kazimierza. To 
również Łukasz Opaliński zadbał o należyty 
pogrzeb Zygmunta III na Wawelu, zlecono mu 
także misje związane z należytym przygoto-
waniem małżeństw królewskich Władysława 
IV: z Cecylią Renatą, a później Ludwiką Marią. 

arkadiusz bednarcZyk

Cień „Diabła”
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Marcin Kober, Portret króla 
Zygmunta III Wazy, ok. 1591 r., 
miniatura, Wawel, Kraków

Zamach na króla Zygmunta III Wazę przez  
Michała Piekarskiego w 1620 r., rycina z 1699 r., 
Bibioteka Narodowa w Warszawie

Herb szlachecki Szreniawa 
Stanisława Stadnickiego 
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Okrutnik i fałszerz
Z kolei Stadnicki ogniskował w sobie wszel-

kie wady i przywary ówczesnej szlachty. Jako 
zachłanny – jak opisują go kroniki - zajmował 
zboże i spichlerze sąsiadów. 

W 1603 r., gdy zmarł Konstanty Korniakt oj-
ciec, Stadnicki wykorzystał ten fakt i najechał 
oddane pod zastaw wsie Krzemienicę, Czar-
ną i Albigową, złupił chłopów i spalił folwarki. 
Podczas najazdu na Sośnicę Stadnicki złupił 
wszystkie dobra tam zgromadzone i pojmał 
Konstantego Korniakta syna z Białobok, które-
go przewiózł do Łańcuta, przetrzymując przez 
pół roku w lochach swego zamku, aż ten pod-
pisał wraz z matką i bratem ugodę o zrzecze-
niu się pretensji o najazd na Sośnicę. W czasie 
sądu w Przeworsku Stadnicki usiłował zabić 
dwóch doradców prawnych Korniakta: Adama 
Żydowskiego i Andrzeja Świdnickiego, którzy 
cudem uciekli z miasta.

Spośród swoich krewnych jako jedyny po-
został przy kalwinizmie. W 1610 r. oskarżano 
go, iż dziewięć kościołów spustoszonych, by-
dlętom mieszkaniem są. 

W 1607 r. wypowiedział on Łukaszowi Opa-
lińskiemu regularną wojnę; najechał jego dwór 

w Łące k. Rzeszowa, następnie Leżajsk, napadł 
także na niego na drodze do Przemyśla. Zdo-
był nawet prywatną chorągiew Opalińskiego 
prezentując ją na rynku przemyskim. Ale i Opa-
liński napadał na konie, transport win i innych 
towarów wiezionych przez ludzi Stadnickiego. 

Sulima Popiel w zapomnianym i trudno do-
stępnym eseju „W sidłach diabła” (Kraków, 

podkarpackie legendy

Jan Matejko, Kazanie Skargi, 1864 r., Zamek 
Królewski w Warszawie

Pośrodku obrazu stoją: Janusz Radziwiłł, Mikołaj 
Zebrzydowski i Stanisław Stadnicki – połączeni 
udziałem w rokoszu przeciw królowi Zygmuntowi 
III Wazie.

Od lewej: 

Stanisław Kostecki, Portret 
Łukasza Opalińskiego, 
ok. 1640 r., Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie; 
Portret księżnej Anny  
z Kostków Ostrogskiej, 
XVII w., Muzeum Kamienica 
Orsettich w Jarosławiu; 
Portret Konstantego Korniakta 
z Białobok, XVII w.,  
Muzeum Historyczne we 
Lwowie

Od lewej: 

Herb Łodzia Łukasza 
Opalińskiego; 

Herb Dąbrowa Anny  
z Kostków Ostrogskiej; 

Herb Krucini Korniaktów

(rys. Tadeusz Gajl/WikiCom)
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1910) opowiada o osobliwym pochodzie try-
umfalnym „Diabła”. Stadnicki w „krytej kolasie” 
poprzedzonej chłopcami grającymi na pisz-
czałkach wyjeżdżał z Leżajska; przed awan-
turniczym panem szli odebrani Opalińskiemu 
jeńcy oraz pilnujący ich żołnierze Stadnickie-
go. Wśród tego osobliwego pochodu kroczył 
również hajduk Opalińskiego Tulejka, któremu 
zarzucono na szyję powróz. W trakcie szamo-
taniny upokorzony hajduk zdarł powróz i za-
bił jednego z żołnierzy Stadnickiego imieniem 
Ilka. „Diabeł” rozwścieczony tym czynem wy-
mierzył mu okrutną karę: „kazał zakopać go 
żywcem w grobie wraz ze swoim zabitym żoł-
nierzem”. Na miejscu tym wystawiono później 
kapliczkę, stojącą do dzisiaj przy wjeździe do 
Leżajska.

Stadnicki nadal pustoszył Tyczyn, Łuka-
wiec, Trzebownisko i Zaczernie. Zachowały 
się przekazy mówiące o tym, że w Terliczce 
i Stobiernej k. Rzeszowa maltretował miesz-
kańców – kazał obciąć ręce kilku chłopom, 
a z jednego nieszczęśnika darł żywcem pasy 
skóry. Na sam koniec kazał go żywcem za-

kopać w ziemi. W swoim zameczku na Łysej 
Górze w Łańcucie (obecnie plebania para-
fialna) więził dziesiątki poddanych, których 
poddawał torturom. Wypędził katolików z ko-
ścioła parafialnego w Łańcucie, usunął obra-
zy i zniszczył ołtarze. Łańcuccy katolicy zmu-
szeni są wówczas korzystać z pobliskiego 
drewnianego kościółka w Soninie. Stadnicki 
ogromną ilością pieniędzy wyposażył zbór 
kalwiński. Znane są nazwiska rektorów zbo-
ru: Andrzej Perstenius i Stanisław Jenetius. 
W kościele dominikańskim zajętym przez 
Stadnickiego bił podobno fałszywą monetę 
wprowadzając ją następnie w obieg. 

Pomoc przyszła z Jarosławia
W obronnej walce Opalińskiego wspierała 

księżna Anna Ostrogska z Jarosławia. Łukasz 
Opaliński postanawił w końcu raz na zawsze 
zakończyć sprawę „Diabła” tak, aby poniósł 
on sprawiedliwą karę. Wojska Opalińskiego 
wyruszyły z Jarosławia i ścigały Stadnickie-
go, który uciekł do Siedmiogrodu (dzisiejsza 
Rumunia) z zamiarem werbunku sabatów, 
czyli Seklerów. W Wojutyczach k. Sambora 
Opaliński pojmał żonę „Diabła” Annę. Sam 
Stadnicki schronił się 20 sierpnia 1610 r. 
u swojego brata w Tarnawie koło Chyrowa. 
I tu jeden z tatarskich najemników księżnej 
Ostrogskiej zabił „Diabła”. W starszej literatu-
rze jako miejsce bitwy z Opalińskim i śmierci 
Stadnickiego wskazywano Tarnawiec k. Ku-
ryłówki, gdzie w tutejszych lasach w sierpniu 
1610 r. schronić się miał Stadnicki raniony 
strzałą przez jednego z Kozaków.

Opaliński żałował, że Stadnickiego nie 
wzięto żywcem. Tatarskiego najemnika księż-
nej Ostrogskiej, który zabił Stadnickiego wy-
nagrodzono nobilitacją – przyjął on nazwisko 
Macedoński. A odrąbaną głowę Stadnickiego 
przywieziono w beczce do Przemyśla, gdzie 
na rynku dokonano prezentacji zabitego war-
choła. Choć dokonano formalności z zapisem 
w księgach sądowych grodzkich, że Opaliński 
nakazał go zabić jako wyjętego spod prawa – 
jak pisze Jacek Komuda, znawca biografii Stad-
nickiego – jego zwłoki leżały bardzo długo nie-
pochowane. Jeszcze 21 października 1610 r.  
w grodzie sanockim prezentowała je rodzina 
zamordowanego. 

Do dzisiaj trwają spekulacje na temat po-
chówku doczesnych szczątków „Diabła”. Być 
może pochowano go w nieistniejącym już dzi-
siaj pierwszym kościele rymanowskim, w któ-
rym istniało epitafium fundowane przez jego 
brata Marcina oraz wdowę Annę, odnotowane 
w inwentarzu kościelnym z 1722 r.

To ma być najpiękniejszy kościół
Łukasz Opaliński przypomniał zaś sobie 

o ślubach, w których obiecał, że wystawi wspa-

W trakcie szamotaniny 
hajduk uwolnił się 
i zabił jednego z żołnierzy 
Stadnickiego imieniem Ilka. 
„Diabeł” rozwścieczony 
tym czynem wymierzył 
mu okrutną karę: „kazał 
zakopać go żywcem 
w grobie wraz ze swoim 
zabitym żołnierzem”. Na 
miejscu tym wystawiono 
później kapliczkę, stojącą 
do dzisiaj przy wjeździe do 
Leżajska.
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niały kościół w Leżajsku, kiedy uwolni miasto 
od niebezpiecznego najeźdźcy. Po wygranej 
wojnie darował bernardynom dodatkową zie-
mię, a nadanie to zatwierdził król Zygmunt III 
Waza. Architektom i budowniczym pracującym 
przy leżajskiej bazylice Opaliński postawił wa-
runek, aby była to najpiękniejsza świątynia. 
W latach 1618-1628 wzniesiono obecny ko-
ściół. Łukasz Opaliński był też gorącym czci-
cielem leżajskiej Madonny. Po 1649 r. kiedy 
wycofał się z życia publicznego i złożył laskę 
marszałkowską, bardzo często pomieszkiwał 
w leżajskim klasztorze, długie chwile spędza-
jąc na modlitwie przed Cudownym Wizerun-
kiem. Tu także został pochowany w 1654 r. 

Działalnością fundatorską objął Łukasz 
wraz z żoną Anną Pilecką (zm. 1631 r.) także 
drugi kościół w mieście – leżajską farę. W tym 
kościele zwraca uwagę piękny ołtarz główny 
zdobiony... złotem dukatowym. Był wzorowa-
ny na niezachowanym ołtarzu głównym kró-
lewskiej katedry na Wawelu. W polu głównym 
znajduje się obraz warsztatu Tomasza Do-
labelli „Adoracja Trójcy Świętej i Matki Bożej 
przez wszystkich świętych połączona z chwałą 
zakonu bożogrobców”. 

Prawość Opalińskiego oraz tępienie niespra-
wiedliwości dało znać podczas sprawy tzw. le-
żajskiej czarownicy w XVII w. Wtedy to doszło 
do bezprecedensowego skazania niewinnej ko-
biety, niejakiej Mielczarkowej, oskarżonej o wy-
łudzenie za pomocą czarów zapisu testamen-
towego i nierząd. Oskarżał ja zaledwie jeden 
świadek, sukiennik Zawada. Na ludzi opamięta-
nie przyszło dopiero wówczas kiedy w płonącym 

już ogniu Mielczarkowa poczęła przywoływać 
Matkę Najświętszą i pytać zgromadzoną ga-
wiedź dlaczego ona niewinna płonie na stosie. 
Karę, którą opisał W. Sulima-Popiel, wykonano 
bez zgody starosty Łukasza Opalińskiego, któ-
ry nie krył oburzenia, gdy mu o tym doniesiono, 
a niewinna kobieta spłonęła na oczach nie tylko 
swego klęczącego przy stosie męża, ale i dzieci.

A jego synowi także ucięli głowę
Stanisław Stadnicki pozostawił trzech synów. 

W Łańcucie pozostał jeden z nich Władysław, 
który nie tylko dorównywał okrucieństwu swo-
jemu ojcu, ale nawet ją przewyższał. Prowa-
dził wojny sąsiedzkie z Korniaktami i Mikołajem 
Spytkiem Ligęzą. I nie było na niego mocnego... 
Dopiero starosta przemyski Marcin Krasicki ze-
brawszy panów-braci szlachtę ruszył w grudniu 
1624 r. na miasteczko. 21 grud-
nia 1624 r. 600 ludzi Krasickiego 
wdarło się przez Bramę Prze-
myską do miasta. Ale „Diablę” 
było sprytniejsze, Władysławowi 
udało się jednak uciec i schro-
nił się w… leżajskim klasztorze 
bernardyńskim. Jednak ludzie 
Krasickiego wytropili i dopadli 
go. Pojmanego rozstrzelano, 
a głowę jego odcięto i zaniesio-
no Marcinowi Krasickiemu. Łań-
cut został uwolniony od synów 
„Diabła”. W latach 60. XX w. na 
wirydarzu klasztoru dominika-
nów w Łańcucie (obecnie budy-
nek PTTK) znaleziono kości ta-
jemniczego człowieka, z odciętą 
głową. Okazały się one szcząt-
kami Władysława Stadnickiego 
– syna „Diabła”, którego tak bar-
dzo obawiano się, że zdecydo-
wano odciąć mu głowę, aby i po 
śmierci nie straszył okolicy. 

podkarpackie legendy

Od lewej: obraz z ołtarza głównego ufundowany przez Łukasza Opalińskiego, 
do leżajskiej fary; Łukasz Opaliński uczestniczy w przekazaniu przez biskupa 
Macieja Pstrokońskiego kluczy bernardynom w Leżajsku (malowidło na 
ścianie leżajskiej bazyliki z XVIII w.)

Ruiny obleganego wielokrotnie 
przez Stanisława Stadnickiego 
zamku Korniaktów w Sośnicy
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U rodzony w 1674 r. Fredro, 
po odebraniu starannego 
wykształcenia pracował 

w królewskiej kancelarii. Spra-
wował odpowiedzialną funk-
cję sekretarza królewskiego 
u boku Augusta II Mocnego, 
przez pewien czas był także 
prezydentem Trybunału Ko-
ronnego. Jako duchowny po-
czątkowo sprawował posługę 
proboszcza i prepozyta przy 
jarosławskiej kolegiacie. Zanim 
wstąpił na biskupstwo przemy-
skie w 1719 r. został mianowa-
ny biskupem chełmskim. Już wtedy zasłynął 
jako hojny donator i opiekun ubogich. W die-
cezji tej zasłużył się wielce remontem kościo-
ła w Krasnymstawie.

27 września 1724 r. papież Benedykt XIII 
wystawił bullę prekonizującą Fredrę na bi-
skupa przemyskiego. Objęcia biskupstwa 
dokonał 14 listopada 1724 r. przez dziekana 
kapituły katedralnej przemyskiej ks. Zygmun-
ta Drohojowskiego. Do Przemyśla przybył 
w roku następnym, 2 czerwca. Po złożeniu 
wymaganej przysięgi wobec kapituły katedral-
nej, rozpoczął swoje urzędowanie w diecezji. 
Ponieważ katedra przemyska - matka kościo-
łów diecezji - znajdowała się w złym stanie, 
powziął decyzję o jej renowacji. Wnętrza, 
główny ołtarz i ołtarze boczne przekształcono 
w duchu wszechobecnego wówczas baroku. 
Wyposażono także kościół w obrazy włoskich 

mistrzów przywiezione ok. 1730 r. z Rzymu. 
Dokonano renowacji sklepień (po powtórnym 
ich zawaleniu się) i powiększono okna. Biskup 
wystawił także kaplicę Pana Jezusa Ukrzyżo-
wanego, zwaną później Kaplicą Fredrów czy 
też Ukrzyżowanego. 

Tajemnice kaplicy Fredry
Wejście do niej znajduje się w prawej nawie 

bocznej archikatedry. Kaplica posiada bogato 
zdobioną kopułę z freskami autorstwa Karo-
la de Prevot (malarza pracującego również 
dla Elżbiety Sieniawskiej z Oleszyc, znanego 
z kontrowersyjnego cyklu obrazów w kolegia-
cie sandomierskiej) przedstawiającymi anio-
łów z narzędziami męki Pańskiej i Zdjęcie 
z Krzyża, podobnymi do fresków watykańskiej 
Sykstyny. W archikatedrze znajduje się także 
obraz św. Wawrzyńca pędzla Prevota. Przy 

arkadiusz bednarcZyk

Fundator w biskupiej 
infule

sylwetki

Był wielkim mecenasem 
kultury, hojnym darczyńcą 
i ojcem ubogich. Mówio-
no, że biskup Aleksander 
Antoni Fredro zastał diece-
zję przemyską drewnianą, 
a pozostawił murowaną. 
Sprowadzone przez niego 
do Przemyśla z papieskiej 
manufaktury niezwykle cen-
ne tapiserie z wizerunkami 
czterech Ewangelistów pro-
jektu Guido Reniego były 
pilnie poszukiwane przez 
niemieckiego okupanta pod-
czas II wojny światowej. 

Portret biskupa Aleksandra Antoniego Fredry na tle świątyń,  
które wspomagał (XVIII w), Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu 

Od lewej: kaplica 
Fredrów (św. Krzyża) 
przy przemyskiej 
archikatedrze; wnętrze 
kaplicy z widocznym 
w ołtarzu średniowiecznym 
krucyfiksem; epitafium 
bpa Fredry w jego kaplicy  
wykonane przez Tomasza 
Huttera i jego warsztat
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dekoracji swojej kaplicy, pomyślanej jako mau-
zoleum, biskup Fredro zatrudnił rzeźbiarza 
bawarskiego Tomasza Huttera. Wykonał on 
ołtarz oraz dwuczęściowe epitafium swojego 
chlebodawcy (m.in. rzeźbę Chronosa, boga 
z mitologii greckiej, personifikację czasu, który 
wszystko widzi). Piękne anielskie putto o twa-
rzy dziecka stojące na klepsydrze jest również 
dziełem tego artysty. 

W centrum kaplicy znajduje się ołtarz póź-
nobarokowy z czarnego marmuru. Umiesz-
czono w nim średniowieczny krucyfiks cechu 
szewców (z początku XVI w.). Poniżej ołtarza 
możemy dostrzec Pietę z alabastru (I poł. XVII 
w.). W kaplicy znajduje się barokowy nagro-
bek fundatora, bp. Aleksandra Fredry (+1733), 
a także relikwie bp. św. J. S. Pelczara (biskupa 
przemyskiego w latach 1900-1924). 

Dla katedry ufundował bp Fredro monstran-
cję ze szczerego złota, wysadzaną diamentami, 
w 1786 r. zrabowaną przez Austriaków. W 1915 
r. kaplicę plądrowali Rosjanie szukając w gro-
bowcach pod posadzką kaplicy dokumentów 
rodzinnych książąt Sapiehów z Krasiczyna.

Nie tylko Przemyśl
Nie tylko jednak katedra przemyska doznała 

opieki swojego biskupa. Wspierał on rozbudowę 
kościoła jezuitów (dzisiaj dominikanów) w Jaro-
sławiu mądrymi radami oraz darami materialny-
mi. Wyrazem wdzięczności było umieszczenie 
inicjałów biskupa na wieży-sygnaturce oraz 
portret umieszczony na jednej ze ścian klaszto-
ru. Z kolei dla jarosławskiej kolegiaty ufundował 
liczne paramenty liturgiczne, a także kamienną 
rzeźbę św. Jana Nepomucena oraz obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej. Pragnąc rozpowszech-
nić kult Matki Bożej, sprowadził do Starej Wsi 
koło Brzozowa zakon paulinów z Częstocho-
wy i rozpoczął fundację kościoła i klasztoru, 
dokonując także jego majątkowego uposaże-
nia z posiadanych przez siebie dziedzicznych 
miejscowości. Do dzisiaj w prezbiterium bazyli-
ki w Starej Wsi znajduje się owalny portret bp. 
Fredry umieszczony nad portalem. W kościele 
w podłańcuckiej Krzemienicy zatwierdził w 1733 
r. Bractwo Rzemiennego Paska Świętej Mo-
niki, propagowane przez zakon augustianów, 
na którego erygowanie proboszcz ówczesny, 
Marcin Kokoszyński uzyskał zgodę od generała 
augustianów z Rzymu. Przy brzozowskiej kole-
giacie ufundował biskup dwie nowe prałatury, 
a wszystkie kościoły w diecezji zaopatrzył w pol-
skojęzyczny egzemplarz katechizmu. W latach 
1724-1756 z inicjatywy bp. Fredry wystawiono 
murowaną świątynię w Jaśliskach.

Zmarł ze zmartwienia...
Na sercu biskupa Aleksandra leżała sprawa 

kształcenia młodzieży, zwłaszcza ubogiej. Ze 
swoich własnych funduszy utrzymywał on 12 

kleryków. Potępiał gorliwie świeckie zwyczaje 
duchowieństwa, zabraniając m.in. noszenia 
przez osoby duchowne wystawnych strojów. 
Podczas prowadzonej przez niego renowacji 
przemyskiej katedry miała miejsce katastro-
fa budowlana. W Niedzielę Zapustną (ostat-
nią Niedzielę karnawału) w 1733 r. doszło do 
tragedii: zawaliło się sklepienie katedry. Na 
szczęście katastrofa wydarzyła się już po nie-
dzielnych nabożeństwach, kiedy akurat niko-
go w niej już nie było. Rozlegający się hałas... 
grzmotu, jak to określali kronikarze, słychać 
było na całym obszarze Starego Miasta. Wy-
buchła panika, do kościoła zaczęli zbiegać się 
ludzie i kapłani oraz kanonicy katedralni. Ude-
rzenie było tak silne, że spadający ze znacznej 
wysokości gruz rozbił 62 cenne nagrobki bisku-
pów i dobrodziejów pochowanych w świątyni; 
niektóre jeszcze z czasów średniowiecznych. 

Katastrofę bardzo przeżył sprawujący posłu-
gę biskup Aleksander Antoni Fredro, który po-
noć ze zmartwienia w niedługi czas po tym - 26 
kwietnia 1734 r. - zmarł w swoim dworze w Ra-
dymnie. Pogrzeb zgromadził rzesze wiernych, 
duchowieństwa, uczestniczyli w nim także bisku-
pi ze Lwowa i Kijowa. Ciało hierarchy spoczęło 
w ufundowanej przez niego Kaplicy Fredrów. 

sylwetki 

Od lewej: bazylika paulinów 
(obecnie jezuitów) w Starej 
Wsi k. Brzozowa, której 
budowę dofinansował 
biskup oraz pamiątkowe 
epitafium z jego wizerunkiem 
usytuowane w prezbiterium 
nad portalem prowadzącym 
do klasztoru

Od lewej: sklepienie 
fredrowskiej kaplicy 
pokrywa malowidło 
artysty Karola de Prevot; 
malowidło przedstawiające 
bpa Aleksandra Fredrę 
w atrium klasztoru 
dominikanów w Jarosławiu, 
którego przebudowę biskup 
wspomagał (XVIII w.)
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Sztuka nie jest li tylko domeną ludzi świeckich. 
Do dziś zachwycają dzieła, które wyszły spod 
ręki wielu duchownych, artystów w habitach, 
takich jak żyjący w średniowieczu malarz Fra 
Angelico, czy utalentowany XVII-wieczny ma-
larz bernardyn, Franciszek Lekszycki. Pulch-
ne anioły, śmiejące się putta, dostojne figury 
świętych, Chrystus wiszący na krzyżu – to tyl-
ko niektóre z rzeźb innego wybitnego artysty, 
który tworzył w naszym regionie, niedoszłego 
jezuity Tomasza Huttera (Thomasa Huettera).

Pochodził z Bawarii, gdzie urodził się 28 
grudnia 1696 r., może w okolicach Weil-
heim na południe od Monachium. W 1718 r.  

trafił do Polski, do krakowskiego nowicjatu 
jezuitów, nie został jednak ojcem zakonnym. 
Jako tak zwany brat laik, współpracownik za-
konu, początkowo chciał wyjechać na misje. 

Ożenił się w Sandomierzu, 
mieszkał w Jarosławiu

Losy Tomasza potoczyły się inaczej niż za-
pewne na początku on sam planował: nie zo-
stał duchownym. W 1727 r. wystąpił z zakonu 
jezuitów, nie składając ślubów wieczystych, 
a 15 listopada 1728 r. ożenił się z mieszczką 
z Sandomierza, niejaką Anuchną Kowalską. 
W mieście tym, znanym z pięknych kościo-
łów, poznał francuskiego malarza, Karola de 
Prevot, który pracował przy kościele kolegiac-

kim (dzisiaj katedra sandomierska), a którego 
dzieła znajdują się również w katedrze prze-
myskiej (choćby przypisywany mu obraz świę-
tego Wawrzyńca oraz malowidła sklepienia 
kaplicy Fredrów). W sumie z krótkimi przerwa-
mi w Sandomierzu pracował w latach 1720-
1724 i 1725-1726.

Na podstawie analogii stylistycznych Hut-
terowi przypisać można kamienny portal, de-
korację szczytów oraz pozostałość wystroju 
paradnych schodów pałacu w Czyżowie Szla-
checkim, powstałe w latach ok. 1727-1728.

Jednak większość dojrzałego artystycznie 
życia spędził w Jarosławiu, do którego spro-
wadził się razem ze swoją żoną ok. 1732 r. 
Mieszkał w kamienicy Orsettich, gdzie rów-

arkadiusz bednarcZyk

Tomasz od... aniołków
artysta i jego sztuka

Seria cyklu rzeźb świętych 
jezuickich, dzieło T. Huttera 
przed kolegiatą jarosławską  
(obecnie kopie, oryginały 
w ekspozycji muzealnej)

T. Hutter, rzeźba Franciszka 
Borgiasza (obecnie kopia)  
przed kolegiatą jarosławską
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W kamienicy Orsettich  
w Jarosławiu Tomasz 
Hutter mieszkał i prowadził 
warsztat 
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nież miał swój warsztat pracy. W mieście tym 
pracował również jego krewny Józef Hutter, 
noszący jezuicki habit. Syn Huttera, również 
Józef, zajmował czołowe stanowiska w jaro-
sławskim magistracie. Zakład Tomasza Hutte-
ra, którym po śmierci męża (1745 r.) zaopie-
kowała się wdowa Anna, wykształcił wielu 
artystów. Kontynuowali oni swoją działalność 
w Jarosławiu i okolicy, np. pracując dla ksią-
żąt Sanguszków w Łące. Powstała nawet cha-
rakterystyczna, swoista „szkoła hutterowska”. 
I dlatego tak trudno obecnie określić z pełnym 
przekonaniem, które dzieła pochodzą bezpo-
średnio z ręki mistrza, a które z jego warsztatu.

Archiwalnie potwierdzone dzieło Tomasza 
Huttera to powstały w latach ok. 1730-1732 
zespół 12 rzeźb z kamienia przed kolegiatą 
jezuicką (zastąpione obecnie kopiami) przed-
stawiające świętych jezuickich (m.in. św. Fran-

ciszka Borgiasza, Stanisława Kostki, Alojzego 
Gonzagi) oraz patrona kolegiaty (kiedyś ko-
ścioła jezuickiego) – świętego Jana Chrzcicie-
la. Tomasz pracował również w jezuickim ko-
ściele „na Polu” (dzisiaj ojców dominikanów). 
Jego dziełem jest m.in. jego własny patron św. 
Tomasz Niewierny, przy ołtarzu świętego Krzy-
ża oraz św. Jan; pracował on również przy ołta-
rzu św. Józefa, a figury św. Anny i Joachima są 
łączone z jego warsztatem. Hutter przyjął pro-
pozycję pracy dla księcia Ignacego Lubomir-
skiego w Rzeszowie; jego dziełem są ołtarze 
w kościele bernardynów – w kaplicach bocz-
nych, w tym ołtarz Matki Bożej Rzeszowskiej 
(1728-1729). Do ołtarza Jezusa Ubiczowane-
go wykonał rzeźby Mojżesza i Melchizedeka 
(przed 1744 r.), które zachwycają swoistym 
dynamizmem.

Protegowany biskupa
Przed 20 maja 1732 r. przyjął zlecenie na 

dekorację kamienną (kapitele) fasady kościoła 
farnego w Przemyślu, której jednak nie wyko-

artysta i jego sztuka

Od lewej: widok na 
ołtarz główny w kościele 
bernardynów we Lwowie;  
T. Hutter, rzeźba Putto 
chłopięce z kaplicy bpa 
A. Fredry w archikatedrze 
przemyskiej;  
T. Hutter, drewniana 
rzeźba anioła z Muzeum 
Archidiecezjalnego 
w Przemyślu

Od lewej: portal i dekoracja 
szczytów pałacu w Czyżowie 
Szlacheckim - przypisywane 
artyście, powstały w latach 
ok. 1727-1728 
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nał ze względu na śmierć fundatora biskupa 
przemyskiego Aleksandra Fredry w roku na-
stępnym. W przemyskiej archikatedrze wyko-
nał jednak portal kaplicy Drohojowskich (Naj-
świętszego Sakramentu). Pracował także przy 
wystroju kaplicy biskupa Aleksandra Antonie-
go Fredry. Podkreślić trzeba, że biskup był 
jego mecenasem; polecał go wielu kościołom 
diecezji m.in. wspomnianym jezuitom w Jaro-
sławiu. W kaplicy fredrowskiej Hutter wykonał 
ołtarz oraz dwuczęściowe epitafium swojego 
chlebodawcy (m.in. rzeźbę Chronosa, boga 
z mitologii greckiej, personifikację czasu, 
który wszystko widzi). Piękne anielskie putto 
o twarzy dziecka wskazujące na czoło (nie-
którzy arbitralnie stwierdzają, że „pukające się 
w głowę”) i stojące na klepsydrze jest również 
dziełem tego artysty. A w Muzeum Archidiece-
zjalnym znajdziemy pozostałe anielskie putta 
pochodzące z warsztatu artysty. 

Z 1733 r. pochodziło jego kolejne dzieło, 
ołtarz dla kaplicy Św. Relikwii przy kolegiacie 
(obecnie katedrze) w Tarnowie, a z 1743 r. 
ambona do tej świątyni (oba nie zachowane). 
W latach 1736-1740 wykonał rzeźbiarską de-
korację ołtarzy głównego i sześciu bocznych 
dla kościoła bernardynów we Lwowie.

Z kolei dla kościoła ojców reformatów 
w Przemyślu artysta zrealizował zamówie-
nie na krucyfiks, który do dzisiaj znajduje się 
w ołtarzu głównym, a który zachwyca nie-
zwykłą ekspresją i dbałością o anatomiczne 
szczegóły postaci Ukrzyżowanego. Praco-
wał Hutter, a także jego warsztat, w klasz-
torze dominikanów w Łańcucie, do którego 
wykonano ołtarz główny i dwa boczne m.in. 
Najświętszego Sakramentu oraz personifi-
kacje Nadziei i Miłości. Ten pierwszy po  ka-
sacie w 1820 r. klasztoru, został przeniesio-

ny do drewnianego kościoła w Krzemienicy. 
Boczne wraz z piękną amboną z figurami 
czterech ewangelistów znajdują się obecnie 
w kościele parafialnym w Albigowej. 
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Tomasz Hutter przyniósł do Małopolski 
nową stylistykę, operującą formą monumen-
talną, skłonną do postaci o atletycznej budo-
wie, znamionującej się czytelnym układem 
draperii. Wyróżnia ten idiom połączenie kla-
sycyzującej idealizacji, przejmowanej głów-
nie za pośrednictwem graficznych wzorów, 
ze zmysłem realizmu, czytelnym zwłasz-
cza w partii twarzy, będącym dziedzictwem 
rzeźby południowoniemieckiej. Podkreślić 
należy, że postacie męskie Bawarczyka 
wydają się bardziej udane od niewieścich. 
Styl rzeźb Huttera nie podlegał gwałtownym 
przemianom i jest dziś łatwo rozpoznawalny, 
zwłaszcza w sposobie charakterystycznego 
kształtowania draperii szat - opracowanych 
światłocieniowo, plastycznych, ciężkich, jak-
by mokrych, ściśle opinających ciało, nie-
znacznie marszczonych. W późnej twórczo-
ści artysty zaznaczyła się jednak tendencja 
do pewnej geometryzacji ujęcia fałd.

Dekorację pałacu w Czyżowie Szlachec-
kim uznać należy za jedną z najwybitniej-
szych zachowanych świeckich realizacji 
rzeźbiarskich w Polsce późnego baroku. 
Wraz zespołem jarosławskich figur zdradza 
ona także znakomite panowanie artysty 
nad tym tworzywem i predylekcję Huttera 
do kamienia. Dziełem życia Bawarczyka 
jest zespół ołtarzy dla lwowskich bernardy-
nów. Wyróżnia go bogaty program treścio-
wy i przestrzenny, a także wysoki poziom 
wykonawstwa.

Od lewej: T. Hutter, rzeźba 
św. Jana Nepomucena 
z kościoła reformatów 
w Jarosławiu;  
ołtarz główny z kościoła 
w Krzemienicy, do 1820 r.  
w kościele klasztornym 
dominikanów w Łańcucie; 
T. Hutter, rzeźba Alegoria 
Nadziei z dawnego kościoła 
dominikanów w Łańcucie 
(ob. kościół parafialny 
w Albigowej)
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W ciągu 20 lat działalności Hutter i jego 
warsztat wykonał prace dla niemal 30 ko-
ściołów i pałaców w Małopolsce i Rusi 
Koronnej: od Tarnowa po Lwów, od Ziemi 
Sandomierskiej po Karpaty. Można z nim 
związać niemal 40 dzieł - od pojedynczych 
rzeźb po wielkie zespoły ołtarzy, zreali-
zowanych w różnorodnym tworzywie: ka-
mieniu (także marmurze), stiuku, a przede 
wszystkim w drewnie. Po przenosinach do 
Jarosławia warsztat Huttera ulegał stopnio-
wo rozbudowie, by w późnym okresie twór-
czości zamienić się w swoiste „przedsię-
biorstwo artystyczne”. Dzięki temu mógł on 
realizować równocześnie wiele, częstokroć 
rozległych zleceń, jednak kosztem obniża-
nia poziomu wykonawstwa.

Dzięki zatrudnianiu wielu współpracowni-
ków styl rzeźb Huntera szybko rozpowszech-
nił się we wschodniej Małopolsce i zachod-
niej części Rusi Koronnej: przejmowano 
zarówno poszczególne detale, styl rzeźb, jak 
i całe układy kompozycyjne. Twórczość Hut-
tera utrzymała na tym obszarze walor aktu-
alnego wzoru jeszcze ponad ćwierć wieku po 
śmierci artysty. Ponieważ żaden z uczniów 
i naśladowców Bawarczyka jednak nie się-
gał poziomu jego inwencji i talentu, sztuka 
Huttera ulegała stopniowej trywializacji.

Paweł Freus, listopad 2007
http://culture.pl/pl/tworca/thomas-tomasz
-hutter-huetter

Nie ustrzegła się tego losu i Kotań, wieś 
położona w gminie Krempna. Pierwsza pi-
semna wzmianka o niej pochodzi z 1581 r., 

stanowiła wówczas wieś królewską i wchodziła 
w skład uposażenia starosty bieckiego. Jak i inne 
łemkowskie wioski należała do Stadnickich ze 

Żmigrodu, którzy odegrali w XVI 
w. główną rolę w kolonizacji gór-
skiej części dorzecza Wisłoki, 
a sam Żmigród stał się ośrod-
kiem administracyjnym ogrom-
nych dóbr ziemskich, sięgają-
cych aż po karpacką granicę. 

W XVIII w. wioski te często zmieniały właścicieli, 
m. in. należały do książąt Lubomirskich, Wiśnio-
wieckich, krótko do księcia Karola Stanisława 
Radziwiłła (słynnego „Panie Kochanku). W XIX 
w. znalazły się w ręku Lewickich, od których ku-
piła je hr. Franciszka Potulicka, a od niej w 1919 
r. hr. Aleksander Skrzyński z Zagórzan.

Zniesienie pańszczyzny w 1848 r. znacz-
nie zmieniło stosunki społeczne na wsi. Po 
uwłaszczeniu w rękach byłych właścicieli po-
została tylko niewielka część ziemi (były to 
głównie lasy). Co charakterystyczne, na tym 
terenie prawie nie istniały folwarki.

Pod koniec XIX w. Kotań liczyła 316 miesz-
kańców, z czego 300 osób stanowili greko-
katolicy (pozostali to katolicy). W latach 30. 
ubiegłego wieku w wyniku tzw. schizmy tylaw-
skiej część wsi przeszła na prawosławie. Obok 
świątyni greckokatolickiej powstała wtedy cer-
kiew prawosławna. Przetrwała ona do lat 50., 
kiedy uległa zniszczeniu, a jej resztki posłużyły 
nowym osiedleńcom jako materiał budowlany.

W czasie okupacji znaczna część wsi zosta-
ła spalona. Wyludniła się całkowicie po zakoń-
czeniu II wojny światowej: część mieszkańców 
w 1945 r. wywieziono do ZSRR, pozostałych 
w ramach akcji Wisła w Zielonogórskie.

W latach 50. utworzono we wsi PGR, w któ-
rym w latach 70. tanią siłę roboczą stanowili 
więźniowie z pobliskiego zakładu karnego. 
Zajmowali się oni głównie karczowaniem lasu 
pod ziemie uprawne. Po powstaniu Magur-
skiego Parku Narodowego na pola te powrócił 
ponownie las, a zabudowania po PGR służą 
diecezji rzeszowskiej.

Oprócz paru ocalałych chyż łemkowskich 
największym zabytkiem wsi jest cerkiew śś. 
Kosmy i Damiana. 19 maja 1763 r. Franciszek 
Ferdynand Lubomirski wydał dokument dota-
cyjny, w którym pod budowę świątyni przekazał 
teren zwany Pawlikówką. Nie znamy dokładnej 

Łemkowie, reprezen-
tujący rusińską grupę 
etniczną, do 1947 r. za-
mieszkiwali tereny od 
Popradu w Beskidzie 
Sądeckim poprzez Be-
skid Niski, aż po Wysoki 
Dział w Bieszczadach. 
Po II wojnie światowej, 
część z nich przesiedlo-
no do ZSRR, pozosta-
łych w 1947 r. w ramach 
„akcji Wisła” na Ziemie 
Odzyskane. W Podkar-
packiem pozostały po 
nich opuszczone wsie, 
zapomniane cmentarze 
i niezwykłe cerkwie.

Tropami cerkwi 
łemkowskich 

na turystycznym szlakuagata chmura

Cerkiew prawosławna  
w trakcie rozbiórki,  
fot. Ryszard Brykowski 1986

rzeszów

krempna
kotań
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daty budowy cerkwi. Jej powstanie datuje się 
na przełom XVIII i XIX wieku. Nad wejściem do 
babińca widnieje data 1841 – może w tym roku 
dokonano pierwszego remontu świątyni?

Jest to cerkiew charakterystyczna dla 
sakralnego budownictwa łemkowskiego. 
Orientowana (zwrócona na wschód), po-
siada trójdzielną konstrukcję, z podziałem 
na prezbiterium, nawę i babiniec. Nad tym 
ostatnim wznosi się wysoka wieża o pochy-
łych ścianach nakrytych izbicą i zwieńczona 
pozorną latarnią. Otacza ją charakterystycz-
na dla tych terenów zachata. Świątynia zo-

stała wzniesiona w konstrukcji zrębowej, 
w całości pokryta gontem. Prezbiterium 
i nawa nakryte są łamanym dachem o kon-
strukcji namiotowej (charakterystycznym 
dla sakralnego budownictwa łemkowskie-
go). Najprawdopodobniej w okresie pierw-
szego remontu cerkwi (w XIX wieku) dach 
pokryto modną wówczas blachą. Nie dysku-
tując nad jej walorami estetycznymi, można 
przypuszczać, że w jakimś stopniu ocaliła 
cerkiew pośród zawieruch dziejowych, a już 
na pewno chroniła budynek przed zacieka-
mi. Znacznego remontu dokonano w latach 
30. ubiegłego wieku, lecz dopiero w 1962 
r. świątynia doczekała się pełnej renowacji. 
Rozebrano ją wówczas niemal na czynniki 
pierwsze, po czym złożono na nowo, doko-
nując niezbędnych napraw i uzupełnień. Po-
wrócił wówczas na dach świątyni drewniany 
gont. W czasie remontu zabrano pomimo 
protestu mieszkańców (w tym Łemków, któ-
rzy zdążyli powrócić w ojczyste strony) całe 
wyposażenie cerkwi. Ikony trafiły do skład-
nicy w Łańcucie, dzwon i żyrandol (pająk) 
znalazł się w kościele w Desznicy, a los po-
zostałych sprzętów i szat liturgicznych jest 
do dziś nieznany.

Zamknięta przez lata dla celów wyznanio-
wych cerkiew, nieużytkowana, wystawiona była 
na niszczące oddziaływanie warunków atmos-
ferycznych. Przeciekający dach spowodował 
zniszczenia wewnątrz cerkwi. Tylko dzięki de-
terminacji ks. Piotra Kuźniara i mieszkańców 
rozpoczęto kolejny remont w latach 2001- 2004, 
w wyniku którego świątynia została gruntownie 
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arch. Kotań cerkiew,  
fot. Stanisław Gawroński 1972
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odnowiona. Przyczynili się do tego finansowo 
m.in. MSWiA, Starostwo Powiatowe w Jaśle 
i Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolic. 
To ostatnie nie spoczęło jednak na laurach. 
Organizując coroczne Krempniańskie Parady 
Historyczne, zbiera fundusze na przywrócenie 
cerkwi oryginalnego wyposażenia. Muzeum 
w Łańcucie uzależniło przekazanie „zdepono-
wanych” ikon od założenia instalacji przeciwpo-
żarowej i antywłamaniowej. Kiedy udało się za-
instalować wymagane zabezpieczenia, okazało 
się, że trzeba zbierać fundusze na konserwację 
ikon. Pierwsze z nich już wróciły do Kotani.

Kotańska cerkiew nosiła wezwanie śś. 
Kosmy i Damiana – czczonych w kościele 
wschodnim braci, którzy otrzymali od Boga dar 
leczenia dusz i ciał. Zasłynęli jako lekarze ubo-
gich. W ikonografii często św. Damiana przed-
stawia się z gałązką w rękach, co ma symboli-
zować ziołolecznictwo; Kosmę z moździerzem 
- wyobrażenie lekarza. Do dziś są uważani za 
patronów lekarzy i aptekarzy. 

Cerkiew, drewniane ogrodzenie z bramą 
(XIX w.) pokrytą gontowym daszkiem oraz 
przycerkiewny cmentarz z lapidarium sztu-
ki sepulkralnej zostały wciągnięte do rejestru 
zabytków Krajowego Ośrodka Badań i Doku-
mentacji Zabytków.

Historia powstania lapidarium jest niezwy-
kła. Na początku lat 60. XX w. wojewódzki 
(krośnieński) konserwator przyrody Olgierd 
Łotoczko (ten sam, który zainicjował odbudo-
wę cerkwi w Łopience w Bieszczadach) rozpo-
czął gromadzić wokół cerkwi krzyże z niszcze-
jących łemkowskich cmentarzy. Przyświecała 
mu szlachetna idea ocalenia od zapomnienia 
materialnych śladów kultury tych ziem. Być 
może tylko dzięki temu przetrwały... Niestety, 
nie prowadzono wówczas żadnej ewidencji 
gromadzonych zabytków sztuki kamieniar-
skiej. Nie wiemy skąd pochodzą (poza jednym 
wyjątkiem - nagrobkiem Ludwika Hwozdowy-

cza zmarłego w 1859 r. parocha w Ciechani.) 
Dzięki Szymonowi Modrzejewskiemu i Sto-
warzyszeniu Magurycz, na jednym z obozów 
kamieniarskich wyremontowano otaczające 
cerkiew kamienne krzyże.

Przechadzając się wśród unikalnych zabyt-
ków sztuki kamieniarskiej Beskidu Niskiego, 
warto zwrócić uwagę na greckokatolickie krzy-
że nagrobne. Na niektórych z nich zachowały 
się figury Ukrzyżowanego, którego nogi – zgod-
nie z tradycją wschodnią – przybite są osobno 
i wspierają się na trzeciej belce. Większość 
nagrobków została wykonana najprawdopo-
dobniej w Bartnem – jednym z największych 
i najbardziej znanych ośrodków kamieniarskich 
na tym terenie. Z miejscowego piaskowca ka-
mieniarze, oprócz kapliczek i nagrobków, wy-
konywali także sprzęty gospodarskie – żarna, 
kamienie młyńskie, a nawet blaty do stołów.

Uroda kotańskiej cerkwi została dostrzeżo-
na także poza granicami kraju. W lwowskim 
skansenie znajduje się jej wierna kopia, jako 
przykład zachodniołemkowskiego budownic-
twa sakralnego. 

arch. Kotań 1961 gm. 
Krempna ikonostas,  
fot. A. Czerepiński  
arch. WUOZ Krosno
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Atrybuty obu postaci po-
zwalają odczytać temat 
przedstawienia, które 

ilustruje fragment antyczne-
go mitu Diany i nimfy Kalisto. 
Boginię łowów określa sierp 
księżyca nad czołem i łeb my-
śliwskiego psa, nieodłącznego 
towarzysza łowów. Łodyżka 
białej lilii, obsypana więdnący-
mi kwiatami, którą wraz z dra-
perią przytrzymuje płacząca 
nimfa jest wyrazistym symbo-
lem utraty dziewictwa.

Badacz z lwowskiego Osso-
lineum, klasyfikujący zbiory Łu-
kasza Dąmbskiego poprawnie 
określił temat obrazu. Natomiast 
przypisanie dzieła Merisiemu 
uważam za nietrafne. Dopiero w XX w. przy-
wrócono z zapomnienia tego artystę zwanego 
Caravaggiem. Można dziwić się, że romantycy, 
którzy w XIX w. odkryli sztukę Rembrandta nie 
zainteresowali się twórczością niepokornego 
Włocha.

Michelangelo Merisi (1573-1610) - człowiek 
przeklęty - był geniuszem malarstwa. Okres 
jego artystycznej działalności trwał zaledwie 18 
lat. Wcześnie osierocony, przybył z rodzinnej 
miejscowości Caravaggio do Mediolanu, aby 
uczyć się malarstwa. Wkrótce trafił do Rzymu. 
Tam szybko usamodzielnił się znajdując uzna-
nie dla swojej sztuki w kręgach wyrafinowa-
nych kolekcjonerów i mecenasów, przeważnie 
wysokich dostojników Kościoła. Mimo sławy 
i powodzenia nie został artystą-dworzaninem. 

Nieokiełzany temperament popychał młode-
go mistrza do udziału w kryminalnych wybry-
kach. Caravaggio uczestniczący w ulicznych 
pojedynkach i karczemnych bijatykach musiał 
uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. 
Szlak jego przymusowych wędrówek prowadził 
z Wiecznego Miasta przez Neapol, La Valettę 
na Malcie, przez sycylijskie: Palermo, Messy-
nę, Syrakuzy, by ostatecznie wypłynąć do To-
skanii w oczekiwaniu na ułaskawienie. Zmarł 
w wieku zaledwie 37 lat w 1610 r.

W jego sztuce zdominowanej przez religijne 
tematy pojawiały się też wyobrażenia postaci 
ze świata antyku, a także nieliczne portrety. 
Kompozycje Caravaggia odznaczały się brutal-
ną ekspresją. Naczelną rolę odgrywało w nich 
światło, wydobywające najważniejsze motywy 
kompozycji, podkreślające symboliczną treść. 
Mistrz uzyskiwał efekt krystalicznej ostrości 
malowideł zestawiając plamy żywych barw, 
starannie obwiedzionych konturem. Malował 
tak gładko i precyzyjnie, że jego obrazy przypo-
minają emaliowane powierzchnie.

Już pierwsze spojrzenie na muzealne płót-
no ze sceną Diany i Kallisto nasuwa wniosek 
wykluczający autorstwo Caravaggia. Akty ma-
lowane są z zastosowaniem techniki sfumato, 
które lekko rozmywa zarysy postaci. Jakże od-
miennie prezentują się bohaterowie dramatów 
mistrza naturalistycznej maniery „twardo” okre-
śleni linią rozgraniczającą powierzchnie jarzące 
się jaskrawym światłem od tych pogrążonych 
w mroku. W rzeszowskim obrazie nagie torsy 
Diany i Kallisto wyłaniają się z cienia, a świa-
tło miękko modeluje krągłość ich figur, oddając 
aksamitną delikatność skóry. Kolorystyka mi-

barbara adamskaspotkanie Z dzieŁem

Od lewej: Caravaggio: Maria 
Magdalena, lata 1594-1596, 
Galleria Doria Pamphilj, Rzym; 
Portret kurtyzany, 1598 r., 
Kaiser Friedrich Museum, Berlin

Diana i Kallisto, XVII w., obraz w zbiorach Galerii Dąmbskich, 
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Obraz odnotowany w naj-
starszym regestrze Galerii 
Dąmbskich jako Diana i Kal-
listo przez Ange de Carrava-
ge wyróżnia fosforyzująca 
jasność nagich, kobiecych 
ciał. Z ciemnego płótna 
z dość pobieżnie zaznaczo-
nymi fragmentami krajobra-
zu mocne światło wydobywa 
dwie postacie ujęte w półak-
tach. Emocjonalna więź mię-
dzy półnagimi pięknościami 
przejawia się w ich posta-
wach i gestach. Siedząca 
wymownie wskazuje na 
łono stojącej obok winowaj-
czyni, która ociera łzy chu-
steczką. Kontrastowy świa-
tłocień doskonale modeluje 
ich obnażone barki, piersi, 
łono oddając mocną budo-
wę ciał aksamitnie miękkich, 
emanujących wewnętrznym 
ciepłem. Twarze bohaterek 
skrywa cień. Tylko refleksy 
światła znaczą ich regular-
ne rysy. Niezbędne odzienie 
stanowią draperie z mięk-
ko układających się tkanin 
i subtelna biżuteria w posta-
ci bransolet, kolczyka z per-
łą, łańcuchów i medalionu.
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tologicznej kompozycji również nie mieści się 
w gamie barw stosowanej przez Caravaggia. 
Chłodnej tonacji muzealnego obrazu, zdomi-
nowanej przez ciemnoszare brązy i turkusowy 
błękit tła nie równoważą plamy zgaszonego 
cynobru i indyjskiego różu na powierzchniach 
tkanin, ani też świetlista karnacja kobiecych ciał 
w różnych gradacjach bieli. Koloryt Diany i Kal-
listo bliższy jest malarstwu florenckich manie-
rystów niż dziełom Caravaggia, olśniewającym 
grą gorących barw i świateł.

Sposób przedstawiania niewieścich posta-
ci to kolejny argument przeciw atrybucji płót-
na z Galerii Dąmbskich Merisiemu. W kom-
pozycjach Caravaggia przeważają wizerunki 
mężczyzn, nierzadko pięknych efebów. Mistrz 
przedstawiał kobiety w scenach religijnych jako 
Madonny, święte, sporadycznie jako biblijne 
heroiny. W przeciwieństwie do urzekających 
urodą młodzieńców, bohaterki płócien Cara-
vaggia choć przeważnie piękne, młode są po-
zbawione zmysłowości. Emocje malujące się 
na ich twarzach, jak i zamknięte w gestach 
pozwalają zapomnieć o ich cielesnym pięknie. 
Czar kobiecego uroku odbiera młodej Marii wy-
raz nieludzkiego utrudzenia i troski. Pokutującą 
Magdalenę pogrążoną w rozpaczy, poważne 
i cierpiące święte: Katarzynę i Łucję, przera-
żoną Judytę łączy obojętność dla doczesnego 
świata, a zatem i pogarda dla własnej urody. 
Portret kurtyzany (1598 r., Kaiser Friedrich Mu-
seum, Berlin), wyjątkowa, świecka podobizna 
niewiasty jaka wyszła spod pędzla Caravaggia 
pokazuje osobę młodą, dość urodziwą, o tępym 
i ponurym spojrzeniu, bez cienia zalotności.

Zapewne silne kontrasty światłocieniowe 
i znaczne rozmiary postaci zdecydowały, że 
obraz przypisano włoskiemu mistrzowi „mrocz-
nej maniery”. Wspomniane już walory obrazu 
z rzeszowskiej kolekcji pozwalają łączyć płót-
no z osobą florenckiego malarza Francesco 
Furiniego lub widzieć w nim dzieło któregoś 
z uczniów mistrza lub naśladowców. Furini 

nie należy do szeroko znanych artystów, cho-
ciaż jego obrazy wystawiają i przechowują 
prestiżowe galerie dawnej sztuki, jak: Ermitaż, 
Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Galle-
ria Palatina we Florencji, Galleria d’Arte Antica 
w Rzymie, Galeria Narodowa w Budapeszcie.

Francesco Furini urodził się we Florencji 
między rokiem 1600 a 1603 w niezamożnej 
rodzinie. Plastycznie uzdolniony ojciec Filippo 
udzielał mu pierwszych lekcji rysunku. Dalsze 
wykształcenie zdobywał u florenckich malarzy, 
między innymi u Matteo Rossellego (1578-
1650). Późniejsze studia odbywał w Rzymie. 
Po 1633 r. przyjął święcenia kapłańskie. Został 
proboszczem wiejskiego kościoła San Ansino 
w Mugello. Zakończył życie w rodzinnym mie-
ście w 1646 r.

XVII-wieczna Florencja nie odgrywała już 
wiodącej roli na polu sztuki, jak to bywało 
w okresie dwóch poprzednich stuleci. W stoli-
cy Toskanii brakowało wybitnie uzdolnionych 
miejscowych artystów. Wielkoksiążęce dwory 
zatrudniały mistrzów z północnej Europy.

Wpływ niderlandzkiego manieryzmu ukształ-
tował we florenckim malarstwie wizerunek 
ludzkiej postaci statycznej na podobieństwo 
posagów i nie uzewnętrzniającej uczuć. Po-
wściągliwość odpowiadała charakterowi kon-
trreformacyjnej surowości religijnej panującej na 
początku XVII stulecia. Następne pokolenie ma-
larzy działających we Florencji zaczęło zwracać 
się ku obserwacjom natury, zagadnieniom koloru 
a także studiowaniu emocji. W tej grupie wysoką 
pozycję zajmował Cristofano Allori (1577–1621). 
Jego dzieła łączyły jeszcze manierystyczną ta-
jemniczość i posągowość figur z barokową roz-
rzutnością. Cechy tego stylu przejmował młody 
Furini, uzupełniając swoje malarskie umiejętno-
ści o podpatrzone w czasie w nauki w Rzymie 
światłocieniowe efekty sztuki Caravaggia.

Kompozycje Francesca odznaczały się ele-
gancją i szczególnym wyrafinowaniem. Ostatnia 
z wspomnianych cech przejawiała się w wystu-

spotkanie Z dzieŁem

Francesco Furini: od lewej  
Św. Agata, Walters Art 
Museum, Baltimor; Trzy Gracje, 
1638 r., National Gallery, 
Londyn; (atrybuowany), 
Artemisia, ok. 1630 r., Yale 
University Art Gallery, New 
Haven
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diowanych pozach na ogół statycznych posta-
ci, które mimiką i gestykulacją wyrażały swoje 
uczucia. Mistrz podejmował tematy religijne, 
mitologiczne i oparte na wątkach czerpanych 
z literatury. Jak przystało na malarza wcho-
dzącego w epokę baroku, tworzył kompozycje 
alegoryczne. Furini odmiennie niż Caravaggio, 
preferujący męskich bohaterów, zaludniał swo-
je płótna wizerunkami młodych, urodziwych 
kobiet, obdarzonych niepokojącym czarem. 
Jaśniejące akty, skąpo odziane ciała epatowa-
ły erotyzmem tworząc zmysłową aurę. Artysta, 
który wstąpił do stanu kapłańskiego musiał li-
czyć się z krytyką przełożonych z kościelnej 
hierarchii. Jednak nie zaprzestał malowania 
kuszących piękności pod postaciami świętych 
niewiast, heroin ze Starego Testamentu: Judy-
ty, Dalili, córek Lota; bohaterek antycznych mi-
tów: Diany, Andromedy, muz, gracji, nimf, ne-
reid, a także personifikacji: Pokoju, Malarstwa, 

Poezji. W latach 1639-
1642 wykonał według 
własnego projektu fre-
ski we florenckim Pa-
lazzo Pitti. Na zlecenie 
księcia Ferdynanda 
II de Medici powstały 
alegoryczne kompo-
zycje przedstawiające 
Akademię Platońską 
i śmierć Wawrzyńca 
Wspaniałego, zalud-
nione przez fikcyjne 
postacie uosabiające 
cnoty i przymioty.

Dianę - staroitalską 
boginię łowów, lasów, 
księżyca, a także opie-

kunkę kobiet i płodności utożsamiano z Artemi-
dą. Według greckiego mitu córka Zeusa i tytanki 
Leto, bliźniacza siostra Apollina była gniewnym, 
mściwym bóstwem. Spowodowała zagładę po-
tomstwa królowej Niobe. Zesłała bestię – dzika 
niszczącego kraj Ojneusa, króla Kalidonu. Ak-
teona podglądającego ją w kąpieli przemieniła 
w jelenia i pozostawiła na pastwę myśliwskich 
ogarów. Historia nimfy Kallisto - to opowieść 
o karze niewspółmiernej do winy. Diana - dzie-
wicza łowczyni otaczała się orszakiem pięk-
nych, młodych towarzyszek, zobowiązanych do 
życia w czystości. Kallisto napastowana przez 
Zeusa złamała ten zakaz, stała się matką syna 
o imieniu Arkas. Zagniewana bogini zamieniła 
nieszczęsną nimfę w niedźwiedzicę. Po latach 
jej własny syn zabił ją podczas łowów, nie wie-
dząc że to jego matka.

Starożytni Grecy otaczali kultem Artemidę, 
opiekunkę ziemi i życia na niej. Przejawiał się 
on w licznych wizerunkach bóstwa, które do-
trwały do dzisiejszych czasów. Bogini odziana 
w peplos lub w krótki chiton występuje na fryzie 
Partenonu (V w. p.n.e.) i w wazowym, czerwo-
nofigurowym malarstwie (krater Niobidów ok. 
460 r. p.n.e.) Rzymskie kopie znane jako Arte-
mida z Gabii i Artemida z Wersalu przekazu-
ją nam dzisiaj wiedzę jak wyglądały jej posągi 
wyrzeźbione przez Praksytelesa i Leocharesa. 
Wyrazem kultu dziewiczej łowczyni było wznie-
sienie świątyni w Efezie (VI – V p.n.e.) zalicza-
nej do siedmiu cudów antycznego świata.

Staroitalska kultura przejęła grecki mit Arte-
midy, czcząc ją pod imieniem Diany. Fragment 
fresku z Pompei (I w. n.e., Muzeum Archeolo-
giczne w Neapolu) przedstawia scenę z Dianą 
i Kallisto, nimfami oraz z postacią Amora jako 
zgromadzenie urodziwych, statecznych, przy-
zwoicie odzianych, niewiast.

Wątki z antycznych mitologii podobnie jak 
akt, który w okresie starożytności inspirował 
najwspanialsze dzieła rzadko, spotykamy 
także w średniowiecznej ikonografii. Nagość 
w wiekach średnich negatywnie kojarzono 
z występkami przeciwstawianymi odzianym 
cnotom. Cielesność traktowano jako przejaw 
pogaństwa, uosabiającą grzeszność i żądze. 
Dopuszczano ją w przedstawieniach potępio-
nych ze scen Sądu Ostatecznego lub jako wy-
raz pokuty i ascezy rezerwowano dla pustelni-
ków i męczenników.

Dopiero w kulturze humanizmu powrócił kult 
nagości. Łączono ją z pojęciami heroicznej 
cnoty i wzniosłej miłości. Epoka odrodzenia 
przywróciła cielesne piękno jako przejaw no-
stalgii za antycznym venustas - pięknem zmy-
słowym. Renesansowe zapotrzebowanie na 
świeckie tematy znajdowało wyraz w dziełach 
opartych na antycznych mitach Diany. Tycjan 
(1477–1576) sięgał do epizodów z jej legendy. 
Wenecki mistrz podjął ten temat w  latach 50. 

Od lewej: Artemida z Gabii, 
14-37 r. p.n.e., Luwr, Paryż; 
Diana z Wersalu, I lub II w. 
n.e, Luwr, Paryż

Tycjan, Diana i Kallisto, 
National Gallery, Londyn

W
ik

iC
om

 (
5)



43

XVI w. na zamówienie króla Hiszpanii Filipa II. 
W scenerii leśnego, pagórkowatego krajobrazu 
pokazał dramat obnażenia Kallisto i odkrycia jej 
brzemienności. Kompozycja z postaciami wielu 
świetlistych aktów złotowłosych piękności cie-
szyła się tak wielkim zainteresowaniem, że wy-
konał ją w trzech wersjach, różniących się od 
siebie szczegółami. „Tycjanowskimi Dianami” 
szczycą się dzisiaj: londyńska National Galle-
ry, National Gallery of Scotland w Edynburgu 
i Kunsthistorisches Museum w Wiedniu.

Obraz Holendra Henricka Bloemaerta (1601-
1672) datowany na lata 1635–1640 (prywatna 
kolekcja, Paryż) ilustruje to samo zdarzenie. 
Płótno mistrza z Utrechtu jawi się jak pozba-
wiona emocji ekspozycja aktów o klasycznym 
kanonie kobiecej urody.

Muzeum w bawarskim Wasserburgu prze-
chowuje wczesne dzieło Rembrandta (1606-
1669) Diana z Akteonem i Kallisto, opatrzone 
datą 1634 r. Uważam je za jedno z najpiękniej-
szych malarskich realizacji opowiadających 
o przygodach dziewiczej łowczyni i jej orszaku. 
Mistrz połączył dwa wątki: Akteona i Kallisto. 
Kompozycja nasuwa skojarzenia ze scenami 
rodzajowymi o moralistycznej wymowie, cha-
rakterystycznymi dla kultury protestanckiej 
Holandii. Przesłaniem jest ostrzeżenie przed 
folgowaniem cielesnym zachciankom. Nad 
brzegiem leśnego jeziora lubieżny myśliwy 
obserwuje kąpiącą się Dianę i jej towarzyszki. 
Natychmiast dotyka go kara, na głowie wyrasta 
mu jelenie poroże. W oddaleniu nimfy dema-
skują grzeszną Kallisto, pozbawiając ją odzie-
nia. Nastrój antykizującej sielanki ze sztafażem 
i koloryt krajobrazu z plamami jaskrawego błę-
kitu pośród ciemnej zieleni i brązów przywołują 
skojarzenia z dziełami północnych italianistów.

Na tle wspomnianych malowideł, opowiada-
jących historię Diany i Kallisto płótno z Galerii 
Dąmbskich prezentuje się jako monumental-
na statyczna kompozycja. Ujęcia postaci, ich 
pozy i gesty, nawet grymas na twarzy Kallisto 
powtarzają wypracowane przez mistrza sche-
maty, którymi zgrabnie operuje w całej swo-
jej twórczości. Akt grzesznej nimfy odtwarza 
układ kompozycyjny Andromedy. Zwrot torsu, 

pochylenie głowy, gesty rąk: prawej dotyka-
jącej twarzy, lewej opuszczonej wzdłuż ciała 
- znamy w wersjach ze zbiorów Ermitrażu oraz 
Narodowej Galerii w Budapeszcie (Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu posiada jej XVII-
-wieczną kopię). Postać Kallisto jest też bli-
ska wizerunkom pokutującej Marii Magdaleny, 
które wyszły spod pędzla florenckiego księdza 
(obrazy z Muzeum Sztuk Pięknych w Jekateri-
noburgu i Muzeum w Birmingham). Przywoła-
ne dla porównania dzieła mistrza powstawały 
w latach 1630–1641.

Płótno z rzeszowskich zbiorów posiada 
wszelkie cechy stylu Furiniego. Pozostaje pyta-
nie czy jest to autorskie dzieło, czy też kompo-
zycja naśladującą charakterystyczną manierę 
malarza, która mogła powstać w bliskim kręgu 
oddziaływania jego sztuki. Stan zachowania ob-
razu nie ułatwia badań. Płótno uległo poważnym 
zniszczeniom (prawdopodobnie jeszcze w XIX 
w.), spowodowanym przez zalanie strumienia-
mi wody. Odwrocie obrazu nosiło ślady potęż-
nych zacieków, zaś na licu malowidła powstały 
nieodwracalne zmiany. Zostały zmyte laserunki 
– najdelikatniejsza, prawie przeźroczysta war-
stwa subtelnego malunku. Po pieczołowitej 
konserwacji w muzealnej pracowni kompozycja 
przypisywana Furiniemu jest czytelna. Jej nie-
wielkie, dobrze zachowane, fragmenty świadczą 
o kunszcie artysty, jak choćby klejnot w uchu 
Diany - wspaniale namalowana mleczna perła.

Pierwszą wystawę malarstwa Francesco 
Furiniego otwarto w 2008 r. w Pallazzo Pitti we 
Florencji. Ekspozycja wywołała zainteresowa-
nie twórczością nieco zapomnianego florenc-
kiego mistrza i stworzyła okazję do analizowa-
nia scenicznego, dramatycznego i poetyckiego 
aspektu jego sztuki. 

spotkanie Z dzieŁem
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Wieś istniała już w cza-
sach Kazimierza Wielkie-
go, rządziła się prawem 

magdeburskim i była zasiedlo-
na, zresztą podobnie jak wioski 
wokół, osadnikami niemieckimi. 
Jeszcze w połowie XVI w. tutejsi 
parafianie mieli kłopoty z rozu-
mieniem homilii głoszonych w ję-
zyku polskim i żądali od przemy-
skiej kurii biskupiej przysłania 
niemieckiego duszpasterza. Po 
raz pierwszy wzmiankowana 
jest w dokumencie lokacyjnym 
wsi Kraczkowa z 1369 r., gdzie 
świadkuje sołtys Kosiny Johan-
nes scultetus in Kossyna. Po pierwszych wła-
ścicielach miejscowości Pileckich przeszła 
w ręce Stadnickich, a następnie w XVII w. w po-
siadanie Lubomirskich. W latach 1738-1788 
wieś była w posiadaniu książąt Sanguszków. 
W 1802 r. jej właścicielka, którą była wówczas 
księżna marszałkowa Izabella Lubomirska, po-
darowała Kosinę swojemu ulubieńcowi i wycho-
wankowi, księciu Henryczkowi Lubomirskiemu. 
Do 1944 r. wieś była zatem w posiadaniu rodu 
Lubomirskich z Przeworska.

Parafia wedle tradycji erygowana została 
w Kosinie ok. 1384 r. Istnienie parafii poświad-

cza dokument węgierskiego kardynała Deme-
triusa wystawiony w Budzie w 1384 r., nadający 
kapitule katedralnej w Przemyślu dziesięciny 
z okręgu łańcuckiego. W południowej części 
wioski na sztucznie usypanym wzgórzu wzno-
si się drewniany kościołek św. Sebastiana. 
Poprzedni został zniszczony w tragicznych 
okolicznościach 13 czerwca 1624 r. Podczas 
odprawianej przez księdza Wojciecha Jakie-
la mszy tatarska horda spaliła świątynię wraz 
z chroniącymi się w niej ludźmi. Zachowany do 
dzisiaj obiekt pochodzi z 1630 r. i był kościołem 
pomocniczym w stosunku do znajdującego się 
w miejscowości kościoła parafialnego św. Sta-
nisława Biskupa Męczennika.

Opisywany zabytek jest budowlą na ka-
miennych fundamentach, w typie salowym 
z dachem krytym gontem, z orientowanym na 
wschód prezbiterium, trójbocznie zamknię-
tym (tej samej szerokości co nawa) i z kruchtą 
od zachodu. Wewnątrz znajduje się ciekawe 
wyposażenie z XVII i XVIII w. Na wewnętrz-
nych ścianach świątyni przetrwała polichro-
mia przedstawiająca winną latorośl (znacznie 
zniszczona przez zacieki). Na ścianie pół-
nocnej znajdują się iluzjonistyczne malowidła 
naśladujące okna ściany południowej. Szcze-
gólną uwagę zwraca jednak bogato zdobio-
ny, manierystyczny główny ołtarz. Najstarsze 
jego elementy pochodzą z poł. XVII w., a pole 
centralne zajmuje obrazem przedstawiający 
św. Sebastiana z 1864 r. (malarz Jan Ta-
biński). Ołtarz zdobiony jest bogatą snycer-
ską dekoracją ornamentalną. Dawniej w polu 
środkowym umieszczony był obraz wiszący 
dzisiaj na bocznej ścianie, a przedstawiają-
cy śś. Sebastiana i Fabiana (w XVIII w. byli 
obydwaj patronami kościoła), zachowała się 

arkadiusz bednarcZyk

Licha kosa to Kosina
na turystycznym szlaku

Parę kilometrów za Łań-
cutem, w przy drodze E-4 
w stronę Przemyśla, poło-
żona jest malownicza wio-
ska – Kosina. Jej nazwa 
oznaczała prawdopodobnie 
lichą kosę. 

rzeszów
Łańcut

Drewniany, zabytkowy  
kościółek św. Sebastiana  
w Kosinie od strony płn.-zach. 

XVII-wieczny ołtarz główny
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na nim data: 1769 r. W ołtarzu dostrzeżemy 
również XVII-wieczne obrazy-wizerunki świę-
tych: Piotra, Pawła, Barbary, Katarzyny Alek-
sandryjskiej oraz Doroty.

W dawnym kościele parafialnym św. Stani-
sława Biskupa Męczennika w XVIII w. umiesz-
czono antependium ołtarzowe (dekoracja 
przednia) przedstawiające tzw. Grupę Różań-
cową: św. Dominik de Guzman oraz św. Kata-
rzyna ze Sieny otrzymują od Madonny z Dzie-
ciątkiem różaniec. Po zburzeniu tej drewnianej 
świątyni w latach 30. XX w. część sprzętów 
przeniesiono do wiekowego już kościoła św. 
Sebastiana. Wspomniane antepedium zostało 

umieszczone na chórze. Kopię tych rzeźb - sta-
nowiących dzieło ludowej twórczości - umiesz-
czono na zewnątrz w formie kapliczki; a ory-
ginał pozostał w kościele. Zauważymy w nim 
jeszcze rokokową, drewnianą chrzcielnicę z II 
poł. XVIII wieku oraz trzy barokowe krucyfiksy.

W otoczeniu, na zewnątrz budowli, usta-
wiono liczne ludowe rzeźby, przedstawiają-
ce różnych świętych z okolicznych kapliczek. 
Szczególnie cenna jest figura św. Jana Ne-
pomucena z II połowy XVII w. Całość otacza 
XIX-wieczne ogrodzenie z murowaną osobli-
wą dzwonnicą, pełniąca jednocześnie funk-
cję bramki.

Świątynię św. Sebastiana ota-
czają tzw. „chłopskie twierdze” 
czyli wyraźne ślady ziemnych ob-
warowań usypanych przez oko-
licznych chłopów w obawie przed 
najazdami tatarskimi. 

na turystycznym szlaku

Od lewej: pierwotny obraz z ołtarza głównego 
z wizerunkami świętych Sebastiana i Fabiana; 
przeniesione antependium ołtarzowe z tzw. 
Grupą Różańcową umieszczone na chórze

XVIII-wieczna chrzcielnica

W obejściu wokół kościoła stoją 
liczne drewniane kapliczki: 
najcenniejsza z figurą św. Jana 
Nepomucena, ze współczesną 
kopią tzw. Grupy Różańcowej oraz 
ażurowa z grupą świętych 

Murowana bramka z XIX w. 
w ogrodzeniu wokół świątyni 
pełni także funcję dzwonnicy
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Adresy gratulacyjne składano ponad pół 
godziny. Na zamku. Rozpoczął hetman 
polskich kolekcjonerów, Ryszard Janiak. 

Po nim wystąpili potomkowie rodów, których 
siedzibę adresat przez 20 lat zabezpieczał 
przed popadnięciem w całkowitą ruinę: Krzysz-
tof Kamieniecki, mieszkający dziś w Warszawie, 
potem Kazimierz Starowiejski, emerytowany 
profesor chemii na Politechnice Warszawskiej, 
zarazem brat nieżyjącego już Franciszka - ar-
tysty malarza. Następny był profesor Roman 
Kuźniar, doradca ds. międzynarodowych prezy-
denta Bronisława Komorowskiego, który za mło-
du chadzał do ruiny z pobliskiego Krosna, ale 
urodził się w Przemyślu, podobnie jak Grażyna 
Stojakowa, która z kasy sprawowanego urzędu 
wyasygnowała sporo grosza, aby ruina nie pod-
upadała. Pozostali goście byli z Krosna i okolic, 
czyli z gmin Korczyna i Wojaszówka. Granica 
tych gmin biegnie m.in. przez zamkowy podwó-
rzec, dokładnie w tym miejscu, gdzie stał mur 
graniczny dzielący własności Cześnika i Rejen-
ta i będący osią sporu, który Aleksander hrabia 

Fredro zapisał w znanej wszystkim „Zemście”. 
Hołdowników było około pięćdziesięciu, niemal 
wszyscy z kręgów związanych z kulturą i sztuką, 
po części także z instytucjami administracyjnymi. 
Jedni wygłaszali mowy dłuższe, inni długie, a byli 
też tacy, którzy zdawkowo, nie kryjąc wzrusze-
nia, dziękowali adresatowi za dokonane i ciągle 
dokonywane dzieło jego życia, czyli zapobiegli-
wość w powstrzymywaniu popadania w nicość 
ruin kamienieckiego zamku.

Adresatem owych słów wdzięczności i podzię-
kowań był w sierpniowy gorący wieczór 2015 r. 
Andrzej Kołder, który 20 lat temu wydzierżawił 
od gminy Korczyna rozsypujący się w gruz, gó-
rujący nad Krosnem i niziną między Pogórzem 
Strzyżowskim a Beskidem Niskim zamek Ka-
mieniec, popularnie, acz niezbyt precyzyjnie, 
zwany „zamkiem w Odrzykoniu”. 

Mało kto zdaje sobie sprawę, że kamienie na 
budowę tego zamku wnoszono na wzgórze jesz-
cze za panowania Kazimierza Wielkiego, który 
też był jego właścicielem, jak również panujący 
po nim Władysław Jagiełło. W 1396 r. podarował 
król zamek rycerzowi Klemensowi z Moskorze-
wa herbu Pilawa, w podzięce za obronę Wilna 
przed Krzyżakami. Od będącej wtedy w obiegu 
nazwy zamku Klemens zaczął nazywać siebie 
Kamienieckim i tak już zostało. Kamienieccy 
panowali w nim przez dwa następne stulecia, 
później zamek przechodził z rąk do rąk, a ostat-
nimi jego właścicielami byli po połowie, spokrew-
nieni ze sobą Szeptyccy i Starowiejscy, których 
z komnat zamku przepędziła w roku 1944 nowa, 
ludowa władza. 

Jak w historię Kamieńca zaplątał się Aleksan-
der hrabia Fredro, kawaler Złotego Krzyża Virtuti 
Militari za udział w walkach Napoleona podczas 
wyprawy na Moskwę, nade wszystko komedio-
pisarz, autor Ślubów Panieńskich, Pana Jowial-
skiego, ale także poetyckich sprośności, jak na 
przykład trawestacji ostatniej księgi Pana Tade-
usza, a nade wszystko Zemsty? Pewnie wtedy, 
gdy w kamienieckim zamku odwiedzał swą sio-
strę poślubioną jednemu ze współwłaścicieli. To 
była właśnie prababka obecnego na sierpniowej 
uroczystości Krzysztofa Starowiejskiego. 

Andrzej Kołder odbierał gratulacje cokol-
wiek skrępowany i zmieszany, ale skoro były 

jacek stachiewicZwydarZenia

W Kamieńcu  
po 20 latach

Zamek Kamieniec  
z lotu ptaka 

Od lewej: widok na 
Zamek Wysoki. rysunek 
Jana Matejki, ok. 1860 r., 
reprodukcja z Tygodnika 
Ilustrowanego, 1866;  
to samo miejsce w 2015 r.
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słowa uznania, to musiał być i dary muzealne, 
na które spoglądał już bez zmieszania, wzro-
kiem bardzo, ale to bardzo łaskawym. Roman 
Kuźniar złożył na jego ręce szlachecki pas sied-
miogrodzki, a Kazimierz Starowiejski archiwal-
ny dokument do Sejmu Galicyjskiego, którego 
autorzy domagali się od władz austriackich, 
aby w szkołach na terenie Galicji i Lodomerii 
utrzymano język polski i nie wprowadzano nie-
mieckiego. Sygnowany jest przez kilkadziesiąt 
znakomitości ówczesnego społeczeństwa za-
boru austriackiego. Pozostałe dary, acz mniej 
cenne, ofiarowano ze szczerego serca, z prze-
konaniem, że ich adresat jest wart nie tylko 
tych darów, co przede wszystkim społecznej 
wdzięczności za to, co czyni. Nie obyło się 
oczywiście bez wspominek sprzed dziesięciole-
ci, gdy Andrzej Kołder rozpoczynał swoją pasję 
kolekcjonerską i działalność na polu sztuki. Jak 
wspominał jeden z jego przyjaciół, założył on 
w Krośnie galerię, nad której wejściem umieścił, 
wydawałoby się jednoznaczny w swej wymowie 
szyld: „Galeria”, a pod spodem „Kołder”. Nie dla 
wszystkich był on tak oczywiście zrozumiały 
skoro w kilka godzin po otwarciu weszła do ga-

lerii babina z pytaniem, czy trze-
ba przynieść swój wsad, czy też 
zakład robi kołdry z materiałów 
własnych.

Na koniec trzeba wspo-
mnieć, że ratowanie kamie-
nieckiego zamku przed popad-
nięciem w całkowitą ruinę, to 
nie wszystko, co w tej materii 
Andrzej Kołder czyni. Raptem 
kilkanaście kilometrów od Ka-
mieńca, w Kopytowej, otworzył 
lat temu kilka Muzeum Kultury 
Szlacheckiej. Znajduje się ono 
w dworze przepięknym i aż 
trudno uwierzyć, że gdy An-
drzej Kołder przejmował go na 
własność, była to ruina wyda-
wałoby się, że nie do uratowa-
nia. A jednak… 

wydarZenia

Jacek Stachiewicz: - Jest pan 
zwolennikiem podnoszenia 
zamków z ruin i odbudowywa-
nia ich do pierwotnej postaci?
Andrzej Kołder: - Jeśli jest doku-
mentacja ikonograficzna, to ab-
solutnie tak, ponieważ do naszej 
rzeczywistości zachowało się 
naprawdę niewiele zabytkowych 
obiektów, a z czasów Polski śre-
dniowiecznej niemal w ogóle. 
Większość została totalnie znisz-
czona podczas wojen szwedz-

kich, z poza tym zmienił się system bitewny i już w XVII 
w. nikt zamków nie traktował jako twierdz, bez zdobycia 
których nie wygrywało się wojen. Warownia mogła być nie-
zdobyta i nikogo to nie interesowało. Bitwy przeniosły się 
na pola. Istnienie zamków-twierdz straciło rację bytu.
- Panuje przekonanie, że największa utrata zabytkowej 
substancji dokonała się w latach Polski Ludowej?
- To nie dotyczy zamków, które w naturalny sposób nisz-
czały od wieków. Oczywiście można im było podać rękę 
i w jakiś sposób je zrewaloryzować. Niemcy odbudowali 
Malbork z rozmysłem, aby pokazać jak potężne było pań-
stwo pruskie, jego kultura, w tym przypadku ujawniająca 
się w architekturze warowno-obronnej. Bo przecież do 
czasów odbudowy z Malborka zachowała się raptem jedna 
trzecia pierwotnego zamku. 
- A my tego nie robimy.
- Tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład na Wawe-
lu, który też poddany został rewaloryzacji, by przywrócić mu 
walory zamku renesansowego. To było w latach dziewięć-
setnych i jest jak najbardziej zrozumiałe, wszak dotyczyło 

zamku królewskiego. Natomiast w odniesieniu do takiego 
zamku, jak Kamieniec, to jeśli istnieje, jeśli jakimś cudem za-
chowała się dokumentacja albo istnieją możliwe do odtwo-
rzenia ślady architektoniczne czy archeologiczne, to - moim 
zdaniem – zamki należy odbudowywać, bo one świadczą 
o naszej historii, kulturze, są znakiem tożsamości. 
- Ile to może kosztować?
- Uważam, że należy to zrobić ustawowo i obciążyć tym 
resort obrony, bo zamek to nic innego, jak podstawowy 
w dawnych czasach element funkcjonowania jednostki woj-
skowej. Wojsko więc powinno ponosić koszty rekonstrukcji 
tych budowli. 
- Resort obrony nigdy się na to nie zgodzi, oświadczy, że 
to broszka resortu kultury i dziedzictwa narodowego.
- Może i się nie zgodzi, ale nasz zamek Kamieniec jest wła-
śnie przykładem, że w odbudowie zamku można z powo-
dzeniem współpracować z wojskiem. Z zamku pochodził 
wszak hetman wielki koronny Mikołaj Kamieniecki. I wtedy 
kiedy ja montowałem tutaj muzeum, udało się nam namó-
wić gminę Korczyna, aby ufundowała sztandar dla jednost-
ki Wojska Polskiego - 21 RWT z Rzeszowa. Chrzestnym 
sztandaru był potomek hetmana Kamienieckiego i wtedy, 
w podzięce za ufundowanie sztandaru, ówczesny dowód-
ca jednostki przysyłał tutaj żołnierzy, którzy pomagali nam 
w pracach porządkowych i archeologicznych. I naprawdę 
bardzo dużo nam pomogli. 
- Ile lat i pieniędzy trzeba, by odbudować zamek Ka-
mieniec?
- Odbudować się go nie da, ponieważ nie ma dokumentacji 
ikonograficznej. Ale można i należy zrobić wszystko, by istniał 
w stanie zabezpieczonej trwałej ruiny. Możemy go jeszcze 
w dość poważnym stopniu odbudować, ale nie do końca, po-
nieważ kłóciłoby się to z zasadami konserwatorskimi. 

Od góry: w odbudowanej części 
Zamku Średniego Andrzej Kołder 
urządził muzeum, wyposażając 
je w cenne zabytki oraz artefakty 
pozyskane w czasie wykopalisk 
archeologicznych
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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 
kościołów i kaplic, 57 wolno stojących 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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Album został przy-
gotowany z udo-
stępnionych przez 
mieszkańców mia-
sta niepublikowa-
nych fotografii. 
Uzupełnieniem są 
zdjęcia ze zbio-
rów głogowskiej 
biblioteki oraz ar-
chiwów jednostek 

gminnych. Łącznie udało się zgromadzić 
ponad 1500, unikalnych w swym kli-
macie, fotografii. Ich ważnym uzupeł-
nieniem są teksty przygotowane przez 
Roberta Borkowskiego. Ta kolejna, doty-
cząca historii „głogowskiej ojczyzny” pu-
blikacja jest elementem konsekwentnej 
realizacji przez gminę polityki polega-
jącej na przywracaniu pamięci o historii 
miasta.

Głogów Małopolski i okolice w starej foto-
grafii, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego „Lasowia-
cy”, Głogów Małopolski 2014

Publikacja zawiera 
opis kilku pokoleń 
jednego rodu, prawie 
wszystkich członków 
rodziny, tworzących 
ją przez przeszło 200 
lat. Książka wzboga-
cona została doku-
mentami oraz zdję-
ciami pochodzącymi 
z archiwum rodziny.

Rodzina Trześniowskich ze Staromieścia, Wy-
dawnictwo Edytorial, Rzeszów 2015
Monografii doczekał się 
także ród Ciepielowskich 
z Dzikowca koło Kolbu-
szowej. Przybyli oni do 
tej wsi w I poł. XVIII wieku 
z pogranicza Mazowsza 
i Ziemi Sandomierskiej. 
Publikacja zawiera ge-
nealogię rodu od  XVI–XX 
w., z którego pochodzi 
wielu wybitnych osób.
Marian Piórek, Ciepielowscy z Dzikowca, 
Wydawnictwo Edytorial, Dzikowiec-Rze-
szów 2015 

Książka łączy dwa 
istotne okresy w 
dziejach Bieszcza-
dów: kilkuwiekową 
wielokulturowość 
tego skrawka daw-
nej Rzeczypospo-
litej, naznaczoną 
współistnieniem 
Bojków, Łemków, 
Żydów, Polaków, 

Niemców i Cyganów, ze współczesnym 
obliczem tego obszaru, zdominowanym 
wyrazistością losów ludzi, którzy tutaj 
znaleźli swoją ziemię obiecaną i swoje 
nowe przeznaczenie. 
To obraz ćwierćwiecza w powojennej 
historii regionu (od lat 50. do 70. XX 
wieku), który zdeterminowały różnego 
rodzaju eksperymenty i akcje, właściwe 
dla socjalistycznej i często surrealistycz-
nej rzeczywistości Polski tamtych lat, ale 
jednocześnie mocno sięgające do mitu 
Dzikiego Zachodu. 

Andrzej Potocki, Dzikie pola socjalizmu 
czyli kowbojskie Bieszczady, Wydawnictwo 
Carpathia, Rzeszów 2015


