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Inwentarz zabytków powiatu kronieñskiego to pierwsze,
krytyczne wydanie cennego tekstu ród³owego, przez ponad
stulecie pozostaj¹cego w rêkopisie. Jego autorem jest Stanis³aw
Tomkowicz  krakowski historyk sztuki i konserwator, który
jako pierwszy w Polsce, w latach osiemdziesi¹tych wieku XIX,
podj¹³ nowoczesne i systematyczne badania inwentaryzacyjne
zabytków galicyjskich, w tym tak¿e Krosna i okolic. Dziêki
Tomkowiczowi dysponujemy dzi bezcennym zapisem historyczno-artystycznego stanu posiadania u schy³ku XIX wieku,
porednio równie¿  danymi do smutnego remanentu strat
i zniszczeñ, jakim uleg³a substancja zabytkowa tych stron
w ci¹gu XX stulecia.
Oryginalny tekst Inwentarza  podany zgodnie z zasadami
wydawnictw ród³owych  zaopatrzony zosta³ w obszerne
komentarze, informuj¹ce o losach poszczególnych zabytków,
wspó³czesnych odkryciach i nowych ustaleniach konserwatorskich. To w komentarzach w³anie zamieszczona zosta³a nasza
dwudziestowieczna wiedza o zabytkach Kronieñskiego, przynale¿na im bibliografia, tudzie¿ wieloletnia autopsja Wydawców.
Wspólnym mianownikiem archiwalnego i wspó³czesnego
tekstu jest obszerna czêæ ilustracyjna tomu  owoc ¿mudnych poszukiwañ Wydawców w prywatnych i publicznych
kolekcjach ikonograficznych. Wiêkszoæ z zamieszczonych tu
fotografii, rysunków i grafik  pochodz¹cych z epoki Tomkowicza  dost¹pi³a publikacji po raz pierwszy. Taki w³anie
walor maj¹ XIX-wieczne rysunki Józefa Mehoffera, Stefana
Matejki i W³adys³awa Malakiewicza, którzy  w trakcie studenckich peregrynacji terenowych pod kierunkiem prof. W³adys³awa £uszczkiewicza  zdo³ali utrwaliæ w szkicownikach
niejeden kronieñski zabytek. O æwieræ wieku starsze s¹ ma³o
znane szkice Jana Matejki z Krosna i Odrzykonia, czy mistrzowskie prace Aleksandra Gryglewskiego z lat 1876-1877.
Jest zatem bez w¹tpienia Inwentarz Stanis³awa Tomkowicza pozycj¹ nie do przecenienia w badaniach nad przesz³oci¹
regionu kronieñskiego. Jest tak¿e dzie³em dostarczaj¹cym
kapitalnej wiedzy o wiecie tyle¿ bliskim, co i bezpowrotnie
minionym
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Stanis³awa Tomkowicza curriculum vitae

Wiek XIX to dla Krakowa okres postêpuj¹cej degradacji miasta-stolicy  nie bez udzia³u zaborcy 
a tak¿e obsuniêcia siê tego orodka do roli niewiele znacz¹cego, prowincjonalnego i zapyzia³ego miasta
na peryferiach monarchii austro-wêgierskiej. Równoczenie jednak  chyba prawem kontrastu z powy¿szym  ostatnie dekady dziewiêtnastego stulecia zape³niaj¹ Kraków rzesz¹ osobistoci niepospolitych,
ludmi, których wielu zapisze siê chlubnie w narodowym panteonie wybitnych malarzy, rzebiarzy, architektów, naukowców i literatów. Wszyscy oni, zbiorowym wysi³kiem ogó³u, przemieni¹ wkrótce Kraków
w mekkê ¿ycia narodowego pod zaborami, w miejsce gdzie naród bez teraniejszoci móg³ siê jednak
krzepiæ do woli sw¹ królewsk¹ przesz³oci¹ i ladami nieodleg³ej potêgi. Ponadczasowym dzie³om i dokonaniom tych ludzi od pocz¹tku towarzyszyæ te¿ poczê³a swoista legenda fin de siécleu i M³odej Polski,
której osnowê tworzy³y narodowo wznios³e dokonania Matejki czy Wyspiañskiego, za w¹tek snu³ siê ze
spotkañ Zielonego Balonika i nieogl¹danych tu wczeniej artystycznych ekscesów oraz intelektualnych
prowokacji Stanis³awa Przybyszewskiego. Z wszystkiego tego tka³a siê niepostrze¿enie niezwykle barwna
materia krakowskich spraw i ludzi, których wymieniæ tutaj wszystkich niepodobna, którzy jednak przeobrazili Kraków znacznie i na wiele dziesiêcioleci zapewnili mu niekwestionowan¹ rangê stolicy kulturalnej.
By³ wród nich i Stanis³aw Tomkowicz  dzi nieco zapomniany, a to za przyczyn¹ ci¹gle znikomego
zrozumienia spo³ecznego dla spraw i rzeczy, którym powiêci³ ¿ycie.
Na wiat przyszed³ w Krakowie, 27 maja 1850 roku, w rodzinie Apoloniusza i Marii z Wê¿yków. Te
trzy wa¿kie czynniki  miejsce, czas i rodzinne koneksje m³odego cz³owieka  oddzia³a³y nañ znacznie,
determinuj¹c od zarania jego ¿ycie i przysz³¹ dzia³alnoæ. Tomkowicz mia³ zreszt¹ tego pe³n¹ wiadomoæ, której w wypowiedzi swej nada³ kszta³t nastêpuj¹cy: ¯yjemy w czasach demokratycznych, a ja
przecie¿ odwa¿ê siê twierdziæ, ¿e jestem dobrze urodzony. Tak jest, dobrze urodzonym, bom siê urodzi³
w Krakowie, i z tego jestem dumny. Tu odby³em szko³y, tu na Uniwersytecie Jagielloñskim otrzyma³em
stopieñ doktorski, tu wiêksz¹ czêæ ¿ycia spêdzi³em. Krakowianin z krwi i koci, wród pami¹tek Krakowa
nauczy³em siê znaæ i kochaæ nasz¹ przesz³oæ narodow¹, od dzieciñstwa przylgn¹³em ca³em sercem do
grodu tego, interesowa³em siê losami i sprawami jego. Nauki gimnazjalne odby³em jeszcze w jêzyku przewa¿nie niemieckim, i póniej parê lat spêdzonych na uniwersytetach niemieckich da³y mi wprawê we
w³adaniu jêzykiem, który jest urzêdow¹ mow¹ [ ] monarchii.
Istotnie! By³ Stanis³aw Tomkowicz dobrze urodzonym, i to nie tylko dziêki genius loci et saeculi
Krakowa, ale i przecie niepospolitym parantelom rodzinno-towarzyskim: zamo¿na i stateczna rodzina
Apoloniusza  ziemianina, wiele znacz¹ce w Krakowie nazwisko matki, dziadek Franciszek Wê¿yk 
pisarz i t³umacz, pose³ na sejm warszawski, osiad³y po powstaniu listopadowym w Krakowie, gdzie da³ siê
poznaæ ze swej chlubnej dzia³alnoci pisarskiej i prezesowania Towarzystwu Naukowemu Krakowskiemu, które wyró¿ni³ przy koñcu ¿ycia legatem okaza³ej kamienicy przy ul. S³awkowskiej. Wszyscy oni to
najbli¿sze rodowisko, w którym kszta³towa³a siê osobowoæ przysz³ego konserwatora zabytków i badacza przesz³oci.
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Nie mniej decyduj¹ca by³a chwila jego przyjcia na wiat. Rok 1850 i nastêpuj¹ce po nim, to lata
najwiêkszego ucisku germanizacyjnego, stanowi¹cego nastêpstwo uchylenia liberalnej konstytucji z 1849,
nadanej przez cesarza pod wp³ywem wydarzeñ Wiosny Ludów. Proklamacja cesarska, z 31 grudnia 1851
roku, wprowadza³a jêzyk niemiecki do urzêdów, do szkó³, zaprowadzono go równie¿ w krakowskim ck
Gimnazjum w. Anny, które Stanis³aw Tomkowicz koñczy w 1869 roku. Po³owa wieku XIX przynios³a
miastu momenty bardzo dramatyczne. W 1850 roku Kraków dowiadcza tragicznego po¿aru ródmiecia,
w którym traci rozleg³e kwarta³y historycznej zabudowy, ponadto kilka koció³ów  w tym dominikañski
i franciszkañski  które ogieñ trawi wraz z artystycznym wyposa¿eniem wnêtrz. Nie koniec to jednak
klêsk. Wybucha powstanie 1863 roku, do którego wyrusza z Krakowa starszy brat Stanis³awa  Jan, student
wydzia³u lekarskiego UJ. W powstañczym boju o Miechów (17 lutego 1863) ten oficer ¯uawów Franciszka
de Rochebrunea znajduje mieræ. Stanis³aw pozostaje nagle jedynym sukcesorem rodzinnego maj¹tku
i bogatych, krakowskich tradycji  rzecz nie do przecenienia, jak siê to póniej oka¿e.
W 1869 roku rozpoczyna Tomkowicz szecioletnie studia germanistyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim, pod kierunkiem ks. prof. Tomasza Bratranka. Wiedzê filologiczn¹ uzupe³nia nastêpnie na uniwersytetach w Lipsku i Berlinie, gdzie mimochodem niejako rozpoznaje nieznane polonica, stanowi¹ce kanwê
opublikowanych póniej dwu cennych rozpraw: Polacy w uniwersytecie lipskim w XV i XVI wieku oraz
Metrica nec non liber nationis polaniae Universitatis Lipsiensis ab anno 1409 usque ad 1600, z rêkopisów
Uniwersytetu lipskiego wyda³ Stanis³aw Tomkowicz. W 1874 roku, przedstawiaj¹c dysertacjê Barbara
Radziwi³³ówna u historyków, w rzeczywistoci i poezji, uzyskuje tytu³ doktora filozofii UJ. W tym samym
roku wstêpuje w szeregi cz³onków Komisji do Badania Historii Sztuki Akademii Umiejêtnoci, co pozwala
domylaæ siê zacz¹tków krystalizowania siê pogl¹du na wiat i ogólnego kierunku zainteresowañ u m³odego Tomkowicza. Owo cz³onkostwo Komisji Historii Sztuki AU to wa¿na przes³anka, bowiem tematyka
pierwszych publikacji Tomkowicza zupe³nie nie zapowiada jego póniejszych kolei ¿ycia  koncentruj¹c
siê wokó³ muzyki, literatury i poezji, którym autor powiêca krótkie artyku³y i recenzje w krakowskim
Czasie i Przegl¹dzie Polskim. Czyni równie¿ zadoæ tradycjom rodzinnym, sp³acaj¹c swe zobowi¹zania
trzema tomami dzie³a Wê¿yk Franciszek. Pisma: Poezje z pomiertnych rêkopisów, wydanymi w 1876
roku, w objêtoci niemal 1200 stron. Wydaje siê, i¿ literaturoznawstwo by³o ówczenie najwiêksz¹ pasj¹
Stanis³awa Tomkowicza, co zdaj¹ siê potwierdzaæ liczne recenzje (m.in. Korespondencji S³owackiego,
Literatury w Galicji 1772-1848) a tak¿e samodzielne rozprawy: Stanis³aw August jako poeta, Erudycja
Trembeckiego, Jeszcze o uczonoci Trembeckiego i kilka nieznanych jego t³umaczeñ poetyckich, Nieco
o dowcipach, ¿artach i poezjach okolicznociowych na dworze Stanis³awa Augusta, czy Wiersze nieznane
tudzie¿ warjanty Naruszewicza, Krasickiego, Trembeckiego, ¿e wymienimy niektóre. Wyrasta³ filolog
Jednak rok 1881 przyniós³ znak diametralnej zmiany zainteresowañ.
W 122 numerze Czasu ukazuje siê artyku³ Tomkowicza S³owo o najwie¿szych restauracjach zabytków
przesz³oci u nas, a wkrótce potem broszura W sprawie restauracji katedry na Wawelu, stanowi¹ca katalog
postulatów konserwatorskich do prowadzenia przysz³ych prac. Narodzi³ siê oto konserwator zabytków
przesz³oci, ich znawca i badacz. Ale przecie¿ nie mog³o staæ siê to w 1881 roku. Poziom obu prac, a tak¿e,
nastêpuj¹cych po nich, wskazuje jasno, ¿e Tomkowicz to nie amator. Wrêcz przeciwnie!  pogl¹dy swe
opiera na solidnych podstawach, postulaty jego s¹ realne i nad podziw trafne konserwatorsko. Takiej
wiedzy i dowiadczenia nie zdobywa siê z dnia na dzieñ. Kiedy¿ zatem, i w jakich okolicznociach, dojæ
do tego zdo³a³?
Wydaje siê, i¿ nie pope³nimy b³êdu wskazuj¹c na kilka przes³anek ogólnych, kieruj¹cych zainteresowania Stanis³awa Tomkowicza ku zabytkom przesz³oci. Najpowa¿niejsz¹ rolê zdaje siê w tym odgrywaæ
rodowisko ówczesnego Krakowa  miasta, które nie maj¹c nazbyt wietlanych nadziei na rozwój  zwróci³o
siê zdecydowanie ku przesz³oci. Naukowa i artystyczna dzia³alnoæ Józefa £epkowskiego, W³adys³awa
£uszczkiewicza oraz Mariana Soko³owskiego  k³ad¹cych podwaliny pod nowoczesn¹ historiê sztuki,
dalej  niezwykle none narodowo i spo³ecznie malarstwo  a i sam ¿ywot przecie¿  Jana Matejki, dzia³alnoæ wybitnych architektów  Tomasza Pryliñskiego, Feliksa Ksiê¿arskiego, Karola Romana Kremera
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 odnawiaj¹cych Sukiennice, wyznacza³y kr¹g ludzi i spraw, który najsilniej m³odego Tomkowicza ukszta³towa³. Nie mniejszy te¿ wp³yw musia³y mieæ bezporednie wydarzenia w miecie. Lata nastêpuj¹ce po
tragicznym po¿arze ródmiecia przynios³y z jednej strony wiadomoæ strat kulturalnych poniesionych
w kataklimie, z drugiej  wywo³a³y wieloletni¹ dyskusjê nad sposobami, metodami  a przede wszystkim
kszta³tem  odbudowy zniszczeñ, w sposób pozwalaj¹cy znaleæ architektoniczny i artystyczny modus
vivendi miêdzy dawnymi a nowymi laty. Stare mury Krakowa poczê³y zwracaæ uwagê ogó³u, budziæ refleksje, stawaæ siê przedmiotem ¿arliwych sporów.
14 czerwca 1869 roku zostaje otwarty grobowiec Kazimierza Wielkiego. Znaleziona wtedy korona
i królewskie ber³o Piasta egzemplifikuj¹ i wydobywaj¹ na powierzchniê najbardziej skryte myli spo³eczeñstwa, od stulecia niemal pozostaj¹cego w narodowym i pañstwowym niebycie. 8 lipca odbywa siê na
Wawelu uroczysty pogrzeb króla. Znamy dobrze magiczny wp³yw tej uroczystoci na Stanis³awa Wyspiañskiego, który przecie¿  szeciomiesiêczny osesek  zna³ j¹ wy³¹cznie z opowiadañ. Stanis³aw Tomkowicz, w tych dniach  maturzysta i student, zapewne bra³ w królewskich egzekwiach czynny udzia³. Nie
mog³o byæ inaczej
Nie samo jednak zainteresowanie przesz³oci¹ sprawi³o, ¿e w 1882 roku zostaje Tomkowicz sekretarzem Komisji dla Historii Sztuki AU. O zwróceniu uwagi na m³odego filologa zadecydowaæ musia³y te¿
rzadkie przymioty jego charakteru i umys³u, wiedza, ¿arliwe uczucia dla przesz³oci rodzinnego miasta,
wreszcie w³asne badania i pierwsze publikacje. W rok póniej obejmuje Tomkowicz posadê redaktora
Przyjaciela Sztuki Kocielnej, któr¹ piastuje do roku 1885. Nie dla chleba jednak, bowiem wie dobrze,
i¿ dziewiêtnastowieczna historia sztuki wymaga od powiêcaj¹cego siê jej nie tylko szczególnych predyspozycji umys³owych, ale i solidnego zaplecza finansowego. Szczêliwie  Stanis³aw Tomkowicz rozporz¹dza³ i jednym, i drugim, prezentuj¹c rzadki u nas typ prywatnego uczonego (Privatgelerhte), co to
oddawa³ siê nauce i sztuce, wolny od przyziemych trosk materialnych. Pozostawa³o to  zdaje siê  w cis³ym zwi¹zku z silnym rysem charakterologicznym Tomkowicza, który razu pewnego napisa³ o sobie tak:
Ca³e ¿ycie s³ucha³em jedynie g³osu mego przekonania, a niezawis³oæ ceni³em sobie ze wszystkich skarbów najwy¿ej. Posad ani karyery nie szuka³em, a dziêki Bogu w niczyj¹ s³u¿bê wstêpowaæ nie muszê.
Nadchodzi prze³omowy dla Tomkowicza rok 1886, w którym zabiera on g³os w tocz¹cej siê dot¹d
niemrawo dyskusji o prawno-organizacyjnej sytuacji ochrony zabytków w granicach monarchii, a szczególnie  Galicji. Kiedy czyta siê jego artyku³ Reforma konserwatorstwa zabytków sztuki w Galicji, opublikowany wpierw w Przegl¹dzie Powszechnym, póniej rozpowszechniany jako osobna broszura  trudno
oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ autor zna doskonale materiê, widzi jasno przyczyny licznych niedomagañ, potrafi
te¿ zaproponowaæ nowe formy i kszta³ty organizacyjne, by rzecz ca³¹ dwign¹æ na wy¿szy poziom. Zabiera
przy tym g³os z w³aciwym sobie polotem jêzykowym i subteln¹ dba³oci¹ o formê wypowiedzi, u¿ywaj¹c
jednoczenie s³ów wyrazistych, bezkompromisowych i jednoznacznych. By³ wszak mistrzem w tego typu
sposobie gor¹cego i zaanga¿owanego pisania, a dowody na to znaleæ mo¿na niemal w ka¿dym jego publikowanym tekcie.
W manifecie swym odnosi siê Tomkowicz w pierwszym rzêdzie do nadmiernie scentralizowanej a przez
to zupe³nie niewydolnej organizacji pañstwowej opieki na zabytkami w ck monarchii. Ukazuj¹c j¹ na szerszym tle europejskim (W³ochy, Francja, Prusy), wykazuje tym samym, i¿ sytuacja ta nie przystaje zupe³nie
do reszty Europy. Trzeba bowiem przypomnieæ, i¿ do roku 1851 zabytki nieruchome nie mia³y w Austrii
¿adnej opieki prawnej. Tak¿e póniej, sprawa powo³ania specjalnej Komisji centralnej dla badania i konserwacji budowli pami¹tkowych (K.K Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale) przeci¹ga³a siê do tego stopnia, i¿ Komisja rozpoczê³a sw¹ pracê dopiero w 1853 roku. Nie zadowala³a jednak chyba ¿adnej ze stron, bowiem w 1873 roku przeprowadzono radykaln¹ reorganizacjê tego
tworu, zmieniaj¹c mu jednoczenie nazwê. Nowa C.K. Komisja centralna do badania i konserwacji zabytków sztuki i pomników historycznych (K.K. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunstund historischen Denkmale) sk³ada³a siê z prezydenta  mianowanego przez cesarza oraz 1215 cz³onków
 powo³ywanych przez ministra owiaty. Ten sam minister mianowa³ na wniosek Komisji konserwatorów,
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z terytoryalnie i przedmiotowo cile okrelonym zakresem dzia³ania na prowincyach, za uzupe³nieniem
tej hierarchii byli korespondenci, maj¹cy pe³niæ funkcjê informatorów terenowych. Rzeczowo  opieka
wymienionej Komisji i jej organów obejmowa³a trzy, sztucznie wydzielone, grupy zagadnieñ:
1. przedmioty z czasów przedhistorycznych i staro¿ytnej sztuki klasycznej,
2. przedmioty architektury, rzeby i malarstwa  a¿ po koniec XVIII wieku,
3. pomniki historyczne wszelkiego rodzaju, g³ównie za archiwalia  do k. XVIII w. w³¹cznie.
Stosownie do powy¿szego podzia³u, wiedeñska Komisja Centralna dzieli³a siê odpowiednio na trzy
sekcje, za dla zabytków ka¿dej z tych kategorii ustanowiono odrêbnych konserwatorów. Na taki podzia³
rzeczowy na³o¿ono zaraz nastêpny  geograficzny  w ramach którego Galicjê podzielono na dwa okrêgi
konserwatorskie: wschodni (lwowski) i zachodni (krakowski). Konsekwencj¹ tego stanu rzeczy by³o
wspó³wystêpowanie w 1885 roku szeciu konserwatorów galicyjskich, z których dwóch  dla zabytków
1 i 2 grupy (Józef £epkowski) oraz grupy 3 (Micha³ Bobrzyñski)  urzêdowa³o w Krakowie, za czterech
 Æwikliñski dla 1 grupy, Wojciech Dzieduszycki dla 2, ks. Pietruszewicz pospo³u z Ksawerym Liske dla
grupy 3 (podzielonej na zabytki ruskie i nieruskie)  zasiada³o we Lwowie.
W 1885 roku up³ywa³y piêcioletnie mandaty niemal wszystkich konserwatorów dla Galicji, moment na
zmiany wydawa³ siê przeto stosowny, tym bardziej, ¿e i sama Komisja wiedeñska wyst¹pi³a z w³asnym
projektem reorganizacji. Przes³any do Namiestnictwa, a za jego porednictwem do krakowskiej Akademii
Umiejêtnoci  szybko doczeka³ siê kontrprojektu, w czym znaczny, jeli nie decyduj¹cy udzia³ mieæ
musia³ Stanis³aw Tomkowicz. Pora jego wyst¹pienia wspó³brzmia³a te¿ cile z wnioskami lwowskiego
Zjazdu archeologów (1885), w których postulowano potrzebê daleko id¹cych zmian. Wszystkie te starania
znalaz³y w Stanis³awie Tomkowiczu nie tylko sprawozdawcê i mentora, ale tak¿e ¿arliwego orêdownika,
który pisa³:
Wielkim skarbem narodowym s¹ zabytki przesz³oci: stanowi¹ one jakoby dyplomy szlachectwa, dokumenty arystokracyi duchowej, która jest podstaw¹ stopniowania w hierarchii narodów i pañstw. Ale obok
tego znaczenia, które mo¿e siê w naszym wieku wydawaæ marn¹ b³yskotk¹ dla zaspokojenia mi³oci w³asnej,
maj¹ one donios³e praktyczne znaczenie. Tylko na przesz³oci oprzeæ mo¿na silne podwaliny zdrowego
i normalnego rozwoju. [ ] Tradycya wytwarza tê w³aciw¹ atmosferê, w której dojrzewaj¹ normalne
owoce pracy narodowej, co bêd¹ zdrowym pokarmem teraniejszoci, zdrowe te¿ dadz¹ nasienie dla przysz³oci. [ ] Ale pomiêdzy zabytkami przekazanymi w spucinie po dawnych wiekach i pokoleniach, najwymowniejszymi wiadkami przesz³oci s¹ zabytki sztuki. W nich wciela i uosabia siê obraz duchowego stanu
epoki, z której pochodz¹, s¹ to portrety, których ¿adne opisy ani analizy zast¹piæ nie zdo³aj¹. S¹ to lepsze
od dyplomatów i kronik ród³a do dziejów kultury, bo na tych dokumentach ¿ywemi g³oskami zapisa³o siê
co spo³eczeñstwo wyda³o najwietniejszego; zdolnoci i si³y bêd¹ce jego kwiatem i chlub¹ po wszystkie
wieki wycisnê³y tu w³asne lady swoje, skrystalizowa³y ducha swego czasu, utrwali³y rysy fizyognomii
narodu poezy¹ opromienione, lecz nie tendencyjnie ubarwione. [ ] Zniszczyæ lub pozwoliæ, aby zniszcza³y
zabytki artystyczne przesz³oci, jest to odebraæ miastu lub krajowi kapita³ zebrany prac¹ pokoleñ i wieków,
popchn¹æ spo³eczeñstwo o wielki krok w ty³, ku barbarzyñstwu i ciemnocie
Po tym gor¹cym wstêpie, akcentuj¹cym pozycjê i rolê wiadków przesz³oci w spo³eczeñstwie i narodzie, wskazuje Stanis³aw Tomkowicz dwóch g³ównych wrogów zabytków: z¹b czasu i ludzi. Ten pierwszy,
nieub³agany, gryzie powoli, ale dok³adnie, a trawi wszystko. Nic mu siê nie oprze. Granit zetrze i spi¿ zli¿e.
Bardziej niebezpieczny jest wróg drugi: cz³owiek  wedle Tomkowicza  pó³wykszta³cony albo pó³znawca.
Pierwszego zalicza do rasy w naszych czasach nader licznie rozrodzonej, po ca³ej Europie rozpostartej 
bo i wielka czêæ tak zwanej inteligencyi do niej nale¿y. W drugim upatruje fa³szywego doradcy i opiekuna
zabytków, puryfikatora, odnawiacza i poprawiacza, pseudoestety a w konsekwencji niszczyciela i burzyciela.
Godzi siê podkreliæ w tym miejscu, i¿  ma³o obecnie zrozumia³e  odniesienie siê do puryfikatorów
i poprawiaczy, by³o w wywodzie Tomkowicza zdecydowanym przeciwstawieniem siê jednemu z bardzo
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wczesnych kierunków w konserwatorstwie stosowanym. Zwolennicy puryfikacji, w imiê czystoci stylowej, nakazywali oczyszczaæ zabytek  dla przyk³adu gotycki  z wszystkiego, co przyda³y mu wieki nastêpne,
aby uzyskany w ten sposób preparat móg³ cieszyæ oczy ogó³u pe³n¹ zgodnoci¹ z zamiarami redniowiecznego architekta i budowniczego. Walka z puryfikatorami poch³onê³a w XIX wieku morze atramentu, kilka
wa¿kich zabytków uleg³o jednak takim konserwacjom, które Tomkowicz przyrówna³ ni mniej, ni wiêcej
tylko do skrobania starych pergaminów, aby nowe rzeczy pisaæ, albo przynajmniej by tekst ich na nowy styl
i ortografiê przerabiaæ.
W cytatach powy¿szych, jako i w ca³ym tekcie Tomkowicza, widaæ wyranie przyrodzon¹ mu odwagê
g³oszonych pogl¹dów, a verba veritas, jakie towarzyszyæ mu bêd¹ w ponad piêædziesiêcioletniej dzia³alnoci,
uczyni¹ z niego nie tylko obroñcê zabytków, ale i wychowawcê obojêtnego na przesz³oæ spo³eczeñstwa
Kontynuuj¹c swój wywód postuluje Tomkowicz piln¹ potrzebê pomno¿enia liczby konserwatorów i korespondentów poprzez zwiêkszenie liczby okrêgów. Wnioskuje przy tym utworzenie spo³ecznej opieki nad
zabytkami (sic!) i w ogóle  mocne oparcie konserwatorstwa na spo³eczeñstwie. Jak pisa³: w tem le¿y ca³a
przysz³oæ sprawy  je¿eli poprze je spo³eczeñstwo. Najpiêkniejsze urz¹dzenia i ustawy nic nie pomog¹ bez
tego najwa¿niejszego czynnika, zw³aszcza w rzeczach tak czysto idealnej natury. A patrzy³ na spo³eczeñstwo polskie trzewo: Nasze wszystkie zalety i cnoty parali¿uje indywidualizm; [ ] Polakowi trudno mieci siê w g³owie, aby mu kto móg³ rozkazywaæ w rzeczach dotycz¹cych jego w³asnoci, ba, nawet i doradzaæ. [ ] obraz piêkny ka¿e partaczowi przemalowaæ, byle postawiæ na swojem, a na z³oæ zrobiæ jakim
nieproszonym znawcom, co go przed tym krokiem przestrzegaj¹. Wspó³czeni dobrze wiedzieli za jakim to
obrazem piêknym a przemalowanym ko³ata³ Tomkowicz. Dzisiejszemu czytelnikowi przypomnieæ jednak nale¿y, ¿e sz³o wtedy o dzie³o pierwszej wody  flamandzkie Z³o¿enie do Grobu, obraz tablicowy
z pierwszej po³. XVI w., przechowywany w skarbcu Katedry wawelskiej. Mimo prób i przestróg Tomkowicza  a i pozosta³ych przecie¿ lubowników sztuki  hierarchia kocielna odda³a obraz partaczowi do
odnowienia, ze skutkiem przewidywanym. Stanis³aw Tomkowicz nie zmilcza³ jednak ca³ego zajcia i w
krakowskiem Czasie da³ upust swemu smutkowi, formu³uj¹c mimochodem fundamentaln¹ zasadê konserwatorsk¹: Nieszczêsna manija odnawiania obrazów  ilu¿ ona arcydzie³ wiata pozbawi³a! Ju¿to pewna, ¿e
czêsto lepsz¹ bywa dla zabytków przesz³oci obojêtnoæ od zbytku gorliwoci Niczego ju¿ tutaj dodaæ
niepodobna!
W dezyderacie swoim  powiêconym kwestiom reorganizacji s³u¿b konserwatorskich  podnosi Tomkowicz na koniec kwestiê równoprawnego traktowania polskich zabytków z terenu Galicji w porównaniu
z innymi, pochodz¹cymi z pozosta³ych krajów monarchii. Chodzi mu nie tylko o wybór chocia¿ jednego
Polaka do wiedeñskiej Komisji Centralnej, chodzi mu przede wszystkim o równy udzia³ w korzystaniu
z kiesy pañstwowej, przeznaczonej na cele ochrony zabytków. Bez pardonu wytyka dotychczasowym
konserwatorom galicyjskim, i¿ maj¹ [patriotyczny] wstrêt do ¿¹dania funduszów pañstwowych ale zato
p³acimy i grubo p³acimy na restauracyê katedry wiedeñskiej i praskiej, kocio³ów i zamków górno-austryackich, styryjskich czy tyrolskich, na kopiowanie fresków Runkelsteinu i wydanie zdjêæ zamku czeskiego
Sterneck. S³owa gorzkie, lecz prawdziwe, wszak Tomkowicz dobrze pamiêta³ tê jedn¹  jedyn¹!  zapomogê,
jak¹ Kraków uzyska³ od Wiednia na restauracjê swych Sukiennic. Innych zapomóg  do chwili jego wyst¹pienia polemicznego  nie by³o!
Czy¿ dziwiæ siê tedy nale¿y, i¿ manifest przyjêty zosta³ gor¹co, wiêkszoæ postulatów  zaaprobowana,
za samego Tomkowicza powo³ano w 1887 roku na jednego z konserwatorów galicyjskich? Powierzono
mu okrêg IV w Galicji zachodniej, obejmuj¹cy rozleg³y obszar siedmiu powiatów (kronieñskiego, jasielskiego, gorlickiego, grybowskiego, nowos¹deckiego, limanowskiego i nowotarskiego), powierzchniowo
wiêkszych, nili dzisiejsze. Jeli by³ kto, kto s¹dzi³, ¿e po tej nominacji Tomkowicz spocznie na laurach
 pomyli³ siê srodze. To bowiem, co niedawno jeszcze stanowi³o zbiór jego postulatów i wniosków, sta³o
siê teraz osnow¹ poczynañ urzêdniczych, badawczych i naukowych. Z w³aciw¹ sobie energi¹, rozpocz¹³
Stanis³aw Tomkowicz swe urzêdowanie od rozpoznania stanu posiadania w powierzonym mu okrêgu,
³¹cz¹c ¿mudn¹ pracê terenow¹ z badaniami inwentaryzacyjnymi zabytków, na obszarze wszystkich  na
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raz  powiatów. Dzi trudno nawet wyobraziæ sobie trudy na jakie siê nara¿a³  podró¿owa³ w najlepszym
razie kolej¹, a gdzie ta nie dociera³a  furmank¹ lub per pedes. Z technicznych rodków wspomagaj¹cych
 u¿ywa³ parasola, bardzo jeszcze niedoskona³ego aparatu fotograficznego i wiecznego pióra, którym
zapisywa³ gêsto dziesi¹tki arkuszy. Powie kto  niewiele!  jednak dokonania Tomkowicza przesz³y
najmielsze oczekiwania wspó³czesnych mu, a i dzisiaj budz¹ podziw nie mniejszy. Trzeba bowiem ogromnego hartu ducha, doskona³ej kondycji fizycznej  a przede wszystkim  wewnêtrznej, mocnej motywacji
 aby traciæ czas, zdrowie i w³asne pieni¹dze na penetracjê wsi i miasteczek, ruin wynios³ych i strychów
kocielnych, w poszukiwaniu wszystkiego, co nagromadzi³y dzieje. Powsta³e wtedy topograficzne inwentarze zabytków Stanis³awa Tomkowicza s¹ dzi bezcennym ród³em wiedzy o przesz³oci artystycznej tego
rozleg³ego obszaru, stanowi¹c zwykle najpierwsze, a w wielu przypadkach do tej chwili jedyne  tak
obszerne i gruntowne ujêcie tematu.
Wracaj¹c z terenu, w ciep³e, padziernikowe popo³udnie roku 1889, pierwsze swe kroki
skierowa³ z dworca kolei ¿elaznej pod Koció³ Mariacki. Niezwykle wysoko ceni³ tê krakowsk¹
wi¹tyniê, nieustannie pozostaj¹c pod jej ogromnym urokiem. Wszed³ szybko do rodka,
zadar³ wysoko g³owê, chc¹c ju¿ spod chóru muzycznego oceniæ postêpy prac przy nowej
polichromii wnêtrza. Zbli¿aj¹c siê do têczy, patrzy³ nie bez podziwu na wype³nione rusztowaniami prezbiterium, ogromne ko³owroty wind, szuka³ wród wszystkich tych utensyliów
skromnego wzrostem malarza, który inwencj¹ sw¹ i artyzmem zape³nia³ powoli kosmos tego
niezwyk³ego miejsca. Jako¿ i spostrzeg³ go wkrótce, a nieopodal Stasia Wyspiañskiego i Junka
Mehoffera, studentów Szko³y Sztuk Piêknych, wyró¿nionych przez Mistrza udzia³em w tym
niecodziennym przedsiêwziêciu.
Z Matejk¹ zbli¿y³ siê by³ znacznie ju¿ wczeniej, g³ównie za spraw¹ nieomal jednoczesnego
larum, jakie podnieli obaj w miecie, gdy rada Krakowa uchwali³a zburzenie XIV-wiecznych
zabudowañ szpitala w. Ducha, jako wstyd miastu przynosz¹cej rudery. Cennego kwarta³u
redniowiecznej zabudowy obroniæ siê wtedy nie uda³o, pozosta³o jednak na zawsze powinowactwo duchowe z Matejk¹, któremu idea ochrony pami¹tek przesz³oci by³a na równi bliska
Lata 1887 do 1894, kiedy piastowa³ urz¹d konserwatorski w okrêgu IV, wype³nione by³y dla Tomkowicza ró¿norakimi dzia³aniami dotycz¹cymi zabytków przesz³oci, w znacznej czêci  zabytków krakowskich.
Ju¿ na progu tego okresu anga¿uje siê czynnie w obronê przed zburzeniem redniowiecznych zabudowañ
klasztoru krakowskich duchaków, zabieraj¹c przy okazji wielokrotnie g³os w cyklu artyku³ów zamieszczonych w Czasie, pod bezkompromisowym tytu³em Nieco o zabytkach krakowskich, ich mi³onikach
i niszczycielach. Pe³en goryczy, po przegranej z radnymi batalii, napisze potem zrezygnowany: S³owo
z b u r z y m y zawsze by³o i jest dla wiêkszego ogó³u magicznem, gdy has³o z a c h o w a n i a tam tylko mo¿e
byæ zrozumianem, gdzie jest g³êbsze wykszta³cenie i gdzie siê teraniejszoæ z przesz³oci¹ i przysz³oci¹
rozwa¿nie oblicza. Od liczebnej wiêkszoci nie zawsze oczekiwaæ tego mo¿na.
Zdobyta w batalii wiedza na temat redniowiecznego szpitala sta³a siê póniej podstaw¹ zainicjowanego przez Tomkowicza wydawnictwa ksi¹¿kowego pod wspólnym tytu³em Zabytki budownictwa miasta
Krakowa, którego tom pierwszy  w³anie Szpital w. Ducha  opublikowa³ Tomkowicz w 1892 roku.
Od wiosny 1889, przez ponad dwa lata, bierze udzia³ w pracach tzw. Komitetu Parafialnego, roztaczaj¹cego opiekê nad konserwacj¹ i restauracj¹ wnêtrza bazyliki mariackiej, a tak¿e ozdobieniem jej now¹
polichromi¹ Jana Matejki. Przewodniczy³ Komitetowi Pawe³ Popiel, za obok Stanis³awa Tomkowicza
pracowali wespó³ Józef £epkowski, W³adys³aw £uszczkiewicz, Marian Soko³owski i Tadeusz Stryjeñski.
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Na jesieni 1890 roku Stanis³aw Tomkowicz staje w szranki wyborcze i kandyduje do Rady Pañstwa
w Wiedniu  Ko³a Polskiego. Poza opublikowan¹ Mow¹ kandydack¹ Dra Stanis³awa Tomkowicza, wypowiedzian¹ na zgromadzeniu wyborców m. Krakowa w dniu 20 listopada 1890 r.  niewiele wiadomo o tym
ma³o znanym fakcie. Nie uda³o siê te¿ wyjaniæ bezporednich przyczyn, dla których Tomkowicz  szczêciem dla zabytków!  nie wst¹pi³ na drogê kariery politycznej.

Jakby pracy by³o ma³o  od 1891 roku zastêpuje równoczenie Józefa £epkowskiego (niedomagaj¹cego
zdrowotnie) na stanowisku konserwatora zabytków Krakowa i powiatu krakowskiego. W 1893 bierze na
siebie funkcjê kuratora krakowskiej Fundacji Helclów (dla zubo¿a³ych i chorych starców), którym to kuratorem pozostanie przez kolejnych 19 lat. Mimo to  jak donosi w sprawozdaniu za rok 1893  przeprowadza równoczenie inspekcje terenowe 44 miejscowoci swojego okrêgu konserwatorskiego, z których
przywozi bogate materia³y inwentaryzacyjne i fotograficzne.
Ogromnie du¿o czasu powiêca te¿ Tomkowicz dzia³aniom na forum Grona Konserwatorów Galicji
Zachodniej. Ta pionierska pod ka¿dym wzglêdem organizacja, skupiaj¹ca konserwatorów i korespondentów galicyjskich, zosta³a powo³ana do ¿ycia na I Zjedzie cz³onków ck Komisji Centralnej, który odby³ siê
w Krakowie 24-25 maja 1888 roku. W toku dyskusji przypomniano niegdysiejszy podzia³ terytorialny
Galicji na dwa okrêgi, powo³uj¹c do ¿ycia Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej (w Krakowie)
i Wschodniej (we Lwowie). Celem organizacji  jak pisano  zawi¹zanej z zachowaniem cis³ej ³¹cznoci
z c.k. Komisy¹ centraln¹ konserwatorsk¹ we Wiedniu, jako instancy¹ naczeln¹ i kieruj¹c¹, jest wzajemna
pomoc i informacya w spe³nianiu zadañ konserwatorskich. Te enigmatyczne nieco cele wype³niono jednak
rych³o treci¹, a z chlubnymi dokonaniami Grona mo¿na siê zapoznaæ na ³amach cyklicznie wydawanej
Teki. Zawarte w niej Protoko³y z posiedzeñ Grona ukazuj¹ ogrom prac, jakie wykonywali jego cz³onkowie
na polu ochrony zabytków, dokumentuj¹ te¿ podejmowane uchwa³y, postanowienia konserwatorskie i bie¿¹c¹ dzia³alnoæ inwentaryzacyjno-badawcz¹. Znamienne, ¿e znów aktywnoæ Stanis³awa Tomkowicza zajmuje w Protoko³ach Grona najwiêcej miejsca, a dotyka  w jednym tylko roku  spraw tak ró¿norodnych,
jak restauracja fary w Bieczu (1887-1888), analogiczne prace prowadzone w klasztorze Klarysek staros¹deckich, pozyskanie dla Muzeum Narodowego w Krakowie cennych zabytków redniowiecznych do kultu
ju¿ niezdatnych  z kocio³a w Wójtowej, Sêkowej czy Kru¿lowej, poddanie inicjatywy powo³ania muzeum
diecezjalnego w Tarnowie, wreszcie wyko³atanie w Sejmie Galicyjskim wysokiej subwencji w kwocie
2000 z³, na wspomo¿enie kosztownych prac konserwatorskich w Bieczu. Równoleg³e trwa wytê¿ona praca Tomkowicza na forum Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejêtnoci. Anga¿uj¹c swe si³y w ka¿de
z akademijnych dzia³añ, mimochodem zainspirowa³ W³adys³awa £uszczkiewicza i jego utalentowanych
uczniów z krakowskiej Szko³y Sztuk Piêknych (Wyspiañski, Mehoffer i inni) myl¹ podjêcia trudu artystyczno-naukowych wycieczek po Galicji (1888-1893), w toku których rozpoznano i zinwentaryzowano
rysunkowo wiele cennych zabytków. S³owa rzucone tak niedawno przez Tomkowicza, rych³o poczê³y oblekaæ siê w czyn.
Równoczenie pisze i poprzez teksty swe  wychowuje. Pe³ni¹c funkcjê redaktora Czasu nieustannie
przypomina o sprawach przesz³oci, wysoko ocenia konserwacje udane i bez pardonu piêtnuje krzywdy
zabytkom zadane. W swej ogromnej bibliografii  licz¹cej 625 pozycji og³oszonych drukiem  blisko
trzecia czêæ  to publicystyka i popularyzacja zabytków. Najczêciej prowadzi³ j¹ na ³amach Czasu 
gazety stronnictwa konserwatywnego, bliskiego Stañczykom, jednak  jak Boy-¯eleñski zawiadcza 
wywa¿onego na tyle, aby mog³o le¿eæ na stole w domu gdzie s¹ córki. Sam konserwatyzm i klerykalizm
Czasu zdaniem przywo³anego tu autora, nie by³ przy tym cech¹ wybitnie przenikaj¹c¹ wszystko, trudno
natomiast by³o odmówiæ Czasowi potê¿nego oddzia³ywania opiniotwórczego i wp³ywów intelektualnych
na Kraków. Mylê tedy, ¿e te w³anie ostatnie wzglêdy zadecydowa³y o zadomowieniu siê Stanis³awa
Tomkowicza w tej, a nie innej w³anie redakcji. Ponurakiem bowiem i ledziennikiem nie by³, a Boy¯eleñski (w Znaszli ten kraj? ) wspomina go charakterystycznie: Tomkowicz by³ serdecznym przyjacielem
mego ojca; bardzo lubi³em kiedy by³ u nas na obiedzie: opowiada³ mnóstwo zabawnych anegdot, przewa¿nie
z zakresu krakowskiego snobizmu. Sam zadomowiony pod Baranami etc., a znaj¹cy ca³e miasto, mia³
sposobnoæ do obserwacji. Opowiada³ np., jak kto chc¹c go uczciæ zaadresowa³ do niego list: Janie
Wielmony pan Stanis³aw z Wê¿yków Tomkowicz. (Matka jego by³a z domu Wê¿ykówna).
W 1894 roku rozpoczyna siê nowy etap w ¿yciu Stanis³awa Tomkowicza. Koñcz¹c kadencjê konserwatora okrêgowego, podejmuje trud nowy  obejmuje urz¹d konserwatora Krakowa i powiatu krakowskiego,
po zmar³ym (27 lutego 1894) Józefie £epkowskim. Nie bez wp³ywu na tê nominacjê pozostawa³ fakt
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trzyletniego, chlubnego zastêpowania przez Tomkowicza chorego £epkowskiego, na co Komisja Centralna
w Wiedniu da³a oficjalne zatwierdzenie poruczenia zastêpstwa. W tym samym roku zostaje Tomkowicz
zastêpc¹ prof. Mariana Soko³owskiego na stanowisku przewodnicz¹cego Grona Konserwatorów Galicji
Zachodniej oraz cz³onkiem korespondentem Akademii Umiejêtnoci. Co dla jednych czczym zaszczytem
 dla Tomkowicza staje siê bodcem do jeszcze bardziej intensywnej pracy oko³o wszystkiego, co narodowi
przesz³oæ przypomina
Od czasu zburzenia zabudowañ szpitalnych, któremu opar³ siê zwyciêsko jedynie koció³
w. Krzy¿a  interesowa³ siê nim ¿ywo. Nic tedy dziwnego, ¿e kiedy  pón¹ jesieni¹ 1895
roku  Tadeusz Stryjeñski wespó³ z Zygmuntem Hendlem  rozpoczêli prace remontowe,
bywa³ w tym redniowiecznym wnêtrzu czêstym gociem. Studiowa³ obrazy, drewniane o³tarze
i stalle gin¹ce pod grubymi warstwami kurzu, patrzy³ na putta z³otoskrzyd³e zdjête z barokowych wolut i poopierane o ciany opustosza³ego gmachu.
Kiedy tylko wieæ gruchnê³a po miecie, ¿e Wyspiañski  któremu Stryjeñski zaproponowa³ projekt polichromii  odnalaz³ pod odpadaj¹cymi tynkami dawne malatury, od³o¿y³ na
bok niedokoñczony artyku³ i popieszy³ ku w. Krzy¿owi. Przywitawszy siê z Wyspiañskim,
szybko wspi¹³ siê za nim na rusztowanie i dalej¿e rozkoszowaæ siê ¿ywymi barwami i piêknem
renesansowej polichromii. Poch³oniêci bez reszty, niemal nie zauwa¿yli sceny rozgrywaj¹cej
siê na dole, ¿ywcem jakby przeniesionej ze redniowiecza, kiedy proboszcz wiêtokrzyski
j¹³ na klêczkach witaæ przyby³ego niespodzianie biskupa  Jana ksiêcia Puzynê. Purpurat,
próg ledwie przest¹piwszy, od razu rozkaza³ zaprzestaæ prac na rusztowaniu, czego niezra¿ony Wyspiañski ani myla³ czyniæ i spokojnie odbija³ tynk m³otkiem. W chwilê potem  kucia
nie przerywaj¹c  zwróci³ swe pe³ne ironii oczy na kocielnego, który pchniêty na rusztowanie
mamrota³ przejêty: Panie, ksi¹dz biskup ka¿¹ wam zejæ na dó³, i spokojnie odparowawszy
 Proszê odpowiedzieæ ksiêdzu biskupowi, ¿e zejæ nie mogê, bo mam rozpoczêt¹ pracê 
dalej j¹³ tynk odbijaæ. Ruch zrobi³ siê po minucie na dole i rozgniewany ksi¹¿e biskup 
upewniwszy siê jeszcze, co do nazwiska zuchwa³ego artysty  opuci³ ostentacyjnie koció³
Listopadowe popo³udnie szybko chyli³o siê ku wieczorowi. Czas by³o wracaæ do siebie
i przerwanej odkryciem pracy. Zasiadaj¹c do niedokoñczonego artyku³u, Tomkowicz nie przestawa³ jednak myleæ: Wyspiañski to natura rogata, ale jak sobie urzêduj¹cy konserwator
ma u³o¿yæ poprawne stosunki z porywczym i w³adczym biskupem, w miecie pe³nym kocielnych zabytków? Czy to w ogóle jest mo¿liwe?.
Odkrycie cennej polichromii, poczynione przez Stanis³awa Wyspiañskiego, a tak¿e same prace prowadzone na przestrzeni dwóch lat w kociele wiêtokrzyskim, sta³y siê dla Tomkowicza tematem dwóch
artyku³ów w Czasie: Restauracja kocio³a w. Krzy¿a oraz Malowanie cienne odkryte w kociele w. Krzy¿a, a w koñcu publikacji zbiorczej tym malowid³om powiêconej, któr¹ zamieci³ w Sprawozdaniach
Komisyi do badania Historyi Sztuki w Polsce.
Zawê¿aj¹c obszar swoich obowi¹zków konserwatorskich do Krakowa i powiatu krakowskiego, nie zrywa jednak Tomkowicz wiêzi z terenem wczeniejszych penetracji. Dowodz¹ tego Sprawozdania z posiedzeñ Grona, w których czêste s¹ wzmianki o wycieczkach odbytych przez konserwatora w tamte strony.
Z pewnoci¹ nie by³y one wynikiem braku zaufania do swego nastêpcy na urzêdzie (Tadeusza Stryjeñskiego), wynika³y za przede wszystkim z chêci dokoñczenia i pog³êbienia wczeniej zaczêtych studiów. To
dziêki tym wyjazdom i benedyktyñskiej pracy, móg³ w 1898 roku przedstawiæ Gronu Konserwatorów
Galicji Zachodniej dwa pe³ne inwentarze topograficzne zabytków powiatu grybowskiego oraz gorlickiego. W dwa lata póniej ukaza³y siê one drukiem w Tece Grona, inicjuj¹c cykl wydawniczy Inwentaryzacja
zabytków Galicji Zachodniej (tomy I i II). Nie trzeba dodawaæ, i¿ stanowi³y jednoczenie przedmiot marzeñ ze strony konserwatorów innych okrêgów, tym bardziej i¿ w 1906 roku Tomkowicz wyda³ tom III
Inwentaryzacji  obejmuj¹cy powiat krakowski.
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W 1900 roku zostaje przewodnicz¹cym Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej. Z jednej strony jest
to prosta konsekwencja dotychczasowych osi¹gniêæ, rzetelnej pracy i wysokiej pozycji Stanis³awa Tomkowicza zdobytej w rodowisku krakowskim, z drugiej za  dodatkowe brzemiê obowi¹zków, jakie znów
bra³ na swe barki. Do nominacji tej podszed³ bowiem tak samo, jak i do tylu wczeniejszych  j¹³ z miejsca
reformowaæ, organizowaæ, badaæ, publikowaæ. Ju¿ w rok póniej przedstawia Tomkowicz pod g³osowanie
nowy Regulamin Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej. Lata 1902 do 1904 up³yn¹ mu na dyskutowaniu dwóch wa¿nych zagadnieñ konserwatorskich, odnosz¹cych siê do przygotowywanej restauracji Katedry i Zamku wawelskiego. Z Katedr¹ sz³o zdecydowanie trudniej, a to z powodu nieprzejednanego stanowiska ówczesnego kardyna³a [Jana ks. Puzyny  przyp. T£] oraz kapitu³y, stawiaj¹cych Grono i kieruj¹cego pracami architekta S³awomira Odrzywolskiego wobec szeregu faktów dokonanych. W konsekwencji,
powodowa³o to liczne i ostre wyst¹pienia ze strony konserwatora krakowskiego oraz zaniepokojenie opinii
publicznej, ¿ywo dyskutuj¹cej poziom i zakres prowadzonych robót.
Z zainteresowañ Wawelem urodzi siê wkrótce najpowa¿niejsze chyba dzie³o Stanis³awa Tomkowicza 
Zabudowania Wawelu i ich dzieje, stanowi¹ce owoc wieloletnich studiów i dociekañ nad kszta³tem
i histori¹ wszystkich obiektów architektury, jakie na Wzgórzu Wawelskim kiedykolwiek wzniesiono. Studia
swe opiera³ Tomkowicz nie tylko na ród³ach pisanych, ale równie¿ na analizie  rzecz w jego czasach
niezwykle nowatorska  zachowanych murów i ich wzajemnej stratygrafii. I chocia¿ do roku 1907 
momentu ukazania siê Zabudowañ Wawelu  wyda³ wiele cennych i obszernych studiów: W³osi kupcy
w Krakowie w XVII i XVIII wieku, Gmach Biblioteki Jagielloñskiej, Ko³³¹tajowski plan Krakowa z roku
1785, Tyniec, Bielany, Zamek w Pieskowej Skale, Raciborowice, Galerja portretów biskupów krakowskich
w kru¿gankach klasztoru oo. franciszkanów, Kultura Krakowa, Wewnêtrzne urz¹dzenie zamku krakowskiego, Z wieku Stanis³awa Augusta i inne  to w³anie Wawel przyniós³ mu presti¿ow¹ nagrodê Akademii
Umiejêtnoci z Fundacji Probusa Barczewskiego, przyznan¹ w 1908 roku. Wspó³zawodniczy³ do niej zwyciêsko z wybitnym historykiem lwowskim Szymonem Askenazym, za nagrodzenie Stanis³awa Tomkowicza poprzedzi³y gor¹ce spory, daj¹ce Boyowi w S³ówkach asumpt do fraszki O tem, co w Polszcze
dzieiopis mieæ winien.
Wyprzedzilimy nieco bieg wypadków, cofn¹æ siê nam tedy wypada do roku 1904, stanowi¹cego wa¿n¹
cezurê w dzia³alnoci Stanis³awa Tomkowicza. Po osiemnastu latach, na forum Zjazdu konserwatorskiego
w Przemylu (22 maja 1904 roku), powraca on do kwestii uregulowañ prawnych ochrony zabytków, mówi¹c do zgromadzonych: Niema ustawy, któraby zmusza³a do szanowania zabytków. Niema egzekutywy.
Wykonanie poleceñ konserwatorów zale¿y od dobrej woli urzêdów politycznych i autonomicznych, które
maj¹ im dawaæ poparcie; ca³a rola konserwatorów koñczy siê na pewnym moralnym nacisku, na umiejêtnoci nak³onienia w³acicieli zabytków by je szanowali, na dawaniu rad i co najwy¿ej na umiejêtnoci
szykanowania tych, co siê do wskazówek nie chc¹ stosowaæ. Rola to nadzwyczaj ma³o ponêtna, a zwyk³¹
nagrod¹ za trudy, wydatki i bezinteresown¹ gorliwoæ bywa niewdziêcznoæ, lekcewa¿enie, czasem zawziêta nienawiæ i liczne przykroci. Ca³a ochrona zabytków polega na rozporz¹dzeniach ministerjalnych,
które znówu maj¹ znaczenie rady i których nikt nie wykonywa. Z³emu zaradziæ mo¿e tylko ustawa. Szukaj¹c przyczyn tej sytuacji proponuje decentralizacjê urzêdów konserwatorskich w monarchii, a tak¿e dodanie w ustawy budowlane choæ jeden paragraf, przepisuj¹cy, i¿ bez wiedzy konserwatora nie mo¿e byæ
dany konsens na przebudowê zabytkowych kocio³ów, czy domów mieszkalnych. Znów te¿ przypomina
dawny swój postulat szerokiego oparcia idei ochrony na spo³eczeñstwie. Tomkowicz, dysponuj¹cy teraz
po wielokroæ bogatszym dowiadczeniem, ni¿ w w roku 1886, pisze: T¹ ludnoæ, t¹ publicznoæ trzeba
koniecznie wyszkoliæ i zaprawiæ, by nietylko opiekunów staro¿ytnoci nie uwa¿a³a za niebezpiecznych
maniaków i wrogów, ale owszem za sprzymierzeñców na ¿yczliwoæ i pomoc zas³uguj¹cych. Gdzie zabytków przesz³oci ju¿ tak ma³o i gdzie te nawet tak s¹ zagro¿one, a gdzie one tak donios³¹ odgrywaj¹ rolê,
ka¿dy mieszkaniec kraju powinienby byæ konserwatorem. Szczególn¹ rolê wyznacza w tym dziele duchowieñstwu i nauczycielom. Za najbardziej u¿yteczne formy wp³ywania na spo³eczeñstwo uznaje akcjê odczytow¹, zak³adanie muzeów diecezjalnych, zrzeszanie siê w towarzystwach mi³oników zabytków (na
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wzór Towarzystwa Mi³oników Historii i Zabytków Krakowa, którego by³ w 1896 roku cz³onkiem-za³o¿ycielem), a tak¿e wycieczki do miejsc szczególnie atrakcyjnych. Niestety S³uchano go wszêdzie chêtnie,
podzielano wiele z jego opinii, jednak centrum ¿ycia politycznego i pañstwowego by³o wówczas w Wiedniu, a tam sprawa i rola polskich zabytków w dziele podtrzymywania polskiej wiadomoci narodowej
entuzjazmu  ze zrozumia³ych wzglêdów  budziæ nie mog³a
Nadchodzi rok 1911, szczególnie pracowity dla Stanis³awa Tomkowicza, który po mierci Mariana
Soko³owskiego (25 marca 1911) obejmuje przewodnictwo Komisji do Badania Historii Sztuki Akademii
Umiejêtnoci (po 1918 roku przekszta³conej w Komisjê Historii Sztuki). Równoczenie podejmuje siê
kierowania pracami inwentaryzacyjnymi zbiorów Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, nad czym strawi
ponad dwa lata, wieñcz¹c je studium Ordynaci Zamoyscy i sztuka. Wielomiesiêcznych zabiegów wymaga³y
te¿ odeñ przygotowania do Pierwszego Zjazdu Mi³oników Ojczystych Zabytków Sztuki i Historji, który
odby³ siê 3-4 lipca 1911 roku w Krakowie, maj¹c za cel wymianê myli i zapatrywañ co do tych zasad
konserwacji, które w krajach zachodnich nauka oparta na d³u¿szem dowiadczeniu ju¿ poniek¹d ustali³a
i za normê obowi¹zuj¹c¹ przyjê³a. Stanis³aw Tomkowicz nie tylko przewodniczy Komitetowi wykonawczemu Zjazdu, ale wyg³asza na nim kilka referatów, zwyczajem swoim opublikowanych nastêpnie drukiem.
W tym samym roku 1911 przedsiêwzi¹³ te¿ podró¿ do Królestwa Polskiego, by wzi¹æ udzia³ w poufnej
komisji konserwatorskiej nad niezwykle cennym znaleziskiem wotywnej korony Kazimierza Wielkiego,
odkrytej przypadkowo pod korzeniami lipy w Sandomierzu. Znalezisko XIV-wiecznej korony, he³mu i grotu
w³óczni  na czas niezbêdnych studiów i badañ, a tak¿e translokacji poprzez kordon  utrzymywano
w cis³ej tajemnicy. Po trzech latach, publiczne og³oszenie radosnego faktu przypad³o jednak w udziale
Stanis³awowi Tomkowiczowi, który z okazji wystawienia zabytków na widok publiczny w Skarbcu Królewskim na Wawelu powiêci³ im kilka popularnych artyku³ów w Czasie, Dzienniku Poznañskim oraz Ilustrowanym Kurjerze Codziennym, a tak¿e Wiadomociach Numizmatyczno-Archeologicznych.
Wybucha wojna wiatowa, wp³ywaj¹c hamuj¹co na aktywnoæ niem³odego ju¿ Stanis³awa Tomkowicza. Wyranie widaæ to w bibliografii konserwatora, który nie mog¹c swobodnie penetrowaæ terenu, znacznie
ograniczy³ iloæ, a co za tym idzie  zmieni³ tematykê swoich publikacji. Rozpoczyna zatem Tomkowicz
cykl artyku³ów w Czasie pod ogólnym  i przewrotnym nieco  tytu³em Z literatury niewojennej, w którym omawia ukazuj¹ce siê na bie¿¹co publikacje z zakresu historii, literatury polskiej i historii sztuki
(a wiêc dzie³ wojnie bezporednio nie powiêconych). W 1917 roku otwiera  równie¿ w Czasie  cykl
kolejny, pod symbolicznym tytu³em Z notatek ledziennika, w którym przez kilkanacie lat nastêpnych
recenzowaæ bêdzie, i oceniaæ, ró¿norakie przejawy ¿ycia miejskiego Krakowa, ¿e wymienimy dla przyk³adu:
Zimowe sporty miejskie, Wychowanie m³odzie¿y szkolnej, Strajki, Handel a uprzejmoæ, Miejsca spacerowe
i automobile, Gin¹ce piêkno placów Krakowa, Nies³ownoæ, Bruki i trotuary, Niedok³adnoæ i niepunktualnoæ, Na³óg palenia i na³óg brudu.
Pierwsze lata po wojnie wype³nia Tomkowiczowi na powrót codzienna, mrówcza praca. Wiêkszoæ
zabiegów  a tak¿e publikacji  dotyczy teraz dwigniêcia kraju ze zniszczeñ: Odbudowa, swojskoæ
i kosmopolityzm, Zniszczone w Polsce zabytki, Odbudowa polskiego miasteczka. Pojawi¹ siê te¿ artyku³y
na temat rewindykacji zagrabionych zbiorów polskich, której powiêci³ kilka tekstów w Czasie: O polskie
zbiory wywiezione do Rosji czy Sowiety chc¹ wstrzymaæ zwrot polskich zabytków. Równoczenie nadchodz¹ dlañ zaszczyty: w 1919 roku Stanis³aw Tomkowicz zostaje cz³onkiem honorowym Towarzystwa Mi³oników Historii i Zabytków Krakowa, w rok póniej cz³onkiem czynnym Towarzystwa Naukowego we
Lwowie, za w 1923 roku odznaczony Krzy¿em Komandorskim Orderu Polonia Restituta i papieskim
Krzy¿em Komandorskim Orderu w. Grzegorza.
Nie ustaje jednak codzienna, wytê¿ona praca. W 1924 roku ukazuje siê  opracowany wespó³ z Leonardem Lepszym  drobiazgowy inwentarz kocio³a i klasztoru dominikanów krakowskich. Za nim id¹ nastêpne
publikacje: Klasztor szpitalny w. Jadwigi, Wie¿a dawnego ratusza na Rynku Krakowskim, Ulice i place
Krakowa w ci¹gu dziejów  znakomita i wnikliwa praca powsta³a w wyniku obszernej kwerendy archiwalnej, wreszcie Domy i mieszkania w Krakowie w pierwszej po³owie XVII wieku. Wszystkie one wnosz¹
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niezwykle wiele do wiedzy o poszczególnych zagadnieniach, oparte s¹ o staranne kwerendy ród³owe
i autopsjê, a napisane jêdrnym, nie pozbawionym uczuæ i sentymentu, jêzykiem.
W zimowy poranek 21 lutego 1925 roku skierowa³ swe kroki na Wawel, gdzie odbyæ siê
mia³o kolejne posiedzenie Komitetu Wawelskiego, nad budz¹c¹ wiele kontrowersji spraw¹
rekonstrukcji  a po prawdzie to wype³nienia  pustych kasetonów stropu Sali Poselskiej.
Nie spónia³ siê nigdy i nigdzie, ale kiedy przest¹pi³ próg, cz³onkowie Komitetu  prof.
Józef Ga³êzowski, architekt Tadeusz Stryjeñski i prof. Adolf Szyszko-Bohusz  czekali ju¿
i powstali z szacunkiem na powitanie. By³ w ich gronie jeszcze jeden mê¿czyzna, niewysoki,
wrêcz mizernej postury, krz¹taj¹cy siê wokó³ 6 przyniesionych przez siebie rzeb w drewnie
i gipsie, stanowi¹cych przedmiot narady. Zasiadaj¹cy za sto³em dobrze znali dzieje 194 g³ów,
powsta³ych oko³o 1540 roku w pracowni Sebastiana Tauerbacha, aby zdobiæ kasetonowy
strop jednej z sal zamkowych. Po wiekach  kasetony w stropie wieci³y pustymi oczodo³ami, za z niemal dwóch setek g³ów wawelskich zachowa³o siê ledwie 30, szczêliwie uchronionych przez ksiê¿nê Izabelê Czartorysk¹. Próba przywrócenie ich po latach na dawne miejsce wywo³a³a zaraz problem nowy  co zrobiæ z brakuj¹cymi? Prof. Szyszko-Bohusz, stoj¹cy
na czele Kierownictwa Odnowienia Zamku, ju¿ rok wczeniej poczyni³ odpowiednie kroki
ku rekonstrukcji, czego efektem by³o dzisiejsze spotkanie.
Wiêc to jest ten Dunikowski? Xawery Dunikowski  rzebiarz? Patrzy³ na przemian to
na rzadkiej urody rzeby, le¿¹ce na stole, to na mikr¹ sylwetkê artysty i myla³ z rozbawieniem
w duchu, i¿ chyba w³anie odkry³ drugie dno w s³awnym powiedzeniu Dunikowskiego, i¿
Sztuka jest wielka, ale artyci mali  Zaiste  dzie³a Dunikowskiego zas³ugiwa³y na to, by
zawisn¹æ obok renesansowych, Tauerbacha Podobnego zdania byli pozostali cz³onkowie
Komitetu i w takim te¿ duchu sformu³owano postanowienia. Wst¹piwszy jeszcze na kwadrans
do Katedry, pod¹¿y³ Plantami do siebie, na drugie piêtro kamienicy nr 2 przy Podwalu.
Schy³ek lat dwudziestych up³ywa Stanis³awowi Tomkowiczowi na pilnym dogl¹daniu prac konserwatorskich dwóch jego najulubieñszych, a przy tym najbardziej cennych dla Krakowa zabytków  bazyliki
mariackiej i zamku wawelskiego. Zwyczajem swoim najpierw przygotowuje pod te prace grunt  licznymi
artyku³ami, w których dzieli siê z czytelnikami wiedz¹ historyczn¹, wysuwa liczne postulaty konserwatorskie, zwraca uwagê na zagro¿enia i punkty wymagaj¹ce starannego namys³u. Równoczenie relacjonuje
przebieg robót, wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ nie mo¿na zmarnowaæ tak dogodnej okazji do zabytkoznawczej
edukacji spo³eczeñstwa Krakowa i Polski. Najczêciej zatem w Czasie, przeczytaæ wtedy mo¿na: W sprawie kocio³a Marjackiego, Pod dachami kocio³a Marjackiego, Koció³ Marjacki i go³êbie, Roboty oko³o
dachu kocio³a Marjackiego, Tramwaj a koció³ Marjacki, Restauracja kocio³a Panny Marji w Krakowie, Stan robót w kociele Marjackim, etc., etc Julian Pagaczewski, napisze póniej o Stanis³awie Tomkowiczu, i koñcowych etapach konserwacji bazyliki, tak: Z podziwem patrzylimy, jak ten cz³owiek, który
przekroczy³ ju¿ osiemdziesi¹tkê, podczas odnawiania kocio³a N.P.Marji wspina³ siê po stromych, karko³omnych schodach wie¿, jak schodzi³ do zimnych, wilgotnych podziemi, jak z m³odzieñcz¹ lekkoci¹ przesadza³ belki wi¹zañ dachowych, jak nie waha³ siê wychodziæ na rusztowania o³tarza Stwoszowskiego. Z malowniczych zau³ków krakowskiej Notre-Dame nie przeoczy³ ¿adnego, chc¹c poznaæ stan rzeczy i przyczyniæ
siê swojem dowiadczeniem i swoj¹ wiat³¹ rad¹ do wielkiego dzie³a, które podj¹³ i które z nies³abn¹c¹
energj¹ prowadzi ks. Infu³at Kulinowski.
Podobnie troszczy siê o Wawel, najpierw planuj¹c prace konserwatorskie artyku³em Jak restaurowaæ
Zamek wawelski, a nastêpnie okresowo relacjonuj¹c postêpy robót. Poch³oniêtemu niemal bez reszty, nie
umknie jednak uwadze z³y stan Kopca Kociuszki, czemu da natychmiast wyraz artyku³em prasowym,
czy naganny poziom niektórych konserwacji w miecie, który wytknie tekstem Szpecenie wartociowych
domów. A ma przecie¿ w tych latach wiele innych obowi¹zków. W 1928 roku zostaje dyrektorem Wydzia³u
Pierwszego Polskiej Akademii Umiejêtnoci a w dwa lata póniej cz³onkiem zwyczajnym Towarzystwa
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Naukowego Warszawskiego. Równoczenie pisze i publikuje: Modlitewnik królowej Bony w Wilanowie,
Obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej  który wczeniej wyg³osi³ jako odczyt miany w Towarzystwie
im. Piotra Skargi w Krakowie. Bardzo liczne s¹ w tym czasie jego artyku³y na temat ukazuj¹cych siê
drukiem dzie³, powiêconych przesz³oci i historii sztuki. Ich zwiêz³e i szczegó³owe recenzje pióra Tomkowicza, s¹ swoistym przegl¹dem pimiennictwa historycznego lat dwudziestych ubieg³ego wieku. Nieoczekiwanie  powraca przy tym raz jeszcze do swych XIX-wiecznych inwentarzy zabytków i wespó³
z Komitetem Akademickich Kó³ Jalan we Lwowie i Krakowie dla opracowania monografji powiatu jasielskiego podejmuje w 1926 roku ostatni¹ próbê wydania inwentaryzacji jasielskiej drukiem. Siedemdziesiêcioszecioletni Tomkowicz przygotowuje tekst oraz ilustracje, które nastêpnie przekazuje inicjatorom przedsiêwziêcia. M³odzi ludzie jednak  z nieznanych ju¿ dzisiaj powodów  nie doprowadzaj¹ zamierzeñ do
szczêliwego koñca i rêkopis czekaæ musi na druk nastêpne 75 lat.
W 1930 roku ma miejsce  wszak to Kraków  uroczysty jubileusz 80-lecia urodzin nestora polskich
konserwatorów i historyków sztuki. Uczniowie i przyjaciele, gratuluj¹c wieku i dokonañ, czcz¹ Stanis³awa Tomkowicza wybitym z tej okazji medalem w srebrze, z p³askorzebionym wizerunkiem Jubilata d³uta
Karola Hukana. Zgromadzeni patrz¹ z podziwem na rzekiego cz³owieka, który jest wiadkiem uczestnicz¹cym narodzin i dotychczasowych dziejów historii sztuki oraz konserwatorstwa w Polsce. A Jubilat 
ani myli oddawaæ siê spoczynkowi. ¯ywi¹c g³êbokie przekonanie o potrzebie dalszych badañ, w 1931
roku publikuje w Ochronie Zabytków Sztuki fundamentalny artyku³ pt. Znaczenie i zadania inwentaryzacji zabytków w Polsce. W tym swoistym testamencie konserwatorskim formu³uje szereg i wczeniej
przypominanych prawd, konkluduj¹c: Jedynie wiêc tylko inwentaryzacja mo¿e siê staæ podstaw¹ racjonalnej
ochrony zabytków, i tej nam siê zrzekaæ nie wolno, jeli nie chcemy staæ w przedpokoju Europy zachodniej.
Zabytki nasze zas³uguj¹, bymy je sami znali, by te¿ i wiat o nich wiedzia³. Wszak posiadanie ich to jeden
z walnych tytu³ów do nazwy narodu cywilizowanego, to metryka naszej starej kultury.
Wczesn¹ wiosn¹ 1933 roku koñczy siê druk cennego studium Stanis³awa Tomkowicza o przesz³oci
pa³acu biskupiego w Krakowie. Tego samego dnia, 11 marca 1933, Stanis³aw Tomkowicz umiera Odchodzi cz³owiek, co pogodne i szczêliwe mia³ ¿ycie. Zrównowa¿ony duchowo, zdrowy, niewiedz¹cy co to
znacz¹ nerwy, zawsze do pracy usposobiony, doczeka³ siê w pe³ni si³ fizycznych i umys³owych bardzo
podesz³ego wieku. Na schy³ku ¿ycia móg³ z radoci¹ i uzasadnion¹ dum¹ spogl¹daæ na to, co zdzia³a³ 
napisa³ o nim jeden z uczniów  prof. Julian Pagaczewski. Jerzy Remer  Generalny Konserwator Zabytków RP  doda³: Konserwatorstwo polskie zawdziêcza mu swój sztandar, wiarê, wiedzê i czyn.
Czy mo¿na jednym ¿yciem zas³u¿yæ na wiêcej..?
Tadeusz £opatkiewicz
w Kronie, w styczniu 2002 roku
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S³owo od wydawców

Kontynuuj¹c prace edytorskie nad rêkopimienn¹ spucizn¹ Stanis³awa Tomkowicza  a w szczególnoci jego archiwalnymi materia³ami do inwentaryzacji zabytków Galicji Zachodniej  z ogromn¹ satysfakcj¹ oddajemy do r¹k czytelników kolejny tom Inwentarza zabytków, obejmuj¹cy swym zasiêgiem Kronieñskie, w historycznych granicach powiatu doby autonomii galicyjskiej. Przygotowuj¹c Inwentarz do
druku, pozostalimy wierni ogólnym zasadom, jakie przyjêlimy i zastosowalimy przy wydaniu Inwentarza zabytków powiatu jasielskiego, który ukaza³ siê w 2001 roku. Do przyjêcia to¿samych za³o¿eñ edytorskich obligowa³ nas tutaj zarówno ten sam Autor obu rêkopisów, jak równie¿ zbli¿ony czas ich powstania,
a tak¿e ogólny uk³ad rzeczowy.
Szczególna atrakcyjnoæ archiwalnego tekstu Inwentarza wyp³ywa z wielu przes³anek. Autorem rêkopisu jest Stanis³aw Tomkowicz, pionier nowoczesnej inwentaryzacji zabytków w Polsce i konserwator
niezwykle zas³u¿ony w ich badaniach i ochronie. Nie mniej istotny jest czas powstania g³ównego zrêbu
tekstu, przypadaj¹cy na ostatni¹ dekadê XIX oraz pierwsze lata wieku XX. Niewielkie fragmenty  g³ównie o charakterze marginaliów i uwag aktualizuj¹cych  wysz³y spod pióra Tadeusza Szyd³owskiego (lata
19201922), który w rêkopisie Tomkowicza utrwali³ w ten sposób zmiany, jakie wywo³a³a w zasobie
zabytkowym Kronieñskiego dzia³alnoæ inwestycyjna Kocio³a oraz zniszczenia I wojny wiatowej. Jednak najg³ówniejszym powodem, dla którego warto uwa¿nie pochyliæ siê nad tymi stronicami, jest kolosalna wartoæ faktograficzna Inwentarza, którego Autor zdo³a³ zarejestrowaæ i stosunkowo szczegó³owo opisaæ
 oprócz setek innych  wiele z takich zabytków, którym nie dane by³o dotrwaæ do naszych czasów.
Prace inwentaryzacyjne w Kronieñskiem rozpocz¹³ Stanis³aw Tomkowicz w sobotê, 15 padziernika
1887 roku, w krótki czas po tym, jak obj¹³ stanowisko urzêdowego konserwatora zabytków dla okrêgu,
utworzonego z obszaru siedmiu powiatów galicyjskich (kronieñskiego, jasielskiego, gorlickiego, grybowskiego, nowos¹deckiego, limanowskiego i nowotarskiego). Tak prezyzyjn¹ cezurê czasow¹ zawdziêczamy
skrupulatnoci Tomkowicza, który tê datê dzienn¹ umieci³ obok opisu Krocienka Wy¿nego. We wsi tej
zinwentaryzowa³ tego dnia redniowieczny  dzi ju¿ niestety nieistniej¹cy  koció³ w. Marcina, a tak¿e
kocielne wyposa¿enie ruchome i archiwalia, przechowywane w dworze Orpiszewskich. Jak wiadczy
rêkopis  niedzielê dnia nastêpnego spêdzi³ na badaniach w Kronie, za w poniedzia³ek, 17 padziernika
1887 roku, kontynuowa³ prace w Krocienku. W ten sposób rozpoczê³a siê wieloletnia historia terenowych inwentaryzacji Stanis³awa Tomkowicza, które prowadzone by³y w powiecie kronieñskim stosunkowo systematycznie do roku 1894, przez ca³y (siedmioletni) okres pe³nienia przez Tomkowicza funkcji
konserwatora okrêgowego. Równie¿ lata nastêpne, kiedy piastowa³ on ju¿ urz¹d konserwatora Krakowa
i powiatu krakowskiego, przynosz¹ dalsze wizytacje kilku wsi powiatu kronieñskiego, a tak¿e kilkukrotne odwiedziny Krosna (ostatnie 22 lipca 1902 roku), miasta, które obok Dukli  zajmuje w Inwentarzu
najwiêcej miejsca.
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Studiuj¹c archiwalne rêkopisy, sporo mo¿emy powiedzieæ o metodzie pracy zastosowanej przez Stanis³awa Tomkowicza. Rêkopimienne notaty terenowe, a tak¿e schematyczne rysunki pomocnicze  krelone
przy zabytku, przepisywa³ on nastêpnie na czysto, u¿ywaj¹c papieru w formacie 21 x 3335 cm. Powstawa³y w ten sposób stronice, zapisane jednostronnie czarnym atramentem, pismem wyrobionym i czytelnym,
z nie zawsze starann¹ interpunkcj¹, niewolne przy tym od skreleñ i dalszych dopisków. Czêsto zdarza siê
tak¿e, i¿ poszczególne strony rêkopimienne to w istocie kilka mniejszych arkuszy papieru, sklejonych ze
sob¹ w pionie, zwykle wtedy, kiedy okrelone partie tekstu zosta³y przez Autora rozbudowane o dodatkowe
akapity, w czasie póniejszym. Wydaje siê równie¿, i¿ wypisy ze róde³ historycznych  otwieraj¹ce ka¿de
z hase³ Inwentarza  tworzone by³y w Krakowie, w gabinetowym etapie powstawania rêkopisu, podobnie jak glosy, czerpane z opisów dawnych, g³ównie Not rêkopimiennych Józefa £epkowskiego, powsta³ych w po³owie XIX wieku.
W Inwentarzu zabytków powiatu kronieñskiego pomieci³ Stanis³aw Tomkowicz has³a rzeczowe dla
20 miejscowoci. Niektóre z nich sporz¹dzone zosta³y z ogromn¹ wnikliwoci¹ i dok³adnoci¹ (Dukla,
Krosno, Kombornia, Odrzykoñ), za inne  bardziej pobie¿nie lub wy³¹cznie na podstawie literatury (Jedlicze, którego chyba nie odwiedzi³). Mamy te¿  w tym stosunkowo zwartym obszarze badañ  swoiste luki,
za jakie uznaæ nale¿y pominiêcie w Inwentarzu Korczyny.
Istotnym sk³adnikiem rêkopisu Tomkowicza s¹ umieszczone na marginesach uwagi Autora, dotycz¹ce
materia³u ilustracyjnego w maj¹cej nast¹piæ publikacji oraz ¿¹dania adresowane do zecera, odnosz¹ce siê
do typografii oraz zasad sk³adu (petit, kursywa). Dokonuj¹c wydania in extenso niniejszego archiwalium 
zdecydowalimy siê na w³¹czenie tych marginaliów do podstawowego tekstu, a tak¿e zastosowanie siê do
okrelonych uwag dotycz¹cych sk³adu typograficznego. Z nie mniejszym szacunkiem odnielimy siê do
schematycznych rysunków w tekcie w³asnym Tomkowicza, którymi badacz ilustrowa³ bardziej zawi³e
opisy s³owne, a które to rysunki w sposób istotny wzbogacaj¹  nie tylko estetycznie  Inwentarz. W³asn¹
ingerencjê w tekst archiwalny ograniczylimy wy³¹cznie do opuszczonych przez Tomkowicza znaków
pisarskich, niekiedy interpunkcyjnych, ka¿dorazowo zamykaj¹c je i wyró¿niaj¹c nawiasami kwadratowymi.
Najwiêksze jednak trudnoci napotkalimy  podobnie, jak by³o wczeniej, w przypadku Inwentarza zabytków powiatu jasielskiego  w poszukiwaniach pierwotnego materia³u ilustracyjnego, którego
zamieszczenie  jak wynika z marginaliów  by³o autorskim zamiarem Stanis³awa Tomkowicza. Z grubsza rzec ujmuj¹c  da³by siê ten materia³ podzieliæ na dwie kategorie:
 reprodukcje pochodz¹ce z prac wczeniej og³oszonych drukiem,
 fotografie i rysunki w³asne Tomkowicza lub wykonane przez zaprzyjanionych z nim badaczy
i artystów
Dotarcie do pierwszej kategorii ikonograficznej  a chodzi w tym wypadku Tomkowiczowi najczêciej
o Monografiê Dukli Emmanuela wieykowskiego oraz Klasztor franciszkañski w Kronie W³adys³awa
Leona Antoniewicza  nie nastrêcza dzi problemów. Niestety, jakoæ i czytelnoæ niektórych ilustracji jest
dzisiaj tak nik³a, ¿e zadecydowalimy  mimo wszystko  o wy³¹czeniu ich z niniejszej publikacji.
Innego rodzaju problemy napotkalimy w kompletowaniu ilustracji nale¿¹cych do kategorii drugiej.
Szeroka kwerenda, przeprowadzona w tym zakresie w zbiorach publicznych, przynios³a jednak nieoczekiwane rezultaty. Uda³o siê nam bowiem odnaleæ przewa¿aj¹c¹ czeæ fotografii, którymi Autor zamierza³
zilustrowaæ swój Inwentarz. Znakomita ich wiêkszoæ wykonana zosta³a przez samego Stanis³awa Tomkowicza, w latach 1892-1896. Kilka innych, zrobionych na prze³omie XIX i XX wieku przez ludzi z konserwatorem wspó³pracuj¹cych, na mocy legatu testamentowego Autora znalaz³o swe miejsce w krakowskim
Muzeum Narodowym. Wród ponad dwudziestu w³asnorêcznych fotografii Tomkowicza na uwagê zas³uguj¹ przede wszystkim te, wykonane w 1892 roku we wnêtrzu fary kronieñskiej, jak równie¿ w kronieñskim kociele franciszkanów i przylegaj¹cej doñ kaplicy Owiêcimów. S¹ to dzi bez w¹tpienia najstarsze
fotografie ukazuj¹ce wnêtrza tych najwa¿niejszych zabytków Krosna. Prace restauratorskie i moderniza-
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cyjne rozpoczête w kociele farnym w roku 1899, doprowadzi³y do licznych zmian, przemieszczeñ i bezpowrotnej utraty wielu bezcennych mobiliów. Zdjêcia Tomkowicza  wyprzedzaj¹ce o kilka lat te brzemienne w skutkach przedsiêwziêcia  szczêliwie utrwalaj¹ historyczny stan wnêtrza zabytkowego, którego
dzi ju¿ w Kronie nikt takim nie pamiêta. Nie mniejsz¹ wartoæ posiadaj¹ fotografie Tomkowicza z fary
dukielskiej. Zupe³nym unikatem w zachowanym zbiorze s¹ fotografie Autora z 1896 roku, ukazuj¹ce
pónogotycki ornat i kamienn¹ chrzecielnicê z kocio³a w Targowiskach ko³o Krosna, czy o dwa lata póniejsze zdjêcie drewnianego kocio³a w Bóbrce, rozebranego oko³o 1907 roku.
Dalszych dziesiêæ fotografii dla Krosna, oraz jedna dla Odrzykonia, pochodzi z legatu testamentowego
Stanis³awa Tomkowicza, dokonanego na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie. W kilku przypadkach
fotografie powy¿sze wykonane s¹ przez krakowskiego fotografa Ignacego Kriegera, w kilku dalszych 
przez Józefa Zaj¹czkowskiego  w³aciciela zak³adu fotograficznego Wis³a w Kronie. Autorstwo kolejnych mo¿na by hipotetycznie przypisaæ Stanis³awowi Tomkowiczowi (bior¹c pod uwagê materialne
cechy u¿ytego papieru fotograficznego i charakterystyczny rodzaj passepartout.
Nieoczekiwanie, jedna z uwag Tomkowicza  na marginesie jego rêkopisu  zaprowadzi³a nas do
nieznanych nikomu rysunków (nieistniej¹cego ju¿ w czasach Tomkowicza) kocio³a drewnianego w Odrzykoniu, za druga  do zupe³nie niewyzyskanego ród³a ikonograficznego, jakim s¹ dla przesz³oci artystycznej Krosna i okolic szkicowniki uczniów krakowskiej Szko³y Sztuk Piêknych. Studenci ci  a wród nich:
Józef Mehoffer, Stefan Matejko (bratanek Jana) oraz W³adys³aw Malakiewicz  latem roku 1890 odbyli
ze swym profesorem W³adys³awem £uszczkiewiczem kilkudniow¹ wycieczkê inwentaryzatorsk¹ w Kronieñskie, której owocem  oprócz niezachowanych niestety fotografii  s¹ nigdy niepublikowane rysunki
zabytków Krosna i okolic. Dwa szkicowniki  S. Matejki i W. Malakiewicza  zachowa³y siê do dzi
w komplecie i publikujemy je tu po raz pierwszy  niemal w ca³oci. Szkicownik Józefa Mehoffera 
pozostaj¹cy do dzi w rêkach rodziny artysty  utraci³ jednak wiele stronic, st¹d do naszych czasów zachowa³y siê jedynie trzy  tak¿e nieznane!  rysunki zabytków kronieñskich (koció³ w. Wojciecha, pierzeja
rynkowa oraz wnêtrze podcieni).
Gromadz¹c ród³a ikonograficzne do zabytków Krosna i okolic siêgnêlimy równie¿ po ma³o znane
(lub wrêcz w Kronie nieznane) rysunki Jana Matejki, który szkicowa³ Krosno i Odrzykoñ kilkakrotnie.
Wiêkszoæ z tego trafi³a nastêpnie na klocki drzeworytnicze w redakcjach K³osów albo Tygodnika
Ilustrowanego i  wy³¹cznie jako wtórne ilustracje drukowane  znana jest historykom regionu. Nie
mniej cenne wydaj¹ siê byæ trzy prace z wnêtrza fary kronieñskiej, autorstwa Aleksandra Gryglewskiego,
wykonane z natury (z fotograficzn¹ precyzj¹), w 1876 i 1877 roku (dwa obrazy olejne oraz jeden rysunek
pozostaj¹ w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, kolejny jest ozdob¹ ekspozycji Muzeum Podkarpackiego w Kronie).
Ogromn¹ radoæ sprawia nam wyszukanie oraz publikacja w niniejszym tomie  nieznanych, a czêsto
bardzo wczesnych  fotografii zabytków nieistniej¹cych (np. kocio³ów drewnianych w Bóbrce, Jedliczu,
Lubatowej, Krocienku Wy¿nym czy Komborni  tak¿e kaplicy w. Anny w Rogach) oraz takich, które
przedstawiaj¹ zabytki Krosna lub Odrzykonia  jednak ukazane w stanie przed przebudow¹ czy znaczniejszymi pracami restauracyjnymi (kronieñski koció³ franciszkañski)  lub postêpuj¹c¹ ci¹gle dezintegracj¹
(ruiny zamkowe w Odrzykoniu). Zupe³nie nieoczekiwanie dla nas, dawnych fotografii  ilustruj¹cych post
factum Inwentarz Stanis³awa Tomkowicza  uda³o nam siê zgromadziæ tak wiele, ¿e konieczna by³a w koñcu
 nie³atwa  selekcja...
Koñcz¹c z³o¿on¹ kwestiê materia³ów ilustracyjnych, godzi siê w tym miejscu zasygnalizowaæ sprawê
ostatni¹. W Bibliotece Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie, w teczce archiwalnej (sygn. rkps MNK 610)
z rêkopimiennymi stronicami Inwentarza zabytków powiatu kronieñskiego przechowuje siê  jedn¹, jedyn¹
 fotografiê, zdaj¹c¹ siê pochodziæ ze zbiorów Stanis³awa Tomkowicza. Z przyczyn osobno wy³uszczonych nie zamieszczamy jej jednak w czêci ilustracyjnej tomu, gdy¿ sprawa tej fotografii wymaga obszerniejszego  ni¿ podpis pod ilustracj¹  komentarza. Dogodnym miejscem dlañ sta³ siê wiêc aneks, do
którego odsy³amy zainteresowanych.
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Nadspodziewanie du¿o materia³u faktograficznego dostarczy³y nam austriackie mapy katastralne z po³owy XIX wieku, a tak¿e operaty geodezyjne i szkice polowe, sporz¹dzone wówczas na potrzeby katastru.
Kwerenda tak wczesnego ród³a, któr¹ przeprowadzilimy w Archiwum Pañstwowym w Przemylu, sk³oni³a
nas do wzbogacenia czêci ilustracyjnej Inwentarza o fragmenty map, zw³aszcza te  zawieraj¹ce zespo³y
kocielno-plebañskie  gdy¿ kataster, jak dot¹d, nie by³ wykorzystywany w badaniach nad architektur¹
sakraln¹ regionu.
Przygotowuj¹c rêkopis do druku nie mo¿na równie¿ by³o poniechaæ uwag edytorskich oraz stosownych
komentarzy, jakich wymaga publikacja dzie³a historycznego. Inwentarz zabytków powiatu kronieñskiego
Stanis³awa Tomkowicza powsta³ ponad 110 lat temu. W czasie tym sporo zabytków uleg³o zag³adzie, inne
znacznie przekszta³cono, w koñcu za historia sztuki  dziêki nowoczesnym metodom badañ i wspó³czesnym osi¹gniêciom  pozwala dzi na rzeczowe odniesienie siê do wielu ustaleñ sprzed wieku. Wszystko
to, jak równie¿ nasze w³asne  pochodz¹ce z wielu lat autopsji  refleksje konserwatorskie, pozwalaj¹ nam
na zaopatrzenie archiwalnego Inwentarza w stosowne komentarze. Zamieszczamy je w aparacie przypisowym (o numeracji ci¹g³ej), wyodrêbiaj¹c nasz tekst odmienn¹ czcionk¹. Wierzymy, i¿ uwagi w nich zawarte, jak równie¿ zamieszczona tam dwudziestowieczna literatura przedmiotu, nie stan¹ siê w najmniejszym stopniu konkurencj¹ dla rêkopisu Stanis³awa Tomkowicza, w naturalny natomiast sposób tekst jego
uzupe³ni¹ i uwypukl¹.
Kiedy przed stu laty Stanis³aw Tomkowicz koñczy³ redagowanie swego Inwentarza, nie podejrzewa³
z pewnoci¹, i¿ tak wiele lat bêdzie musia³o up³yn¹æ, zanim zainteresowany czytelnik pochyli siê nad jego
pionierskimi ustaleniami... Nie przewidywa³ te¿ z pewnoci¹ ogromnych przewartociowañ  ilociowych
oraz jakociowych  jakie w polskim zasobie zabytkowym dokonaj¹ siê w ci¹gu XX wieku. Czy móg³
wyobraziæ sobie straty, jakie w tym stuleciu dotknê³y polskich zabytków? Z pewnoci¹ nie! Wiedziony
jednak g³êbokim przekonaniem, i¿ tylko inwentaryzacja mo¿e siê staæ podstaw¹ racjonalnej ochrony
zabytków i tej nam siê zrzekaæ nie wolno, jeli nie chcemy staæ w przedpokoju Europy zachodniej  ogromnym nak³adem pracy i powiêcenia  pozostawi³ potomnym dzie³o, które nie tylko daje nam jeden z walnych
tytu³ów do nazwy narodu cywilizowanego, ale tak¿e mo¿e byæ traktowane, jako metryka naszej starej
kultury.
To jest ogromnie, ogromnie du¿o...
Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie
w Kronie, w styczniu 2002 roku
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Zabytki sztuki powiatu kronieñskiego
 opisa³ Stanis³aw Tomkowicz*

1. Bóbrka

11. Lubatowa

2. Dukla

12. Miejsce [Piastowe]

3. Iwonicz

13. Odrzykoñ

4. Jasionka

14. Rogi

5. Jedlicze

15. Równe

6. Kobylany

16. Targowiska

7. Kombornia

17. Trzciana

8. Korczyna [bez opisu]

18. Wietrzno

9. Krosno

19. Wrocanka

10. Krocienko Wy¿ne

20. Zrêcin

*

Opis dokonany zosta³ w koñcu w. XIX na podstawie robionych na miejscu wycieczek, czasem kilkakrotnych,
których ka¿dorazowo daty umieszczono w nawiasie przy nazwach miejscowoci zwiedzanych. Uzupe³nienia i poprawki
poczynione po wojnie lat 1914-1918 przez Dra Tadeusza Szyd³owskiego, oznaczono jego monogramem (T.Sz.) dodanym na
pocz¹tku odnonych ustêpów.
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1. Bóbrka
Wie, oddal. po³udn. zachodnie od Krosna 8 1/2 kilom. Parafia w miejscu.

Nazwa dawna Bobrek; (wed³ug Starowolskiego): Dobrka, wiêcej ni¿ w¹tpliwa1. Wed³ug D³ugosza wie
nale¿a³a za W³adys³awa Jagie³³y (Ladislao secundo) do Miko³aja ze Skotnik, który zastawi³ j¹ Cystersom
Koprzywnickim, a potem nie wykupi³ (Lib. ben. III, 390-391)2. Jak za D³ugosza tak i w r. 1581 Bobrek
miêdzy B¹czal¹ a Zrêcinem jest w³asnoci¹ Klasztoru Koprzywnickiego (Pawiñski, Ma³opolska I, 112).
Po zniesieniu Klasztoru w r. 1819 obszar dworski nabyli Klobassowie (S³own. geogr.). S³ynna kopalnia
nafty.

K o  c i ó ³ p a r a f . . Katarzyny. Patron:

W XV w. istnia³ tu koció³ (D³ugosz Lib. ben. III. 390?).
R. 1655 Starowolski wymienia Bóbrkê (podawan¹ Dobrka) pomiêdzy parafiami archidyakonatu s¹deckiego (S³own. geogr.). Wed³ug zapisek miejscowych parafia pierwotnie by³a w Wietrznie, a w Bóbrce
filia; parafia dopiero ok. 1792 r. do Bóbrki przeniesiona. Koció³ obecny wybudowano w r. 1768, jak
wiadczy napis nad drzwiami3.

25/8 1898
Budynek drewniany (fig. ), typu redniowiecznego, niewielki, jednonawowy, prezbiteryum wê¿sze od nawy, zakoñczone trzema bokami omioboku. Z przodu wie¿a czworoboczna
wê¿sza od nawy, zwê¿aj¹ca siê ku górze, z daszkami na odsadzkach. W górnych piêtrach czworobok ma naro¿niki ciête4. Zakoñczenie piramidalne, o bokach u do³u wklês³ych.
Wie¿yczka sygnatury szecioboczna zakoñczona bani¹ wyd³u¿on¹ w górê, o kszta³cie cebuli. ciany kocio³a i wie¿y,
oraz dach kocio³a stromo spadzisty i zakoñczenia wie¿y
i wie¿yczki, pokryte gontem5.
O d r z w i a wejcia g³ównego pod wie¿¹ i bocznego kszta³tu pónogotyckiego, ciesielsk¹
robot¹ wyciête, bez okroju sztuczniejszego6. Nadpro¿a wykrojone w ³uk podwójnie giêty (oli

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 1 rêkopisu:
fotogr.
Ni¿ej T. Sz.:
rozebrany

Wie lokowana na prawie magdeburskim w roku 1397, prawdopodobnie przez Paszka ze Skotnik herbu
Bogoria, por. Perzanowski 1973, s. 386.
2
W 1419 roku ówczesny jej w³aciciel Miko³aj herbu Bogoria, proboszcz w Niepo³omicach, mia³ zrobiæ
w Bieczu na rzecz klasztoru w Koprzywnicy zapis na swych posiad³ociach, m.in. tak¿e na Bóbrce, a w 1420 roku
zastawi³ j¹ za 200 grzywien opatowi koprzywnickiemu z prawem wykupu do lat trzech. Por. Perzanowski 1973, s. 387.
3
Koció³ drewniany zburzony po wybudowaniu nowego oko³o 1907 roku. Nowy, neogotycki koció³ parafialny,
p.w. Najwiêtszego Serca Jezusa, wzniesiony w latach 1905-1907, wg projektu arch. Teodora Talowskiego. Witra¿e
zrealizowane w latach 1907-1908, wg projektu Stefana Matejki i Józefa Ostrowskiego, w Krakowskim Zak³adzie Witra¿ów Stanis³awa Gabriela ¯eleñskiego. Secesyjna polichromia wnêtrza, wykonana w 1915 roku przez malarza lwowskiego Juliana Krupskiego, por. KZS 1977, s. 6, konserwowana w latach 1992-1994 przez Paw³a, Aleksandra i Józefa
Mitków z Krakowa, por. P. £opatkiewicz, Prace konserwatorskie w województwie kronieñskim w latach 1991-1994,
Ochrona Zabytków, 1996, nr 2, s. 208.
4
Zob. J. S. Zubrzycki, Polskie budownictwo drewniane jako pierwowzór dla stylu nadwilañskiego i stylu
zygmuntowskiego, Kraków 1916, s. 6, rys. 4; ten¿e, Skarb architektury w Polsce, t. 1, 1907-1909, tabl. XCV.
5
Zob. J. S. Zubrzycki, Skarb architektury w Polsce, t. 2, 1909-1910, tabl. 151; ibidem, t. 4, 1913-1916, tabl.
370, 387; Brykowski 1976, s. 73. Zob. tak¿e czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 1-3.
6
Zob. Zubrzycki, Skarb architektury , t. 4, tabl. 386. Zob. tak¿e czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 4,5.
1
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grzbiet)7. Na nadpro¿u wejcia g³ównego, zewn¹trz od strony kruchty pod wie¿¹ wyryty napis:
A. D. 17688.
W n ê t r z e kocio³a nie zawiera nic wa¿niejszego9.
P u s z k a n a k o m u n i k a n t y srebrna, dobrej roboty barok. zapewne z XVIII w10.
Ornaty.
1. Bia³y, na tle srebrnem haftowanem, kwiaty ró¿nobarwne haftowane jedwabiami. Szlachetny uk³ad i rysunek, robota gruba XVII w.; le zrestaurowany. Do niego welon,
kwiaty jedwabne kolor. haftowane na tle at³asu bia³ego, mo¿e nowsza aplikacya.
2. bia³y, na t³o z mory jedwabnej nowej przeniesiony haft ³añcuszkowy z jedwabiów barwnych, narzêdzia Mêki Pañskiej, XVIII w.
3. czerwony, na tle jedwabnej tkaniny haft kolorowy jedwabny, ³añcuszkowy, narzêdzia
Mêki Pañskiej, XVIII w.

dopisek T. Sz.
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 2
rêkopisu:
przelane w r. 1906

D z w o n y na wie¿y
1. wiêkszy, wys. 0.56 m, rednica dolna 0.65, pod górn¹ krawêdzi¹ napis minusku³ami
got.:
Sanctus Stanislaus episcopos (sic) crakoviensis (sic) ora pro nobis Deum
Ma pochodziæ ze starego kocio³a w Zrêcinie. Przys³ano go, gdy tam zbudowano koció³
nowy11.
2. ma³y, pêk³ niedawno, pod krawêdzi¹ górn¹ ma napis kapitalikami, którego czêæ mo¿na
dojrzeæ:
...................... INIMICIS NOSTRIS ........................

2. Dukla
Miasteczko, oddal. po³udn. po³udn. zachodnie od Krosna 16 kilom. Parafia w miejscu.
Literatura: Em[m]anuel Swieykowski, Monografia Dukli (Studia do historyi sztuki i kultury wieku
XVIII w Polsce. Tom I), Kraków 1903; Zu¿ytkowano i wymieniono w niej wszystkie znane ród³a
wiadomoci o Dukli. Z niej te¿ czerpiemy poni¿ej przewa¿n¹ czêæ wiadomoci historycznych
i wiele innych.

7
Dawny koció³ drewniany w Bóbrce zalicza Brykowski do nurtu gotycyzuj¹cego w architekturze drewnianej
diecezji przemyskiej, por. Brykowski 1976, s. 67, 81, il. 45.
8
Powy¿ej, w malowanym kartuszu nad nadpro¿em portalu, znajdowa³a siê nastêpuj¹ca inskrypcja: D.O.M.
ecclesia haec extructa A.D. 1769, consecrata A.D. 1859 sub T.[ituli] S. Catherina V. et. M. depicta fuit con altare
magna A. D. 1868. Zob. tak¿e czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 4.
9
Z wa¿niejszych elementów dawnego wyposa¿enia przeniesionych do kocio³a nowego wymieniæ nale¿y:
barokowy prospekt organowy, rokokow¹ monstrancjê promienist¹ oraz malowany na blasze dokument fundacyjny
kocio³a z 1768 roku, zob. KZS 1977, s. 6, il. 352.
10
Byæ mo¿e puszka wzmiankowana przez Tomkowicza jest obecnie u¿ywana jako kielich, g³adki, z po³owy
XVIII w., z cech¹ imienn¹ SW (mo¿e Johanna Siegmunda Wingera z³otnika drezdeñskiego), por. KZS 1977, s. 6.
11
Dzwon ten wzmiankuje w kociele w Zrêcinie Józef £epkowski, w swych Notach rêkopimiennych z 1852
roku, zob. tak¿e has³o Zrêcin, zamieszczone w niniejszym tomie.
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Nazwa pierwotna: Ducle.
R. 1366 wie Ducle wymieniona jest w przywileju Kazimierza W. (Swieykowski, op. cit.)12. W tym¿e
roku Suchywilk prob. krak. leguje dobra Dukla itd. w Kronieñskiem swoim bratankom13, a w r. 1377
nale¿y D. do Cztana ze Strzelec (A. gr. i z. III, Nr 24, Nr 37). W r. 1403 D. ju¿ jest miastem o organizacji
s¹downiczej niemieckiej14. R. 1474 wojska Macieja Korwina pal¹ doszczêtnie miasto. Przez w. XV
w³acicielami s¹ potomkowie kanclerza Janusza (zap. owego Suchywilka ze Strzelec), którzy przybrali
nazwisko Kobylañskich15. W r. 1503 nabywaj¹ D. Czykowscy czyli Cikowscy16. R. 1504 miasto z prawa
polskiego i ruskiego przeniesione zostaje na prawo magdeburskie. R. 1540 nabywaj¹ D. Jordanowie
z Zakliczyna17, a w r. 1568 z córk¹ Wawrzyñca Spytka Jordana Zofi¹ miasto przechodzi w dom Zborowskich, a r. 1600 staje siê w³acicielem Krzysztof Drohojowski, który 1601 je sprzedaje Mêciñskim
z Kurozwêk (Swieykowski, op. cit.), lecz podobno ju¿ wczenie, ju¿ w koñcu XVI w. czêæ by³a przesz³a w dom Mêciñskich przez ma³¿eñstwo Barbary Kobylañskiej z Wojciechem Mêciñskim (Sarna,
Opis pow. krosn. 459). W r. 1595 by³a tu komora celna18. W rêkach Mêciñskich D. pozostaje przez wiek
z gór¹, lecz nie w ca³oci.
W r. 1636 Jan Mêciñski posiadacz 1/4 miasta wybudowa³ sobie dwór warowny, nazwany Jangrodem,
w którym w r. 1656 zatrzyma³ siê Jan Kazimierz wracaj¹c ze l¹ska, gdzie by³ siê schroni³ przed Szwedami19, za Franciszek Mniszech jest posiadaczem czêci miasta i ca³ego staro¿ytnego dworu czyli zamku,
i w ci¹gu XVII w. rodzina Mniszchów nabywa od Mêciñskich dalsze czêci D., ostatni¹ w r. 1710.
Nastaj¹ czasy wietnoci rezydencyi dukielskiej. Mniszchowie utrzymuj¹ wielki dwór, teatr, kapelê,
gwardyê; odbywaj¹ siê liczne zjazdy. Po krótkim posiadaniu D. przez Józefê z Mniszchów Szczêsnow¹
Potock¹ (nieca³e 3 miesi¹ce) r. 1779 od Mniszchów nabywaj¹ D. Ossoliñscy, po r. 1786 Stadniccy
(r. 1799 w³acicielem Franciszek hr. Stadnicki), a po r. 1810 z Helen¹ Stadnick¹ ¿on¹ Wojciecha
hr. Mêciñskiego wraca w dom Mêciñskich i po dzi dzieñ pozostaje w ich rêkach.
AGZ, III, 16; Wyrozumski 1972, s. 112.
Chodzi tu o Janusza Sychywilka, doktora dekretów, kanclerza krakowskiego a nastêpnie arcybiskupa gnienieñskiego, por. A. Kamiñski, Nieznane karty z przesz³oci miasteczka Dukli (1358-1540). Prace z dziejów Polski
feudalnej ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicê urodzin, Warszawa 1960, dodatek nr 1; Wyrozumski
1972, s. 112.
14
Wyrozumski przypuszcza, i¿ proces lokacji miasta rozpoczêto ok. 1380 roku, ostatecznie za zosta³ on
zakoñczony w roku 1402, por. Wyrozumski 1972, s. 113.
15
W 1424 roku wójtostwo dukielskie sprzedane zosta³o przez w³aciciela Dukli  Przec³awa z Kobylan 
szlachcicowi Janowi Grzyma³ce. Rejestr w³acicieli miasta podaje Kamiñski, op. cit., s. 403-404; por. tak¿e Wyrozumski 1972, s. 116, przyp. 202.
16
Cikowscy pozostaj¹ w³acicielami Dukli do 1539 roku.
17
W 1540 roku Dukla przechodzi w rêce Jana h. Tr¹by Jordana z Zakliczyna.
18
Zrujnowany budynek dawnej komory celnej, którego pocz¹tki mog¹ siêgaæ koñca XVI wieku, zachowa³ siê
do dzisiaj w po³udniowej czêci miasta, por. KZS 1977, s. 30. Obecnie toczy siê  wszczête na wniosek w³acicieli 
postêpowanie o skrelenie budowli z rejestru zabytków nieruchomych. Abstrahuj¹c od jego rozstrzygniêæ, stan techniczny komory celnej jest dzi taki, ¿e w nied³ugim czasie pozostaæ po niej mo¿e jedynie miejsce.
19
Król móg³ byæ w Dukli przed 13 stycznia 1656 roku. Tu, korzystaj¹c z gociny Mêciñskich, mia³ siê spotkaæ
z Jerzym Lubomirskim, por. K. Baczkowski, Król Jan Kazimierz w Jasielskiem i Kronieñskiem w styczniu 1656 r.,
Rocznik Jasielski, t. 3, pod red. S. Cynarskiego, Jas³o 1990, s. 14. Jan Stefan Wyd¿ga, który towarzyszy³ królowi na
wygnaniu, podaje w swym pamiêtniku, ¿e króla wita³ w Dukli p. marsza³ek wielki koronny z niema³¹ panów i ludzi
zacnych asystencj¹, por. Jan Stefan Wyd¿ga i jego pamiêtnik spisany podczas wojny szwedzkiej od r. 1655 do 1660,
wyd. K. W. Wójcicki, Warszawa 1852, s. 112-116. Informacjê o pobycie króla w Dukli podaje równie¿ Wespazjan
Kochowski: do Dukli miasta Mêciñskich, odebrawszy wiadomoæ o zbli¿aniu siê króla, wyszed³ mu na spotkanie
marsza³ek koronny Lubomirski, por. W. Kochowski, Lata Potopu 1655-1657, Warszawa 1966, s. 137. Zdaniem Krzysztofa Baczkowskiego, zachowane listy W³adys³awa Lubienieckiego do Jerzego Rakoczego z 4 i 8 stycznia 1656 roku,
pozwalaj¹ zakwestionowaæ pobyt króla w Dukli i wskazuj¹ wyranie na okolice Biecza, jako teren, przez który przeje¿d¿a³ król z Lubowli do Krosna. Lubieniecki stwierdza, i¿ Jan Kazimierz przekroczy³ granicê 4 stycznia, a nastêpnego
dnia by³ podejmowany przez starostê bieckiego Jana Wielopolskiego w Kobylance, pod Bieczem. St¹d (6 stycznia)
uda³ siê do Biecza. Tego samego dnia obecnoæ króla jest równie¿ potwierdzona w Jale. Korespondencja Lubienieckiego, maj¹ca charakter ród³a bezporedniego, zas³uguje na wiêksz¹ wiarygodnoæ, ni¿ porednie relacje Wyd¿gi
i Kochowskiego, por. Baczkowski, op. cit., s. 10-13.
12
13

23

Po¿ary i klêski. R. 1474 wojska Macieja Korwina ³upi¹ i pal¹ miasto doszczêtnie20. R. 1661 panowa³[a]
zaraza. R. 1738 wielki po¿ar niszczy ca³e miasto, a podobno te¿ koció³ i uszkadza pa³ac. R. 1810 po¿ar
miasta niszczy dach i dzwonnicê kocio³a paraf., a r. 1821 wielki po¿ar miasta znowu niszczy koció³ ze
sprzêtami i archiwum, oraz wnêtrze pa³acu. W r. 1849 pustosz¹ pa³ac wojska rosyjskie, a w latach 1884
i 1885 dwa po¿ary dope³niaj¹ zniszczenia miasta. W drugim sp³on¹³ dach kocio³a, uszkodzone zosta³o
sklepienie kocio³a, a tak¿e dzwonnica.
R. 1581 by³y dwa przedmiecia: wy¿sze i ni¿sze (Pawiñski, Ma³op.)
Miejsce urodzenia b³. Jana z Dukli w XV w. (Swieykowski, op. cit.)21
W r. 1741 czy te¿ w r. 1759 zosta³a tu za³o¿ona lo¿a masoñska (K. M. Morawski, Z wieku £azienek, str.
90; Smoniewski, Opis miast Polski, rêkop. Biblioteki Akad. Um., l. 142).
Miasto po po¿arach odbudowane, nie przedstawia zreszt¹ nic godnego uwagi22.
Z dawniejszego opisu: Rynek posiada domy z podcieniami murowanemi (£epkowskiego, noty rêkop.
z r. 1851)23.

K o  c i ó ³ p a r a f . . Maryi Magdaleny. Patron Adam hr. Mêciñski.

Pierwotny koció³ paraf. wsi Dukla, . Marcina, znajdowa³ siê powy¿ej miasta i na wschód od niego,
miejsce to zwano potem: przedmiecie Dukielskie wy¿sze24. S¹ tam szcz¹tki cmentarza kocielnego,
który by³ u¿ywanym do koñca XVIII w25. Koció³ . Marcina uwa¿any by³ ju¿ w r. 1595 za kaplicê.
Istnia³ on jeszcze ok. po³owy XVIII w.
Erekcya nowego kocio³a nie znana. Pocz¹tki jego siêgaj¹ zapewne XV w. Najdawniejsza wzmianka
prawdopodobnie o nim jest z r. 1529, bez wymienienia tytu³u. Tytu³ . Magdaleny po raz pierwszy
wystêpuje w wizycie z r. 159526. Ulega³ ten koció³ po¿arom, prawdopodobnie ju¿ w r. 1474 i mo¿e w r.
173827. W latach 1742-1747 przystêpuje do jego restauracyi Józef Mniszech, a dokoñczy³ jej po przerwie
lat kilkunastu Jerzy Mniszech w latach 1764-176528. W r. 1821 sp³onê³a dzwonnica. Po¿ary r. 1810
i 1885 zniszczy³y dawny dach i organy, uszkodzi³y cianê szczytow¹, sklepienie i dzwonnicê zreszt¹ nie
dotknê³y cech stylowych i dekoracji wnêtrza kocio³a29.
Copia vidim. innovatae erectionis Kajetana Ign. So³tyka b. krak. stwierdza, ¿e w r. 1765 Gregorius
(? zap. Georgius) Vandalinus Mniszech m. nadw. i gen. wielkopol. koció³ z gruntu wedle planu drezdeñskiej kaplicy król. wystawi³ (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851)30. Architektem móg³ byæ Jan Fryderyk
Knobel, albo Jan Krzysztof Knöffel, choæ Leonard Andrys by³ zdaje siê wspó³czenie nadwornym

20
Rozmiary rzeczywistych zniszczeñ spowodowanych najazdem wêgierskim w roku 1474 trudne s¹ dzi do
oszacowania. Sk¹din¹d wiemy, i¿ w roku 1507 miasto (zapewne na skutek jakiego kolejnego kataklizmu) otrzyma³o
od Zygmunta Starego zwolnienie od wszelkich wiadczeñ na okres 8 lat. Por. Wyrozumski 1972, s. 117.
21
Por. H. E. Wyczawski, Jan z Dukli, has³o [w:] Hagiografia Polska, t. 1, Poznañ 1971, s. 587; C. Niezgoda,
Kronieñski Franciszkanin  w. Jan z Dukli, [w:] Koció³ i klasztor franciszkañski w Kronie  przesz³oæ oraz dziedzictwo kulturowe. Materia³y z sesji naukowej Krosno, listopad 1997, Krosno 1998, s. 252.
22
Zabudowa miasta silnie zniszczona podczas tzw. operacji dukielsko-preszowskiej w 1944 roku. Po II wojnie
wiatowej odbudowane, z zachowaniem dawnego rozplanowania.
23
Podcienia wschodniej pierzei placu rynkowego zachowane by³y jeszcze oko³o roku 1895, na co wskazuje
wydana w tym czasie pocztówka z widokiem rynku dukielskiego.
24
Informacjê tê Tomkowicz podaje za Swieykowskim, jednak¿e jest to lokalizacja b³êdna. Koció³ w. Marcina
po³o¿ony by³ bez w¹tpienia w zachodniej czêci miasta, w obrêbie dawnego Przedmiecia Wy¿szego  dzi Nadole.
25
Dzi po tym cmentarzu nie zosta³y ju¿ ¿adne lady.
26
Mowa tu o najstarszej wizytacji przeprowadzonej z polecenia kardyna³a Jerzego Radziwi³³a. W tym czasie
koció³ posiada³ murowane prezbiterium i drewniany korpus nawowy. Por. tak¿e KZS 1977, s. 13.
27
Wtedy sp³on¹³ ostatecznie stary, drewniany korpus nawowy.
28
Przerwa w pracach budowlanych zwi¹zana by³a z kolejnym po¿arem wi¹tyni, który mia³ miejsce w roku
1758, por. KZS 1977, s. 13.
29
Koció³ ponownie uszkodzony podczas dzia³añ wojennych w 1944 roku, sp³onê³a wówczas konstrukcja
dachu, czêciowo zniszczone zosta³o równie¿ sklepienie nawy.
30
Najpewniej w nowej fundacji wykorzystano mury gotyckiego prezbiterium.
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architektem Mniszchów31. Rzebiarzem dekoratorem i twórc¹ figur o³tarzowych W³och lub Sas, ze
szko³y Lerenza Matelli (Swieykowski, Monografia Dukli, 130-131)32.
Spis proboszczów, prebendarzów i wikarych 1529-1901 r. na podstawie dokumentów kocielnych zestawi³
Swieykowski, op. cit. str. 173.

3/8 1893
Budynek oryentowany, murowany z ceg³y, tynkowany, jednonawowy z prezbiteryum
wê¿szem zakoñczonem 3 bokami szecioboku (fig. )33. Przy fasadzie zachodniej niska przybudowa z fasad¹ wklês³o wygiêt¹ stanowi kruchtê. Po bokach nawy, przy czêci jej wschodniej
po jednej kaplicy nakrytej dachem w kszta³cie kopu³y z latarni¹. Kaplice te jednakowe, ni¿sze
od kocio³a, zbudowane s¹ (zapewne jako póniejsze dodatki do kocio³a) na rzucie poziomym
prostok¹ta po³¹czonego z po³ow¹ omioboku34. Strona prostok¹tna przytyka do nawy. Omiobok po stronie przeciwnej nadaje im w widoku zewnêtrznym pozory budowli centralnych.
Razem z naw¹ i prezbiteryum tworz¹ one na planie kszta³t krzy¿a. Po bokach reszty nawy
ni¿sze przybudowy mieszcz¹: sk³ad i sionkê boczn¹. W przed³u¿eniu ich po drugiej stronie
kaplic niskie przybudowy po bokach prezbiteryum s¹ zakrysty¹ i sionk¹. Sionka podobno by³a
dawniej zakrysty¹, a zakrystya skarbcem. Okna nawy i prezbiteryum prostok¹tne, w górze
zamkniête odcinkiem ko³a, okna za kaplic zamkniête ³ukiem sp³aszczonym. Fasady podzielone s¹ pionowo lizenami, a w górze uwieñczone bogatym w profilowania gzymsem. Zewnêtrze
przedstawia siê skromnie, wskutek po¿arów i restauracyj straci³o podobno wiele szczegó³ów
pierwotnych, zachowa³o jednak g³ówne cechy stylu barokowego (fig. ). Górna czêæ ciany
szczytowej fasady zachodniej, o spadach falisto wygiêtych, po zniszczeniach nieumiejêtnie
jest odbudowan¹. Dach obecnie jest cynkowy35, nad dachem nawy wie¿yczka sygnatury nowa.
W n ê t r z e nakryte jest sklepieniem beczkowem z lunetami, podzielonem gurtami na przês³a. Jednoprzês³owe prezbiteryum z naddan¹ po³ow¹ szecioboku, jest równej wysokoci jak
nawa (13.20 m.). D³ugoæ 8.50 m., szer. 7.90 m. Zachowa³o ono plan i dobre mury dawniejszej
budowy gotyckiej z XV w36. Nawa d³ug. 14.85 m, szer. 9.68 m, dobudowana zap. w XVIII w.
ma ciany podzielone pasami pilastrów porz¹dku toskañskiego (fig. ) na trzy pola. Do³em
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31
Powy¿sze atrybucje pozbawione s¹ dokumentacji ród³owej. Wród potencjalnych projektantów kocio³a
dukielskiego wymieniæ jeszcze mo¿na nazwisko Piotra Polejowskiego (brata znanego snycerza lwowskiego Macieja).
32
Te atrybucje zosta³y ju¿ dawno odrzucone. Bez w¹tpienia twórcami wyposa¿enia dukielskiego byli rzebiarze lwowscy. Por. A. Bochnak, Ze studiów nad rzeb¹ lwowsk¹ w epoce rokoka, Kraków 1931, s. 64-72. Jeszcze przed
II wojn¹ wiatow¹ wyposa¿enie kocio³a parafialnego w Dukli Tadeusz Mañkowski uzna³ w ca³oci za dzie³o Jana
Obrockiego, por. T. Mañkowski, Lwowska rzeba rokokowa, Lwów 1937, s. 124-126. Ustalenia Mañkowskiego powtórzyli autorzy Katalogu zabytków sztuki, por. KZS 1977, s. 15, il. 324-326. Obecnie z Obrockim ³¹czone s¹ ju¿ tylko dwa
geniusze s³awy umieszczone na cianach prezbiterium, por. Z. Prószyñska, A. Betlej, Obrocki Jan, has³o [w:] SAP, t. 6,
Warszawa 1998, s. 207; J. K. Ostrowski, W krêgu Mistrza Pinsla. W zwi¹zku z wystaw¹ w Olesku i we Lwowie, FHA,
(26), 1990 s. 157-159; Jednolitoæ wystroju rzebiarskiego kocio³a w Dukli zakwestionowa³ Zbigniew Hornung. Id¹c
ladem Bochnaka powi¹za³ on rzeby dukielskiego o³tarza g³ównego z wystrojem kocio³a parafialnego w Buczaczu
i zwi¹za³ je z rzebiarzem lwowskim Franciszkiem Olêdzkim, por. Z. Hornung, Majster Pinsel snycerz. Karta z dziejów
polskiej rzeby rokokowej, Wroc³aw 1976, s. 137. Zdaniem Jana K. Ostrowskiego, identyfikacja dokonana przez Hornunga nie jest wykluczona, opiera siê ona jednak tylko pozornie na danych archiwalnych., por. Ostrowski, W krêgu Mistrza
Pinsla , s. 159; ten¿e, Z problematyki warsztatowej i atrybucyjnej rzeby lwowskiej w XVIII wieku, [w:] Sztuka Kresów
Wschodnich. Materia³y sesji naukowej, pod red. J. K. Ostrowskiego, Kraków 1994, s. 84-86.
33
Por. KZS 1977, s. 13-14, il. 22-23, 25, 27.
34
Kaplice zosta³y dobudowane w latach 1764-1765, staraniem Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha i jego
¿ony Marii Amalii z Brühlów, por. KZS 1977, s. 17.
35
W latach osiemdziesi¹tych XX stulecia blachê cynkow¹ zast¹piono miedzian¹.
36
Spostrze¿enie trafne, jednak zasiêg i stopieñ zachowania tej budowli gotyckiej wymagaæ bêdzie w przysz³oci przeprowadzenia badañ architektonicznych.
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obiega ciany cokó³ drewniany, tworz¹c piedesta³y pilastrów, które te¿ maj¹ kapitele z drzewa
z³oconego. Pola cian miêdzy parami pilastrów zdobi¹ ³uki na³êczy wype³nione w dwóch przês³ach zachodnich cianami wg³êbionemi, w polach za trzecich, wschodnich przebite arkady
wiod¹ do kaplic. Pilastry dwigaj¹ architraw p³aski zakoñczony listw¹ z podkrojkiem; nad ni¹
fryz, nad którym przechodzi ca³¹ d³ugoæ cian gzyms trójdzielny, którego zasadnicze czêci
oddzielone s¹ cienk¹ listewk¹. Architraw, fryz i dolna czêæ gzymsu zapomoc¹ zawroci tworz¹
wystêpy nad ka¿dym pilastrem, reszta za cz³onków gzymsu przechodzi prost¹ lini¹ przez ca³¹
d³ugoæ cian. Okna mieszcz¹ siê nad gzymsem w lunetach. Wystêpy wiêksze muru przy zetkniêciu nawy z prezbiteryum tworz¹ rodzaj têczy. W prezbiteryum s¹ pilastry pojedyncze, które
w naro¿nikach przy spotkaniu z wielobokiem apsydy, s¹ pod k¹tem rozwartym za³amane. Gzyms
g³ówny nawy przechodzi te¿ do prezbiteryum, i tu za w. o³tarzem przerwano go, topi¹c jego
koñce w cianach, co wytwarza efekt ujemny.
C h ó r o rg a n o w y, przy cianie zachodniej, nad wejciem (fig. ), spoczywa na dwóch
s³upach kwadratowych, pomiêdzy którymi przerzucono 3 arkady pó³koliste, lecz wyginane
w rzucie poziomym. Arkada rodkowa wystêpuje najdalej naprzód w nawê. Tworzy on [chór]
rodzaj portyku fantastycznego. Pomiêdzy archiwoltami arkad i wzd³u¿ frontowej ciany s³upów
umieszczono pilastry z rzebionymi z drzewa kapitelami kompozytowymi przezroczym ornamentem nakrywaj¹ce lico pilastru, od nich w dó³ sp³ywa po licu pilastru feston ró¿. Kapitele te
i ornamenty s¹ z³ocone. Pe³ny parapet uwieñczony jest bogatym gzymsem. Zworniki archiwolt
maj¹ kszta³t konsol wolutowych, na których spoczywaj¹ niewielkie wazy kamienne, rzebione, zakoñczone pêkiem kwiatów37. Z boku zworników sp³ywaj¹ po górnym profilu archiwolt
lekkie festony kwiatów i lici. Podobn¹ jest ornamentacya rzebiona cian nawy, tylko pilastry
(fig. ) nie maj¹ tu kapitelów drewnianych, a za to lico ich ujête jest bogatemi listwami i skrêtami tworz¹cymi filunek, w którego górnej czêci umieszczono wisior rzebiony z drzewa
i z³ocony, przezroczy, bardzo wdziêcznego rysunku w rozwiniêtym stylu rocaille (Ludwik XV).
Podobnych wisiorów reszty s¹ te¿ na pasach sklepienia  wiêkszoæ ich uleg³a zniszczeniu,
zapewne w czasie po¿arów. Tê ozdobê plastyczn¹, niezmiernie szlachetn¹, dope³nia harmonijnie i efekt potêguje malowanie wnêtrza kocio³a, w tonie blado ró¿owym, na którego tle wykonano dekoracyê farb¹ bia³¹, cieniowan¹, i z³otem. Dekoracya ta, g³ównie pilastrów, równie¿
jest w stylu rocaille, z motywami rolinnemi i muszlowemi. Na fryzie belkowania cian g³ównych wystêpuje motyw skrzy¿owanych ga³¹zek palm i wawrzynu; na polach za parapetu chóru
muzycznego s¹ emblemata muzyczne. Na pasach podzia³owych sklepienia malowanie en grisaille przedstawia ramy podwójne wype³nione motywami rolinnemi, muszlami i z³ocon¹ kratk¹; w polach za miêdzy pasami kompozycye perspektywiczne ze scenami z ¿ycia Maryi Magdaleny (fig. ) ujêto w architekturê fantastyczn¹ z³o¿on¹ z gzymsów k¹towo za³amanych
owitych festonami kwiatów i z konsol o silnych wolutach38. Naro¿niki wype³niaj¹ wazy w stylu
rocaille i wieñce kwiatów. Malowanie wybornie ³¹czy siê z podzia³em sklepienia, i ³udz¹co
naladuje architekturê i rzebê, tak perspektyw¹ jak wiat³ocieniem. Sceny obrazowe pêdzla
mo¿e tego samego co obraz g³ówny o³tarza w., trzymane w bladych tonach, przez po¿ary ucierpia³y i straci³y delikatnoæ cieniowania, ich perspektywa sklepienna jest mniej doskona³a jak
w czêci ornamentalnej i architektonicznej.

37
Obecnie zachowa³ siê tylko wazon rodkowy, brak dwóch bocznych. Pozosta³e detale dekoracji parapetu
chóru muzycznego zachowane s¹ niemal w ca³oci, czêciowo rekonstruowane w wieku XX.
38
Malowid³a dukielskie, przypisywane Antoniemu Stroiñskiemu, zosta³y silnie zniszczone w 1944 roku. W latach
1965-1966 by³y konserwowane i w znacznej czêci rekonstruowane przez art. mal. Konstantego Tiunina, por. KZS
1977, s. 15, il. 196. W roku 2002 art. kons. Aleksander Ma³ecki rozpocz¹³ ponown¹ konserwacjê malowide³.
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Ozdoba cian prezbiterium nie wi¹¿e siê organicznie z dekoracy¹ nawy i stanowi przejcie do rzeby figuralnej. Za podstawê jej u¿yto drzwi przeciwleg³ych, ujêtych w obramienia
drewniane, nad któremi okaza³e supraporty rzebione z drzewa i z³ocone utworzone s¹ z kartusza w otoczeniu splotów ró¿y i trofeów wojennych. W polu kartuszów s¹ rytowane herby: nad
drzwiami do zakrystyi  Brühlów, a nad drzwiami do sionki bocznego wejcia  Mniszchów
(fig. ). Nad supraportami p³aszczyznê ciany wype³niaj¹ wielkie kompozycye p³askorzebione z gipsu i drzewa: anio³ s³awy unosz¹c siê na ob³okach trzyma portret: nad drzwiami do
zakrystyi fundatora, Jerzego Mniszcha, marsz. nadw. kor., nad drzwiami do sieni Maryi Amelii
z Brühlów, ¿ony jego (fig. )39. Portrety w ramach eliptycznych, drewnianych, ozdobnych, s¹
olejne na p³ótnie, pierwszorzêdnej wartoci artystycznej, lecz ucierpia³y od po¿arów.
Kaplice dwie, po bokach nawy kocio³a, P. Jezusa po³udniowa i pó³nocna M. Boskiej,
dawniej zdaje siê Ró¿añcowej, teraz Czêstochowskiej, po³¹czone s¹ z wnêtrzem jego niezupe³nie organicznie, przez przebicie arkad wiod¹cych do nich w murze, który stanowi t³o archiwolt
cian bocznych nawy40. Wnêtrze ich jest centralnem na rzucie poziomym elipsy, której osie
krótsze, równoleg³e do osi pod³u¿nej kocio³a mierz¹ 5.65 m, a osie d³u¿sze 6,20 m. Dekoracya
cian bardzo podobna do dekoracyi nawy utworzon¹ jest przez podzia³ pionowy za pomoc¹
pilastrów, których piedesta³y powsta³y przez zawrócenie stereobatu obiegaj¹cego wnêtrze kaplic.
Bazy attyckie i kapitele korynckie pilastrów s¹ z drzewa, rzebione i z³ocone, doskona³ego
wykonania. Zamiast kwiatu kapitelowego wprowadzono herb Mniszchów. Dziesiêæ tylko kapiteli w obu kaplicach utrzyma³o siê, resztê zniszczy³y po¿ary. Wy¿ej belkowanie korynckie uproszczone sk³ada siê z architrawu, fryzu o malowanym motywie ¿³obkowania i okaza³ego gzymsu.
Kopulaste sklepienie zakoñcza latarnia o okienkach eliptycznych. Po pilastrach sp³ywaj¹ wisiory przezrocze rokokowe drewniane i z³ocone, z muszlami, kwiatami i emblematami. W kaplicy
po³udniowej u¿yto tu emblematów Mêki Pañskiej, w pó³nocnej motywu korony  mo¿e przez
alluzyê do koronacyi obrazu Matki B. Czêstochowskiej, umieszczonego w o³tarzu. Dekoracya
malowana trzymana jest w kolorycie podobnym jak w nawie kocio³a. W kopule przedstawia
balustradê w skróconym widoku dolnym, na której rozmieszczono urny. Z poza niej wychodz¹
pasy podzia³owe, odpowiadaj¹ce pilastrom. Pola miêdzy pasami wype³niaj¹ obrazy alegoryczne,
o tonach bladych. Po¿ary zniszczy³y znacznie to malowanie, niektórych partyi zaledwie zosta³y
lady. ciany boczne na osi krótszej o¿ywiono lustrami we framugach naprzeciw siebie
umieszczonych. Ka¿de z nich zestawione jest z 25 tafel wierciadlanych kwadratowych, u³o¿onych w 3 poziome rzêdy i przymocowanych po rogach rubami41, które w kaplicy po³udniowej
s¹ z bronzu, w kszta³cie rozetek starannej roboty. Ca³e lustra ujêto w ramy drewniane z³ocone,
u do³u prostok¹tne, w górze falisto wygiête i zakoñczone przezroczem muszlowem, nad którem
jest drewniana draperya, bia³a ze z³otem, podpiêta sznurami. Wysokoæ ram luster: 4 m., szerokoæ: 1.87 m.
Posadzka kocio³a jest w szachownicê z czarnego i ¿ó³tego marmuru krajowego*. W prezbiteryum i kaplicach poziom jest wy¿szy, a przejcie stanowi stopieñ z marmuru czarnego,
o profilu wa³ka z listewk¹ od spodu. Podobny stopieñ stanowi podstawê balustrady przed o³tarzem w.
*
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Zapewne z Paczó³towic. Robi³ j¹ kamieniarz z Czerny (ob. wiejkowski, Monografia Dukli, 113).

39
Obecnie portrety Mniszchów przeniesiono na po³udniow¹ i pó³nocn¹ cianê w zachodnim przêle nawy.
Zob. tak¿e KZS 1977, s. 16, il. 284-285.
40
Wyposa¿enie i wystrój rzebiarski kaplic by³y gruntownie konserwowane w latach 1999-2001 przez art.
kons. Kazimierê Wajdê i art. kons. Aleksandra Ma³eckiego.
41
Silnie zniszczone lustra zosta³y wymienione na nowe podczas ostatniej konserwacji.
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Z a k r y s t y a przy prezbiteryum z pó³nocy przybudowana, jest przestrzeni¹ prostok¹tn¹,
krzy¿owo zasklepion¹. ciany malowane na tle ró¿owym maj¹ ornamenta en grisaille ze z³otem, podobne do dekoracyi wnêtrza kocio³a. Na sklepieniu malowid³o alegoryczne przedstawia krwaw¹ i bezkrwaw¹ ofiarê, w jasnych tonach wykonane farbami wodnemi. U do³u napis
na kartuszu:
ECCE AGNUS DEI, QUI TOLLIT PECCATA MUNDI
Sionka po stronie przeciwleg³ej, dawny s k a r b i e c , przestrzeñ zupe³nie podobna do zakrystyi, z nowszem wejciem w cianie wschodniej, ma na sklepieniu wymalowan¹ ofiarê Moj¿esza i napis u do³u na kartuszu:
DIXIT DOMINUS AD MOYSEM ALTARE DE TERRA FACIETIS MIHI, ET
OFFERETIS SUPER EO HOLOCAUSTA ET PACIFICA VESTRA, OVES VESTRAS,
ET BOVES, QUOD SI ALTARE LAPIDEUM FECERIS MIHI, NON AEDIFICABIS
ILLUD DE SECTIS LAPIDIBUS
K r u c h t a wejcia g³ównego przy fasadzie zachodniej jest przestrzeni¹ prostok¹tn¹ (4 m.
x 5.35 m) zasklepion¹ krzy¿owo; ciany i sklepienie maj¹ na tle blado ró¿owem malowane
dekoracye bia³e cieniowane i z³ote, o motywach muszlowych.
Architektura i dekoracya kocio³a, zw³aszcza wnêtrza jego razem z wyposa¿eniem jego
i sprzêtami, ³¹czy siê w ca³oæ jednolit¹ i szlachetn¹, o cechach sto³ecznych  nie prowincyonalnych. Wykonanie szczegó³ów jest artystyczne, niepoledniej miary. Nosi ona znamiona baroku w³oskiego przechodz¹cego w rokoko zostaj¹ce pod wp³ywem francuskim. Niektóre szczegó³y za¿ywaj¹ co ze stylu Ludwika XVI. Ogólny charakter ornamentacyi przypomina rokoko
saskie. Rzeby figuralne s¹ pod wyranym wp³ywem rzeb Berniniego, które w XVIII w. w Drenie by³y ulubione.
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O³tarze
O³tarz w. (fig. ) z drzewa, ma wys. oko³o 11 m. Budowa jego, o szczegó³ach w porz¹dku
kompozytowym odznacza siê okaza³oci¹ i lekkoci¹ architektonicznej kompozycyi i dekoracyi
rzebiarskiej. Malowany jest w tonie ¿ó³to-zielonawym, w zielone ¿y³ki marmurowe, z bogatemi
z³oceniami42. Cztery pos¹gi bia³e na konsolach: Mi³oæ, Wiara, Nadzieja, Pokora43, wysokoæ
1.80 m., odznaczaj¹ siê znakomit¹ technik¹ rzebiarsk¹. Na obdasznicach w górze klêcz¹ bia³e
pos¹gi anio³ów.
Obraz g³ówny, olejny na p³ótnie: . Marya Magdalena na puszczy, szko³y w³oskiej XVIII
w., w rodzaju Pompea Battoni, ale s³abszy, bardzo zniszczony44. W kondygnacyi górnej pole
obrazowe wype³nia p³askorzeba: Widzenie Maryi Magdaleny45. Na mensie drewnianej i profilowanej, w kszta³cie sarkofagu, stoi cyboryum, wys. 2 m, szer. 2.10 m. w kszta³cie ma³ego o³tarza,
o architekturze w porz¹dku kompozytowym o bogatej ornamentacyi rzebionej drewnianej
rolinnej i muszlowej, przestrzenie miêdzy kolumnami i pilastrami jego wype³niaj¹ zwierciad³a
(fig. ).

Aktualnie konserwowany przez art. kons. Aleksandra Ma³eckiego.
Rzeba dukielska bêd¹ca w rzeczywistoci przedstawieniem w. Marii Magdaleny, jako personifikacji Pokuty,
sta³a siê motywem bardzo popularnym i to nie tylko w rodowisku lwowskim. Zdaniem Jana K. Ostrowskiego kompozycja ta zosta³a oparta na konkretnym  jak dot¹d niezidentyfikowanym  wzorze graficznym. Por. Ostrowski, W krêgu
Mistrza Pinsla , s. 160.
44
Spostrze¿enie trafne, istotnie obraz dukielski jest niew¹tpliwie kopi¹ obrazu Pompeo Batoniego z 1746
roku. Po II wojnie wiatowej dzie³o zosta³o przekazane do zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Przemylu. W Dukli
zast¹pi³a go kopia wykonana w 1948 roku przez malarza Stanis³awa Jakubczyka. Por. KZS 1977, s. 15.
45
Kompozycja utrzymana zosta³a w konwencji scen Noli me tangere, por. KZS 1977, s. 15, il. 326.
42
43
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Dwa o³tarze boczne, stoj¹ce w nawie naprzeciw siebie, s¹ w rozmiarach skromniejszych
zastosowane do o³tarza wielkiego, tak co do architektury i rzeby, jak co do koloru. Na piedesta³ach i predelli nowym motywem jest kratka przezrocza z³ocona, a w górnej kondygnacyi
chmurki bia³e. W rodkowem polu, w obramieniu u góry wielok¹tnem mieci siê obraz, w o³tarzu strony po³udniowej: . Rodzina46, w przeciwleg³ym: Widzenie . Jana z Dukli47. Obrazy s¹
z XVIII w., o uk³adzie teatralnym, w nowszych czasach nieudolnie przemalowane.
A m b o n a drewniana w za³omie pilastrów têczy  po stronie pó³nocnej  bogato rzebiona
i malowana podobnie do o³tarzy, wspiera siê na 4 konsolach zbiegaj¹cych siê u spodu w grono
winne48 Na wystaj¹cej krawêdzi dolnej usadzone s¹ bia³e pos¹gi czterech doktorów Kocio³a
w pozach zmanierowanych. Z przodu parapetu p³askorzeba przedstawia Kazanie . Jana na
puszczy49. W górze zaplecku, którego filunek zdobi p³askorzebiony wisior kwiatowy z emblematami kaznodziejstwa, wznosi siê wsparty na dwóch bocznych konsolach baldachim drewniany, z udanym z drzewa lambrekinem zwieszonym. Nad bogatym gzymsem wznosi siê zakoñczenie w kszta³cie czterech odwróconych konsol, zbiegaj¹cych siê ku rodkowi w górze i dwigaj¹cych platformê. Na dolnych limacznicach tych konsol podskakuj¹ 4 anio³ki trzymaj¹ce wstêgê
z reszt¹ zniszczonego napisu:
... MEAE VOCEM MEAM AVDIVNT50
Przedzia³y miêdzy dolnemi wolutami zdobi¹ kwiaty i emblemata: Baranek itd. Na platformie stoi pos¹g du¿y, [Chrystusa Dobrego Pasterza] w pozie teatralnej, zakoñczaj¹cy kompozycyê przypominaj¹c¹ baldachim Baltazara Permosera nad ambon¹ kocio³a nadwornego w Drenie51.
Drzwi z prezbiteryum do zakrystyi i przeciwleg³e do sionki bocznej, drewniane o panelach
falisto zaokr¹glonych, maj¹ t³a malowane jak o³tarze i inne sprzêty kocio³a, profile z³ocone52.
Wys. 2.05 m.; szer. 1.08 m.
Obrazy
Prócz wy¿ej wspomnianych (Magdalena w o³tarzu w., S. Rodzina i Widzenie Jana z Dukli
w o³tarzach bocznych, M. Boska Ró¿añcowa i P. Jezus w feretronie, tudzie¿ portrety Jerzego
Mniszcha i Amelii z Brühlów Mniszchowej, wprawione w supraporty w cianach prezbiteryum)
obraz M. Boskiej w o³tarzu kaplicy po³udniowej, malowany na p³ótnie naklejonym na desce,
z po³owy XVII w., zniszczony53. Liczne dziury od gwodzi wskazuj¹, ¿e niegdy przybita by³a
sukienka z blachy i korony nad g³owami M. Boskiej i Chrystusa.

Dzi ju¿ go nie ma, zosta³ zast¹piony nowszym obrazem w. Antoniego.
Oryginalny obraz z 1746 roku zosta³ przekazany do zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Przemylu. Na
miejscu zast¹pi³a go kopia wykonana w latach 1948-1949 przez Stanis³awa Jakubczyka.
48
Barokowy korpus ambony wykonany zosta³ w roku 1746, najpewniej z fundacji Józefa Wandalina Mniszcha.
W latach 1772-1773 zosta³ on uzupe³niony rokokowymi ornamentami snycerskimi i rzebami (m.in. posadowionymi na
wolutach wyobra¿eniami czterech Ojców Kocio³a: . Augustyna, Hieronima, Ambro¿ego i Grzegorza Wielkiego),
por. KZS 1977, s. 16, il. 152.
49
P³askorzeby tej nie ma ju¿ dzisiaj, zaginê³a lub zosta³a zniszczona w niewyjanionych okolicznociach.
50
Napisu tego ju¿ nie ma. Resztek jego nie uda³o siê odnaleæ nawet podczas ostatniej konserwacji.
51
W roku 2000 ambona poddana zosta³a kompleksowym zabiegom konserwatorskim, które wykona³ art. kons.
Aleksander Ma³ecki. Podczas konserwacji ods³oniêto i czêciowo zrekonstruowano pierwotn¹ marmoryzacjê korpusu
oraz polichromie rzeb figuralnych, wykonane technik¹ bieli polerowanej.
52
Obecnie przemalowane w kolorze koci s³oniowej, oczekuj¹ na profesjonaln¹ konserwacjê.
53
Dzi obrazu tego nie ma w kociele, zosta³ zast¹piony kopi¹ z roku 1966, umieszczon¹ w nastawie o³tarzowej kaplicy pó³nocnej.
46
47
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Rzeby
K r u c y f i k s na mensie o³tarza w. wysokoci 0.73 m. Na ga³êzi drewnianej dziwacznie
pokrêconej i kolorem koralowym pomalowanej postaæ Chrystusa rzebiona z koci s³oniowej,
wys. 0.15 m; kociane równie¿: tytu³ u góry i trupia g³ówka u do³u. Podstawa drewniana naladuje ska³y54.

Dawny opis: Chrystus na krzy¿u kszta³tu rogu jeleniego, czerwono pomalowanym. Mia³ to byæ dawniej
koral wielkiej ceny, póniej drzewem zast¹piony (Mieczys³awa Potockiego, Opis Krosna i okolicy,
przys³any Bielowskiemu w r. 1869, Ossolineum, rêkop. Nr 2250).

K r u c y f i k s y, 4 sztuki, ma³e na o³tarzach bocznych i w kaplicach. Podstawy drewniane,
rzebione s¹ w stylu rocaille.
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 7b rêkopisu:
Swieyk. fig. 24.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 7b rêkopisu:
Swieyk. fig. 23

F e r e t r o n (fig. ), bardzo bogato rzebiona z drzewa rama, na nó¿kach z wolut, sk³ada
siê z wolut, muszli i kwiatów ró¿y; na tle malowanem jak o³tarze, ornamentacya z³ocona. Wysokoæ 1.06 m., szeroæ najwiêksza 1.04 m. Rama obejmuje 2 obrazy olejne na p³ótnie, wysokoæ
0.82 m., szerokoci 0.47 m. Po stronie g³ównej: M.B.Ró¿añcowa  m³ody rycerz w zbroi przy
którym le¿y korona królewska, i kobieta w koronie, klêcz¹ przed M. Bosk¹ z Dzieci¹tkiem
unosz¹c¹ siê w powietrzu i rozdaj¹c¹ ró¿añce; w g³êbi ubodzy starcy i kobiety, stoj¹c i klêcz¹c
wyci¹gaj¹ rêce. Po stronie odwrotnej: ma³y Pan Jezus z jab³kiem wiata stoi na monogramie
IHS u³o¿onym z bere³. Oba obrazy szko³y w³oskiej XVIII w. o bardzo dobrej technice, nieumiejêtnie restaurowane55.
C h r z c i e l n i c a drewniana naprzeciw ambony, w nawie56, wysokoci z wiekiem 1.95 m.,
rednicy najwiêkszej 0.76 m. ma kszta³t wazy czworobocznej o naro¿nikach zaokr¹glonych;
spód, naro¿niki i wieko owalne w stylu rocaille. Wszystkie profile bogate. W górze wieka
pos¹¿ek Dzieci¹tka Jezus, niepoledniej wartoci artystycznej. Dzie³o to znakomite snycerstwa
XVIII w. zniszczone mocno, zepsuto jeszcze w ostatnim czasie przez przerobienie nogi i spodu,
tudzie¿ przez szpetne przemalowanie.
Zacheuszki, dwanacie sztuk, na pilastrach nawy i prezbiteryum zawieszone, s¹ to wieczniki przytwierdzone u do³u ram eliptycznych drewnianych, przezroczych z³oconych, rzebionych
bardzo artystycznie, z powik³anych motywów muszlowych i rolinnych (fig. ), które obejmuj¹ wierciad³o57. Zakoñcza je w górze korona 5 listna. Wymiary ca³oci: wysokoæ 1.02 m.,
szerokoæ 0.60 m.
Zwierciade³ka z kandelabrami, 5 sztuk, z których jedna zniszczona bardzo, na pilastrach
kaplicy P. Jezusa, po³udniowej. Ramy drewniane, rzebione i z³ocone, w stylu rokoko, wys.
0.78 m., szer. 0.47 m. U do³u wychodz¹ z ram po 2 ramiona na wiece. Rysunek wyborny,
ornament szlachetny rozwiniêty, robota przeliczna. Takie same znajduj¹ siê w zamku król.
w Drenie, w sypialni Augusta II.
Sprzêty drewniane
K o n f e s j o n a ³ y. Wielki drewniany, w arkadzie na lewo od wejcia g³ównego, ozdobiony
kolumnami i pilastrami; nad kolumnami s¹ woluty z bia³ymi anio³kami. Nasadê górn¹ zdobi
bia³e popiersie . Ignacego Loyoli. T³a malowane zielonkawo-¿ó³to, w ¿y³ki zielone, jak o³ta-

54
55
56
57
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Obecnie krucyfiks ten zamocowany jest w zwieñczeniu nadstawki szafy zakrystyjnej.
Ani tego feretronu, ani tych obrazów nie ma ju¿ dzi w kociele.
Por. KZS 1977, s. 18, il. 162. Ostatnio przeniesiona do kaplicy po³udniowej p.w. w. Józefa,
Obecnie zachowa³o siê ju¿ ich tylko dziesiêæ, por. KZS 1977, s. 16, il. 189.

rze58. Ozdoby rolinne i muszlowe z³ocone. Ma³y, na lewo od wejcia g³ównego, podobnie
malowany, ozdobiony ornamentacy¹ bogat¹ rzebion¹, z³ocon¹, w stylu saskiego rokoka, bardzo
³adnego rysunku.
£ a w k i w liczbie 12, rozmiarami i kszta³tem zastosowane do miejsca ustawienia, o profilach
rokokowych i liniach falistych, odznaczaj¹ siê lekkoci¹ wygiêæ, a rysunkiem i wykonaniem
nale¿¹ do piêknych mebli XVIII w. Malowane i z³ocone jak o³tarze59.
S z a f a okaza³a w zakrystyi, zajmuj¹ca ca³¹ tyln¹ cianê naprzeciw wejcia, malowana
kolorem ¿ó³to-zielonkawym, ze z³oceniami na rzebionych ornamentach60. Sk³ada siê z czêci
dolnej, wys. 0.91 m., na stopniu z szufladami, które s¹ zamykane drzwiowemi skrzyd³ami
profilowanemi i z czêci górnej wys. 1.20 m. traktowanej architektonicznie, podzielonej pilastrami o kapitelach korynckich delikatnie rzebionych. rodek pó³kolisto naprzód wysuniêty,
ma drzwi z lustrami i bogatsz¹ ornamentacyê, ujêt¹ obustronnie kolumienkami. Nad piêknie
profilowanem belkowaniem stoj¹ lekkie wazki rokokowe, a miêdzy niemi kartusze z wisiorami
ró¿. Nad rodkow¹ czêci¹ jest jeszcze bogatsza nasada ornamentalna. Szafa jest wymieniona
w rachunkach z r. 176461.
Wi e s z a d e ³ k o na rêczniki w zakrystyi, z drzewa rzebione i z³ocone, motywami rokokowemi i wykonaniem przypomina zacheuszki kocio³a62.
Dawne opisy: Inwentarz z r. 1784 wspomina, ¿e na chórze muzycznym, znajduje siê  organum novum sonorissimum vocum 7 deauratum et vernice contectum. Zapewne organy by³y zewnêtrznie dostosowane do ca³ej dekoracji kocio³a (Swieykowski, op. cit. 80-81). Uleg³y one po¿arowi w r. 1810 (tam¿e,
str. 72).

Pomniki i epitafia
Sarkofag Maryi Amelii z Brühlów Mniszchowej, ¿ony Jerzego Augusta Mniszcha, marsz. nadw. kor., jener. wielkop., kaszt. krak., +1772 r. stoi na rodku kaplicy po³udniowej, P. Jezusa (fig. )63. Jest on z marmuru czarnego z Dêbnika pod Krzeszowicami, w ¿y³ki
bia³e*. Na stopniu marmurowym wznosi siê cokó³ podobnego rzutu poziomego, a nad nim
po³¹czony zapomoc¹ wa³ka wród dwóch wciêæ, piedesta³ maj¹cy sp³ywek wklês³y, wy¿ej ³agodnie siê zwê¿aj¹cy. Gór¹ zakoñcza go uproszczone belkowanie, ze znacznie wystêpuj¹cym p³askim
profilowanym gzymsem okapowym, obwodz¹cym poziom¹ p³ytê nakrywaj¹c¹. Wszystkie te
czêci piedesta³u maj¹ rzut poziomy prostok¹ta o wst¹pionych zaokr¹gleniach naro¿ników.
Rozmiary z³o¿onego z 5 bry³ marmuru czarnego sarkofagu u podstawy nad stopniem: d³ug.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 10 rêkopisu:
Swieyk. fig. 26

*
Poszlaki, niemal dowody co do pochodzenia marmuru krajowego [-] podaje Swieykowski, op. cit. str.
113. Artysta-rzebiarz pomnika pozostaje dot¹d nieznany. Sarkofag robi³ zapewne kamieniarz z Czerny.

58
Podczas ostatniej konserwacji, prowadzonej w 1999 roku przez art. kons. Piotra Fr¹czka, przywrócona
zosta³a pierwotna kolorystyka tego mebla.
59
Obecnie przemalowane, wymagaj¹ przeprowadzenia profesjonalnej konserwacji.
60
Obecnie przemalowana w kolorze koci s³oniowej, wymaga (jak ca³e wyposa¿enie zakrystii) przeprowadzenia profesjonalnych prac konserwatorskich.
61
Por. KZS 1977, s. 16.
62
Zachowane do dzisiaj, silnie zniszczone, wymaga konserwacji.
63
W starszej literaturze naukowej nagrobek Mniszchowej ³¹czony by³ z rzebiarzem Janem Obrockim. Por.
Mañkowski, op. cit., s. 126; KZS 1977, s. 18, il. 345-347; M. Karpowicz, Sztuka polska XVIII wieku, Warszawa 1985,
s. 268-269, il. 119. Ostatnio pojawi³y siê próby wi¹zania monumentu z Franciszkiem Olêdzkim, por. J. K. Ostrowski,
Z. Prószyñska, Olêdzki Franciszek, has³o [w:] SAP, t. 6, s. 269.
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 10 rêkopisu:
fotogr. moja

1.85 m., szer. 0.93 m.  u góry zwê¿onej d³ug. 1.73 m., szer. 0.84 m. Wysokoæ sarkofagu bez
stopnia 1.08 m. W naro¿nikach cian jego, pod gzymsem okapowym jako konsole u¿yte s¹
4 g³owy kobiece, lane z bronzu, cyzelowane, obustronnie ujête w bronzowe lane ga³êzie palmy,
a sp³ywaj¹ce do³em w wisior listków. W¹sk¹ cianê, od wejcia z kocio³a do kaplicy, niemal
wype³nia tarcza pionowa dwudzielna z herbami Mniszchów i Brühlów, ze zwieszon¹ na wstêdze odznak¹ Krzy¿a gwiadzistego. Tarcza herbowa ujêta jest w ramê kartuszow¹ z motywów
rolinnych i muszlowych, trybowan¹; bokami podtrzymuj¹ j¹ heraldyczne: gryf i lew; górê
nakrywa korona hrabiowska nieco uszkodzona. Styl saskiego rokoko zbli¿a siê tu do stylu
Ludwika XVI. Na przeciwleg³ej w¹skiej cianie jest przytwierdzony bronzowy monogram AM
z ³odyg akantowych, otoczony wieñcem wawrzynu. Jest on w stylu neoklasycznym czasów
Ludwika XVI i przypomina monogramy na kratach wejæ do kaplic. Bronz z³ocony jest miejscami polerowanym; czêci wieñca i monogramu brak. Na d³u¿szych bokach sarkofagu w obramieniu z bronzu z³oconego z cyzelowanemi ornamentami ze splotów ³odyg akantowych, w kszta³cie litery M, s¹ napisy. Na górnej p³ycie, wyrzebiona z marmuru (w³aciwie wapienia, podobnego do kamienia litograficznego) jasno-¿ó³tego wpadaj¹cego w ton szarawy, prawdopodobnie
z Paczó³towic pod Krzeszowicami, le¿y jakoby na materacu skórzanym i z wa³kiem pod górn¹
po³ow¹ cia³a, postaæ kobieca wielkoci naturalnej, drzemi¹ca snem chwilowym, w ubiorze
modnym dam po³owy XVIII w. polonaise z fontaziami, w spodnicy suto przybranej falbanami i w czepcu obszytym falbanami. Rêk¹ praw¹ podpiera g³owê, w lewej trzyma ksi¹¿kê przymkniêt¹. Uk³ad pe³en jest naturalnoci i wdziêku. Wykonanie technicznie wyborne (fig. ).
Uszkodzenia: róg ksi¹¿ki odbity, noga wystaj¹ca od³amana i nieudolnie przykitowana64.
Napisy wyryte literami z³oconemi, kszta³tu liter pisanych jakie spotykamy zwykle na sztychach XVIII w. s¹ nastêpuj¹ce.
Na boku lewym od wejcia (pod prawym bokiem le¿¹cej):
1.)
D.O.M.
2.) Piis Manibus Mariae Amaliae Comitissae de Mniszech
3.) de Religione, Marito, Familia, Amicis optime meritae, Natae Clarissimis Parentibus Maria
Anna Comitissa de Kolowrath et Henrico Comite de Brühl
4.) Primo ac Intimo Divae Memoriae Augusti III Regis Poloniar~ et Electoris Saxoniae Ministro, ac in Eode~ Regno Poloniae Supremo Rei Tormentariae Magistro
5.) Lectissimae et unicae Filiae
6.) Pietate, Morum Simplicitate, Commendantissimae, Gravitate Animi et Constantia Iucundissimae, Erga Pauperes Orphanosq. absq.
7.) ostentiatione Liberalissimae, Ingenio, Modestia, Affabilitate et Venustioribus Corporis
Dotibus Ornatissimae, In omni Scribendi
8.) genere plurimis Linguis Peritissimae, Illustrium Sui Saeculi Faeminarum feliciter Aemulae,
Dulci Patriae et Sexus Sui
9.)
DECORI
10.) Quae tandem Immortalitatem Cui Studuit Adiit Duklae Die XXX Aprilis MDCCLXXII.
11.) Aetatis Suae XXXVI, Connubij XXII Anno. Si nonest idem Virtutis et Gloriae, qui Vitae
Terminus,
12.) Vivet apud Patrios Exterosq in Aevum.

64
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W roku 2000 nagrobek by³ gruntownie konserwowany przez art. kons. Przemys³awa Michalskiego.

Na boku prawym od wejcia:
1.)
CUI
2.) Georgius Vandalinus Comes de Magna Konczyce, in Brzostowica Magna et Dukla Mniszech,
Castellanus Cracoviensis, Generalis Majoris Polo
3.) niae, Lubaczoviensis, Krzyczoviensis, Bia³ocerkoviensis, &c. Praefectus, Cohortium Cataphractae in Exercitu Regni et Loricatae in Exercitu Magni
4.) Ducatus Lithuaniae, Rotae Magister, Ordinum Aquilae Albae Polonae et Sancti Andreae
Russorum Eques, Sacrarij Hujus, ante aliquot Annos
5.)
FUNDATOR.
6.) Conditiorium hoc, nova e radice, Studio, et sollicite extruere curavit, et Adornavit Amorem
et Lacrymas, una cum Maria,
7.) Josepha Unica Superstite Filia Sua Carrisima, Monumento hoc posito,
8.)
TESTIFICATUS EST.
9.) Anno AERAE Vulgaris. MDCCLXXIII. Die XXX Augusti*
Grobowiec Franciszka Stadnickiego, z pocz¹tku XIX w. przy pó³nocnej cianie nawy, na
lewo wejcia do kaplicy (fig. )65. Na dwóch stopniach pó³ sarkofagu klasycznego z marmuru
czarnego w stylu empire, z akroteryami trójk¹tnemi; na nim stoi urna w kszta³cie wazy eliptycznej z nakryw¹, przez któr¹ zwiesza siê draperya z bia³ego marmuru. Na cianie przodkowej
(bocznej) sarkofagu napis ryty pismem zbli¿onem do kursywy:

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 12 rêkopisu:
(fig. wy¿ej gdzie krata
wejcia do kaplicy)

D.O.M.
Francisco de ¯migrod Comiti Stadnicki
Castri Ostressoviensis Praefecto
Militiae olim Palatinatus Calisiensis Duci
Ordinum Polonorum Equiti
Viro Toga Lagoque Praeclaro
Hero Subditis mitissimo
Amico amicis fidissimo
Parenti Optimo
Denato d. 2. m. Martii 1810 Ao vitae 70
Monumentum isthoc grati animi ergo
Liberi posuere
Epitafium Józefa Ossoliñskiego z r. 1780, w nawie na filarze podpieraj¹cym chór muzyczny, na prawo od wejcia tabliczka marmurowa czarna kwadratowa 0.29 x 0.29 m.; napis
ryty kursyw¹:
D.O.M.
Józef Kanty S.P.R. Hrabia
z Têczyna Ossoliñski
Herbu Topór
Woiewoda Wo³yñski
*

Augusti przerobione z pierwotnie wyrytego Aprilis.

65

Obecnie przeniesiony do wnêtrza kruchty zachodniej, por. KZS 1977, s. 17, il. 351.
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W³oci Dukielskiey
Dziedzic
dnia 18 Listopada R. 1780
zmar³y w Rymanowie
y tam pochowany
Prosi o modlitwy.
Epitafium Teresy ze Stadnickich Ossoliñskiej z r. 1776. Tabliczka jak powy¿sza, napis
ryty kursyw¹:
D.O.M.
Teresa z Hrabiów na ¯migro
dzie Stadnickich Herbu
Srzeniawa Ossolinska
Woiewodzina Wo³ynska
Dziedziczka wielu dóbr
w Rymanowie zmar³a
D. 6 Maia 1776 w Zagurzu (sic)
U O.O. Karmelit: pochowana
Prosi o modlitwy.
Epitafium Salomei z Szembeków Poniñskiej z r. 1769, na lewo od wejcia pod chórem
muzycznym. Tablica czarna marmurowa, wys. 0.44 m., szer. 0.51 m., w ramie drewnianej z³oconej. Napis ryty kurrentem antiqua:
Janie Wielmo¿na
z Szembeków Poniñska
Woiewodzina Poznañska
SALOMEA
zmar³a w DUKLI, w miesi¹cu
Kwiet. Dnia 8go R. 1769
prosi za Duszê swoi¹ pobo¿nych katolików
O ZDROWA MARYA
Epitafium Jerzego Mniszcha kaszt. krak. w kruchcie g³ównej, na lewo wejcia z niej do
kocio³a. Tablica czarna marm. wys. 0.55 m., szer. 0.47 m., w ramie drewnianej z³oconej. U góry
h. Mniszchów ryty, z³ocony ni¿ej napis ryty antikw¹:
D.O.M.
JERZY WANDALIN
MNISZECH
KASZTELAN KRAKOW
SKI GENERA£ WIEL
KOPOLSKI
Zyi¹cy prosi pobo¿
nych dusz o westchnienie
do Boga za siebie
A pomierci za duszê
swoiê o
ZDROWA MARIA
34

Epitafium Ludwiki z Mniszchów Potockiej itd. w kruchcie g³ównej, na prawo wejcia
z niej do kocio³a. Tablica czarna marmurowa, wys. 0.45 m., szer. 0.38 m. lad ramy drewnianej.
Napis ryty antikw¹:
D.O.M.
LUDWIKA Z MNISZ
CHOW POTOCKA
ZYI¥CA
JAN WANDALIN
MNISZECH
ELZBIETA z MNISZCHOW
[WIELOPOLSKA
TERESA Z MNISZCHOW]
LUBOMIERSKA zmarli
Prosz¹ o pobo¿ne westch
nienie do Mi³osierdzia
Boskiego
Epitafium Bilhildy z Szembeków i Amelii z Brühlów Mniszchowych, w kruchcie g³ównej
na lewo wejcia do niej. Tablica czarna marmurowa, wys. 0.74 m., szer. 0.62 m., w ramie
drewnianej z³oconej. U góry herby Szembeków i Brühlów ryte, z³ocone. Ni¿ej napis ryty antikw¹:
D.O.M.
BILCHILDA
Z SZEMEBEKÓW
AMALIA Z BRÜHLÓW
MA£¯ONKI
JERZEG[O] MNISZCHA
KASZTELANA KRAKOWSKIE:
GENERA£A WIELKOPOLSK:
Prosz¹ za dusze swoie o
ZDROWA MARIA
Y Z G£ÊBOSCI
Zgadni Ktora (zegar wyryty) z tych Twoia

dopisek piórem na
lewym marginesie
s. 13 rêkopisu:
(litery podkr. wiêksze)

dopisek piórem na
lewym marginesie
s. 14 rêkopisu:
(litery podkr. wiêksze)

Epitafium Józefa Mniszcha i jego ¿ony, w kruchcie g³ównej, na prawo wejcia do niej.
Tablica czarna marmurowa, wys. 0.74 m., szer. 0.63 m. w ramie z³oconej. U góry herby Mniszchów i Topór, ryte, z³ocone. Ni¿ej napis ryty antikw¹:
D.O.M.
JÓZEF WANDALIN
MNISZECH
KASZTELAN KRAKOWSKI
KONSTANCYA Z TARLOW
MNISZCHOWA
MA£¯ONKOWIE
Prosz¹ za dusze swoie o
ZDROWA MARIA
Y Z G£ÊBOKOSCI
Co dzi mnie (trupia g³owa wyryta) Jutro tobie
35

Z dawniejszego opisu: W zakrystyi nad kropielnic¹ u drzwi do prezbiteryum znajdowa³a siê do niedawna tabliczka z napisem: MEMENTO ANIMAE AMALIAE (Swieykowski, op.cit. 115).

Wyroby metalowe
M o n s t r a n c y a z miedzi trybowanej, z³oconej, wys. 0.50 m. w stylu rocaille, starannie
cyzelowana. Melchizedech i promienie wysadzane czeskimi kamieniami. Wspomniana ju¿
w inwentarzu z r. 178266, jest zupe³nie tak¹ sam¹ jak monstrancya w Klasztorze Bernardynów
w Dukli z r. 1773, z daru Jerzego Mniszcha.
R e l i k w i a r z e dwa ma³e srebrne z³ocone, wys. 0.29 m. i 0.28 m. w stylu rokoko, dawne,
i trzeci mniejszy podobny, mo¿e nowszy (z daru X. Zwoliñskiego, proboszcza ok. 1890 r.)67.
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 14 rêkopisu:
Swieyk. fig. 25

K a n o n y, 3 sztuki (fig. ), z o³tarza w. rodkowy szerszy, boczne dwa wê¿sze. Ramy
miedziane posrebrzane, trybowane i cyzelowane, o kszta³tach fantastycznie pogiêtych w stylu
rokoko, poprawnego rysunku i wybornej roboty. Tablica wewnêtrzna rodkowego ma wys.
0.28 m., szer. 0.35 m.; tablice boczne wys. 0.27 m., szer. 0.23 m. Na tablicach tekst pisany.
Lichtarze, miedziane, posrebrzne, w stylu rokoko przejciowym, ozdoby trybowane i prasowane. Wykonanie redniej wartoci. 6 sztuk wys. 0.83 m. na o³tarzu w.; 8 sztuk wys. 0.66
w kaplicach, 12 sztuk wys. 0.57 m. na o³tarzach bocznych kocio³a, i 4 zapasowe wys. 0.50; te
ostatnie o rysunku odmiennym, nieco wczeniejszym.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 15 rêkopisu:
Swieyk. fig. 29

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 15 rêkopisu:
moja fotografia

Lawaterz w zakrystyi, we wnêce ciany zachodniej, z miedzi trybowanej i z³oconej
(fig. ), przedstawia w polu g³ównem Moj¿esza uderzaj¹cego o ska³ê, którego pos¹¿ek lany
z bronzu jest starannie cyzelowany. Po bokach ze ska³ trybowanych z miedzi wyrastaj¹ palmy.
Na ska³ach rosn¹ drobne roliny. T³o wy³o¿one drzewem, niegdy malowanem lub z³oconem,
dzi obdartem z pow³oki o kredowym gruncie. Ska³a by³a zbiornikiem wody, która tryska³a za
pociniêciem mechanizmu poruszaj¹cego figurê Moj¿esza i jego ramiê trzymaj¹ce prêt podniesiony. Dno czyli czara lawaterza ma kszta³t muszli p³askiej, trybowanej. Wnêka o wysokoci
1.70 m. a szer. 0.88 m. ujêta jest w obramienie drewniane, subtelnie i artystycznie rzebione
z podwójnej ga³êzi wychodz¹cej z wolut muszlowych. U góry zagiête ga³êzie ³¹cz¹ siê ze skrêtami
wieñcz¹cymi obchodz¹cymi wygiêt¹ muszelkê jako zwornik archiwolty. U do³u lawaterza szafka
ukrywaj¹ca zlewy, zastosowana do szafy na paramenta. Lawaterz wymieniony w rachunkach
z r. 1753 by³, zdaje siê, robionym w Brac³awiu68.
K r a t y ¿ e l a z n e z ozdobami z bronzu z³oconego w arkadach nawy, naprzeciw siebie
umieszczonych a prowadz¹cych do kaplic bocznych69. Wysokoæ 4 m.; szer. 2.35 m. i wype³niaj¹ wiêksz¹ doln¹ po³owê otworu arkady (fig. ). Przy reminiscencyach epoki wczesnej
Regencyi ³¹cz¹ siê jednak cile rysunkiem i pomys³em z dekoracj¹ ogóln¹ kocio³a i czêciowo przechodz¹ w styl epoki Ludwika XVI i Stanis³awa Augusta70. Sk³adaj¹ siê z dolnych podwoi
ruchomych, z architektury górnej naladuj¹cej belkowanie i ornamentu zakoñczaj¹cego u góry.
Podwoje przezrocze, przez ca³¹ szerokoæ otworu, maj¹ w ka¿dej po³owie od do³u podstawê,
jakby cokó³, prostok¹tn¹, obwiedzion¹ ram¹, wype³nion¹ przezroczym ornamentem geome-

Por. KZS 1977, s. 18, il. 354.
Zachowane do dzisiaj.
68
Informacjê tê poddaj¹ równie¿ autorzy KZS 1977, s. 16, il. 188.
69
Zob. KZS 1977, s. 17, il. 378. Gruntownie konserwowane w 2001 roku.
70
Na uwagê zas³uguje w tym miejscu erudycja Tomkowicza, wyra¿aj¹ca siê w precyzyjnie wskazanych odniesieniach stylistyczno-morfologicznych.
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trycznym. W polu rodkowem skrêty linearne i liciaste z rozet¹ rodkow¹ czworolistn¹ ujêt¹
w kolisty wieniec. Wy¿sze pola g³ówne, ujête bokami w przerocze pilastry rzymsko joñskie
wype³nione motywem przypominaj¹cym liciaste wisiory sklepienia skombinowane z wisiorami pilastrów nawy i ozdob¹ kapiteli tych¿e pilastrów. T³o pól rodkowych wype³nione skrêtami i festonami z kutych sztab po³¹czonemi w miejscach z³¹czeñ i g³ównych punktach kompozycyi z ornamentami prasowanymi i trybowanymi w kszta³cie lici akantu. W rodku w otoczeniu
eliptycznego wieñca z lici wawrzynu trybowanych, monogramy przezrocze ze skombinowanych liter pisanych AVM i GVM (Amalia Vandalin Mniszchowie, Georgius Vandalinus Mniszech). Nad podwojami czêæ sta³a w kszta³cie belkowania. Nad architrawem joñskim szeroki
fryz przezroczy utworzony jest z wzoru falistego z rozetkami i ma³emi wisiorami. Wy¿ej gzyms
o sutym profilu, drewniany dwiga podstawê o koñcach zaokr¹glonych, na której jest herb
Mniszchów pod koron¹ piêciolistn¹, wród rozwijaj¹cych siê po dwu stronach skrêtów z ga³¹zek wawrzynu, i palmy barokowej i bluszczu. Dwie te kraty zupe³nie identyczne s¹ arcydzie³em kunsztu lusarskiego. Szlachetnoæ uk³adu i pomys³u, wytwornoæ i lekkoæ rysunku ³¹czy
siê tu z wysokim smakiem i doskona³oci¹ techniki.
Zawieszenie dzwonka w prezbiterium, na cianie przy drzwiach od zakrystyi. Oprawa
¿elazna, kuta z XVIII w. o na³o¿onych ornamentach prasowanych i z³oconych. Rysunek i wykonanie staranne i szlachetne71.
D r z w i zewnêtrzne wejcia do sionki przy przebiteryum okute, opatrzone krat¹ ¿elazn¹
nabijan¹ gwodziami, ozdobione rozetami kutemi ¿elaznemi, pochodz¹ zapewne z pierwotnych lat kocio³a paraf72. Wys. 2.00 m., szer. 1.04 m.
Zamek przy tych drzwiach jest o widocznej archaicznej konstrukcyi, nader ciekawy okaz lusarstwa. Jest te¿ przy nich k³ódka trójk¹tna, ciê¿ka z XVI w. typowa73.
Z a m k i d r z w i z kocio³a do zakrystyi i do sionki przeciwleg³ej s¹ potrójne, na³o¿one,
z XVIII w74.
Inwentarze z lat 1782 i drugi z XVIII w. oraz wizyta z r. 1784 wspominaj¹ o blasze srebrnej, czyli sukience
na ca³ym obrazie P. Jezusa, o sukience srebrnej na obrazie w kaplicy M. B. Ró¿añcowej, z 2ma koronami
i gwiazdami, tudzie¿ o blasze z inskrypcj¹: Comitis Mniszech Fundatoris i o lasce marsza³kowskiej
hebanowej oprawnej w z³oto, na aksamitnym zag³owku i z blach¹ na dole z inskrypcj¹ p.m. Comitis
Mniszech, wreszcie o ró¿nych wotach. Tych kosztownoci dzi niema (Swieykowski, op.cit. str. 101).

Paramenty
Ornatów jest 62, kap 15, dalmatyk 6. Nader cenne, by³yby ozdob¹ ka¿dego sto³ecznego
zbioru75. Prócz kilku starszych, wiêksza czêæ jest z fundacji Mniszchów w XVIII w. i zap.
pochodz¹ z pracowni drezdeñskich lub warszawskich.
Ornat Czerwony, z aksamitu karmazynowego, strzy¿onego, na tle z³otem wzór granatu
archaiczny o konturach zaznaczonych pojedyncz¹ lini¹. Na s³upie u do³u haftowany h. Tr¹by,
Zachowane do dzisiaj.
Drzwi te zosta³y zast¹pione nowszym wyrobem lusarskim w koñcu XIX wieku. Stare, które wspomina Tomkowicz, wstawiono do otworu wejciowego dzwonnicy kocielnej.
73
Zachowana w tym miejscu do dzisiaj, pochodzi jednak zapewne z XVII wieku. Autorzy KZS 1977, s. 14,
datuj¹ j¹ b³êdnie na wiek XIX.
74
Zachowane do dzisiaj.
75
Znaczna czêæ ornatów zachowa³a siê do dzisiaj. Zbyt lakoniczne okrelenia w opisach nie zawsze pozwalaj¹
jednak na precyzyjn¹ identyfikacjê.
71
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 17 rêkopisu:
Swieyk. fig. 38

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 17 rêkopisu:
fotogr. moja

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 17 rêkopisu:
Swieyk. fig. 37 (nie
36) u do³u na lewo

zap. Jana Jordana dziedzica Dukli w pierwszej po³owie XVI w. Podczas restauracyi w r. 1900
dorobiono s³up rodkowy z czerwonego aksamitu, wzór na kolumnie i na bokach dope³niono
haftem z³otym76.
Ornat bia³y, boki z adamaszku kremowego, kolumna z haftu p³askiego na tle srebrnem
w z¹bki, ga³¹ wij¹ca siê z du¿ymi kwiatami, haftowana jedwabiami kolorowymi. Kolumna
z wieku XVI.
Ornat bia³y, boki z tkaniny jedwabnej ¿ó³tej, nowszej. S³up podobny do poprzedniego,
wspania³ego rysunku i ubarwienia. Wiek XVI.
Ornat (fig. ), kapa i 2 dalmatyki bia³e. T³o z adamaszku bia³ego ca³e zahaftowane jedwabiami ró¿nokolorowymi, ciegiem kuleczkowym: krzak ró¿y rozga³êziony, wzór prymitywny.
Galony z³ote stare. Do tego przybory odpowiednie. Kapa na tle jedwabn. kremowem, w kwiatach niektóre czêci haftowane z³otem i srebrem. Taki¿ szkaplerz i szlak. Na szkaplerzu krzak
ró¿y wyrasta z kosza. Koniec w. XVII.
Ornat czerwony (fig. ). Dwa rodzaje tkaniny jedwabnej ciê¿kiej, przetykanej z³otem
i srebrem. Kolumna b³êkitna (nie zielona) w wielkie kwiaty na ³odydze falistej, boki czerwone,
wzór groteskowy, pónorenesans., w który wchodz¹ kwiaty stylizowane, wstêgi, sploty cienkich
linij, lwy i pawie. Wiek XVII.
Ornat zielony z tkaniny jedwabnej przetykanej z³otem, na nim hafty sznelkowe (chanille)
wiek XVII.
Kapa zielona z brokatu przetykanego srebrem, w kwiaty du¿e maku w kolorach ciemnych,
wiek XVII.
Kapa czerwona z aksamitu t³oczonego. Wiek XVII.
Kapa bia³a z brokatu przetykanego z³otem i srebrem, w kwiaty; bukiety oddzielne na tle
adamaszkowem. Szkaplerz i szlak haftowane w kwiaty. Hafty nowo przeniesione. Galony z³ote
stare. Wiek XVII.
Ornat czarny z przyborami. Na sp³owia³ym adamaszku na plecach haftowany ciegiem
kuleczkowym Chrystus na krzy¿u, u do³u w p³omieniach dusze czycowe, na które sp³ywaj¹
strugi krwi z ran Chrystusa. Na przodzie haft: anio³ prowadz¹cy dziecko za rêkê. Galon koronkowy srebrny. Wiek XVIII.
Ornat bia³y z przyborami (fig. ) na tle jedwabnem ca³y haftowany. U do³u M. Boska
z Dzieci¹tkiem wykonana z przyszywanych sznureczków aksamitnych (chanille); g³owa M. Boskiej i postaæ Dzieci¹tka haftowana jedwabiami, ciegiem ³añcuszkowym. W górze 2 anio³ki
trzymaj¹ insygnia Mêki P. Doko³a sploty powoju, haft jedwabny ró¿nokolorowy, z pó³tonami.
Ca³oæ artystyczna, wykonanie subtelne i staranne. Wiek XVIII.
Ornat czerwony z przyborami, prócz velum, na tle jedwabnem haft w delikatne ga³¹zki
zielono srebrne i bukiety fio³ków. U góry monogram IHS srebrem haftowany. Wiek XVIII.
4 ornaty, z haftowanemi starannie ciegiem ³añcuszkowym emblematami Mêki P.: fioletowy,
czerwony i 2 bia³e, z tych jeden ma hafty w r. 1900 przeniesione na now¹ tkaninê jedwabn¹.
Wiek XVIII.
Ornat czerwony z haft. symbolami Starego Testamentu  wykonanie podobne do 4ch poprzednich.
2 ornaty czarne z haftem. Galony srebrne koronkowe XVIII w.
2 ornaty zielony i bia³y, na tle jedw. bukiety cienko haftowane ciegiem ³añcuszkowym
jedwabiami ró¿nokolorowymi. Wiek XVIII.

76
Zob. KZS 1977, s. 18-19, il. 383, odnowiony w roku 1900 w Zak³adzie Platerówny w Warszawie, obecnie
(jako depozyt) w zbiorach Muzeum Historycznego  Pa³ac w Dukli.
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Ornaty z kolumnami haftowanemi w kwiaty kolorowe na tle srebrnem; z tkaniny brochée
z³otolitej; takie¿ z tkaniny srebrnolitej; z tkaniny granatowego koloru w bukiety kwiatów jaskrawych; takie¿ zielone, liczny b³êkitny; z kolumnami odmiennego koloru od boków; o wzorze
rzecznym rozp³ywaj¹cym siê (chiné). Wiek XVIII.
2 Kapy bia³e jedwabne w kwiaty, jednej szkaplerz i szlak haftowany w kwiaty jedwabiem
ró¿nokolo[ro]wym i z³otem; w drugiej galony i frendzle z³ote stare.
Kapa jedwabna, tkanina w paski i ma³e kwiateczki, szkaplerz i szlak fioletowy*.
B i b l i o t e k a i a r c h i w u m kocielne spali³y siê w po¿arze 1821 r. Zachowa³y siê z nich
zaledwie szcz¹tki.
Dwa m s z a ³ y, z XVIII w. Jeden Missae pro defunctis druk czêstochowski z r. 1738,
z widokiem Klasztoru jasnogórskiego na k. tytu³owej; drugi z r. 1759.
K s i ê g a w y d a t k ó w kocio³a paraf. dukielskiego 1746-1779 r.  na probostwie tam¿e.
Wi z y t a c y a z XVIII w. k. dukielskiego w odpisie wspó³czesnym, bez daty, na probostwie tam¿e.
Inwentarz sreber, ornatów itd. k. dukielskiego pochodz¹cy z zaginionej wizytacji Wielog³owskiego z r. 1747  na probostwie tam¿e.
Groby pod kocio³em. Przez otwór na rodku nawy, zamkniêty p³yt¹ z czarnego marmuru (1.82 m x 1.02 m) stopniami schodzi siê do podziemi rozci¹gaj¹cych siê pod prezbiteryum
i bocznemi kaplicami. W podziemiu kaplicy pó³nocnej, M. Boskiej (zatem nie tej w której
rodku stoi grobowiec Amelii Mniszchowej) stoj¹ 2 trumny wewn¹trz o³owiane, zewn¹trz drewniane, niegdy obite tkanin¹, dzi zniszczone i po³amane. Na wieku jednej napis:
(kursyw¹)
GEOR. MNISZECH
ni¿ej w nogach:
(kapitaliki)
AETATIS SUAE A. 64.
DIE 15 8-BRIS A.D. 1778
Na drugiej napis w g³owach:
AMALIA Z GRAFÓW BRÜHLÓW MNISZCHOWA
Um. 30 kwiet. 1772 R.
Pod kaplic¹ po³udniow¹ P. Jezusa s¹ rozrzucone szcz¹tki koci i trumny niewiadomej
osoby.
Pod prezbiteryum jest grobowiec rodziny hr. Mêciñskich, a w nim zw³oki Franciszka
Stadnickiego, star. ostrzeszowskiego i Cezara Mêciñskiego.
Dzwonnica kocio³a paraf. osobna wznosi siê od wschodniej strony kocio³a77. Jest
murowana, trójpiêtrowa, z he³mem nowszym blaszanym. Niszczy³y j¹ po¿ary 1810 i 1885 r.
Odrestaurowano w r. 190178.
2 dzwony na piêtrze jej II; wiêkszy ma wys. 0.80 m, rednicy dolnej 0.90 m. Napis na
p³ytkach odlany:
GLORIA DEI TRINITAS AEQUALIS DEI UNITAS A.D. 1739
*

Bardziej szczegó³owy spis paramentów, patrz: Swieykowski, op. cit. str. 176-179.

77

Por. KZS 1977, s. 19, il. 24.
Ostatnia restauracja mia³a miejsce na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku.
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Mniejszy ma wys. 0.80 m rednicy dolnej 0.80 m. Napisy u góry:
OMNIS SPIRITUS LAUDET DOMINIUM. ANNO 1753. IESUS
NAZARENUS REX JUDEORUM.
do³em:
CASPARUS. KRAMNITZ. GOSS. MICH. IN KROMPACH79
Na piêtrze III s¹ szcz¹tki mechanizmu zegarowego ¿elaznego, budowy pierwotnej bardzo80.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 19 rêkopisu:
Swieyk. fig. 12

M u r o b w o d o w y cmentarza kocielnego. Od strony wschodniej jest bramka murowana
o cechach baroku rozwiniêtego. Po stronie zachodniej, odpowiednio do wejcia g³ównego do
kocio³a, jest w murze wejcie, które zdobi¹ 4 s³upy murowane po³¹czone kratami nowo¿ytnemi. Na dwu z nich stoj¹ wazy kamienne rzebione (fig. ), ornamentacya pokrewna wazom
ogrodu pa³acowego, rokokowa81. Wys. 0.95 m; szerokoæ najwiêksza 0.60 m.
K o  c i ó ³ . Jana z Dukli* i klasztor Bernardynów

Po r. 1739 wystawiono koció³ek drewniany na gruncie darowanym przez Józefa Mniszcha marsz. w.
kor82. R. 1743 Józef Mniszech kaszt. krak. da³ plac wiêkszy na klasztor, do czego w r. 1749 Jerzy
Mniszech marsz. nadw. kor. doda³ jeszcze kawa³ placu. Fundusz na budowê da³ Józef Bukowski chor¹¿y sanocki w r. 174283. Fundatorem te¿ akta klasztorne nazywaj¹ Kazimierza £êtowskiego, chor¹¿ego
³om¿yñsk., który by³ pierwszym syndykiem i da³ potem znaczniejsz¹ sumê na cel budowy. R. 1761
rozpoczê³a siê budowa kocio³a murowanego na miejscu drewnianego84. Budowniczym by³ Jan Zaydel
majster murarski, obyw. kronieñski. Budowê ukoñczono w r. 1764. R. 1770 dobudowano 2 wie¿e
i ozdobiono fasadê kocio³a kosztem Jerzego [Augusta Wandalina] Mniszcha marsz. nadw. kor85. R. 1767
stanê³y nowe organy; r. 1769 sprawiono 3 dzwony odlane w Preszowie. R. 1770 Jerzy Mniszech sprawi³
zegar na wie¿y, sprowadzony z Wiednia86. R. 1833 po¿ar wewnêtrzny kocio³a zniszczy³ o³tarze i sprzêty
kocielne. R. 1900-1902 odnowiono koció³ (Swieykowski, op.cit. 133-135)87.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 20 rêkopisu:
Swieyk. fig. 32

Budynek murowany z ceg³y, nieoryentowany, okaza³y, na miejscu z dala widocznem od
drogi wêgierskiej. Stylowe cechy ma g³ównie fasada g³ówna, po³udn.wschodnia, nowsza od
reszty gmachu, w stylu neoklasycznym schy³ku XVIII w. (fig. )88. Jest ona porz¹dku korync*

To wezwanie podaje X. Sarna w Opisie pow. kron. str. 463.

79
Na p³aszczu zachowane dwie plakiety: Matka Boska z Dzieci¹tkiem oraz Chrystus Boleciwy, por. KZS
1977, s. 19.
80
Obecnie ju¿ ich nie ma.
81
Wazony zachowane do dzisiaj, jednak prawdopodobnie s¹ to ju¿ tylko kopie, zob. tak¿e czêæ ilustracyjna
niniejszego tomu, il. 13.
82
Fundacjê kocio³a drewnianego przypisuje siê Józefowi Bukowskiemu, chor¹¿emu sanockiemu i stra¿nikowi
polnemu, por. KZS 1977, s. 20.
83
Bukowski by³ prawdopodobnie jedynie fundatorem drewnianego kocio³a. Fundacja klasztoru by³a najpewniej dzie³em Kazimierza £êtowskiego, por. KZS 1977, s. 24.
84
Koció³ murowany wzniesiono w latach 1761-1764, staraniem Antoniego Mrozka, ks. Jana Giermañskiego
i Kazimierza £êtowskiego, por. KZS 1977, s. 20.
85
Por. KZS 1977, s. 20-21.
86
Por. KZS 1977, s. 22.
87
Gruntowna restauracja kocio³a zosta³a przeprowadzona w latach 1899-1902, staraniem ówczesnego gwardiana Czes³awa Bogdalskiego, pod kierunkiem architekta krakowskiego Karola Knausa. Wówczas to, do kocio³a
dodano pó³kolist¹ apsydê, dostawiono kaplicê b³. Jana z Dukli, przebudowano chór muzyczny, wprowadzono kolumny
oddzielaj¹ce prezbiterium od nawy oraz marmurow¹ ok³adzinê pilastrów we wnêtrzu. Por. KZS 1977, s. 21.
88
Fasadê móg³ projektowaæ nadworny architekt Mniszchów Leonard Andrys, por. KZS 1977, s. 20, il. 32.
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kiego, pilastry i lizeny obramowuj¹ wyskoki naro¿ne. Na wysokoci I piêtra 3 wielkie otwory;
nad 2ma bocznemi okna mniejsze eliptyczne. Nad ciê¿kiem belkowaniem trójdzielnem rozpoczynaj¹ siê wie¿e, o wys. od poziomu ok. 30 m. Nad wielkiemi arkadami okiennemi, których
parapety pe³ne naladuj¹ balustradê s¹ z czterech stron ka¿dej wie¿y wnêki koliste. W jednej
frontowej, na wie¿y lewej umieszczono tarczê zegarow¹. He³my blaszane kszta³tu ozdobnego,
lekko wygiête i profilowane; dolny ich sp³yw ³ukiem zatoczony ponad ka¿d¹ z tych wnêk,
podobnie jak i archiwolta belkowania górnego wie¿. Pomiêdzy wie¿ami ciana szczytowa kocio³a przyozdobiona architektonicznie w rodku wznosi siê lini¹ ³ukow¹. W niej wielka wnêka,
ze lep¹ murowan¹ balustrad¹ u do³u, mieci obraz b³. Jana z Dukli. Dolna czêæ fasady zamaskowana jest wystêpuj¹c¹ naprzód przybudow¹ przedsionka, z wyskakuj¹cym jeszcze wiêcej
ryzalitem rodkowym. Ryzalit ten ma po ka¿dym boku parê kolumien doryckich, miêdzy któremi we wnêce zwiesza siê wisior kwiatowy w gipsie modelowany. Te grupy kolumien, wraz
z belkowaniem tworz¹ za³omy. Miêdzy obu parami kolumien jest brama wysoka g³ównego
wejcia. Fasady bocznych czêci przedsionka, cofniête w stosunku do ryzalitu rodkowego,
z dwoma wejciami bocznemi, ni¿szemi od rodkowego, przyozdobione s¹ parzysto u³o¿onemi
pilastrami w rustyce. Ca³¹ krawêd górn¹ tego przedsionka obiega lepa balustrada murowana,
tworz¹c zamiast dachu szeroki balkon. Na zewnêtrznych naro¿nikach balustrady stoj¹ wazony
kamienne, o cechach wazonów ogrodu pa³acowego (patrz ni¿ej).
Budowa zewnêtrzna kocio³a przypomina nieco koció³ na Ska³ce w Krakowie, ale nie
odznacza siê proporcyonalnoci¹, ani wartoci¹ wykonania szczegó³ów. Jest szablonow¹ i prowincyonaln¹.
Wnêtrze jest trójnawowe. D³ugoæ ca³a 28.60 m, z czego na prezbiteryum wypada 9 m.
Szerokoæ prezbiteryum i nawy rodkowej 7.20 m; naw bocznych po 3.30 m. Wysokoæ najwiêksza sklepieñ ok. 13 m. Miêdzy archiwoltami nawy g³ównej parami umieszczone pilastry
doryckie. Pilastrom odpowiadaj¹ gurty parzyste sklepienia beczkowego z lunetami. W sieni
pod balkonem frontowym, na prawo, jest za krat¹ kapliczka.
Po po¿arze 1833 r. restauracya z lat 1900-1902 zmieni³a ca³kiem wygl¹d wnêtrza. Wyburzono cianê tyln¹ prost¹ i dodano apsydê na rzucie poziomym pó³kola. Prezbiteryum oddzielono
od nawy i od apsydy dwoma parami przyciennych kolumien marmurowych, pilastry murowane
zast¹piono marmurowymi salcburskimi [sic], w czterech odmianach kolorów. Gzyms kamienny
nad pilastrami obr¹bano. Chór organowy przebudowano. Pozostawiono tylko w nawach bocznych
6 o³tarzy drewnianych rokokowych, bez wartoci, i te jeszcze w znacznej czêci przerobiono89.
O³tarz w kapliczce pod balkonem frontowym ma jako retabulum: Ukrzy¿owanie rzebione
w drzewie, wród kompozycyi architektonicznej, w stylu zepsutego rokoko saskiego90. Na wolutach siedz¹ anio³ki z emblematami Mêki P. W górze rzebion¹ zas³onê podtrzymuj¹ 2 anio³ki91.
Obecnie pozosta³y ju¿ tylko dwie rokokowe nastawy o³tarzowe, z sarkofagowymi mensami. W jednej z nich
cenny obraz olejny na p³ótnie z przedstawieniem . Barbary i Tekli, por. KZS 1977, s. 23, il. 125.
90
W kociele i klasztorze Bernardynów zachowa³y siê dwa krucyfiksy rokokowe, por. KZS 1977, s. 23, 25,
il. 327, 328. Te wybitne dzie³a rzeby rokokowej zosta³y przez autorów Katalogu zabytków sztuki przypisane Fabianowi
Fesingerowi, rzebiarzowi lwowskiemu. Atrybucjê tê powtórzy³a bezkrytycznie E. Smulikowska, Rococo Crucifixes of
the Lvovian School. Problems of Authorship, Style and Artistic Topography, [w:] Studien zur Europäischen Barock und
Rokokoskulptur, pod red. K. Kalinowskiego, Poznañ 1985, s. 228. Autorstwo Fesingera odrzuci³ zdecydowanie Jan
K. Ostrowski, uwa¿aj¹cy, i¿ twórca krucyfiksów dukielskich wywodzi³ siê z warsztatu Pinsla: Do jego indywidualnych
cech nale¿y kontrastowanie g³adko opiêtych partii figur z rozwianymi draperiami, klasycyzuj¹co-sentymentalny typ
g³ów oraz rezygnacja z naturalistycznej polichromii. Zdaniem Ostrowskiego, artystê tego identyfikowaæ mo¿na z Franciszkiem Olêdzkim, jednak¿e problem ten wymaga dalszych badañ archiwalnych i stylistycznych. Por. Ostrowski,
W krêgu Mistrza Pinsla , s. 159.
91
Por. KZS 1977, s. 23.
89
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Epitafia na s³upach nawy g³ównej i na cianach pod chórem muzycznym  tablice z marmuru dêbnickiego czarnego prostok¹tne, napisy ryte kapitalikami92:
Epitafium Jerzego Mniszcha kaszt. krak. +177893
D.O.M.
Jerzy Vandalin
MNISZECH
Kasztelan Krakow:
Genera³ Wielkopol:
Umar³ w Dukli
dnia 15 Padzierni:
R. 1778 Wieku
swego 64
pobo¿nych dusz
prosi o
Zdrowa Marya
Dwie p³yty Ossoliñskich94, takie co do kszta³tu i tekstu, jak w kociele parafialnym, patrz
str. [33-34].
Epitafium Pelagii z Potockich Mniszchowej +1772; u góry hh. Pilawa i Mniszchów, napis:
D.O.M.
PELAGIA
Z POTOCKICH
MNISZCHOWA
PO SZCZÊLIWYM ROZ
WIAZANIU ZOSTAWI£A
POTOMKA. UMAR£A
SWEGO WIEKU R. 18 D. 17
PADZIER: W WINIOWCU
ROKU 1772. PROSI O
ZDROWA MARIA
Epitafium Franciszka Salezego Potockiego woj. kijow. i ¿ony jego. U góry h. Pilawa.
Napis:
D.O.M.
FRANCISZEK SALEZY
ANNA Z POTOCKICH
POTOCCY
WOJEWODZTWO
GENERALSTWO
ZIEM KIJOWSKICH
92
Epitafia te zosta³y w pocz¹tkach XX wieku przeniesione na ciany wewnêtrzne przedsionka, dobudowanego
przed fasad¹ zachodni¹. Wszystkie wzmiankowane s¹ w KZS 1977, s. 23.
93
Obecnie epitafium to przeniesiono na lewe ocie¿e arkady wejcia g³ównego.
94
Chodzi o epitafia Józefa Kantego z Têczyna Ossoliñskiego, zm. 1780 oraz Teresy ze Stadnickich Ossoliñskiej, zm. 1776, obecnie umieszczone we wnêtrzu przedsionka zachodniego.
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ZMARLI W CHRYSTYNO
POLU ROKU 1772 PROSZ¥
ZA DUSZE SWOJE O
ZDROWA MARYA
Epitafium Jerzego Mniszcha kaszt. krak.
D.O.M.
JERZY WANDALIN MNISZECH
KASZTELAN KRAKOW
Tu ¿yj¹cy prosi pobo¿
nych dusz o westchnie
nie do Boga za siebie
A po mierci za duszê
SWOI¥ O
ZDROWA MARIA
Epitafium Klary Berentowej +1771:

D.O.M.
KLARA
BERENTOWA
umar³a w Dukli ro
1771 dnia 3 Wrze
sznia. Wiernych to
czytaj¹cych, prosi
za duszê swoiê o
ZDROWA
MARYA

Epitafium:

Epitafium:

95

JOANNA MAXIMILLIANA
ZMAR£A W DUKLI DNIA 6 STYCZNIA
1769 ROKU
PROSI POBOZNYCH KATOLIKOW
ZA DUSZÊ SWOJ¥ O WESTCHNIENIE
Y O ZDROWA MARIA
D.O.M.
MARJANA ROZALIA95
PROSY POBO¯NYCH DUSZ
O ZDROWA MARYA
UMAR£A
ROKU MDCCLXX
VIII MAJA W DUKLI

Tego epitafium nie ma ju¿ dzi w kociele.
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Epitafium Amelii z Brühlów Mniszchowej +1772, nad kropielniczk¹ z czarnego marmuru
we drzwiach wschodnich:
D.O.M.
MARIA AMALIA
z Hrabiwo Brühlów
Mniszchowa Gene
ra³owa Wielokopol
ska Umar³a w 36 Ro
ku wieku swego
d. 30 Kwiet: R. 1772
w Dukli prosi o
ZDROWA MARIA
Przedmioty metalowe
M o n s t r a n c j a wys. 0.90 m z miedzi trybowanej i z³oconej, w stylu rokoko, z kamieniami czeskimi  zupe³nie podobna do monstrancji k. parafialnego96.
Dar Jerzego Mniszcha, kaszt. krak. z r. 1773 (wed³ug zapiski archiwum klasztoru. Swieykowski, op. cit.
140).

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 23 rêkopisu:
Swieyk. fig. 30

R e l i k w i a r z z rêk¹ b³. Jana z Dukli (fig. ) w kszta³cie skrzynki wys. 0.32 m, szer. 0.44
m, srebrny, trybowany, cyzelowany, czêciowo z³ocony, z przodu oszklony, w stylu rokoko,
z motywów muszlowych, kwiatów i g³ów anio³ków97. Z górnego zakoñczenia sterczy rêka na
ob³okach. Piêkny zabytek z³otnictwa zap. lwowskiego z epoki Ludwika XV. Uk³ad fantastyczny, niezupe³nie symetryczny.
Zapewne dar Ignacego Wy¿yckiego, arcyb. lwow. z r. 1743 (Swieykowski, op.cit. 139 i 141).

Krata ¿elazna, zamykaj¹ca kapliczkê od strony sieni pod balkonem frontowym kocio³a, technika wykonania podobna do krat w wejciach kaplic kocio³a parafialnego.
Dzwony na wie¿y
Najwiêkszy (Kajetan, Jerzy, na uczczenie So³tyka b. krak. i Jerzego Mniszcha kaszt. krak.),
wys. 0.76 m, redn. dolna 0.80 m, waga 5 centn. Poni¿ej krawêdzi czapki ornament z lwich
pysków i napis:
VIRGO IMMACULATA FUISTI CONCEPTIONE TUA. 1769
U do³u napis:
FUGITE PARTES ADVERSAE. VICIT LEO DE TRIBU IUDA
Lany by³ w Preszowie (Zapiski archiwum Klasztoru, Swieykowski, op. cit. 140)

redni, wys. 0.50 m., rednica dolna 0.60 m., waga 2 centn. U do³u napis:
ANNO 1769 FUSA SUM EPERIESINI
Ma³y, wys. 0.41 m., redn. dolna 0.47 m., waga 1 centn. 7 funtów. U do³u napis, jak na
rednim.
M e c h a n i z m z e g a r o w y z ¿elaza kutego, konstrukcyi prostej, bije na dzwonach wy¿ej
opisanych.
96
97
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Dzi ju¿ jej nie ma w kociele i nikt nie wie co siê z ni¹ sta³o.
Zob. KZS 1977, s. 23, il. 375.

Sprowadzony z Wiednia w r. 1773, z daru Jerzego Mniszcha kaszt. krak. (Z zapiski archiwum Klasztoru,
Swieykowski, op. cit. 140)

Paramenty
Wród ornatów, dalmatyk i kap, w czêci podobnych do paramentów kocio³a parafialne98
go , zwracaj¹ uwagê:
Ornat fioletowy. Boki z lamy srebrno fioletowej, kolumna z aksamitu strzy¿onego fioletowego we wzór drobny rolinny na tle z³otem. Wiek XVIII99.
Ornat bia³y z tkaniny jedwabnej o delikatnym wzorze z pasków srebrnych.
Dwa ornaty bia³e jedwabne z emblematami Mêki P. w hafcie ciegiem ³añcuszkowym
bardzo cienkim100.
Dwa ornaty zielone z tkaniny jedwabnej w rzucik z bukietów srebrnych.
Ornat fioletowy na tle jedwabnem b³êkitnem haftowany wzór ga³¹zek rolinnych przeplataj¹cych siê.
Kilka ornatów z brokatów i jedwabiów w paski i rzeki101. Wiek XVIII.

Klasztor
Budynek ceglany, tynkowany, jednopiêtrowy, zabudowany k¹towo, bez cech stylowych
wybitnych. W czêci frontowej na lewo od kocio³a jest furta klasztorna, do której prowadzi
korytarz z przedsionka kocielnego. Obramienie drzwi wejcia do klasztoru jest ciosowe, o prostym motywie wisioru ornamentalnego. Korytarze i cele klasztoru s¹ sklepione102.
Obrazy
Portret Jerzego Mniszcha olejny na p³ótnie, wys. 0.66 m., szer. 0.475 m. W stroju czerwonym, z orderem . Andrzeja na wstêdze u szyi i gwiazd¹ [Orderu] Or³a bia³ego. W³osy pudrowane. W refektarzu na parterze103.
Portret Stanis³awa Lubomirskiego104, marsz. w. kor. olejny na p³ótnie, wys. 0.74 m., szer.
0.61 m. W stroju francuskim czerwonym z potrzebami z³otemi, z orderem Or³a bia³ego i lask¹
marsza³kowsk¹. Tam¿e.
Portret Kazimierza £êtowskiego, chor¹¿ego ³om¿. syndyka i wspó³fundatora klasztoru,
olejny na p³ótnie, wys. 0.87 m., szer. 0.705 m. Strój: rodzaj bekieszy wêgierskiej, futrem oblamowanej. Przy boku szabla. Na prawo na stole krucyfiks. W górze na lewo h. Odrow¹¿. Tam¿e105.
Portret Józefa z Bukowa Bukowskiego, chor¹¿. sanock., olejny na p³ótnie, wys. 0.81 m.,
szer. 0.635 m.; w zbroi z p³aszczem czerwonym i wstêg¹ Or³a bia³ego; w rêce buzdygan wysadzany kamieniami. Tam¿e.
Czêæ z nich ju¿ obecnie nie istnieje.
Tego ornatu ju¿ dzisiaj nie ma.
100
Na jednym z nich herb Brama (Oginiec), dodany przy odnowieniu w roku 1905, drugi ma byæ przywieziony
z Husiatyna. Por. KZS 1977, s. 23-24.
101
Zob. KZS 1977, s. 24, il. 397.
102
Por. KZS 1977, s. 24-25.
103
Wisi w tym miejscu do dzisiaj. W roku 1972 konserwowany by³ przez Mariê Cichorzewsk¹-Drabik, zob. KZS
1977, s. 25, il. 282.
104
Dzisiaj ju¿ go nie ma.
105
Wisi w tym miejscu do dzisiaj. W roku 1972 konserwowany by³ przez Mariê Cichorzewsk¹-Drabik, zob. KZS
1977, s. 25, il. 280.
98
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Portretów 4 na górnym korytarzu, miêdzy nimi portret Jana Bukowskiego106 z napisami
malowanymi po bokach postaci:
na lewo:
na prawo:
W.J.P. Jan
Fundator ..............
Bukowski
OO. Bern. w Dukli
Stra¿nik
polny
Trzy inne bez podpisów, maj¹ przedstawiaæ Jerzego Mniszcha, Ameliê Mniszchow¹ i Dyab³a Stadnickiego, ten jest najlepszy (wed³ug tradycyi miejscowej)107.
Epitafium w refektarzu na parterze:

D.O.M.
MARIA AMALIA
Z HRABIÓW BRÜHLÓW
MNISZCHOWA
GENERA£OWA WIELKO
POLSKA UMAR£A W 36 RO.
WIEKU SWEGO. R. 1772
D. 30 KWIET. W DUKLI
PROSI O
ZDROWA MARIA

Przedmioty metalowe
Z e g a r szafiasty108 na korytarzu I piêtra. Wys. 2.20 m. Cyferblat malowany. W kartuszu
wród ornamentów napis:
Laurentius Landensperger. Eperies.
Mo¿e o tym zegarze w refektarzu, jako fundowanym przez Jerzego Mniszcha, wspomina pod r. 1773
rêkopis klasztorny (Swieykowski, op. cit. 140, 142).

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 26 rêkopisu:
Sprawozd. K.h.
szt.tom VI, fig. 47 str.
LXXXV
Swieyk. fig. 33 i 34

S z c z y p c e (¿elazne czy bronzowe?) rytowane, do robienia op³atków. Dwie pary; jedne
prostsze z r. 1774 (fig. ). Drugie (fig. ) z rysunkiem bogatszym w stylu zdzicza³ego rokoko
saskiego przedstawiaj¹ jako jedn¹ stronê Pok³on pasterzy, jako drug¹ wród skrêtów napis
³aciñski, z dat¹ 1775 r. i podpisem rytownika Bart³omieja Baczenskiego w Tarnowcu (por.
Komunikat dra Jerzego hr. Mycielskiego w Sprawozd. Kom. hist. szt. tom VI, str. LXXXV)109.
B i b l i o t e k a i a r c h i w um. Skromny zbiór, który jak wiadczy zachowany katalog z r.
1825, by³ wówczas trochê zasobniejszym. Dzi liczy ok. 300 ksi¹¿ek. Na wielu jest na pierwszej stronie naklejona karta z napisem
ORETUR PRO ANIMAM (sic) GEORGII Fundatoris Amplissimi

Por. KZS 1977, s. 25.
Dzisiaj ju¿ ich nie ma. W refektarzu klasztornym wisi prostok¹tny portret kobiecy (okrelany w KZS 1977,
s. 25, il. 283, jako portret nieznanej damy). Byæ mo¿e on w³anie uchodzi³ w czasach Tomkowicza za podobiznê
Amalii Mniszchowej.
108
Zachowany do dzisiaj.
109
Zob. J. Mycielski, Dawne op³atki polskie, SKHS, t. VI, s. LXXV-LXXVI, fig. 47-48.
106
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Z rêkopisów godne wzmianki:
Ksiêga pt. Archivum Duklanense Claustrate, stron ok. 200 pisanych ró¿nemi rêkami. Miêdzy innemi odpis aktu erekcyi klasztoru i spis cudów b³. Jana z Dukli.
Ksiêga pami¹tkowa
Trzy inwentarze klasztoru, polski z r. 1822, niemiecki z r. 1826 w 2 egzemplarzach.
B r a m a ogrodzenia zamykaj¹cego dziedziniec przed fasad¹ g³ówn¹ kocio³a, jest o 2 s³upach murowanych, od strony wejcia ozdobionych konsolami ciosowemi, sp³aszczonemi, lichego
wykonania110. Na s³upach stoj¹ kamienne pos¹gi . Franciszka z Asy¿u i . Bernardyna ze Sieny111.
Pomiêdzy s³upami górna czêæ nieruchoma nieistniej¹cych dzi dawnych wrot ¿elaznych, ¿elazna ozdobiona kutymi i trybowanymi god³ami zakonu, w postaci 2 r¹k skrzy¿owanych i krzy¿a.
Po bokach bramy s¹ sztachety o murowanych s³upach na których stoj¹ wazy kamienne, kszta³tu owalnego, rzebione, o motywach festonu z lici wawrzynu w stylu neoklasycznym Ludwika XVI.
P o s ¹ g M . B o s k i e j na rodku dziedziñca, miêdzy bram¹ a fasad¹ kocio³a (fig. ). Na
postumencie ciosowym, figura o wys. 2 m z kamienia pinczowskiego nale¿y do zabytków
rzeby z drugiej po³owy XVIII w. w rodzaju pos¹gów drewnianych o³tarza w., kocio³a paraf.,
wykonana mo¿e przez tego samego rzebiarza, szko³y w³oskiej opartej na wp³ywach Berniniego. Jest to dzie³o artystyczne, nie prowincyonalne. Szpeci je jaskrawe pomalowanie z czasów
nowszych112. Pos¹g zosta³ tu w r. 1861 przeniesiony z ogrodu pa³acowego, czy te¿ z dawnego
mostu na Dukielce113.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 26 rêkopisu:
Swieyk. fig. 31

Pa³ac

By³ tu stary zamek czy dwór z dawnych czasów114. Zrujnowany odbudowa³ z gruntu Franciszek Bernard
Mniszech kaszt. s¹decki w r. 1638115. Dokoñczy³ tej budowy Józef [Wandalin] Mniszech w r. 1709116.
Zniszczy³ go zdaje siê po¿ar 1758 r. Restauracyê przeprowadza w latach 1764-1765 Jerzy [August
Wandalin] Mniszech, kaszt. krak. i marsz. nadw. kor.117 Przez nastêpnych lat kilka, szczególnie do r. 1772
kwitnê³o tu ¿ycie dworu wielkopañskiego Jerzego Mniszcha i jego ¿ony Maryi Amelii z Brühlów, bywa³y
zjazdy i zabawy, by³ teatr nadw. i kapela nadw. trzymano gwardyê itd. W r. 1821 po¿ar nawiedzi³ pa³ac,

Ca³oæ konserwowana w roku 1996 pod kierunkiem art. kons. El¿biety Lis-Bieli.
Por. KZS 1977, s. 24.
112
Rzeba konserwowana w roku 1996 przez art. kons. El¿bietê Lis-Bielê.
113
Autorstwo pos¹gu przypisywane jest rzebiarzowi lwowskiemu Fabianowi Fesingerowi, zob. KZS 1977,
s. 24, il. 412.
114
Pierwszy zamek móg³ byæ wzniesiony przez Jana Jordana z Zakliczyna.
115
W tym czasie powsta³a piêtrowa rezydencja z frontem od po³udnia, usytuowana w czworoboku fortyfikacji
bastionowych, bli¿ej ich kurtyny zachodniej, nawi¹zuj¹ca do powszechnych w tym czasie rozwi¹zañ typu palazzo in
fortezza. W trakcie badañ archeologicznych prowadzonych w latach osiemdziesi¹tych przez Micha³a Proksê odnaleziono
lady murowanych umocnieñ dwóch wschodnich bastionów, por. M. Proksa, Zamki w po³udniowo-wschodniej Polsce
w wietle badañ archeologiczno-architektonicznych i róde³ pisanych, [w:] Badania Archeologiczne Pracowni Konserwacji Zabytków. Studia i Materia³y, Warszawa 1988, s. 211-22; ten¿e, Zamek bastionowy w Dukli w wietle badañ
architektoniczno-archeologicznych, Materia³y i Sprawozdania Rzeszowskiego Orodka Archeologicznego 1980-1984,
Rzeszów 1991, s. 197-201. Por. tak¿e J. Marsza³ek, Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach, Warszawa 1993, s. 82-83.
116
Dzia³ania Józefa Wandalina Mniszcha ograniczy³y siê najpewniej przede wszystkim do wyposa¿enia wnêtrza.
117
Powstaje wtedy  byæ mo¿e wg projektu architekta drezdeñskiego Jana Fryderyka Knöbla  okaza³a rezydencja w typie entre cour et jardin. Jej budowniczym móg³ byæ Leonard Andrys, por. KZS 1977, s. 26. W tym czasie
powstaje nadbudowa II piêtra pa³acu oraz dwie oficyny, zlokalizowane na dawnych murowanych bastionach zachodnich.
110
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a w r. 1848 wojsko wznieci³o tu równie¿ ogieñ118. W r. 1875 dodano szablonowe obramowania okien
II piêtra fasady i wnêtrze mocno przekszta³cono119.
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 27 rêkopisu:
Swieyk. fig. 3

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 27 rêkopisu:
Swieyk. fig. 4

B u d y n e k g ³ ó w n y, pomiêdzy dwoma oficynami, wzniesiony na planie niemal kwadratowym (fig. ) z ceg³y tynkowanej, jest dwupiêtrowym. Szerokoæ fasady wynosi 24.40 m.;
d³ugoæ boku, czyli g³êbokoæ 23.50 m. Parter i I piêtro s¹ niskie, mo¿e to pozosta³oæ dworu
czy zamku dawnego, którego fasad¹ g³ówn¹ by³a fasada boczna dzisiejszego pa³acu120.
II piêtro zapewne dobudowane w latach 1764-1765 jest bardzo wysokie. ciany fasad
by³y pierwotnie g³adkie, bez obramieñ okiennych, pokryte malowaniem dekoracyjnem, w rodzaju
malowañ z XVIII w. na fasadzie bramy wjazdowej zamku na Wawelu, obok katedry. S¹ jeszcze
lady pasów czerwonych i ¿ó³tych, odgraniczonych liniami w tynku wyrytemi121. Pasy takie
widaæ i na oficynach. Do niedawna widzieæ jeszcze mo¿na by³o malowane kwiaty. Ogromny
dach stary mansardowy czterospadowy ma wysokoci 10.20 m., a wi¹zanie jego obliczone na
stawianie oporu wiatrom górskim, jest doskona³ym typem uk³adu wi¹zarów i podpór z czasów
XVIII w. Okna rozmieszczone nieca³kiem symetrycznie. Wejcie znajduje siê od strony dziedziñca z lewego boku fasady, tj. w dawnej g³ównej fasadzie zamku.
Wnêtrze. Sieñ niewielka, odciêta z dawnego korytarza przejazdowego, wy³o¿ona p³ytami
kamiennemi wiedzie do klatki schodowej. Mury tutaj maj¹ gruboæ ok. 2 m. i s¹ przewa¿nie
z wielkich g³azów kamiennych. Zapewne to pozosta³oæ dawnego zamku, z XVI mo¿e wieku.
Klatka schodowa owietlona jasno oknami w cianie tylnej zasklepiona jest na dwóch s³upach.
Schody dêbowe le¿¹ na ³ukach przesklepionych w szyjê ³abêdzi¹. Balustrady s¹ drewniane
o prostym motywie otworów eliptycznych (fig. ). Na parterze, o wysokoci wnêtrza 3 m.,
kilka pokoi zachowa³o star¹ buazeryê z XVIII w. W niektórych dorobiono now¹, odpowiedni¹.
Buazerya ta pomalowana na kolor oliwkowy, ze z³oceniami na profilach jest w po³¹czeniu
z przepierzeniami drewnianemi, przy których pomocy wytworzono mieszkanka gocinne z alkowami i pokoikami tualetowemi. Niektóre ciany ca³e a¿ do góry ob³o¿one s¹ drzewem, i podzielone na panele profilowane. Takie¿ s¹ szpalety drzwi, oprawy okien z okiennicami; dekoracyê
dope³niaj¹ supraporty, framugi piecowe, drzwi z klamkami i zamkami bronzowymi z³oconymi
w stylu Ludwika XV122. W r. 1875 otworzono nowe wejcie w fasadzie tylnej, od strony ogrodu,
wybudowano przed niem podjazd na s³upach, i zaczêto wewn¹trz ró¿ne przeróbki w stylu neogotyckim123. Do fasady za bocznej, a dawniej g³ównej przystawiono galeryê oszklon¹124.
Pokoje I piêtra, zapewne niegdy g³ówne mieszkalne, o wysokoci 3.15 m. by³y dawniej
równie jak parterowe ob³o¿one buazery¹, w dwóch nawet bardzo bogat¹, rzebion¹, z której
tylko zosta³y resztki, o podzia³ach bokami falisto wyginanych. Malowana by³a kolorem (primavère) ¿ó³to-zielonkaw¹, ze z³oceniami. W r. 1875 porobiono liczne przeróbki, usuwaj¹c niektóre
dawne ciany i dodaj¹c nowe. Galerya oszklona I piêtra nad galery¹ parteru stanowi tu przejcie
kryte do oficyny prawej.

118
Pa³ac  niezamieszka³y w okresie miêdzywojennym  zosta³ bardzo silnie zniszczony w 1944 roku. Sp³on¹³
wówczas mansardowy dach, zawali³y siê stropy II piêtra. Pierwsze prace remontowe mia³y miejsce w latach 19621963, kiedy to wzmocniono koronê murów oraz zrekonstruowano mansardowy dach. Kolejny remont zosta³ przeprowadzony w latach 1982-1984. Obecnie zespó³ jest siedzib¹ Muzeum Historycznego  Pa³ac w Dukli.
119
Przebudowa ta realizowana by³a na polecenie ówczesnego w³aciciela pa³acu Adama Mêciñskiego, por.
KZS 1977, s. 65. Projekt przebudowy przechowywany jest w zbiorach Muzeum Historycznego  Pa³ac w Dukli.
120
Spostrze¿enia niezwykle trafne.
121
Po zniszczeniach z lat II wojny wiatowej oraz remontach powojennych nic ju¿ z tej dekoracji malarskiej nie
pozosta³o.
122
Po zniszczeniach II wojny wiatowej prawie nic ju¿ z tej dekoracji nie przetrwa³o.
123
Wówczas to wprowadzono (istniej¹ce do dzi) dwa neogotyckie okna w parterze elewacji wschodniej.
124
Dzi ju¿ jej nie ma.
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Parter i I piêtro pochodz¹ z budowy zamku XVI w125. Rozk³ad i przeróbki XVIII w.
uwidoczniaj¹ rzuty poziome (fig. ). Dach by³ mo¿e ze spadami do rodka, od zewn¹trz zakryty wysokiemi attykami126.
Drugie piêtro, o przestrzeniach znacznie wy¿szych ni¿ parter i I piêtro (4.55 m.), pochodzi
zap. z przebudowy Jerzego Mniszcha w r. 1764 i nastêpnych, przy której zu¿ytkowano podwy¿szone attyki jako ciany, nad któremi wzniesiono dach namiotowy, mansardowy. By³ to apartament ceremonialny z dwoma wielkimi salami i kaplic¹. Trzeci wiêkszy pokój, mo¿e jadalniê,
w r. 1875 przedzielono; zatarto wówczas lady dawniejszej dekoracyi, z wyj¹tkiem reszt malowañ
ciennych, przebijaj¹cych z pod pobia³y w kaplicy i gdzieniegdzie indziej127. By³y tu podzia³y
pilastrami i ornamenty muszlowe, artystyczne, w kolorach ró¿owych i zielonkawych. W jednem
rozglifieniu okiennem salonu malowanie naladuje kanelowanie i rozetê, w stylu Ludwika XVI.
Zachowa³y siê wród od³amów z ostatniej restauracyi kawa³ki buazeryi niskiej, z motywami
chiñszczyzny na tle zielonkawo-bia³em malowanej farbami wodnemi i reszty p³ótna malowanego
w kwiaty chiñskie, a tak¿e kolumny drewniane z o³tarza kaplicy. Rzut poziomy II piêtra podajemy w (fig. ).
P ³ y t a z czarnego marmuru dêbnickiego znaleziona w czasie restauracyi 1875 r. w cianie
zewnêtrznej pa³acu, i wtedy pot³uczona (fig. ), znajduje siê obecnie w przechowaniu w dwóch
kawa³kach, z których mniejszy ma naro¿nik od³amany; czêci rodkowej brak128. Napis wykuty
wypukle, kapitalikami (czêciowo uzupe³niony przez Swieykowskiego), jêzykowo niejasny,
brzmi z rozwi¹zaniem skrótów:
ANGuste
hoc
arTIVM AVGVSTISSTIMARVM RECEPTACVLV
...... A(D)
bellor(V)M CASIBVS FOSSAM PROPONIT ......
(IN)TVS STR(V)thionis et
a(M)ICORVM EIVS NIDVS DELICATISSIMVS
SEMPIORO
(N)NIS NOMEN ACCEPIT PENNAS ET NATVRA(M)
STRVTHIONIs
AMAT PROTEGIT ADVERSOS DVRISSIMOS
GLO(R)OSIMO IP
cONSVMERE PARTA INTER BELLORVM RVIN
AS EX FVNDAMentis
A FRANCISCO VANDALINO DE MAGNA KOCZY
CE MNISZECH (S)andecen
(C)ASTELLANO SANDECEN SANOCEN DEMBOW
ECEN SZCZERZ
capitanEO AD.1638 INTER BELLA STABILIA A IOSEPHO
MNISZECH SVPremoCuria(E) MDL. MARSCHALCO SANOCEN CAP.&C: AD:1709

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 28 rêkopisu:
Swieyk. fig. 3 i 5

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 28 rêkopisu:
Swieyk. fig. 6

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 28 rêkopisu:
Swieyk. fig. 2

Dwie osobne o f i c y n y po bokach pa³acu symetrycznie stoj¹ce i zachodz¹ce przedeñ od
strony wjazdu, wzniesione na rzucie trapezoidalnym, rozszerzaj¹ siê w kierunku od rodkowego
gmachu na zewn¹trz. Razem z pa³acem tworz¹ 3 boki placyku prostok¹tnego. S¹ murowane
tynkowane, jednopiêtrowe, ka¿da przykryta wysokim dachem czterospadowym. Na cianach
ich widaæ dawne malowane pasy czerwone i ¿ó³te129. D³ugoæ fasady ka¿dej z nich, odwróconej
od pa³acu i doñ równoleg³ej wynosi 34.70 m. Na cianie prawej oficyny, zwróconej do pa³acu
i placyku jest malowany na tynku zegar s³oneczny130. Ca³y front tego kompleksu 3 budynków
mierzy 92.40 m. d³ugoci.
125
126

wieku.

S¹ one raczej pozosta³oci¹ zamku wzniesionego przed po³ow¹ XVII wieku.
Mowa tu o przypuszczalnej formie dachu, jeszcze przed przebudow¹ i nadbudow¹ zrealizowan¹ w XVIII

127
Resztki dekoracji malarskiej (mimo katastrofalnych zniszczeñ) czytelne by³y jeszcze po II wojnie wiatowej.
Dzisiaj ju¿ ich nie ma.
128
Obecnie w zbiorach Muzeum Historycznego  Pa³ac w Dukli.
129
Do dzi miejscami zachowa³y siê jeszcze resztki tamtego malowania.
130
Dzi nie ma ju¿ po nim nawet ladów.
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Z b i o r y. W prawej od wjazdu oficynie, w mieszkaniu obecnych w³acicieli, hr. Mêciñskich, mieszcz¹ siê cenne zbiory obrazów, przewa¿nie niderlandzkich, miêdzy którymi s¹ dzie³a
wielkich mistrzów, dalej piêknych mebli z XVII i XVIII w., wierciade³, bronzów, porcelany,
kryszta³ów i szkie³ rzniêtych z epoki Saskiej i Stanis³awowskiej131.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 30 rêkopisu:
Swieyk. fig. 8

Ogród.
Pa³ac z oficynami umieszczony entre cour et jardin, co mu nadaje cechy rezydencji miejskiej, znajduje siê w otoczeniu ogrodu obszernego, w pó³nocno-zachodniej stronie miasta,
obok traktu wêgierskiego. Od miasta i najbli¿ej po³o¿onego kocio³a paraf. oddziela go rzeczka
Dukielka. Most na niej odbudowany w r. 1850, zdobi³y niegdy pos¹gi kamienne wiêtych.
Dawny dziedziniec przed pa³acem, obecnie zamieniony na ogrodowy, ma kszta³t pó³kola. Zamyka³ go od zewn¹trz mur pó³kolisty, koñcami przypieraj¹cy do oficyn, w nowszych czasach
uwieñczony kratami z ¿elaza kutego. W nim na osi pa³acu znajduje siê brama wjazdowa, na
której bocznych s³upach murowanych stoj¹ 2 grupy rzebione w kamieniu: nagie dzieciaki
poskramiaj¹ce kozy, z któremi siê bawi¹132. Grupy te wys. 1.02 m., szer. u podstawy 0.97 m.
dobrego uk³adu i wykonania, dorodkowo ustawione, przypominaj¹ grupê dzieci z gêmi na
szczycie tylnej fasady pa³acu Brylowskiego w Warszawie, pochodz¹ z epoki saskiej, z po³owy
XVIII w. Po drugiej stronie pa³acu jest studnia, w okaza³ej oprawie ciosowej, pozosta³oæ z dawnego zamku133, a dalej obszerny ogród, typu symetrycznego francuskiego, z alejami drzew,
szpalerami i basenami wody, za³o¿ony w pocz¹tku XVIII w. G³ówna o jego zbacza od przed³u¿enia osi pa³acu z powodu koryta rzeki Jasio³ki, biegn¹cego wzd³u¿ ca³ego ogrodu. Bieg ten
uregulowany jest na tej przestrzeni murem terasowym. W nowszym czasie przekszta³cono nieco
ten ogród nadaj¹c mu wygl¹d naturalistyczno-krajobrazowy, angielski134.
W ogrodzie, w ró¿nych miejscach s¹ na s³upach i podmurowaniach rzebione z kamienia
grupy, trofea wojenne (fig. ), wazony itd135. Pozosta³oci to ogrodzenia ze sztachetami i s³upami
ozdobnemi, które dawniej odgradza³o od ogrodu terasowy nasyp przed pa³acem od tej strony
i mia³o bramê w rodku. Ze s³upów pozosta³ tylko jeden przyparty do domku ogrodowego na
lewo od pa³acu. Ma on wys. 3.70 m. jest murowany i tynkowany a przykryty jest gzymsem
ciosowym ze sztucznymi za³amaniami, profilowanym starannie. Na dwóch cianach jego pilastrowych s¹ w obramowanej profilem wnêce reszty d³ugiego wisioru z owoców i kwiatów na

Zbiory te uleg³y rozproszeniu ju¿ w okresie miêdzywojennym. W tym miejscu warto odnotowaæ, i¿ ozdob¹
wnêtrza pa³acu dukielskiego by³ niegdy obraz w. Jana Chrzciciela, autorstwa znakomitego malarza hiszpañskiego
1 po³. XVII wieku  José de Ribery. P³ótno, o wymiarach 178x161 cm, wchodzi³o w sk³ad kolekcji malarstwa europejskiego,
bêd¹cej w³asnoci¹ Mêciñskich. Jeden z najwybitniejszych znawców malarstwa hiszpañskiego  Alfonso E. Pérez
Sánchez, zidentyfikowa³ ów dukielski wizerunek z p³ótnem, odnotowanym w roku 1653, w kolekcji wicekróla Neapolu
hrabiego de Monterey  jednego z protektorów Ribery w okresie, gdy artysta ten pracowa³ w Neapolu. Sánchez datuje
obraz dukielski na rok 1638, por. LOpera completa di Ribera. Presentazione di Alfonso E. Pérez Sánchez. Apparati
critici e filologici di Nicola Spinosa, Milano 1978, nr 168. Bezporednio przed II wojn¹ wiatow¹ dzie³o znajdowa³o siê
w posiadaniu hr. Hieronima Tarnowskiego. W roku 1940 obraz ten pokazano na wystawie w Krakowie, zorganizowanej
przez w³adze Generalnej Guberni. Szczêliwie przetrwa³ wojnê i od roku 1945 (jako depozyt) by³ przechowywany
w Muzeum Narodowym w Warszawie. W roku 1961, ze rodków Ministra Kultury i Sztuki, zosta³ zakupiony od rodziny
Tarnowskich dla Muzeum Narodowego w Poznaniu. Obecnie jest jednym z najlepszych dzie³ malarstwa obcego w zbiorach polskich, bezsprzecznie za najcenniejszym dzie³em malarstwa hiszpañskiego w Polsce, por. A. Dobrzycka,
Saint John the baptist by Ribera in the National Museum in Poznañ, BHS, (59), 1997, nr 1-2, s. 60-68, il. 1-2.
132
Zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 25.
133
Studnia ta zachowa³a siê do dzisiaj.
134
Mimo zniszczeñ i przekszta³ceñ za³o¿enie ogrodowe w Dukli zachowa³o jeszcze wiele elementów kompozycji z drugiej po³owy XVIII wieku. Por. Dukla, J. Piórecki, Ogrody i parki województwa kronieñskiego, Bolestraszyce
1998, s. 65-69, il. 55-57.
135
Zabytków ma³ej architektury ogrodowej bardzo niewiele zachowa³o siê do dzisiaj, por. KZS 1977, s. 29, il. 66.
131
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wstêdze zawieszonych, wykonanego w stiuku. Trofeów jest piêæ, o wys. 0.60 m., szerokoci
najwiêkszej 0.70 m. Nale¿¹ one do zabytków pierwszorzêdnych epoki Ludwika XV. Wazy
znajduj¹ siê w ró¿nych typach. Dwie wykonane pobie¿nie maj¹ kszta³t koszów z owocami;
wys. 0.53 m.; szer. 0.80 m. (fig. ). Jedna wielka waza (fig. ) wys. 1.20 m., szer. u do³u
0.53 m., czworoboczna, z bokami lekko wklês³ymi i przykryw¹ z szyszk¹, ozdobiona jest ornamentem z lici akantu i skrêtów muszlowych, oraz zwieszonymi bukietami ró¿. Rzeba odznacza siê lekkoci¹ rysunku i mistrzostwem wykonania. Podstawy brak. Dwie grupy kamienne:
dzieciaki z trofeami wojennymi, wys. 1.03 m., szer. u podstawy 0.90 m. na s³upach bramy
wjazdowej do stajen pa³acowych, przypominaj¹ bardzo grupy dzieciaków z kozami, wy¿ej
wspomniane. Pochodz¹ zapewne ze s³upów bramy z terasy pa³acowej do ogrodu. Wszystkie
maj¹ cechy po³owy XVIII w. Stan zniszczenia tych rzeb wszystkich jest znaczny. Pewn¹ iloæ
podobnych rzekomo zasypano ziemi¹ w do³ach. Prócz nich jest w ogrodzie piedesta³ ciosowy
wygiêty, ze szcz¹tkami bogatej ornamentacyi rzebionej, wys. 1.16 m., szer. 0.80-1.25 m.,
d³ug. 1.50 m.; dwiga³ on ¿ó³wia kamiennego, którego reszty le¿¹ niedaleko. Dalej jest kilka
³aw kamiennych136 i s¹ 2 sto³y kamienne, ³adnego rysunku, profilowane  i pewna iloæ fragmentów rzeb porozrzucanych, miêdzy niemi górna czêæ ozdobnego kominka.
B r a m a ¿elazna kuta w bocznym wjedzie ogrodowym, póniej tu przeniesiona, niegdy
zamykaj¹ca wejcie z terasy pa³acowej do ogrodu. Dawn¹ szerokoæ 2.30 m, rozszerzono przytem na 4 m., przez co popsuto proporcye, a dla wype³nienia przestrzeni rozluniono ornamenty
pasa rodkowego który przedziela podwoje w wysokoci 1 m. od ziemi. Górna czêæ, sta³a,
bogaciej od reszty ozdobna technik¹ kucia i prasowania, na rodku ma kartusz pod koron¹
hrabiowsk¹, w którym dawny herb Mniszchów zast¹piono w nowszym czasie Porajem Mêciñskich137. Obramienie kartusza podwójne, delikatne i subtelnie wyginane, podpieraj¹ boczne
ornamenty o liniach wdziêcznych, z³o¿one z prasowanych lici akantu i wolut sp³aszczonych.
Poni¿ej przechodzi [s³owo powtórzone] pas ornamentu biegn¹cego dorodkowo zwanego portes. Ozdoby prasowane przypominaj¹ technikê kutych krat kocio³a parafialnego.
Pos¹g . Jana Nepomucena, kamienny, wys. 1.80 m., szer. u podstawy 0.50 m. Stoi obok
domku ogrodowego na lewo od pa³acu. Odznacza siê doskona³oci¹ techniki, starannoci¹ w traktowaniu szczegó³ów i draperyi, ¿ywoci¹ i dobr¹ charakterystyk¹ i modelowaniem twarzy. Jest
z po³owy XVIII w. lecz bez przesadnej stylizacyi i maniery zwyk³ej tej epoce. Prawdopodobnie
rzebi³ j¹ artysta, który wykona³ pos¹gi o³tarza w. w kociele paraf. Jedyny to pos¹g dawny
pozosta³y z czasów mniszchowskich w ogrodzie pa³acowym lub na mocie nad Dukielk¹138.
By³o ich wiêcej. Oko³o r. 1860 zabrany z t¹d [sic!] zosta³ pos¹g N.P. Maryi stoj¹cy przed
kocio³em Bernardynów, pos¹g . Ignacego Lojoli [sic!] dzi w ogrodzie Bernardynów139, pos¹g
. Józefa z Dzieci¹tkiem Jezus stoj¹cy przy kociele parafialnym, ko³o szko³y140 i pos¹g . Barbary dzi za miastem, przy drodze krakowskiej141. S¹ one tego samego pochodzenia i mniej
wiêcej tych samych rozmiarów i maj¹ wartoæ artystyczn¹. Pos¹g . Barbary ma metalow¹
koronê na g³owie, metalowy kielich w jednej a palmê mêczeñsk¹ w drugiej rêce142. Sp³aszczenie tylnych partyj wskazuje, ¿e sta³a niegdy zapewne przy cianie, albo w niszy z zielonoci.
Z ty³u wyryty jest r. 1862, data przeniesienia.
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Swieyk. fig. 9
Swieyk. fig. 10

£awy te zachowa³y siê do dzisiaj.
Zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 35.
138
Obecnie przeniesiony z ogrodu i ustawiony przed fasad¹ plebanii, por. KZS 1977, s. 32.
139
Zachowany tam do dzisiaj.
140
Zachowany do dzisiaj, pochodzi z 1866 roku, por. KZS 1977, s. 32.
141
Stoi tam do dzisiaj. Kamienna rzeba (przypisywana Fabianowi Fesingerowi) jest ju¿ bardzo zniszczona
i wymaga pilnej konserwacji, por. KZS 1977, s. 32, il. 414.
142
Do niedawna z atrybutów istnia³a jeszcze palma mêczeñska. Dzi nie ma i tej.
136
137
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3. Iwonicz
Wie, oddal. po³ud.- po³ud.wschód od Krosna 10 1/2 km. Parafia w miejscu.

Dawne nazwy: Iwanczepole, Iwanieckie pole, Iwañcze, Iwaniecz, Iwonic143. Rok 1427 w³acicielami
Boczek i Benasz144. R. 1462 czêæ I.[wonicza] Marcin z Iwañcza bratanek Boczka, sprzeda³ by³ Dobies³awowi Kmicie145. R. 1486 jedna trzecia nale¿y do Wac³awa, mê¿a Urszuli Iwanieckiej146. R. 1492 dwie
inne czêci nale¿¹, jedna do Katarzyny Kolanowskiej, druga do Anny Trzecieskiej; by³y one siostrami
Urszuli147. By³ wtedy dwór obronny tutaj, zwany Twierdz¹148. Wkrótce Anna czêæ swoj¹ sprzeda³a z dworem Janowi Amor Tarnowskiemu, lecz odkupili j¹ Urszula i m¹¿ jej Wac³aw z Pobiedna (Sarna, Opis
pow. kron. 433-437)149. R. 1520 czêæ I.[wonicza] nale¿a³a do Katarzyny ¿ony Wac³awa Byassowskiego, w³aciciela Baworowa (Dod. do Gaz. lw. r. 1856, Nro 25 i 26)150. W XVI w. w³acicielami byli
Sienieñscy h. Dêbno151. Ludnoæ by³a niemiecka. Gdy Zbigniew Sienieñski socynianin w r. 1590 chcia³
parafiê zamieniæ na heretyck¹, opar³a siê [ona] zakusom i z³o¿y³a nawet znaczny okup (S³own. Geogr.
i Sarna, Opis pow. Kron. 437)152. Potem I.[wonicz] jest w rêkach Gliñskich, Bobolów, Witowskich,
Stadnickich, Ossoliñskich (£epkowskiego noty rêk. z 1851 r.). R. 1794 nabywa I.[wonicz] Micha³ Ostaszewski, a od niego w r. 1799 Teofil hr. Za³uski153, przodek dzisiejszych w³acicieli (Sarna, Opis pow.
Kron. 437). ród³o mineralnej wody Be³kotka by³o znane od pocz¹tku XVII w154. Wed³ug aktów
kocielnych z tych róde³ mia³ w r. 1633 korzystaæ H. Firlej, b. przem. (S³own. geogr.). A. 1639 ex
libris Status eccl. dioecesis Prem. desumptum: Adde atiam insignem Domini erga istam parochiam
favorem et beniquitatem. Intra enim firesiepsuis reperimtur fontes aquae perpetuo scaturientes, medicinali virtute celeberimae, quae ad speciem sunt coloris aquae fluvialis ad citrinitatae accedentis, tempore frigido odore quasi succini combusti naphtae permitae, unde a pulvere tornientario papirove accensa
(immisis) (?) ignem concipiunt, nec facile flammam dimittunt, nisi frondibus pini multunique agitatae
fuernit et turbatae. Ex decreto medic. vim habent efficacitsimam . Ad quas eas e toto pene regno
Polaniae, et oris externis, Hungaria potissimum quasi ad aquas Siloe ingens quotamis confluit multitudo. (Z aktów kocielnych nieznanych dot¹d, przechowywanych nad zakrysty¹, £epkowskiego noty
rêkop. 1851 r.).

K o  c i ó ³ p a r a f . WW. wiêtych. Patron Józef hr. Za³uski

Pocz¹tek parafii nieznany. Koció³ pierwotny wraz z aktami mia³ byæ spalony przez Tatarów. R. 1427
I.[wonicz] nale¿a³ do parafii w Miejscu. W koñcu XV w. istnia³ koció³ (Sarna Opis pow. Kron. 436)155.

Zob. AGZ, XI, 206, 213, 629; Fastnacht 1991, s. 169.
Pierwsza pisana wzmianka o Iwoniczu (zwanym wówczas Ywancze-pole pochodzi z 1427 roku, kiedy to
po³owê ³¹ki zwanej Cornslag odstêpuje Grzyma³a Boczkowi i Bieniowi, dziedzicom wsi, zob. AGZ, XI, nr 2681, por.
tak¿e Perzanowski 1973, s. 393; Fastnacht 1991, s. 169. W 1445 roku w³acicielem dworu w Iwoniczu by³ Jan Krzywiecki,
AGZ, XI, nr 2047-2049; Fastnacht 1991, s. 170.
145
AGZ, XI, 2855, 2879; Fastnacht 1991, s. 171.
146
AGZ, XVI, 1756; Fastnacht 1991, s. 171-172.
147
Por. Perzanowski 1973, s. 393.
148
Por. Fastnacht 1991, s. 172.
149
Por. Fastnacht 1991, s. 172.
150
Wg danych rejestrów podatkowych z roku 1508 czêæ Iwonicza posiada³a wówczas Katarzyna Kolanowska,
a w 1515 roku by³o w Iwoniczu 36 ³anów kmiecych, m³yn i karczma, por. Perzanowski 1973, s. 394; Fastnacht 1991, s. 173.
151
W roku 1557 król Zygmunt August przenosi przys³uguj¹ce mu prawo odkupu wsi Iwonicz na Zbigniewa
z Sienna, kasztelana sanockiego, por. Fastnacht 1991, s. 173.
152
O sprofanowaniu kocio³a iwonickiego przez Zbigniewa Sienieñskiego wspominaj¹ akta biskupa Walentego
Herburta. Zdaniem Stanis³awa Cynarskiego, Sienieñski utworzy³ zbór w Rymanowie i byæ mo¿e usi³owa³ to samo uczyniæ w Iwoniczu, ale b³êdnie przypisuje mu siê wprowadzenie arianizmu w tej miejscowoci. Por. Cynarski 1972, s. 222.
153
Por. A. Kwilecki, Za³uscy w Iwoniczu 1799-1944, Kórnik 1993, s. 17-19.
154
Przez stulecia Be³kotka uchodzi³a za g³ówne ród³o lecznicze Iwonicza. Wdychano gaz unosz¹cy siê w powietrze. K¹pano siê w wodzie ródlanej, por. Kwilecki, op. cit., s. 15-17.
155
W roku 1492 przy podziale wsi miêdzy trzy siostry postanowiono, i¿ przez rok ka¿da ma sprawowaæ kolejno
prawo patronatu i prezenty kocio³a parafialnego, por. Fastnacht 1991, s. 173.
143
144
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Wizyta z r. 1722 powtarzaj¹c wizytê z r. 1639 podaje, ¿e koció³, jak wiadczy inscriptio in trabe
r. 1464 by³ raedificata et consecrata przez Miko³aja B³a¿ejowskiego b. przem. (£epkowskiego noty
rêkop. z 1851)156. Ten nowy koció³ znów uleg³ znieszczeniom, w r. 1624 od Tatarów i w r. 1657 od
Kozaków i Wêgrów157. W XIX w. zosta³ odnowiony i znacznie powiêkszony (Sarna. op. cit. str. 438)158.
Proboszcz w r. 1657: Stanis³aw B³oñski (tam¿e)159.

11/6 1895
B u d y n e k drewniany du¿ych rozmiarów, wie¿o przerobiony160. Na belce w têczy, która
jest stara, napis malowany, mo¿e dawny, odnawiany161:
Anno dni M.CCCCLXIIII haec ecclesia edificata et eodem anno consecrata
per Reverendissimum Prem dnum Nicolaum Episcop. In honorem s~ctoru O~nium
Dawny opis: Koció³ modrzewiowy  straci³ charakter162. Napis ten sam na belce, tylko zamiast Prem:
perillustrem, a dwa ostatnie wyrazy: Omnium SS. Dzwony dwa: wiêkszy z dat¹ 1589, mniejszy z dat¹
1579 (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).

156
Koció³ w Iwoniczu nale¿y wci¹¿ do zabytków ma³o znanych, chocia¿ najstarsze o nim wzmianki w literaturze stwierdzaj¹, ¿e staro¿ytny koció³ ten r. 1464 powiêcony [ ] stanowi ciekawoæ godn¹ ogl¹dania, por. Pogórzanin, Iwonicz, Lwowianin, 1840, z. 10, s. 225-228, oraz ¿e jest to modrzewiowy koció³ek osobliwszej struktury, por.
W. Be³za, Iwonicz i jego okolice, Lwów-Warszawa-Kraków 1885, s. 7. Powy¿sze uwagi wypowiadane by³y jednak
przed gruntown¹ przebudow¹ kocio³a, przeprowadzon¹ w latach 1884-1895, w czasie której zatarte zosta³y redniowieczne cechy architektoniczne budowli.
157
Byæ mo¿e zosta³ wówczas uszkodzony, z pewnoci¹ jednak nie sp³on¹³. Informacjê o rzekomym zniszczeniu
kocio³a przez Tatarów w roku 1624 podaje T. Spiss, Wykaz drewnianych kocio³ów i cerkwi w Galicji, Lwów 1912,
s. 36, zob. tak¿e Schematismus universi venerabilis cleri secularis et regularis dioecesis ritus latini Premislensis Anno
Domini 1888, Przemyl 1888, s. 193. Dopiero autorzy inwentaryzacji wstêpnej do Katalogu zabytków sztuki zwrócili
uwagê na piêtnastowieczn¹ metrykê kocio³a, co (w latach 1962 i 1977) da³o asumpt do przeprowadzenia przez
Instytut Sztuki PAN w Warszawie wstêpnych badañ architektonicznych zabytku. Por. Brykowski 1981, s. 222. Badania
te, ju¿ w swej pierwszej fazie, potwierdzi³y, i¿ z okresu budowy kocio³a pochodzi zr¹b cian prezbiterium i nawy (bez
ciany zachodniej), storczykowa wiêba dachowa, usztywniona dodatkowo zaczepami (po których zachowa³y siê otwory
czopowe), fragmenty gzymsu wieñcz¹cego (o profilu zbli¿onym do haczowskiego), dolna belka têczowa oraz belki
zaskrzynieñ wsparte na profilowanych kroksztynach. Wyniki badañ architektonicznych pozwalaj¹ przyj¹æ rok 1464 za
datê budowy kocio³a, który wg tradycji mia³ byæ wzniesiony z fundacji Kazimierza Jagielloñczyka. Wstêpne rozwarstwienie zabytku oraz analiza jego uk³adu przestrzennego, konstrukcji i zachowanego detalu architektonicznego, pozwalaj¹ obiekt ten zaliczyæ do tego samego typu, jaki prezentuje koció³ w Haczowie. Por. Brykowski, 1976, s. 61; Brykowski
1981, s. 222, il. 26, 223; Brykowski, Kornecki 1984, s. 74; Czuba 2001 s. 27. Pomimo tych ustaleñ, badania nad
kocio³em w Iwoniczu  jednym z bardziej okaza³ych zabytków redniowiecznej architektury drewnianej  powinny byæ
kontynuowane, a przed wszystkim konieczne jest wykonanie pomiaru inwentaryzacyjnego.
158
W latach 1884-1895, z fundacji Za³uskich, przed³u¿ona zosta³a nawa, a od po³udnia i pó³nocy dobudowano
do niej dwie, znacznych rozmiarów, kaplice. Trzecia kaplica, p.w. Matki Boskiej Bolesnej, dostawiona zosta³a wówczas
do po³udniowej ciany prezbiterium, por. KZS 1977, s. 34. W wyniku przed³u¿enia nawy zaistnia³a koniecznoæ translokowania w kierunku zachodnim wie¿y-dzwonnicy, wzniesionej ok. 1634 roku, w konstrukcji s³upowo-ramowej, z okaza³¹
izbic¹, zwieñczon¹ barokowym he³mem. Wnêtrze wie¿y zosta³o (niestety) w ostatnim czasie zmodernizowane.
159
W 1539 roku do kocio³a w Iwoniczu prezentowany by³ Hieronim z Wyszmontowa, kanonik bobowski, por.
Fastnacht 1991, s. 173. W roku 1625 wzmiankowany jest Walenty Trzeciakowic  pleban z Iwonicza, w latach 16251629 notariusz bractwa kap³añskiego w Kronie. Por. Leniak 2002, s. 18, 54, 56.
160
Koció³ po raz pierwszy zosta³ przekszta³cony w 1634 roku, kiedy  w miejsce drewnianej  wybudowano
murowan¹ zakrystiê ze skarbcem na piêtrze (data zachowana na nadpro¿u kamiennego portalu wejciowego od
strony prezbiterium), por. KZS 1977, s. 34. Nastêpna gruntowana restauracja mia³a miejsce w 1756 roku, kiedy to
zaskrzynienia nawy podparte zosta³y trzema parami kompozytowych kolumn, a dawny p³aski strop kocio³a zast¹piony
zosta³ nowym, drewnianym stropem, z g³êboka faset¹, por. KZS 1977, s. 34-35.
161
Zachowany do dzisiaj, namalowany w koñcu XIX wieku, zapewne wg starszego, pochodz¹cego z czasów
fundacji.
162
Pisz¹c straci³ charakter £epkowski mia³ na myli przede wszystkim zbarokizowanie wnêtrza.
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O ³ t a r z w kaplicy bocznej nowy, drewniany pónobarokowy, dawny o³tarz w. kocio³a,
tu potem przeniesiony163.
O b r a z M . B . malowany na p³ótnie olejno. Odkryty w r. 1895 na wiosnê przy okazyi
stawiania nowego o³tarza w., wys. 0.80 m. (List X. prob. Podgórskiego z 15/5 1895). Jest to
stara kopia obrazu M.B. Czêstochowskiej, redniej wartoci i przemalowywana. Na koronie
monogram IHS i 7 mieczów  bez narzêdzi Mêki P. i bez napisów. Pierwotnie obraz mo¿e by³
wykonany farbami klejowemi. Przynajmniej malowana korona, która zapewne by³a kiedy
przykryta blach¹, przy odnawianiu w r. 1895 da³a siê zmyæ wod¹ (List tego¿ z 25/5 1895).
K i e l i c h srebrny poz³acany, nodus jego i dolna czêæ cuppy ³adnego rysunku barokowego zap. z pocz¹tku XVII w. Ornamenta przypominaj¹ z³ocone rzeby stall K.[ocio³a] P.[anny]
Maryi w Krakowie. Nodus przezroczy sk³ada siê z anio³ków i karyatydek lanych u¿ytych jak
woluty, czy konsole164.
M o n s t r a n c y a wielka rokokowa, w nowszych czasach przerobiona165.
O k u c i e na nowych drzwiach wejcia g³ównego stare z zawiasowemi listwami ga³êzistemi ³adnego rysunku, przeniesione z drzwi dawniejszych166.
D z w o n y maj¹ byæ te same ktore widzia³ £epkowski (patrz wy¿ej)167.
(T. Sz.) Koc. drewniany168. Wed³ug relacji miejscowego Prob. mia³ pierwotnie obejcia (soboty) które
zniesiono przy poszerzaniu koæ. oko³o r. 1880. Wtedy przybudowano 2 kaplice boczne, krzy¿owe169.
Nad lew¹ kaplic¹ na piêtrze lo¿a pp. Za³uskich170.

Zachowany na tym miejscu do dzisiaj. W strefie rodkowej nastawy rzeba Chrystusa Ukrzy¿owanego,
o cechach pónogotyckich, zapewne z po³owy XVI wieku.
164
Nie ma go ju¿ dzisiaj w kociele i nikt nie wie co siê z nim sta³o.
165
Dzisiaj ju¿ jej nie ma w kociele.
166
Zachowane do dzisiaj, zob. KZS 1977, s. 35, il. 55.
167
Obecnie zawieszone na parawanowej dzwonnicy, wzniesionej od strony po³udniowej, miêdzy kocio³em
a plebani¹.
168
W prezbiterium strop p³aski z faset¹ wykonany w 1756 roku. Za faset¹, na cianie pó³nocnej, zachowa³y siê
fragmenty pónogotyckiej dekoracji malarskiej w postaci spiralnie skrêconych suchych wici akantowych (pochodz¹cych
zapewne z koñca XV wieku), ujawnione na pocz¹tku lat 60-tych ubieg³ego stulecia przez R. Brykowskiego, por. Brykowski, Nieznane fragmenty polichromii w ma³opolskich kocio³ach drewnianych, BHS, 1965, nr 4, s. 346-347, zbadane,
zdokumentowane i zinterpretowane przez P. £opatkiewicza w 2000 roku. Têcza o wykroju prostok¹tnym, z profilowan¹
belk¹, na której umieszczona jest grupa Pasji, wykonana w koñcu XIX wieku przez Józefa Aszklara z Lubatowej.
Wyposa¿enie wnêtrza przewa¿nie neobarokowe. Polichromia malowana w koñcu XIX wieku przez Paw³a i Jana Bogdañskich, malarzy z Jalisk. Nastawy o³tarzowe (za wyj¹tkiem barokowej, ustawionej w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej),
chór muzyczny oraz prospekt organowy wykonane zosta³y w latach 1884-1895 przez Józefa Aszklara. We wnêtrzu
epitafia inskrypcyjne wykonane z czarnego marmuru: Karola Za³uskiego, marsza³ka powiatu upitskiego (zm. 1845)
oraz jego ¿ony  Amelii z Ogiñskich Za³uskiej (zm. 1858), zob. KZS 1977, s. 35.
169
Kaplice prostok¹tne z apsydami zamkniêtymi trójbocznie, dostawione staraniem Za³uskich po roku 1884.
W kaplicy po³udniowej znajduje siê barokowa chrzcielnica wykonana oko³o roku 1700. W neobarokowej nastawie
o³tarzowej, w kaplicy pó³nocnej, barokowe antependium z pocz¹tku XVIII wieku, wykonane przez snycerzy kronieñskich.
Zob. KZS 1977, s. 34-35.
170
W tym kszta³cie zachowana do dzisiaj. Lo¿a kolatorska zosta³a wykonana najpewniej z inicjatywy Karola
Za³uskiego i Amelii z Ogiñskich Za³uskiej. O jej istnieniu wspomina Amelia Za³uska w licie z 5 marca 1846 do swej
siostry Emmy Brzostowskiej, kiedy opisuj¹c wypadki z rabacji w okolicach Iwonicza napisa³a: Spêdzi³am wiele nocy,
czuwaj¹c i maj¹c wszystko w pogotowiu, by ewentualnie dzieci przeprowadziæ do kocio³a do lo¿y kolatorskiej, od
której mam klucz, na wypadek napadu. Por. Kwilecki, op. cit., s. 65-66.
163
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Dzwony.
Wiêkszy, r. 96 cm. Napis na szyji nieodczytany z powodu trudnego dostêpu. Na cianie piêkna p³askorzeba dosyæ znacznych rozmiarów: Chrystus na Krzy¿u, pod Krzy¿em M. Boska i w. Jan (wys. krzy¿a
23 cm, figura  16 cm). Nad ramionami krzy¿a data AD 1||589171.
Mniejszy, r. 57 cm. Napis na szyji kapitalikami:
CHRISTUS REX FORTIS VENIT IN PACE A D 1573172
Obydwa wyratowane od rekwizycji. Por. Dzwony starodawne.

S t a r y p a ³ a c , dom z mieszkaniami do najêcia w zak³adzie k¹pielowym (fig. ) jest
prawdopodobnie dawniejszym dworem i ma cechy charakterystyczne dworów zamo¿nej szlachty
z pocz¹tku XIX w173.
M o s t k a m i e n n y na Lubatówce, u wstêpu do Iwonicza, w miejscu gdzie droga do zak³adu k¹pielowego krzy¿uje siê z drog¹ do zabudowañ folwarcznych i dworu, zbudowany zosta³
w XVIII w. przez wojew. Ossoliñskiego i ozdobiony jest jego herbem [Strzemiê]174.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 33a rêkopisu:
W³. Be³za, Iwonicz
i jego okolice tabl.
przy str. 32

4. Jasionka
Wie oddal. po³udn.-po³udn. zachodnie od Krosna 16 kilom. Parafia w miejscu

Pierwotna nazwa: Biskopesvald.
Wie za³o¿y³ Eryk b. przem. w r. 1386 na wykarczowanych lasach wsi biskupiej Zirkhof (Cyrgów), nad
rzek¹ Jesse (Jasionk¹)175 i odt¹d stanowi³a uposa¿enie biskupów przem. a¿ do r. 1608176, w którym
Maciej Pstrokoñski darowa³ j¹ kapitule ³aæ. przem., której w³asnoci¹ jest do dzi dnia (X. Sarna, Opis
pow. kronieñskiego)

K o  c i ó ³ p a r a f . Wniebowziêcia N.P.Maryi. Patron Kapitu³a ³aæ. przemyska

Eryk b. przem. zak³adaj¹c wie w r. 1386 uposa¿y³ koció³ parafialny. Koció³ drewniany wed³ug tradycyi mieli wybudowaæ ok. r. 1500 swym kosztem osadnicy Jan Król i Marcin Koczur177; koció³ za

Zob. Szyd³owski 1922, s. 78, kat. nr 241; KZS 1977, s. 36.
Zob. Szyd³owski 1922, s. 7, kat. nr.214; KZS 1977, s. 36.
173
Wzniesiony w latach 1838-1839 wg planów Amelii z Ogiñskich Za³uskiej. Po³o¿ony w po³udniowej czêci
parku zdrojowego, klasycystyczny, z reprezentacyjnymi portykami kolumnowymi, umieszczonymi w elewacji po³udniowej
i pó³nocnej. Drewniany, konstrukcji zrêbowej, piêtrowy z poddaszem, uk³ad wnêtrza dwutraktowy, czêciowo przekszta³cony. Por. Ross 1972, s. 342; zob. tak¿e KZS 1977, s. 38, il. 88; por. tak¿e J. Ross, Architektura drewniana w polskich
uzdrowiskach karpackich 1835-1914, [w:] Sztuka 2 po³owy XIX wieku. Materia³y sesji Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, Warszawa 1973; ten¿e, Dawna architektura Iwonicza Zdroju i jej walory estetyczno-historyczne, [w:] Iwonicz
Zdrój. Monografia, Kraków-Iwonicz 1984, s. 81-91. Okolicznoci budowy Starego Pa³acu omawia obszernie tak¿e
A. Kwilecki, op. cit., s. 54-57, il. 16-18.
174
Wzniesiony w 1782 roku staraniem Józefa Ossoliñskiego, wojewody wo³yñskiego. Kamienny, jednoprzês³owy,
wsparty na pó³kolistej arkadzie zdobionej boniowaniem, z dat¹ budowy wykut¹ w kluczu arkady, por. KZS 1977, s. 36-37;
Kwilecki, op. cit., s. 14.
175
W roku 1386 biskup przemyski Eryk z Winsen oddaje za 22 grzywny Micha³owi, so³tysowi w Równem, gaje
nad rzek¹ Jasionk¹, nale¿¹ce do wsi Cergowej, z prawem lokowania tam na surowym korzeniu, na 60 ³anach, wsi na
prawie magdeburskim zwanej Byskopeswalt, zob. AGZ, VIII, 15. Nazwa ta nie utrzyma³a siê jednak d³ugo i wie przyjê³a nazwê od rzeki (jako Jasionka wystêpuje po raz pierwszy ju¿ w roku 1391, zob. AGZ, VIII, 41, por. tak¿e Perzanowski 1973, s. 394; Fastnacht 1998, s. 32.
176
W roku 1434 W³adys³aw Jagie³³o potwierdza fakt posiadania tej wsi przez biskupstwo przemyskie, zob. AGZ,
VII, 40; Fastnacht 1998, s. 32.
177
Zob. KZS 1977, s. 46.
171
172
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murowany wystawi³ nieznany z nazwiska podstaroci (oeconomus) z Cergowej w r. 1756. Konsekrowano go w r. 1791 (Sarna, Opis pow. kron. 440-441)178.
Proboszcz w r. 1655: X. Wojciech Wiczkowicz (tam¿e 442)179.

25/8 1898
B u d y n e k murowany bezstylowy180, z wie¿¹ osobno stoj¹c¹ przed frontem181.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 35 rêkopisu:
z mojego rysunku

C h r z c i e l n i c a drewniana, kszta³tu nalewki metalowej, w stylu rokoko, pokryta rzeb¹
ornamentaln¹ ze skrêtów muszlowatych. Kompozycya, rysunek i wykonanie bardzo dobre
(fig. )182. Pokrywa z wolut jak odwrócone konsole, zwê¿a siê ku górze, a na górnej ma³ej
platformie wieñczy j¹ wolno stercz¹ca grupa rzebiona figuralna: Chrzest Chrystusa. S. Jan
leje wodê z muszli, lecz rêka od³amana le¿y osobno. Ca³oæ spróchnia³a, mniej nalewka z drzewa twardego, a najbardziej pokrywa z drzewa lipowego183.
Zacheuszki, sztuk 12, rozwieszone na cianach kocio³a. W ramkach drewnianych z lichtarzykami u do³u, rzebionych i z³oconych w stylu rokoko, dobrego rysunku i wykonania,
medaliony z g³owami aposto³ów na p³ótnie olejno malowanemi, pe³nemi wyrazu i charakterystyki. Malowanie szlachetne i poprawne184.
Paramenty
Ornat bia³y, kolumna na tle srebrnem haftowanem, kwiaty haftowane jedwabiami ró¿nokolorowymi. Wiek XVII. Dosyæ zniszczony.
Ornat czerwony, z tkaniny wschodniej w dwóch kolorach; boki na tle z³otem rzucik linearny:
kwiat i owoc granatu barwy ceglastej. Ten sam wzór na kolumnie tylko t³o srebrne, a listeczki
przy owocu zielone. Okaz muzealny, piêkny. Wiek XVII.

Zob. KZS 1977, s. 46.
W 1566 roku plebanem w Jasionce i Króliku Polskim jest ks. Jakub Bielski, por. Fastnacht 1998, s. 32.
W roku 1573, jako proboszcz w Jasionce, notowany jest Feliks Valle, w latach 1582-1601 kanonik przemyski, w roku
1597 proboszcz w pobliskiej Lubatowej. Por. Leniak 2002, s. 10, 26, 43, 45, 51.
180
Koció³ zachowany bez wiêkszych przekszta³ceñ do naszych czasów. Orientowany, murowany z kamienia
i ceg³y, tynkowany. Prezbiterium na rzucie prostok¹ta, zamkniête trójbocznie, od pó³nocy zakrystia ze skarbczykiem
na piêtrze. Korpus trójnawowy, pseudohalowy, trójprzês³owy, przy nim od zachodu obszerna, prostok¹tna kruchta,
dostawiona do fasady w 1907 roku. Arkady miêdzynawowe wsparte na filarach, sklepienia w prezbiterium i nawie
g³ównej  kolebkowe na gurtach z lunetami, w nawach bocznych  kolebkowo-krzy¿owe na gurtach, w zakrystii i kruchcie
 krzy¿owo-kolebkowe, w skarbczyku  krzy¿owe. ciany nawy g³ównej podzielone s¹ parami pilastrów dwigaj¹cych
odcinki profilowanego gzymsu, wspieraj¹cego gurty sklepienne. W przêle zachodnim nawy chór muzyczny, z czasów
budowy, wsparty na profilowanych arkadach, przesklepiony kolebkowo-krzy¿owo, z wklês³o-wypuk³ym parapetem zwieñczonym profilowanym gzymsem. Elewacje zewnêtrzne artyku³owane prostymi pilastrami, wspieraj¹cymi profilowany
gzyms wieñcz¹cy. Fasada frontowa zwieñczona trójk¹tnym, prze³amanym szczytem, obwiedzionym profilowanym
gzymsem, podzielona pilastrami na piêæ pól zwê¿aj¹cych siê ku górze. Na osi kruchty zachodniej prostok¹tne okno
zamkniête ³ukiem odcinkowym, powy¿ej p³ycina z nowszym obrazem Matki Boskiej. Dachy kryte blach¹, dwuspadowe,
nad korpusem nawowym prze³amane, o wspólnej kalenicy dla prezbiterium i nawy. We wnêtrzu kocio³a zachowa³a siê
jeszcze pierwotna posadzka z du¿ych p³yt piaskowca, pojawi³ siê jednak ostatnio zamiar jej wymiany na now¹, granitow¹
(sic!). KZS 1977, s. 46-47, il. 30.
181
Dzwonnica murowana z kamienia i ceg³y w 1840 roku, tynkowana, odnawiana w 1907 oraz w 1945, po³o¿ona
na zachód od kocio³a. Dolna kondygnacja sklepiona jest kolebk¹ z lunetami. Wejcie na drug¹ kondygnacjê prowadzi
schodami umieszczonymi w gruboci muru. Elewacje zewnêtrzne opiête pilastrami podtrzymuj¹cymi odcinki profilowanego belkowania, prze³amuj¹cego siê nad podporami. Ca³oæ nakrywa dach namiotowy, z czterema lukarnami, kryty
blach¹, zwieñczony omioboczn¹, a¿urow¹ wie¿yczk¹-latarni¹, por. KZS 1977, s. 48.
182
Zachowana do dzisiaj, wielokrotnie przemalowana, wymaga pilnej konserwacji, por. KZS 1977, s. 47, il. 161.
183
Nadal oczekuje prac konserwatorskich.
184
Zachowane do dzisiaj.
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Ornat fioletowy, boki z at³asu siwego w ornamenty zielone tkane. Kolumna z rypsu jedwabnego b³êkitnego, we wzór kwiatów barokowo stylizowanych. Rzecz niezwyk³a. Wiek
XVIII185.
Kilka ornatów z tkanin jedwab. wschodnich.
Kapa bia³a, tkanina jedwabna turecka, ró¿owa w bia³e kwiaty; XVII w. Stan zachowania
dobry186.
Ry n g r a f z M. Bosk¹ Czêstochowsk¹ i jakim napisem historycznym  chwilowo wypo¿yczony, wiêc go nie mog³em widzieæ187.
D z w o n na dzwonnicy, wys. ok. 0.78 m o podobnej rednicy dolnej. Pod krawêdzi¹ czapki napis minusku³ami gotyckiemi, p³asko wypuk³emi (nie odczytany w ca³oci, z powodu trudnoci dostêpu):
S. maria mater (dalej zapewne: dei ora pro nobis) + amen
(T. Sz.) Napis dzwonu  o r. 79 cm  na podstawie odcisku i przerysu dokonanego na miejscu przez
Dra [M.] Or³owicza brzmi:
O  Knig  der  ere Kom  nas  mit  frede  amen  sm (s. Maria?)
Por. Dzwony starodawne, gdzie reprodukcja napisu188.

5. Jedlicze
Miasteczko189, oddal. zach. zach-pó³nocne od Krosna 9 kilom. Parafia w miejscu.

Dawna nazwa: Jedlicza
R. 1427 dziedzicem Piotr Mleczko i w rêku tej rodziny jeszcze w sto lat póniej190. R. 1536 w³acicielami po po³owie Miko³aj Mleczko i Stanis³aw B¹czalski (X. Sarna, Opis pow. kronieñsk. 399-400)191.
R. 1598 dziedzicem Just z Chy¿owa* Romer (Schemat.). R. 1740 Remigiusz Wielowieyski, potem Stojowscy, a w drugiej po³owie XIX w. Stawiarscy (X. Sarna, j.w.).

K o  c i ó ³ p a r a f . . Antoniego padewsk. Patron: Waleryan Stawiarski.

Za³o¿enie parafii niewiadome. R. 1598 utworzono prebendê do o³tarza N.P. Maryi (Schematyzm). Koció³ obecny drewn. zbudowa³ r. 1740 Remigiusz Wielowieyski192.
*

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 37 rêkopisu:
nie by³em

Mylnie zam.: z Chyszowa.

KZS 1977, s. 48.
Kapy tej nie ma ju¿ dzi w kociele.
187
Tego ryngrafu nie ma ju¿ dzi w kociele, widocznie po tamtym wypo¿yczeniu nie zosta³ nigdy zwrócony.
188
Zdaniem Karola Badeckiego, staroniemiecki napis wskazuje, i¿ twórc¹ dzwonu by³ ludwisarz Niemiec. Niezrozumia³e w napisie s³owo nas jest zapewne pomy³k¹ zamiast uns. Por. Szyd³owski 1922, s. 52, kat. nr 55, tabl.
VII, nr 3-4. Byæ mo¿e autorem dzwonu by³ Mathias, ludwisarz czynny w Kronie w pocz¹tkach XVI wieku, por. Szyd³owski 1922, s. 22.
189
Prawa miejskie otrzyma³o Jedlicze po raz pierwszy w roku 1768, a po raz drugi w 1968, po utracie w 1919 r.
190
W latach 1460-1495 w³acicielem wsi jest Miko³aj Mleczko, a w 1488-1508 jego syn Stanis³aw. Por. Perzanowski 1973, s. 395.
191
Por. tak¿e A. Pawiñski, Polska XVI wieku pod wzglêdem geograficzno-statystycznym. ród³a dziejowe,
t. XIV, Warszawa 1886, s. 523.
192
Por. Brykowski 1976, s. 87.
185
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(T. Sz.) Jedlicze, poczta loco, pow. Krosno. Koció³ drewniany ³adny193  maj¹ plac ko³o plebanii, ale
chc¹ nowy stawiaæ na miejscu starego194. Proboszcz X. Edw. Janicki dziekan i wicemarsz. powiat.

Kapl i ca cmen t arn a P. Jezusa Ukrzy¿owanego, drewniana. Jest to stary drewniany
koció³ek, który sta³ na cmentarzu grzebalnym w Jale, w r. 1865 tu przeniesiony (wiadomoæ
udzieli³ w r. 1899 organista k. parafialnego w Jale)195.

6. Kobylany
Wie, oddal. zach. po³ud. od Krosna 12 1/2 kilom. Parafia w miejscu.

Dawna nazwa: Kobyle.
R. 1366 Janusz czyli Jan Suchywilk ze Strzelec kanclerz Kazimierza W. darowuje Kobyle bratankom
swoim196. R. 1377 Miko³aj i Piotr, synowie Cztana, a zap. bratankowie owego Janusza ustêpuj¹ wie
bratu swemu Jakuszowi (A. gr. i z. III, Nr 24 i 37). R. 1410 walczy pod Grunwaldem Domarat z Kobylan197, syn kaszt. lubel. (X. Sarna, Opis pow. kron. 480-481). Póniej w r. 1466 w³acicielem Cobylensky (A. gr. i z. XVI, 37)198. W r. 1581 Stanis³aw Bolikowski posiada K. albo mo¿e czêæ wsi199, gdy¿
w bliskim czasie przechodzi ona w rêce Wojciecha Mêciñskiego, o¿enionego z Barbar¹ Kobylañsk¹.
Mêciñscy dzier¿¹ j¹ przez kilka pokoleñ (Sarna, Opis pow. kron. 480-481). R. 1775 dziedziczk¹ by³a
Maryanna z Kalinowskich Poniñska (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).

K o  c i ó ³ p a r a f . Narodzenia N. P. Maryi. Patronowie Tadeusz Peszyñski i Piotr Bielecki,
kolejno.

Parafia istnia³a ju¿ r. 1466 (Sarna, Opis pow. kron. 481). Koció³ dawny w koñcu XVI w. by³ sprofanowany przez Jêdrzeja Bzickiego, kaszt. che³msk. (Bukowski, Dzieje reformacyi w Polsce, I, 673)200.
Obecny stan¹³ w r. 1775 (Schematyzm). Wzniesiony przez Maryannê z Kalinowskich Poniñsk¹ dziedziczkê201
Proboszcz w r. 1466: Miko³aj (Akta gr. i z. XVI, 37)202

Stary koció³ drewniany rozebrano ostatecznie w roku 1931, por. Brykowski 1976, s. 87.
Nowy koció³, fundacji Waleriana Stawiarskiego, stan¹³ nieopodal, wg projektu Jana Sas-Zubrzyckiego,
w latach 1911-1925. W jego wnêtrzu przechowywane s¹ elementy dawnego wyposa¿enia kocio³a drewnianego, m.in.
trzy nastawy o³tarzowe z XVIII wieku, najstarsza (z ok. 1740 roku) fundacji Remigiusza i Konstancji z Ligêzów Wielowiejskich, por. KZS 1977, s. 54.
195
Kaplica ta stoi na tym miejscu do dzisiaj. Wg £epkowskiego, mia³ to byæ stary koció³ drewniany w £ê¿ynach
(ko³o Nowego ¯migrodu), sprzedany przez tamtejszego proboszcza do Jas³a, gdzie pe³ni³ funkcjê kaplicy cmentarnej.
Por. Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego. Z rêkopisów Autora wydali i w³asnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie, Kraków 2001, s. 52, przyp. 195. Po kilkudziesiêcioletnim funkcjonowaniu w Jale sprzedany zosta³ po raz drugi, tym razem do Jedlicza, por. ibidem, s. 40, przyp. 138.
196
Por. AGZ, III, 16; Perzanowski 1973, s. 395.
197
Jakub Domarat z Kobylan wystêpuje po raz pierwszy z tytu³em dziedzica wsi w roku 1405, por. Perzanowski
1973, s. 395.
198
Por. J. Krzepela, Ma³opolskie rody ziemiañskie, Kraków 1928, s. 44.
199
Wie nale¿y wówczas do Bolikowskiego, od którego dzier¿awi j¹ Jakub Warszycki, por. Perzanowski 1973,
s. 396.
200
Zamianê kocio³a w Kobylanach na zbór u³atwi³o przejcie plebana kobylañskiego Jakuba na kalwinizm.
Kwestiê reformacji, oraz wyj¹tkowo d³ugiego funkcjonowania w Kobylanach zboru kalwiñskiego (do oko³o 1720), omawia
obszernie Cynarski 1972, s. 222-224.
201
Por. KZS 1977, s. 57-58.
202
Pod t¹ dat¹ po raz pierwszy wzmiankowany jest równie¿ koció³ w Kobylanach.
193
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5/8 1893
B u d y n e k doæ du¿y, murowany, bez wyranych cech stylowych203. W nawie po prawej
rêce, nisko w cianê wmurowana p³yta kamienna prostok¹tna, stoj¹ca, z rytym rysunkiem konturowym i napisem, roboty grubej, czêciowo starta204.
W polu rodkowem postaæ rycerza niele narysowana. W nogach jej h. Grzyma³a. Doko³a
fryz prostok¹tny, rowkiem prostym oddzielony od pola rodkowego a na nim napis ryty kapitalikami mieszanemi kanciastemi z gotycka, którego koniec w dwóch i 1/2 wierszach drobniejszych mieci siê ju¿ na polu rodkowem, nad g³ow¹ rycerza. Data ba³amutna, mo¿e 1515205:
(W 2/3 czêci boku d³u¿szego, przy lewem ramieniu rycerza)
HIC IACET MAGNIFICO DOMINVS
(pod nogami rycerza)
NICOLAI HERES

(na boku d³u¿szym przy
DE COBILANI CASTELANO ROSPERIES
prawem ramieniu rycerza)
(w g³owach rycerza)
ANNO DOMINI MD
(na boku d³u¿szym, przy g³owie rycerza, od strony lewego jego ramienia)

(w polu rodkowem nad g³ow¹ rycerza)

.OBYT AN. FESTV EDAR
PVRIFICACIONIS MAR
IE206

Dawny opis: P³yta z piaskowca, d³ugoci 3 1/2 ³okcia, szer. 1 1/2 ³okcia, wyobra¿a rycerza z h. inflanckim Kampenhausen, tj. 3 wie¿e
takim kszta³tem u nóg.
Napis z dat¹ zagadkow¹:
Hic iacet Magnificus Dominus Nicolaus heres de Kobilani,
Kastelanus Rospierensis. Anno Domini 154
(£epkowskiego noty rêkop. z 1851)207
Orientowany, jednonawowy, z prostok¹tnym prezbiterium zamkniêtym trójbocznie i szersz¹ naw¹. Od zachodu trójkondygnacyjna wie¿a na rzucie kwadratu, odbudowana w 1948 roku. W prezbiterium i nawie sklepienia
¿aglaste na gurtach, w zakrystii krzy¿owo-kolebkowe. Zewn¹trz elewacje g³adkie, zwieñczone profilowanym gzymsem, w naro¿nikach fasady zachodniej lizeny wspieraj¹ce prze³amany nad nimi gzyms. Por. tak¿e KZS 1977, s. 57-58.
Piaskowcowe p³yty dawnej posadzki wnêtrza (zast¹pionej w latach siedemdziesi¹tych XX w. lastrikiem) u³o¿one s¹
obecnie na zewn¹trz kocio³a.
204
Zob. Tomkowicz 1900, s. 397; KZS 1977, s. 58-59, il. 334; P. Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie, Warszawa
1994, s. 152, 173, kat. I-17.
205
Zdaniem Przemys³awa Mrozowskiego p³yta zosta³a ufundowana ok. roku 1510, czyli za ¿ycia Miko³aja Kobylañskiego, od 1537 roku kasztelana rozpierskiego, zmar³ego w 1539 roku. Zob. Mrozowski, op. cit., s. 173.
206
Mrozowski podaje odczyt inskrypcji w brzmieniu nastêpuj¹cym: ANNO DOMI[NI] 1 5 X HIC IACET MAGNIFIC(VS) DOMI(NVS) NICOlA(VS) HERES DE KOBIlANI KAStELAN(VS) ROSPERE[N]S(SIS) Q[V]I OBYT AN FESt
V(M) FA[ ] PVRIFICACION(IS) MARIE, zob. Mrozowski, op. cit., s. 173.
207
W tym samym kociele w Kobylanach zachowa³a siê (wmurowana w pó³nocn¹ cianê nawy) jeszcze druga,
nie odnotowana w tym miejscu przez Tomkowicza, p³yta nagrobna, zapewne starsza od p³yty Miko³aja Kobylañskiego.
Informacjê o niej przekaza³ jednak Tomkowicz na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w dniu 28
padziernika 1893 roku, zob. Tomkowicz 1900, s. 397. Jest to nagrobek nieznanego Grzymality z Kobylan, p³yta typu
heraldycznego, zapewne z 1. po³owy XV wieku, kuta w piaskowcu, o wym. 201x83 cm. Na g³adkim tle rytowana tarcza
gotycka o zaostrzonym szczycie, z herbem Grzyma³a. Por. Mrozowski, op. cit., s. 173, kat. I-16, zob. tak¿e KZS 1977,
s. 59, gdzie datowana b³êdnie na 1. po³. XVI wieku.
203
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 38 rêkopisu:
z rêkop. szkic mój

C h r z c i e l n i c a z piaskowca w samej têczy kocio³a na prawo
(fig. )208. Jest w kszta³cie kielicha na rzucie poziom. 8 bocznym,
p³askimi ornamentami rzebionymi ozdobiona, wyranie renesansowa209, choæ prosta. Nodus jak wstêga czy obrêcz p³aska omiobocznie z³amana. Na powierzchni czary od góry jakby p³askorzebiona
attyka z ³uków wklês³ych i ga³ek na ich spotkaniu w górze, poni¿ej
na 5 polach herby

(Ogoñczyk
(Szeliga
albo Drogos³aw) (Jelita?) Szo³kowskich) (Grzyma³a)
Trzech dalszych nie mog³em zobaczyæ210.
Z dawniejszego opisu: Herby: Jelita?, Szeliga bez krzy¿a, Trzy wie¿e,
¿e, Gozdawa, Ogoñczyk (£epkowski, Noty rêkop. z 1851)

, Szreniawa, inne Trzy wie-

D z w o n na wie¿y ma byæ z XVII w. Dzwonek przy drzwiach zakrystyi w prezbiterium
z napisem: Valentinus Zaichowski A. D. 1609211

7. Kombornia
dopisek o³ówkiem
u góry s. 39 rêkop.:
du¿o fotografii
dostarcza p. SzyszkoBohusz i Dr. Szyd³owski

Wie oddal. wschod.- wschod. pó³nocne od Krosna 7 kilom. Parafia w miejscu

Pierwotne nazwy: Kaltbrun (?), Kalmbron (?), Kalmbornia212  dopiero w r. 1784 Kombornija (Z kron.
miejscowej na plebanii, spisanej ok. 1870 r.  i £epkowskiego noty rêkop. z r. 1851). R. 1315 Kalbornya (S³own. geogr.).
Osada niem. O jej pocz¹tku nie ma wiadomoci. Wie za³o¿ona prawdopodobnie w czasach Kazimierza
W. W r. 1448 K. nale¿y do rodziny Kamienieckich h. Pilawa i przez kilka pokoleñ potem pozostaje
w ich rêkach (Sarna, Opis pow. kron. 359-360)213.

Stoi w tym miejscu do dzisiaj.
Mimo wyranych cech kamieniarstwa prowincjonalnego, chrzcielnica ta posiada zdecydowanie gotyckie
formy stylowe, które pozwalaj¹ j¹ datowaæ na drug¹ po³owê XV wieku, por. KZS 1977, s. 58, il. 155.
210
S¹ to nastêpuj¹ce herby: Grzyma³a, Szreniawa, Leliwa, £odzia, Jelita, Ogoñczyk, Kociesza i Odrow¹¿.
Zdaniem Jadwigi Kuczyñskiej, herb Grzyma³a ³¹czy siê niew¹tpliwie z fundatorami chrzcielnicy  Kobyleñskimi, w³acicielami Kobylan w pónym redniowieczu. Chrzcielnica mog³a powstaæ w latach osiemdziesi¹tych XV wieku, jej
twórca musia³ za znaæ chrzcielnicê z Jasionowa, z której przej¹³ motyw du¿ych, wypuk³ych tarcz herbowych. Por.
Kuczyñska 1984a, s. 50, Kuczyñska 1984b, s. 91, kat. nr 256, il. 85.
211
Dzisiaj ju¿ go nie ma w kociele.
212
W ród³ach wystêpuj¹ równie¿ nazwy: Kaltborn (1426), Katborna (1427), Calbornia (1455), Caldborna, Caltbornya (1457), Calthburnya (1460), Calborna (1463), Cambornya (1470), por. Fastnacht 1998, s. 64.
213
AGZ, XI, 421 oraz AGZ, XVI, 269, 323. W roku 1448 bracia Miko³aj, Marcin i Henryk Kamienieccy, dokonuj¹
podzia³u ojcowizny, moc¹ którego najm³odszemu Henrykowi przypada zamek Kamieniec z wsiami: Wêglówka, Korczyna,
Jab³onica i Kombornia, por. S. Gawêda, Rozwój latyfundium Kamienieckich i ich rola polityczna do pocz¹tków XVI
wieku, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 3, pod red. S. Cynarskiego, Rzeszów 1995, s. 61. W pocz¹t208
209
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W XVI w. dziedzicami Bonerowie214; od r. 1596 Piotr Firlej, a rodzina Firlejów do r. 1670. W latach
1670-1680 podobno posiada j¹ Jêdrzej Rappe, czy Rap, ale mo¿e nie wysz³a wtedy z r¹k Firlejów, gdy¿
w r. 1679 kolatorem jest Jan Kazimierz Amor Tarnowski o¿eniony z Firlejówn¹, i jeszcze póniej dziedzicami K. s¹ Tarnowscy i Scipionowie, ma³¿eñstwami z³¹czeni z rodzin¹ Firlejów (Z Kroniki miejscowej jak wy¿ej  i S³own. geogr.  Sarna, Opis pow. Kron. 360-361); po Tarnowskich Ustrzyccy i Wierzbowscy. Od r. 173[5] Urbañscy, z których rodu pochodzi³a ostatnia w³acicielka Szeliska (Sarna, Opis
pow. Kron. 361)215.

K o  c i ó ³ p a r a f . 216 . Marcina b. Patron: Marya z Urbañskich Szeliska

W r. 1879 przy odmalowaniu wnêtrza miano odkryæ na cianie liczbê 1167, jakoby datê erekcyi (Z Kroniki miejsc.  jak wy¿ej)  ale to b³¹d, powsta³y zapewne st¹d, ¿e kto wypisa³ tu mylnie odczytan¹ datê
dzwonu, który jest z r. 1567 albo nawet z r. 1767. Rok za³o¿enia parafii nie znany217. Koció³ w drugiej
po³owie XVI w. przez Bonarów zajêty na rzecz dyssydentów, którzy nawet podobno go zburzyli. Dyssydenci ust¹pili w r. 1594218. Fundacyê pierwotn¹ odnowi³ Piotr Firlej woj. lub. w r. 1636 (Schematyzm)219.
R. 1781 X. Jan Nep. Pruski restaurowa³ koció³ de fundo (Z Kroniki miejsc. jak wy¿ej).
Proboszczowie: 1644 Sebastyan Krausowicz, 1679 Tomasz Go³dowicz220.

kach XVI wieku Kombornia nale¿y do Miko³aja Kamienieckiego, hetmana wielkiego koronnego, najstarszego z synów
Henryka Kamienieckiego, zob. Gawêda, op. cit., s. 63. W rêkach Kamienieckich pozostaje Kombornia do lat trzydziestych XVI wieku, por. Fastnacht 1998, s. 65; Gawêda, op. cit., s. 69-70.
214
Ostatecznie przesz³a we w³adanie Bonerów w 1545 roku, kiedy to Jostus Ludovicus Decius sekretarz królewski
i Franciszek Boner, otrzymawszy sumê zastawn¹, odstêpuj¹ Sewerynowi Bonerowi zamek Kamieniec Ni¿szy (Inferior)
i wsie: Korczyna, Jab³onica, Kombornia i Wola Komborska, por. Fastnacht 1998, s. 65.
215
W centrum wsi, porodku za³o¿enia parkowego, zachowa³ siê okaza³y dwór Urbañskich z 1. po³. XVIII wieku,
z kaplic¹ dobudowan¹ staraniem Marii z Urbañskich Szeliskiej, por. KZS 1977, s. 60-62, il. 67; J. Piórecki, Ogrody
i parki , s. 120-123, il. 113-116. Zob. tak¿e czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 46-47.
216
Stary koció³ zosta³ zburzony przez mieszkañców Komborni miêdzy 19 a 20 maja 1932 roku. Sta³o siê to
wbrew surowemu zakazowi w³adz konserwatorskich oraz pomimo realnej perspektywy przeniesienia go do s¹siedniej
Malinówki. Jak napisa³ kilkanacie lat póniej Zbigniew Hornung, Uby³ znowu jeden z interesuj¹cych zabytków budownictwa drzewnego, mo¿e nie tak wspania³y jak koció³ w Sêkowej czy Haczowie, ale przecie¿ godny zachowania
jako charakterystyczny typ architektury ludowej, zob. Hornung 1949, s. 358. Na szczêcie zdjêcia fotograficzne i pomiarowe, wykonane przed zniszczeniem, pozwalaj¹ dzi poznaæ wygl¹d tej wi¹tyni. Okolicznoci zburzenia drewnianego kocio³a w Komborni oraz budowy kocio³a nowego omówi³ ostatnio Laskowski 2002, s. 288-292. Laskowski
cytuje list proboszcza komborskiego ks. Jakuba Jarosza, zachowany w zbiorach Centralnego Pañstwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie, adresowany do Centralnej Komisji dla ochrony zabytków w Wiedniu, w którym
uprasza [ks. Jakub Jarosz] o pozwolenie na zdemolowanie [sic!] tego¿ kocio³a w r. 1916. W uzasadnieniu swej
proby ks. Jarosz pisze, i¿ Koció³ stary nie ma nic szczególnego i nie jest w pierwotnej szacie zachowany, gdy¿ ma
2 dobudówki kamienne, mianowicie zakrystyê i naprzeciw zakrystyi kaplicê kamienn¹, która praw¹ stronê kocio³a
pochyli³a. Por. Laskowski 2002, s. 289-290. Nowy koció³ parafialny autorstwa Jana Bagieñskiego, stan¹³ w Komborni
w latach 1932-1933. Reprodukcjê czêci projektu (rzutu poziomego) zachowanego w lwowskim archiwum zamieszcza
Laskowski 2002, s. 291, il. 5.
217
Parafia i koció³ istnia³y ju¿ w 2 po³. XV wieku. W 1510 roku Pawe³ Kwolk i Grzegorz Pacz, witrycy kocio³a
w. Marcina w Komborni, kwituj¹ Szczepana Brisnara z 44 groszy z m³yna, które legowa³ dla tego kocio³a zmar³y Jan
Nibl¹g, por. Fastnacht 1998, s. 65. W aktach wizytacji kocio³a komborskiego z roku 1639 znajduje siê informacja, ¿e
o³tarz wielki pochodzi z 1494 roku, zob. Hornung 1949, s. 361.
218
Wg Sarny zosta³ zwrócony katolikom w roku 1596. Por. Sarna 1898, s. 360; Hornung 1949, s. 359.
219
Piotr z D¹browicy Firlej wojewoda lubelski, który ju¿ w roku 1625 zapisa³ na uposa¿enie kocio³a rolê, zwan¹
karczmarsk¹, w roku 1635 darowa³ proboszczowi i jego nastêpcom dziesiêcinê z dóbr Kombornia, Jab³onica, Malinówka i Budzeñ (Budzyñ), w roku za 1636 odnowi³ fundacjê tamtejszej parafii, por. Sarna 1898, s. 360; Hornung
1949, s. 359.
220
Por. Sarna 1898, s. 360-361. U schy³ku XVI wieku wzmiankowany jest Piotr Burcy (Burcius) proboszcz
w Komborni (1599) i Korczynie (1615). Por. Leniak 2002, s. 22, 50.
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 40 rêkop.:
planik

18/9 1896
Budynek modrzewiowy, niewielki, oryentowany, w po³o¿eniu malowniczem, na wzgórzu
wród starych dêbów. Typ stary, blokowy221, z wie¿¹ przy fasadzie zachodniej222 nad wejciem g³ównem i krucht¹ po³udniow¹ przy wejciu bocznem223.
Prezbiteryum zakoñczone po³ow¹ omioboku.
Dach stromy224, z okapem na kroksztynach drewnianych225. Podcienia opasuj¹ wie¿ê, wiêksz¹ czêæ
nawy i prezbiteryum226. Ca³oæ straci³a przez dobudowy i przeróbki227. Po dwóch stronach prezbiteryum dodano póniej murowan¹ zakrystyê228 i skarbiec229 (fig. ). Zakrystya nakryta sklepieniem wieciadlanem, z dobremi sztukateryami w stylu pónego baroku.
W n ê t r z e ma³o interesuj¹ce jako budowa230 i wyposa¿enie231. Wejcie z kocio³a do zakrystyi (przy 2 planu) ma wcale piêkne odrzwia z marmuru czarnego i nad niemi po³¹czone
kompozycyjnie epitafium Angeli Urbañskiej +1800 r232.

Mimo póniejszych przekszta³ceñ koció³ zachowa³ do czasu rozbiórki szereg cech architektonicznych, które pozwalaj¹ go zaliczyæ do tej samej grupy, co kocio³y drewniane w Bliznem i Haczowie, por. Czuba 2001, s. 29.
222
Wie¿a-dzwonnica, konstrukcji s³upowo-ramowej, o lekko ku górze zwê¿aj¹cych siê cianach szalowanych
gontem, posiada³a piêkn¹, deskowan¹ izbicê, kryt¹ czterospadowym daszkiem gontowym, z którego wyrasta³a omioboczna latarnia (podobna do wie¿yczki sygnaturki), zwieñczona cebulastym he³mem, zob. Hornung 1949, s. 265-266,
ryc. 239-241.
223
Okucia i zawias dawnych drzwi po³udniowych kocio³a w Komborni publikuje J. Sas-Zubrzycki, Skarb architektury w Polsce, t. 2, 1909-1910, tabl. 125, 149; ten¿e, Styl nadwilañski jako odcieñ sztuki redniowiecznej w Polsce,
Kraków 1910, s. 11, rys, 141 oraz s. 170, rys. 196.
224
Jak wskazuj¹ na to rysunki pomiarowe, wykonane bezporednio przed rozbiórk¹ kocio³a, nie posiada³ on
ju¿ wówczas pierwotnej, storczykowej wiêby dachowej. Nale¿y przypuszczaæ, i¿ starsze wi¹zanie dachowe, pochodz¹ce
z czasów budowy kocio³a, a wiêc najpewniej z koñca XV wieku, posiada³o bardziej strzeliste proporcje. Byæ mo¿e
wymiana dachu nast¹pi³a w po³owie XVIII wieku. Z tego bowiem czasu posiadamy nastêpuj¹c¹ informacjê zamieszczon¹ w protokole wizytacji biskupiej z 1745 r.: Koció³ stary w dobrym stanie, doko³a podmurowany, na tramach
nowych dêbowych, ciany czêciowo kotwami ¿elaznymi umocnione, sygnatura blach¹ now¹ bia³¹ obita. Te wszystkie
poprawki z ostatnich czterech lat, por. Hornung 1949, s. 363. Nie sposób jednak wykluczyæ, i¿ wymiana wi¹zania
dachowego nast¹pi³a dopiero na prze³omie XIX i XX w., st¹d te¿ Tomkowicz ogl¹daæ móg³ jeszcze stary dach gotycki.
225
Chodzi tu o tzw. zaczepy, typowe dla pónoredniowiecznej, drewnianej architektury sakralnej Ma³opolski.
226
Pulpitowe daszki podcieni (sobót) wspiera³y siê na prostych s³upach, zwi¹zanych ukonymi zastrza³ami
z p³atwi¹ okapu, tworz¹c wygodne obejcie, ozdobione trójk¹tnymi daszkami ponad wejciem g³ównym (na osi wie¿ydzwonnicy) i po³udniowym, por. Hornung 1949, s. 366-367, ryc. 239-241.
227
Tak opisuje je Hornung: Wskutek bezmylnej dobudowy zakrystii i kaplicy znaczna czêæ drewnianych
cian prezbiterium zosta³a zniszczona, przy czym ceglany mur z kamiennym barokowym portalem wdar³ siê po usuniêciu belek modrzewiowych do wnêtrza chóru kap³añskiego, wywo³uj¹c pod wzglêdem estetycznym nader ujemne wra¿enie, por. Hornung 1949, s. 367.
228
Murowan¹ zakrystiê wybudowano na miejscu starej, drewnianej, w roku 1736, por. Hornung 1949, s. 363.
229
Chodzi tu najpewniej nie o skarbiec, lecz o murowan¹ kaplicê grobow¹ Urbañskich, dobudowan¹ do po³udniowej ciany prezbiterium (naprzeciw wejcia do zakrystii) w roku 1855, por. Hornung 1949, s. 362-363, ryc. 236, 238239.
230
Wnêtrze wi¹tyni wykazywa³o wg Hornunga wiele podobieñstw z kocio³em parafialnym w Haczowie. Sk³ada³o siê z obszernego korpusu nawowego, o wymiarach 993x1075 cm, rozdzielonego przy pomocy dwóch s³upów
(wspieraj¹cych zaskrzynienie) na nawê rodkow¹ i dwie nawy boczne. Nawy boczne, umieszczone w aneksach zaskrzynieniowych, by³y znacznie ni¿sze od nawy g³ównej. Ich wysokoæ wynosi³a zaledwie 560 cm, gdy wysokoæ nawy
rodkowej a¿ 730 cm. Jedyn¹ architektoniczn¹ ozdob¹ wnêtrza by³y przycienne pilastry. U wejcia do trójbocznie
zamkniêtego prezbiterium, o wymiarach 670 x 1040 cm (tej samej szerokoci i wysokoci co nawa rodkowa), zwraca³a uwagê belka têczowa, wsparta na dwóch przyciennych pilastrach. W dolnej kondygnacji wie¿y umieszczony by³
niewielki przedsionek (o wymiarach 670 x 710 cm). Por. Hornung 1949, s. 367.
221
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O b r a z X. Jana Nep. Pruskiego, plebana + 1816 r. na cianie prezbiterium powieszony,
nad jego epitafium233.
L i c h t a r z e zacheuszków rozwieszonych po cianach drewniane, barokowe, szlachetnego
rysunku i wykonania.
Epitafia w prezbiteryum, na cianie pó³nocnej, wszystkie na tablicach prostych z czarnego
marmuru:
- Anny Maryanny Urbañskiej +1789234 (l. 1 na planie), z napisem rytym:
D.O.M.
Tu le¿y wybornych cnót y przymiotów
dama
WJMC. P. Anna Maryanna Urbañska
Podstolanka Sanocka
W 20 r. wieku swego dnia 2 padz. r. 1789 zmar³a.
Czytelniku oddaj czeæ czcigodnym zw³okom
A westchnienie duchowi
- Angeli Urbañskiej +1800 (l. 2 na planie), tablica po³¹czona architektonicznie z odrzwiami
do zakrystyi, z napisem rytym:
D.O.M.
Dla matki Angeli z Grocholskich
URBANSKI (sic)
231
Wizytacja biskupia z 1639 roku podaje, i¿ o³tarz g³ówny pochodzi³ z 1494 roku, oraz ¿e obok niego, w prezbiterium, znajdowa³ siê jeszcze (od strony po³udniowej) drugi  z 1626 roku, z obrazem w. Miko³aja, i inny  równie¿
stary. Przed rokiem 1648 przyby³a w kociele komborskim czwarta nastawa o³tarzowa pod wezwaniem w. Anny.
Wizytacja biskupa Denhoffa, z roku 1699, informuje o polichromowanym wnêtrzu, przegni³ych fundamentach, wal¹cej
siê sygnaturce i wymagaj¹cym naprawy dachu. Wizytacja biskupa Szembeka z roku 1722 przynosi wiadomoæ o nowym
o³tarzu w. Anny, sprawionym w roku 1718 w miejsce starego, który sprzedano do kocio³a w Humniskach. Nastêpny
protokó³ wizytacji kanonicznej przeprowadzonej z polecenia biskupa Sierakowskiego, potwierdza poprzednie szczegó³y, dodaj¹c wiadomoæ o pi¹tym o³tarzu, p.w. w. Jana Nepomucena oraz o niedawno wymurowanej zakrystii. Z roku
1775 pochodzi informacja o trzech nowych nastawach o³tarzowych, które wystawione zosta³y po usuniêciu piêciu
dawnych: 1. O³tarz wielki przed kilku laty wystawiony, niebiesko malowany, rzeby z³ocone, obraz koronacji M.B. na
p³ótnie malowany z sukienk¹ srebrn¹, na zasuwie w. Marcin, u góry w. Jan Nepomucen, 2. po stronie ewangelii
o³tarz w. Anny Samotrzeæ, na zasuwie w. Tekla, u góry Narodzenie N.P. Marii, 3. nowy w tym roku wykonany o³tarz
po stronie episto³y, stolarskiej roboty z obrazem w. Józefa z ma³ym Jezusem, na zasuwie w. Walenty, przytoczono
za Hornung 1949, s. 362-363. Te trzy nastawy o³tarzowe i pochodz¹ca z tego samego czasu ambona, zachowa³y siê
we wnêtrzu nowego kocio³a murowanego. O³tarz g³ówny by³ gruntownie konserwowany w latach 1990-1994 przez art.
kons. W³adys³awê Menet z Krosna, por. P. £opatkiewicz, Prace konserwatorskie w województwie kronieñskim w latach
1991-1994, Ochrona Zabytków, 1996, nr 2, s. 214. W ramach konserwacji ods³oniêto pierwotne pow³oki malarskie,
przeprowadzono konserwacjê rzeb . Wojciecha i Stanis³awa, ods³oniêto spod przemalowañ oryginalny obraz w.
Jana Nepomucena. Kilka lat wczeniej W³adys³awa Menet przeprowadzi³a równie¿ konserwacjê obrazu w. Marcina
(wzmiankowanego w roku 1775), por. £opatkiewicz, op. cit., s. 211. Konserwacjê obrazu Koronacja Marii (z po³owy
XVII wieku) przeprowadzi³ w roku 1970 art. kons. Wojciech Kurpik. Por. tak¿e KZS 1977, s. 59-60, il. 1213, 209, 309310, 373. Obydwa obrazy po konserwacji wróci³y do nastawy o³tarza g³ównego.
232
Odrzwia te zosta³y przeniesione do kocio³a nowego i wstawione w otwór wejciowy miêdzy prezbiterium
a zakrysti¹. Epitafium Angeli Urbañskiej zosta³o przeniesione na filar nawy bocznej w kociele nowym.
233
Epitafium tego nie ma ju¿ dzi w kociele, portret (wzmiankowany przez Tomkowicza) zachowa³ siê i jest
zawieszony we wnêtrzu zakrystii, por. KZS 1977, s. 60. W jego lewym górnym rogu zachowa³a siê malowana inskrypcja: X. Jan Nepomucen Pruski, T.J. Krosno. Proboszcz komborski od 1781-1816. Ur. w 174[ ] zmar³ 1816.
234
Tego epitafium nie ma ju¿ dzisiaj w kociele nowym.
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Pani na Komborni, Besku etc.
Dnia 21 Marca 1800 Roku zmar³ey od pozo
sta³ych Synow Stanis³awa y Ignacego
Urbanskich po³o¿ona pamiêæ
Nie masz iu¿ dla nas Dzieci na tym swiecie Matki
Zgas³y w oczach przytomnych ¿ycia Jey ostatki
Kto wspomni z wspó³¿yi¹cych ¿e to Matka by³a
Wiek wiekowi poka¿e, ¿e dla Dzieci ¿y³a.
Niech Czytelniku pamiêæ przysz³oci Ciê wzruszy
By Westchnieniem do Boga pomoc czyni³ Duszy.
- X. Jana Nep. Pruskiego +1816 (l. 3 na planie)
- genera³a Adama Urbañskiego +1803235
Przedmioty metalowe
M o n s t r a n c y a 236 i k i e l i c h 237 z czêciami barokowemi z XVII w.
Dzwony.
Najwiêkszy z napisem: Sit nomen Domini benedictum 1661.
redni, pod krawêdzi¹ czapki napis minusku³ami gotyckiemi:
ave maria dns ave maria dns (sic)
Ma³y rednica dolna ok. 0.60 m. z metalu bia³awego, bez ladu patyny, ozdoby w stylu
przejciowem z gotycyzmu w renesans, napis kapitalikami238:
LAVDATVR SS SA: CRAMENTVM ANNO DNI 1167*

Dawny opis nie mówi o dzwonie rednim z napisem ³aciñskim minusku³ami gotyck., natomiast wspomina
o dzwonie z koñca XV w. z napisem gotyck.: maria ich rufe dich hilf mir.239

P a r a m e n t y. Du¿y zbiór dawnych i wartociowych, miêdzy nimi:
Ornaty.
1. Gobelinowy, we³niany ca³y, tkany z jednej sztuki ze szlakami bia³o-¿ó³tymi udaj¹cymi
galony240. Boki na tle bia³awem, ga³êzie rolinne ciemno zielone z liæmi zielonymi i kwiatami
ró¿nokolorowymi i owocami. Na plecach kolumna w kszta³cie krzy¿a o tle bia³awem; na niem
*

Tak; zapewne mia³o byæ 1567, kszta³t liter wyklucza datê wczeniejsz¹ od drugiej po³owy XVI w.

Tych dwóch epitafiów nie ma ju¿ dzisiaj w kociele nowym.
Zachowana do dzisiaj, typu promienistego, pónobarokowa, zapewne z 1. po³. XVIII wieku, przerobiona
w roku 1810. Nodus z trzema g³ówkami anio³ków, stopa pierwotna z cech¹ imienn¹ z³otnika HC, gloria przerobiona
w 1810 roku z plakietkami i figurkami anio³ków, Matki Boskiej Niepokalanie Poczêtej i Ducha wiêtego, zob. KZS
1977, s. 60, il. 357.
237
Zachowany do dzisiaj, manierystyczny, z ok. po³owy XVII wieku, zdobiony ornamentami ma³¿owinowo-chrz¹stkowymi, nodus kulisty, z trzema g³ówkami anio³ków, czara g³adka w koszyczku utworzonym z ornamentu ma³¿owinowochrz¹stkowego, zob. KZS 1977, s. 60, il. 361.
238
Te trzy dzwony uleg³y najpewniej rekwizycji podczas I wojny wiatowej.
239
Por. Szyd³owski 1922, s. 46, kat. nr 26, tabl. IV, poz. 27. Dzwon ten zachowany do dzisiaj, zob. KZS 1977, s. 60.
240
Dzi ju¿ go nie ma w kociele i nikt nie wie co siê z nim sta³o. Nie ma równie¿ innych cennych ornatów
wymienionych tu przez Tomkowicza. Na temat ornatu gobelinowego z kocio³a w Komborni por. Stanis³awa Tomkowicza
Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego , s. 17, zob. równie¿ czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 58.
235
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Chrystus ukrzy¿owany. Drzewo krzy¿a brunatno cieniowane, Chrystus cielisty o cieniach jasno
brunatnych, po ciele sp³ywaj¹ strugi krwawe, w³osy brunatne, korona cierniowa ciemno brudno
szafirowa; przepaska szaro-bia³awa. Galony cytrynowo-¿ó³te. Na przodzie o tle i kolorach podobnych: M. Boska w pó³figurze z Dzieci¹tkiem, na ob³oku, typem przypominaj¹ca Czêstochowsk¹.
Figura Chrystusa, jego przepaska i korona cierniowa, a tak¿e roliny t³a czarno konturowane.
Stan zachowania bardzo dobry. Ornat niew¹tpliwie jest wyrobem fabryki gobelinów za³o¿onej
za Stanis³awa Augusta przez Romerów w Biezdziatce (pow. jasielski)241. Bardzo podobny doñ
znajduje siê w koc. paraf w Jale i w Biezdziedzy* (pow. jasielski), tylko ten ostatni jest nadto
z herbem Jelita, literami pocz¹tkowemi Aleksandra Romera kaszt. zawichojskiego i dat¹ 1768 r.
2. Czerwony. Boki z czerwonego aksamitu, kolumna tylna: na tle srebrnem haft. kwiaty
jedwabiami kolorowymi. W ko³o frandzelka jedw. kolorowa. U do³u haftowany h. Lewart (Firlejów). Dobrze zachowany.
3. Czerwony. Boki z at³asu blado czerwonego, kolumna na tle z³otem kwiaty haftowane
jedwab. kolor.  pe³en smaku szlachetnego. Podobno z daru Firlejów.
4. Czerwony, z adamaszku ca³y, na plecach u do³u h. Lewart (Firlejów).
5. Czerwony, tkanina jedwabna wschodnia, przetykana z³otem we wzór na tle czerwonem;
bardzo piêkna.
6. Czerwony. Ca³y z at³asu ró¿owego w pasy pod³u¿ne matowe.
7. Bia³y. Boki z pasa polskiego, kolumna haftowana, na tle srebrnem kwiaty kolorowe
jedwabne.
8. Zielony, adamaszek wschodni w kwiaty, bardzo szlachetny.
9. Zielony, satin ture.
10-13. Cztery ornaty z tkanin jedwabnych z XVIII w.  mo¿e przerobione z sukien damskich. Jeden z at³asu ¿ó³tego.
Kapy.
1. Czerwona z tkaniny wschodniej, jak ornat l.5. Doko³a frandzelka czerwono z³ota. Rzecz
niezwykle piêkna.
2. Zielona, tkanina jedwabna w kwiaty bia³e. Wiek XVII.

8. Korczyna (dodaæ)
miasteczko, czêæ zamku odrzyk. na terytoryum Korczyny242.
*

Opisany i reprodukowany w Sprawozd. Kom. hist. szt.

241
Na temat manufaktury gobelinów w Biedziadce, por. S. Tomkowicz, Fabryka gobelinów w Biedziadce
(1760-1790), SKHS, t. 5, 1896, s. CXXVI-CXXVII; J. Pagaczewski, Gobeliny polskie, Kraków 1929, s. 76-78; T. Mañkowski, Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII w., Wroc³aw 1954, s. 49-50.
242
Po raz pierwszy wie Korczyna wystêpuje w roku 1392 jako Cothczina Wola, por. Perzanowski 1973, s. 397;
Fastnacht 1998, s. 67. Obecna jej nazwa pojawi³a siê w ród³ach dopiero w XVII wieku. Od 1394 w³asnoæ szlachecka
nale¿¹ca do dóbr zamku Kamieniec. Od 1448 roku w wyniku dzia³u rodzinnego Korczyna przechodzi w rêce Henryka
Kamienieckiego, por. AGZ, XI, 2531; Perzanowski 1973, s. 397; Fastnacht 1998, s. 67, nastêpnie za do jego synów
Miko³aja, Jana a po ich mierci do m³odszych braci  Marcina i Klemensa. Po mierci Klemensa, wdowa po nim 
El¿bieta z Paniowa odstêpuje Sewerynowi Bonerowi, kasztelanowi bieckiemu, prawo swe do zamku Kamieniec oraz
m.in. wsi Korczyna. Por. Fastnacht 1998, s. 67. Nastêpnie wie przechodzi w rêce Firlejów. W XIX wieku by³a wa¿nym
orodkiem tkactwa, wtedy równie¿ uzyska³a prawa miejskie, które utraci³a w 1933 roku. Pierwszy koció³ parafialny,
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9. Krosno
Miasto powiatowe. Parafia w miejscu.
Literatura i ród³a.
Annales Crosnenses od 1423-1447 (Ossolineum, Rêkop. Nr 2018).
Baliñski i Lipiñski, Staro¿ytna Polska, tom II, Warszawa 1844, str. 683 i nast.
Be³za W³ad., Iwonicz i jego okolice, 1885.
£epkowski Józef, Okolice Krosna, Tyg. illustr. r. 1866.
Dokumenty og³oszone w Dodatku do Gaz. lw. 1856 nra: 18-20 i 42.
Widoki i ryciny.
Widok miasta w XVII w. w dziele Cellaryusza, Regni Poloniae noviss. descriptio Amstelodami 1659, tabl. przy str. 337243. by³ reprodukowany litogr. w r. 186 .
Widok wewnêtrzny podcieni po³aci rynku po³udn., po³owy bli¿ej klasztoru Franciszkanów.
Rys. Matejko, Tyg. illustr. r. 1866, tom XIII str. 18.
Zachariewicz ......... Zabytki sztuki w Polsce ......... Zesz.
Nazwy dawne: Krossen, Croszna, Crosna ruthenica244.
Terytoryum pograniczne Polski w³aciwej i Rusi, miêdzy Wis³ok¹ a Wis³okiem, w XIII w. nale¿a³o do
Polski. By³o czêci¹ uposa¿enia biskupów lubuskich, którym Leszek Czarny r. 1282 przyzna³ pewne
egzempcye245. Oderwane zdaje siê przez Lwa Dani³owicza, za Kazimierza W. zaliczane bywa do Rusi
(Potkañski, Granice biskupstwa krakow., Rocznik krak. tom. IV, 228-229 nota.  Wojciechowski, Szkice XI w., 48). Wed³ug tradycji miasto za³o¿y³ na prawie magdeb. Kazimierz W., sprowadzaj¹c doñ
osadników niemieckich (S³own. geogr.)246. On te¿ opasa³ miasto murem (D³ugosz, Hist. III, 324)247
i wystawi³ koció³ paraf. (S³own. geogr.), przy którym od pocz¹tku istnia³a szko³a paraf. (Sarna, Opis
p.w. . Piotra i Paw³a wzmiankowany jest w roku 1506. Pod koniec XVI wieku zosta³ on zamieniony na zbór kalwiñski
przez Jana Firleja, por. Cynarski 1972, s. 221-222. Drugi koció³ drewniany mia³ byæ wzniesiony w roku 1621 z fundacji
Sebastiana Palcza, zagrodnika korczyñskiego, por. KZS 1977, s. 63. Pierwszy  murowany  koció³ stan¹³ w Korczynie w roku 1810, zosta³ jednak rozebrany na pocz¹tku XX wieku. Obecny, fundacji biskupa przemyskiego Sebastiana
Pelczara, wzniesiony zosta³ w 1914 roku, wg planów Stanis³awa Majerskiego.
243
Chodzi tu o dzie³o A. Cellariusza, Regni Poloniae Magnique Lituaniae omniumque regionum juri Polonico
subjectorum novissima descriptio, Amstelodami 1659. Starszy widok Krosna (obok rycin przedstawiaj¹cych kilkanacie innych miast polskich) zamieszczony zosta³ w s³ynnym dziele G. Brauna, F. Hogenberga, Civitates orbis terrarum
1572-1618, wg. wyd. z 1618 r., Amsterdam 1965, ks. VI, nr 46. Monumentalne, szeciotomowe wydawnictwo zawiera³o
opisy i wizerunki najznaczniejszych miast ówczesnego wiata i by³o dedykowane przez jego trzech wspó³twórców:
Georga Brauna, Simona Novellanusa i Franza Hogenberga cesarzowi rzymsko-niemieckiemu, Maksymilianowi II
Habsburgowi. Dzie³o to, ukazuj¹ce siê w poszczególnych tomach od 1572 roku do roku 1618, w ostatnim, szóstym
tomie, obejmuj¹cym opisy i widoki miast polskich, zawiera pod numerem 46 widok Krosna. Juliusz Ross przypuszcza³
przed laty, i¿ zamieszczony tam widok miasta rytowa³ sam Hogenberg na podstawie rysunku Jerzego Houfnagla, por.
Ross 1972, s. 297, przyp. nr 1. Obecnie jednak, zdecydowanie bardziej prawdopodobne wydaje siê, i¿ autorem widoku
Krosna z prze³omu XVI i XVII wieku by³ ten sam rysownik, który przygotowa³ zamieszczony w dziele Brauna widok
Lwowa. Na tej podstawie przypuszczaæ mo¿emy, i¿ by³ to nie Houfnagel, lecz in¿ynier króla Zygmunta III Wazy 
W³och Aurelio Passarotti, znany sk¹din¹d historykom jako projektant nowych fortyfikacji Lwowa. Por. W. Szolginia,
Najstarszy widok Lwowa, BHS, (53) 1991, nr 1-2, s. 89-90, por. tak¿e J. Witwicki, Obwarowania ródmiecia Lwowa,
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki (16), 1971, z. 2-3, s. 149.
244
Por. tak¿e Wyrozumski 1972, s. 87-95; Fastnacht 1998, s. 71.
245
Por. Z. Perzanowski, redniowieczne osadnictwo rejonu Krosna, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 1, Kraków 1972, s. 59-66; Wyrozumski 1972, s. 87-90.
246
Dokument lokacji miasta nie zachowa³ siê. Przypuszcza siê, i¿ zosta³ on wydany w latach czterdziestych XIV
wieku, por. Wyrozumski 1972, s. 90-92.
247
Krosno nale¿y do grupy 23 miast, w których obwarowania ufundowane zosta³y przez Kazimierza Wielkiego,
por. J. Widawski, Miejskie mury obronne w pañstwie polskim do pocz¹tku XV wieku, Warszawa 1973, s. 20-23, mapa
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pow. Kron. 317-319)248. R. 1367 istnia³o tu wójtostwo (Akta gr. i z. III, 37)249. Przywilejami popiera³ te¿
Kazimierz W. handel. R. 1391 W³adys³aw Jag. przy³¹czy³ parafiê do dyecezyi przemyskiej250. R. 1461
sprowadzono wodê rurami do miasta (S³own. geogr.). R. 1474 wojska Macieja króla wêg. obleg³y miasto,
lecz mieszczanie oparli siê zwyciêzko (D³ugosz, Hist. V, 598). Najedzcy spalili wówczas przedmiecie
z koció³kiem . Ducha i szpitalem (Akta gr. i z. III, 211)251. R. 1531 powiêkszono mury miejskie i wystawiono baszty miejskie (Sarna, Opis pow. Kron. 215)252. W XVI w. mieszczanie nabyli so³tystwo,
uzyskali przywileje handlowe i inne. Za Zygmunta III przyznane im zosta³o wójtostwo i miasto wesz³o
w epokê najwiêkszego rozwoju (S³own. geogr.)253. By³o to w pierwszej po³owie XVII w. najwa¿niejsze
miasto w tej czêci kraju254, najwiêkszy sk³ad towarów przywo¿onych z Wêgier  szczególnie wina255,
siedziba bogatego mieszczañstwa, miejsce jarmarków s³awnych (Andreae Cellarijusza, Regni Poloniae
novis descriptio, Amstelodami 1659, str. 337), gród handlowy i zamo¿ny, warowny, s³ynny szko³ami,
dla swych kocio³ów, wie¿ i murów warownych zwi¹cy siê che³pliwie ma³ym Krakowem. Od r. 1655
zaczyna siê upadek. Szwedzi z³upili i zubo¿yli miasto256, dope³ni³y zniszczenia najazdy Kozaków i Rakoczego. Ledwo siê trochê dwignê³o, nadesz³y nowe klêski wojny Karola XII. 15/12 1702 r. Szwedzi
obrabowali kocio³y i domy. Lustracya 1765 stwierdza, ¿e nec locus ubi Troja [sic] fuit (S³own. geogr.).
W pocz¹tkach panowania Stanis³awa Augusta zniesiono mury miejskie (Paw³owski, Premislia sacra
p. 598 przytocz. w Antoniewicza Klasztor Franciszkanów w Kronie, 16)257. Utworzenie w r. 1772
przez rz¹d austr. urzêdu cyrkularnego w Dukli wstrzyma³o s³aby rozwój Krosna. R. 1773 po zniesieniu
Jezuitów zamkniêto szko³ê tutejsz¹ (S³own. geogr.)258. R. 1786 ratusz i wiêksza czêæ kamienic by³y
nr 1. W kwestii tej zgodni s¹ zarówno Janko z Czarnkowa, jak i Jan D³ugosz. Fakt rozpoczêcia budowy murów miejskich
w Kronie ju¿ w czasach Kazimierza Wielkiego podkrelaj¹ wszyscy dotychczasowi badacze tego zagadnienia i okrelaj¹
czas rozpoczêcia dzia³añ na lata szeædziesi¹te XIV w. (pierwsze informacje o murach w Kronie pochodz¹ z 1367
roku). Por. M. Proksa, Miejskie mury obronne Krosna w wietle róde³ pisanych i badañ archeologicznych, Studia
i Materia³y Muzeum Okrêgowego w Kronie, t. 5, 1990, s. 117; J. Ginalski, P. £opatkiewicz, Mury obronne Krosna od
XIV do XVIII wieku, Biblioteka Kronieñska, seria zabytki, z. 4, Krosno 1994, s. 6;
248
W roku 1413 miasto posiada ju¿ dwie szko³y, w 1419 wzmiankowany jest Jan, rektor szko³y w Kronie
i pisarz miejski, por. Wyrozumski 1972, s. 111; Quirini-Pop³awska 1973, s. 313-314; Fastnacht 1998, s. 92.
249
W roku 1367 król Kazimierz stwierdza, ¿e wójtowie kronieñscy Micha³ i Jakusz z Krosna sprzedaj¹ wójtostwo
w Kronie za 300 grzywien Peszkowi z Tarnowa, por. Wyrozumski 1972, s. 90, 94, 107; Fastnacht 1998, s. 83-85.
250
T. M. Trajdos, Kapitu³a katedry przemyskiej i kuria biskupia w czasach W³adys³awa Jagie³³y, Przegl¹d Historyczny, t. 88, 1997, z. 3-4, s. 411, tabl. nr 1; Fastnacht 1998, s. 90.
251
Por. Wyrozumski 1972, s. 110.
252
W tym czasie miasto zaczyna budowaæ drugi zewnêtrzny piercieñ umocnieñ. Budowa muru zewnêtrznego
trwa jeszcze w roku 1565, na co wskazuj¹ przywileje królewskie, przeznaczaj¹ce znaczne fundusze na ten cel, por.
Widawski, op. cit., s. 24; Ginalski, £opatkiewicz, op. cit., s. 14.
253
Wójtostwo kronieñskie zosta³o wykupione z r¹k Jana Bonera w roku 1523 (a wiêc ju¿ w czasach Zygmunta
Starego) za imponuj¹c¹ sumê 2400 florenów, por. Wyrozumski 1972, s. 106-107.
254
Do podobnych wniosków doszli historycy ponownie dopiero u schy³ku XX wieku. Kwestia wysokiej pozycji
Krosna w drugiej po³owie XVI i w pocz¹tkach XVII wieku, zw³aszcza na tle innych miast Polski po³udniowej, by³a
ostatnio czêsto akcentowana w pracach krakowskiego historyka Franciszka Leniaka, por. Leniak 1992; Leniak 1999.
255
Por. K. Pieradzka, Krosno centrum handlu winem wêgierskim w XVI wieku, [w:] Krosno. Studia z dziejów
miasta i regionu, t. 1, Kraków 1972, s. 171-181.
256
Krosno przepêdzi³o za³ogê szwedzk¹ 7 grudnia 1655 roku, a ju¿ miesi¹c póniej (od 7 do 12 stycznia 1656
roku) przebywa³ w Kronie powracaj¹cy ze l¹ska król Jan Kazimierz. Jak dowodzi Baczkowski, miasto sta³o siê
w ci¹gu tych kilku dni centrum polskiego ¿ycia politycznego, orodkiem, z którego wychodzi³y uniwersa³y, wzywaj¹ce
do walki z najedc¹ szwedzkim i do wytrwania w wiernoci prawowitemu monarsze, por. K. Baczkowski, Król Jan
Kazimierz w Jesielskiem i Kronieñskiem w styczniu 1656 r., Rocznik Jasielski, t. 3, pod red. S. Cynarskiego, Jas³o
1990, s. 14-15. Do Krosna przybyli wówczas senatorowie, przywódcy  zawi¹zanej 29 grudnia 1655 roku  Konfederacji Tyszowieckiej. Dnia 10 stycznia dosz³o w Kronie do spotkania Jana Kazimierza z hetmanami koronnymi: wielkim
 Stanis³awem Potockim i polnym  Stanis³awem Lanckoroñskim. Decyzje jakie wówczas zapad³y by³y decyduj¹ce dla
przebiegu wypadków w najbli¿szych miesi¹cach. Pod uniwersa³em wydanym w Kronie 11 stycznia 1656 roku widniej¹ nazwiska 14 najwybitniejszych magnatów, wród nich kanclerza, podkanclerzego, obydwu hetmanów, marsza³ka
Lubomirskiego, Stefana Czarnieckiego i innych. Por. Baczkowski, op. cit., s. 15-16, przyp. 38.
257
Por. Widawski, op. cit., s. 232; Ginalski, £opatkiewicz, op. cit., s. 20.
258
Por. Quirini-Pop³awska 1973, s. 337.

67

spustosza³e (Kuropatnicki, Geografia)259. Handel wêgierskich win odwróci³ siê st¹d z poprowadzeniem
w XIX w. gocieñców od Dukli do Przemyla i Pilzna z pominiêciem Krosna, i ze zbudowaniem kolei
Karola Ludwika, oraz z przeniesieniem cyrku³u z Dukli do Jas³a. Stosunki nieco siê poprawi³y w drugiej
po³owie XIX w. (S³own. geogr.).
Klêski: po¿ary wiêksze w latach 1427, 1456 (Mon. Pol. III, 250)260, 1638 (Sarna, Opis pow. Kron. 221222) i ok. 1655 r. (S³own. geogr.). R. 1818 zgorza³ doszczêtnie ratusz (Sarna, Opis pow. Kron. 323)261.
W r. 1872 po¿ar zniszczy³ wschodni¹ po³aæ rynku i klasztor Franciszkanów262.
Morowe powietrze w latach 1456 (D³ugosz, Hist. V, 227 i 239), 1482 (Mon. Pol. j.w.), 1588, 1600
i 1622, 1652 i 1655 (Sarna, Opis pow. Kron. 176 i 223). Powód w r. 1652 (S³own. geogr.).
Przemys³ i handel. W XIV w. kwitn¹³ tu handel, têdy prowadzi³a droga na Ru i do Wêgier (Sarna, Opis
pow. Kron. 208-212)263. W XVI w. uzyskuje miasto przywileje na jarmarki i na sk³ad towarów (tam¿e,
212 i 216). Przed najazdem Szwedów 1655 r. by³o 30 browarów i istnia³y cechy: szewski, tkacki, czapniczy, piekarski, kunierski z miechownikami, krawiecki, bednarski, rzeniczy; w jednym objêci byli
kotlarze, wêdzidlarze, z³otnicy, konwisarze, kowale, lusarze, miecznicy, rymarze, powronicy, runikaPor. E. Kuropatnicki, Geografia albo dok³adne opisanie Królestw Galicji i Lodomeryi, Lwów 1858, s. 24-25.
Por. tak¿e Fastnacht 1998, s. 93.
261
W roku 1999, podczas badañ archeologicznych na rynku w Kronie, w jego wschodniej czêci, natrafiono na
doæ dobrze zachowane mury kondygnacji piwnicznej ratusza renesansowego. Jak wynika z przeprowadzonych badañ,
które wykonywano pod kierunkiem Anny Muzyczuk z Muzeum Podkarpackiego w Kronie, mury piwnic wzniesione
zosta³y w swej czêci podziemnej z nieobrobionych lub wstêpnie jedynie obrobionych g³azów miejscowego piaskowca,
a stopa fundamentowa kondygnacji piwnicznej ratusza zalega³a na g³êbokoci 3,5 metra poni¿ej obecnej nawierzchni
rynku. Na odcinkach, gdzie korona muru zachowa³a siê do wiêkszej wysokoci, stwierdziæ mo¿na by³o wystêpowania
warstw ceg³y, wiadcz¹cych, i¿ kondygnacja nadziemna ratusza wzniesiona zosta³a niegdy z pe³nego muru ceglanego.
Szereg elementów konstrukcyjnych (rozglifione wêgary portali, okien, oraz ostro³ukowe arkady, dziel¹ce trakt rodkowy
i po³udniowy) wykonano z wypalonej na miejscu ceg³y strycharskiej. W s¹siedztwie ratusza oraz gruzowisku, wype³niaj¹cym jego wnêtrze, odnaleziono znaczn¹ iloæ dachówki ceramicznej typu mnich-mniszka. Fakt ten pozwala s¹dziæ, i¿
jeszcze na pocz¹tku XIX stulecia budowla przykryta by³a dachówk¹. Licznie odnajdywane barwnie szkliwione p³ytki
ceramiczne pozwalaj¹ tak¿e rekonstruowaæ charakter posadzek wnêtrza parteru i piêtra. Ods³oniêcie pe³nego obwodu
cian magistralnych i dzia³owych oraz niemal ca³kowite wyeksplorowanie gruzu i nawarstwieñ we wnêtrzu budowli,
umo¿liwi³o dokonanie wstêpnych analiz architektonicznych oraz wykonanie inwentaryzacji architektonicznej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz pomiarów architektonicznych stwierdziæ mo¿emy, i¿ ratusz kronieñski by³
budowl¹ znacznych rozmiarów, rozplanowan¹ na rzucie prostok¹ta. D³ugoæ elewacji wschodniej i zachodniej siêga³a
w tym przypadku (bez przypór) 20,5 m, natomiast elewacji po³udniowej i pó³nocnej ok. 15,2 m, por. A. Muzyczuk,
Wstêpne sprawozdanie z ratowniczych badañ wykopaliskowych prowadzonych na Rynku w Kronie, Krosno 2000,
mps w Archiwum Wojewódzkiego Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków  Delegatury w Kronie. Znaczna gruboæ muru
zewnêtrznego, siêgaj¹ca ok. 120-125 cm, daje podstawy do twierdzenia, i¿ by³a to z pewnoci¹ okaza³a budowla
piêtrowa, z kondygnacj¹ piwnic w 1/2 wysokoci wychodz¹cych ponad poziom terenu. Doæ dobrze zachowane podzia³y
wewnêtrzne pozwalaj¹ równie¿ na uchwycenie dyspozycji przestrzennej trzytraktowego wnêtrza. O komunikacyjn¹
w ratuszu wyznacza³ trakt rodkowy, zorientowany zachód-wschód, oddzielaj¹cy szerszy trakt po³udniowy, od wê¿szego,
pó³nocnego. Piwnice traktu po³udniowego posiada³y w czêci nadziemnej okna, dowietlaj¹ce sklepione piwnice. Ta
sama dyspozycja powtórzona zosta³a zapewne w niezachowanej kondygnacji parteru, gdzie (przebiegaj¹ca przez
ca³¹ d³ugoæ ratusza) sieñ rodkowa stanowi³a g³ówn¹ o komunikacyjn¹ wnêtrza. Relacje porównawcze zachodz¹ce
miêdzy traktem rodkowym a po³udniowym, przede wszystkim za przypuszczalna wysokoæ szerokiej, ostro³ukowej
arkady, dziel¹cej pomieszczenia piwnic traktu po³udniowego, dowodzi, i¿ w³anie w trakcie po³udniowym zlokalizowane by³y najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia ratusza, przede wszystkim sala obrad rady miejskiej. Jest spraw¹
wielce prawdopodobn¹, i¿ ró¿nica miêdzy ni¿ej po³o¿on¹ posadzk¹ sieni rodkowej, a usytuowanym nieco wy¿ej
poziomem u¿ytkowym traktu po³udniowego, pokonywana by³a za pomoc¹ dwóch lub trzech stopni. Dok³adna analiza
zachowanego obwodu murów, oraz dyspozycji wnêtrza, pozwala bez wiêkszych przeszkód stwierdziæ, i¿ g³ówne wejcie
do ratusza umieszczone by³o w elewacji zachodniej. Znaczna ró¿nica, jaka zachodzi³a miêdzy dawnym poziomem
nawierzchni rynkowej a poziomem posadzki parteru, redukowana by³a za pomoc¹ zewnêtrznych schodów, os³oniêtych
byæ mo¿e niegdy arkadowym gankiem. Por. P. £opatkiewicz, Chronologia kronieñskich budowli ratuszowych w wietle
badañ archeologicznych i ksi¹g miejskich, Rzeszowska Teka Konserwatorska, t. 3-4, Rzeszów 2002, s. 65-81.
262
Por. Antoniewicz 1910, s. 19-20.
263
Stosunki handlowe w Kronie nowo¿ytnym i kronieñscy kupcy stali siê ostatnio przedmiotem obszernej
publikacji F. Leniaka, por. Leniak 1999, s. 127-228.
259
260
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rze, blacharze, zegarmistrze, ³ucznicy, snycerze, robi¹cy puzdra (Z lustracyi 1665 r., Sarna op. cit. 228)264.
Piwo kronieñskie s³awne by³o w XVII w. (tam¿e 247)265. Niegdy by³y tu tkalnie sukna i p³ótna (wiecki,
Opis staro¿ytnej Polski, 1816 r.  za opisem Zeilera)266.
W XVIII w. ko³o kocio³a . Wojciecha p³ynie ropa (nafta) której u¿ywaj¹ do smarowania wozów
(Kuropatnicki, Geografia, 1786).
Ok. 1840 mieszczanie posiadali jedwabne pasy polskie, a mieszczki czepce i jubki starowieckie, w które
dawniej siê ubierali.
Artyci i ludzie wybitni
R. 1436 organmistrza z Krosna wzywano do kocio³a w Bardyowie (Fejërpataky László, Rachunki
Bardyowa (po wêg.) przytoczone w M. Soko³owskiego Studyach do hist. rzeby w Polsce. Odb. ze
Spraw. K.h.szt. Akad. Um., str. 136267.
Jan Gierliczka z Krosna, kamedu³a na Bielanach, w zakonie O. Firmian, ¿y³ ok. 1590-1660, s³ynny jako
muzyk i kompozytor; kszta³ci³ siê w Rzymie (Zarewicz, Zakon Kamedu³ów, R. 1871, s. 124-135).
Andreas pictor w Kronie 1540 r. podpisa³ siê na tryptyku w Koz³ówku w Jasielskiem, obecnie pow.
Strzy¿owski268.
Marcin Fiola z Krosna rzebiarz w Lwowie ok. 1600 r. (W³ad. £oziñski, Sztuka lwowska, str. 96).
Tu w drugiej po³owie XV w. urodzi³ siê Pawe³ z Krosna, s³ynny humanista, pierwszy mistrz poezyi ³ac.
w Akademii Krak. i poeta (+1517), (Bron. Kruczkiewicz, Paulis Crosnensis atque Johanis Visliczensis
carmina, Rozpr. Akad. Um. Wydz. filol. tom XII, str. 111 i n.)269.
X. Miko³aj z Krosna, Franciszkanin, za Urbana V (1362-70) wikaryusz apost. Rusi (Antoniewicz, Klasztor
Franciszkanów w Kronie, 5)270.
Wojciech z Krosna lekarz i rajca krak. r. 1534 (Sarna, Opis pow. kron. 318).
Topografia
Miasto le¿y nad Wis³okiem i lewym jego dop³ywem Lubatówk¹, na p³aszczynie wzniesionej nad biegiem tych rzek, ze wszystkich stron otwieraj¹ siê piêkne widoki, od po³udnia na dalekie Karpaty, od
pó³nocy na pobliskie wzgórza uwieñczone ska³ami w Czarnorzekach i ruinami zamku odrzykoñskiego.
Miasto jest zabudowane regularnie. W rodku doæ du¿y rynek prostok¹tny ujêty w ramy domów murowanych, na których fasadach s¹ lady dawnej architektury i ozdoby. Z dawnych podcieni, które otacza³y
rynek, zosta³y ca³a po³aæ po³udniowa i czêci innych trzech po³aci271. Ulice wychodz¹ z naro¿ników
rynku, prócz tego po³aæ po³udniow¹ i pó³nocn¹ przecina droga g³ówna, gociniec wêgierski. Z grup
domów strzela w górê kilka wy¿szych budynków, miêdzy nimi 2 kocio³y. Po stronie pó³nocno zachodniej
 w okolicy fary wy¿yna spada strom¹ szkarp¹ ku Lubatówce.
264
Funkcjonowanie cechów w Kronie nowo¿ytnym oraz dane statystyczne, dotycz¹ce iloci uprawianych rzemios³ i liczby rzemielników, por. Leniak 1999, s. 11-126.
265
Por. tak¿e Leniak 1999, s. 87-94.
266
Szczególny rozkwit tego rzemios³a przypada w Kronie na wiek XV i XVI. Por. Leniak 1999, s. 52-60.
267
M. Soko³owski, Studia do historii rzeby w Polsce w XV i XVI w., SKHS, t. VII, Kraków 1902, s. 136.
268
Por. tak¿e Ross 1972, s. 308; Gadomski 1995, s. 45; P. £opatkiewicz 1996, s. 71; Leniak 1999, s. 71.
W roku 1438 malarz Andrzej zostaje starszym cechu stolarzy, por. Wyrozumski 1972, s. 96; Leniak 1999, s. 71,
przyp. 344. W ostatnich latach Piotr £opatkiewicz zwi¹za³ z malarzem Andrzejem szereg zachowanych dzie³ malarskich w Kronie i jego najbli¿szej okolicy, por. P. £opatkiewicz, O mo¿liwociach datowania wczesnorenesansowych
malowide³ zakrystii kocio³a parafialnego w Kronie, [w:] Koció³ Farny w Kronie  pomnik kultury artystycznej miasta. Materia³y z sesji naukowej Krosno, listopad 1996, Krosno 1997, s. 125-127; ten¿e, Relikty pónogotyckiego o³tarza tablicowego z kocio³a parafialnego w Klimkówce, nieopodal Krosna [w:] Patientia et tempus. Ksiêga jubileuszowa
dedykowana Doktorowi Marianowi Korneckiemu, Kraków 1999, s. 127-140.
269
Pawe³ z Krosna pochodzi³ z kronieñskiej rodziny Proczlerów, por. Garbacik 1972, s. 163-164. Por. tak¿e
J. Krukierek, Pawe³ z Krosna na tle swojej epoki, Krosno 1935.
270
Por. tak¿e Zwiercan 1979, s. 13.
271
Podcienia zachodniej pierzei rynku zosta³y zburzone po po¿arze, który mia³ miejsce 28 kwietnia 1893 roku.
Jedynym obecnie znanym przekazem ikonograficznym podcieni zachodnich jest rysunek Stefana Matejki z 1890 roku,
w szkicowniku przechowywanym w Bibliotece Jagielloñskiej. Zob. tak¿e czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 160,
161. Podcienia wschodniej pierzei rynku, czêciowo zniszczone przez po¿ar 13 wrzenia 1872 roku, zosta³y zburzone,
a w czêci zamurowane, u schy³ku XIX wieku.
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 45 rêkop.: widok
z Brauna lub Andr.
Cellarii Poloniae ....
descriptio Amsterd.
1659 p. 336-337.

Na widoku z po³owy XVII w. miasto jest opasane murem. W silnych wysokich basztach od wschodu
i zachodu widaæ bramy. Miêdzy któremi ci¹gnie siê doæ wysoki mur, z blankami i z mniejszemi basztami.
Baszty z bramami s¹ czworoboczne inne okr¹g³e. Z pomiêdzy domów stercz¹ kocio³y i wie¿e272. Po za
[sic!] murami od po³udniowego wschodu jest osada z kocio³em273, a od wschodu przedmiecie gêsto
zabudowane (fig .).
S¹ dzi przedmiecia: Wêgierskie, gdzie Klasztor Kapucynów, po stronie zachodniej, Krakowskie i Guzikówka; Wêgierskie by³o niegdy za bram¹ wêgiersk¹ (Sarna, Opis pow. Kron. 303)274; Krakowskie za
bram¹ krakowsk¹ (tam¿e 309)275.

16/10 1887, maj 1890, 14/8 1891, 15-18/9 1896, 22/7 1899, 22/7 1902
F a r a . Trójcy. Patron: cesarz
Literatura:X. Sarna W³adys³aw, O farze i dzwonach kronieñskich, Lwów 1890 (odb. z Gwiazdy Kat.).
X. Balwierczak Jan, Dzwony jako przedmiot sztuki koc., Kraków 1887, (odb. z Przegl¹du
powsz.
Pauli ¯egota, Staro¿ytnoci galic., Lwów 1840, str. 15 i n. (Stanis³aw Tar³o i nagrobek tego¿
w Kronie)276.
Parafia, wed³ug przyjêtej tradycyi, za³o¿ona w r. 1342 przez Kazimierza W.277. R. 1391 W³adys³aw Jag.
uposa¿enie parafialne wcieli³ do maj¹tku kapitu³y przemysk. i odt¹d plebanem bywa³ jeden z kanoników przem278. Budynek pierwotny pogorza³ mo¿e r. 1427, a potem 1456 czy 1460 (Schemat.; por. X. Sarna,
O farze i dzwonach kron. str. 1, oraz ten¿e, Opis pow. Kron. str. 285-286)279. Po odnowieniu konsekroZob. tak¿e dawne widoki miasta zamieszczone w czêci ilustracyjnej, s. 216, il. 59, 60.
Chodzi tu chyba o drewniany koció³ p.w. w. Jakuba.
274
Przedmiecie Wêgierskie, z kocio³em w. Jakuba, nazywane by³o dawnej Przedmieciem Wy¿szym, por.
Garbacik 1972, s. 155-160.
275
Przedmiecie Krakowskie, w obrêbie którego zlokalizowany by³ koció³ i szpital w. Ducha, nazywane by³o
równie¿ Przedmieciem Ni¿szym, por. Garbacik 1972, s. 128-132.
276
Por. tak¿e Ross 1976, s. 141-152; £opatkiewicz 1994; £opatkiewicz 1995. W listopadzie roku 1996 kocio³owi farnemu w Kronie powiêcona zosta³a dwudniowa, ogólnopolska sesja naukowa, zorganizowana przez Muzeum
Rzemios³a w Kronie i Wojewódzki Oddzia³ Pañstwowej S³u¿by Ochrony Zabytków w Kronie. Plonem sesji jest obszerna publikacja ksi¹¿kowa: Koció³ Farny w Kronie  pomnik kultury artystycznej miasta. Materia³y z sesji naukowej
Krosno, listopad 1996, Krosno 1997, tam¿e (s. 231-236) zgromadzona równie¿ kompletna bibliografia przedmiotu.
277
Dokument biskupa przemyskiego Adama Nowodworskiego wystawiony w Kronie w dniu 29 maja 1629
roku, przypisuje Kazimierzowi Wielkiemu erekcjê parafii kronieñskiej w 1342 roku i wybudowanie kocio³a z czerwonej ceg³y, który by³ dawniej pierwszym z bogactwa po katedrze krakowskiej. Zob. S³ownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów s³owiañskich, Warszawa 1883, t. 4, s. 706. O fundacji kocio³a przez Kazimierza Wielkiego
wspomina równie¿ Inwentarz kocio³a Farnego w kameralnym miecie Kronie z dnia 6 grudnia 1785 roku, Archiwum
Archidiecezjalne w Przemylu, dokument nr 1013, s. 257. W przywileju tzw. drugiej lokacji Krosna (z roku 1367) jest
wzmianka, ¿e pleban kronieñski pobiera³ na w. Marcina po jednym skojcu od ka¿dej zagrody. Por. F. Paw³owski,
Premislia sacra sive series et gesta episcoporum, Przemyl-Kraków 1869, s. 65; AGZ, III, 37. Por. tak¿e Sarna 1903,
s. 29; W. Abraham, Powstanie organizacji Kocio³a ³aciñskiego na Rusi, t. 1, Lwów 1904; Garbacik,1972, s. 141-142,
przyp. 78. Wprawdzie uposa¿enie parafii nie zawsze równoznaczne bywa z fundacj¹ kocio³a, jednak mo¿na przypuszczaæ, i¿ istotnie budowa wi¹tyni parafialnej zosta³a rozpoczêta oko³o po³owy lub tu¿ przed po³ow¹ XIV wieku. Nie
sposób jednak obecnie wykazaæ, jaki móg³ byæ udzia³ finansowy Kazimierza Wielkiego we wznoszeniu samego kocio³a. Skromny zasób zachowanego detalu architektonicznego z tego¿ czasu nie pozwala równie¿ w chwili obecnej na
wyci¹gniêcie wniosków co do udzia³u w budowie którego z królewskich warsztatów architektonicznych. Por. £opatkiewicz 1997, s. 59.
278
Dokument ten wyda³ W³adys³aw Jagie³³o dnia 4 sierpnia 1391 roku, por. T. M. Trajdos, Kapitu³a katedry
przemyskiej , s. 411, tabl. nr 1.
279
W wietle nowszych badañ po¿ary miasta nie mia³y wiêkszego wp³ywu na podejmowanie kolejnych akcji
budowlanych w obrêbie kocio³a farnego, por. £opatkiewicz 1994, s. 20; £opatkiewicz 1995, s. 22-24.
272
273

70

wana r. 1512280. R. 1598 tytu³ plebana zmieniony na prepozyta i ustanowiono kolegia mansyonarzy281
i altarystów282, a r. 1636 kolegium rorantystów283. R. 1638 znowu po¿ar zniszczy³ budynek; zapad³o siê
wtedy sklepienie nawy284. Odnowiony hojnoci¹ Roberta Portiusa, Szkota, kupca mieszczanina kronieñsk., g³ównego dobrodzieja kocio³a przy wspó³udziale innych dobrodziejów, pokryty zosta³ dachem
gontowym r. 1646 i bogato wewn¹trz przyozdobiony (Sarna, O farze itd., str. 2)285. Portius fundowa³
kaplicê . Piotra286. Zofia Skotnicka, kaszt. przem. sprawi³a organy i kilka o³tarzy w kociele. Wysoka
wie¿a zegarowa przy fasadzie zach. pochodzi³a zap. z pierwotnej fundacyi287, w ka¿dym razie by³a
redniowieczn¹, mo¿e baszt¹ fortyf288. Przebywa³ na niej trêbacz miejski. R. 1748 rozebran¹ j¹ (czêciowo) z powodu, ¿e grozi³o jej zawalenie289. Osobna dzwonnica przy domu Mansyonarzy, dzi plebanii,
pochodzi podobno z XVII w290. R. 1761 na restauracyê kocio³a, bêd¹cego w smutnym stanie, u¿yto
280
Pierwszej konsekracji kocio³a dokona³ (najpewniej ju¿ w roku 1402) biskup przemyski Maciej herbu Janina
(1392-1420). Ecclam paroch. in Krosno a Mathia e. consecratam fuisse. At cum etiam Mathias Drzewicki E. P. anno
1512 eamdem ecclam Krosnen. in antiqvis Visitationum libris consecrasse legatur, hand scio annon auctor ille more
suo Mathiam I cum Mathia II confundat. tuit. Por. Vitae Episcoporum Premisliensium ritus Latini, Viennae 1844, s. 13.
Konsekwencj¹ przebudowy wi¹tyni, przeprowadzonej na prze³omie XV i XVI wieku, by³a jej ponowna konsekracja,
której we wrzeniu 1512 roku dokona³ biskup przemyski Maciej Drzewicki herbu Cio³ek (1504-1513). Por. Sarna 1903,
s. 79.
281
Starania o powo³anie do ¿ycia kolegium mansjonarzy przy kociele parafialnym w Kronie podjêli ju¿ w pocz¹tkach XVI wieku proboszczowie kronieñscy (g³ównie Stefan £ochowski), którym na skutek w³asnego obci¹¿enia
licznymi obowi¹zkami diecezjalnymi zale¿a³o na zwiêkszeniu liczby duchowieñstwa pomocniczego. Por. Leniak 2002,
s. 15. Kolejnym powodem, dla którego byli oni potrzebni w parafii, by³a mo¿liwoæ oficjalnego podniesienia stanowiska
plebana do godnoci prepozyta. Pierwsi mansjonarze (w liczbie piêciu) zostali odnotowani w ród³ach w latach 15131514, ale ten przypadek mo¿na uznaæ za incydentalny. Trwalsze podstawy ekonomiczne tutejszego kolegium mansjonarzy stworzyli biskup przemyski i miejscowy proboszcz oko³o 1550 r., ale znacz¹cy wzrost kolegium zaznaczy³ siê
dopiero pod koniec XVI w. Do jego odnowy przyczyni³y siê rozporz¹dzenia biskupów przemyskich z lat 1598 i 1602,
które umo¿liwi³y utworzenie kilkuosobowego (6 w r. 1598 i 5 w r. 1602) zespo³u kap³añskiego, o znacznej rotacji
personalnej, por. Leniak 2002, 30-31. Jako pierwszego seniora mansjonarzy kronieñskich ród³a historyczne odnotowa³y nazwisko ksiêdza Jana Kilarowicza, który zmar³ w r. 1613.
282
Najstarsze informacje ród³owe o altariach i altarystach kronieñskiego kocio³a parafialnego siêgaj¹ pocz¹tku XV wieku, por. Leniak 2002, s. 13-14, 28-29.
283
Wg Leniaka ksiê¿a rorantyci wprowadzili siê do Krosna ju¿ oko³o roku 1630, a fundacjê tutejszego zgromadzenia zawdziêczali bogatemu zapisowi maj¹tkowemu dokonanemu przez dobrodziejkê tutejszego kocio³a, Zofiê
z Borku Skotnick¹. Po po¿arze miasta, w r. 1638, znaleli oni schronienie w budynku pa³acu biskupiego, odkupionym
od kapitu³y przemyskiej przez Skotnick¹ i przeznaczonym na ich potrzeby. Rorantyci stanowili zespó³ wokalny, kultywuj¹cy muzykê wielog³osow¹, a nazwê sw¹ wziêli od pierwszej kapeli, za³o¿onej jeszcze w latach czterdziestych XVI w.
przez króla Zygmunta I Starego, która piewa³a msze roratne i psalmy. Ponadto do ich zadañ nale¿a³o odprawianie
w kronieñskim kociele parafialnym dodatkowych mszy, op³acanych przez ofiarodawców. Por. Leniak 2002 s. 16, 30.
284
W wietle nowszych badañ zawalenie siê sklepienia nawy w wyniku po¿aru kocio³a budzi znaczne w¹tpliwoci. Najpewniej wymiana gotyckiego sklepienia na nowo¿ytne (kolebkowe z lunetami) oraz gruntowane przeobra¿enie dyspozycji przestrzennej ca³ego korpusu nawowego (chodzi o zlikwidowanie filarów miêdzynawowych) podyktowana by³a zmian¹ mody oraz ambicjami miasta i g³ównego fundatora ca³ego przedsiêwziêcia  Porcjusza. Zob.
£opatkiewicz 1995, s. 22-28.
285
Dzia³alnoæ fundatorsk¹ Roberta W. Porcjusza omówi³ ostatnio Andrzej Kosiek, por. Kosiek 1997, s. 211-218.
286
W rzeczywistoci przebudowa³ on starsz¹, gotyck¹ kaplicê . Piotra i Paw³a i przylegaj¹c¹ doñ kruchtê
po³udniow¹, por. £opatkiewicz 1995, s. 31-33; Kosiek 1997, s. 214-216.
287
Trafne spostrze¿enie. Istotnie wie¿a ta wzniesiona zosta³a ju¿ oko³o po³owy XIV wieku, na co wskazywaæ
mo¿e detal architektoniczny, jak i znaki kamieniarskie ujawnione przez P. £opatkiewicza na kamiennych ciosach zachowanego przyziemia. Por. £opatkiewicz 1994, s. 13-15, il. 8-9; £opatkiewicz 1997, s. 55-57, il. 13-14.
288
Pierwsze wzmianki o niej pochodz¹ z 1367 roku, por. £opatkiewicz 1994, s. 13; J. Ginalski, P. £opatkiewicz,
op. cit., s. 6.
289
Prace rozbiórkowe trwa³y od 12 maja do 12 padziernika 1748 roku, por. Sarna 1898, s. 256; Ross 1976,
s. 150; £opatkiewicz 1994, s. 13, przyp. 19.
290
Chodzi o zachowan¹ do dzisiaj wie¿ê-dzwonicê, której wspó³fundatorami byli Porcjusz i ks. Jerzy Grochowski. Jej budowê rozpoczêto ju¿ w roku 1637, jednak dwadziecia lat póniej nie by³a ona jeszcze ukoñczona, por. KZS
1977, s. 82, il. 7; Kosiek 1997, s. 218-219.
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materya³u z murów miejskich291. Mimo to w koñcu XVIII w. znów stan jego by³ op³akany (Sarna,
O farze itd. str. 1-10; ten¿e, Opis pow. Kron. str. 286-289) i dopiero w XIX w. odnowiono go kilkakrotnie, po raz ostatni w latach 1899 i nast. R. 1782 zniesiono kolegia i prebendy a r. 1787 utworzono
napowrót zwyk³e probostwo (X. Sarna, Opis pow. Kron. str. 291)
Proboszczowie: Kasper Ro¿yñski, kan. przem. (1602-1644). ¯ywicki (X. Sarna O farze itd. str. 3, 6, 11,
15). X. Pawe³ ¯urkowicz +1622 (epitaf.). X. Andrzej Dembowicz (1790-1799) (epitaf.)292.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 46 rêkopisu: plan
z fotogr. Kriegera

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 46 rêkopisu:
plany Sikorskiego
rzut poziomy z fotogr.

B u d y n e k oryentowany, okaza³y, murowany z ceg³y z dodaniem szczegó³ów ciosowych,
na planie gotyckim (fig. ), z póniejszemi dodatkami i przeróbkami, prezbiteryum i czêciowo nawa, a tak¿e zakrystya opiête szkarpami. Fasada zachodnia przedstawia siê niesymetrycznie, przyparcie jej do biegu murów miejskich nad wysokim brzegiem Lubatówki spowodowa³o, ¿e mur kocio³a jest za³amany i pochy³emi szkarpami czêciowo bardzo zgrubiony, a wejcia
g³ównego w fasadzie zachodniej nie ma, tylko s¹ wejcia w fasadach bocznych293. Fasady boczne
pe³ne wyskoków i za³amañ, w ró¿nych miejscach wzmacniane szkarpami. Okna przerabiane
w ró¿nych czasach. Dach blaszany jest z nowszych czasów294. Rzut poziomy budynku (fig. )
wskutek dobudów i w³aciwoci terenu wypad³ dziwacznie i zawile. D³ugoæ z murami: 57.60
m.; szerokoæ najw. z murami 35.30 m. D³ugoæ wnêtrza 46.40 m. D³ugoæ wnêtrza prezbiteryum
14.80 m., szerokoæ wnêtrza prezbiteryum 7.60 m. D³ugoæ rednia wnêtrza naw 30.45 m.;
szerokoæ najwiêksza naw 27.80 m. Szerokoæ nawy rodkowej 13.00 m. Gruboci murów s¹
bardzo ró¿ne. Zgrubienie czêciowe ciany fasady zachodniej, powsta³e przez przy³¹czenie do
niej dawnego muru miejskiego i szkarpowe podmurowanie dochodzi do 6 m. z gór¹. Gruboæ
murów kruchty w naro¿niku fasady zachodniej dochodzi 4 m. Plan pierwotny zachowa³ siê bez
zmian w prezbiteryum zakoñczonem 3ma bokami 10o boku. Ma ono po stronie po³udniowej
i wschodniej okna ostro³ukowe, wyd³u¿one, zwê¿one w czasie restauracyi kocio³a ok. 1900 r.
i rzekomo sprowadzone do pierwotnych rozmiarów; wêgary jednak wskazuj¹, ¿e otwory okien
by³y kiedy w górê przesuwane; pierwotne prezbiteryum pierwotnie by³o zap. ni¿sze ni¿ obecne295. Prawdopodobnie prezbiteryum stanowi³o pierwotny koció³; wskazuje to mur ogniowy
na strychu nad têcz¹, który od strony nawy jest testowany [?] i o¿ywiony wnêkami. Musia³
wiêc pocz¹tkowo byæ od zewn¹trz widocznym296. Prawdopodobnie wspó³czesn¹ jest zakrystya,

Por. Sarna 1898, s. 260; Ross 1976, s. 150.
Pe³ny wykaz proboszczów i duchownych zwi¹zanych od XIV do po³owy XVII wieku z kocio³em farnym
zestawia Leniak 2002, s. 50-58, tab. 1-2.
293
W³¹czenie kocio³a farnego w system obrony miasta spowodowa³o, i¿ zachodnie przês³o korpusu nawowego
posiada kszta³t nieregularnego czworoboku, ustawionego skonie w stosunku do przybli¿onej linii przebiegu redniowiecznej kurtyny muru obronnego w tej czêci miasta, por. £opatkiewicz 1997, s. 60. Byæ mo¿e pierwotnie fasada
zachodnia nie posiada³a równie¿ okna. Przed kilku laty, na wewnêtrznym ciosie glifu okiennego odkryta zosta³a data
1603, co wskazywaæ mo¿e na czas przeprucia okna. Por. £opatkiewicz 1995, s. 13.
294
Pierwotnie koció³ pokryty by³ dachówk¹ ceramiczn¹, co wnioskowaæ mo¿emy z treci protoko³ów posiedzeñ kronieñskiej kapitu³y z roku 1626, w których Kapitu³a zwraca m. in. uwagê na z³y stan ceramicznego pokrycia
dachowego: Templi ipsius tectum ex tegulis latericiis factum non reparatur, in multisque locis perfluit.., por. Ross 1976,
s. 145; £opatkiewicz 1995, s. 14. Przed rokiem 1646 korpus nawowy pokryty zosta³ gontem. Pokrycie ceramiczne
prezbiterium istnia³o jednak jeszcze w po³owie XVIII wieku. Dach z blachy ocynkowanej zosta³ za³o¿ony w roku 1893.
W latach 1998-1999, mimo czynionych przez s³u¿by konserwatorskie prób przywrócenia pokrycia ceramicznego 
wbrew wytycznym konserwatorskim i prawomocnym decyzjom administracyjnym  ca³y koció³ pokryto blach¹ miedzian¹.
295
Tomkowicz nie myli siê, potwierdzi³y to badania architektoniczne przeprowadzone przez P. £opatkiewicza
w roku 1994. Por. £opatkiewicz 1994, s. 8-9, 17; £opatkiewicz 1997, s. 48, 60.
296
Podobne wnioski nasuwaj¹ siê na podstawie analizy wyników badañ architektonicznych, przeprowadzonych w roku 1994. Por. £opatkiewicz 1994, s. 17. Wnêki ciany szczytowej, od strony korpusu nawowego (które
ogl¹da³ Tomkowicz), zosta³y przemurowane podczas restauracji kocio³a na pocz¹tku XX wieku.
291
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przybudowana wraz z przedsionkiem wzd³u¿ ca³ego pó³nocnego boku prezbiteryum297. Gotyckim jeszcze, choæ mo¿e nieco póniejszym jest mur piêtra nad zakrysty¹, a wschodnia jej ciana
szczytowa z szeregiem wnêk zakoñczonych pe³nymi ³ukami jest ju¿ zapewne dodatkiem z XVI
w. (fig. ), podobnie jak ozdobnie rzebione kamienne obramienia renesansowe okien zakrystyi (fig. ) i mniejszych od nich okien skarbca nad ni¹298. Gotyck¹ w swych murach jest
jeszcze nawa g³ówna, dostawiona mo¿e nieco póniej do prezbiteryum w przestrzeni dziel¹cej
pierwszy koció³ od murów miejskich299. Póniej zatar³a swoje cechy gotyckie,
ale zachowa³y siê lady szkarp ukonych naro¿nych widoczne zewn¹trz miêdzy zakrysty¹ a pocz¹tkiem prezbiteryum, i miêdzy kaplic¹ . Piotra a pocz¹tkiem ciany nawy. Do nawy g³ównej dobudowano w ró¿nych czasach kaplice
boczne, które grupami przez wyprucie arkad jakoby nawy boczne przy³¹czono
do wnêtrza kocio³a300. Jedn¹ grupê stanowi¹ 2 pary kaplic mniejszych, bli¿szych prezbiteryum. Z nich dwie po³udniowe, z których jedna jest w³aciw¹
kaplic¹ . Piotra, a druga stanowi przedsionek do niej i do kocio³a, wnêtrza maj¹ po³¹czone,
ale zewn¹trz stanowi¹ ka¿da ca³oæ odrêbn¹, budowê centraln¹, kopu³k¹ zakoñczon¹.
Z drugiej grupy kaplica po³udniowa P. Maryi ma kszta³t nieregularny, spowodowany werzniêciem siê w koció³ kruchty w naro¿niku po³udniowo zachodnim301. Jest to niezawodnie dawna
baszta miejska, która mo¿e by³a niegdy wy¿sz¹, potem mo¿e wskutek po¿aru i zawalenia siê
czêci górnej, obni¿ona i nowym dachem nakryta, a do kocio³a przy³¹czona. Przez ni¹ rodzajem przedsionka otwartego prowadzi jedno wejcie g³ówne. Po stronie przeciwleg³ej jest te¿
wejcie z zewn¹trz wprost do kaplicy . Anny, w jej cianie pó³nocnej. Trzecie wejcie jest
w cianie po³udniowej nawy bocznej, przez przedsionek kaplicy . Piotra302.
Elewacya zewnêtrzna prezbiteryum (fig. ) zachowa³a najwiêcej cech gotycyzmu: szkarpy
ciosowo-ceglane po stronie po³udniowej i wschodniej, okna ostro³ukowe, gzyms opaskowy
kamienny pod oknami, cokó³ kamienny. Szkarpy maj¹ u góry sp³awy z kapnikiem gotycko
profilowanym, jedn¹ odsadzkê a w dolnej czêci gotycki gzyms opaskowy. W czasie restauracyi
r. 1899 zbadano, ¿e tynkowanie zewnêtrzne jest nowszej daty, okna pierwotne by³y wê¿sze
i schodzi³y ni¿ej, ³¹cz¹c siê sp³awami z gzymsem opaskowym, mia³y obramienia czêciowo
ciosowe, czêciowo ceglane, a laskê rodkow¹ kamienn¹ (bez rozetowañ). Zaczêto wiêc przy-

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 46 rêkopisu:
elewacja jak ni¿ej,
fotografia moja

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 47 rêkopisu:
fotogr. Kriegera
z planów Sikorskiego

Pierwotna zakrystia by³a krótsza o jedno przês³o (wschodnie), na co wskazuj¹ wyniki badañ architektonicznych, zw³aszcza ujawnienie zamurowanego okna w pó³nocnej cianie prezbiterium. Przed³u¿enie zakrystii o jedno
przês³o w kierunku wschodnim oraz zasklepienie jej nowym gotyckim sklepieniem krzy¿owo-¿ebrowym, zosta³o zrealizowane w ci¹gu XV wieku. Por. £opatkiewicz 1994, s. 15, il. 3; £opatkiewicz 1997, s. 57, 60, il. 5.
298
Te renesansowe okna wi¹zaæ mo¿na z dzia³alnoci¹ fundacyjn¹ biskupa Stanis³awa Tar³y, por. £opatkiewicz
1995, s. 8-9, il.3.
299
Obserwacje Tomkowicza w pe³ni potwierdzi³y badania architektoniczne kocio³a przeprowadzone w roku
1994. Por. £opatkiewicz 1994, s. 9-12, £opatkiewicz 1997, s. 49-53, 60-63.
300
Najprawdopodobniej wszystkie kaplice oraz towarzysz¹ce im dwie kruchty (po³udniowa i pó³nocna) powsta³y
w obecnym obwodzie murów w XV lub najpóniej w pocz¹tkach XVI wieku.
301
Jest to dawna kaplica bractwa Najwiêtszej Marii Panny wzniesiona najpewniej jeszcze w pierwszej po³owie
XV wieku. W trakcie badañ architektoniczno-konserwatorskich przeprowadzonych w roku 2001 przez art. kons. Andrzeja
Guzika, we wnêtrzu dawnej kruchty po³udniowej kocio³a natrafiono na dobrze zachowan¹, zewnêtrzn¹ cianê wschodni¹
kaplicy, z zamurowanym gotyckim oknem (obecnie czêciowo ods³oniêtym, usytuowanym za obrazem Cztery Rzeczy
Ostateczne). Pocz¹tki bractwa Najwiêtszej Marii Panny, najstarszego bractwa religijnego w Kronie, siêgaj¹ pocz¹tków drugiej po³owy XV wieku. Dokumenty z lat 1467 i 1476 zawieraj¹ wzmianki o o³tarzu brackim pod wezwaniem
Najwiêtszej Marii Panny w kociele parafialnym. Zwi¹zana z nim altaria funkcjonowa³a równie¿ w nastêpnych stuleciach.
Por. Leniak 2002, s. 41-42.
302
Do pocz¹tku XVIII wieku istnia³o jeszcze wejcie czwarte, prowadz¹ce przez kruchtê pó³nocn¹, zaadaptowan¹
przed po³ow¹ XVIII wieku na kaplicê w. Jana Nepomucena.
297
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 47 rêkopisu:
fotogr. moja

wracaæ stan pierwotny, zostawiaj¹c jednak gzyms opaskowy, który nie jest pierwotny, a po³o¿ony krzywo i nie do wagi, ma okrój gotycki fa³szywy303.
ciany zewnêtrzne naw otynkowane maj¹ cechy wieków póniejszych, do czego przyczyniaj¹ siê przybudowane kaplice. Kaplica
. Piotra ma dach w kszta³cie kopu³y z latarni¹. Wejcie boczne do
przed³u¿enia tej kaplicy ma obramienie kamienne barokowe, prostok¹tne a nad niem wmurowany kartusz kamienny, eliptyczny, z muru
wystêpuj¹cy z rzebionym herbem fundatora kaplicy Portiusa304, z³o¿onym ze skonego pasa z 3ma gwiazdami, pod którym równolegle
le¿¹: miecz, ³okieæ i ksiêga  ni¿ej napis wykuty wg³¹b:
W cianie wschodniej budynku zakrystyi wprawione s¹ dwa obramienia okien kamienne,
renesansowe, prostok¹tne z rzebionemi ozdobami gzymsu, fryzu i wêgarów, ³adnego rysunku
lecz wykonania kamieniarskiego prowincjonalnego; okno parterowe jest wiêksze (fig. ), okno
I piêtra nad niem mniejsze305.
Wie¿yczka sygnatury murowana osadzon¹ jest na szczycie muru ogniowego dziel¹cego
dach prezbiteryum od dachu nawy (Sprawozd. Kom. hist. szt. tom VII, 516)306.
(T. Sz.) rozebrana w r. 1922307. Na jej miejsce ma byæ w dach nawy wprawiona wie¿yczka na sygnaturê
drewniana308.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 48 rêkopisu: moja
fotogr. z r. 1892

Widaæ to na fotogr.
o³tarza N. Sakramentu ni¿ej

W n ê t r z e przedstawia siê doæ okazale (fig. ). Nawa g³ówna i prezbiteryum maj¹ równ¹ wysokoæ najwiêksz¹ 14 m. Nawa zasklepiona beczkowo z lunetami, popod któremi biegnie wzd³u¿ cian bocznych gzems o bogatym profilu barokowym du¿ego wyskoku, z wyrobionymi w tynku
jajownikami i listeczkami. Na fryzie arabeski wykonane sgraffitem (fig. ).
Sklepienie rozpiête jest na gurtach, a ka¿de przês³o drutami czy gipsowemi
listwami przedzielone jest geometrycznie i na rodku przyozdobione p³aszczyzn¹ wierciadlan¹309.

Oryginalne fragmenty gzymsu opaskowego obiegaj¹cego strefy podparapetowe okien, jak równie¿ pierwotnego coko³u korpusu nawowego, zbudowanego z doskonale obrobionych ciosów kamiennych, ods³oniêto w 2001 roku
podczas badañ architektoniczno-konserwatorskich wnêtrza kaplicy . Piotra i Paw³a oraz przylegaj¹cej do niej kruchty
po³udniowej. Fragmenty dawnego coko³u eksponowane s¹ obecnie w kruchcie, pod obrazem Cztery Rzeczy Ostateczne.
304
Zob. Ross 1976, s. 144, il. 14; KZS 1977, s. 80, il. 10.
305
Zob. KZS 1977, s. 69, il. 6; £opatkiewicz 1995, s. 8-9, il. 3.
306
Rysunek tej sygnaturki oraz wschodniej ciany szczytowej korpusu nawowego (z czasów przed restauracj¹
z pocz¹tku XX wieku) publikuje J. Sas-Zubrzycki, Skarb architektury w Polsce, t. 2, 1909-1910, tabl. 132; ten¿e, Styl
nadwilañski , s. 65, rys. 86.
307
Okolicznoci zniesienia murowanej sygnaturki, która ze wzglêdu na b³êdy w obliczeniach konstrukcyjnych
grozi³a zawaleniem siê, omawia Laskowski 2002, s. 284-287, il. 2.
308
Do wykonania nowej sygnaturki dosz³o ostatecznie w 1924 roku. Autorem projektu zatwierdzonego ostatecznie w roku 1920 by³ arch. Kazimierz Osiñski. Dzie³o jego przetrwa³o jednak¿e tylko do 1946 roku, por. J. Ross,
Zniszczenia wojenne i ochrona zabytków w rejonie Beskidu Niskiego, Ziemia, 1948, s. 10; Ross 1976, s. 151; Laskowski 2002, s. 287.
309
Konsekwencj¹ wykonania nowego sklepienia nawy by³o przyozdobienie go  najbardziej chyba charakterystyczn¹ dla polskiej architektury 1 po³owy XVII wieku  kszta³towan¹ w zaprawie dekoracj¹ sklepienn¹. Zdaniem
A. Mi³obêdzkiego Formy architektury wnêtrza nawy kronieñskiej fary maj¹ typow¹ mi¹¿szoæ i ciê¿koæ nieco prowincjonalnego warsztatu murarskiego. Dotyczy to zarówno belkowania opasuj¹cego nawê g³ówn¹ i wy³amanego nad
potê¿nymi czworobocznymi filarami przyciennymi, jak i dekoracji sklepiennej. Jej g³ównym motywem s¹ wielkie uszakowate ramy, szeroko oprofilowane, wype³niaj¹ce rodek ka¿dego przês³a sklepiennego. Ten stoj¹cy na pograniczu
manieryzmu i baroku rodzaj geometrii sklepiennej, maj¹cy bliskie odpowiedniki w krakowskim kociele Dominikanek
na Gródku z lat 1632-1634, uleg³ w Kronie pewnej prymitywizacji. Uwidacznia siê on zarówno w ogólnym rysunku,
303
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Sklepienie nawy, które niegdy by³o zap. jedyne, nie jest pierwotnem ale renesansowem,
podobno fundowa³ je Portius po po¿arze 1638 r310. Mo¿e dawniej by³o gotyckie. Na strychu
nad niem s¹ jeszcze lady dawnych ³uków przyciennych gotyckich i widaæ po obu stronach

zakoñczenia górne 2 okien311. W cianach dziel¹cych nawê od kaplic czyli naw bocznych,
ostro³ukowe312, z rozetowaniem kamiennem313. Nad prezbiteryum jest sklepienie gotyckie siatkowe  równie¿ nie pierwotne314. Przy odnawianiu 1899 r315. okaza³o siê, ¿e jego ¿ebra kamienne
o profilu silnie wklês³ym ani nie padaj¹ na (dinsty) s³u¿ki zciosane, których reszty znalaz³y siê
opartym na osnowie szczeblowej, jak i w profilu ¿eber, por. A. Mi³obêdzki, Dzieje sztuki w Polsce, t. 4, Sztuka polska
XVII wieku, cz. 1, Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980, s. 154-157, 234, 250, il. 564-565, 893-894. Zob.
tak¿e Ross 1976, s. 146-147, il. 13; £opatkiewicz 1995, s. 27-28, il. 11.
310
Do budowy przyst¹piono dopiero w roku 1641. Z 15 kwietnia tego¿ roku pochodzi bowiem dokument, w którym
rajcy kronieñscy zobowi¹zali siê udzieliæ pomocy w cegle, drzewie i robocinie na budowê nowego sklepienia kocio³a.
Akta dotycz¹ce kocio³a parafialnego w Kronie, przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Przemylu, przechowuj¹ umowê ks. Mateusza Wayglickiego z burmistrzem i rad¹ miasta o wykonanie ceg³y na sklepienie wielkiego
kocio³a. Por. £opatkiewicz 1995, s. 26.
311
Te cenne obserwacje i uwagi Tomkowicza zosta³y ca³kowicie zapomniane przez nastêpne pokolenia badaczy kocio³a farnego. Zarówno Sarna jak i Ross wykluczali istnienie starszego sklepienia gotyckiego. Ich zdaniem
korpus nawowy nakryty mia³ byæ wczeniej p³askim stropem drewnianym. Por. Ross 1976, s. 144. Do koncepcji gotyckiego przesklepienia korpusu nawowego powróci³ dopiero Piotr £opatkiewicz, który w roku 1994 przeprowadzi³ szczegó³owe penetracje strychów kocielnych, natrafiaj¹c na ³uki przycienne gotyckich sklepieñ (które 100 lat wczeniej
zauwa¿y³ Tomkowicz). Na podstawie szczegó³owej analizy ujawnionych reliktów architektonicznych autor ten (jako
pierwszy) podj¹³ próbê rekonstrukcji dawnego sklepienia. Na podstawie osi¹gniêtych w ten sposób wyników zaliczy³
koció³ kronieñski do grupy dwunawowych kocio³ów filaroosiowych, nakrytych sklepieniem o elementach trójpodporowych, charakterystycznych dla fundacji sakralnych Kazimierza Wielkiego. Por. £opatkiewicz 1994, s. 6-7, 11-12, il. 2,
rys. 2-3; £opatkiewicz 1997, s. 45, 52-55, il. 4, 15-16.
312
Autorowi chodzi tu o kszta³t okien.
313
Dwa maswerki okien po³udniowych ods³oniêto w 1903 roku, zob. £opatkiewicz 1997, s. 51, il. 9-10.
314
Zachowane sklepienie sieciowe pochodzi najpewniej z koñca XV wieku, por. £opatkiewicz 1994, s. 20.
315
Chodzi tu o prace zwi¹zane z wykonaniem nowej polichromii wnêtrza, autorstwa malarza kronieñskiego
Franciszka Daniszewskiego (data 1899 oraz sygnatura malarza F.D. zachowane na wewnêtrznej czêci ciany têczowej,
od strony prezbiterium).
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pod tynkiem316, ani ich punktom oporu nie odpowiadaj¹ szkarpy ciany po³udniowej317. Zreszt¹
pocz¹tki ¿eber wskazuj¹, ¿e sklepienie dawniejsze by³o ni¿sze. [skrelenie Autora]. ¯ebra obecne
wsparte s¹ na konsolach wielobocznych. Sciana pó³nocna nie ma ani okien ani szkarp. Tu
przytykaj¹cy piêtrowy budynek zakrystyi ma u ciany pó³nocnej szkarpy, które znów nie odpowiadaj¹ szkarpom przeciwleg³ej strony prezbiteryum. Nawê od prezbiteryum oddziela zwê¿aj¹ca têcza murowana, o ³uku ostrym318.
Z a k r y s t y a jest przestrzeni¹ prostok¹tn¹, nakryt¹ dwoma przês³ami sklepieñ krzy¿owych
Najwiêksza wysokoæ wnêtrza jej mierzy
na ¿ebrach o profilu zwyk³ym wklês³ym319.
4.50 m. Na skrzy¿owaniu ¿eber s¹ na zwornikach kamienne tarcze omioboczne, p³as320
kie i puste . Do³em ¿ebra wsparte s¹ na konsolach wielobocznych. Podobnie zasklepiona jest
sionka jednoprzês³owa miêdzy zakrysty¹ a naw¹ boczn¹ pó³nocn¹. Piêtro nad niemi jest nakryte sufitem. Równie¿ sklepienia krzy¿owe gotyckie na ¿ebrach kamiennych321 maj¹ kaplice . Wojciecha, . Jana i . Anny zw. polsk¹, po czêci stanowi¹ce nawê boczn¹ pó³nocn¹, oraz podobna
niesymetryczna kaplica N. P. Maryi Szkaplerznej, albo Mêki Pañskiej, tak¿e niemiecka, po
stronie po³udniowej.
Kaplica . Piotra i Paw³a czyli Portiusa, z pierwszej po³owy XVII w., zw. zwykle tylko
kaplic¹ . Piotra, sk³ada siê z dwóch przestrzeni omiobocznych, nieca³kiem regularnych, po³¹czonych szerok¹ arkad¹; ka¿da z nich nakryta jest kopu³¹ omioboczn¹ z latarni¹ w górze.
Czêæ zachodnia stanowi razem rodzaj kruchty wejcia do prezbiteryum322. Wnêtrze ich obu
ca³e pokryte jest bogat¹, ale nie wybitnej artyst. wartoci barokow¹ sztukatery¹ i malowaniami.
Jest to najozdobniejsza czêæ kocio³a. Dekoracya ta przy niedawnem odnowieniu straci³a na
harmonii i wdziêku kolorystycznym. Dawne barwy by³y ¿ywe: szmaragdy, szafir i z³ocenia323.
316
Informacja to niezwykle wa¿na, pozwala bowiem w dodatkowy sposób potwierdziæ wyniki badañ i obserwacji
architektonicznych przeprowadzonych w roku 1994 w partiach strychowych kocio³a.
317
Ustalenie niezbyt cis³e, bowiem punkty zbiegu ¿eber obecnego sklepienia prezbiterium odpowiadaj¹ przyporom zewnêtrznym. Obserwacje swoje Tomkowicz opiera³ jednak tylko na intuicji, bowiem pierwszy dok³adny pomiar
kocio³a zosta³ wykonany przez Wiktora Sikorskiego dopiero w roku 1899.
318
Strza³ka arkady têczowej odpowiada w przybli¿eniu wysokoci pierwotnego (XIV-wiecznego) sklepienia prezbiterium.
319
W rzeczywistoci s¹ to trzy  a nie dwa  przês³a. Pamiêtaæ jednak nale¿y, i¿ w czasach Tomkowicza przês³o
zachodnie zakrystii (trzecie) by³o oddzielone od dwóch wschodnich przegrod¹, tworz¹c¹ wydzielony przedsionek,
z którego prowadzi³y schody do skarbca na piêtrze.
320
W latach 1968-1969, na sklepieniu zakrystii, El¿bieta Kozakiewicz-Coza ods³oni³a dobrze zachowane fragmenty wczesnorenesansowych malowide³, w postaci centrycznie komponowanych ga³¹zek kwiatowych. Malowid³a te
³¹czone by³y pierwotnie z dat¹ 1541, por. KZS 1977, s. 71, il. 191. Por. tak¿e I. Sapetowa, Monumentalne malarstwo
nowo¿ytne Polski po³udniowo-wschodniej w jej obecnych granicach, [w:] Malarstwo monumentalne Polski po³udniowowschodniej, Rzeszów 1995, s. 1-2; ta¿ sama, Biblia Pauperum i malowany zielnik w farze w Kronie, [w:] Koció³ Farny
w Kronie , s. 114-124. W 1996 roku Piotr £opatkiewicz ujawni³ na zachodniej cianie zakrystii gmerk i monogram
malarza Ap [Andreas pictor] oraz prawid³owo odczyta³ zachowan¹ tam datê, jako rok 1533, odpowiadaj¹cy rzeczywistemu czasowi fundacji malowide³. Por. P. £opatkiewicz, O mo¿liwociach datowania wczesnorenesansowych malowide³ zakrystii kocio³a parafialnego w Kronie, [w:] ibidem, s. 125-127. Wczeniej data 1533 by³a b³êdnie odczytywana
jako rok 1733, por. KZS 1977, s. 71.
321
Byæ mo¿e Tomkowicz tê czêæ opisu redagowa³ z pamiêci. Od po³owy XVII wieku gotyckie, najpewniej
krzy¿owo-¿ebrowe sklepienia kaplic zosta³y wymienione na krzy¿owo-kolebkowe i te zachowa³y siê do dzisiaj. Por.
£opatkiewicz 1995, s. 25-26.
322
W rzeczywistoci chodzi tu o wejcie do nawy.
323
W trakcie kompleksowych prac konserwatorskich, wykonanych w latach 1999-2001 przez art. kons. Andrzeja
Guzika, ods³oniêto oryginalne fragmenty malowide³ i z³oceñ, a na ich podstawie wykonano rekonstrukcjê dawnej polichromii. W trakcie prac prowadzonych w roku 2001, na podstawie ujawnionych ladów, wykonano tak¿e rekonstrukcjê
zniszczonych partii dekoracji sztukatorskiej czaszy kopu³y w kruchcie po³udniowej.
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Kaplica . Wojciecha by³a te¿ fundacyi a przynajmniej w³asnoci rodziny Portiusów (X. Sarna, Opis pow. Kron. str. 496)324.
W têczy kocio³a na przerzuconej prostej belce poprzecznej jest grupa figur drewnianych:
Ukrzy¿owanie. Na belce napis malowany:
[VERE] LANGVORES NOSTROS IPSE TVLIT ET DOLORES NOSTROS
IPSE PORTAVIT325
Wnêtrze nawy g³ównej w górnej czêci, a ³uk têczy kocio³a po obu stronach (od nawy)
przybrane wielkimi obrazami figuralnymi malowanymi na p³ótnie, w ciê¿kich drewnianych
rzebionych ramach z XVII w. Kszta³t obrazów powykrawany stosownie do miejsca. Ramy
przewa¿nie zielonkawe ze z³otem. Obrazy zawieraj¹ sceny figuralne.
C h ó r m u z y c z n y przy cianie zachodniej, wsparty na dwóch kolumnach, drewniany,
barokowy, malowany jasno zielonkawo ze z³oceniem. Na nim herb Polski326. Organy nowe
w miejsce fundowanych przez Skotnick¹, sprawione w drugiej po³owie XIX w327.
Wyposa¿enie wnêtrza, z obrazami dekoracyjnymi, o³tarzami, ³awkami i innymi sprzêtami,
z polichromi¹ sprzêtów drewnianych, bogato rzebionych i z³oconych, czyni wra¿enie barokowej ca³oci dobrze sharmonizowanej, prze³adowanej, lecz pe³nej charakteru swoistego i zajmuj¹cej. Dekoracyê tê zapewne koció³ zawdziêcza Portiusowi. Dostrojona ona jest do wnêtrza
kaplicy Portiusa328.
O³tarze
O³tarz w. drewniany, barokowy, z³ocony, z rzeb¹ ornamentaln¹ i figuraln¹, prze³adowany329, szczegó³ami nieco przypominaj¹cy w. o³tarz koc. Bo¿ego Cia³a w Krakowie330, wystawiony staraniem X. Kaspra Ro¿yñskiego, z pierwszej po³owy XVII w. (fig. )331. Na mensie
stoi tabernakulum wielkie rzebione i z³ocone, a poni¿ej tabernakulum w³aciwe, po bokach
skrzyneczki rzebione z relikwiami332. W prezbiteryum obok o³tarza w. sta³y do koñca XIX w.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
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Porcjusz by³ równie¿ fundatorem o³tarza w. Wojciecha oraz cynowej chrzcielnicy z 1633 roku w jej wnêtrzu.
Napis zachowany do dzisiaj.
326
Bia³y Orze³ ze snopem Wazów zachowany na parapecie chóru muzycznego.
327
Stary, trójcz³onowy i niezwykle okaza³y prospekt organowy ukazuje rysunek Aleksandra Gryglewskiego z 1876
roku, przechowywany w Muzeum Narodowym w Krakowie, por. Ross 1976, il. 4, zob. tak¿e czêæ ilustracyjna niniejszego
tomu, il. 78. Nowy prospekt wykona³ w koñcu XIX wieku Stanis³aw Janik, por. KZS 1977, s. 74. Jest on w przybli¿eniu
kopi¹ dwóch bocznych prospektów z XVII wieku. Ze wzglêdu na lepsze owietlenie wnêtrza zrezygnowano wówczas
z rekonstrukcji mniejszego prospektu rodkowego, ustawionego niegdy w wietle okna fasady zachodniej.
328
Udzia³ Porcjusza w wyposa¿aniu i dekoracji wnêtrza kocio³a omówi³ ostatnio Kosiek 1997, s. 211-216.
329
Nastawa kronieñskiego o³tarza g³ównego jest doæ nieprzeciêtn¹ (jak na warunki Ma³opolski) realizacj¹
artystyczn¹ i to zarówno w kategoriach monumentalnoci struktury architektoniczno-stolarskiej, jak i stosunkowo wysokiego poziomu detali snycerskich i rzeby figuralnej. Typ kompozycyjny nastawy oparto o schemat ³uku triumfalnego.
Por. F. Stolot, G³ówne typy kompozycyjne drewnianych o³tarzy w Ma³opolsce po roku 1630, [w:] Sztuka oko³o roku
1600. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej w Lublinie w roku 1972, Warszawa 1974,
s. 339-353. Odrêbnoæ kompozycyjna nastaw o³tarzowych tego typu polega na zamkniêciu bocznych pól biegn¹cymi
poziomo odcinkami prze³amanego belkowania i zakomponowaniu pola rodkowego w formie prostok¹tnej, zamkniêtej
³ukiem pe³nym  w wariancie kronieñskim zwieñczonym dodatkowo trójk¹tnym przyczó³kiem o ciêtym szczycie,
zdominowanym przez charakterystyczne, bogato ornamentowane woluty.
330
Zdaniem Franciszka Stolota, wzorem dla o³tarza kronieñskiego by³a nastawa o³tarza g³ównego w kociele
w. Marka w Krakowie, wykonana w roku 1618 przez krakowskiego stolarza i snycerza Baltazara Kuncza. Por. Stolot,
op. cit., s. 351, il. 15-16.
331
O³tarz konsekrowano w roku 1633, por. £opatkiewicz 1995, s. 34. Byæ mo¿e jego twórc¹ by³ snycerz kronieñski Teodor Dygman, którego dzia³alnoæ w Kronie omówi³ Leniak 1999, s. 85.
332
Kaplicowe tabernakulum o³tarza g³. omówi³ Samek 1997, s. 167-168, il. 5. Tam¿e reprodukowana jest archiwalna fotografia tabernakulum z 1958 roku, ukazuj¹ca je w kszta³cie pierwotnym, przed dokonaniem przeróbek.
324
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 49a rêkopisu:
fotogr. Zaj¹czkowsk[i].

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 49a rêkopisu:
fotogr. moja

dwa mniejsze, boczne333. Po stronie episto³y: o³tarz Ecce Homo (fig. ), drewniany z³ocony,
ca³y rzebiony, barokowy, z dobrymi szczegó³ami groteskowymi, fundacyi Zofii Skotnickiej,
powiêcony w r. 1633 (W³adys³aw Sarna, O farze i dzwonach kronieñskich, 14)334. Pole rodkowe retabulum, wsparte na 4 konsolach, przedstawia w p³askorzebie P. Jezusa okazanego
ludowi przez Pi³ata. W dolnej po³owie brak wielu szczegó³ów. W predelli: Wieczerza pañska,
p³askorzeba o dobrych figurkach. Po dwóch bokach w polach miêdzy kolumnami na 6 medalionach eliptycznych sceny z Mêki Pañskiej w drobnych figurkach. Podobne dwa medaliony w górnej nasadzie, której g³ówne pole prostok¹tne zawiera p³askorzebê Ukrzy¿owania. Rzeba ornamentalna ma wiêksz¹ wartoæ od figuralnej. Kompozycya i rysunek ca³oci zajmuj¹ce335. Stan
o³tarza doæ smutny, drzewo spruchnia³e [sic!], czêci sk³adowe rozlunione i ca³e retabulum
pochylone w bok. Po stronie ewangelii o³tarz Niepok. Poczêcia, drewniany, barokowy, fundacyi X. Kaspra Ro¿yñskiego (tam¿e, s. 15). Na obrazie górnym P. Jezusa Ukrzy¿owanego klêczy
z boku fundator. Czêæ g³ówna o³tarza ujêta po bokach kolumnami groteskowo p³askorzebionemi, z³oconemi336.
O³tarzyki te boczne, dekoracyjnie ³adnie pomylane, stoj¹ce niegdy w s¹siedztwie w.
o³tarza tworzy³y z nim razem ca³oæ kompozycyjn¹. Oko³o r. 1900 przy restauracyi kocio³a
usuniêto je st¹d i przeniesiono na dwa boki têczy kocio³a337.
O³tarz Najw. Sakramentu (fig. ), (zwany te¿ Siedmiu Sakramentów), w nawie na
cianie wschodniej na prawo od têczy. Retabulum drewniane wysokoci ok. 10 m., snycerskiej
roboty, barokowe. Ma byæ fundacyi Jana Dziaduskiego b. przem. z r. 1550, odnowiony przez
Portiusa po po¿arze kocio³a 1638 r. (Sarna, op. cit. 18). Zapewne jednak pierwotny o³tarz
zgorza³, a Portius sprawi³ wtedy o³tarz ca³kiem nowy338.
W nawie przy filarach oddzielaj¹cych j¹ od kaplic jest kilka o³tarzy bocznych, o retabulach drewnianych barokowych, bogat¹ rzeb¹ przyozdobionych, równie¿ i w kaplicach. O³tarze
na prawo i na lewo têczy, wysokie, s¹ zap. dzie³em tej samej rêki, co rzebi³a w. o³tarz339.

Ukazuje je obraz olejny Aleksandra Gryglewskiego z 1876 roku, przechowywany w Muzeum Narodowym
w Krakowie. W roku 1915 o³tarz Ecce Homo oraz cztery kolumny i rzebiona predella ze scen¹ Pok³onu Trzech Króli,
pochodz¹ce z drugiego o³tarza bocznego, trafi³y do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Por. £opatkiewicz
1995, s. 19-20.
334
Akt fundacyjny altarzysty przy tym o³tarzu, podpisany przez Zofiê Skotnick¹ 7 stycznia 1622, potwierdza
istnienie nastawy ju¿ na pocz¹tku roku 1622, okrela przy tym miejsce jej lokalizacji: Altaris circa magnum altare ad
meridiem in Ecclesia parochiali in Civitate Krosno sub titulo Ecce Homo existentis, zob. J. Urbanowicz-Bujañska,
O³tarz ze scen¹ Ecce Homo z fary kronieñskiej, Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie za
lata 1953 i 1954, t. 4, 1965, s. 78.
335
Nastawê, na tle pokrewnych dzie³ epoki, omawia obszernie Urbanowicz-Bujañska, op. cit., s. 76-103.
336
Por. Urbanowicz-Bujañska, op. cit., s. 98-99, il. 56-57.
337
W 1899 roku o³tarz Ecce Homo przeniesiony zosta³ do kaplicy w. Anny, w 1912 roku do skarbca nad
zakrysti¹, stamt¹d za  w roku 1915  do Muzeum Narodowego w Krakowie. Przez lata zabytek ten spoczywa³
w magazynach muzealnych, w roku 1947 poddany zosta³ zabiegom konserwatorskim i wystawiony w sta³ej ekspozycji
sztuki dawnej w domu fundacji Szo³ajskich. O³tarz Niepokalanego Poczêcia uleg³ najpewniej zniszczeniu w 1912 roku.
W tym¿e bowiem czasie W³adys³aw Leon Antoniewicz w licie do dyrektora Feliksa Kopery donosi: Wonczas ks.
A. Koleñski (ówczesny proboszcz fary) kaza³ zerwaæ dawn¹ posadzkê, a da³ now¹ p³ytkow¹, robotnicy wtedy siekierami poczêli rozbieraæ wiekowe o³tarzyki, tak ¿e niektóre rzeby uleg³y zniszczeniu, próchniej¹ce czêci odpad³y, por.
£opatkiewicz 1995, s. 20 (orygina³ listu zachowany w Muzeum Narodowym w Krakowie, rkps. nr 7119).
338
Na temat okolicznoci ufundowania tej nastawy o³tarzowej oraz czasu fundacji, zob. F. Stolot, Monstrancja
z kocio³a parafialnego w Kronie, BHS, 1974, nr 3, s. 229-230. Zdaniem Stolota o³tarz powsta³ w rodowisku snycerzy
kronieñskich przed rokiem 1638, nastêpnie za móg³ byæ uzupe³niony (z fundacji Porcjusza) po roku 1638. Konsekracja
o³tarza mia³a miejsce w roku 1646, por. ibidem, loco cit.; £opatkiewicz 1995 s. 36-37, il. 17.
339
Uwaga trafna, potwierdzona póniejszymi badaniami F. Stolota.
333
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W kaplicy Portiusa o³tarz doæ spory dwupiêtrowy, równie¿ rzebiony, polichromowany, z³ocony, bogatszy od innych bocznych kocio³a340.
O³tarz w., o³tarz Naj. Sakramentu albo Siedmiu Sakramentów, o³tarz . Anny i kilka
innych bocznych, posiadaj¹ antependya drewniane, p³askorzebione ze scenami figuralnemi;
w o³tarzu w. widzimy tu Wieczerzê Pañsk¹, w o³tarzu Naj. Sakramentu: anio³ów adoruj¹cych
Naj. Sakrament, w o³tarzu . Anny: Z³o¿enie Chrystusa do grobu341. S¹ to roboty snycerza
prowincyonalnego, mo¿e samouka, nie pozbawione wdziêku wiadcz¹cego o pewnym talencie.
Proporcye postaci ludzkich nieco przysadkowate.
Dawny opis: W kruchcie czyli kaplicy od po³udnia, ³adny o³tarz Ukrzy¿owanie, z kilku czêci, stary, t³o
we wzór skonych kwadratów z rozetami czy kó³kami w rodku
; gnije (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851)342. W r. 1887 ju¿ tego o³tarza nie by³o343. W kaplicy
M. Boskiej czyli Mêki Pañskiej
by³ jeszcze w r. 1887 o³tarz barokowy fundacyi Roberta Portiusa (Sarna, O farze i dzwonach kron. 23),
ju¿ w r. 1896 zast¹piony nowym344.

340
Ten silnie zniszczony o³tarz by³ gruntownie konserwowany w latach 1995-1996 przez art. kons. Andrzeja
i Antoniego Guzików. W trakcie konserwacji wzmocniono ca³¹ strukturê, zrekonstruowano (na podstawie zachowanych ladów) pierwotn¹ kolorystykê oraz przywrócono utracone elementy architektoniczne i rzebiarskie, m.in. zast¹piono (dodane w wieku XIX) prostopad³ocienne filarki podpieraj¹ce skrajne osie nastawy i przywrócono pierwotne,
manierystyczne konsole wolutowe.
341
We wnêtrzu kocio³a farnego w Kronie zachowa³ siê bodaj najwiêkszy w Polsce po³udniowej zespó³ antependiów, wype³nionych figuraln¹ p³askorzeb¹ w drewnie. Zespó³ ten, wraz z innymi kronieñskimi antependiami
rozsianymi po kocio³ach w najbli¿szej okolicy, oczekuje na bli¿sze zainteresowanie historyków sztuki. Na antependia
kronieñskie, zw³aszcza jedno  z o³tarza w. Anny, zwróci³ ostatnio uwagê Samek 1997, s. 169-170, il. 6. Por. tak¿e
KZS 1977, il. 133-142.
342
Protokó³ wizytacji kocio³a kronieñskiego z roku 1745 wymienia w kaplicy w. Jana Nepomucena zamiast
kruchty wystawionej obraz Pana Jezusa Ukrzy¿owanego na tablaturze malowany, Archiwum Archidiecezjalne w Przemylu, sygn. 171, k. 45 v: Wizytacja bpa W. H. Sierakowskiego z roku 1745, k. 47.
343
Do naszych czasów z tryptyku tego przetrwa³ jedynie obraz rodkowy ze scen¹ Ukrzy¿owania na tle Jerozolimy (obecnie w zbiorach Lwowskiej Galerii Obrazów), por. E. Paw³owicz, Katalog Muzeum imienia Lubomirskich,
Lwów 1889, s. nn, poz. nr 1036; Chrzanowski, Kornecki 1976, s. 114-115, il. 12; £opatkiewicz 1994, s. 30-31, il. 16;
£opatkiewicz 1996, s. 73-74, kat. nr 82. Cytowane ni¿ej przez Tomkowicza (przy okazji omawiania obrazu Koronacji
Marii) Sprawozdanie konserwatorskie Mieczys³awa Potockiego z 1874 roku nie pozostawia jednak ¿adnych w¹tpliwoci, i¿ do Lwowa przekazano ca³y tryptyk. W bli¿ej nieokrelonych okolicznociach nast¹pi³o najpewniej rozdzielenie
obrazu rodkowego od skrzyde³, a nastêpnie podzielenie skrzyde³ na pojedyncze kwatery. W kontekcie tym, warto
zwróciæ uwagê na pojedyncz¹ kwaterê (tzw. z okolic Krosna) z przedstawieniem Chrystusa przed Pi³atem, która zakupiona zosta³a do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie od Zarewicza we Lwowie w 1918 roku. Por. F. Kopera
J. Kwiatkowski, Obrazy polskiego pochodzenia w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wiek XIV-XVI, Kraków 1929,
s. 93, nr kat. 67. Przed dwudziestu laty Chrzanowski z Korneckim dopatrywali siê w zachowanej kompozycji cech
twórcy tryptyku z Gosprzydowej, s³usznie identyfikuj¹c jednoczenie wzór graficzny dla kompozycji w rycinie Hansa
Schäufeleina Zdjêcie szaty z Chrystusa, zamieszczonej w Speculum passionis Pindera z 1507 roku, por. Chrzanowski, Kornecki 1976, s. 117-118, il. 11. Reprodukcjê rozpoznanej ryciny Schäufeleina zamieszcza A. M. Olszewski,
Pierwowzory graficzne pónogotyckiej sztuki ma³opolskiej, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1975, il. 144. Gadomski
z kolei, zestawia kwaterê z okolic Krosna z grup¹ dzie³ przypisanych warsztatowi Mistrza Tryptyku z Szyku, por.
Gadomski 1995, s. 95, il. 183; £opatkiewicz 1996, s. 74, kat. nr 83. Bliskie zwi¹zki stylistyczne kwatery z obrazem
Ukrzy¿owania pozwalaj¹ przypuszczaæ, i¿ stanowiæ mo¿e ona jedn¹ z kwater skrzyd³owych interesuj¹cego nas tryptyku. Co sta³o siê z pozosta³ymi czêciami zdekompletowanego retabulum z kocio³a parafialnego w Kronie  nie
sposób dzi ustaliæ.
344
O³tarz ten zosta³ uposa¿ony w roku 1609 przez mieszczanina kronieñskiego Aleksandra Rutkowskiego.
Przed po³ow¹ XVII wieku fundacjê odnowi³, i najpewniej now¹ nastawê ufundowa³, Robert Wojciech Porcjusz. Wg
autorów Katalogu zabytków sztuki, kopiê zniszczonej struktury o³tarzowej wykonano w roku 1894, por. KZS 1977,
s. 81. W strefie rodkowej o³tarza zachowa³ siê pónogotycki obraz tablicowy Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, w typie
zbli¿onym do Hodegetrii ma³opolskiej, powiêkszony w 1 po³. XVII wieku, por. KZS 1977, s. 81, il. 199; £opatkiewicz
1995, s. 17-18; aktualnie konserwowany przez art. kons. Kazimierê Wajdê w Haczowie. Istnieje znaczne prawdopodo-
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Obrazy
Koronacya M.B. (fig. ) zawieszona na gruboci filaru têczy kocio³a po prawej
(po³udniowej) stronie345. W zniesionym kociele . Jakuba by³ obraz N.P. Maryi na drzewie
malowany (Sarna, Opis pow. Kronieñskiego 311). Czy to nie ten? Wed³ug miejscowej tradycji
jest to rodek tryptyku, którego skrzyd³a boczne oddano przed 20 laty do Ossolineum346 we
Lwowie*. Mo¿e do nich odnosi siê wiadomoæ, ¿e przed r. 1874 zniszczony tryptyk z XV w.
zabrano do Muzeum Ossoliñskich we Lwowie (Mieczys³awa Potockiego Sprawozdanie konserwatorskie z r. 1874, w tekach konserwat. £epkowskiego)347.
Koloryt ¿ywy. P³aszcze Boga Ojca i Chrystusa s¹ to kapy szkar³atne w z³oty wzór granatu
i o szlakach z³otych. M. Boska ma p³aszcz granatowy, te¿ kszta³tu kapy. Boki ³awy tronowej
rzebione w figurki nagie. T³o z³ocone, wygniatane we wzór, jakby tkanina redniowieczna,
miêdzy motywami kaligraficznymi jedna g³owa Cherubina, skrzyde³ka pod ni¹ skrzy¿owane348. G³owy pe³ne wyrazu skupienia, modelowanie delikatne. Draperye o fa³dach
kanciastych. Typ M. Boskiej czeski. Rysunek poprawny. Szczegó³y, zw³aszcza draperye,
kszta³t koron z gotyckimi kab³¹kami, porêcze tronu, przypominaj¹ Wolgemuta drzeworyt Gloryfikacya Chrystusa (por. B. Bucher, Gesch. d. techn. Künste, i Kutschmann Gesch. d. deutschen
Illustration str. 200)349. Ca³oæ piêkna, w niektórych partyach subtelna. Szko³a ......................350
*
Z opowiadania stolarza miejscowego, który te obrazy pakowa³ wówczas w Kronie do wysy³ki, i z którym
rozmawia³em w Kronie 18/9 1896 r.

bieñstwo, i¿ pierwotnie obraz ten znajdowa³ siê w nastawie o³tarza bractwa Najwiêtszej Marii Panny. Zachowane
dokumenty z lat 1467 i 1476 zawieraj¹ bowiem wzmianki o o³tarzu brackim, pod wezwaniem Najwiêtszej Marii Panny,
w kociele parafialnym. Por. Leniak 2002, s. 41.
345
Obraz Koronacji Marii od czasów pierwszej monografii autorstwa Adama Bochnaka, por. Bochnak 1935,
s. 29-39, il. 25-28, doczeka³ siê licznych wzmianek i odniesieñ w literaturze naukowej. Por. M. Walicki, Malarstwo
polskie XV wieku, Warszawa 1938, s. 193; M. Walicki, Malarstwo polskie. Gotyk-renesans-wczesny manieryzm, Warszawa 1961, s. 29, 316, il. 95. W ostatnim czasie Jerzy Gadomski zwi¹za³ obraz kronieñski z warsztatem Jana Wielkiego
 jednego z najwybitniejszych malarzy krakowskich 2 po³. XV wieku, zob. J. Gadomski, Z zagadnieñ atrybucji krakowskiego malarstwa tablicowego XV wieku, [w:] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu
dedykowane, Warszawa 1986, s. 298, il. 11; J. Gadomski, Polnische Tafelmalerei zur Zeit der Jagiellonen, [w:] Polen
im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572, Schallaburg, 8. Mai  2. Nowember 1986 (katalog wystawy), Wien 1986,
s. 204, kat. nr 17; Gadomski 1988, s. 149-152, il. 96, 345, 347; por. tak¿e W. Smoleñ, Ilustracje wi¹t kocielnych
w polskiej sztuce, Lublin 1987, s. 178, il. 75; £opatkiewicz 1994, s. 28-30, il. 17; £opatkiewicz 1996, s. 63-64, 112-113,
kat. nr 73. W ostatnim czasie Jerzy Gadomski powiêci³ obrazowi kronieñskiemu obszerny artyku³ monograficzny,
zob. J. Gadomski, Obraz Koronacji Matki Boskiej z XV wieku w kociele parafialnym w Kronie, [w:] Koció³ farny
w Kronie , s. 97-107.
346
Wiadomoæ wydaje siê doæ wiarygodna, jednak  jak dot¹d  w zbiorach lwowskich skrzyde³ tych nie uda³o
siê odnaleæ. Na mo¿liwoæ pochodzenia obrazu ze rodkowej czêci tryptyku zwraca uwagê Gadomski, Obraz Koronacji , s. 106-107.
347
Wiadomoæ ta odnosi siê do wzmiankowanego wy¿ej tryptyku ze scen¹ Ukrzy¿owania na tle Jerozolimy.
348
Gadomski zwróci³ ostatnio uwagê na zjawisko (niedostrze¿one przez wczeniejszych badaczy), i¿ t³o obrazu
kronieñskiego pokryte zosta³o ornamentem pozbawionym cech gotyckich, nie spotykanym w malarstwie ma³opolskim XV wieku. Najpewniej t³o pierwotne zast¹piono obecnym w XVI lub XVII wieku, wtedy te¿ przekszta³cono nimby
oraz korony (o nadmiernie podwy¿szonych kab³¹kach) zarówno Syna, jak i Ojca. Por. Gadomski, Obraz Koronacji ,
s. 105. Zdaniem Gadomskiego pierwotne t³o wype³nia³ plastyczny, snycerski maswerk, tak czêsto spotykany w warsztacie
Jana Wielkiego. Ten rodzaj dekoracji pe³ni³ rolê baldachimu wyró¿niaj¹cego osoby wiête i boskie, w obrazie kronieñskim mamy do czynienia z najwy¿sz¹ hierarchi¹ niebiañsk¹. Por. Gadomski, Obraz Koronacji , s. 105-106.
349
Zdaniem Gadomskiego, punktem wyjcia by³ dla Jana Wielkiego miedzioryt Mistrza E.S., oznaczony symbolem L. 36, datowany na lata przed 1467, przedstawiaj¹cy Przyjêcie Matki Boskiej przez Chrystusa w niebie. Zob.
Gadomski, Obraz Koronacji , s. 98-101, il. 2.
350
W wietle badañ Gadomskiego, nie ma obecnie ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e obraz jest dzie³em Jana Wielkiego,
malarza czynnego w Krakowie miêdzy 1466 (kiedy to przyj¹³ prawo miejskie) a rokiem 1497 (dat¹ jego mierci). Na
temat dzia³alnoci warsztatu Jana Wielkiego zob. Gadomski 1988, s. 142-152.
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Stan obrazu pozornie dobry, lecz pewne szczegó³y grubsze, wierzchnia warstwa farb jakby
póniej na³o¿ona351. Mo¿e pierwotna tempera olejno potem przemalowana352.
Portret . Kazimierza Jagielloñczyka, w prezbiteryum nad stallami, miêdzy oknami
ciany po³udniowej (fig. )353. Wys. z ram¹ 2.80 m., szer. 1.87 m. Obraz olejny na p³ótnie.
Rysunek dobry, technika malarska licha, traktowanie rzeczy czysto dekoracyjne, warstwa farb
bardzo cienka, koloryt zczernia³y. Modelowanie i draperye pobie¿ne, nawet grube. W³osy wiêtego jakby peruka z czasów Jana Kazimierza, tylko uproszczona w szczegó³ach. W wysokoci
ponad stanem postaci ludzkiej napis malowany jasno ¿ó³to:
BEAT CASIMERUS
poni¿ej
15Z0
przy nogach herby: Orze³ i Pogoñ przedstawione na tarczach skonych
i jako zawieszonych na wstêgach czy tamach.
Typ nie z XVI w. Technika raczej XVII w. Obraz albo przemalowany, albo kopia ze starszego, ze samowolnemi zmianami kopisty354. Rama drewniana szeroka, na tle zielonem ornamenty barokowe z³ocone, przybite, podobne do ornamentów rzebionych stall w prezbiteryum
kocio³a Maryackiego w Krakowie.
Dwa p o r t r e t y W ³ a d y s ³ a w a I V 355, w odmiennej postaci. Ma³e owalne, olejne na p³ótnie w skromnych ramkach drewnianych zawieszone na górnej czêci stall w prezbiteryum po
stronie po³udniowej; redniej wartoci malowanie z XVII w356. Niegdy podobno wisia³y pod
chórem muzycznym.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 50 rêkopisu:
moja fotogr.

dopisek o³ówkiem na
nad tekstem na s. 50
rêkopisu: (T. Sz.)
w kaplicy Portiusa po
obu stronach o³tarza

Obraz w g³ównem polu o³tarza Naj. Sakramentu przedstawia Adoracyê Najw. Sakramentu w monstrancyi przez ró¿ne stany357. Monstrancya ma byæ podobizn¹ tej wielkiej i s³ynnej gotyckiej, która niegdy znajdowa³a siê w skarbcu czy zakrystyi358. Po 2 bokach monstran351
Tomkowicz ma tu chyba na myli ¿ywiczne aplikacje na³o¿one na draperie p³aszczy Boga Ojca i Chrystusa.
Bez w¹tpienia nale¿¹ one jednak do autorskiej warstwy orygina³u. Na temat aplikacji ¿ywicznych na obrazie kronieñskim,
zob. J. Nykiel, Technologia malarstwa tablicowego Ma³opolski (1480  ok. 1510), Ochrona Zabytków, 1992, nr 3,
s. 201-224; Gadomski 1988, s. 105, il. 272; Obraz Koronacji , s. 107, przyp. nr 29.
352
Obraz nie zosta³ przemalowany, co potwierdzi³a konserwacja wykonana w latach 1955-1956 przez Zofiê
Nawarê, zob. Dzie³o sztuki w konserwacji. Katalog wystawy, Kraków 1976, s. 123, wtedy te¿ podobrazie zosta³o
wzmocnione parkieta¿em. W okresie nowo¿ytnym obraz zosta³ wstawiony w nowe ramy i obciêty po bokach, o co
najmniej kilkanacie centymetrów. Przypuszczaæ nale¿y, i¿ pierwotnie kompozycja zbli¿ona by³a do kwadratu (obecnie
jest prostok¹tem stoj¹cym, o wym. 150x98 cm).
353
Obecnie zawieszony na jednym z filarów nawy, przy wejciu do kaplicy w. Anny. Zob. czêæ ilustracyjna
niniejszego tomu, il. 97.
354
Spostrze¿enia niezwykle trafne, wyprzedzaj¹ce o siedemdziesi¹t lat ustalenia historyków sztuki. Obraz jest
bez w¹tpienia kopi¹ starszego wizerunku, wykonan¹ jednak najpewniej dopiero na prze³omie XVIII i XIX wieku, na co
wskazywaæ mo¿e umieszczony pod stopami wiêtego typ or³a na tarczy. W starszej literaturze odnoszony by³ do roku
1520 i traktowany jako jeden z najstarszych wizerunków w. Kazimierza w Polsce, por. tak¿e F. Papée, O najstarszych
wizerunkach wiêtego Kazimierza w Polsce, Kwartalnik Historyczny, R. 5, Lwów 1905, s. 427, 438. Tak wczesne
datowanie odrzuci³ dopiero Kazimierz Bartel w pracy: Obraz w. Kazimierza w kociele OO. Reformatów w Krakowie,
BHS, (30), 1968, s. 70; por. tak¿e Ross. 1972, s. 302, 323; KZS 1977, s. 76, il. 263.
355
W rzeczywistoci s¹ to portrety W³adys³awa IV i Jana Kazimierza. Por. KZS 1977, s. 76, il. 272-273.
356
Malowane na desce, odnowione w 1872 roku przez S. Bryniarskiego. Obecnie zawieszone wysoko, na
filarach wspieraj¹cych sklepienie nawy. Por. KZS 1977, s. 76, il. 272-273.
357
Z prawej strony przedstawiony zosta³ fundator obrazu  Robert W. Porcjusz, por. Kosiek 1997, s. 207, il. 5.
358
Ustalenie to wyprzedza o ponad osiemdziesi¹t lat artyku³ Franciszka Stolota, Monstrancja z kocio³a parafialnego w Kronie , s. 227-232, il. 2, 4, 5. Stolot ³¹czy jednak obraz kronieñski (nie wiadomo czy s³usznie) z mniejsz¹ monstrancj¹, przechowywan¹ obecnie w kociele parafialnym w Haczowie. Por. Stolot, op. cit., s. 231, il. 227-229,
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cyi w medalionach: sprawowanie 6 innych Sakramentów359. W górze w ob³okach: Duch .
i Bóg Ojciec. Obraz jest dobrego pêdzla zap. z XVII w360.
Wi e c z e r z a P a ñ s k a . Ma³y obrazek olejny na p³ótnie, kszta³tu poprzecznego czyli le¿¹cego, w ramie drewnianej z XVII w.  zawieszony na belce w têczy, od strony o³tarza w.
(T. Sz.) ? nie ma361.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 51 rêkopisu:
fotogr. Zaj¹czkowski

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 51 rêkopisu:
(T. Sz.) stan lichy
p³ótno ofa³dowane

P o r t r e t Z o f i i S k o t n i c k i e j (3a na planiku szkic.), kasztelanowej po³anieckiej, fundatorki o³tarza Ecce Homo, zawieszony blisko w. o³tarza na cianie pó³nocnej prezbiteryum
(fig. ) obok pomnika Skotnickich362. Malowany olejno na p³ótnie kszta³tu dziwacznie wykrawanego, ujêty w ramê drewnian¹ bogatej snycerskiej roboty, podobnie od wewn¹trz wykrawan¹, zap. nowsz¹363. Przedstawia matronê w czarnym stroju zakonnym, siedz¹c¹, widzian¹ a¿
poni¿ej kolan. Na stole obok niej krucyfiks w kszta³cie zegara gdañskiego bronzowego z XVII
w. U nóg kobiety le¿y piesek kud³aty bia³y, z grzywk¹ jakby lwi¹ a nad nim laska czy ber³o
ksieni (?)364. Na zwieszonym nakryciu sto³u widzimy herb czworodzielny
Brzeg t³a obrazu obiega malowana listwa albo raczej wstêga, dostosowana do wykrojeñ
ramy a na niej wymalowano 4 herby maleñkie: w górze nad g³ow¹ osoby portretowanej: Pó³kozic,
po dwóch bokach powtórzona: Leliwa, u do³u: Tr¹by. Malowanie portretu poprawne i wcale
zajmuj¹ce. G³owa pe³na wyrazu skupienia wewnêtrznego. Rêce dobre, z³o¿one do modlitwy.
Tak przedstawia siê obraz obecnie. Zdaje siê, ¿e by³ odnawiany ok. 1900 r. i wtedy mo¿e
odkryto szczegó³y przedtem niedostrzegalne, jak herby na brzegach w górze i po bokach. Na
kapie sto³u dawniej widzialny by³ tylko h. Tr¹by, który jako kolorystycznie najjaskrawszy wyszed³ te¿ najwyraniej na fotografii, robionej ju¿ po r. 1900. Równie¿ po r. 1900 dopiero sta³ siê
wyranym napis malowany kapitalikami na tle obrazu w górze, na lewo od g³owy, w 10 wierszach
ZOFIA
DE BOBREK SKOTNICKA
CASTELL. IN. POLANIEC.
OBYT
A.C.365 (sic)
MILL SEXC
QVINQVA SECVNDO
DIE DEC. MENSIS AVG.
AETATIS SUAE
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il. 2-3. Na temat monstrancji kronieñskiej por. tak¿e J. Samek, Monstrancje ze scen¹ Powrotu Zwiadowców do Ziemi
Kanaan. Hans Kolbe i Hieronim Wierix, BHS, (29) 1967, nr 2, s. 160-163; Samek 1997, s. 176-177, il. 17.
359
Inspiracj¹ graficzn¹ dla obrazu kronieñskiego by³a zdaniem Stolota rycina Antoniego Wierixa, zob Stolot,
op. cit., s. 231, il. 6.
360
Namalowany zosta³ przez malarza z krêgu Tomasza Dolabelli, por. Ross 1972, s. 323; KZS 1977, s. 72,
il. 226; £opatkiewicz 1995, s. 36-37, il. 17.
361
Obrazu tego nie ma ju¿ dzi w kociele.
362
KZS 1977, s. 77, il. 270. Obraz ten by³ ostatnio prezentowany na wystawie zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie. Zob. mieræ w kulturze dawnej Polski od redniowiecza do koñca XVIII wieku. Katalog wystawy
pod kierunkiem i redakcj¹ Przemys³awa Mrozowskiego, 15 grudnia 2000  15 marca 2001, Warszawa 2000, s. 195
(has³o oprac. B. Gutowski).
363
Wykonana z drewna dêbowego, nie polichromowana.
364
Atrybut ten wskazuje na sêdziwy wiek portretowanej.
365
Skrót A.C. oznacza najpewniej ANNO CURENTE (roku bie¿¹cego) i wskazuje, ¿e portret epitafijny Skotnickiej zosta³ namalowany w roku 1652.
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W kaplicy Portiusów czyli . Piotra: p o r t r e t R o b e r t a P o r t i u s a zawieszony w naro¿niku. Obraz formatu stoj¹cego, malowany olejno na blasze miedzianej366. Postaæ mê¿czyzny
w pó³figurze, w ¾ wielk. nat. w stroju XVII w. Malowanie poprawne z ok. po³owy XVII w.
U góry napis malowany:
R. P. de Lanx. C.C.S.R.M.S367.
U do³u:
Gnosus Robertus de Lanxet Portius, Scotus, S.R.M.S. capellae Sti. Petri
et Pauli Aplorum et S. Adalberti fundator, qui ecclesiam parochialem krosnens.
maxima ex parte exornavit, auxit et restauravit. Aetatis suae 50 An. D. 1651*
P o r t r e t A n n y P o r t i u s o w e j , ¿ony poprzedniego368. Pendant do poprzedniego, tych
samych rozmiarów i tego¿ pêdzla, zawieszony w drugim naro¿niku. U do³u napis:
Anna Portiusowa, Civis crosniensis obiit 4 Febr. Anno Dni 1648 aetatis suae 58
P o r t r e t To m a s z a P o r t i u s a , podobnych rozmiarów i tego¿ materya³u, zawieszony
w naro¿niku369. U do³u napis:
Generosus Thomas de Lanxet Portius, Scotus, germanus Roberti Portii fundatoris
istius capellae frater. Obiit A. D. 1676 Aprilis 16. aetatis suae 73**
S . A n n a s a m o t r z e c i a w o³tarzu g³ównym kaplicy w. Anny370, obraz du¿y olejny na
p³ótnie, poprawne malowanie, z XVII w371.
M a t k a B o s k a widziana po kolana, wielkoci kolosalnej, obraz g³ówny o³tarza bocznego, na lewo od têczy, malowanie zdaje siê na drzewie z XVII w. nie bez charakteru stylowego,
lecz zapewne póniej przemalowane, czêciowo przykryte sukienk¹ rzebion¹ z drzewa372.
S ¹ d C h r y s t u s a , w kaplicy po³udniowej, zw. kaplic¹ N. P. Maryi, Mêki Pañskiej, albo
niemieck¹. Wielki obraz olejny na p³ótnie, kszta³tu le¿¹cego, zajmuje ca³¹ szerokoæ ciany
po³udniowej pod oknami kaplicy i zawiera kompozycye figuraln¹, z³o¿on¹ z kilku scen o znacznej
liczbie osób. Jest tam s¹d ¿ydowski, wyrok Pi³ata i P. Jezus upadaj¹cy pod krzy¿em. Jest to
mo¿e ilustracya Misteryum Pasyjnego, albowiem przy ka¿dej niemal z postaci s¹ na tarczy lub
wstêdze wypisane s³owa jakby dyalogu polskiego, który one prowadz¹. Oto niektóre:

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 52 rêkopisu: (T. Sz.)
MN
[Muzeum Narodowe
w Krakowie]

*
Wed³ug Sarny (O farze kronieñskiej .., str. 17 nota) winno byæ 1661, ale mylnie s¹dzi Autor, ¿e tu
mia³by byæ wypisany rok mierci Portiusa. Z tekstu podpisu wynika tylko, ¿e to portret Portiusa, malowany w 50 r.
jego ¿ycia.
** Niewyrane cyfry, mo¿e 78.

Zob. KZS 1977, s. 80, il. 275; Kosiek 1997, s. 213, il. 7.
Robertus Portius de Lanxeth Civis Crosnensis Sacreae Regiae Majestatis Servitor.
368
KZS 1977, s. 80, il. 277.
369
KZS 1977, s. 80, il. 274.
370
Pierwsza wzmianka o bractwie w. Anny, dzia³aj¹cym przy kociele parafialnym w Kronie, pochodzi z roku
1591. Bractwo posiada³o bogate zaplecze materialne, którego czêæ przeznaczono na uposa¿enie kaplicy i o³tarza
w. Anny, por. Leniak 2002, s. 42-43.
371
Malowany zapewne 1656 roku, wg ryciny z 1584 roku Martena de Vos oraz obrazu Jana I Sadelera, rytownika
i rysownika flamandzkiego, przemalowany ok. roku 1707. Zob. KZS 1977, s. 79, il. 247.
372
Utrzymany w typie rzymskiego wizerunku z kocio³a Santa Maria Maggiore, nale¿y do popularnych w po³owie
XVII wieku przedstawieñ Matki Boskiej nie¿nej, malowanych najczêciej wg miedziorytu Antoniego Wierixa. Por.
M. Kornecki, Matka Boska Mansjonarska. Uwagi o kronieñskim obrazie z serii wizerunków Matki Boskiej nie¿nej
w Polsce, [w:] Koció³ farny w Kronie , s. 129-139, il. 4.
366
367
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Sareas:

Zgubmy tego ³otra rozruch czyni¹cego
I na szkodê ojczynie swej narodzonego
Samech:
Tak czyñmy, by nam nie by³ z której strony têgi,
A bêdzieli siê wzbrania³, za¿yjmy potêgi
Nikodem:
I¿ali zakon kogo spraw niezrozumiawszy,
Pokuty równie niewys³uchawszy?
Józef z Arymatei:
Zaij rzecz plugawa jelisz ze wszystkiego
Miasta nikt nie obroni sprawiedliwego
Putifaer:
Zwodziciel jest ojczyzny, wszystek lud zawodzi,
Dlatego ma byæ karany, niech wiêcej nie szkodzi
Ahias:
¯aden bez uznania win nie ma byæ karany,
Albo na mieræ haniebn¹ ¿eby mia³ byæ zdany
Szymon trêdowaty:
Jakiej karze z³oczyñca podleg³ winowaty
Jozefat:
Moja rada, niech bêdzie w pêta okowany,
Za do mierci samej w wiêzieniu trzymany
Mera:
Je¿eli sprawiedliwy, przystañmy do niego,
Jeli¿ nie, wypêdmy precz niesprawiedliwego
¯ona Pi³ata:
Nic tobie mê¿u mi³y sprawom cz³eka tego,
Wielem ja ucierpia³a za przez sen dla niego
Wyrok Pi³ata:
My Pi³at w Jeruzalem Prze³o¿ony pod Najpotê¿niejszym monarch¹
Tyberyuszem cesarzem, którego najszczêliwsze panowanie oby
zachowa³ Najwy¿szy. Na trybunale s¹du zasiad³szy, stawion przed
nas jest Jezus Nazareñski, który siê g³upie Synem Bo¿ym mianuje
i powiada i lud ¿ydowski od zakonu najdoskonalszego odwodzi
i koció³ Salomonów obaliwszy po trzech dniach wystawiæ siê
chlubi, co us³yszawszy i zrozumiawszy na krzy¿ow¹ szubienicê
onego my potêpili. Idcie, trzymajcie i ukrzy¿ujcie go.
Obraz zap. z XVII w. jest w lichym stanie, p³ótno popêkane, farby miejscami poodpada³y.
Twarz Pi³ata rozp³atana umylnie przez ludzi pobo¿nych.

W r. 1896 ju¿ obraz nie wisia³ na swojem miejscu. Zdjêty przed 2ma laty, by³ z³o¿ony w skarbcu nad
zakrysty¹, zwiniêty i poszarpany373.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 53a rêkopisu:
(T. Sz.) M.N. nie ma

Przemienienie Pañskie, w kaplicy . Anny w o³tarzu374. Obraz na drzewie o tle z³oconem, w³aciwie G³owa Chrystusa; ca³y przemalowany olejno, bez wartoci. Pierwotnie zapewne malowanie alla tempera, pónoredniowieczne lub z pocz¹tku XVI w375.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 53a rêkopisu:
(T. Sz.) nie ma

M a t k a B o s k a z D z i e c i ê c i e m J e z u s na rêku, obraz wisz¹cy w zakrystyi, wysokoci
z ram¹ 1.25 m., szer. 0.90 m., olejny; figura M.B. w ¾ wielkoci nat., t³o srebrne w licie
zielone i czerwone. Utwór mo¿e XVII w., trzymany w tradycyach XVI w376.

373
Obrazu tego, wzmiankowanego równie¿ przez Sarnê, nie ma ju¿ dzi w kociele. Por. Sarna, O farze i dzwonach kronieñskich, odbitka z Gwiazdy Katolickiej, Lwów 1890, s. 24-25.
374
Tak pisze o nim Sarna: W kaplicy . Anny widzimy o³tarz ze staro¿ytnym obrazem: Przemienienia Pañskiego.
Obraz na tle z³otem, por. Sarna, O farze i dzwonach . s, 27.
375
Obrazu tego, ani o³tarza Przemienienia Pañskiego, nie ma ju¿ dzi w kociele i nikt nie wie co siê z nim sta³o.
376
Malowany na desce, najpewniej na prze³omie XVI i XVII wieku, pochodzi z nieistniej¹cego kocio³a szpitalnego p.w. w. Ducha. W 1744 zosta³ przeniesiony do kocio³a parafialnego, za w 1899  do kaplicy p.w. w. Krzy¿a,
zwanej Emaus, po³o¿onej na przedmieciu Kletówka, por. KZS 1977, s. 95, il. 204. Do kocio³a par. powróci³ w roku
1994, po konserwacji przeprowadzonej przez art. kons. Edwarda Michalskiego, zob. P. £opatkiewicz, Prace konserwa-
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S¹ jeszcze inne obrazy w o³tarzach i luno wisz¹ce w kociele i w kaplicach. W kaplicy
Portiusów w o³tarzu: Oddanie kluczów . Piotrowi377, a na cianie przy wstêpie wotywny obraz
P. J e z u s a 378, po drugiej stronie Po¿egnanie . Piotra z . Paw³em 379. Na cianie dalszej
czêci kaplicy Portiusów, s³u¿¹cej za boczny przedsionek kocio³a wisz¹ 4 obrazy olejne na
p³ótnie: . Andrzej ap.380, Bogacz i £azarz381, . Jan382 i Cztery rzeczy ostateczne383. Wszystkie
cztery z XVII w. W kaplicy . Wojciecha na ca³ej cianie obraz olejny na p³ótnie w ramach
zielonych czêciowo wyz³acanych: Wy k u p i e n i e c i a ³ a  . Wo j c i e c h a o d P r u s a k ó w 384.
W tej¿e kaplicy obraz: Niepok. Poczêcie N. P. Maryi, z kocio³a Jezuitów zniesionego, z kaplicy sodalicyi Maryañskiej385. W nawie g³ównej górne czêci cian nad arkadami zakrywaj¹ wielkie
p³ótna dekoracyjne, olejno malowane, w ramach drewnianych, malowanych i czêciowo z³oconych, dostosowane kszta³tem do powierzchni zakrytej386. Jeden przedstawia: Wykupienie cia³a
. Wojciecha; wród osób towarzysz¹cych odportretowany jest król W³adys³aw IV i sekretarz
[?] jego Robert Portius387. Inne przedstawiaj¹ sceny allegoryczno-moralizuj¹ce: Spowied388,
Ostatnia godzina389, Marnoci wiata390, Niewiasta potêpiona za grzechy tajone391, dalej sceny

dopisek o³ówkiem na
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s. 53a rêkopisu:
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 53a rêkopisu:
(T. Sz.) jest

torskie w województwie kronieñskim w latach 1991-1994, Ochrona Zabytków, 1996, nr 2, s. 211. Obecnie zawieszony
w kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej. Reprodukcjê zamieszcza Kornecki, Matka Boska Mansjonarska , s. 132, il. 3.
377
KZS 1977, s. 80, il. 230. Obraz by³ konserwowany w latach 1995-1996 przez art. kons. Andrzeja Guzika.
378
Obrazu takiego w kaplicy ju¿ nie ma.
379
Obraz ten znajduje siê w zwieñczeniu o³tarza . Piotra i Paw³a, por. KZS 1977, s. 80. Obrazy z tego o³tarza
omówi³ ostatnio Samek 1997, s. 165.
380
Obecnie zawieszony w kaplicy w. Wojciecha, por. KZS 1977, s. 76, il. 238.
381
W nowszej literaturze obraz ten okrelany jest jako przedstawienie w. Rocha. W g³êbi kompozycji ukazano
scenê przygotowywania leków, ucztê i wynoszenie zw³ok, por. KZS 1977, s. 76, il. 228; £opatkiewicz 1995, s. 43-44,
il. 24; Chrzanowski 1997, s. 191.
382
W rzeczywistoci chodzi tu o Chrzest Chrystusa w Jordanie, obraz namalowany wg ryciny Lucasa Kiliana,
rytownika augsburskiego, sporz¹dzonej na podstawie obrazu Hansa Rottenhammera, por. KZS 1977, s. 76, il. 229.
383
Ten znacznych obrazów obraz namalowany zosta³ wg ryciny Hieronima Wierixa, rytownika antwerpskiego,
por. KZS 1977, s. 76, il. 225. To wybitne dzie³o malarstwa, powsta³e z fundacji Porcjusza najpewniej w latach czterdziestych XVII wieku, by³o wielokrotnie omawiane w literaturze naukowej. Por. T. Chrzanowski, Wêdrówki po sarmacji
europejskiej. Eseje o sztuce i kulturze staropolskiej, Kraków 1988, s. 294; £opatkiewicz 1995, s. 42, 44, il. 23; K. Moisan-Jab³oñska, Obraz czyæca w sztuce polskiego baroku, Warszawa 1995, s. 30; Samek 1997, s. 173-174, il. 12;
Chrzanowski 1997, s. 185, 191-192, il. 8, 12-13. Obraz by³ ostatnio prezentowany na wystawie zorganizowanej w Zamku
Królewskim w Warszawie. Zob. mieræ w kulturze dawnej Polski , s. 244-245 (has³o oprac. B. Gutowski).
384
Ross 1972, s. 325; KZS 1977, s. 78, il. 217; Kosiek 1997, s. 214, il. 6.
385
Wisi tam do dzisiaj, por. KZS 1977, s. 76, il. 244. O przeniesieniu tego obrazu do fary kronieñskiej wspomina S. Za³êski, Jezuici w Polsce. t. IV, cz. III, Kolegia i domy za³o¿one w drugiej dobie rz¹dów Zygmunta III i za rz¹dów
W³adys³awa IV, 1608-1648, Kraków 1905, s. 1129.
386
S¹ miêdzy nimi (nie odnotowane przez Tomkowicza) obrazy: Zabójstwo w. Stanis³awa oraz w. Jerzy
walcz¹cy ze smokiem, por. KZS 1977, s. 75, il. 220, 222.
387
Obraz ten od samego pocz¹tku zawieszony by³ w kaplicy w. Wojciecha (zob. wy¿ej).
388
Nie wiadomo o jaki obraz chodzi Tomkowiczowi. Byæ mo¿e, ma on na myli scenê spowiedzi w lewym rogu
obrazu Niewiasta potêpiona za grzechy zatajone (zob. ni¿ej).
389
Ten znakomity obraz przeszed³ do literatury pod nazw¹ Dzwon mierci. Por. J. Szablowski, Ze studjów nad
ikonografi¹ mierci w malarstwie polskim XVII wieku, Przegl¹d Powszechny, (51), 1934, s. 102-103; Ross 1972,
s. 311; KZS 1977, s. 75, il. 221; Chrzanowski, Wêdrówki po sarmacji europejskiej , s. 294; £opatkiewicz 1995, s. 4344, il. 21; Chrzanowski 1997, s. 184-185; mieræ w kulturze dawnej Polski , s. 98-99 (has³o oprac. W. Partyka).
390
Ten obraz bêd¹cy najpewniej fundacj¹ ks. Kaspra Ro¿yñskiego przeszed³ do literatury pod nazw¹ Memento
Mori. Por. Szablowski, Ze studjów nad ikonografi¹ mierci , s. 94-97; W. Tomkiewicz, Aktualizm i aktualizacja w malarstwie polskim XVII w., BHS, (13) 1951, nr 2-3, s. 45-46, il. 29; KZS 1977, s. 76, il. 241; Chrzanowski, Wêdrówki po
sarmacji europejskiej , s. 200, 294; £opatkiewicz 1995, s. 44-45, il. 26; Samek 1997, s. 172; Chrzanowski 1997,
s. 185-189, il. 7, 11. Obraz by³ ostatnio prezentowany na wystawie zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie.
Zob. mieræ w kulturze dawnej Polski , s. 98-99 (has³o oprac. B. Gutowski). Jak wskazuje na to rysunek A. Gryglew-
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z ¿ycia P. Jezusa i wiêtych392. Nad têcz¹ od strony nawy jest wielki obraz na p³ótnie kszta³tu
³ukowatego: S¹d ostateczny393. Wszystkie zap. z XVII w., niektóre pewnej wartoci artystycznej394. Nadto parê epitafiów malowanych na drzewie, o których ni¿ej.
Z dawnych opisów: Obraz Przemienienia Pañskiego, malowany na drzewie, pierwszorzêdnego pêdzla.
Wizerunek M. Boskiej w stylu bizantyñskim, przywieziony tu niegdy z Kremlu (£epkowskiego noty

skiego z 1876 roku, przedstawiaj¹cy wnêtrze nawy (widok w kierunku chóru muzycznego), obraz Memento Mori zawieszony by³ na filarze u wejcia do kaplicy w. Anny (zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 78). Obecnie wisi na
cianie zachodniej w kaplicy Matki Boskiej Szkaplerznej.
391
KZS 1977, s. 75, il. 223; £opatkiewicz 1995, s. 44. Obraz ten spotkaæ mo¿na w literaturze pod nazw¹ Nierz¹dnica Babiloñska. Zob. Chrzanowski 1997, s. 184, il. 5.
392
S¹ to miêdzy innymi: Gody w Kanie Galilejskiej, Uczta u Szymona, Chrystus i jawnogrzesznica, Chrystus
i Samarytanka, Chrystus w drodze do Emaus, Kuszenie Chrystusa, Cudowny po³ów ryb, por. KZS 1977, s. 75-76,
il. 231-237; £opatkiewicz 1995, s. 43-44. Czêæ z nich namalowana zosta³a wg grafiki rytownika antwerpskiego Martena
de Vos, z serii Vita et passio et resurrectio Jesu Christi, wydanej w Antwerpii w roku 1593 przez Adriaena Collaerta,
zob. M. Macharska, Rola grafiki w twórczoci Tomasza Dolabelli, FHA, t. 9, (1973), s. 97, przyp. 59.
393
Ta olbrzymich rozmiarów kompozycja namalowana zosta³a wg ryciny Jana Sadelera, rytownika flamandzkiego,
na podstawie obrazu Christopha Schwartza, malarza monachijskiego. Por. KZS 1977, s. 75, il. 210. Reprodukcjê
obrazu zamieszcza katalog wystawy mieræ w kulturze dawnej Polski , s. 29, il. 14.
394
Autorstwo tych obrazów nie zosta³o jak dot¹d ustalone. W literaturze naukowej przewa¿aj¹ opinie, i¿ p³ótna
namalowane zosta³y przez malarzy z krêgu Tomasza Dolabelli. Hipotetycznie przyjmuje siê, i¿ sam Dolabella móg³
namalowaæ obraz Adoracja Trójcy wiêtej przez Matkê Bosk¹ i Wszystkich wiêtych, w nastawie o³tarza g³ównego,
por. KZS 1977, s. 71, il. 216. (1570-1650). Na temat Dolabelli zob. W. Tomkiewicz, Tommaso Dolabella, has³o [w:]
SAP, t. 2, Wroc³aw 1975, s. 72-77. W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ Dolabella by³ artyst¹ zwi¹zanym
w ostatnich latach swego ¿ycia z Krosnem, bowiem po mierci (w roku 1638) pierwszej jego ¿ony Agnieszki, malarz
zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z mieszczk¹ kronieñsk¹ Jadwig¹ £opack¹, która w roku 1650 wystêpuje w aktach s¹dowych,
jako wdowa po malarzu, zob. ibidem, s. 74. Na prze³omie XVI i XVII oraz w pierwszej po³owie XVII wieku Krosno jest
miastem, w którym pracuje szereg malarzy. Wydobycie ich nazwisk na wiat³o dzienne zawdziêczamy przede wszystkim
wieloletniej pracy archiwalnej Franciszka Leniaka. W 1593 roku prawo miejskie w Krakowie przyj¹³ Wojciech Roy,
malarz z Krosna. Por. Ksiêgi przyjêæ do prawa miejskiego w Krakowie 1573-1611, nr 1368; zob. te¿ Leniak 1999,
s. 72. Niektórzy z nich uprawiali swój zawód poza organizacj¹ cechow¹. Tak by³o zapewne w przypadku Jana Szericza,
pochodz¹cego z Francji (Jan Szericz Gallus). Malarz ten znany jest równie¿ pod nazwiskiem Joannes de la Creusevalle
(Craicewale, Creicewale, Creicze Valle, Kreicze Valle, od którego zapewne powsta³o nazwisko Szericz). Por. K. D¿u³yñska, B. Fischinger, E. nie¿yñska-Stolot, Creusevalle de la Jan, has³o [w:] SAP, t. 1, Wroc³aw 1971, s. 371, zob. tak¿e
A. Ryszkiewicz, Malarstwo oko³o roku 1600, [w:] Sztuka oko³o roku 1600. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków
Sztuki zorganizowanej w Lublinie w roku 1972, Warszawa 1974, s. 32. W roku 1595 kronieñska rada miejska zatwierdzi³a
Szericza na posadzie malarza miejskiego z rekomendacji Jana Swankowskiego, malarza królewskiego, a Swankowski
otrzyma³ z kasy miejskiej za swój trud 10 talarów. Jan Szericz, po o¿enku z Felicj¹, córk¹ cechmistrza szewskiego
Stanis³awa Szajny, zamieszka³ w domu przy ul. Wêgierskiej, por. Leniak 1999, s. 70. Szericz wykszta³ci³ w Kronie
swego ucznia Wojciecha Dani³owskiego, a sam przeniós³ siê wkrótce do Lwowa, zob. Ross 1972, s. 309. Na temat
domniemanych prac Jana Szericza w Kronie por. £opatkiewicz 1995, s. 16-17. W pierwszym trzydziestoleciu wieku
XVII pracowali tutaj: Jan malarz i Maciej malarz (1605-1610), o którym wiemy tylko tyle, ¿e swego czasu wyst¹pi³
w s¹dzie kronieñskim, jako opiekun prawny swojej krewnej, Krystyny, wdowy po Grzegorzu Kiellarowiczu z Ropczyc,
domagaj¹cej siê udzia³u w spadku po szwagrze, Piotrze Mi¹sowiczu z Krosna, por. Leniak 1999, s. 72. Siln¹ pozycjê
w miecie zajmowa³ Marcin malarz, który mieszka³ w Kronie co najmniej do 1630 roku. W 1611 roku wprowadzi³ siê do
domu przy ul. Piekarskiej, kupionego za skromn¹ kwotê 60 z³ od Jana Kobia³ki. Marcin tak silnie anga¿owa³ siê w ¿ycie
publiczne miasta, i¿ mieszczanie wybrali go wkrótce ³awnikiem. Miar¹ jego autorytetu mo¿e byæ powo³anie go na
arbitra w zawik³anych sporach miêdzy mieszkañcami miasta, m. in. w g³onej sprawie z r. 1624 dotycz¹cej oskar¿enia
ówczesnego burmistrza Marcina Wojnara, przez Hieronima Weinholta, kupca kronieñskiego, o niedope³nienie obowi¹zków s³u¿bowych, por. Leniak 1999, s. 72. Na koniec wspomnieæ nale¿y malarza Jana Mleczkê (1615-1623), który
mieszka³ przez kilkanacie lat w domu po³o¿onym przy ul. Wêgierskiej, por. Leniak 1992, tabl. 15; Leniak 1999,
s. 72, Wojciecha Zawadê (1625) i Wojciecha Wêgrzynowica. W roku 1626 Wojciech Wêgrzynowic naby³ od pisarza
miejskiego Zygmunta G³adyszewicza, kamienicê przy rynku, stoj¹c¹ w s¹siedztwie Wojciecha Roberta Porcjusza,
zob. Cynarski 1972, s. 203; Leniak 1999, s. 72.
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rêkop. z r. 1851)395.  W kaplicy M. Boskiej, albo Mêki Pañskiej wisia³y za czasów wizytacyi X. Sierakowskiego w r. 1747: obraz . Jana Kantego, portrety dwu niewiadomych biskupów przemyskich, oraz kilka
innych obrazów, których dzi nie ma (Sarna, O farze i dzwonach kron., 25)

395
Tego typu wizerunków bizantyjskich musia³o byæ niegdy wiêcej w kocio³ach Krosna. Podczas wizytacji
kronieñskiego kocio³a Franciszkanów, przeprowadzonej miêdzy rokiem 1612 a 1615, prowincja³ Adam Goski zauwa¿y³
obraz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, tzw. Moskiewskiej (Imago Moscovitica BMV.). Na jej wizerunek by³a na³o¿ona
srebrna, szmelcowana korona, a powierzchniê malowid³a otacza³y srebrne, poz³acane blaszki. Po bokach natomiast
widoczne by³y napisy wykonane po grecku. Obraz by³ zdobycz¹ wojenn¹, z wyprawy na Rosjê w czasach Zygmunta III
Wazy (1610-1612). W 1618 r. zapewne otoczony by³ kultem, gdy¿ spoczywaj¹c¹ na g³owie Marii koronê zdobi³y gemmy.
Tak¿e na jej szyi, oprócz gemm, znajdowa³o siê szeæ kamieni, a siódmy zdobi³ g³owê Dzieci¹tka, które mia³o na szyi
zawieszon¹ srebrn¹ p³ytkê, w charakterze wotum. Obraz otacza³y dooko³a srebrne, z³ocone wst¹¿ki. Por. Kosiek
1998, s. 262.
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 53b rêkopisu:
fotogr. z dzie³a Soko³.
o rzebie

Rzeby
G r u p a Tr ó j c y  . (planik schem. Nro 10)396. W samym otworze têczy kocio³a, u filaru
po³udniowego na gruboci muru, doæ wysoko, nad obrazem Koronacji M.B., przytwierdzona
grupa z drzewa w snycerskiej robocie, w rzebie pe³nej (fig. )397. Bóg Ojciec
w kapie i z tyar¹ na g³owie, wielkoci 2/3 natur. siedzi i trzyma przed kolanami
Chrystusa Ukrzy¿owanego. Ducha . brak. Krzy¿ ma kszta³t o wygiêtych ramionach
bocznych. U do³u p³aszcz Boga Ojca podtrzymuj¹ anio³ki wychylaj¹ce siê w pó³figurach z fa³dów. Drzewo jest kolorowane i z³ocone. Robota zap. z pocz. XVI w398. dosyæ gruba,
choæ charakterystyczna, g³owy niestosunkowo wielkie. Uchodzi nies³usznie za dzie³o Wita
Stwosza399. Grupa ta obecnie od r. [1915] znajduje siê w Muzeum narod. w Krakowie.

396
Ze wzglêdu na ma³¹ czytelnoæ sporz¹dzonego przez St. Tomkowicza rysunku terenowego, a tak¿e zaciemnienie go poprzez dopiski T. Szyd³owskiego, zamieszczamy wspó³czesn¹ wersjê tego¿: Krosno  pomniki u fary planik
szkicowy:

1. Nagrobek biskupa Tar³y, 2. Dokument powiêcenia kocio³a z 1512 r., 3a. Portret Zofii Skotnickiej, 3b. Nagrobek Sotnickich, 4. Obraz w. Kazimierza (wy¿ej), 5. Epitafium drewniane ks. Paw³a z ¯abna (ni¿ej), 6-7 Portreciki
W³adys³awa IV i Jana Kazimierza, 8. Epitafium drewniane ks. Andrzeja z 1605 roku (wy¿ej), 9. Epitafium drewniane
ks. Paw³a ¯urkowicza z 1622 roku (ni¿ej), 10. Gotycki obraz Koronacji Marii, 11. Gotycka rzeba Trójcy wiêtej, 12. Nagrobek Zofii z Kiellarów Kanafolskiej, 13. Epitafium Katarzyny £opackiej, 14. Dokument powiêcenia o³tarza Matki
Boskiej Mansjonarskiej, 15. Epitafium ks. Andrzeja Dembowicza, 16. Epitafium Jadwigi Rutkowskiej-Kapiszewskiej,
17. Portret Wojciecha Roberta Portiusa, 18. Portret Anny z Hesnerów Portiusowej, 19. Portret Tomasza Portiusa,
20. Epitafium dzieci Portiusa, 21. Epitafium ks. Micha³a Konieczki z 1806 r., 22. Epitafium Franciszka Rutkowskiego,
23. Epitafium Zofii Aczkiewiczowej, 24. Nagrobek Jana Kamioñskiego, 25. Epitafium ks. Szymona Nowakowicza,
26. Epitafium ks. Stanis³awa Paszkiewicza.
397
To cenne dzie³o pónogotyckiego snycerstwa by³o ju¿ kilkakrotnie wzmiankowane w literaturze naukowej:
K. Stêpowska, Trzy zabytki snycerstwa polskiego, SKHS, t. 9, 1909, s. CLXXXIII; F. Kopera, J. Kwiatkowski, Rzeby
z epoki redniowiecza i odrodzenia w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1931, s. 22, il. 25; Bochnak 1935,
s. 34; Chrzanowski, Kornecki 1976, s. 133, il. 43; £opatkiewicz 1994, s. 24-25, il. 11; £opatkiewicz 1996, s. 36-37, 99,
kat. nr 33. Zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 80, 94, 95.
398
Datowanie bardzo trafne. Nie ulega bowiem w¹tpliwoci, i¿ pierwotnie grupa stanowi³a wype³nienie szafy
pónogotyckiego o³tarza g³ównego, sprawionego najpewniej na uroczystoæ rekonsekracji kocio³a w roku 1512, por.
£opatkiewicz 1996, s. 36.
399
W ogólnym odbiorze artystycznym tego dzie³a uderzaj¹ zw³aszcza cechy surowoci, hieratycznoci i bezruchu. Z cechami tymi kontrastuj¹ z kolei dynamicznie ukszta³towane fa³dy w czêci dolnej i g³ówki anio³ków, wy³aniaj¹ce
siê z k³êbowiska ostro za³amanych draperii. Zdaniem Chrzanowskiego i Korneckiego, rzeba kronieñska mo¿e byæ
dzie³em miejscowego artysty, który korzysta³ zarówno z inspiracji krakowskich, jak i spisko-wêgierskich, por. Chrzanowski,
Kornecki 1976, s. 133. Ze wzglêdu na znaczne rozmiary kompozycji, trudno przypuszczaæ, by zamówiono j¹ w odleg³ej
pracowni artystycznej. W grê wchodzi zatem wykonanie o³tarza na miejscu, byæ mo¿e przez specjalnie w tym celu
sprowadzonego artystê, £opatkiewicz 1996, s. 37.
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G r u p a M ê k i P a ñ s k i e j na belce w têczy kocio³a: du¿y krucyfiks z Chrystusem i po
bokach pos¹gi M. Boskiej i . Jana (por. fig. )400. Rzeba drewniana z XVII w.401, o reminiscencyach redniowiecznych, roboty grubej, szczegó³y nieproporcyonalne.
Krucyfiks czarny w ma³ym o³tarzu bocznym P. Jezusa Ukrzy¿owanego, przy filarze
nawy g³ównej, podobno bardzo staro¿ytny. Typ podobny do cudownego krucyfiksu w kociele
w Kobylance. Chrystus ma szyjê d³ug¹ przegiêt¹402.
Nagrobki i epitafia
P³yta grobowa Stanis³awa Ta r ³ y b. przemysk. (planik schem. Nro 1)403. W prezbiteryum w cianie pó³nocnej blisko o³tarza w. (a cornu evangelii) p³yta z wapienia prostok¹tna,
stoj¹ca, nisko wmurowana. Wys. ok. 1.86 m., szer. ok. 0.93 m. W polu rodkowem h. Topór
z infu³¹ i pastora³em404. Doko³a kraja p³yty biegnie napis minusku³¹ gotyck¹ mieszan¹ z majusku³ami405:

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 53a rêkopisu:
(T. Sz.) jest

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 53b rêkopisu: jest
rysunek u ¯. Paulego
w Staro¿ytnociach
galic. 15 (T. Sz.)

400
To wybitne dzie³o gotyckiego snycerstwa by³o ju¿ wielokrotnie wzmiankowane w literaturze naukowej. Pierwsze
szersze omówienie, oraz trafne datowanie na pocz¹tek XV wieku, zawdziêczamy Józefowi Edwardowi Dutkiewiczowi,
por. J. E. Dutkiewicz, Ma³opolska rzeba redniowieczna 1300-1450, Kraków 1949, s. 122, il. 5. Por. tak¿e Ross 1972,
s. 322; Chrzanowski, Kornecki 1976, s. 128, il. 33; KZS 1977, s. 69, il. 287, 288, 290; £opatkiewicz 1994, s. 24, il. 10;
£opatkiewicz 1996, s. 29-31, 97, kat. nr 25; A. M. Olszewski, Styl Piêknych Madonn w Ma³opolsce, [w:] Sztuka oko³o
1400. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Poznañ, listopad 1995, t. 1, Warszawa 1996, s. 192, 198.
W ostatnim czasie obszerne studium powiêci³ temu zespo³owi figur Andrzej M. Olszewski, trafnie wywodz¹c wzór dla
dzie³a kronieñskiego z wroc³awskiej grupy Ukrzy¿owania z kaplicy Dumlosych, przy kociele w. El¿biety (obecnie
w Muzeum Narodowym w Warszawie) oraz grupy Ukrzy¿owania z kocio³a NP Marii przed Tynem w Pradze. Por. A. M.
Olszewski, Gotycka grupa Pasji z kocio³a farnego w Kronie na tle dzie³ pokrewnych, [w:] Koció³ Farny w Kronie ,
s. 81-95. Badacz ten datuje grupê kronieñsk¹ na czas oko³o roku 1420, sugeruj¹c przy tym, i¿ w jej wykonaniu bra³o
byæ mo¿e udzia³ dwóch snycerzy: jeden wykona³ figurê Chrystusa, drugi (byæ mo¿e nieco póniej) figury asystencyjne,
por. ibidem, s. 95.
401
Datowanie b³êdne, oparte byæ mo¿e o przes³anki historyczne, z których wynika³o jakoby koció³ farny uleg³
po¿arowi w roku 1638 i po nim zosta³ odbudowany oraz na nowo wyposa¿ony. Na temat w³aciwego datowania zob.
przypis wy¿ej.
402
Zachowany do dzisiaj, utrzymany w typie tzw. Chrystusa Milatyñskiego, wspó³czesny o³tarzowi, wykonany
przez snycerzy kronieñskich ok. 1713 roku, por. KZS 1977, s. 73, il. 302.
403
Nagrobek zosta³ ufundowany przed rokiem 1550 przez patrycjusza kronieñskiego Hieronima Stano, któremu
w ostatnich latach ¿ycia biskup powierzy³ swoje sprawy doczesne. Zgodnie z testamentem Tar³y, Stano zaj¹³ siê
budow¹ nagrobka w kociele parafialnym, przenosz¹c do niego cia³o biskupa w r. 1550. Dalsz¹ opiekê nad grobowcem hierarchy objêli jego krewni: Miko³aj Tar³o, chor¹¿y sandomierski i Jan Tar³o, starosta pilzneñski, por. Leniak
1992, s. 75; Leniak 2002, s. 23. Nale¿y przypuszczaæ, i¿ Hieronim Stano by³ równie¿ fundatorem tablicowego epitafium
biskupa. Jak mo¿emy domylaæ siê z opisu nie zachowanego obecnie dzie³a, oraz zamieszczonego na nim tekstu
inskrypcji, przekazanego nam przez ¯egotê Paulego, epitafium zawieszone zosta³o we wnêtrzu kocio³a cztery lata po
mierci biskupa, w roku 1548. W pierwszej po³owie XIX wieku epitafium wisia³o we wnêtrzu zakrystii, zaginê³o jednak,
najpewniej w drugiej po³owie XIX wieku. Przekaz ¯egoty Paulego mówi o epitafium wisz¹cym w zakrystyi na nim
znajduje siê Chrystus Pan, obok którego po jednej Matka Boska i S. Jan stoj¹, a na drugiej S. Stanis³aw i klêcz¹cy
biskup Tar³o z herbem jest wyobra¿ony, por. ¯. Pauli, Staro¿ytnoci galicyjskie, Lwów 1838-1840, s. 17. Pauli podaje
równie¿ ³aciñski tekst inskrypcji epitafijnej, zamieszczonej na malowanej tablicy: Sustulit Stanislaum mundo inexorabile fatum, Qui decus pontificum, honorque patrie fuit, Hic jacet in terris, virtute nulli fecundus, Victus a morte corporis,
triumphat animae vita. Anno Domini MDXLVIII. appensa, por. ibidem. Maj¹c na uwadze zachowane analogie w malarstwie krakowskim tego czasu, przypuszczaæ nale¿y, i¿ by³a to kompozycja zbli¿ona do  zachowanych w krakowskim
klasztorze Misjonarzy na Stradomiu  epitafiów Jana Sakrana (zm. 1527) b¹d kanonika Juliana Che³mskiego (zm.
1531). Przypuszczaæ nale¿y, i¿ bli¿sze by³o mu zw³aszcza epitafium Sakrana, w którym postaæ Chrystusa Bolesnego
wyobra¿ono w otoczeniu Matki Bo¿ej Bolesnej i w. Jana Ewangelisty.
404
Nagrobek biskupa Tar³y, reprezentuj¹cy pónogotycki typ p³yty heraldycznej, by³ wielokrotnie wzmiankowany w literaturze, por. B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. J. Turowskiego, Kraków 1858, s. 96; K. Niesiecki,
Herbarz polski, wyd. J. Bobrowicza, t. 9, Lipsk 1845, s. 11; ¯. Pauli, op. cit., s. 16-17; Sarna 1896, s. 263; Ross 1972,
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(u góry)
(po prawej stronie)
(do³em)
(po lewej stronie)
(w górze rodkowego pola
pod Jacet hic ).

Jacet Hic Rimus in
Cro P.R. Dois St.....laus Tarlo ep Pre
mieslien divinaru
monogram czy znak kamieniarza406
humanaruq rerum peritia insignis
qui obiit A. D. 15 4 4 die 14 decembre

Technika kamieniarska prowincyonalna, rysunek liter ordynarny, napis i herb wykonane przez
wy¿³obienie t³a w p³askiej powierzchni p³yty, czêciowo przez wyrycie konturów407.
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 54 rêkopisu: fotogr.
Zaj¹czkowski
s. 54 rêkopisu
rysunek piórem:
Pó³kozic Tr¹by
Leliwa Leliwa

Pomnik Zofii i Jana Skotnickich (planik schem. Nr 3b, fig. ), wmurowany w cianê po³udniow¹ prezbiteryum, w pobli¿u o³tarza w408. Okaza³a kompozycya architektoniczna,
barokowa, z marmuru ciemno brunatnego, od posadzki siêgaj¹ca w górê, mierz¹ca wys. ok.
4 m., szer. ok. 2.50 m409. Na podmurowaniu jest cokó³, w którego polu rodkowem na rzebionym kartuszu czworodzielnym  pomiêdzy dwoma p³ytami z napisami  herby: Pó³kozic, Tr¹by, Leliwa i Leliwa*. Po bokach stylobaty z rzebionemi g³owami i muszlami. Wy¿ej ponad
*
Herby przodków ¿ony Jana Skotnickiego kaszt. po³an.: Zofia z Ligenzów h. Pó³kozic by³a córk¹ Miko³aja
i El¿biety Jordanównej h. Tr¹by, a wnuczk¹ Feliksa Ligenzy i Tarnowskiej h. Leliwa. Dziadek jej Miko³aj Jordan
kaszt. wojn. o¿eniony by³ z Ann¹ Rzeszowsk¹ h. Leliwa.

s. 322; KZS 1977, s. 77, il. 333; £opatkiewicz 1994, s. 27, il. 15; P. Mrozowski, Polski nagrobki gotyckie, Warszawa
1994, s. 203-204, kat. nr 70; T. £opatkiewicz, Koció³ farny w Kronie  najstarsza nekropolia miasta, [w:] Koció³
Farny w Kronie , s. 146-147, il. 1.
405
Prawid³owe rozpoznanie paleograficzne. Istotnie inskrypcja pisana jest minusku³¹ gotyck¹ z elementami
majusku³y wczesnohumanistycznej, por. Mrozowski, op. cit., s. 204, u którego kompletny odczyt inskrypcji z rozwiniêciem
abrewiatur.
406
Znak ten umieszczony jest dok³adnie wewn¹trz daty rocznej mierci biskupa (miêdzy cyframi 1 i 5).
407
Pierwotnie p³yta by³a polichromowana. Umieszczona w posadzce, nakrywa³a bezporednio komorê grobow¹
biskupa. Wg wszelkiego prawdopodobieñstwa zosta³a odkuta na miejscu, jednak¿e bez w¹tpienia w warsztacie profesjonalnego lapicydy. Por. £opatkiewicz 1994, s. 27; Mrozowski, op. cit., s. 203-204.
408
Oko³o 1899 roku nagrobek zosta³ zdemontowany i przesuniêty o blisko dwa metry w kierunku zachodnim, na
miejsce, gdzie wczeniej ustawiona by³a nastawa o³tarza Ecce Homo. Pierwotn¹ lokalizacjê nagrobka Skotnickich
ukazuje pomiar architektoniczny Wiktora Sikorskiego z 1899 roku, zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 76.
409
Warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ struktura architektoniczna monumentu zyska³a w tym przypadku postaæ
jednoosiowej kamiennej nastawy o³tarzowej, ujêtej dwoma kompozytowymi kolumnami o g³adkich trzonach, dwigaj¹cych
fragmenty mocno prze³amanego belkowania, zwieñczonego elementami przerwanego przyczó³ka. W strefie predelli
umieszczono inskrypcje epitafijne, w kondygnacji zwieñczenia, zakoñczonej przyczó³kiem zamkniêtym ³ukiem odcinkowym, bogato zdobiony kartusz herbowy. Zob. M. Karpowicz, Rzeba oko³o roku 1600-1630, [w:] Sztuka oko³o roku
1600. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej w Lublinie w roku 1972, Warszawa 1974,
s. 71, il. 10; KZS 1977, s. 77, il. 344. To wybitne dzie³o sztuki sepulkralnej wykonali najpewniej artyci w³oscy pracuj¹cy
dla Zygmunta III Wazy. Nagrobki z figurami klêcz¹cymi, których klasycznym wrêcz przyk³adem jest zabytek kronieñski, sta³y siê form¹ niemal obowi¹zuj¹c¹ w rzebie nagrobnej 1 æwierci XVII w., por. W. Tatarkiewicz, Nagrobki z figurami klêcz¹cymi [w:] Studia renesansowe, t. I, Wroc³aw 1956, s. 286, 292. G³ównym orodkiem ich powstawania by³y
kamienio³omy brunatnego marmuru w Chêcinach, sk¹d najrozmaitsze wyroby rzeby rozchodzi³y siê na teren Ma³opolski, Kielecczyzny, Mazowsza, por. M. Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1975, s. 39, il. 20. W dotychczasowej literaturze nagrobek kronieñski odnoszony by³ do roku 1621, tj. daty mierci Jana Skotnickiego. W rzeczywistoci powsta³ jednak nieco póniej, por. £opatkiewicz 1995, s. 20-21. Jego fundatork¹ by³a niew¹tpliwe wdowa po
Janie  kasztelanowa Zofia. Nagrobek ustawiony jest obecnie bezporednio nad krypt¹ grobow¹ Skotnickich. Zejcie
do niej prowadzi³o po kilku stopniach, bezporednio spod coko³u nagrobka. We wnêtrzu komory grobowej, obok kilku
XVIII-wiecznych pochówków szlacheckich, zachowa³y siê dwie bliniacze trumny d³ubane w k³odach drewna. Ich archai-
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gzymsem zakoñczaj¹cym cokó³, pomiêdzy dwoma pó³kolumnami na tle pilastrów o kapitelach
korynckich, a trzonach w dolnej czêci przyozdobionych rzebionymi maskaronami wród ornamentów, pole g³ówne w kszta³cie wnêki obramionej ³ukiem. Na tle wnêki p³askorzebione
postaci mê¿czyzny i kobiety klêcz¹cych przed krucyfiksem. Nad niemi w ob³okach Bóg Ojciec.
Mê¿czyzna w pancerzu, szyszak jego le¿y u stóp krzy¿a. Kobieta w stroju zakonnym. Spandrille
[?] wype³niaj¹ skrzydlaci anio³owie. Wy¿ej nad fryzem i gzymsem pomiêdzy dwoma obdasznicami, na których skono le¿¹ postaci kobiece w pe³nej rzebie wznosi siê druga kondygnacya,
której prostok¹tne pole miêdzy krótkiemi pilastrami wype³nia kartusz czworodzielny wród
skrêtów labrowych, z herbami: Grzyma³a, Junosza, Lilia [Gozdawa] i Poraj*. Pilastry ozdobione
rzebionymi ornamentami i maskaronami. Ca³oæ zakoñczona gór¹ obdasznic¹ ³ukowat¹ z p³askorzeb¹ w tympanonie, przedstawiaj¹c¹ wielk¹ g³owê m³odocian¹ wród bujnych pukli w³osów
i splotów.
Na tablicach coko³u napisy ryte kapitalikami ró¿nej wielkoci kombinowanymi i wpisywanymi jeden w drugi. Na lewo patrz¹cego:

na lewym marginesie
s. 54 rêkopisu
rysunek piórem:
Grzym. Junosza
Lilia Ró¿a

Illustris ac magnificus D.D. Joannes de parva Skotniki Sko
tnicki Castell: polanecen: vetustissimae ac clarissimae gentis
Grimaliorum.
magcorum olim D. Dnorum
Pauli de parva Skotniki [Skotnicki]vexilliferii haliciens et
Catherina (sic) Saporowska parentum
filius
perlustratis Germania Galia Italia Hispania expolitus moribus et ingenio
iuvenis
remuneratis maioru suoru. meritis eximium adiecit
ornamentum
iustiori aetate devota salute et sumpterius (?) patriae auspiciis (?)
Serenissimorum
Stephani et Sigismundi III regum Poloniae bellis Moscho
Livonia Valachia affligentibus clarisimis editis facinoribus primipili functus
munere emeritus tande laticlaviorum adscitus
numero multis
na prawo:

Defunctus patriae obsequiis
Magcam Zophia de Bobrek magci olim Nicolai de Bob
rek Ligeza castellani Vislicien: antiquissimae et nobiliss pro
sapiae coniungem (?) ascivit
filiam
fatis abreptus

*
Herby przodków Jana Skotnickiego. Matka, Katarzyna Saporowska, by³a h. Junosza. Herby Lilia i Ró¿a
odnosz¹ siê oczywicie do babek jego, ojczystej i macierzystej.

czna forma i technika wykonania, fakt ¿e umieszczone s¹ one bezporednio na glinianej posadzce krypty, pozwala
domylaæ siê, i¿ trumny te kryj¹ doczesne szcz¹tki kasztelana Jana i jego ¿ony Zofii, por. T. £opatkiewicz, op. cit.,
s. 156, il. 5-6.
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substituta in locum sui posteritate sua
amicis domui patriae
Deo
a carissima coniunge et liberis cum perenibus
lachrimis comuni omnium redditus est
parenti
obiit Christi
MDCXXI aetatis LIX
Anno
mensis Iuly X die
P o m n i k Z o f i i K a n a f o l s k i e j (planik schem. Nr 12) na gruboci filaru têczy, po lewej
rêce patrz¹c na o³tarz w., z marmuru czarnego, wmurowany w znacznej wysokoci od posadzki410.
Wysokoæ pomnika ok. 2 m.; szer. ok. 1.12, architektura barokowa okaza³a, gzymsy wydatne
bogato profilowane, po bokach kolumny pe³ne na wyskakuj¹cych stylobatach wspartych na
konsolach. Bazy ich, kapitele kompozytowe, rozety i rzebione ozdoby z marmuru koloru koci
s³oniowej zciemnia³ej. U góry w przerwie pomiêdzy obdasznicami medalion eliptyczny z portretem kobiecym malowanym olejno na blasze411. Pole rodkowe g³ówne pomiêdzy kolumnami
prostok¹tne z jedn¹ czêci¹ napisu, poni¿ej na cokole miêdzy stylobatami du¿y kartusz le¿¹cy
eliptyczny z reszt¹ napisu, u do³u pod coko³em du¿y wisior nakszta³t ramy rzebionej bogatego
okroju przez ca³¹ szerokoæ coko³u. Na jego rodkowej p³aszczynie w dó³ wysuwaj¹cej siê
ryty herb Sas klejnotem z 5 piór strusich poziomo przeszytych strza³¹. Napisy ryte jednostajnemi
kapitalikami:
Na polu g³ównem:

D.O.M.
Sic decipimur votis et tempore fallimur
Mors deridet curas: anxia vita nihil
nli Zophiae nlib. parentibus famil.
antiq. Francisci Kiellar coss.
cros. et Reginae Piotrowska na
tae omnium virtutum matronal.
clarissae, summae erga Deum re
ligionis, erga maritum fidei, be
nevolentiae erga suos, erga o
mnes humanitatis, vivens mori
ensq. sui ordinis oibs singulari
praeluxit exemplo, inter coniu
gis et amicor: lacrimas, san
cte expiravit in luce ista annis
XXXVIII in quibus an: XIII vixit cum
marito, die VIII april. an MDCXXXX
vere quevit in sancta pace.
nunc lacrimas accipe pro meritis

Fundacja mê¿a Zofii  Marcina Kanafolskiego, por. Ross 1972, s. 324; KZS 1977, s. 77, il. 349; £opatkiewicz
1995, s. 27-28, il. 12. Sklepiona krypta, w której spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki Kanafolskiej, zlokalizowana zosta³a
w prezbiterium, niemal bezporednio pod jej nagrobkiem, zob. T. £opatkiewicz, op. cit., s. 156-157, il. 12, plan poz. B.
411
Zob. KZS 1977, s. 77, il. 271. Na portret ten zwróci³ ostatnio uwagê Samek 1997, s. 174-175, il. 13.
410
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Na kartuszu poni¿ej:

Monumentum hoc amoris et desiderii ergo, nlis Marti
nus Kanafolski oli Nts Thymotaei
Kanafolski filius maritus maestiss.
coniugi desideratiss p. hic una ex
pectaturus diem iudicii.
hospes quiequid his cineribus impraecaberis
hoc tibi vivo et mortuo eveniat.
abi, vale.

E p i t a f i u m K a t a r z y n y £ o p a c k i e j (planik schem. Nr 13), wmurowane w cianê pó³nocn¹ nawy przy naro¿niku obok têczy na lewo, niedaleko pomnika Kanafolskiej. Tablica z piaskowca w bogatem obramieniu rzebionych owoców i wolut renesansowych412. Napis ryty kapitalikami, niektóre litery wiêksze:
Ucciwa Katarzyna Jana £opackiego ma³¿onka s³awnego
Niekiedy Franciszka Paw³owicza rayce kronieñskiego y
Agnieszki rodziców corka, Bia³³og³owa [sic] w wiarê gruntown¹
w pobo¿ne cnoty w obyczaie spania³e obfita wstydu nie
naganionego prziiemney ludzkoci wielki rostropnoci pe³
na gor¹c¹ ku Bogu mi³oci¹ y ¿yciem w cnoty wszelakie
pozornem chwalebna w tem grobie ³zami za³osnego ma³
¿onka s³awnego Jana £opackiego skropionem gdzie te¿
cia³a dziatek y oica iego s³awnego Stanis³awa £opackiego
Raice krosnieñskiego y siostr Reiny y Anny odpoczywai¹
zamkniona. Umar³a 17 dnia lutego Ro: P. 1612 lat maic. (sic) 30 (?)
Nie iestem straszliwego mierci ³upem boiu
Ktora tu odpoczywam w podziemnym pokoiu
Ducha Bóg, a wiek cnoty, ziemia cia³o wziê³a
A mieræ nic, tylko smutek po mnie zostawi³a.
E p i t a f i u m J a n a K a m i o ñ s k i e g o (planik schem. Nr 24), wmurowane w cianê po³udniow¹ nawy, czyli w filar miêdzy kaplic¹ . Piotra (Portiusów) a przedsionkiem do niej i do
kocio³a. Tablica z piaskowca prostok¹tna, wys. 1.90 m., szer. 1.07 m., doko³a brzegów biegnie
rodzaj szerokiej listwy obwódkowej z p³askorzebionym ornamentem arabeskowym dobrego
rysunku413. Pole wewnêtrzne podzielone listw¹ na dwie czêci,
Pó³kozic
górna mniejsza, dolna niemal kwadratowa. Czêæ górn¹ wype³- cz. Ola G³owa Leliwa
nia tarcza kartuszowa czworodzielna, na której herby [we]
Zarêba
Starykoñ
wszystkich czterech polach b³êkitno pomalowane414.
lub Prawdzic
412
W rzeczywistoci p³yta epitafijna wykuta zosta³a w brunatnym marmurze, natomiast obramienie w bia³ym
alabastrze. Zastosowanie alabastru wskazywaæ mo¿e na Lwów, jako miejsce, gdzie tablica ta zosta³a zamówiona. Por.
£opatkiewicz 1995, s. 22. Epitafium £opackiej wzmiankuje równie¿ T. £opatkiewicz, op. cit., s. 159. Nieco powy¿ej epitafium Katarzyny £opackiej zachowa³o siê  przys³oniête obrazem w. Jerzego  kolejne, godne odnotowania, epitafium El¿biety £opackiej, córki ³awnika Andrzeja Fladrowicza i Anny Kralówny, zmar³ej na pocz¹tku XVII wieku. P³yta
w manierystycznym, uszakowatym obramieniu wykuta zosta³a z czarnego marmuru dêbnickiego. Por. £opatkiewicz
1995, s. 22; T. £opatkiewicz, op. cit., s. 159-160, przyp. nr 28.
413
Por. KZS 1977, s. 77, il. 348; £opatkiewicz 1995, s. 22; T. £opatkiewicz, op. cit., s. 147-148, il. 2.
414
S¹ to: Pó³kozic, Leliwa, Prawdzic i Starykoñ.
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Na p³ycie napis ryty kapitalikami ró¿nej wielkoci i czêsto wpisywanemi jeden w drugi:
(wersaliki, mediewal podkrel. wiêksze)415

E p i t a f i u m X . S z y m o n a N o w a k o w i c z a (planik schem. Nr 25). Tablica kamienna
wmurowana w gruboæ muru filaru dziel¹cego arkady wejæ z nawy do kaplicy M. Boskiej,
w arkadzie bli¿szej kaplicy (Portiusów) . Piotra, wchodz¹c do kaplicy M. Boskiej po prawej
rêce. W górze portret zmar³ego416, poni¿ej napis versalikami antiqua:
D.O.M.
In perpetuam memoriam et signum
amoris Adm. Rndo D. Simoni Nowakowicz
ad aedes S. SPrS. hospitalis praepto nec non Mansi
onarioru Crosnens Seniori
R R. Executores
hoc epitaphium depingi et affigi curaverunt
Hospes
quidquid piis manibus optimi sarcedotis apprecabis
415
Tekst inskrypcji epitafijnej stanowi dobry przyk³ad nagrobnej poezji sarmackiej, por. T. £opatkiewicz, op. cit.,
s. 147, przyp. 17.
416
Portretu ks. Nowakowicza nie ma ju¿ dzi w kociele i nikt nie wie co siê z nim sta³o. Zachowa³ siê natomiast
znacznych rozmiarów obraz wotywny, olejny na p³ótnie, z przedstawieniem Chrystusa Ukrzy¿owanego, klêcz¹cym ks.
Szymonem Nowakowiczem, proboszczem kronieñskiego kocio³a w. Ducha, i panoram¹ Jerozolimy w tle. Por. KZS
1977, s. 76, il. 241.
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id tibi vivo et mortuo eveniat
abi, vale:
Obiit 28 febr. Ano Dni 1648
Aetatis suae 45.
E p i t a f i u m J a d w i g i R u t k o w s k i e j (planik schem. Nr 16). Tabliczka na cianie pó³nocnej nawy, na filarze miêdzy kaplicami . Jana Nep. i . Wojciecha:
[DOM]
[Tu spoczywa]
JADWIGA RUTKOWSKA
2 voti KAPISZESKA (sic)
Umar³a dnia 21 Czerwca
R.P. 1776 [ktora prosi]
[pobo¿nych Dusz o jedno]
[ZDROWA MARYA]
(T. Sz.) Obok tak¿e tablica ku pam. Adama Rutkowskiego +1786.

E p i t a f i u m F r a n c i s z k a R u t k o w s k i e g o (planik schem. Nr 22). Tabliczka z marmuru
czarnego417, w arkadzie miêdzy naw¹ a przedsionkiem po³udniowym obok kaplicy . Piotra
(Portiusów), na prawo wchodz¹c do kocio³a, na gruboci filaru, z napisem rytym kurrentem
antiqua:
D.O.M.
Ten znak ZOFIA
pozosta³a za³oci
Tu daie na dowód
Prawdziwey mi³oci
SWOIEMU
Ma³¿onkowi S³awnemu
Franciszkowi Rutkowskiemu
dnia 21 Grudnia R. 1786 Wieku 42
Zmar³emu
w Kocio³ku Ducha wiêtego
Pogrzebionemu
[Który to czytasz, iedne choæ]
[Pozdrowienie]
[Ofiaruy Bogu Tey duszy]
[na ZBAWIENIE418
Epitafium Zofii De Aczkiewiczowej (na planiku schem. Nr 23). Tabliczka z marmuru czarnego419, wmurowana w cianê skon¹ przy wejciu z przedsionka po³udniowego do nawy.
W górze ryty herb Jastrzêbiec a pod nim napis ryty kursyw¹ kurrentem (majusku³y i minusku³y):
417
Epitafium konserwowane w roku 2001 przez art. kons. Danutê Majewsk¹. Po odczyszczeniu okaza³o siê, i¿
tablica wykuta zosta³a nie z czarnego marmuru dêbnickiego, lecz brunatnego, kieleckiego.
418
Epitafia Rutkowskich wzmiankuj¹: KZS 1977, s. 77; T. £opatkiewicz, op. cit., s. 160.
419
Epitafium konserwowane w roku 2001 przez art. kons. Danutê Majewsk¹. Po odczyszczeniu okaza³o siê, i¿
tablica wykuta zosta³a nie z czarnego marmuru dêbnickiego, lecz brunatnego, kieleckiego.
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D.O.M.
GENEROSUS MATHIAS de ACZKIEWCZ
PRAESES et IUDEX S.C.R.M. MAG. CROSNENSIS
Hoc signum doloris posuit
SOPHIAE CONSORTI SUAE
D. 23 Sept. A.D. 1792 aetatis 39 evivis ublatae
Lugete Cives Amicam
Carissimam Matrem plange
Terna proles superstes
Omnes illius animam [Deo] commendate
Maerens maritus cum nequeat satis deplorare
Huic lapidi inscribit:
VALE
Epitafium X. Stanis³awa Paszkiewicza (planik schem. Nr 26)420. Tabliczka prostok¹tna z marmuru czarnego wmurowana w cianê po³udn. nawy czyli w filar miêdzy arkadami
³¹cz¹cemi nawê z kaplic¹ M. Boskiej. Napis ryty kursyw¹ (kurrent):
D.O.M.
Dla Wieczney y niewygas³ej Pami¹tki
od W.W. Imc. Panów Exekutorów dla S.p.
W. Imc. Xiêdza
STANIS£AWA PASZKIEWICZA
Komendarza tuteyszego Koscio³a
Seniora Wikaryuszow Probosz
cza Szpitalnego Sgo Ducha
Kronieyskiego, ktoren w tym
tu kociele lat 34, pracui¹c
[przyk³adne wszystkiem
prowadzi³ ¯ycie,] do¿y³ lat
63 umar³ dnia 14. Grudnia
1779 Roku pochowany
w Kocio³ku Sgo Ducha
[Prosi ws¿ystkizch (sic!) o West
chnienie do BOGA mo
wi¹c Zdrowa MARYA]
E p i t a f i u m X . A n d r z e j a D e m b o w i c z a (planik schem. Nr 15). Tablica marmurowa
prostok¹tna wmurowana w cianê pó³nocn¹ nawy, czyli w filar miêdzy kaplicami . Jana Nep.
a . Wojciecha (obok epitafium Jadwigi [Rutkowskiej] Kapiszewskiej)421. Napis ryty:
D.O.M.
Na Znak wieczney pami¹tki
od Rodzonych BRACI

420
421
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KZS 1977, s. 77.
KZS 1977, s. 77.

W: Imc Xiêdzu ANDRZEIOWI
DEMBOWICZOWI
Proboszczowi Kronieñskiemu
który przy tym tu kociele Lat 28
sprawowa³ Urz¹d Kap³añski nay
przod lat 19. Installowanym Wikarym
potym dlaiego zas³ug Aktualnym lat 9
proboszczem przez te wszystkie lata
z ¯ycia przyk³adnego wszystkiem mi³y.
Do¿y³ Wieku przeznaczonego lat 56
dokona³ Bieg ¯ycia swego dnia 10.
Stycznia 1799. Roku pochowany
w Kocio³ku S. Woyciecha prosi wier
nych wszystkich iako czu³y Pasterz
o Westchnienie do
BOGA
E p i t a f i u m X . M i c h a ³ a K o n i e c z k i (planik schem. Nr 21). Tabliczka prostok¹tna
z marmuru brunatnego wmurowana w przedsionku kaplicy Portiusów w cianê skon¹ na prawo
wejcia do kocio³a, z napisem, którego treci¹ jest, ¿e X. Micha³ Konieczko, który pracowa³
przy farze kronieñskiej przez lat 29 umar³ 9 listopada 1806 r., prze¿ywszy lat 62. Pochowany
w kociele paraf. w Haczowie, jako tam przeznaczony pasterz422.
E p i t a f i u m X . A n d r z e j a (planik schem. Nr 8). Pomnik drewniany
zawieszony na cianie po³udniowej prezbiteryum, w pobli¿u têczy kocio³a.
Najwiêksza wys. z ram¹ 2.00 m.  najwiêksza szerokoæ 1.11 m. rodkowe
pole zajmuje obraz prostok¹tny kszta³tu stoj¹cego, na desce malowany: S¹d
ostateczny. Wród zmartwychwsta³ych klêczy w wiêkszej skali od innych
ksi¹dz w kome¿ce. Z ust jego wychodzi wstêga z napisem (kapitalikami,
antiqua):
NON INTRES IN IVDICIVM CVM SERVO TVO DOMINE.

T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 61
rêkopisu: nie ma

Obraz ujêty jest ram¹ z szerokiej pustej listwy, ze z³oconemi ozdobami p³asko wyrobionemi przez zag³êbienie t³a w powierzchni i z grawirunkami. Górne zakoñczenie stanowi szczytowa obdasznica trójk¹tna, z gzymsem profilowanym doko³a. Pod ram¹ u do³u obrazu doprawiona jest jak wisior deska z napisem id¹ca przez ca³¹ szerokoæ ramy, okrojona w linie klamrowe.
Na trójk¹tnem polu szczytowem wymalowany . Andrzej w pó³figurze z przeplataj¹cym go
krzy¿em w kszta³cie X423. Malowanie drugorzêdne. Na dolnej desce napis malowany w dwie
kolumny (kapitaliki, antiqua, podkrelone wiêksze):
Occidit Adreas cleri decus atq cathedrae Vertisti huc studia huc artes huc deni que vires
Nosse datur cunetis chare viator abi
corporis atq animi: terg: quaterg vale
anno domini
1605
Epitafium konserwowane w roku 2001 przez art. kons. Danutê Majewsk¹.
Epitafium to zosta³o zdjête z po³udniowej ciany prezbiterium w 1899 roku, kiedy Franciszek Daniszewski
wykonywa³ now¹ polichromiê wnêtrza. Na swoje dawnej miejsce nigdy ju¿ nie powróci³o. Zachowany opis, pomiar
i rysunek Tomkowicza jest obecnie jedyn¹ informacj¹ o istnieniu tego zabytku plastyki nagrobnej. Cenne s¹ tu zw³aszcza uwagi o malowanych obrazach epitafium, które wskazuj¹, i¿ Krosno na progu XVII wieku by³o wa¿nym orodkiem
twórczoci malarskiej.
422
423
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T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 61
rêkopisu: nie ma

E p i t a f i u m X . P a w ³ a z ¯ a b n a w r. 1899 w lipcu
chwilowo zdjête z miejsca z powodu restauracyi wnêtrza kocio³a (planik schem. Nr 5)424. Pomnik drewniany zawieszony
na cianie po³udniowej prezbiteryum nad stalami a pod obrazem . Kazimierza. Wys. z ram¹ 2.08 m.  najwiêksza szerokoæ z ram¹ 1.38 m. Bogato profilowana i gzymsowana architektura barokowa, polichromowana. Robota stolarska
prowincyonalna. Rodzaj lizen na konsolach po bokach. Gzyms
koronuj¹cy z ozdob¹ rzebion¹. Szczyt niby trójk¹tny, w górze
dziwacznie wykrojony, z obdasznicami. W polu rodkowem
obraz olejny na drzewie: Ukrzy¿owanie; pod krzy¿em Marya
i . Jan. Przy samym krzy¿u klêczy ksi¹dz w kome¿ce, portretowany. W polu szczytu pod obdasznicami malowany . Pawe³
w pó³figurze. Malowanie s³abe.
Na cokole ramy napis, zdaje siê póniej poprawiany (kapitaliki, niektóre ³¹czone lub wpisywane w drugie  podkrelone wiêksze):
D.O.M.
SACRVM
ET PIAE MEMORIAE R.P. PAVLI A ¯ABNO PAROCHI
MIESECENSIS ET ALTARISAE (sic) CROSNEN. QVI CVLT DIVNO
SALE (sic) ANIMARVM ORNAT ECCLESIAE NIHIL ANTIQVIVS HABVIT
EXEQVVTORES MAESTI POSVERVNT 425
E p i t a f i u m X . P a w ³ a ¯ u r k o w i c z a (planik schem. Nr 9). Pomnik drewniany zawieszony na cianie po³udniowej prezbiteryum blisko têczy, pod takim¿e epitafium X. Andrzeja
(w lipcu 1899 by³ zdjêty ze swego miejsca, z powodu odnawiania wnêtrza kocio³a)426. Rama
skromna i prostych kszta³tów, polichromowana, w górze zakoñczona szczytem trójk¹tnym p³askim. U do³u ramy zwieszony przez ca³¹ jej szerokoæ kartusz z deski barokowo wykrojonej;
obwiedziony skrêtami p³askimi, z których po ka¿dym boku wystêpuje
z deski wykrojona sylweta g³owy lwiej. Na polu trójk¹tnem szczytu wymalowany na desce Salwator w pó³figurze, b³ogos³awi¹cy. W rodkowem
g³ównem polu Ukrzy¿owanie, obraz olejny na p³ótnie po³o¿onem na desce.
Wys. obrazu 1.28 m; szer. 0.83 m. Po bokach krzy¿a M. Boska i . Jan. U stóp krzy¿a klêczy
portret ksiêdza, mê¿czyzny brodatego w sutannie czarnej. Malowanie tak obrazu jak Salwatora

Podobnie, jak wzmiankowane wy¿ej epitafium ks. Andrzeja, nigdy nie wróci³o ju¿ na swoje miejsce, nie
wiemy te¿ w jakich okolicznociach zaginê³o. Zachowany opis, pomiar i rysunek Tomkowicza jest obecnie jedyn¹  tak
szczegó³ow¹  informacj¹ o istnieniu tego zabytku plastyki nagrobnej. Epitafium Paw³a z ¯abna wzmiankuje Sarna,
O farze i dzwonach kronieñskich , s. 16. Powy¿ej [obrazu w. Kazimierza] obraz P. Jezusa na krzy¿u, obok N. M. P.
i w. Jan, obok w. Jana fundator tego z podpisem D. O. Sacrum et piae memoriae R. P. Pauli a ¯abno parochi Krosn..
Na podstawie opisu Sarny mo¿na by³o jedynie domylaæ siê, i¿ by³o to epitafium ks. Paw³a z ¯abna.
425
Ks. Pawe³ z ¯abna (1582-1607), pisarz s¹du kapitu³y przemyskiej, proboszcz w Miejscu, zwi¹zany by³ z Krosnem od czasów, kiedy jako kleryk by³ kantorem w tutejszym kociele parafialnym. Por. Leniak 2002, s. 39-40. Tam¿e
na temat testamentu Paw³a z ¯abna i jego zapisów na rzecz kocio³a parafialnego w Kronie oraz szeregu kocio³ów
w okolicy.
426
Jest to kolejne epitafium, które nie wróci³o ju¿ nigdy na swoje miejsce, nie wiemy równie¿ w jakich okolicznociach zosta³o utracone. Zachowany opis Tomkowicza, pomiar i rysunek fragmentu dolnego kartusza z inskrypcj¹, jest
obecnie jedyn¹ informacj¹ o istnieniu tego zabytku plastyki nagrobnej. Osobê ks. Paw³a ¯urkowicza wzmiankuje
Leniak 2002, s. 14, 16, 53, 55.
424
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na górnej czêci obramienia drugorzêdne. Dolny kartusz wype³nia napis malowany na desce,
widocznie przerabiany, niektóre litery zepsuto, inne opuszczono (kapitaliki antiqua, podkrelone wiêksze):
epitaphivm
P. d. pavli ¿urkowicz praep: ho: ecclesiae crosnen.
blazoviae tenta. virvm excepere penate.
mvsis excolvena amaroslae svis
pavlvm zurkowicz vita zelagve probatvm
mystem crosna ornat sarcophag et lacri:
mis
obiit anno dni 1622
mense decemb
die XII
E p i t a f i u m d z i e c i Wo j c i e c h a P o r t i u s a (planik schem. Nr 20). W arkadzie dziel¹cej
omioboczn¹ kaplicê . Piotra (Portiusów) od przedsionka, u rodka archiwolty zwieszony jest
wolno w powietrzu obrazek427, zdaje siê olejny na miedzi428, na którego jednej stronie wymalowano przed M. Bosk¹ troje dzieci klêcz¹cych. Na stronie odwrotnej malowany napis (kapitalikami, antiqua):
Panu Bogu w Tróicy iedynemu
na chwa³ê i dziatkom swym na pami¹tkê s³awny pan
Woyciech Portius miesz. Kron. z ma³
¿onk¹ sw¹ Ann¹ Heznerown¹ ¿a³oni zostawili.
Ma uciechê gospodarz gdy zakwitn¹ sady
Spodziewa siê pod iesieñ z nich wdziêcznei obrady
Gdy za kwiat mi³owonny mrozem powarzony
Spada z drzewa: czyni mu ¿al nieutulony.
Tak pan Woyciech Portius z ma³¿onk¹ sw¹ mi³¹
Z r¹k Pañskich mai¹c dziatki iak palmê rozwi³¹:
Jagnieszkê, Wiktoryê, Stanis³awa syna,
Ze w dzieciñstwie poleg³y smutna to nowina429
Jednak Panie iako ich z Twey ³aski powziêli
Jako ich ku Twey chwale kierowaæ poczêli,
Tak im te¿ to obfitsze uciechy doda³o,
Gdy wiedz¹, ¿e im niebo dziedzictwem siê sta³o:
Bo w poczcie z Anio³ami patrz¹ w Ciê iednego
W naiwy¿szem szczêciu trwai¹ bez koñca ¿adnego.
Roku Pañskiego 1690 die 25 Aprilis430

T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 63
rêkopisu: jest

Obecnie epitafium to przechowywane jest w zakrystii.
W rzeczywistoci malowany olejno na desce, w z³oconych snycerskich ramach, ujêtych przez dwa anio³ki.
Por. KZS, s. 77, il. 245; Ross 1972, s. 324-325, il. 4-5. Epitafium dzieci Porcjusza by³o ostatnio prezentowane na
wystawie mieræ w kulturze dawnej Polski, zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie, nie znalaz³o siê jednak w czêci katalogowej.
429
Przyczyna mierci dzieci Roberta Wojciecha Porcjusza i Anny z Hesnerów Porcjuszowej nie jest znana.
Wydarzenie to ³¹czyæ nale¿y jednak nie z rokiem 1690, lecz 1640. Por. Kosiek 1997, s. 198, przyp. nr 34; Ross 1972,
s. 324-325, il. 4-5.
430
Data 1690 zosta³a b³êdnie wprowadzona (w miejsce 1640) podczas której z dziewiêtnastowiecznych konserwacji. Na tak póne datowanie epitafium nie pozwala zarówno jego forma stylistyczna, jak równie¿ faktografia historyczna,
dotycz¹ca osoby Roberta Wojciecha Porcjusza. Por. Kosiek 1997, s. 198.
427
428
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Niegdy by³y tu jeszcze epitafia dwa (?) Roberta Portiusa +1648 r.431 i X. Mateusza Veigliciusa kapelana
. Anny o³tarza czy kaplicy, mansyonarza, +1642 r. w wieku 40 lat (Starowolski, Monumenta)432

T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 63
rêkopisu: nie ma

T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 63
rêkopisu: nie ma

Napisy pami¹tkowe:
1. P a m i ¹ t k a p o  w i ê c e n i a k o  c i o ³ a (planik schem. Nr 2)433. W prezbiteryum obok
o³tarza w. po stronie ewangelii zawieszona na cianie w ramce drewnianej tablica bia³a (papierowa
czy z pok³adu kredy lub gipsu na drzewie), na której wypisano czarno literami gotyckiemi:
Anno Domini Millesimo quingentesimo duodecimo die solis
quinta mensis septembris Rev. in Christo pater dns Mathias Dei gratia
Epus premislens. et reg. Pol. cancellarius hane ecclesiam et hoc altare
Consecravit in honorem Sancte Trinitatis, Assumptionis Mariae, Sanctorum
Joannis Baptistae, Simonis et Judae Apostol., Stanis³ai et Adalberti martyrum
Decem milia militum, Mariae Magdalenae et Omnium Sanctorum. (etc).
2. Dokument konsekracji o³tarza M. B. nie¿nej (St. Mariae Maioris), (planik schem.
Nr 14). W nawie na cianie pó³nocnej, obok têczy, i w s¹siedztwie epitafium £opackiej, zawieszona na ³añcuszku niewielka karta papierowa w ramkê oprawna, mocno nadniszczona434. Napis
na niej, o pocz¹tku i koñcu zatartym i nieczytelnym:
(Kapitalikami)

(dalej takie¿ litery)

AN.. D.MIN.... L
MEN AVG

I DIE

X FK XXIX

.... rendissimvs in Chro pr ac dmvs Sigismundvs in Czy¿ow
Czy¿owski ............ epvs lacedemoniens (sic) svf
fraganevs dec plocens et gnesnem varsaviensis canonicvs de spe
ciali licentia illmi et rndmi dni epi. praemisliens ..........
altare hoc in honorem ..............................................
smae Mariae Maioris
consecravit ...........................................

Sprzêty drewniane
S t a l l e po obu stronach prezbiteryum, barokowe, bogatej snycerskiej roboty, polichromowane i z³ocone, z wprawionymi w zaplecki obrazami olejnymi na p³ótnie: P. Jezus, N. P. Marya,

Data mierci Porcjusza b³êdna. W roku 1648 zmar³a jego ¿ona, Anna z Hesnerów, por. Sarna 1898, s. 267;
Kosiek 1997, s. 197. Sam Porcjusz zmar³ nagle, w styczniu 1661 roku, podczas bankietu u starosty kronieñskiego
Zygmunta Fredry. Wg Cynarskiego (Cynarski 1972, s. 211), mieræ nast¹piæ mia³a 15 stycznia 1661, natomiast W. L.
Antoniewicz, powo³uj¹c siê na Ordo def. Crosn. podaje datê 6 stycznia i informuje wyranie, ¿e Porcjusz zosta³ otruty.
Por. Antoniewicz 1910, s. 12; Kosiek 1997, s. 210-211.
432
Epitafium tego nie ma ju¿ dzi w kociele, zachowa³ siê natomiast obraz wotywny ks. Mateusza Waiglica, zawieszony obecnie u wejcia do kaplicy w. Anny, por. KZS 1977, s. 76, il. 240. Jest to obraz olejny na p³ótnie z przedstawieniem Chrystusa Ukrzy¿owanego, Matki Boskiej Bolesnej, w. Jana Ewangelisty i klêcz¹cego (z lewej) ks. Mateusza
Waiglica. Wymiarami i charakterem zbli¿ony jest do wzmiankowanego wy¿ej obrazu wotywnego ks. Szymona Nowakowicza.
433
Tablicy tej nie ma ju¿ dzi w kociele, a informacja przekazana przez Tomkowicza jest jedynym wiadectwem
jej istnienia.
434
Tego dokumentu konsekracji nie ma ju¿ dzi w kociele, a informacja przekazana przez Tomkowicza jest
jedynym wiadectwem jego istnienia.
431
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Aposto³owie, Ewangelici, Doktorowie Kocio³a. Zaplecki rozcz³onkowane s¹ kolumnami,
z baldachimu strzelaj¹ w górê po ka¿dej stronie po 3 frontoniki, jakby dymniki, o polach kwadratowych, z wprawionymi obrazkami, nakrytych obdasznic¹ trójk¹tn¹. Ca³oæ jest dzie³em
robotników prowicyonalnych, wywiera jednak wra¿enie dodatnie435. Niestety stalle zosta³y
wie¿o odnowione licho436.
£ a w y r a d z i e c k i e pod chórem muzycznym, przy zachodniej cianie nawy, barokowe,
ozdobnej stolarskiej i snycerskiej roboty, bogato, lecz technik¹ prowincyonaln¹ ornamentowane,
olejno polichromowane437. W polichromii ich kolor cielisty, brunatny i z³ocenie odgrywa g³ówn¹
rolê. Osobno przy nich stalla dla burmistrza438 z baldachimem, na niej p³askorzebione symbole:
wiary, nadziei, mi³oci, roztropnoci, wstrzemiêliwoci439. Na przedniej czêci baldachimu
rzebiony h. Portiusa, podobny do h. nad drzwiami wejcia bocznego, lecz zamiast miecza jest
tu krzy¿ o 3 górnych odnogach zakoñczonych ga³kami440.
£ a w e c z k a n a 2 o s o b y w sionce przed kaplic¹ . Piotra, na lewo od wejcia bocznego
do kocio³a, barokowa, rzebiona, polichromowana, nakryta baldachimem z nasad¹ i h. Portiusa441. Równie jak ca³y kompleks ³awek w kociele jest tego¿ samego pomys³u i wykonania co
³awy radzieckie. Widocznie wszystko razem stanowi garnitur fundacyi rodziny Portiusów.
P a r a  w i e c z n i k ó w, jakby na pascha³, wielkich, barokowych, drewnianych, olejno na
bia³o pomalowanych, stoi na podium przed w. o³tarzem (patrz fig. )442. Trójk¹tne ich podstawy wznosz¹ siê na 3 kulach. Bardzo staranna i szlachetna robota snycerska; rzeba ornamentacyjna pokrywa ich powierzchnie. U obu górne czêci stercz¹ce s¹ ob³amane. Mo¿e pochodz¹
ze zniesionego kocio³a Jezuickiego w Kronie. Podobne br¹zowe s¹ w Krakowie w koc.
. Barbary443

T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 65a
rêkopisu: nie ma

T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 65a
rêkopisu: nie ma

T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 65a
rêkopisu: nie ma,
wyrzucone i spalone
widok w. o³tarza

Por. Ross 1972, s. 323; KZS 1977, s. 74, il. 163; £opatkiewcz 1995, s. 16-17, il. 7-8.
Podczas pobie¿nej renowacji, która prowadzona by³a w roku 2001, pod jednym z siedzisk po stronie po³udniowej odnaleziono datê 1890 oraz dwa nazwiska rzemielników, którzy dokonali przemalowania, o którym pisze
Tomkowicz.
437
Por. Ross 1972, s. 325; KZS 1977, s. 74, il. 166, 243; £opatkiewicz 1995, s. 40.
438
Pierwotnie by³a to dwuosobowa stalla kolatorska Roberta Wojciecha Porcjusza i jego ¿ony Anny z Hesnerów Porcjuszowej. Przedpiersie jej zdobi malowana personifikacja Sprawiedliwoci, por. Ross 1972, s. 325; KZS 1977,
s. 74, il. 165; £opatkiewicz 1995, s. 40; Kosiek 1997, s. 204-205, 217. il. 3-4. £awka ufundowana zosta³a bez w¹tpienia
jeszcze za ¿ycia Anny, a wiêc przed rokiem 1648, por. Kosiek 1997, s. 217.
439
B³¹d autora. Personifikacje trzech cnót kardynalnych i trzech cnót teologicznych malowane s¹ na przedpiersiach ³aw radzieckich.
440
Zob. Kosiek 1997, s. 205, il. 4.
441
£awki tej nie ma ju¿ dzi w kociele i nikt nie wie co siê z ni¹ sta³o. Najpewniej by³a to druga ³awka kolatorska,
przeznaczona do prywatnej kaplicy grobowej. Jak wynika z opisu Tomkowicza, wygl¹dem swym zbli¿ona by³a do stalli
kolatorskiej Porcjuszów, usytuowanej w nawie.
442
wieczniki, pierwotnie w ca³oci z³ocone, zosta³y usuniête z wnêtrza prezbiterium podczas restauracji
w roku 1899. Wbrew temu jednak co podaje Szyd³owski, zachowa³y siê i trafi³y one do Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. MNK I 397, 399. Wiadomoæ o nich zawdziêczamy art. kons. Piotrowi Fr¹czkowi, który aktualnie (2004
rok) prowadzi konserwacjê jednego z nich. Zob. równie¿ czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 80.
443
Tomkowicz ma tu na myli dwa wieczniki pónorenesansowe, odlane z br¹zu w 1598 roku przez Melchiora Nurmbergera w Norymberdze. Zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV, Miasto Kraków, cz. II, Kocio³y
i klasztory ródmiecia, 1, pod red. A. Bochnaka i J. Samka, Warszawa 1971, s. 99, il. 848.
435
436
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Szafy w zakrystyi, wzd³u¿ dwóch jej cian, barokowe, dobrej roboty stolarskiej, z ozdobami intarsyowanemi; wiek XVII. Szafa orzechowa pochodzi z koc. jezuickiego (Sarna, O farze
itd. str. 32)444. Jedna komoda, czyli mensa z szufladami ma byæ roboty gdañskiej (tam¿e)445.
T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 65a
rêkopisu: s¹

D w i e s t a r e p o d s t a w y drewniane do katafalku, z³o¿one w jednej z kaplic, na czarnem
tle maj¹ w p³askorzebie Or³a polskiego bia³ego, ze snopem Wazów z³oconym446.
Przedmioty metalowe
C h r z c i e l n i c a w kaplicy . Wojciecha447. Spora czara kszta³tu dzwonu przewróconego,
odlana z cyny, barokowa*, na 3 nó¿kach w kszta³cie lewków w ca³ej postaci, odlanych równie¿
z cyny, i ustawionych na 2 stopniach kamiennych448. Przykrywa cynowa lana, zawieszona jest
na ³añcuszku, zapomoc¹ którego da siê dwigaæ w górê. Na przykrywie odlany w p³askorzebie
h. Portiusów, podobny do opisanego nad drzwiami wejcia bocznego do kocio³a, i napis:
Robertus Portius Scotus civis crosnensis donavit 1634
Dzwony  patrz ni¿ej przy dzwonnicy

T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 65b
rêkopisu: M.N.

Stary z e g a r szafiasty w bocznym przedsionku kocio³a, przy kaplicy Portiusów. Nabyty
ze zniesionego koæ. Jezuitów (Sarna, Opis pow. Kronieñ. str. 268)449.
K o c i o ³ e k miedziany do umywania r¹k przedemsz¹ [sic!], w zakrystyi, zajmuj¹cy wyrób
kotlarski450.
Drzwi do przedsionka zakrystyi, ¿elazne, listwami ¿elaznemi okratowane, z zamkiem
gdañskim451.
Drzwi ¿elazne, wielkie, sztabami ¿elaznemi okratowane, zielono malowane, do przedsionka przed kaplic¹ . Piotra452.
Paramenty
Bogaty zbiór starych szat liturgicznych, z których kilka w ostatnich czasach niezbyt szczêliwie odrestaurowano.
*
Nieco pokrewne chrzcielnice cynowe, ale redniowieczne, opisano w art. Zinngusswerke in Böhmen
(berim), 2 4 ilustr. Mittelil. Z.-K. n. Folge V, str. LXXV i n.

Do dzi zachowa³y siê tylko dwie szafy z 2 po³. XVIII wieku. Jedna z nich, z malowaniem naladuj¹cym
intarsjê, przeniesiona zosta³a z kocio³a jezuitów w Kronie. Druga, intarsjowana, z ornamentem w stylu regencji,
wykonana zosta³a w 1789 roku przez Walentego Kostkê, stolarza kronieñskiego. Por. KZS 1977, s. 74, il. 174.
445
Zachowana do dzisiaj, s³u¿y do przechowywania ornatów.
446
Zob. KZS 1977, s. 74, il. 179. Obecnie wycofane z u¿ytku, przeniesione do Muzeum Rzemios³a w Kronie.
Nie nale¿¹ one jednak do wyposa¿enia kocio³a z po³. XVII wieku. Bez w¹tpienia powsta³y sto lat póniej, na co
wskazuje rokokowy ornament. Orze³ wazowski zosta³ w tym przypadku skopiowany z jakiego starszego wzoru. Móg³
byæ nim orze³ z parapetu chóru muzycznego.
447
Por. Ross 1972, s. 326, il. 6; KZS 1977, s. 78, il. 156; £opatkiewicz 1995, s. 38, il. 19; Kosiek 1997, s. 212.
448
W nowszych czasach dwa kamienne stopnie zosta³y zast¹pione kolist¹ podstaw¹ betonow¹.
449
Zegar ten by³ okresie miêdzywojennym przechowywany w skarbcu nad zakrysti¹. Obecnie nie ma go ju¿
w kociele i nie wiadomo co siê z nim sta³o.
450
Byæ mo¿e, ten w³anie kocio³ek umieszczony zosta³ póniej we wnêtrzu czary cynowej chrzcielnicy,
ufundowanej przez Porcjusza.
451
Zachowane do dzi na swym pierwotnym miejscu. por. KZS 1977, s. 71-72, il. 376.
452
Drzwi te w latach siedemdziesi¹tych XX wieku zosta³y usuniête z portalu wejciowego do kruchty po³udniowej. Silnie zniszczone i wymagaj¹ce starannej konserwacji, przechowywane s¹ od lat w przyziemiu dzwonnicy farnej.
444
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Ornat bia³y. Kolumna z haftu z³otego wypuk³ego na srebrnem tle haftowanem. Boki z tkaniny z³otej we wzór granatu z czerwonego aksamitu przetykanego misternie z³otemi nitkami.
XVI w., wspania³y, bardzo piêkny, nadniszczony.
Ornat czerwony (fig. ). Kolumna na czerwonym aksamicie: M. Boska z Dzieci¹tkiem,
w promieniach, na pó³ksiê¿ycu, haft z³oty, trochê wypuk³y453. Na tle rzucik ze stylizowanych
listeczków, aplikacya: haft z³oty na at³asie czerwonym. Zapewne pochodzi z dawnego welonu.
Przednia kolumna podobny rzucik i w rodku haftowane IHS. Boki altembas, wzór granatu na
tle aksamitu czerwonego tkany z³otem robot¹ ³añcuszkow¹454  jak ornat Batorego na Wawelu.
Wiek XVI. Ornat wspania³y, widocznie przy przerabianiu póniejszem obciêty i zmniejszony.
Mocno nadniszczony.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 65b rêkopisu:
fotogr. moja

Ornat czerwony. W kolumnie na czerwonym aksamicie nowszym aplikacya z przepysznego
starego haftu z³otego, renesansowego.

Kilka ornatów o kolumnach z wypuk³ym haftem z³otym w kwiaty stylizowane. XVII w455.
Kilka ornatów z haftem kwiatów jedwabnych kolorowych na z³otem lub srebrnem tle.
Wiek XVII. Haft le restaurowany filozel¹ kolorow¹456
Ornat o bokach z tkaniny jedwabnej z³otem przetykanej we wzór skonych kwadratów
(losange) utworzonych z biegn¹cych listeczków. W ka¿dym kwadracie rzucik kwiatu koloru
zielonego i ró¿owego. XVIII w.
Ornat zielony. Boki z aksamitu seledynowego we wzór granatu zag³êbiony (velours de
Gènes). XVIII w.
Kilka ornatów czerwonych z bogatych tkanin jedwabnych. XVII i XVIII w.
Kilka ornatów zielonych i b³êkitnych jedwabnych w kwiaty tkane srebrem.
Kapa ca³a jednostajna: na tle jedwabnem bia³o-¿ó³tawem tkane kwiaty aksamitne brunatne i b³êkitne, sp³owia³e. Pod szkaplerzem widaæ barwy ¿ywsze. Wiek XVIII. Rzecz wspania³a,
bardzo zniszczona457

T. Sz. dopisek o³ówkiem na lewym marginesie s. 66 rêkopisu:
M.N [Muzeum Narodowe]

Ornat bia³y. Ca³y haftowany jedwabiem w kwiaty barwne, jaskrawe, na tle brokatu, w kolumnie z³otego, na bokach srebrnego. XVII w. Stan dobry.

(Znaczna czêæ tych starych ornatów ju¿ przed wojn¹ 1914 r. nie znajdowa³a siê w farze kronieñskiej).

Dawny opis zakrystyi. W XVII i XVIII w. by³y 3 monstrancye srebrne z³ociste, z których jedna olbrzymia z emaliami, bogato wysadzana kamieniami per³ami i manelami*, 8 krzy¿ów i pacyfika³ów srebrnych, 36 kielichów srebrnych z³ocistych, tak¹¿ wielk¹ puszkê na komunikanty, trybularz i ³ódkê srebne,
*
Szczegó³owy opis jej z wizytacyi biskupa Sierakowskiego w po³owie XVIII w. podaje Sarny Opis pow.
Kron. 257-258. Od³amany krzy¿yk z niej z³oty znajduje siê przyprawiony do nowej monstrancyi sprawionej w koñcu
XIX w.

Fragmenty tej kolumny zosta³y przeaplikowane na nowsz¹ tkaninê, por. KZS 1977, s. 82, il. 386; £opatkiewicz
1995, s. 10.
454
W XX wieku boki tego ornatu zosta³y wtórnie doszyte do siedemnastowiecznej kolumny, por. KZS 1977,
s. 82, il. 385; £opatkiewicz 1995, s. 10, il. 4. Stan pierwotny - zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 103.
455
Kilka takich ornatów zachowa³o siê do naszych czasów, lakoniczne opisy nie pozwalaj¹ jednak na bli¿sz¹
identyfikacjê.
456
Uwaga jak wy¿ej.
457
Nie ma jej ju¿ dzi w kociele.
453
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10 par ampu³ek srebrnych. Mnóstwo kosztownych wotów. Ornatów ró¿nych kolorów 67. Kap 8. Kosztowne antependya i baldachimy. Prócz tego srebrne lichtarze i kandelabry, srebrna figura albo obraz
Mêki P. Jezusa o trzech nó¿kach na kszta³t wiecznika i wielka tablica srebrna, zawieszona w kociele
jako epitafium (z inwentarza z r. 1653, i póniejszych opisów, Sarna, O farze i dzwonach Kron. 3-8).
To wszystko przepad³o w czasie wojen szwedzkich i przy zaborze sreber w latach 1810 i 1812. Nawet
z ornatów wytapiano z³oto i srebro.

W zakrystyi przechowuj¹ jako pami¹tkê f u t e r a ³ o g r o m n y z m o n s t r a n c y i , której
odtworzeniem ma byæ monatrancya malowana na obrazie w o³tarzu Siedmiu sakramentów458.
Wed³ug wymiarów wewnêtrznych tego futera³u monstrancya owa mia³a wys. 1.50 m., a rednica
podstawy na d³u¿szej osi poprzecznej mierzy³a 0.48 m. Wed³ug tradycyi miejscowej na procesyach nosi³o j¹ 4 ludzi*.
Msza³ów kilka wielkich, piêknych druków, oprawnych w aksamit z okuciem srebrnem
i herbem Portiusa jest w zakrystyi459.
T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie
s. 67 rêkopisu:
podobno jest jeszcze
trochê ksi¹¿ek

Biblioteka kocielna, w skarbcu nad zakrysty¹. By³a niegdy w³asnoci¹ arcybractwa
kap³añskiego sanocko-kronieñskiego i mia³a byæ bardzo liczn¹. W r. 1897 by³o tam 301 ksi¹¿ek, miêdzy niemi inkunabu³y z lat 1484-1487, piêkne druki krakowskie, wroc³awskie, lwowskie, czêstochowskie, norymberskie, bazylejskie, koloñskie, antwerpskie, mogunckie, frankfurckie, ingolstadzkie, z Hagenan, Safuzy, Lugdum i Lizbony, treci kocielnej i teologicznej,
z XVI, XVII i XVIII w460.
Archiwum parafialne w skarbcu, gdzie i biblioteka, przechowywane w skrzyni461.

Dawny opis. Archiwum mieci wiele dokumentów, opisy miasta, kocio³ów, szpitali; X. [Feliksa]
Moliñskiego Acta archiconfraternitatis sacerdotalis z r. 1691 bardzo wa¿ne462. Jest to rodzaj Liber
beneficiorum ca³ej okolicy, razem kronika (£epkowskiego Listy z Galicyi, Czas 1851 r. Nr 224).
Miêdzy innemi jest tam breve papieskie z r. 1473 zachêcaj¹ce wiernych do ja³mu¿n na rzecz pogorza³ego
kocio³a paraf. w Kronie (Sarna, O farze i dzwonach kron. 1-2)

Pod posadzk¹ kocio³a s¹ groby463: w nawie w pobli¿u o³tarza Siedmiu sakramentów grób
kap³añski464, w kaplicy . Piotra grób Roberta Portiusa i jego rodziny465.
*
Mo¿e do tej monstrancyi odnosi siê zapiska o monstrancyi roboty Czymermana fabri aurarii Crac.,
wykonanej w r. 1514. Zapiskê tê widzia³ prof. Stanis³aw Krzy¿anowski w r. 1895 w rêkopisie Magistratu w Kronie
pt. Thesaurus eccl. ss. Trinitatis z r. 1534.

Futera³u tego nie ma ju¿ dzi w kociele, znajduje siê jednak w zbiorach prywatnych w Kronie.
Dzi ju¿ ich nie ma w kociele. Jeden z nich, oprawiony w aksamit, bogato zdobiony aplikacjami ze srebrnej
blachy, z tak¹¿ pasyjk¹ na froncie i gmerkiem Porcjusza powy¿ej, jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie,
por. Kosiek 1997, s. 201, il. 2.
460
Wiêkszoæ tych druków przepad³a w ci¹gu XX wieku.
461
Pomieszczenie skarbca nad zakrysti¹ jest dzi puste. Nie ma w nim ju¿ skrzyni z cennymi archiwaliami,
które  tylko w czêci  przekazano do Archiwum Diecezjalnego w Przemylu.
462
Ksiêga bractwa kap³añskiego powiatu sanockiego, z wpisami z lat 1604-1656, jest obecnie przechowywana
w Bibliotece Naukowej Akademii Nauk Ukrainy im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, rkps 1378 II. Studium na temat
dzia³alnoci bractwa kap³añskiego powiatu sanockiego w okresie przedrozbiorowym opublikowa³ F. Kiryk, Bractwo
Kap³añskie, [w:] Sanok. Dzieje miasta, red. F. Kiryka, Kraków 1995, s. 244-249.
463
£¹cznie, pod posadzk¹ znajduje siê co najmniej 11 sklepionych komór grobowych. Siedem z nich w prezbiterium, trzy w nawie i jedna w kaplicy Porcjuszów. Szeæ krypt w prezbiterium i nawie zosta³o w XX wieku po³¹czone
poprzez wykonanie przekuæ i przekopów, por. T. £opatkiewicz, op. cit., s. 149-161. Jak wynika z pomiaru Wiktora
Sikorskiego z 1899 roku, przy pó³nocnej cianie prezbiterium, w s¹siedztwie p³yty bpa Tar³y, zlokalizowana jest jeszcze
jedna (siódma) komora grobowa, która nie zosta³a po³¹czona z pozosta³ymi kryptami. Byæ mo¿e jest to zatem krypta,
458
459
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Dzwonnica. Oddzielnie od kocio³a, po po³udniowej jego stronie niedaleko prezbiteryum,
obok dzisiejszej plebanii. Budynek czworoboczny, murowany, niewysoki, nieco ciê¿ki, sk¹pe
ozdoby maj¹ cechê barokow¹. Nakryta he³mem baniastym466. Od strony ogrodu plebañskiego
ma obramienia okien kamienne, gór¹ pó³kolisto zamkniête, rzebione w stylu barokowym,
roboty kamieniarskiej grubej467. Po stronie frontowej zwróconej do kocio³a, nad wejciem
okno ma obramienie kamienne z rzebion¹ ornamentyk¹ liciast¹, p³ask¹. Nad wejciem napis
rzebiony:
DEO VNI TRINO DICAT 1637468

na lewym marginesie
s. 67 rêkopisu
doklejona kartka
z rêczn¹ notatk¹
St. Tomkowicza:
Krosno, dzwonnica
K. paraf. widok
z rys. Zubrzyckiego,
Zubrzycki, Skarb
archit, III tabl. 246

D z w o n y zawieszone na tej dzwonnicy. Pierwotnie by³y cztery, które wszystkie stopi³y
siê w po¿arze 1638 r. W r. 1639 trzy nowe sprawi³ Robert Portius (Balwierczak, Dzwony jako
przedmiot sztuki koc., Przegl¹d powsz. r. 1887, Sierpieñ, str. 240  Wysz³a te¿ odbitka). Odlali
je Szczepan Meutel i Jerzy Olivier (Sarna , Opis pow. Kron. 283)469.
Najwiêkszy Urban. Wys. i rednica dolna 1.53 m470. Waga podobno 20 cetnarów. Ton c
w redniej oktawie, pod liniami klucza wiolinowego, bardzo czysty. Pod krawêdzi¹ czapki
napis kapitalikami wypuk³ymi obiegaj¹cy po rodzaju listwy wa³eczkami ujêtej (litery podkrelone wiêksze):
Sancta Trinitas Devs miserere nobis A.D. 1639
Do³em ponad krawêdzi¹ na podobnej listwie obiega napis podobnemi literami wykonany:
Dei avxilio Stephanvs Mevtel et Georgi Olivier me fecervnt
Robervs Portivs [Scotvs] civis Crosnensis svmptu proprio restauravit
w której pochowany zosta³ biskup Stanis³aw Tar³o. Rysunek Aleksandra Gryglewskiego z 1876 roku, przedstawiaj¹cy
wnêtrze nawy (widok w kierunku chóru muzycznego), ukazuje p³ytê zakrywaj¹c¹ nieznane zejcie do krypty umieszczonej na rodku korpusu nawowego. Krypta ta nie ma po³¹czenia z pozosta³ymi, zlokalizowanymi we wschodniej
czêci nawy.
464
Jest to najwiêksza krypta kocio³a farnego, jej wymiary wynosz¹ 305x480 cm, a wysokoæ przekracza 190
cm, por. T. £opatkiewicz, op. cit., s. 151, il. 7, 9, 10.
465
Krypta Porcjuszów, niegdy dostêpna z wnêtrza kaplicy, jest obecnie niemal ca³kowicie zasypana gruzem.
Fakt ten ujawni³y nasze badania, przeprowadzone w lipcu 1996 roku. Por. T. £opatkiewicz, op. cit., s. 161.
466
Dawny widok dzwonnicy, z he³mem krytym gontem, publikuje J. Sas-Zubrzycki, Skarb architektury w Polsce,
t. 3, 1910-1911, tabl. 246. W podpisie po ilustracj¹ znajduje siê informacja, i¿ rysunek zosta³ wykonany wg fotografii
z 1860, oraz ¿e kopu³a i latarnia by³y z drzewa, gontami kryte. Otwory latarni pomiêdzy s³upkami zwieñczenia by³y
dwuna³êczami. Taki stan he³mu dzwonnicy ukazuje jeszcze rysunek, wykonany w lipcu 1890 roku, zachowany w szkicowniku Stefana Matejki, przechowywanym w Bibliotece Jagielloñskiej, zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il.105.
W koñcu XIX wieku (prawdopodobnie w roku 1893) pod kierunkiem architekta Tadeusza Stryjeñskiego przeprowadzono
prace restauratorskie he³mu dzwonnicy. Poszycie gontowe zast¹pione zosta³o wówczas blach¹ miedzian¹, natomiast
drewniane s³upki latarni  kolumnami, okutymi blach¹ miedzian¹. W wyniku restauracji nieznacznie zmienione zosta³y
proporcje he³mu, o czym przekonaæ siê mo¿na porównuj¹c starsz¹ ikonografiê oraz projekt Stryjeñskiego, którego
fotokopia, przechowywana w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, opatrzona zosta³a dat¹ 1888. Restauracja dzwonnicy
kocio³a parafialnego w Kronie nie zosta³a wymieniona wród innych prac Stryjeñskiego, zrealizowanych na prowincji.
Por. A. Woltanowski, Tadeusz Stryjeñski (1848-1943). Materia³y spucizny rêkopimiennej w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 16, 1971, z. 2-3, s. 243-244. Kolejny gruntowny
remont dzwonnicy, po³¹czony z nastêpn¹ wymian¹ pokrycia he³mu, zosta³ przeprowadzony w latach osiemdziesi¹tych
XX wieku.
467
Detale architektoniczne z czasów budowy zachowa³y siê do dzisiaj.
468
Por. Ross 1972, s. 326, KZS 1977, s. 82, il. 7.
469
Por. Ross 1972, s. 326, KZS 1977, s. 82-83.
470
Obwód krawêdzi dolnej wynosi 490 cm.
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Mniejszy Jan. Wys. i redn. dolna 1.20 m. Obwód dolny 3.90 m. Waga 15 centn. Ton
e na pierwszej linii klucza wiolinowego. Pod krawêdzi¹ czapki napis kapitalikami wypuk³ymi
(podkrelone wiêksze):
Qvi passvs es pro nobis Jesv Christe miserere nobis A.D.1639
Poni¿ej litery
S*R
Najmniejszy Marya[n]. Wys. i rednica dolna 0.94 m. Obwód dolny 3.50 m.
Waga 5 centn. Ton miêdzy g a a klucza wiolinowego. Napis w dwóch wierszach,
kapitalikami wypuk³ymi:
Svb tvvm praesidivm confvgimvs Sancta Dei Genitrix A.D. 1639
Robertvs Portivs Scotus civis Crosnensis svmptv proprio restavravit
Jakub. Waga 1 1/2 centn. By³ tu ju¿ w r. 1783 jak wiadczy inwentarz z tego roku
(Sarna, O farze i dzwonach kron. 39 nota)
Dzwonek konaj¹cych. Waga 25 funtów.
Sygnaturka, na kociele. Waga 20 funtów.
P l e b a n i a obecna jest po stronie po³udniowej kocio³a, przy dzwonnicy. Pierwotnie by³
to dom kolegium XX. Mansyonarzy, który istnia³ ju¿ w XVII w471. Plebania za, po stronie
pó³nocnej kocio³a472, zbudowana przez X. Ro¿yñskiego znajdowa³a siê tam, gdzie dzi ogródek
przy szpitalu (Sarna, O farze i dzwonach Kron. 2-3)473.

K o  c i ó ³ Niepok. Pocz. N. P.Maryi i k l a s z t o r F r a n c i s z k a n ó w
Literatura:

W³adys³aw Leon Antoniewicz, Klasztor Franciszkanów w Kronie, Lwów 1910474.
Mycielski hr. Jerzy, Cztery portrety rodziny Owiêcimów w Kociele OO. Franciszkanów
w Kronie. Sprawozdanie i wydawnictwo Wydzia³u Tow. Opieki nad polskimi zabytkami
za r. 1903, Kraków 1903.
Ten¿e, Portrety Stanis³awa i Anny Owiêcimów. To¿ sprawozdanie za r. 1910. Kraków 1911.
Peszko Stanis³aw, Obraz z o³tarza Kaplicy Owiêcimów w Kronie. Sprawozdanie Tow.
opieki nad polskimi zabytk. za r. 1912. Kraków 1913.
Szajnocha W³ad. Szkice hist. tom I. Lwów 1858 (str. 245-280): Stanis³aw i Anna Owiêcimowie.
Prawdziwa historyczna wiadomoæ s³awnego rodzeñstwa p. Stanis³awa i siostry Anny
Owiêcimów z Kunowy. Kraków 1873.
Czermak Wiktor, Stan. Owiêcima dyaryusz. Pisarze dziejów Polski. Wydawn. Akad. Umiej.
Tom XIX Kraków 1907.

Dawne kolegium mansjonarzy wzniesione zosta³o w latach 1634-1635, po czym gruntownie przebudowane w roku 1896, zatraci³o cechy stylowe. Por. KZS 1977, s. 83.
472
W tym miejscu lokalizuje j¹ protokó³ wizytacji generalnej biskupa Wac³awa Hieronima Sierakowskiego, z 1745
roku.
473
Dzi nie ma ju¿ ladu, ani po dawnej plebanii, ani po szpitalu, o którym pisze Tomkowicz.
474
Por. tak¿e Zwiercan 1979, s. 9-53. Najnowsze kompendium wiedzy na temat kocio³a i klasztoru franciszkanów w Kronie stanowi obszerna publikacja ksi¹¿kowa, bêd¹ca plonem dwudniowej, ogólnopolskiej sesji naukowej,
zorganizowanej przez Muzeum Rzemios³a w Kronie w listopadzie 1997 roku. Por. Koció³ i klasztor franciszkañski
w Kronie  przesz³oæ oraz dziedzictwo kulturowe. Materia³y z sesji naukowej Krosno, listopad 1997, Krosno 1998.
Tam¿e (s. 305-313) zebrana kompletna bibliografia przedmiotu.
471
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Widoki i reprodukcye:
Reprodukcya portretu .................................... w wydawnictwie hr. Maryi Branickiej
i hr. Jerzego Mycielskiego, Portrety polskie, Zeszyt II .......................
Widok kocio³a kronieñskiego Franciszkanów w Albumie Kielisiñskiego (29/5 1905
Ossolineum, Zbiór rycin, widoki, Teka X, Nr 1780)
Franciszkanie mieli przebywaæ w Kronie ju¿ za Boles³awa Wstydl. jako Peregrynaci (Misyonarze)
a dom ich pierwotny i koció³ek w czasie napadu Tatarów w. r. 1259 uleg³ zniszczeniu (Methodus dupl.
visitationis, w Archiwum Franc. Krak. cytowana u Antoniewicza, Klasztor itd. 5)475. Ok. r. 1378 Franciszkanie na nowo wprowadzeni otrzymali od so³tysa Jana grunt za Wis³okiem, na którym wybudowali
sobie z ja³mu¿ny klasztorek drewn.476 (Sarna, Biskupi przem., 29, A.G.Z. III, 120). Gdy w r. 1399 po¿ar
zniszczy³ ca³e to zabudowanie, konwent r. 1400 naby³ od miasta czworoboczny obszar w s¹siedztwie
murów miejskich miêdzy dwiema basztami i tu wystawili koció³ z jedn¹ kaplic¹ Przemienia P.477,
a przy nim klasztor drewniany (Z aktów Archiwum Franc. Kron., Antoniewicz, op. cit. 6). Przy kociele
za³o¿ono w XV w. bractwo Wniebowziêcia N. P. Maryi, zwane te¿ niemieckiem478, a ok. 1581 bractwo
. Anny479. R. 1591 staraniem Jerzego Mniszcha, woj. sandom., stan¹³ w miejsce drewnianego klasztor
murowany, a Franciszkanie swoj¹ posiad³oæ murem otoczyli480. Budynek okaza³y mia³ raczej kszta³t
Por. tak¿e Zwiercan 1979, s. 14; £opatkiewicz 1998, s. 46-48.
Por. Zwiercan 1979, s. 17-18; C. Niezgoda, 1998, s. 13-14; ten¿e, Franciszkanie w Kronie w wietle najstarszych dokumentów, W Nurcie Franciszkañskim, z. 7, 1998, s. 275-276.
477
W wietle nowszych badañ mo¿na przypuszczaæ, i¿ niezale¿nie od pierwotnej lokalizacji klasztoru, koció³
w którym franciszkanie sprawowali dzia³alnoæ duszpastersk¹ znajdowa³ siê na terenie miasta. Tê pierwsz¹ najstarsz¹ budowlê sakraln¹ uto¿samiaæ dzi mo¿na z kamienn¹ czêci¹ prezbiterium obecnego kocio³a franciszkanów. Wg
wszelkiego prawdopodobieñstwa budowla ta istnia³a ju¿ w pocz¹tkach XIV wieku i to ona najpewniej jest ow¹ kaplic¹
p.w. Przemienienia Pañskiego, przy której (wg póniejszej tradycji) osiedliæ siê mieli pierwsi franciszkanie. Por. £opatkiewicz 1993, s. 21-25; £opatkiewicz 1998, s. 47-48, 52-55, il. 1-7. Za wczesnym datowaniem najstarszych partii
kocio³a franciszkanów w Kronie (nawet na schy³ek XIII wieku) opowiedzia³ siê ostatnio, tak¿e T. Wêc³awowicz, G³os
w dyskusji. Uwagi na marginesie referatów Piotra £opatkiewicza i Mariusza Czuby, [w:] Koció³ farny w Kronie ,
s. 80. Z hipotez¹, uto¿samiaj¹c¹ dzisiejsze prezbiterium kocio³a z dawn¹ kaplic¹ Przemienienia Pañskiego, zgadza
siê równie¿ ostatnio Cecylian Niezgoda OFMConv., który dowodzi, i¿ Po po¿arze miasta Krosna i klasztoru franciszkanów w roku 1399, kiedy ju¿ kaplica Przemienienia Pañskiego nie by³a plebanowi potrzebna, a po spaleniu siê jej
w po¿arze miasta wymaga³a nak³adów na remonty, miasto za zgod¹ króla W³adys³awa Jagie³³y i starosty sanockiego
cibora, na probê franciszkanów sprzeda³o im tê dzia³kê, na której by³y zgliszcza kaplicy Przemienienia Pañskiego
[podkrelenie nasze]. Por. Niezgoda, Franciszkanie w Kronie , s. 281. W starszej literaturze pocz¹tki kocio³a franciszkanów w Kronie odnoszone s¹ do prze³omu XIV i XV wieku, a wiêc do czasu, w którym po po¿arze zabudowañ
klasztornych (1399) nabyli franciszkanie czworoboczn¹ dzia³kê w po³udniowo-wschodnim naro¿niku miasta, por. Antoniewicz 1910, s. 6; KZS 1977, s. 83; Zwiercan 1979, s. 20-22; Pencakowski P., Mediaeval Minorite Architecture in
Lesser Poland  Selected Problems, [w:] Gothic Architectures in Poland, Bohemia, Slovakia, and Hungary, Seminaria
Niedzickie, t. 7, 1992, s. 41, rys. 33; T. Wêc³awowicz, Ma³opolska i Ziemie Ruskie Korony, [w:] Dzieje Sztuki w Polsce,
t. 2, Architektura gotycka w Polsce, pod red. Teresy Mroczko i Mariana Arszyñskiego, Warszawa 1995, s. 78; P. Pencakowski, Architektura zakonu w. Franciszka w Ma³opolsce w epoce redniowiecza  wybrane zagadnienia badawcze,
[w:] Koció³ i klasztor franciszkañski w Kronie.., s. 36-37; A. Bosak, Franciszkanie w Kronie w kontekcie lokacyjnego za³o¿enia miasta, [w:] ibidem, s. 79-87; Niezgoda 1998, s. 17-18; Czuba, Czterofilarowy korpus nawowy kronieñskiego kocio³a OO. Franciszkanów  geneza formy, [w:] Koció³ i klasztor franciszkañski w Kronie , s. 63-77.
478
W 1492 roku stolarz Jan z ¿on¹ Ann¹ darowali bractwu Najwiêtszej Marii Panny swój ogród, le¿¹cy powy¿ej dzia³ki Micha³a Rechela. Por. Kosiek 1998, s. 259. W roku 1511 obraz Najwiêtszej Marii Panny ufundowa³ m³ynarz
Maciej G³adki, por. Leniak 2002, s. 32.
479
Por. Zwiercan 1979, s. 40-41; Kosiek 1998, s. 260-261; Leniak 2002, s. 43.
480
W rzeczywistoci murowany klasztor franciszkanów w Kronie stan¹³ wczeniej, w pocz¹tkach XVI wieku.
Budowla powsta³a z inicjatywy wp³ywowego rajcy £ukasza Wilusza i jego córki Julianny, ¿ony rajcy Jana Zeydla. Por.
Zwiercan 1979, s. 29-30. W pracach budowlanych wykorzystano kurtynê muru obronnego, o który oparto po³udniow¹
i wschodni¹ cianê klasztoru. W ten sposób w³¹czono go bezporednio w system fortyfikacji miasta, jako bardzo
istotny element jego obwarowañ. Por. Ginalski, £opatkiewicz 1994, s. 13; T. £opatkiewicz, Nad osiemnastowiecznym
planem kocio³a i klasztoru franciszkañskiego w Kronie  uwag kilka, [w:] Koció³ i klasztor franciszkañski w Kronie , s. 97. W 1591 roku, staraniem Jerzego Mniszcha, parterowy budynek zosta³ nadbudowany o piêtro. Por. Zwiercan
1979, s. 30.
475
476
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pa³acu lub zamku, ni¿ klasztoru. Na dole mieci³ dwie sale obszerne i kuchniê, a na piêtrze 6 mieszkañ
dla zakonników (Z aktów klasztornych Antoniewicz, op. cit., 7-8)481. R. 1604 powsta³o arcybractwo
Paska . Franciszka482, r. 1612 bractwo Mêki P., a r. 1613 bractwo Ró¿añca .483.
R. 1615 stanê³a kosztem Aleksandra Kowinickiego kaplica bractwa Ró¿añcowego po prawej stronie
prezbiteryum484 a gwardyan Leonard z Krakowa (1617-1656) wystawi³ kaplicê bractwa Mêki P. obok
pierwszej, wzd³u¿ nawy bocznej prawej485. On tak¿e restaurowa³ koció³, który sta³ siê jednym z piêkniejszych i ozdobniejszych ca³ej okolicy (tam¿e, 8-9). R. 1638 po¿ar czêciowy nawiedzi³ klasztor i koció³486.
W latach 1647-1648 Stanis³aw Owiêcim, ³owczy sanocki, wystawi³ dla siebie i rodziny kaplicê grobow¹ pt. N. P. Maryi, . Stanis³awa itd. a ku pamiêci Anny swej siostry przyrodniej (tam¿e, s. 10-11).
Architektem tej budowy by³ Wincenty Petroni* 487, stiukami ozdobi³ j¹ Jan Bapt. Falconi (Stan.
Owiêcima Dyaryusz. Wyd. W. Czermak, 1907 r., s. 195, 208)488. Dekoracyê wnêtrza dokoñczy³
Succatori489 (Österreich-Ungarn im Worten.-Bild, str. 704. Akta £uszczkiewicza).
*
R. 1645 do odbudowy k. Dominikanów w Przemylu powo³ano artchitectem artis muratoriae Vincentium
Pedroni Mediolanensem (ex) Krosna, qui ibidem iam sui operis monumenta ad eccl. parochliamem reliquerat
(Z kodeksu Liber continens compadiosam in conventu Praem. ord. Praedic. gestorum .... memoriam per Fr. Jacobum
Ko³kievicium A. D. 1647  notatka X. W³adys³awa Sarny). Rodzina Owiêcimów mia³a przedtem grób swój u fary
w Kronie. R. 1647 sprowadzono z Przemyla architekta cesarsk., W³ocha Petroniego, który tam fabryki niektóre
prowadzi³. Dla zrobienia miejsca na kaplicê zburzono dom Farurejowej, dewotki przy kociele OO. Franciszkanów
rezyduj¹cej. Budowê rozpoczêto 2 maja; 28 wrzenia Owiêcim obra³ w Chêcinach marmury do kaplicy u Marcina
marmurnika; 1 Padziernika zrobi³ z Baptyst¹ Falconim sztukatorem z Klimontowa uk³ad na przysz³y rok
o przyozdobienie kaplicy robot¹ sztukatorsk¹ (Z pamiêtników Stan. Owiêcima. Szajnocha Szkice I, 265-267. Tak¿e
wydane przez Czermaka w Scriptores rerum polon. Akad. Um., tom XIX r. 1907).

Na temat dyspozycji przestrzennej klasztoru w okresie nowo¿ytnym zob. T. £opatkiewicz, op. cit., s. 97-108.
Po raz pierwszy bractwo to odnotowane zosta³o w ksiêgach miejskich w roku 1606, por. Leniak 2002, s. 43.
W roku 1628 bractwo to otrzyma³o odpowiednie odpusty, por. Zwiercan 1979, s. 42; Kosiek 1998, s. 261; Leniak
2002, s. 44.
483
Bractwo Mêki Pañskiej powsta³o dziêki zabiegom mieszczan kronieñskich Jana i Jakuba £opackich,
Ró¿añcowe za  z inicjatywy gwardiana Feliksa z Che³mna, por. Kosiek 1998, s. 261; Leniak 2002, s. 44.
484
W kategoriach architektonicznych posiada ona klasyczn¹ formê grobowej kaplicy kopu³owej. Bez w¹tpienia tak¿e obok funkcji brackiej, posiada³a od samego pocz¹tku funkcjê sepulkraln¹. Pod posadzk¹ kaplicy znajduje
siê obszerna krypta grobowa, dostêpna z nawy po³udniowej, w której najpewniej spoczê³y doczesne szcz¹tki fundatora  Aleksandra Kowinickiego.
485
Por. Zwiercan 1979, s. 42; Kosiek 1998, s. 261. Na podstawie planu kocio³a i klasztoru z 1788 roku wiemy,
i¿ mia³a ona trzy przês³a, nakryte sklepieniem kolebkowo-krzy¿owym, oraz ¿e ka¿de z przêse³ kaplicy kry³ osobny
segment dachu pogr¹¿onego. Zob. T. £opatkiewicz, op. cit., s. 92, 94, rys, nr 2 i plansza B.
486
Na temat ewentualnych zniszczeñ podczas po¿aru miasta w roku 1638 nic obecnie nie wiadomo.
487
Kaplica Owiêcimów posiada bardzo obszern¹ literaturê naukow¹. Z wa¿niejszych odnotowaæ nale¿y: Ross
1972, s. 330-334, il. 7-13; M. Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1975, s. 83, il. 45; KZS 1977, s. 86-87,
il. 14-15; Zwiercan 1979, s. 46-47; A. Mi³obêdzki, Dzieje sztuki w Polsce, t. IV, Sztuka polska XVII wieku, cz. 1, Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980, s. 154-157, s. 221, il. 114, 116-119, 124, 906; Z. Gil, Problemy konserwatorskie kaplicy Owiêcimów w Kronie, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. 3, pod red. S. Cynarskiego,
Rzeszów 1995, s. 329-344; Samek 1998, s. 179-180
488
Wzi¹wszy st¹d [z Klimontowa] Baptistê Falconiego, sztukatora, jecha³em z nim do Leszczkowa majêtnoci
szwagra mego, Pana Ujejskiego, u którego kilka dni mieszkaj¹c, uczyni³em postanowienie z pomienionym sztukatorem
strony sztukowania kaplice mojej przysz³ej, da Bóg zimy. Por. Stanis³awa Owiêcima Dyaryusz 1643-1651, Scriptores
Rerum Polonicarum, t. 19 (przedmowa i przygotowanie W. Czermaka), Kraków 1907, s. 208. Na temat Falconiego
i jego pracy w Kronie por. A. Bochnak, Giovanni Battista Falconi, Kraków 1925, s. 15-16; Ross 1972, s. 333, il. 8-10;
M. Karpowicz, Sztuka polska XVII wieku, Warszawa 1975, s. 83, il. 45; ten¿e, Barok w Polsce, Warszawa 1988, s. 41,
292, il. 112-113; KZS 1977, s. 37-88, il. 15-20; J. Gajewski, Falconi w Podkamieniu oraz jego dzie³a architektonicznorzebiarskie. Problematyka artystyczna i zagadnienie odbioru, Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, z. 5, Warszawa 1993, s. 35, 44, 45,78, 80, 81, il. 31-34; Samek 1998, s. 180-187, il. 1-5.
489
Jan Succatori identyfikowany jest z Janem Falconim, por. A. Ma³kiewicz, Zespó³ architektoniczny na Bielanach po Krakowem (1605-1630), Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Historii Sztuki, z. 1, 1962, s. 167-169.
481
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R. 1704 runê³o w dwóch miejscach sklepienie kaplicy a ciana lewej nawy bocznej kocio³a zarysowa³a
siê wskutek zaciekania wody do grobów i s¹siedztwa rowu za kocio³em (Antoniewicz, op.cit., 14).
W pocz¹tkach XVIII w. dobudowano babiniec i kaplicê M. B. Murkowej wzd³u¿ fasady kocio³a
i kaplicy Owiêcimów490. W kaplicy by³ o³tarz Niepok. Poczêcia N.P.M. z cennemi wotami491. R. 1741
skradziono czêæ tych wotów i wotów na o³tarzu . Antoniego w nawie492. R. 1717 wed³ug wizytacyi
klasztornemu budynkowi grozi³a ruina. R. 1736 kosztem Jana Jab³eckiego stoln. che³ms. restaurowano
kaplicê Owiêcimów; r. 1748 zankrowano gór¹ koció³493, dano nowy chór muzyczny. R. 1769 odnowiono
kaplicê M. B. Ró¿añcowej. Na pocz. XIX w. klasztor by³ czêciowo bez dachu, opustosza³y; wiêksza
czêæ jego od 1804-1822 u¿yta by³a na magazyn wojskowy. R. 1852-1858 najbardziej zrujnowan¹ czêæ
pó³nocn¹ budynku klasztornego rozebrano i na nowo zbudowano494. W kociele dano now¹ posadzkê
kamienn¹, ca³y koció³ odczyszczono wewn¹trz i zewn¹trz i otynkowano, dachy pobito nowym gontem.
Nastêpnie odmalowano wnêtrze, a dla Stan. Owiêcima sprawiono now¹ trumnê. Po r. 1869 przeprowadzono restauracyê pomników, pod kierunkiem W³ad. £uszczkiewicza. R. 1872 po¿ar miasta dosta³ siê
do kocio³a, zniszczy³ dachy i wnêtrze. Dzwony spad³y na dzwonnicy, która znajdowa³a siê u fasady
zachodniej nad babiñcem. Runê³o sklepienie kocio³a495, ³ami¹c o³tarze. Sp³on¹³ dach na klasztorze.
Ocala³y jedynie kaplice Owiêcimów i Przemienienia P. W ci¹gu kilkunastu lat nastêpnych odrestaurowano koció³, daj¹c nowe sklepienie w prezbiteryum, podmurowuj¹c têcze, tynkuj¹c budynek zewn¹trz
i maluj¹c wewn¹trz, przyczem zakryto piêkne ciosy murów prezbiteryum (fig. ). Dach obni¿ony
pokryto blach¹496 nad babiñcem wystawiono now¹ dzwonnicê497. W r. 1890 odnowiono kaplicê Owiêcimów, naprawiaj¹c i maluj¹c sztukaterye jej wnêtrza498. O³tarz w niej zast¹piono nowym na wzór pierwotnego wykonanym i z zastosowaniem do nowego zrêbu starych ozdób499. Gdy jednak ci¹gle dalsze
ukazywa³y siê rysy i braki, ok. r. 1900 ponown¹ przeprowadzono restauracyê, w której znaczn¹ czêæ
cian kocio³a na nowo wybudowano, przywrócono dawne szkarpy, i dawne okna gotyckie, dano nowe
w oknach maswerki, zburzono r. 1903 babiniec z kaplic¹ M. B. Murkowej i dzwonnicê dla ods³oniêcia
fasady zachodniej, uzupe³niono mur szczytowy fasady, dano nowy cokó³, nowy gzyms kordonowy,
odnowiono kaplice Przemienienia i M. B. Ró¿añcowej, na tej ostatniej kopu³ê nakryto nowym dachem
blaszanym i wzniesiono latarniê kamienn¹. Zewn¹trz przywrócono Rohbau ceglany500. Wewn¹trz sprawiono nowe o³tarze drewniane w stylu gotyckim, nowe stalle w prezbiteryum gotyckie i sprzêty. Przy tych
po¿arach i przebudowach zniknê³a te¿ kaplica Mêki P.501, która by³a mo¿e czêci¹ dawnego kru¿ganku
przy po³udniowej cianie nawy502 (Antoniewicz, op. cit. 5-22 i 35).

B u d y n e k k o  c i e l n y oryentowany murowany z ceg³y (Rohbau) z u¿yciem ciosów do
czêci wa¿niejszych jak coko³y, gzymsy, czêciowo szkarpy i ocie¿a okienne itd; trójnawowy,
hallowy. Rzut poziomy i przekroje daj¹ fig.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 70 rêkopisu:
z planów rysow.
elewacya fasady
przed rest.[auracj¹]

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 70 rêkopisu:
Rzut poz. i przekroje
z planów rysowanych

490
Kaplica ta stanê³a ju¿ przed 1681 rokiem, gdy¿ od tej daty wymieniana jest w dokumentacji rachunkowej
klasztoru, por. Kosiek 1998, s. 269.
491
Por. Kosiek 1998, s. 269-270.
492
Zob. Antoniewicz 1910, s. 15; Kosiek 1998, s. 272.
493
rodki na ten cel przeznaczy³ Antoni Baranowski, stolnik dobrzyñski, por. Antoniewicz 1910, s. 15, 48;
Kosiek 1998, s. 272-273.
494
Nieco wczeniej zburzono nowo¿ytn¹ zakrystiê (zlokalizowan¹ na po³udnie od prezbiterium) oraz sklepione
ganki, za porednictwem których by³a ona po³¹czona z klasztorem i kocio³em, por. T. £opatkiewicz, s. 93-94, il. 2
495
Po¿ar przetrwa³o gotyckie sklepienie korpusu nawowego.
496
Pierwotn¹ wysokoæ dachu koció³ odzyska³ dopiero podczas prac remontowych prowadzonych w 1993 roku.
497
Dzwonnicê tê i kaplicê Matki Boskiej Murkowej rozebrano ostatecznie w latach 1903, kiedy to wg projektu
T. Stryjeñskiego przeprowadzono gruntown¹ regotycyzacjê kocio³a (zob. czêæ ilustracyjna, il. 113-116).
498
Restauracja prowadzona by³a pod kierunkiem kronieñskiego rzebiarza Andrzeja Lenika, por. KZS 1977,
s. 87.
499
Wówczas te¿ czarn¹, kontrreformacyjn¹ kolorystykê o³tarza zast¹piono brunatnym fladrowaniem.
500
Prace wykonano pod kierunkiem i wg projektu Tadeusza Stryjeñskiego.
501
Kaplicê rozebrano zapewne jeszcze w pierwszej po³owie XIX wieku, gdy¿ nie odnotowuje jej plan katastralny
miasta z roku 1851, por. T. £opatkiewicz, op. cit., s. 107.
502
Ewentualnoci takiej na obecnym etapie badañ nie mo¿na wykluczyæ.
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 71 rêkopisu: widok
fotogr. z Antoniewicza
Klasztor franciszk.
ryc. przy str. 22

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 71 rêkopisu: fasada
po³ud./zachodnia
przed rest. ost. z r.1903
z Antoniewicza Klaszt.
franc. ryc. przy str. 28
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 71 rêkopisu:
tam¿e ryc. przy str. 30

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 71 rêkopisu:
patrz ryc. przy str. 28

Wymiary zewnêtrzne (nie licz¹c szkarp): d³ugoæ 39 m. szerokoæ trzech naw 16.70 m.
Wys. murów prezbiteryum i nawy g³ównej 13 m. Wysokoæ cian naw bocznych 10.10 m. Wys.
najw. szczytu fasady zach. 21.60 m. Na fasadzie zachodniej (fig. ). ciana szczytowa z wnêkami ostro³ukowemi, z zazêbieniem obejmuj¹cem zarówno szerokoæ nawy g³ównej jak naw
bocznych*. Nawa g³ówna ujêta dwoma szkarpami wystêpuje nieco naprzód jako ryzalit. Pod
wnêkami przebiega gzyms ceglany poziomy przez szerokoæ nawy g³ównej, podczas gdy pod
cianami szczytowemi wnêk nie maj¹cemi w poziomie znacznie ni¿szym od gzymsu nawy
g³ównej best odsadzka nakryta daszkiem. Fasadê g³ówn¹ o¿ywiaj¹ 3 okna ostro³ukowe, z których
rodkowe jest wiêksze. Pod oknami biegnie gzyms kordonowy kamienny poziomy o profilu
gotyckim, przechodz¹cy te¿ na fasadê po³udniow¹ i obchodz¹cy szkarpy (fig. ). Pod wielkiem
oknem rodkowem jest portal ostro³ukowy, kamienny bogato profilowany. Szkarpy maj¹ nakrycie
ze sp³awów ciosowych z nosem okroju gotyckiego. Dwie wy¿sze zaznaczaj¹ce szerokoæ nawy
g³ównej, maj¹ jednostopniow¹ odsadzkê. ciana po³udniowa nawy ma szkarpy (na planie nie
zaznaczone) i miêdzy niemi 3 okna ostro³ukowe, stosunkowo szerokie o krzy¿ach z lasek kamiennych gotyckich.
P r e z b i t e r y u m zakoñczone 3 bokami wieloboku (fig. ) równie¿ ceglane ma wyd³u¿one w¹skie okna ostro³ukowe z laskami i w górze maswerkami kamiennemi503. Szkarpy apsydy
maj¹ po 2 odsadzki504. Prezbiteryum po stronie pó³nocnej nie ma okien. Po tej stronie przytykaj¹ doñ: zakrystya i kaplica Przemienienia P., oba budynki redniowieczne.
K a p l i c a P r z e m i e n i e n i a mia³a byæ zawi¹zkiem kocio³a klasztornego, zbudowanym
jeszcze w koñcu XIV w.505. Do naro¿nika zachodniego kaplicy tej, jakoby w przed³u¿eniu ciany têczy kocio³a i wschodniego zamkniêcia nawy bocznej pó³nocnej przypiera silna szkarpa
o bardzo znacznym wyskoku. Otwory okien ostro³ukowych zakrystyi i kaplicy po stronie pó³nocnej s¹ nowe, zarówno jak ca³a niemal powierzchnia zewnêtrzna cian nawy pó³nocnej. Do
prezbiteryum przytyka od po³udnia prócz ma³ej sionki wejcia bocznego kaplica M. B. Ró¿añcowej (widoczna na widoku kocio³a fig. ), budowa centralna na rzucie prostok¹ta, o formach barokowych, nakryta kopu³¹ z latarni¹, tynkowana zewn., o bogatym gzymsie koronuj¹cym i fryzie tryglifowym. Okna jej dwa w cianie po³udniowej, wyd³u¿one zamkniête w górze
pó³kolem; wy¿ej nad ka¿dem z nich jest gzyms poziomy kamienny profilowany, a przestrzeñ
miêdzy nim a pó³kolem okna wype³nia ornament p³askorzebiony w sztukateryi. Do nawy
pó³nocnej przytyka, tworz¹c rozszerzenie fasady zachodniej kocio³a, kaplica Owiêcimów,
budynek centralny, na rzucie poziomym kwadratu, barokowy, nakryty kopu³¹ z latarni¹, wykonany z ceg³y, tynkowany. Gzyms koronuj¹cy spoczywa na gêsto ustawionych kroksztynach.
ciany ujête s¹ szerokiemi obramiaj¹cemi listwami z tynku. Okna w dwóch kondygnacyach.
Górne pó³koliste bez obramienia, przedzielone dwoma pionowemi s³upkami fazowanymi. Ni¿ej
otwór okienny prostok¹tny, gór¹ zamkniêty odcinkiem ³uku, ma obramienie kamienne, o profi*
W szczycie zachodnim nad naw¹ po³udniow¹, w czêci jego pierwotnej, zachowanej mimo
dobudów póniejszych jest wprawiony cios z p³asko wystêpuj¹cemi znakami czy minusku³ami. Wymiary
cegie³ starych w tym szczycie: 28x13x8½ centym.
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503
Dwudzielny, trójlistny maswerk wschodniego okna apsydy, z trójlistn¹ nadwieszon¹ arkadk¹, ods³oniêty
spod zamurowania na prze³omie XIX i XX wieku, jest w ca³oci oryginalny i pochodzi z prze³omu XIV i XV wieku, por.
£opat- kiewicz 1998, s. 58-59, il. 8. Pozosta³e maswerki okien prezbiterium zrekonstruowane zosta³y w³anie wed³ug
niego.
504
Dolne, kamienne partie przypór, w 2/3 swej wysokoci, posiadaj¹ archaiczn¹, bezuskokow¹ formê, por.
£opatkiewicz 1998, s. 52, il. 2, 4.
505
Przecz¹ temu badania architektoniczne, z których wynika, i¿ obecna kaplica Przemienienia Pañskiego powsta³a dopiero po ca³kowitym ukoñczeniu kamiennego prezbiterium i zakrystii, por. £opatkiewicz 1993, s. 25; £opatkiewicz
1998, s. 57.

lu barokowym, z uszami w górnych naro¿nikach, kroksztynami pod naro¿nikami ³awy dolnej,
i trójdzielnym zwornikiem w rodku ³uku. Nad temi oknami dolnemi gzyms poziomy z trójk¹tn¹
obdasznic¹ jest podobno dodatkiem nowszym. Dach kopulasty i latarnia ciosowa z okienkami
pod³u¿nemi zamkniêtemi w górze pó³kolem, stanowi¹ zakoñczenie budynku.
Wnêtrze kocio³a. D³ugoæ 36.50 m. Szerokoæ trzech naw razem 15.70. Prezbiteryum
ma d³ugoci 15.50 m., szer. 7.20 m. Wysokoæ najwy¿sz¹ nie równ¹ z powodu dwukrotnego
poziomu o jeden stopieñ; w czêci najbli¿szej nawy 12.88 m., w rodku 12.70 m., w czêci
o³tarzowej 12.53 m. Trzy nawy d³ugoci 19.80 m. stanowi¹ budowê hallow¹ o znacznych ró¿nicach wysokoci naw. Nawa rodkowa szer. 7.50 m, ma wysokoci najw. 12.18 m. Nawy boczne
na szer. 3.20 m. maj¹ wysokoci 9.60 m. Prezbiteryum ma sklepienie pseudogotyckie o ¿ebrach
dekoracyjnych dane w nowszych czasach.

Pierwotne sklepienie redniowieczne by³o wy¿sze od obecnego, gwiadziste, na ¿ebrach kamiennych,
wychodz¹cych z nó¿ek na konsolach umieszczonych w cianach na wysokoci 9.35 m. Na zwornikach
by³y tarcze herbowe i rozety rzebiarskiej roboty. Sklepienie to zapad³o siê w po¿arze 1872 r. (Antoniewicz, op. cit. 24-25)506.

Prezbiteryum od nawy dzieli têcza, o ³uku ostrym, gotycko profilowanym; ta górna czêæ
zachowana jest w stanie pierwotnym; poni¿ej gzymsu impostowego filary boczne têczy s¹
murowane, prostok¹tne bez profilów. Pomiêdzy naw¹ rodkow¹ a bocznemi s¹ filary murowane
omioboczne z coko³ami o okrojach gotyckich, po dwa z ka¿dej strony. Na nich wsparte s¹
arkady o ³ukach ostrych, dziel¹ce nawy od siebie. Sklepienia na nawach s¹ dawne507. Na rodkowej gwiadziste na ¿ebrach kamiennych, wspartych na konsolach w wysokoci 7.05 m. od
posadzki. Sklepienia naw bocznych, równie¿ na ¿ebrach kamiennych, s¹ krzy¿owe; ¿ebra wsparte
s¹ po stronie nawy g³ównej na konsolach w wysokoci 5.40 m. Po stronie drugiej, czyli cian
bocznych, w nawie po³udniowej ¿ebra wychodz¹ równie¿ z konsol, podczas gdy w nawie pó³nocnej naprzeciw dwóch filarów omiobocznych topi¹ swój profil w dwóch s³u¿kach, p³yn¹cych
po cianie pó³nocnej a¿ do samego do³u i maj¹cych nad posadzk¹ cokó³ okroju pónogotyckiego.
Okna nawy po³udniowej, ostro³ukowe, s¹ dane po zniesieniu kaplicy Mêki P., równie
nowe s¹ otwory ostro³ukowe 3 okien wielkich fasady. W cianie pó³nocnej nawy bocznej pó³nocnej jest jedno o k n o wysoko umieszczone i zamkniête pó³kolem508. Prezbiteryum w cianie
pó³nocnej okien nie ma.
Z a k r y s t y a jest dawn¹ bezpiêtrow¹ przybudow¹ wzd³u¿ pó³nocnej ciany prezbiteryum,
kszta³tu pod³u¿nego nieca³kiem regularnego509. Nakryta jest dwoma przês³ami starych sklepieñ
krzy¿owych, gotyckich na ¿ebrach kamiennych. W cianie wschodniej otwór okna ostro³ukowego jest pierwotnym.
Kaplica Przemienienia P. przy pó³nocnej cianie prezbiteryum, stanowi¹ca jakoby przed³u¿enie zachodnie budynku zakrystyi, od niej wy¿sze, jest przestrzeni¹ prostok¹tn¹, nakryt¹ sklepieniem krzy¿owem na ¿ebrach kamiennych. W tej kaplicy, na cianie jej zachodniej na lewo

T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 73
rêkopisu: zamurowane

506
Fundacjê nowego sklepienia prezbiterium, zachowanego do roku 1872, wi¹zaæ mo¿emy z osob¹ podkanclerzego koronnego Klemensa z Moskorzewa, por. £opatkiewicz, Fundacje artystyczne Kamienieckich , s. 26-28; £opatkiewicz 1998, s. 59-61.
507
Na temat architektonicznej genezy korpusu nawowego, por. Czuba, Czterofilarowy korpus nawowy kronieñskiego kocio³a OO. Franciszkanów  geneza formy , s. 63-77.
508
Okno to zosta³o zlikwidowane podczas restauracji kocio³a prowadzonej w pocz¹tkach XX wieku.
509
Pierwotnie zakrystia by³a z pewnoci¹ bezpiêtrowa, jednak¿e ju¿ na prze³omie XIV i XV wieku zyska³a
ceglan¹ nadbudowê w postaci skarbca. Relikt wewnêtrznego glifu wschodniego okna skarbca odkryty zosta³ przez
P. £opatkiewicza w partiach strychowych nad zakrysti¹, por. £opatkiewicz 1998, s. 60.
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wchodz¹c, jest na cianie rodzaj tablicy erekcyjnej namalowanej510, z napisem, który zapewne
uleg³ kilkakrotnemu przemalowaniu, a ostatnio po po¿arze 1872 r.*
Anno D. 1376
Penes istud sacallum primitus a conse
derimt Patres et Fratres coenobii b
huius Crosnensis c de licentia Illustrissimi
ac Reverend d Dni Henrici Mora primi ex ordi
ne PP. Minorum Conventualium Episcopii
Priemislensis
Dawny opis. Niesiecki (Herbarz pols. wyd. Bobrowicza, I, 56) wspomina o jakim obrazie i inskrypcyi
w Kronie, z dat¹ 1379 r. Dzi niema ladu tego zabytku, którego mo¿e pami¹tk¹ ma byæ napis powy¿szy.
T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 73
rêkopisu: Dek.[oracja]
malarska nowoczesna

K a p l i c a M . B o s k i e j R ó ¿ a ñ c o w e j po stronie po³udniowej prezbiteryum jest przestrzeni¹ prostok¹tn¹ (6.40 x 6.70 m), nad któr¹ wznosi siê kopu³a omioboczna bez bêbna,
przejcie z prostok¹ta do omioboku stanowi¹ wysklepki. Wysokoæ cian prostych 7.30 m.
Kopu³a jest pó³kulist¹.
K a p l i c a O  w i ê c i m ó w stoj¹ca przy nawie pó³nocnej na licu fasady zachodniej kocio³a, jest przestrzeni¹ prostok¹tn¹ (7.07 x 7.90 m) zapomoc¹ pendentifów [sic] przechodz¹c¹
w górze w kopu³ê okr¹g³¹, eliptycznie wyd³u¿on¹ w kierunku pionowym. Wchód do niej jest
z nawy pó³nocnej po 7 stopniach, gdy¿ posadzka kaplicy jest o 1.50 m. wy¿sz¹ od poziomu
posadzki nawy. Wejcie o wymiarach znacznych, zamkniête w górze pe³nym ³ukiem, przyozdabia okaza³y portal barokowy z marmuru i stiuku. Sk³adaj¹ siê nañ boczne pilastry na postumentach z rzebionemi tarczami. Ich kapitele joñskie dwigaj¹ belkowanie górne i wysoki
fryz, po bokach zakoñczony wolutami. Nad gzymsem koronuj¹cym w przerwie obdasznic jest
rzebiony kartusz z tarcz¹ herbow¹ czworodzieln¹, na której herby
Radwan Brochwicz
Abdank Nowina

Tarcza jest nieco uszkodzona. rodkow¹ czêæ fryzu wype³nia p³yta marmurowa czarna
zielonawa z napisem rytym kapitalikami:
Deo vni trimo
sansmae virgini deiparae annuntiatae
s. stanislao epis: et mart: omnibusque sanctis patronis
aeternitati et piis manibus generosae
annae de Kunowa oswiecimowna
dilectissimae sorori maestissimus frater
Stanislaus de Kunowa oswiecim
mi
ss Vladislai IV polaniae ac sveciae regis avlicus
in signum perpetui nec morte ipsa extengvibilis
amoris simul et doloris
*
£epkowski w r. 1852 zanotowa³ ten napis na miejscu z nastêpuj¹cemi zmianami: a zam. primitus: prius;
b zam. coenobii:conventus; c i d wyrazy opuszczone; e tu wtr¹cono: eodem, a natomiast opuszczono nastêpuj¹ce
wyrazy: PP. Minorum Conventualium. Napis oczywicie by³ póniejszym.
510
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Napisu tego nie ma ju¿ dzi we wnêtrzu kaplicy.

tum et maioribus sibi posterisque suis
vivis oratorium, mortuis reconditorium
a fundamentis extrui fecit
anno a partu virginis M.DC.XL.VII
ciany kaplicy ujête s¹ po bokach pilastrami o kapitelach korynckich, które dwigaj¹
belkowanie, fryz i gzyms w wysokoci pod drug¹ kondygnacy¹ z oknami pó³kolistemi. Nad
tym gzymsem cztery lunety pó³koliste zakoñczaj¹ gór¹ cztery ciany. Pomiêdzy lunetami pendentify stanowi¹ przejcie (bez bêbna) do kopu³y, wznosz¹cej siê nad ko³em bogato profilowanego i silnie wyskakuj¹cego gzymsu, eliptycznie w górê wyd³u¿onej i zakoñczonej latarni¹, do
której 6 okienek wpuszcza wiat³o. ciany pionowe maj¹ obok okien dolnej kondygnacyi i po
dwóch bokach wejcia wnêki barokowo obramione. Fryz pomiêdzy kondygnacyami okien,
powierzchnie pendentifów i powierzchnia wnêtrza kopu³y, obramienia okien i wnêk, archiwolty lunet, okien pó³kolistych i obramienie tudzie¿ podniebienie ³uku portalu przyozdobione s¹
rzeb¹ ornamentaln¹ stiukow¹, z³o¿on¹ z listew podzia³ów geometrycznych, rozet, arabesków,
listeczków, jajowników, skrêtów muszlowych i wieñców owoców i kwiatów511. Na fryzie biegn¹
emblemata wojenne zgrupowane w panoplie, czêciowo za arabeski. Nad arkad¹ wejcia jest
w gipsowej rzebie, czêciowo wypuk³ej M. Boska na pó³ksiê¿ycu, na ob³okach, w postawie
siedz¹cej trzymaj¹ca Dzieci¹tko Jezus. Koronê nad g³ow¹ Madonny trzymaj¹ anio³owie (fig. ).
Nad wnêkami prostok¹tnemi cian skrzydlate pacholêta trzymaj¹ tarcze herbowe wród skrêtów, banderol i pióropuszów. Ozdobê pandentifów i podniebienia kopu³y okazuje fig. . Ca³a
ta dekorcya gipsowa*, wielkiego bogactwa, odznacza siê zarazem szlachetnoci¹ rysunku i subtelnoci¹ wykonania512.
Obrazy
W s k r z e s z e n i e P i o t r o w i n a , obraz g³ówny w o³tarzu kaplicy Owiêcimów, olejny na
p³ótnie; znacznych rozmiarów kompozycya figuralna (fig. ). W scenie bierze udzia³ wiêksza
iloæ osób, przedstawiaj¹cych Boles³awa mia³ego i dwór jego oraz publicznoæ, a miêdzy
niemi po lewym (od patrz¹cego) boku . Stanis³awa, w pozycyi klêcz¹cej Floryan Owiêcim
wród dwóch swoich ¿on i stoj¹cy Stanis³aw i Anna Owiêcimowie. Wg³êbi wród drzew rozbity
namiot, pod którym siedzi król a do niego zbli¿a siê . Stanis³aw ze wskrzeszonym Piotrowinem.
Dzie³o z po³owy XVII w., malowane rêk¹ wcale sprawn¹, mo¿e Jana Triciusza Krakowianina
(Jerzy hr. Mycielski, Portrety Stanis³awa i Anny Owiêcimów, 8), a czêciowo mo¿e znaæ w nim
drug¹ s³absz¹ rêkê artysty (Stan. Peszko, Obraz z o³tarza kapl. Owiêcimów, 22)513. Obraz ma
niema³¹ wartoæ ikonograficzn¹; stroje s¹ polskie z XVII w.  wiêksza czêæ g³ów widocznie
portretowana514.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 74 rêkopisu:
moja fotografia ma³a
moja fotografia kopu³y

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 75 rêkopisu:
Spraw. Tow. op. nad
zab. za r. 1912 fig. 2

*
Choæ bogatsza i niespokojniejsza, przypomina niektórymi szczegó³ami sztukaterie wnêtrza kaplicy
Lubomirskich na Bielanach pod Krakowem, kaplicy Wazów na Wawelu i niektórych sklepieñ naw bocznych u . Piotra
w Krakowie.
511
Por. uwagi S. Tomkowicza odnonie dekoracji kaplicy Owiêcimów w Kronie, zg³oszone na posiedzeniu
Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w dniu 26 lutego 1903 roku, SKHS, t. 8, 1911, szp. CCXIII.
512
Fragment dekoracji sztukatorskiej czaszy kopu³y zamieszcza J. Sas-Zubrzycki, Skarb architektury w Polsce,
t. 4, 1913-1916, tabl. 398. Zob. te¿ czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 123, 124.
513
Zob. S. Peszko, Obraz z o³tarza kaplicy Owiêcimów w Kronie, Sprawozdanie i Wydawnictwo Wydzia³u
Towarzystwa Opieki na Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1912, Kraków 1913, s. 17-23, il. 2.
514
Por. tak¿e M. Skrudlik, Królowa Korony Polskiej, Lwów 1930, ryc. 71; W. Tomkiewicz, Aktualizm i aktualizacja w malarstwie polskim XVII wieku, BHS, (13), 1951, nr 2-3, s. 30-31, il. 18; Ross 1972, s. 332, il. 13; KZS 1977,
s. 88, il. 227; Samek 1998, s. 188-191, il. 12-14.
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 75 rêkopisu:
Spraw. Tow. op. nad
zab. za r. 1912 fig. 3
tam¿e, fig. 4

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 75 rêkopisu:
ze Sprawozd Tow. op.
nad zab. za r. 1910
fig. 1

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 75 rêkopisu:
Antoniewicz przy str.
34 na lewo
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 75 rêkopisu:
Spraw. Tow. op. nad
zab. za r. 1910 fig. 2

W n i e b o w z i ê c i e N . P. M a r y i , w tym¿e o³tarzu, scena rozdzielona na dwa obrazy
olejne na p³ótnie. W górnej kondygnacyi o³tarza N. Panna w typie nieco rubensowskim wród
ob³oków i zastêpów anio³ów wniesiona jest do nieba. Na przyjêcie jej sp³ywa z góry Chrystus
(fig. )515.
Na predelli o³tarza zdumieni aposto³owie i . niewiasty otaczaj¹ pusty grób (fig. ).
Dzie³o z po³owy XVII w. z pracowni Triciusza, mo¿e jego pêdzla (Stan. Peszko, loc. cit.)516.
Osobne portrety umieszczono te¿ na cianach kaplicy. Dzie³o z po³owy XVII w., mo¿e
Jana Triciusa Krakowianina (Jerzy hr. Mycielski, Portrety Stanis³awa i Anny Owiêcimów,
8)517.
Portret Stanis³awa Owiêcima fundatora kaplicy Owiêcimów (fig. ), we framudze
ciany zachodniej tej¿e kaplicy, po lewej rêce o³tarza, na planie szkicowym Nr 12 [brak tego
planu]. Ten i nastêpnych 5 portretów, umieszczone s¹ w otoczeniu obramienia gipsowego framugi. Nad ka¿d¹ framug¹ gipsowy kartusz herbowy. Pod ka¿d¹ framug¹ jest kartusz gipsowy
z g³ówk¹ anio³a i tablica czarna marmurowa, z podpisem rytym kapitalikami, odnosz¹cym siê
do osoby portretowanej i jedn¹ zwrotk¹ pieni Dies irae. Portret malowany olejno na p³ótnie
przedstawia mê¿czyznê w ca³ej postaci, wielkoci nat. w okaza³ym stroju szwedzkim XVII
w. w pozie teatralnej. Bardzo zniszczony i przemalowany, odczyszczonym zosta³ w r. 1910.
Jest bliskim dzie³ Bart³omieja Strobla z Wroc³awia518, z koñca pierwszej po³owy XVII w. (Jerzy
hr. Mycielski, op.cit. 7). Na tablicy u do³u wnêki napis:
Stanislaus de Kunova Oswiecim
fundator
oro svpplex et acclivis
cor contritvm qvasi cinis
gere cvram mei finis
Kartusz nad framug¹ na tarczy czworodzielnej zawiera herby
(fig. )

Radwan Brochwicz III
Abdank Nowina

P o r t r e t A n n y O  w i ê c i m ó w n e j (fig. )519 naprzeciw poprzedniego, na szkicowym
planie Nr 7. Rozmiary, skala i materya³ jak poprzedniego, i zap. dzie³o tego¿ samego malarza
(Strobla)520. Suknia portretowanej bia³a at³asowa. Pod framug¹ napis:
Anna de Kunova Oswiecimowna
carissima fundatoris soror
rex tremendae maiestatis
qvi salvandos salvas gratis
salva me fons pietatis

Zob. Peszko, op. cit., il. 3; KZS 1977, s. 88.
Zob. Peszko, op. cit., il. 4.
517
J. Mycielski, Portrety Stanis³awa i Anny Owiêcimów w kaplicy Owiêcimów kocio³a OO. Franciszkanów
w Kronie, Sprawozdanie i Wydawnictwo Wydzia³u Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury z rok
1910, Kraków 1911, s. 3-16, il.. 1, s. 9; zob. tak¿e ¯. Pauli, Staro¿ytnoci galicyjskie, Lwów 1838-1840, s. 1-4; M. Walicki, W. Tomkiewicz, A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Manieryzm-barok, Warszawa 1971, s. 350, kat. 96-97; Ross
1972, s. 332, il. 11-12; KZS 1977, s. 88, il. 268-269; Samek 1998, s. 184-186, il. 6-7.
518
Atrybucja obrazu nadal nie zosta³a w przekonywuj¹cy sposób ustalona.
519
Zob. Mycielski, Portrety Stanis³awa i Anny , fig. 2, s. 13.
520
Atrybucja obrazu nadal nie zosta³a w przekonywuj¹cy sposób ustalona.
515
516
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Kartusz nad framug¹ na tarczy czworodzielnej zawiera herby
(fig. )

Radwan Leliwa
Abdank Osorya

P o r t r e t F l o r y a n a O  w i ê c i m a , ojca obojga poprzednich (fig. ). Na planie szkicowym Nr 10. Ten i trzy nastêpne portrety s¹ olejne na p³ótnie, wysokoci 1.05 m, szer. 0.71 m.,
przedstawiaj¹ osoby portretowane do kolan, w wielkoci nat. Wszystkie cztery pochodz¹ z jednej rêki malarza, którym mo¿e by³ Jan Tricius twórca obrazu w o³tarzu w. (Jerzy hr. Mycielski,
Portrety Stanis³awa i Anny Owiêcimów, 8; por. ten¿e Cztery portrety rodziny Owiêcimów,
18)521, a mo¿e jaki nieznany domoros³y malarz. Portretowany ma na sobie ¿upan bia³y at³asowy
i ciemno niebiesk¹ aksamitn¹ deliê, podbit¹ bia³em futrem. Stó³ nakryty jest tkanin¹ czerwon¹.
Pod framug¹ napis:
Florianus de Kunova Oswiecim
pater fundatoris
ingemisco tanqvam revs
cvlpa rvbet vvltvs mevs
svpplicanti parce devs
Radwan Abdank
Nad framug¹ kartusz czwodzielny z herbami
Bogorya Nowina

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 75 rêkopisu:
Antoniewicz przy
str. 34 na prawo
Spr. Tow. op. nad zab.
za r. 1902 przy str. 14

Portret Reginy z Kralic laskiej, drugiej ¿ony Floryana Owiêcima, a matki Stanis³awa i Jana (fig. ). Na planie szkicowym Nr 8. Strój czarny, z przodu pokryty srebrnym
haftem. Ko³nierz i mankiety bia³e. Pasek per³owy w stanie. Rêkawy spodnie bufiaste z tkaniny
jedwabnej bia³ej. Na g³owie czarny aksamitny czepiec, spod którego bia³y przezroczysty welon
spada na plecy i obwija siê oko³o szyi.
Pod framug¹ napis:
Regina de Kralice Oswiecimowa
mater fvndatoris
recordare Iesv pie
qvod svm cavsa tvae viae
ne me perdas illa die
Brochwicz III Nowina
Nad framug¹ kartusz czwodzielny z herbami
Kietlicz Kornicz

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 76 rêkopisu:
Mycielski Cztery
portrety przy str. 15

Portret Barbary Szamocianki, trzeciej ¿ony Floryana Owiêcima, matki Anny (fig. ), na
planie szkicowym Nr 9. Suknia z tkaniny jedwabnej b³êkitno zielonawej z koronkami i obszyciem blado niebieskiem i przepasuj¹cym welonem z b³êkitnej gazy. Na g³owie czapeczka czarna aksamitna z per³ami. W uszach, na szyi i na rêkach per³y i brylanty i z³ote ³añcuszki. Pod
framug¹ napis:
Barbara de Szamoti Oswiecimowa
ivste ivdex vltionis
donvm fac remissionis
ante diem rationis

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 76 rêkopisu:
Mycielski Cztery
portrety przy str. 16

J. Mycielski, Cztery portrety rodziny Owiêcimów w kociele OO. Franciszkanów w Kronie, Sprawozdanie i Wydawnictwo Wydzia³u Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury z rok 1902, Kraków
1903, s. 1-19 (portrety: Barbary, Floriana, Reginy, Jana, bez numeracji i paginacji); KZS 1977, s. 88, il. 276, 278;
Samek 1998, s. 186, il. 8-11.
521
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Nad framug¹ kartusz czwodzielny z herbami

Leliwa Ossorya
Po³ukoza Gozdawa

P o r t r e t J a n a O  w i ê c i m a , syna Floryana i Reginy ze laskich (fig. ), na planie
szkicowym Nr 11. ¯upan jedwabny, jasno b³êkitny; szuba jasno czerwona sukienna, podbita
rysiem i z rysim ko³nierzem. Pod framug¹ napis
Ioannes de Kvnova Oswiecim
preces meae non svnt dignae
sed tv bonvs fac benigne
ne perenni cremer igne
Nad framug¹ kartusz czwodzielny z herbami

Radwan Brochwicz III
Abdank Nowina

Nagrobki i epitafia w kociele
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 77 rêkopisu:
moja fotogr.

Pomnik Jadwigi z W³odków Firlejowej z r. 1611 (fig. ...)522. Na szkicowym planie kocio³a Nr 1. Pomnik przymurowany do ciany, wznosi siê na posadzce prezbiteryum, niskiem stopniem od niej oddzielony. Najw. wys. 4.75 m., najw. szer. 3.20 m. Podmurowanie i cokó³ s¹
z marmuru czarnego z p³ycinami z marmuru czerwonego. Czêæ g³ówna rodkowa jest z marmurów brunatnych ró¿nych odcieni. Obramienia i gzymsy górne z piaskowca szarego. Wazon
wieñcz¹cy zakoñczenie w górze jest dodatkiem nowszym. Kompozycya architektoniczna barokowa, okaza³a i powa¿na. Le¿¹cy pos¹g kobiecy, wielkoci naturalnej (d³ugoæ 1.63 [m]); odznacza siê spokojem uk³adu, szlachetnoci¹ pojêcia i piêknoci¹ rysów. Dwaj Anio³owie na
obdasznicach usadzeni trzymaj¹ ka¿dy tarczê fantastycznie barokowego kszta³tu, z herbami
bardzo p³asko rzebionymi; na jednej (lewej) Lewart Firlejów, mniej podobny do lamparta ni¿
do lwa wspiêtego Bombeków, z ogonem za grzbietem w górê zadartym, ale w koronie na
g³owie; na drugiej Bonerowa*.
W rodku pomiêdzy obdasznicami jest na kartuszu tarcza czworodzielna z herbami**. Napis
podzielony jest na 2 czêci. Na cokole pod sarkofagiem z lePrawdzic Jelita
¿¹cym pos¹giem jest w obramieniu kartuszowem o zawijaPilawa Rogala
nych wyciêciach, na tablicy protok¹tnej z czarnego marmuru napis ryty (kapitalikami, podkrelone litery wiêksze)523:
*
**

Matk¹ fundatora pomnika, a mê¿a zmar³ej, by³a Zofia Bonarówna.
S¹ to herby rodziców i babek, ojczystej i macierzystej, zmar³ej: W³odków, Zamojskich, Kamienieckich
i Orzechowskich h. Rogala.
522
Ten cenny zabytek wczesnobarokowej rzeby nagrobnej doczeka³ siê bardzo bogatej literatury: Antoniewicz
1910, s. 36-37; S. Tomkowicz, Przyczynki do historyi kultury Krakowa w pierwszej po³owie XVII w., Lwów 1912, s. 116118; F. Kopera, Rzeba schy³ku Odrodzenia i w epoce baroku, [w:] Polska, jej dzieje i kultura, t. 2, Warszawa 1928,
s. 417; M. Karpowicz, Rzeba oko³o roku 1600-1630, [w:] Sztuka oko³o roku 1600. Materia³y Sesji Stowarzyszenia
Historyków Sztuki zorganizowanej w Lublinie w roku 1972, Warszawa 1974, s. 64, il. 7; ten¿e, Il filione dellarte polacca
del seicento, [w:] Barocco fra Italia e Polonia, Warszawa 1977, s. 102-103; ten¿e, Artisti ticinesi in Polonia nel600,
Bellinzona 1983, s. 39-42; ten¿e, Barok w Polsce, Warszawa 1988, s. 22, 281, il. 23; ten¿e, Kilka obserwacji o autorze
nagrobka Firlejowej w kociele franciszkanów w Kronie, [w:] Koció³ i klasztor franciszkañski w Kronie s. 169-177.
523
W roku 2001 art. kons. Przemys³aw Michalski rozpocz¹³ kompleksow¹ konserwacjê nagrobka Firlejowej.
Prace maj¹ byæ zakoñczone w roku 2002. Do chwili obecnej, z powierzchni wapienia piñczowskiego i marmuru usuniêto warstwy przemalowañ olejnych, sztablatury gipsowo-pokostowe oraz rozleg³e zanieczyszczenia i przebarwienia
powsta³e w wyniku po¿aru z 1872 roku.
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Siste gradv viator. Ecce in hoc tumvlo molli coposta pace qviescit
Hedvigis Firleiowna (sic) in qva natvra virtvs fortvna certati oia svmma
Cogesserat antiqva domo prognata pre Stanislao W³odek palat. be³sen.
Halicien. et colomien. capit. Matre Elizabeth magni Joanis Zamoscii can
celarii atq3 exercitus dvcis sorore in Firleorv nobilissimam invpserat
domv qvam faecvda (sic) prole beavit: pietate morv svavitate animi magnitvdine
Raraq3 prvdentia svpra foemina excellvit. sed proch (sic) dolor intermedia co
nubii atq3 charissimor. pignor. solatia vi morbi extincta ex hac vita
ad imortalem migravit anno dni 1609 die 2 Maii aetatis 36 Petr9 Firlei
Castellan9 zavichoscesis charissimae cosorti hoc perene desiderii at
Q3 amoris monvmentvm tot9 in lacrimas effvsvs posvit
Na dolnej czêci coko³u na za³omku p³askim ponad gzymsem górny podmurowania coko³u napis du¿emi piêknemi literami ryty:
LVGANO524. REITINO DE. LVGANO ITALIANO. FECIT AD 1611 CRACOVIAE
Napis ten obiega za³amki pod stylobatami kolumn.
Na rodkowej czêci podmurowania coko³u dwie prostok¹tne tablice z czarnego marmuru
bez obramieñ, obok siebie. Napis ryty (kapitalikami jednej wielkoci) na lewej (od patrz¹cego):
CONDITVR HOC TVMVLO PIETAS ELEGANTIA MORVM
CONIVGIIQ3 FIDES ET SINE LABE PVDOR
MAIORVM DECORA AEQVAVIT VIRTVTIBUS AMPLIS
HEROINA FVIT DOTIBVS EXIMIIS
PAVPERIBVS NVNQVAM FVIT EIVS DEXTERA CLAVSA
MVLTA DEDIT TEMPLIS, MVLTA SACROSQ3 VIRIS
na drugiej dalszy ci¹g:
INGENIVM SVPRA SEXVM FVIT ACRE SAGAXQ3
PROVIDA CONSILIO IVDICIOQ3 GRAVIS
OSSA TEGIT TVMVLVS SED SPIRITVS AETHERA SCANDIT
PASTITUR ASPECTV LAETVS OVANSQ3 (?) DEI
FERTE ROSAS VIOLAS TVMVLVMQ3 ASPERGITE FLETV
SVAVIS VT VRNA OLEAT LAETAQ3 VERNET HVM9
P o m n i k J a n a K a m i e n i e c k i e g o +1560 (fig. )525, na szkicowym planie Nr 2, obok
poprzedniego, ju¿ w s¹siedztwie schodów o³tarza w. Najw. wys. 4.34 m, najw. szer. 3.00 m. Jest
on z piaskowca, wyk³adany tablicami z marmuru ró¿owego p³yta skona z p³askorzebion¹
figur¹ rycerza jest z marmuru pstro brunatnego. Kompozycya prosta i szlachetna, rzeba figuralna

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 78 rêkopisu:
moja fotogr.

Zdaniem M. Karpowicza, na dolnej czêci coko³u wykute musia³o byæ niegdy pierwsze imiê rzebiarza
(Giovanni), natomiast wielokrotnie i b³êdnie odczytywane imiê drugie  powinno brzmieæ Lucano (od w³oskiego Lukian),
a nie Lugano (które w dalszej partii inskrypcji oznacza miasto, z którego artysta pochodzi³). Por. Karpowicz, Kilka
obserwacji , s. 168.
525
Ten cenny zabytek renesansowej rzeby nagrobnej doczeka³ siê obszernej literatury: Antoniewicz 1910,
s. 38-40; F. Kopera, Jan Maria Padovano, Prace Komisji Historii Sztuki, t. 7, 1937-1938, s. 252-253; M. Zlat, Le¿¹ce
figury zmar³ych w polskich nagrobkach XVI w., [w:] Treci dzie³a sztuki. Materia³y z sesji Stowarzyszenia Historyków
Sztuki, Gdañsk 1966, Warszawa 1969, s. 99 nn, il. 1-3; ten¿e, Typy osobowoci w polskiej sztuce XVI w., [w:]
Renesans. Sztuka i ideologia. Materia³y z Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN, Kraków, czerwiec
1972 oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce, listopad 1973, Warszawa 1976, s. 261-263;
524
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artystyczna. Pole rodkowe ujête jest w listwê prostok¹tn¹ rzebion¹ w delikatny wzór meandru.
P³yta marmurowa z rzeb¹ rycerza ma te¿ swoje obramienie z piaskowca, na którem ryty jest
jeszcze subtelniejszy ornament arabeskowy. Pomnik zniszczony po¿arem i restauracyami526.
Nad samym gzymsem koronuj¹cym, na drugim stopniu p³askiego cz³onka nasady szczytowej
z wolutami527, wykuto piêknemi du¿emi literami renesansowemi [napis], którego dwie po³owy
przedzielone s¹ ryzalitem o ma³ym wyskoku tej szczytowej nasady:
IOANNES MARIA ITALVS

DE PADVAE (sic) FECIT

Na cokole, na tablicy prostok¹tnej z marmuru ró¿owego napis ryty (kapitalikami, podkrelenie wiêksze, dwa razy podkrel. jeszcze wiêksze). Litery znacznie wiêksze wyró¿niaj¹ce siê
w dwóch przedostatnich wierszach tworz¹ chronostych sk³adaj¹cy siê na datê 1560.
Ex procervm albo Sarmatiae Kamienieczki Ioanes
Virtvtvm fama clarvs vbiq loci
Debita natvrae persolvens astra petivit
Annvm bis ternvm terdecimvm q3 ferens
Mensis secvndi nonarvm nocte recessit
Annvm labentem littera Magna Docet

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 79 rêkopisu: albo
fotogr. z Antoniewicza,
str. 42, albo rysunek
z £oziñsk. sztuka lwow.
str 124.

Spiritvs aeterna feLiX in pace qviescit
Crosnensis (sic) templvm nobile corpvs habet

P o m n i k m a t r o n y, prawdopodobnie B a r b a r y z K a m i e n i e c k i c h M n i s z c h o w e j ,
z XVI w.*(fig. ), na szkicowym planie Nr 3, wmurowany w cianê po³udniow¹ prezbiteryum
w pobli¿u o³tarza w528. Najw. wys. (od posadzki licz¹c, nad któr¹ zaczyna siê w niewielkim
*
W braku napisu ró¿ne co do tego czyniono domys³y. W³ad. Leon Antoniewicz w dzie³ku Klasztor
Franciszkanów w Kronie str. 40-42 powiêca tej sprawie obszerne dochodzenia i stara siê wykazaæ, ¿e pomnik
mo¿e jedynie odnosiæ siê do Barbary ¿ony Miko³aja Mniszcha, podkom. w. kor., a córki Marcina Kamienieckiego
kaszt. lwow., woj. podol., hetmana .................... [tu zostawione wolne miejsce  chodzi o hetmana polnego koronnego],
i Jadwigi Sienieñskiej.

KZS 1977, s. 85, il. 335, 339; H. Kozakiewiczowa, Renesans w Polsce. Jan Maria Mosca zw. Padovano, Warszawa
1983, s. 22-25, il. 25; ta¿ sama, Rzeba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1984, s. 104, 109, 112, 115, 120, il. 159-160;
P. £opatkiewicz, Fundacje artystyczne Kamienieckich dla kocio³a franciszkañskiego w Kronie. Uwagi na marginesie
odkrycia redniowiecznych malowide³ ciennych, Biblioteka Kronieñska, seria zabytki, z. 7, Krosno 1995, s. 23-25;
I. Sapetowa, Nagrobki Kamienieckich w kociele Franciszkanów w Kronie. W krêgu artystycznego i ideowego oddzia³ywania mauzoleum ostatnich Jagiellonów, [w:] Koció³ i klasztor franciszkañski w Kronie , s. 139-152.
526
Nagrobek by³ konserwowany w latach 1998-2000 przez art. kons. Marka Goszty³ê w Krakowa. Podczas konserwacji usuniêto pow³oki pokostu i warstw malarskich, na³o¿one po po¿arze w roku 1872, doczyszczono wapieñ
piñczowski i czerwony marmur wêgierski oraz scalono kolorystycznie wszystkie uzupe³nienia form architektonicznych
i rzebiarskich.
527
Rysunek zwieñczenia nagrobka Jana Kamienieckiego zamieszcza J. S. Zubrzycki, Skarb architektury w Polsce, t. 3, 1910-1911, tabl. 257.
528
Ten interesuj¹cy zabytek rzeby nagrobnej doczeka³ siê obszernej literatury: M. Potocki, Sprawozdanie
z czynnoci konserwatorskich za czas od 1870-1874 roku, Lwów 1874, s. 18; W. £oziñski, Sztuka lwowska w XVI
i XVII wieku. Architektura i rzeba, Lwów 1898, s. 128-130, il. 64; Antoniewicz 1910, s. 40-42; M. Gêbarowicz, Studia
nad dziejami kultury artystycznej pónego renesansu w Polsce, Toruñ 1962, s. 54-56, 133-134; J. T. Frazik, Sztuka
ziemi przemyskiej i sanockiej oko³o roku 1600. Uwagi o wykonawcach, [w:] Sztuka oko³o roku 1600. Materia³y Sesji
Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej w Lublinie w roku 1972, Warszawa 1974, s. 210; KZS 1977, s. 85,
il. 337; Sapetowa, Nagrobki Kamienieckich w kociele Franciszkanów w Kronie ,. s. 153-167, il. 8-16.

118

oddaleniu, 7 m; najw. szer. 3.75 m. By³ z marmuru szarego bia³o prêgowatego (£epkowskiego
noty z r. 1852). Obecnie wskutek po¿aru i restauracyj bardzo zniszczony, niemal ca³y zacementowany i pokostowemi farbami pokryty, przez co zatraci³y siê do niepoznania zarówno cechy jak
barwy materya³u i nawet formy rzeby529. Wiele szczegó³ów przepad³o, a miêdzy nimi zapewne
napisy. W oryginalnej postaci zachowa³a siê powierzchnia p³yty rodkowej z postaci¹ le¿¹cej
matrony. Nowo dodane s¹ (podobno po po¿arze 1872 r.) zakoñczenia i wazony530, i tablice
alabastrowe, w miejscach gdzie zap. by³y dawne napisy. Napisów odnosz¹cych siê do zmar³ej
uczczonej pomnikiem nie ma ladu. Na górnej nasadzie attykowej nad gzymsem koronuj¹cym,
wród wolut pod obdasznic¹ wy¿szej kondygnacyi kartusz barokowo obramiony z tarcz¹ eliptyczn¹ czworodzieln¹, na której herby
Pilawa Dêbno
Abdank Jelita
Dawne opisy. Napisów nie by³o ju¿ w r. 1852 (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1852). Natomiast jeszcze
w r. 1874 zanotowano podpis rzebiarza, twórcy pomnika (Mieczys³awa Potockiego Sprawozdanie
konserwatorskie w zbiorach Zak³. Ossoliñskich, rêkop. Nr 2250). Podpis ten brzmia³: IACOBUS TRWALY
LEOPOLIENSIS FECIT. Ten Trwa³y pracowa³ we Lwowie ok. r. 1600, a mo¿e i przedtem. Nale¿a³ do grupy
rzebiarzy Kaplicy Boimów we Lwowie (£oziñski, Sztuka lwowska, str. 128-130). Starowolski w Monumenta nie podaje napisu, który by mo¿na odnieæ do tego pomnika.

529
Nagrobek by³ gruntownie konserwowany w latach 1994-1997 przez art. kons. Alberta Goliñskiego i art.
kons. Marka Goszty³ê. W wyniku prac konserwatorskich usuniête zosta³y warstwy cementu i szpachli gipsowo-pokostowych, tym samym ods³oniêto oryginalne tworzywo (wapieñ i bia³y alabaster), z którego elementy nagrobka zosta³y
wykute, por. P. £opatkiewicz, Prace konserwatorskie w województwie kronieñskim w latach 1991-1994, Ochrona
Zabytków, 1996, nr 2, s. 214; M. Goszty³a, Wybrane problemy konserwacji kocio³a OO. Franciszkanów w Kronie
w latach 1993-1997, [w:] Koció³ i klasztor franciszkañski w Kronie , s. 131-135, il. 5-8. W trakcie prac konserwatorskich prowadzonych w 1994 roku, w obrêbie zwieñczenia nagrobka, na po³udniowej cianie kocio³a ujawnione
zosta³y relikty redniowiecznych malowide³ ciennych, pochodz¹cych z trzech faz historycznych. Po ca³kowitym ods³oniêciu i wstêpnych zabiegach konserwatorskich, p³at malowid³a o powierzchni ok. 3,5 m2, zosta³ stransferowany na
przenone podobrazie. Obecnie eksponowany jest we wnêtrzu kaplicy Przemienia Pañskiego. Jak dowodz¹ przeprowadzone równolegle badania technologiczne i historyczno-artystyczne, najstarsza warstwa malowid³a z przedstawieniem Mêczeñstwa w. Sebastiana powsta³a ok. 1402 roku i jest pozosta³oci¹ wielokwaterowego cyklu hagiograficznego, zdobi¹cego niegdy wnêtrze prezbiterium, ufundowanego przez podkanclerzego Klemensa z Moskorzewa,
w³aciciela zamku Kamieniec, protoplasty rodu Kamienieckich. Bezporednio na starszym malowidle zalega³a kolejna
warstwa, bêd¹ca najpewniej pozosta³oci¹ ciennego epitafium Jana Kamienieckiego (zm. 1513), prawnuka podkanclerzego Klemensa, brata hetmana koronnego Miko³aja Kamienieckiego oraz hetmana polnego Marcina Kamienieckiego. Fundatork¹ epitafium by³a najpewniej ¿ona Jana  Anna z Buczackich Kamieniecka. W chronologicznie
najm³odszej warstwie malarskiej odnaleziono fragment kolejnej inskrypcji epitafijnej, odnosz¹cej siê do starosty sanockiego Klemensa Kamienieckiego, zmar³ego w 1536 roku. Por. £opatkiewicz, Fundacje artystyczne Kamienieckich ; ten¿e, Zabytki dawnego malarstwa ciennego z terenu województwa kronieñskiego. Wyniki odkryæ z lat
1991-1995, g³ówne problemy konserwatorskie i perspektywy badawcze, [w:] Malarstwo monumentalne Polski po³udniowo-wschodniej, Rzeszów 1995, s. 29-30; ten¿e, redniowieczne malarstwo monumentalne Polski po³udniowowschodniej  przegl¹d najwa¿niejszych zabytków, [w:] ibidem, s. 18-19, 21-22; ten¿e, Zabytki dawnego malarstwa
ciennego z terenu województwa kronieñskiego, [w:] Dzieje Podkarpacia, t. 1, Krosno 1996, s. 61-62. Kontynuacja
badañ nad malowid³ami franciszkañskimi umo¿liwi³a wskazanie artysty, który ok. 1513 roku wykona³ epitafium Jana
Kamienieckiego. Wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa by³ nim Stanislaus pictor, czynny w Kronie do 1524 roku.
Por. P. £opatkiewicz, Kim by³ twórca pónogotyckiego epitafium ciennego Jana Kamienieckiego w kociele franciszkañskim w Kronie? Przyczynek do dziejów malarstwa kronieñskiego w pierwszej æwierci XVI wieku, [w:] Koció³
i klasztor franciszkañski w Kronie , s. 109-123. Na temat malarza Stanis³awa por. tak¿e Leniak 1999, s. 71.
530
Mowa tu o dwóch klasycyzuj¹cych wazonach, ustawionych po po¿arze na skrajnych postumentach kondygnacji dolnej nagrobka. Pierwotnie ustawione by³y na nich alabastrowe figury dwóch Ewangelistów (£ukasza i Marka).
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s. 79 rêkopisu:
fot. moja lepiej
z Antoniewicza, Klaszt.
Franciszkanów str. 45
bo ca³y

P o m n i k J a n a J êd r z e j o w s k i e g o i E l ¿ b i e t y ¿ony jego, z XVI w. (fig. )531 na
szkicowym planie Nr 4, wmurowany w cianê pó³nocn¹ nawy pó³nocnej mniejwiêcej naprzeciw pierwszego filaru lewego od têczy, przy którym ambona. Najw. wysokoæ 5.90 m.; najw.
szer. 3.27 m. Jest on z piaskowca ale przez po¿ary bardzo zniszczony, zosta³ powleczony warstw¹
tynku czy cementu, tak, ¿e ju¿ w r. 1857 mylano, i¿ jest z masy gipsowej (Raport urzêdowy
niem. z r. 1857 w aktach konserwatorskich £epkowskiego)532. W czêci coko³owej, miêdzy
stylobatami kolumn w zag³êbieniu jakby póniej wy¿³obionem p³yta skona z p³askorzeb¹
kobiety le¿¹cej. Pod ni¹ tablica na napis, czy miejsce na tablicê. Wy¿ej pomiêdzy dwoma pó³kolumnami ¿³obkowanemi o kapitelach joñskich, w obramieniu z wi¹zek lici czy dzwonków
kwiatowych zag³êbione pole prostok¹tne, którego doln¹ po³owê zape³nia p³yta skona z p³askorzebionym rycerzem le¿¹cym ale wspartym na prawym ³okciu i trzymaj¹cym obur¹cz miecz.
Nad stopami wielki szyszak z wizierem. W górnej po³owie pola p³askorzebiona g³owa skrzydlata
anio³a miêdzy dwoma rozetami. Podniebienie górnego obramienia wnêki zdobi szereg zwieszonych rozet. Wy¿ej belkowanie, fryz z miejscem na tablicê napisu a nad gzymsem koronuj¹cym
druga kondygnacya zwê¿ona wród wolut, zakoñczona gzymsem poziomym, nad którym kartusz
barokowy trzymany przez dwóch stoj¹cych puttów z herbem rzebionym Jastrzêbiec. Wszystko
zakoñcza rodzaj palmety wachlarzowatej. Na polu prostok¹tnem drugiej kondygnacji pod herbem
a miêdzy wolutami napis ryty na p³ycie kamiennej pobielonej, zdaje siê poprawiany nieudolnie
po po¿arze r. 1872 i ca³y gipsem powleczony. Niektóre litery mniejsze wpisywane miêdzy
literami albo w litery najbli¿sze:
TV LE¯Y  VRODZONY  PAN  IAN  IENDRZE
IOWSKY  S SLACHETN¥  HELZBYET¥  MAL¯O
K¥  SW¥  DZIEDZIC  POTOKA  ARENDARZ KLVCZA  BE
SKIEGO  S CZNOTLIWYCH  POSTEMPKOW WIELKIEY
PRZYIAZNI  Y  ZACHOWANIA V LVDZI CZ£OWIEK
VMARL533  W LIECIECH ....... DNIA ........ ROKV ...........*
W rzebach figuralnych pomnika rozró¿niæ mo¿na dwa odrêbne d³óta: postaæ rycerza jest
lepszego rysunku i wykonania, podczas gdy na ni¿ej umieszczonej p³ycie postaæ kobiety uk³a*
X. W³adys³aw Sarna, Opis pow. kronieñskiego, strona 298 podaje datê mierci, jakoby odczytan¹
dawniej, zanim uleg³a zniszczeniu przez po¿ar i restauracyê: umar³ w leciech 47 dnia 6 stycznia 1691. Lecz odczytanie to
nie zas³uguje na wiarê. Sprzeciwia siê temu styl wczeniejszy pomnika i wiadomoæ, ¿e Jêdrzejowski ¿y³ w XVI w.,
a pomnik istnia³ ju¿ w r. 1598 (Antoniewicz, Klasztor franciszkañski w Kronie, str. 44).

Ten interesuj¹cy nagrobek posiada wyj¹tkowo skromn¹ literaturê naukow¹. Nikt równie¿, jak dot¹d, nie
podj¹³ próby ustalenia jego artystycznej proweniencji. Por. Antoniewicz 1910, s. 43-44; Ross 1972, s. 330; KZS 1977,
s. 85, il. 336, 340.
532
Mimo up³ywu czasu nagrobek ten w dalszym ci¹gu nie doczeka³ siê profesjonalnej konserwacji. Na obecnym
etapie rozpoznania ustaliæ mo¿na, i¿ podstawowym tworzywem monumentu jest wapieñ piñczowski.
533
Jan Jêdrzejowski przyby³ do Krosna w latach siedemdziesi¹tych XVI wieku, jako dziedzic Potoka. Spore
dochody osi¹ga³ z dzier¿awy m³yna miejskiego i handlu we³n¹. Za sw¹ siedzibê obra³ dom po Pawle aptekarzu, zlokalizowany w rynku kronieñskim, por. Leniak 1999, s. 109, 115-116. W 1593 roku naby³ dom przy ul. Piekarskiej, znajduj¹cy
siê w op³akanym stanie, a w roku 1595 zakupi³ dom przy ul. Sukienniczej i ogród na Przedmieciu Ni¿nym. O¿eni³ siê
z El¿biet¹, pasierbic¹ Walentego Rodowskiego, mieszczanina krakowskiego. Zmar³ w 1598 roku, egzekucjê testamentu
pozostawiaj¹c rajcom  Marcinowi Majerowi i Janowi Dimiñskiemu. Tylko skromn¹ czêæ swoich posiad³oci przekaza³
synom  Maciejowi i Aleksandrowi oraz bratu Stanis³awowi Jêdrzejowskiemu, rotmistrzowi lisowczyków. Wdowa po
nim, El¿bieta, poczyni³a bogate zapisy na rzecz mansjonarzy, franciszkanów i przytu³ków dla ubogich, por. Leniak
1992, s. 97; Leniak 2002, s. 33.
531
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dem i pobie¿nem wykonaniem np. r¹k znamionuje mniej wprawn¹ rêkê534. W zgodzie z tem
przypuszczeniem jest, ¿e ca³a ta dolna rodkowa czêæ pomnika z p³yt¹ p³askorzebion¹ i pusta
tablica pod ni¹ wydaje siê wprawion¹ póniej do gotowego wczeniejszego pomnika. Byæ mo¿e,
i¿ pomnik wykonany by³ dla mê¿a, a dla postaci ¿ony, która go prze¿y³a, póniej zrobiono
w nim miejsce535.
E p i t a f i u m z drugiej po³owy XVIII w. A n t o n i e g o B a r a n o w s k i e g o 536 i ¿ony jego
Jadwigi z Ankwiczów 2o Mietelskiej i syna jej Stanis³awa Mietelskiego537 (na szkicowym planie
Nr 5). Na fasadzie g³ównej kocio³a (niegdy w bêd¹cym przed ni¹ przedsionku), po dwu bokach
wejcia tablice marmurowe czarne, prostok¹tne, bez ram, które mo¿e tworzy³y niegdy czêci
jednej ca³oci, a w ka¿dym razie maj¹ zwi¹zek ze sob¹. Na tablicy po prawej [w rzeczywistoci
 po lewej] rêce wchodz¹cego napis ryty kurrentem antykw¹ (majusku³y podkrelone):
D. (h. Grzyma³a) O. (hh. Ostoja i Abdank na tarczy dwudzielnej) M.
W. Antoni z Baranowa Bara
nowski Stolnik Dobrzyñski
Zakonu . Franciszka kocio³a tego y
wielu innych osobliwy dobrodziey wie
ku swego 61 umar³ w Targowiskach d. 27
Maja 1751 w tym tu grobie z woli swoiey za
¿ycia sobie wymurowanym z³o¿ony.
W. Jadwiga z Ankwiczów 1mo Baranow
ska 2do voto W. Woyciecha Mietelskiego
£owczego Lubaczewskiego dóbr Tar
gowisk cu Att. dziedzica ma³¿onka ¿ycia po
bo¿nego wieku swego 45 umar³a d. 3 listo:
1763 w tym¿e grobie z mê¿em pierwszym
Podejmuj¹c próbê wskazania artystycznego rodowodu nagrobka Jêdrzejowskich, zwróciæ nale¿y uwagê na
dzie³a wykonane w pracowni Santi Gucciego, z których na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza (niemal identyczne z kronieñskimi), p³yty nagrobne Andrzeja i Barbary Firlejów, z ich nagrobka w Janowcu, wykonane przez Gucciego w latach
1586-1587, por. A. Fischinger, Santi Gucci, architekt i rzebiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969, s. 45; zob. tak¿e
K. Mikocka, Nagrobki Stefana Batorego i Anny Jagiellonki w katedrze wawelskiej. Kilka uwag i hipotez, Rocznik Historii Sztuki, t. 14, 1984, s. 88-91, il. 6-7. Nagrobek Firlejów w Janowcu powsta³ co najmniej 10 lat wczeniej, ni¿
nagrobek Jêdrzejowskich w Kronie. St¹d te¿ znaczne ró¿nice zachodz¹ w opracowaniu samej architektury monumentu
(w Kronie jest ona zdecydowanie bardziej sklasycyzowana). Nagrobek Jêdrzejowskich wykazuje jednak zwi¹zki
tak¿e z póniejszymi realizacjami Gucciego, zw³aszcza z nagrobkiem Stefana Batorego (z 1595 roku), z którym ³¹czyæ
mo¿na opracowanie trzonów i kapiteli kolumn, jak równie¿ wprowadzenie plastycznych rozet, umieszczonych powy¿ej
p³yty Jêdrzejowskiego oraz w podniebiu belkowania, a w przypadku nagrobka królewskiego  w pod³uczu arkady.
535
Ewentualnoci takiej nie sposób wykluczyæ, jednak¿e tekst inskrypcji wskazuje raczej na jednoczesne ufundowanie dwóch p³yt nagrobnych, po³¹czonych wspóln¹ architektur¹ nagrobka. Fundatork¹ monumentu mog³a byæ El¿bieta
Jêdrzejowska, jednak¿e brak daty mierci Jana Jêdrzejowskiego wskazuje, i¿ fundacja mog³a mieæ miejsce jeszcze za
jego ¿ycia. Byæ mo¿e, wiêcej informacji w tej kwestii uzyskaæ bêdzie mo¿na podczas przysz³ych prac konserwatorskich.
W tym miejscu warto przytoczyæ informacjê podan¹ przez Antoniewicza, i¿ w roku 1636, Florian ze Siedlisk Owiêcim
zapisa³ 60 z³p. na wsi Potok na dwie msze co tydzieñ i przytem uzyska³ pozwolenie na przyozdobienie grobu Jana
Jêdrzejowskiego, niegdy w³aciciela Potoka. Por. Antoniewicz 1910, s. 10. Nie wiemy o jakie przyozdobienie tu
chodzi, byæ mo¿e Florian Owiêcim sfinansowa³ wykonanie polichromii nagrobka.
536
Obszerne informacje biograficzne i genealogiczne, dotycz¹ce Baranowskich herbu Grzyma³a, przytacza
Antoniewicz 1910, s. 45-48.
537
Obecnie epitafium Jadwigi z Ankwiczów i Stanis³awa Mietelskiego przys³oniête jest zawieszon¹ na fasadzie
kocio³a gablot¹ informacyjn¹.
534
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spoczywa W. Stanis³aw Kostka Mietelski
³owczyc Lubaczewski tey¿e z W. Ankwi
czów matki syn W. Anton. Baranowskie.
Stolnika Dobrzyn. prawnuk, wieku swe
go 18 Pie Indolis umar³ d. 13 Czerwca 1772
W grobie tym z³o¿ony te trzy oso
by od przechodz¹cych prosz¹ o troie
pozdrowienia. Ad. M.D.G.
et perpetum rei memoriam
Na p³ycie po prawej rêce wchodz¹cego wyryto (majusku³y podkrelone):
tu le¿y m¹¿
tu le¿y ¿ona
tu le¿y syn
pradziad matka
syn prawnuk*

D.O.M.

Ktorich te imiona
Antoni Jadwiga
Stanis³aw Kostka
Prosz¹ o troie
pozdrowienia

Z dawnych opisów. Paprocki (Herby rycerstwa polsk.), Starowolski (Monumenta) i Niesiecki (Herbarz
polski) przytaczaj¹ jeszcze ca³y szereg pomników i epitafiów kronieñskich, dzi nieistniej¹cych, które,
jak siê zdaje wszystkie znajdowa³y siê w kociele Franciszkanów. Tylko przy jednym Slaskiego Joachima powiedziano to wyranie. Osoby, do których siê one odnosi³y, s¹:
Chrzaszczowski Adam
+ 1631 r. (S.)**
Ciekliñski Stanis³aw
+ 1568 r. (P.)
Farurej Jan
+ 1644 r. (S.)
Farurej Miko³aj
+ 1638 r. (S.)538
Firlej Miko³aj
+ 1640 r. (S.)
Firlej Piotr kaszt. kam.
+ 1650 r. (S.)
Kamieniecka Janowa Anna z Kocieleckich (P.)
Kamieniecki Klemens kaszt. sanocki + 1536 r. (P.)
Potocka Janowa El¿bieta z Kamienieckich, 2o v. ¯urawiñska (P.)
Sienienska Samuelowa Katarzyna z Mieleckich (S.)
Sienienska Samuelowa Urszula z Ciekliñskich (S.)
Sienienski Samuel podk. sandom. + 1643 r. (S.)
laski Joachim
+ 1609 r. (N.)
Wiktor Adam
+ 1640 r. (S.)
¯urawiñska El¿bieta (ob. wy¿ej, Potocka Janowa)
Widzia³em w Kronie u Franciszkanów chor¹giew pogrzebow¹, Miko³ajowi z Sienna Sienieñskiemu,
kasztelanicowi halick. r. 1640 zmar³emu wystawion¹ (Niesiecki, wyd. Bobrowicza, VIII, 358).

*
Te na pozór zagadkowe okrelenia odnosz¹ siê do stosunku pokrewieñstwa osób wymienionych na
pierwszej tablicy. M³oda wdowa, trzecia ¿ona Antoniego Baranowskiego, Jadwiga z Ankwiczów, po mierci mê¿a
wysz³a powtórnie za m¹¿ za jego wnuka po k¹dzieli Wojciecha Mietelskiego. Tak mo¿na by³o jej syna Stanis³awa
Mietelskiego nazwaæ prawnukiem razem i synem (Antoniewicz, op.cit. 48).
** W nawiasach podajemy litery pocz¹tkowe nazwiska autora, z którego wiadomoæ zaczerpniêta: S. oznacza
Starowolski, P.  Paprocki, N. Niesiecki.
538
Wed³ug Starowolskiego, Miko³aj Farurej z Garbowa zmar³ 21 wrzenia 1638 roku, por. tak¿e Antoniewicz
1910, s. 48.
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K r a t a ¿ e l a z n a zamykaj¹ca arkadê miêdzy kocio³em a kaplic¹ Owiêcimów (fig. ),
bardzo piêkny rysunkiem i wykonaniem wyrób slusarstwa XVII w. Wys. ok. 2.25 m.  szer. ok.
2.50 m. W rodku otwiera siê furtka stanowi¹ca wejcie.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 82 rêkopisu:
fotogr. moja

Grób Owiêcimów pod ich kaplic¹. Wejcie do piwnicy pod schodkami prowadz¹cemi
z kocio³a do kaplicy. Piwnicê owietlaj¹ okna nad powierzchni¹ otaczaj¹cego terenu. Na rodku
stoj¹ na podyum trumny Stanis³awa i Anny Owiêcimów; w trumnie Anny wyciête jest w wieku
okienko. Doko³a w ny¿ach sta³y do niedawna trumny ze zw³okami innych cz³onków tej¿e rodziny.
Po prawej rêce wejcia stoi trumna z olbrzymiemi zw³okami mê¿czyzny, Adama z Grabownicy
Pe³ki, h. Osorya, kaszt. ma³ogoskiego +1777 r. Miejscowi ludzie opowiadaj¹ jakoby to by³
Pe³ka nieprawy syn Kazimierza W.*
W posadzce kocio³a by³o dawniej 8 wejæ do grobów; dzi skasowane (Antoniewicz,
Klasztor Franciszkanów w Kronie, 36)539.
Dawny opis. Na trumnie Floryana Owiêcima +1650 r., ojca Stanis³awa by³a przybita srebrna blacha
z d³ugim napisem, z którego wynika, ¿e by³ ten Floryan synem Floryana i Ma³gorzaty Dunkowskiej,
i ¿e wchodzi³ trzy razy w zwi¹zki ma³¿eñskie, a umar³ maj¹c lat 77 (Czermak, Dyaryusz Stanis³awa
Owiêcima str. 258-259)540.

Budynek klasztorny
Dzi niepozorny dom mieszkalny ca³kiem osobno na po³udnie od prezbiteryum stoj¹cy,
jest pozosta³oci¹ okazalszego klasztoru, który niegdy wcale okaza³y541, ³¹czy³ siê z kocio³em,
a po po¿arach w XIX w. przebudowany i czêciowo rozebrany zosta³542. Dzi sk³ada siê z dwóch
ramion pod k¹tem prostym siê schodz¹cych, piêtrowych. Na parterze w samym naro¿niku k¹ta
prostego, jest salka, mo¿e czêæ dawnego refektarza, dzi ciankami na kilka mniejszych ubikacyj przedzielonego543. Powa³ê podtrzymuje siestrzan, ze salki przechodz¹cy na s¹siedni¹ izbê
i korytarz, a na tej belce jest wyryty napis, czêciowo póniejsz¹ cian¹ zas³oniêty:
TENE DISCIPLINAM NE DIMITTAS EAM, CUSTODI ILLAM [QVIA] IPSA EST VITA
TVA. Prover III. MELIOR [EST] (przerwa zas³oniêta cian¹) FORTIS 1591544.
*
Bezpodstawnoæ tej legendy zbi³ i rzecz wyjani³ Oswald Balzer, w Genealogii Piastów  por. Antoniewicz,
Klasztor Franciszkanów w Kronie, 35.

Dzi w dawnych kryptach grobowych pod prezbiterium umieszczono instalacjê grzewcz¹ kocio³a.
Trumny Floriana Owiêcima nie ma ju¿ dzi w krypcie i nikt nie wie, co siê z ni¹ sta³o. Byæ mo¿e umieszczona
by³a ona niegdy w specjalnie w tym celu przygotowanej niszy, wykonanej w gruboci muru ciany pó³nocnej przyziemia
kaplicy. Dwie wysokie nisze z trzema trumnami w tej cianie ukazuje drzeworyt F. Zab³ockiego, wykonany wg rysunku
z natury Jana Matejki, reprodukowany w Tygodniku Ilustrowanym, nr 312 z 1965 roku. Byæ mo¿e nisza, kryj¹ca
trumnê Floriana Owiêcima, zosta³a zamurowana w drugiej po³owie XIX wieku.
541
Pogr¹¿ony dach skrzyd³a po³udniowo-wschodniego jeszcze w 1788 roku posiada³ renesansow¹ attykê, por.
T. £opatkiewicz, Nad osiemnastowiecznym planem kocio³a i klasztoru franciszkañskiego , s. 104-105, il. 13. Niek³amany by³ zatem podziw wizytatora klasztoru  W³ocha Jana Donata Caputo  na którym konwent kronieñski sprawi³
wra¿enie bardziej pa³acu, czy zamku, ni¿ zwyk³ego klasztoru, por. Zwiercan 1979, s. 30.
542
Dawn¹ architekturê klasztoru i jego relacjê wzglêdem kocio³a omawia obszernie T. £opatkiewicz, op. cit.,
s. 97-108, tam¿e reprodukowane s¹ równie¿ plany i przekroje budynków, sporz¹dzone w 1788 roku.
543
Pomieszczenie dawnego refektarza w takim stanie zachowa³o siê do dzisiaj, por. T. £opatkiewicz, op. cit., s. 99.
544
Ostatniego s³owa inskrypcji i daty 1591 dzi ju¿ nie ma (obciêto belkê), por. T. £opatkiewicz, op. cit., s. 99,
przyp. 23; por. tak¿e KZS 1977, s. 89; Zwiercan 1979, s. 30.
539
540
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W korytarzu parteru pod schodami na piêtro jest p³yta z marmuru fioletowego, ze startymi
herbami; zapewne p³yta grobowa z kocio³a pochodz¹ca545.
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 83 rêkopisu:
Antoniewicz Klasztor
franciszkañski, str. 46

P o r t r e t A n t o n i e g o B a r a n o w s k i e g o (fig. ) znajduje siê w korytarzu klasztoru.
Obraz olejny na p³ótnie przedstawia szlachcica w stroju polskim, z wy³ogami futrzanymi, przepasanym pasem tkanym, widzianego w pó³figurze, z karabel¹ u boku546. W naro¿niku górnym
lewym wymalowany kartusz z h. Grzyma³a wród liter
A
B
Z
B
S
D
U do³u obrazu na fryzie bia³ym wymalowany napis (antiqua, current):
Perillustris Magnificus ac Generosus Dominus Antonius de Baranow Baranowski
Dapifer Dobrinen. in Hoszow, Targowiska & Ustrobna Haeres Ecclesiae ac Conven.
Nostrii Crosn. insignis ac munificentissimus Benefactor Chori ac Musices fundator,
Obijt Anno Dni 1751: die 27 ma Maij Aetatis suae Anno 67 Sepultus in Atrio
Ecclesiae Nostrae in sepulchro a se constructo
W archiwum klasztornem znajduje siê doæ du¿o dawnych aktów547.

K o  c i ó ³ Podwy¿szenia . Krzy¿a* i k l a s z t o r K a p u c y n ó w, na przedmieciu Wêgierskim
Literatura:

X. W³adys³aw Sarna, Kocio³y i klasztory reg. . o. Franciszka w ziemiach polskich.
Koció³ i klasztor OO. Kapucynów w Kronie, Kraków 1891. (Odb. z Dzwonka)548.

By³ w pobli¿u dawniej koció³ek . Jakuba. Pocz¹tek fundacyi klasztoru i nowego kocio³a uczyni³ ok.
r. 1753 Jaworski, b. rejent sanocki sk³adaj¹c na ten cel znaczn¹ sumê, któr¹ powiêkszyli: X. Jaworski
kan. przem., proboszcz w Lisku i Lewicki kaszt. inflancki549. Plac pod budowê zakupi³ Klemens Branicki hetm. w. kor., dzier¿awca starostwa kron. na przedmieciu zw. wêgierskiem, przed Bram¹ wêg.**,
obok kocio³a . Jakuba. Pomiêdzy r. 1755 a 1770 wybudowano kaplicê  obecny chór [zakonny] 
i skromne mieszkanie dla kilku zakonników. W latach 1771-1773 po³o¿ono fundamenta pod koció³550,
*
Nazywaj¹ go te¿ kocio³em . Jakuba (Be³za, Iwonicz i jego okolice, str. 74)
** Koció³ek . Jakuba i Jana zwany jest wêgierskim (Baliñski-Lipiñski, Staro¿. Polska, II, 688). W latach

1770-1809 zajmowa³ siê budow¹ i dekoracy¹ kocio³a kapucyn O. Innocenty Bart, którego fa³szywie niekiedy
nazywaj¹ fundatorem kocio³a i klasztoru (X. W³ad. S.[arna] op. cit. 10-12).
Dzi ju¿ jej nie ma i nikt nie wie co siê z ni¹ sta³o.
Zob. Antoniewicz 1910, ilustracja miêdzy s. 46 a 47.
547
Miêdzy nimi niezwykle wa¿ne Liber Beneficiorum Conventus Crosnensis, prowadzone od roku 1628.
548
W. Sarna, Kocio³y i klasztory regu³y w. Franciszka na ziemiach polskich, z. 1, Koció³ OO. Kapucynów
w Kronie, Kraków 1891; Sarna 1898, s. 303-308; Ross 1972, s. 334-335; KZS 1977, s. 89-93; M. Czuba, Koció³
i klasztor OO. Kapucynów w Kronie, Biblioteka Kronieñska, seria zabytki, z. 11, Krosno 1996.
549
Por. G. Bartoszewski, Przybycie Kapucynów do Polski oraz terytorialny i personalny rozwój zakonu w latach
1681-1810, [w:] Trzysta lat Kapucynów w Polsce 1681-1981. Materia³y z Sympozjum w Zakroczymiu 27-29 padziernika 1981, Zakroczym-Warszawa-Kraków 1987, s. 75; Czuba, op. cit., s. 6.
550
Wed³ug tradycji klasztornej, projektantem kocio³a i prowadz¹cym jego budowê by³ ówczesny gwardian
O. Innocenty Barth, który obj¹³ placówkê kronieñsk¹ w roku 1770, por. Czuba, op. cit., s. 9, 19-20; J. L. [K] Gadacz
OFMCap., S³ownik polskich kapucynów, t. 1, Wroc³aw 1985, s. 167.
545
546
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którego ciany wywiedziono w górê dopiero w r. 1781 (X. W³ad. S.[arna] op. cit.)551. Opowieæ, jakoby
na budowê brano ciosy z zamku odrzykoñskiego (Baliñski Lipiñski, Staro¿. Polska, pod Krosno), nie
jest stwierdzon¹. Dopiero po r. 1801 koció³ zasklepiono, u¿ywaj¹c do dokoñczenia gmachu kamieni
z rozsypuj¹cego siê kocio³a Jezuitów. Robotê murarsk¹ oko³o kocio³a i klasztoru ukoñczono w latach
1808-1809, poczem wnêtrze dekorowaæ malarsko zacz¹³ jaki Smuglewicz* a dokoñczy³ Andrzej Kucharski**, mieszczanin kronieñski552, który te¿ malowa³ obrazy o³tarzy bocznych, a projektowa³ czêæ figuraln¹ o³tarza w. Powiêcenie kocio³a odby³o siê w r. 1811. W r. 1853 dobudowano czêæ klasztoru od
strony targowicy. R. 1854 obrazy M. Boskiej, . Antoniego i . Feliksa do o³tarzy malowa³ Pawe³ Bogdañski (X. W³ad. S.[arna], op. cit. 7-13)553.

Budynek kocielny zwrócony od pó³nocy ku po³udniowi, murowany, znacznej wysokoci,
z g³ówn¹ fasad¹ pó³nocn¹ rokokow¹ ca³¹ z ciosu (fig. ). Fasada sk³ada siê z czêci g³ównej,
ujêtej po bokach dwoma parami pilastrów na wysokich stylobatach554. Nad wejciem jest we
wnêce obraz, a nad nim wielkie okno. Gzyms koronuj¹cy bogatego profilu w pewnej wysokoci
nad oknem przerzucony jest ³ukiem sp³aszczonym. Nad gzymsem, po bokach s¹ nadmurowania
attykowe, a nad niemi limacznice dwigaj¹ wazony i ujmuj¹ wy¿sz¹ kondygnacyê rodkow¹
wê¿sz¹ znów obramion¹ po bokach pilastrami mniejszymi i maj¹c¹ w rodku okno. Zamyka j¹
w górze gzyms mniejszego wyskoku znów nad oknem przerzucony ³ukiem p³askim, nad którym
szczytnica trójk¹tna doæ p³aska dwiga nad rodkiem krzy¿ na postumencie, a po bokach nad
pilastrami wazony czy kule. Po obu bokach fasady s¹ rozszerzaj¹ce j¹ do³em naddatki, z jednym
otworem na parterze i oknem na I piêtrze, o architekturze ciosowej traktowanej podobnie jak
fasada kocio³a555. Naddatek lewy zachodzi na budynek klasztorny i mieci furtê. Prezbiteryum
jest wê¿sze i ni¿szym dachem nakryte, za niem nad chórem zakonnym baniasta wie¿yczka
sygnatury z latarni¹. Dach jest cynkowy nowszy556.
Wnêtrze jednonawowe z wê¿szem prezbiteryum i chórem zakonnym za o³tarzem w. Ca³e
pokryte malarsk¹ dekoracy¹, z obrazami figuralnymi, z napisami objaniaj¹cymi sceny, wziêtymi
z tekstów pisma . lub liturgii. W o³tarzu w. rzeba: Ukrzy¿owanie, wy¿ej Bóg Ojciec i Duch .
O³tarzy bocznych 5 z obrazami557.
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(T. Sz.) Ca³kiem wie¿e (1922) malowanie pod³e558.
*
**

S³ynny Franc. Smuglewicz umar³ ju¿ w r. 1807.
Por. Rastawieckiego S³own. malarzy I, 248.

551
Do roku 1781 zrealizowano jedynie mury obwodowe kocio³a oraz skrzyd³o wschodnie i czêæ skrzyd³a
pó³nocnego klasztoru, por. KZS 1977, s. 90; Czuba, op. cit., s. 9-10.
552
Tak¹ atrybucjê podaj¹ równie¿ autorzy KZS 1977, s. 91; por. tak¿e Czuba, op. cit., s. 23.
553
W latach 1896-1899 obrazy Bogdañskiego zosta³y zast¹pione kompozycjami Jana Tabiñskiego i Jana Kruszyñskiego, por. KZS 1977, s. 91; K. Gadacz OFMCap., Inwentarz zbiorów sztuki prowincji krakowskiej zakonu oo. Kapucynów  Zbiory sztuki klasztoru w Kronie, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne, t. 11, 1966, s. 124; Czuba, op. cit.,
s. 25-26.
554
Zob. KZS 1977, s. 90, il. 33; Czuba, op. cit., s.18-19, il. 4, 6.
555
Obecnie pojawi³ siê zamiar rozbudowy kocio³a w kierunku zachodnim, rzekomo z powodu zbyt szczup³ej
powierzchni wnêtrza.
556
W 1981 roku blachê cynkow¹ zamieniono na miedzian¹.
557
Struktury czterech neobarokowych nastaw o³tarzowych zosta³y wykonane w 1879 roku przez Stanis³awa
Janika z Krosna. Nastawa o³tarza g³ównego jest wspólnym dzie³em Janika i rzebiarza krakowskiego Romualda £apszyckiego. por. KZS 1977, s. 91; Czuba, op. cit., s. 13, 24-25, il. 10, 15, 17. Z wa¿niejszych elementów wyposa¿enia
kocio³a na uwagê zas³uguj¹ 3 ornaty z manufaktury Romerów w Biedziadce, wykonane technik¹ gobelinow¹, por.
KZS 1977, s. 91-92, il. 392, 394-395; Ross 1972, s. 335, Czuba, op. cit., s. 27, il. 14.
558
W 1912 (lub 1914) roku wnêtrze przemalowa³ artysta lwowski Julian Krupski. W roku 1976 zosta³o w fatalny
sposób przemalowane po raz kolejny, por. Czuba, op. cit., s. 14.
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T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 85
rêkopisu: nie ma

P o r t r e t O . I n n o c e n t e g o B a r t [ h a ] , olejny na p³ótnie, wisi nad drzwiami do zakrystyi, na nim napis:
Fratres non sum fundator, sed peccator
E p i t a f i a dwa kamienne pod chórem muzycznym. Jeden O. Innocentego Barth +1809 r.,
który nazwany jest fundatorem kocio³a i klasztoru  drugi O. Józefa Krzysika +1882, nazwanego wspó³fundatorem klasztoru559.

T. Sz. dopisek
o³ówkiem na lewym
marginesie s. 85
rêkopisu: nie ma

 w i e c z n i k i dwa drewniane wielkie stoj¹ce obok o³tarza w. bardzo dobrej snycerskiej
roboty, barokowe, pochodz¹ prawdopodobnie ze zniesionego kocio³a Jezuitów.
Budynek klasztorny przytyka do wschodniej ciany kocio³a, zamyka ma³y wirydarz
kwadratowy, jest jednopiêtrowy560.
K o  c i ó ³ e k  . Wo j c i e c h a

Filialny, za Wis³okiem, przy drodze prowadz¹cej do Korczyny, na gruntach Krocienka ni¿nego.
R. 1460 by³ powiêcony pod wezw. . Jerzego, Wojciecha, Walentego, 11000 Panien mêczen. . Heleny
i Zofii561. Z zupe³nej ruiny dwigniêty w r. 1856 (Sarna, Opis pow. Kron. 308-309)562.

14/8 1891
B u d y n e k drewniany, blokowy, bez typu wybitnego563. Zewn¹trz pod wystêpem okapu
podsiebitka z desek wzorzysto przez patron malowanych564. Prezbiteryum wê¿sze od nawy,
zakoñczone po³ow¹ omioboku. W o³tarzu retabulum, z kilku obrazów nakszta³t tryptyku (niezamykalnego) z³o¿one; w polu rodkowem Ukrzy¿owanie, w wy¿szej nad rodkiem kondygnacyi M. Boska z Dzieci¹tkiem565. Na skrzyd³ach nieruchomych . Wojciech i . Stanis³aw,
obrazy ze starego tryptyku566. Na predelii . Jerzy konno i smok. Obramienie snycerskiej roboty567. Ca³oæ w charakterze renesansu niemieckiego, dobrego pomys³u i wykonania. Zasuwê
KZS 1977, s. 91; Czuba, op. cit., s. 27-29.
Klasztor zosta³ wzniesiony wspó³czenie z kocio³em, skrzyd³o pó³nocno-zachodnie wybudowano staraniem Józefa Krzysika (w latach 1853-1854), pod kierunkiem Tomasza Jazwickiego. Por. KZS 1977, s. 92-93; Czuba,
op. cit., s. 20-22.
561
Aktu powiêcenia dokona³ biskup przemyski Miko³aj B³a¿ejowski, por. Sarna 1898, s. 308; Lewicka 1933,
s. 63; Wyrozumski 1972, s. 93; Brykowski 1976, s. 88; KZS 1977, s. 93; Brykowski, Kornecki 1984, s. 77; Fastnacht
1998, s. 91.
562
Gruntowny remont wykonano w latach 1855-1856, dziêki staraniom ks. Leona witalskiego, wikarego kronieñskiego. Por. KZS 1977, s. 93-94. W tym czasie wymieniono najpewniej storczykow¹ wiêbê dachow¹ i zniesiono
zaskrzynienia w nawie, wybudowano tak¿e now¹, neobarokow¹ sygnaturkê.
563
redniowieczne cechy budowli zosta³y niemal ca³kowicie zatarte podczas remontu w latach 1855-1856,
zw³aszcza za  podczas gruntownej przebudowy, przeprowadzonej wg planów Tadeusza Stryjeñskiego, w roku 1903.
Wówczas to wykonano nowe podmurowanie z kamienia, zniesiono kruchtê i portal po³udniowy, ciany obustronnie
oszalowano deskami, wprowadzono do wnêtrza (w miejsce p³askiego stropu) pozorne sklepienie deskowe, a dach
pokryto (w miejsce gontów) blach¹. Widok wnêtrza z roku 1890 ukazuje rysunek Stefana Matejki ze szkicownika,
przechowywanego w Bibliotece Jagielloñskiej (zob. tak¿e czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 153).
564
By³y to jeszcze najpewniej dawne deski stropu, z resztkami pónoredniowiecznych malowide³ patronowych, zdemontowane z wnêtrza i wtórnie u¿yte jako podsiêbitka okapu. Przepad³y najpewniej podczas remontu kocio³a w roku 1903.
565
Nastawa o³tarzowa, utrzymana w typie krakowskich retabulów z oko³o roku 1600, zosta³a gruntownie przemalowana i uzupe³niona podczas remontu kocio³a w 1903 roku. Obecnie wymaga pilnej konserwacji.
566
W rzeczywistoci s¹ to obrazy tablicowe, wspó³czesne o³tarzowi, pochodz¹ce z pocz¹tku XVII wieku.
567
Struktura stolarska nastawy zdobiona jest ornamentem okuciowym i kartuszowo-zawijanym.
559
560
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stanowi . Magdalena w pó³figurze, olejno na p³ótnie, malowanie staranne i poprawne568. Obraz
górnego piêtra: M. Boska na tle z³oconem569.
Obrazy luno wisz¹ce w prezbiteryum: . Sebastyan, na desce niemal kwadratowego
kszta³tu, dobre malowanie  mo¿e XVI w570. Dwa skrzyd³a tryptyku, na ka¿dem . biskup,
malowany na drzewie571. Zap. wiek XVI572.
R z e  b y : . Zofia573 i jaki biskup574, w pobli¿u chóru muzycznego575; wyroby snycerskie
stare, trzeciorzêdnej wartoci576. . Jerzy na koniu, jako rycerz w zbroi, porzucony le¿y w zakrystyi. Skala nieco wiêcej ni¿ 1/3 wielkoci nat. Nogi konia ob³amane. Dzie³o snycerskie
pe³ne charakteru, mo¿e redniowieczne577.
£ a w k a drewniana barokowa (fig. ) w prezbiteryum, z klêcznikiem i pulpitem, filunki
snycersko rzebione i polichromia pokrywa powierzchnie. Pulpit ruchomy zawiera schowek.
Ca³oæ szlachetnego pomys³u i wykonania578.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 85 rêkopisu: Rys.
Mehoffera z wycieczki
z £uszczk. w r. 1890.
Prosiæ Mehoffera
o wyszukanie u siebie

Obrazu nie ma ju¿ dzi w kociele. Brak równie¿ ladów istnienia zasuwy, usuniêtej zapewne oko³o 1903 roku.
Obraz utrzymany jest w typie wizerunku z kocio³a S. Maria Maggiore w Rzymie, por. KZS 1977, s. 94.
570
Obraz na desce, z dat¹ 16[.]2, namalowany na resztkach starszego malowid³a, wg ryciny Hendrika van
Baelen i Corneliusa I Galle, por. KZS 1977, s. 94, il. 202. Przed laty przekazany zosta³ podobno do Muzeum Archidiecezjalnego w Przemylu. W Muzeum nikt jednak nie wie o jego istnieniu. W nawie kocio³a zachowa³ siê interesuj¹cy
obraz z 1777 roku, malowany dwustronnie na p³ótnie, z przedstawieniem Duszy cierpi¹cej w czyæcu oraz Symboli
Vanitas, por. KZS 1977, s. 94; K. Moisan-Jab³oñska, Obraz czyæca w sztuce polskiego baroku, Warszawa 1995,
s. 66. By³ on konserwowany w roku 1992 przez art. kons. Barbarê Czajkowsk¹-Palusiñsk¹, por. P. £opatkiewicz, Prace
konserwatorskie w województwie kronieñskim w latach 1991-1994, Ochrona Zabytków, 1996, nr 2, s. 211. Obraz
ten by³ ostatnio prezentowany na wystawie zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie. Zob. mieræ w kulturze
dawnej Polski , s. 252 (has³o oprac. B. Gutowski).
571
Przed laty, ju¿ w bardzo z³ym stanie zachowania, przekazane do zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Kronie
i tam konserwowane przez art. kons. Edwarda Michalskiego.
572
Przez lata datowane na pocz¹tek XVI, por. Ross 1972, s. 336; Chrzanowski, Kornecki 1976, s. 129, przyp.
79; £opatkiewicz 1996, s. 78, kat. nr 90. Skrzyd³a by³y prezentowane na wystawie Zabytki plastyki gotyckiej województwa
kronieñskiego, w Muzeum Rzemios³a w Kronie, w listopadzie i grudniu 1996 roku. Wówczas dokonano ich bli¿szej
analizy stylistycznej i ustalono, i¿ nale¿¹ one bez w¹tpienia jeszcze do tzw. nurtu idealistycznego w malarstwie krakowskim 3 æwierci XV wieku. Por. P. £opatkiewicz, Zabytki plastyki gotyckiej województwa kronieñskiego. Katalog
wystawy w Muzeum Rzemios³a w Kronie, listopad-grudzieñ 1996. Krosno 1996, s. 10. Obecnie z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa czas ich powstania ³¹czyæ mo¿na z konsekracj¹ kocio³a, która mia³a miejsce w 1460 roku. Tym samym,
s¹ to najstarsze przyk³ady malarstwa tablicowego zachowane w Kronie i najbli¿szej okolicy.
573
Zachowana do dzisiaj, o cechach pónogotyckich, zapewne z ok. po³owy XVI wieku, por. Chrzanowski,
Kornecki 1976, s. 138; KZS 1977, s. 94, il. 292; H. Ma³kiewiczówna, O pónoredniowiecznej ikonografii i kulcie
w. Zofii z trzema córkami w Ma³opolsce, FHA, t. 26, 1990, s. 33, 68, il. 8; £opatkiewicz 1996, s. 46-47, kat. nr 64.
574
Zachowana do dzisiaj, konserwowana w 1998 roku przez art. kons. Barbarê Czajkowsk¹-Palusiñsk¹. Przez
autorów Katalogu zabytków sztuki okrelana mianem w. Miko³aja i datowana na po³owê XV wieku, por. KZS 1977,
s. 94, il. 289; por. tak¿e Chrzanowski, Kornecki 1976, s. 129, il. 36c. Oglêdziny zabytku przeprowadzone w 1996 roku
dowodz¹, i¿ po II wojnie wiatowej rzeba, zapewne silnie zniszczona, zosta³a uzupe³niona (w ok. 3/4) nowym drewnem iglastym, por. £opatkiewicz 1996, s. 32, kat. nr 29. Wówczas zapewne na³o¿ono te¿ nowe zaprawy kredowe
i wykonano now¹ polichromiê. Na podstawie tak przekszta³conego destruktu niezwykle trudno jest dzi wnioskowaæ
o czasie powstania orygina³u.
575
Obecnie zawieszone na cianie nawy, po stronie lewej.
576
Do dzisiaj we wnêtrzu kocio³a zachowa³a siê jedynie przycienna rzeba Matki Boskiej Niepokalanie Poczêtej,
pónorenesansowa, z pocz¹tku XVII wieku, por. KZS 1977, s. 94.
577
Tej rzeby nie ma ju¿ dzi w kociele, zapewne przepad³a ju¿ na prze³omie XIX i XX wieku. Byæ mo¿e, by³ to
destrukt pónogotyckiej grupy rzebiarskiej, która wype³niaæ mog³a niegdy wnêtrze szafy dawnego, redniowiecznego
o³tarza.
578
£awka ta zosta³a zniszczona przez pocisk w 1944 r. Jak mo¿na zorientowaæ siê na podstawie wzmiankowanego wy¿ej rysunku Stefana Matejki, ustawiona by³a ona w prezbiterium, przy cianie po³udniowej. Zdekompletowany
568
569
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D z w o n e k, wys. 0.22 m, rednica dolna 0.29 m. Pod krawêdzi¹ czapki obiega wstêga
napisu ujêta miêdzy dwa pasma ornamentu renesansowego arabesek delikatnego rysunku. Napis
w jednym wierszu, kapitalikami wypuk³emi:
ANNO DOMINI 1698 DIE 19 MENSIS OCTOBRIS
Odlew staranny i ³adny579.
K a p l i c a E m a u s , na przedmieciu Guzikówka.
Odprawia siê w niej niekiedy nabo¿eñstwo580. Fundacya nieznana581. Restaurowana w r. 1889
(Schematyzm)582.
Kocio³y nieistniej¹ce
K o  c i ó ³ s z p i t a l n y  . D u c h a , na przedmieciu Krakowskiem, poza bram¹ Krakowsk¹583. Na tem
miejscu jest dzi plac . Ducha584. By³ drewniany; powiêcony by³ w ostatniej æwierci XV w585. Po
powodzi 1744, która go czêciowo zniszczy³a, przesuniêto go w inne miejsce i niemal ca³kiem nowo
zbudowano586. R. 1835 sprzedano go i zburzono (Sarna, Opis pow. Kron. 309-310).
K o  c i ó ³ M a t k i B .  n i e ¿ n e j i  . B a r t ³ o m i e j a , naprzeciw poprzedniego, miêdzy rzekami Wis³okiem a Lubatówk¹587. Zniesiony przez powód w r. 1645 albo 1652 (Sarna, Opis pow. Kron. 310311)588.
szkicownik z wycieczki w okolice Krosna w 1890 roku, zachowany w zbiorach rodziny Józefa Mehoffera, zawiera
jedynie zewnêtrzny widok kocio³a w. Wojciecha. Brak w nim rysunku ³awki, o której pisze Tomkowicz. Szkic jednak
z pewnoci¹ zosta³ wykonany, gdy¿ wymienia go sprawozdanie W³adys³awa £uszczkiewicza z dnia 10 czerwca 1891
roku, przechowywane w Archiwum Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie, sygn. nr 119A. Zob. tak¿e J. Ross, Szkicowniki
i rysunki uczniów Krakowskiej Szko³y Sztuk Piêknych z podró¿y po Podkarpaciu w roku 1890, Zeszyty Naukowe
Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie, z. 1, 1970, s. 29.
579
Zachowany do dzisiaj, por. KZS 1977, s. 95, il. 380.
580
Obecnie sporadycznie u¿ytkowana, silnie zawilgocona, wymaga gruntownego remontu.
581
Wzniesiona zapewne w XVIII wieku przez jezuitów, na planie kwadratu o zaokr¹glonych naro¿nikach elewacji
zewnêtrznych. We wnêtrzu, o³tarz g³ówny wykonany w 1930 roku przez Apoloniusza Kêdzierskiego. Por. KZS 1977, s. 95.
582
W 1930 roku dobudowano do niej prezbiterium i zakrystiê (od pó³nocy) oraz portyk w elewacji wschodniej.
Por. KZS 1977, s. 95. Wygl¹d kaplicy przed przebudow¹ ukazuje fotografia zachowana w zbiorach Instytutu Historii
Sztuki Uniwersytetu Jagielloñskiego, zob. tak¿e czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 154.
583
W s¹siedztwie kocio³a by³ szpital. W 1431 roku W³adys³aw Jagie³³o na probê rady miasta pozwala na
zakupienie 1 ³anu na Przedmieciu Krakowskim, dla miejscowego szpitala, i uwalnia ten ³an od wszelkich powinnoci.
Por. Fastnacht 1998, s. 92. W 1474 roku Przedmiecie wraz z kocio³em i szpitalem zosta³o spalone przez Wêgrów,
dowodzonych przez Tomasza Tarczaya. Por. Garbacik 1972, s. 130; Fastnacht 1998, s. 92. O uposa¿eniu szpitala w.
Ducha pisze Leniak 2002, s. 31-32, 45.
584
Plac, gdzie niegdy sta³ koció³ i szpital w. Ducha, zosta³ zabudowany w wieku XX, zaginê³a te¿ jego
nazwa. Miejsce po kociele upamiêtnia obecnie jedynie skromny, betonowy krzy¿.
585
Wed³ug Sarny, koció³ w. Ducha w Kronie powiêci³ biskup Andrzej Oporowski w 1479 roku, on tak¿e
odst¹pi³ na uposa¿enie tego¿ kocio³a dziesiêciny wsi Haczów, na kwotê 200 kóp groszy praskich. Por. Sarna 1903,
s. 58; por. tak¿e Lewicka 1933, s. 62; Garbacik 1972, s. 130-131; Fastnacht 1998, s. 92.
586
Lokalizacja kocio³a w. Ducha nie nastrêcza wiêkszych trudnoci dziêki rycinie Brauna oraz wizytacji biskupa
Sierakowskiego, z roku 1745. Sta³ on bli¿ej Lubatówki, skoro w 1744 roku wielki o³tarz i zakrystia znalaz³y siê w wodzie.
Póniej (po 1744 roku) mia³ byæ odsuniêty od rzeki, por. Lewicka 1933, s. 62; Garbacik 1972, s. 131. Jak podaje Sarna,
w 1835 roku, na publicznej licytacji naby³ koció³ ¯yd Moj¿esz Grünspan, za 33 z³ reñskie monety konwencyjnej
i wybudowa³ z materia³u stajniê dla owiec. Ta sp³onê³a wkrótce, por. Sarna 1898, s. 310.
587
Lokalizacja b³êdna, gdy¿ tam znajdowa³ siê koció³ w. Ducha. Koció³ p.w. Matki Boskiej nie¿nej i w. Bart³omieja wzniesiono na lewym brzegu Lubatówki, prawdopodobnie w przestrzeni wyznaczonej dzi przez ul. Czajkowskiego
i Paderewskiego.
588
Por. tak¿e KZS 1977, s. 68; Leniak 2002, s. 17.
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Koció³ . Jakuba na przedmieciu wêgierskiem, przy drodze prowadz¹cej do Dukli, gdzie dzi
koniec ogrodu Kapucynów589. Powiêcony by³ w r. 1515590. W r. 1685 odbudowany. By³ on z pruskiego
muru. Przy nim pocz¹tkowo osiedli Kapucyni. Zburzony zap. w koñcu XVIII w. (Sarna, Opis pow.
Kron. 311).
Koció³ Jezuitów pod wezw. Niepokal. Poczêcia N.P.Maryi  patrz ni¿ej: dawne Kollegium Jezuitów.

Rynek
Plac doæ obszerny prostok¹tny, z którego wychodz¹ w naro¿nikach ulice pod k¹tem prostym do cian, a po stronie pó³nocnej i po³udniowej tak¿e w rodku po³aci. Wszystkie kamienice po³aci pó³nocnej i po³udniowej posiadaj¹ podcienia obszerne murowane591 (fig. )592. Prócz
tego kilka kamienic po³aci zachodniej ma podcienia593. S¹ to pozosta³oci podcieni które podobno
jeszcze w pierwszej po³owie XIX w. otacza³y ca³y rynek doko³a. Arkady s¹ na filarach z ceg³y
murowanych, po czêci nosz¹ lady budowy starannej, o formach architektonicznych. Przy
niektórych domach znaæ w nich ciosy kamieniarsko obrabiane. Niektóre fasady domów maj¹
te¿ reszty kamiennych obramieñ okien, rzebione herby lub znaki mieszczañskie. Kamienica
po³aci po³udniowej, wje¿d¿aj¹c od Krocienka na lewo [w rzeczywistoci  na prawo], druga
od rogu odznacza siê okazalszemi od innych podcieniami i szczegó³ami. Zbudowano j¹ w r.
1524594. Podcienia jej sk³adaj¹ siê z 3 przêse³ prostok¹tnych, krzy¿owem sklepieniem nakrytych595. G³êbokoæ przêse³ (z gruboci¹ arkad frontowych) wynosi 6.93 m. Budynek ma cechy
wczesnorenesansowe, nieco prowincjonalne. Podcienia na szerokoci 15 m. sk³adaj¹ siê z 3 przêse³ prostok¹tnych, krzy¿owem ceglanem sklepieniem nakrytych, na czterech filarach wspartych.
Gurty miêdzy przês³ami s¹ ciosowe, szerokoæ przêse³ (równolegle do linii fasady) nie równa.
G³êbokoæ ich (razem z gruboci¹ arkad frontowych) wynosi 6.95 m. Rozpiêtoæ arkad pomiêdzy
przês³ami wynosi 5 m. Najwy¿sza wysokoæ tych¿e arkad 3.95 m. Szerokoæ gurtów miêdzy
0.77 a 0.85 m. Para filarów rodkowych naprzeciw bramy domu jest murowana na rzucie poziomym skomplikowanym i kryje mo¿e wewn¹trz wi¹zki kolumn. Cztery miêdzy niemi schodki
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Lokalizacja znana dziêki rycinie Brauna z pocz¹tku XVII wieku.
Mia³ byæ wybudowany przez Jana, kaznodziejê kocio³a farnego w Kronie, a powiêci³ go w roku 1515
biskup Jan, sufragan krakowski, por. Fastnacht 1998, s. 92. Koció³ wzmiankowany jest po raz pierwszy w aktach
miejskich w 1529 roku. Patronat nad nim sprawowali ksiê¿a emeryci, wchodz¹cy w sk³ad bractwa kap³añskiego ziemi
sanockiej p.w. Najwiêtszej Marii Panny, por. Sarna 1898, s. 311; Leniak 2002, s. 17. W dyspozycji bractwa pozostawa³
te¿ budynek przylegaj¹cy do kocio³a. Dzia³alnoæ bractwa kap³añskiego zosta³a udokumentowana szerzej dopiero od
1545 roku, choæ samo stowarzyszenie zosta³o za³o¿one ju¿ w 1448 roku, a jednym z pierwszych jego prepozytów by³
ks. Bernard z Krosna, wspomniany w 1455 roku, por. J. Kwolek, Pocz¹tki biskupstwa przemyskiego, Nasza Przesz³oæ,
t. 43, 1975, s. 20; por. tak¿e Quirini-Pop³awska 1973, s. 327.
591
Obecnie, w pierzei pó³nocnej, podcienia posiadaj¹ ju¿ tylko kamienice zlokalizowane miêdzy ulic¹ Pi³sudskiego (dawn¹ ul. Szewsk¹) a ulic¹ S³owackiego (dawn¹ ul. Piekarsk¹).
592
Zob. O nieznanej fotografii i nadmiernym zaufaniu  uwag kilka zam. w Aneksie.
593
W roku 1890 murowane podcienia posiada³o jeszcze piêæ kamienic pierzei zachodniej rynku, zob. czêæ
ilustracyjna niniejszego tomu, il. 160. Po 1893 podcienia te zosta³y zburzone, a elewacje frontowe kamienic cofniêto
o kilka metrów w kierunku zachodnim, poza obrêb  zachowanych do dzi pod chodnikiem  piwnic przedpro¿nych.
594
Por. W. £uszczkiewicz, Reszty renesansowej kamienicy w Kronie z r. 1525, SKHS, t. 4, 1891, s. 182-189.
W³acicielem kamienicy w drugiej æwierci XVI wieku by³ Hieronim Stano, por. Garbacik 1972, s. 148-149, ryc. 5; Ross
1972, s. 316-317; KZS 1977, s. 100-101.
595
Najstarszy widok sklepienia podcieni kamienicy Wójtowskiej w Kronie ukazuje rysunek Jana Matejki, zamieszczony w Tygodniku Ilustrowanym z 1866 roku. Jednak zdaniem W³adys³awa £uszczkiewicza, rysunek widoku wnêtrza
podsieni [ ] autentycznym nie jest, bo tworzy na sklepieniu sieæ ¿eber, których za mej pamiêci nigdy nie by³o i wprowadza odrzwia boczne w uk³adzie nieco fantastycznym, por. £uszczkiewicz, op. cit., szp. 188.
589
590
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prowadz¹ na podwy¿szony poziom podcieni. Filar skrajny na lewo jest mo¿e nowszy. Filar
skrajny na prawo z³o¿ony jest z wi¹zki dwóch nieca³ych kolumn i murowanych czêci filaru.
Kolumny te s¹ bardzo niskie, pêkate bez entazis i maj¹ bazy profilowane oraz rodzaj kapitelu
joñskiego oryginalnego pomys³u. Formy doæ wdziêczne, lecz naiwnie czasem opacznie potraktowane596. Dwom filarom skrajnym odpowiadaj¹ (nieco mniej ni¿) pó³kolumny przycienne.
Gurty maj¹ krawêd urwan¹ profilem wa³ka, a w kluczu nosz¹ za ozdobê konsolê renesansow¹.
Szczegó³y tych podcieni daje fig. .
W g³êbi podcieni, na osi rodkowej jest ozdobne rzeb¹, kamienne obramienie wejcia do
kamienicy, które podobnie jak kolumny nie jest bez wdziêku, lecz w którym motywa architektury renesansowej z³o¿ono i zastosowano naiwnie i nieumiejêtnie. Szczegó³owe zdjêcie podaje
fig. 597.
Zwróciæ warto uwagê na rzebion¹ tarczê z Or³em Zygmuntowskim z przeplecion¹ liter¹
S, na herby Leliwê i Bonarowê (Jana Bonara)598 w otoczeniu wieñców liciowych na
æwiklach czyli spandrillach i na znak mieszczañski na zworniku archiwolty. Litery
mog¹ siê odnosiæ do Jana Shelnara [Schelnara]599. £uszczkiewicz przypuszcza, i¿
temi szczegó³ami chciano upamiêtniæ wdziêcznoæ dla Jana Bonera, który wójtostwo sprzeda³
miastu, dla Zygmunta I, który sprzeda¿ potwierdzi³ i dla Shelnara, który j¹ materyalnie umo¿liwi³600.
Sieñ wchodowa ma ³adne sklepienie renesansowe601. Widzimy w niej
odrzwia pónogotyckie wejcia do piwnic, kamienne, ozdobione wa³kiem
obiegaj¹cym otwór i kontury prostok¹tne doko³a i przecinaj¹cym siê na spotkaniach602. Wcale okaza³e schody prowadz¹ ze sieni na I piêtro.
Przeciêty rzut poziomy mieszczañskich domów kronieñskich w szematycznym rysunku £uszczkiewicza daje fig. .
Kamienica miejska, dawny pa³ac biskupi
Na ulicy Krakowskiej, wje¿d¿aj¹c do miasta po lewej rêce, budynek wiêkszy i okazalszy od
innych.
Wed³ug tradycji biskup przem. Eryk Mora w koñca XIV w. mia³ tu zbudowaæ sobie dom zap. drewniany603. Nastêpcy jego zbudowali kamienicê w rodzaju pa³acu604. R. 1524 z powodu niebezpieczeñstwa
gro¿¹cego Przemylowi, kapitu³a tutaj przewioz³a swoje archiwum605. Tu bywa³a czasowa siedziba bis-

Kolumny te, zamurowane w pocz¹tkach XX wieku, zosta³y ponownie ods³oniête w roku 1973, por. KZS
1977, s. 99, il. 82.
597
Zob. KZS 1977, s. 101, il. 79, 81.
598
W rzeczywistoci jest to herb Gozdawa, nale¿¹cy do w³acicieli kamienicy  Stanów, por. KZS 1977, s. 101;
Ross 1972, s. 317.
599
Litery I S odnosz¹ siê z pewnoci¹ do Hieronima Stano [Ieronim Stano], por. KZS 1977, s. 101. Por. tak¿e
£uszczkiewicz, op. cit., tabl. XXX.
600
Interpretacja £uszczkiewicza jest w tym miejscu w¹tpliwa.
601
Sieñ nakrywa odcinek sklepienia kolebkowo-krzy¿owego, zob. KZS 1977, s. 99, 101, il. 76.
602
Zob. tak¿e KZS 1977, s. 101, il. 78.
603
Tak pisze o tym Sarna: Naby³ tu dworek i mieszka³ w nim ujechawszy przed inkursy¹ tatarsk¹, i nie mia³ te¿
jeszcze rezydencji s³usznej, por. Sarna 1903, s. 29.
604
W pocz¹tkach XV wieku funkcjê kapelana kaplicy mieszcz¹cej siê w dworze biskupim w Kronie pe³ni³
ksi¹dz Miko³aj Erenberg, por. Leniak 2002, s. 23. W XVI wieku zarz¹d nad dworem biskupim spoczywa³ w rêkach
wieckich administratorów, ibidem, loco cit.
605
W lipcu 1524 roku, w obliczu zagro¿enia tureckiego, z Przemyla do Krosna przyjecha³ biskup przemyski
Andrzej Krzycki. Przy koñcu lipca napisa³ do Piotra Tomickiego, biskupa krakowskiego, ¿e po odejciu Turków napad³o
596
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kupów przemyskich do r. 1624, w którym b. Achacy Grochowski, urz¹dziwszy i ufortyfikowawszy
pa³ac biskupi w Brzozowie, kamienicê tê darowa³ kapitule przem., a ta w r. 1634 przeda³a j¹ Zofii
z Ligenzów Skotnickiej, która j¹ po po¿arze r. 1638 odbudowa³a i odda³a fundowanemu przez siê kollegium Rorantystów przy farze kron606. Wac³aw Hieron. Sierakowski b. przem. (1742-1759) kollegium
Rorantystów i Mansyonarzy z³¹czy³ i przekszta³ci³ na Kollegium 8 Wikaryuszów, którzy tu mieszkali.
Rz¹d austr. zniós³szy w r. 1782 kollegia przeznaczy³ gmach na uposa¿enie probostwa. W pocz¹tkach
XIX [w.] budynek jakoby zagro¿ony ruin¹ sprzedano pewnemu mieszczaninowi kron., który go nastêpnie
odprzeda³ miastu.
By³a tu w ostatnich dziesi¹tkach lat szko³a tkacka, poczta, urz¹d podatkowy, wreszcie Seminaryum
nauczyc. Bez dostatecznej podstawy nazywaj¹ ten dom czasem pa³acem Bony, a tak¿e Szpitalem.

Kamienica piêtrowa, z obszernym wewn¹trz dziedziñcem607. Portal bramy g³ównej wjazdowej ma kszta³t frontonu z trójk¹tnym szczytem608. Nad bram¹ we framudze pos¹g Zbawiciela z ber³em i jab³kiem. Po bokach rzebione w kamieniu tarcze mieszcz¹ herby: Leliwê, Tr¹by
i Ol¹ g³owê czyli Kole rogi [Pó³kozic] (Ligenzów). Niektóre obramienia okien kamienne.
Izby parterowe s¹ sklepione.
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Dawny opis. Jest w tej kamienicy portret Zofii z Bobrku Skotnickiej, kaszt. po³anieckiej (£epkowskiego
noty rêkop. z r. 1851). Mo¿e ten sam jest dzi we farze, ale to nie Skotnicka609.

D a w n e K o l l e g i u m J e z u i t ó w, szko³a pocz¹tkowa610

W drugim dziesi¹tku XVII w. (ok. r. 1614) fundowa³ Jezuitom kollegium w Kronie Piotr z Hoczwi Bal,
podkom. sanocki. Wspó³fundatorami byli: Jêdrzej Bobola podkom. kor. i Wojciech Bobola podkom.
przem. Przy tem kollegium wystawili Jezuici naprzód kaplicê drewnian¹. R. 1638 zgorza³o kollegium
i kaplica. Do odbudowy przyczyni³ siê legatem Robert Porcyusz. Fundatorem nowego kocio³a wspania³ego z kamienia by³ po r. 1658 Stanis³aw Zaremba, sêdzia ziems. sandom. Koció³ by³ pod wezw. Niepokal.
Poczêcia N. P. Maryi. Znajdowa³y siê w nim pomniki grobowe szlachty. W kollegium by³a niemal od
samego pocz¹tku szko³a jezuicka611, rodzaj gimnazyum; póniej przydano teologiê. Ok. r. 1759 zrestaurowali Jezuici gmach kollegium, a zniós³szy wysoki wa³ miejski obok i zasypawszy fosê za³o¿ono tam
ogród. Po kasacie zakonu Jezuitów w r. 1773 zarz¹d kocio³a sprawowali z pocz¹tku wikarzy parafialni.
W r. 1807 koció³ ju¿ by³ w ruinie i wtedy u¿yto kamieni z niego na zasklepienie kocio³a Kapucynów.
Jeszcze przedtem, w r. 1784 sprzedano z niego ruchomoci na licytacyi612. St¹d pochodzi we farze
kron. obraz Niepokal. Poczêcia N. P. Maryi, który znajdowa³ siê w kaplicy Sodalicyi maryañskiej,
2 wielkie wieczniki drewn. w prezbiteryum, w przedsionku kaplicy Porciuszów zegar szafiasty, tudzie¿
w zakrystyi szafa orzechowa. Równoczenie w r. 1773 zwiniêto kollegium, sprzedano sprzêty, bibliotekê

na Ru 40 tysiêcy Tatarów. W tym tak¿e miecie Kronie, przybywszy doñ z wieloma szlachty, znalaz³em je w takim
usposobieniu, jakby panowa³ najwiêkszy pokój. W dworze biskupim w Kronie Krzycki przebywa³ kilka tygodni, sk¹d
4 sierpnia napisa³ znów do Tomickiego: Jak¹ wielk¹ szkodê tutaj wyrz¹dzono, jaki wielki p³acz i smutek tê ca³¹ okolicê
nawiedzi³, nie mo¿na opisaæ. W ziemi przemyskiej wszystko spalone i uprowadzone [ ]. Wielka czêæ ziemi sanockiej
jest równie¿ zniszczona. O innych miejscowociach nie mam pewnych wiadomoci. W czasie pobytu w Kronie
Krzycki zatwierdzi³ fundacjê uczynion¹ przez Juliannê Seyder na rzecz szpitala w. Ducha i zatwierdzi³ erekcjê samego
szpitala. Por. Sarna 1903, s. 99-100.
606
Por. Leniak 2002, s. 16.
607
Por. Ross 1972, s. 335-337; KZS 1977, s. 96-98, il. 71, 75.
608
Zob. KZS 1977, s. 97, il. 83.
609
O jaki portret w farze chodzi³o £epkowskiemu  nie sposób dzi ustaliæ.
610
Dzieje kolegium kronieñskiego omówi³ obszernie ks. Stanis³aw Za³êski, Jezuici w Polsce, t. 4., cz. 3. Kolegia
i domy za³o¿one w drugiej dobie rz¹dów Zygmunta III i za rz¹dów W³adys³awa IV. 1608-1648, Kraków 1905, s. 11141129.
611
Pocz¹tki kolegium jezuickiego w Kronie omawia obszernie Quirini-Pop³awska 1973, s. 332-338; por. tak¿e
R. Pelczar, Szkolnictwo w miastach zachodnich ziem województwa ruskiego (XVI-XVIII w.), Rzeszów 1998, s. 90;
Leniak 2002, s. 21-22.
612
Por. Za³êski, op. cit., s. 1128.
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i archiwum. Czêæ biblioteki oddano do kocio³a paraf., a czêæ archiwum uratowa³ archiwista [Antoni]
Schneider613. Kilka obrazów z Kollegium przeniesiono do domu Jezuitów w Starej Wsi. Szko³a istnia³a
tu jeszcze przez lat 10 i uczyli w niej Jezuici. Potem w latach 1818-1827 mieci³a siê tu szko³a trywialna
rz¹dowa614. W r. 1849 po¿ar zniszczy³ zabudowania kollegium jezuickiego. W latach 1865-1867 rz¹d
darowa³ ruiny miastu, które odbudowa³o czêæ gmachu i pomieszczono w niej na I piêtrze szko³ê g³ówn¹,
czyli pocz¹tkow¹. Póniej za w izbach dolnych pomieszczono Magistrat i areszty policyjne (Sarna,
Opis pow. kron. 311-313, 319-321, 323)615.

Zapewne z kocio³a Jezuitów pochodzi epitafium, które znaleziono w czasie restauracyi
domu p. Parfiñskiego w Kronie w r. 1899. Jest to p³yta marmurowa czarna, z napisem:
D.O.M.
Anna z Wybranowskich Trzebiñska
Kasztelanowa biecka
Prosi o Zdrowa Marya
R. 1763 dnia 6 marca616
Epitafium to zabra³ p. Stanis³aw Wybranowski z Czortkowa i podobno kaza³
wmurowaæ w kociele Jezuitów w Starej Wsi (Listowna relacya p. W³adys³awa
Bo³oz Antoniewicza, naucz. w Kronie i cz³. Tow. hist. we Lwowie, z d. 21/7
1899)617

Na cmentarzu przy kociele . Wojciecha jest okaza³y pomnik kamienny grobowy, z³o¿ony z wysokiego obelisku na 4 kulach, wzniesionego na
ogzymsowanym postumencie, stoj¹cym na kilku stopniach. Napis ryty na
jednej z 4 p³ycin postumentu wskazuje, ¿e pomnik w r. 1832 postawiono
Walentemu Lenkiewiczowi +1831 i ¿onie jego Franciszce618.

10. Krocienko wy¿ne
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 90 rêkopisu:
z protoko³ów Grona
Konserw.

Wie, oddal. wsch. wsch. po³ud. od Krosna 5 kilom. Parafia w miejscu.

Dawne nazwy: Krosken, od XV w. Crostyenko, Kroszczyenko.
Osada niem. za³o¿ona prawdop. przez Kazimierza W619. by³a wsi¹ królewsk¹ i stanowi³a osobne starostwo. Jeszcze w r. 1556 mówili mieszkañcy po niemiecku. R. 1624 Tatarzy spustoszyli wie i koció³620.

Obecnie w Tece Schneidera nr 821 w Archiwum Pañstwowym w Krakowie, Oddzia³ I na Wawelu.
Por. Quirini-Pop³awska 1973, s. 338-339; A. Kosiek, Z dziejów starañ miasta Krosna o za³o¿enie gimnazjum
i szko³y realnej, Biblioteka Kronieñska, seria: historia, z. 5, Krosno 1994, s. 4-6.
615
Czêciowo odbudowane skrzyd³o dawnego kolegium jezuickiego zachowa³o siê do dzisiaj. Zob. KZS 1977,
s. 95-96, il. 37. Obecnie mieci siê w nim Instytut Humanistyczny Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Kronie.
616
Identycznej treci epitafium Anny Trzebiñskiej (p³yta z czarnego marmuru dêbnickiego, o wymiarach 43x43
cm), przechowywane jest obecnie w podcieniu wie¿owym drewnianego kocio³a parafialnego w Haczowie. W pocz¹tkach XX wieku znajdowa³o siê przy portalu, u wejcia do kaplicy Urbañskich, dostawionej do tego kocio³a w XVIII
wieku, por. F. Kopera, L. Lepszy, Kocio³y drewniane Galicyi Zachodniej, Kraków 1916, s. 16. W tym miejscu warto
odnotowaæ, i¿ w roku 1745 fundatork¹ drewnianego szpitala ubogich w Haczowie (przy kociele) by³a Katarzyna
Wybranowska (najpewniej matka Anny).
617
Takiego epitafium nie ma obecnie w kociele jezuitów w Starej Wsi.
618
Dzi obelisku tego ju¿ nie ma, zosta³ zburzony po II wojnie wiatowej.
619
Por. Perzanowski 1973, s. 398; Fastnacht 1998, s. 96-97; M. Pelczar, A. Lorens, Szeæset lat doli i niedoli
Krocienka Wy¿nego i Iskrzyni 1350-1950, Krocienko Wy¿ne 1997, s. 16-17.
620
Por. Pelczar, Lorens, op. cit., s. 69.
613
614
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R. 1789 skarb austr. sprzeda³ K. Katarzynie hr. Jab³onowskiej (S³own. geogr.)621. Drog¹ sukcesyi po
k¹dzieli przesz³o K. oko³o po³owy XIX w. w posiadanie Skrzyñskich, a potem Orpiszewskich.

K o  c i ó ³ p a r a f . . Marcina bisk. Patron: Marya ze Skrzyñskich Orpiszewska

Wed³ug tradycji i nowszego napisu na belce w têczy, zbudowany by³ w r. 1350622. R. 1386 wystêpuje
pleban z Krosken (Sarna, Opis pow. Kron. 365)623. R. 1603 odby³a siê konsekracya kocio³a p. wezw.
. Marcina (Schematyzm). R. 1624 koció³ spustoszony przez Tatarów, przyczem spali³y siê dokumenty
paraf. (Sarna loco cit.)624. Oko³o po³owy XIX w. powiêkszono go przed³u¿aj¹c w stronê zachodni¹,
gdzie chór muzyczny i wejcie g³ówne625. Ok. r. 1885 powiêkszono okna prezbiteryum. W r. [1911]
parafianie zburzyli go samowolnie i gwa³townie, by przypieszyæ budowê murowanego wiêkszego kocio³a626.
Proboszczowie: r. 1386 Jakub pleban z Krosken, kanon. przem.; r. 1690 Kazimierz ¯ywicki627

15/10 i 17/10 1887; 20/9 1896
Budynek w malowniczem po³o¿eniu nad Wis³okiem, wród kilkuwiekowych drzew,
drewniany oryentowany, niewielki, nader charakterystyczny628. S¹dz¹c z kszta³tów i ca³ej budowy
móg³ pochodziæ z XV w. (fig. )629. ciany s¹ z ogromnej gruboci bali okr¹g³ych modrzewiowych, w wêg³ach k³adzionych na zamek. Nawa ma kszta³t prostok¹tny, wê¿sze od niej prezbiteryum zakoñczone od wschodu wielobocznie630. D³ugoæ budynku ........... szerokoæ nawy
........... prezbiteryum ...........631 Ca³oæ nakryta jednej szerokoci dachem, z którego kalenicy
strzela wie¿yczka sygnatury i który po bokach prezbiteryum ma okapy znacznego wystêpu,
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621
W rêkach Jab³onowskich jest Krocienko ju¿ od 1765 roku, kiedy to wie dzier¿awi Roch Jab³onowski, por.
Pelczar, Lorens, op. cit., s. 101-105.
622
Tak wczesnego datowania  zw³aszcza wobec niezachowania siê budowli  nie sposób dzi udowodniæ.
Szereg jednak elementów architektonicznych, zw³aszcza za wyj¹tkowo archaiczny typ przestrzenny kocio³a i konstrukcyjny  dachu, stanowiæ mog¹ przes³ankê do doæ wczesnego datowania. Dzi nie sposób wykluczyæ, i¿ koció³
w Krocienku móg³ byæ wzniesiony jeszcze u schy³ku XIV stulecia. Gdyby przetrwa³ do naszych czasów, by³by dzi
jedn¹ z najstarszych, o ile wrêcz nie najstarsz¹, zrêbow¹ budowl¹ sakraln¹ w naszym kraju. W ksiêdze s¹dowej
Krocienka, prowadzonej od roku 1408, znajduje siê szereg informacji o ofiarach na szaty i sprzêty kocielne, brak jest
natomiast wzmianek o ofiarach na budowê kocio³a, co wskazuje, i¿ w roku 1408 koció³ ju¿ istnia³, por. Pelczar,
Lorens, op. cit., s. 42.
623
Por. tak¿e Pelczar, Lorens, op. cit., s. 41-42.
624
Z pewnoci¹ sam koció³ nie zosta³ jednak wówczas zniszczony, a dowodem tego jest (znana z fotografii)
wybitnie redniowieczna forma architektoniczna i doskona³y gotycki detal ciesielski, por. tak¿e Czuba 2001, s. 24-25.
625
Przed³u¿enie kocio³a w kierunku zachodnim zrealizowano w roku 1861. Chór muzyczny i nowe organy
sprawiono w roku 1870. Por. Pelczar, Lorens, op. cit., s. 199.
626
Por. Kopera, Lepszy, op. cit., s. 106; Okolicznoci zburzenia kocio³a, które nast¹pi³o w rodê popielcow¹
1911 roku, podaj¹ Pelczar, Lorens, op. cit., s. 202-204. Jak ustalilimy, Popielec w 1911 roku przypad³ na 1 marca.
627
W roku 1568 proboszczem w Krocienku Wy¿nym by³ kanonik przemyski i marsza³ek dworu biskupa przemyskiego, póniej biskup przemyski  Walenty Herburt, por. Leniak 2002, s. 10, 46, 48.
628
Wyj¹tkowo malownicze po³o¿enie kocio³a ukazuje fotografia zamieszczona przez Koperê, Lepszego, op.
cit., s. 104. il. 170.
629
Koció³ w Krocienku, jako ciekawy zabytek sakralny budownictwa drewnianego [ ] o redniowiecznym
typie, wzmiankuje Tomkowicz po raz pierwszy ju¿ w 1889 roku, zob. S. Tomkowicz, Koció³ w Krocienku k. Krosna,
SKHS, t. 4, 1889, s. XIII.
630
Prezbiterium zamkniête by³o cian¹ prost¹, co wskazywaæ mo¿e na doæ wczesny czas powstania budowli
(mo¿e jeszcze schy³ek XIV wieku), wyprzedzaj¹cy znacznie pobliskie kocio³y drewniane z 2 po³owy XV wieku, z prezbiteriami  bez wyj¹tku  zakoñczonymi trójbocznie (Haczów, Humniska, Blizne, Golcowa, Domaradz, Iwonicz). Taka
forma zakoñczenia prezbiterium, mimo i¿ popularna w redniowiecznej architekturze sakralnej Podhala (Dêbno,
Grywa³d, Harklowa, £opuszna), w centralnej i wschodniej Ma³opolsce nale¿y do wyj¹tkowej rzadkoci, por. Brykowski
1981, s. 123.
631
Przed zburzeniem kocio³a w roku 1911 nie zosta³ wykonany, najbardziej nawet pobie¿ny, pomiar architektoniczny, st¹d te¿ w ¿adnym z opracowañ, w którym omawiany jest koció³ w Krocienku, nie podaje siê jego wymiarów.
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jakby nadwieszone skrzyd³a, wsparte na konsolach632. Ca³¹ starsz¹ czêæ budynku (poza nowszem przed³u¿eniem zachodniem) obiega pod dachem szereg konsol drewnianych, w³aciwie
wysuniêtych koñców belek, o profilu ³adnego rysunku, starannie wyciêtym633. Prócz tego budynek opiêty jest doko³a niskiemi podcieniami (sobotami) na s³upach drewnianych634. Belki pod³u¿ne na których le¿y dach podcieni podparte s¹ przy ka¿dym s³upie dwoma
mieczami wrzynaj¹cymi siê w s³up po obu jego bokach; te miecze s¹
te¿ starannie narzynane. Okna prezbiteryum do r. 1883 by³y pierwotne,
ma³e, prostok¹tne trójdzielne. Oko³o r. 1885 przerobiono je, podwy¿szaj¹c otwory, i daj¹c ka¿demu z trzech przedzia³ów u góry zakoñczenie
pó³koliste.
Po stronie pó³nocnej prezbiteryum jest przybudowana ma³a zakrystya drewniana.
Boczne wejcie do nawy od strony po³udniowej (fig. ) ma obramienie z 3 sztuk bali
dêbowych ogromnej szerokoci. Ca³a
wysokoæ dêbowego obramienia 2.09
m., a szerokoæ z wêgarami 2.24 m. Wys.
otworu drzwi w wietle 1.89 m., szerokoæ 1.17 m. Szerokoæ bali wêgarowych 0.55 m i 0.52 m. [wg rysunku 
0.57 m.]. Wysokoæ bala nadpro¿a, czyli
w³aciwie szerokoæ jego pionowa 0.62
m. Wysokoæ wyciêcia ostro³ukowego
w wietle 0.42 m. Rozpiêcie ostrego
³uku w wietle 1.05 m., szerokoæ obiegaj¹cego ³uk ostry ornamentu 0.15 m.
rednica wyrzynanej rozety bocznej
0.39 m. Wêgary s¹ g³adkie. Nadpro¿e
z jednej sztuki, w której wykrojono ostry
³uk, nieforemny, niski i le sp³ywaj¹cy w wêgary. Brzegi ostrego ³uku obiega po zewnêtrznej
pionowej powierzchni ornament p³asko rzniêtny, rolinny, falisty (fig. ). W trójk¹tnych powierzchniach po koñcach nadpro¿a s¹ gwiazdy, czy rozety, z których ta co po prawej rêce
wchodz¹cego jest wyrzynan¹, czy wypalan¹; ta co po lewej rêce za malowan¹ (fig. ). Ornamenta wyrzynane mia³y t³a napuszczane farb¹ czarn¹, której s¹ jeszcze lady. Drzwi jednoskrzyd³owe. Nowe, grube i ciê¿kie; powierzchniê ich zewnêtrzn¹ od pola piêknie wype³niaj¹
dwie listwy ¿elazne od zawias, rozprowadzone w rozga³êzienia, doæ grubej roboty, ale szlachetnego rysunku (fig. ); brzegi ³odyg zdobne s¹ zag³êbieniami gwiazdkowatemi, których nie
widaæ na rysunku635.

632
Zdaniem Brykowskiego, koció³ w Krocienku stanowi³ interesuj¹cy przyk³ad drewnianej redniowiecznej
architektury kocielnej w Ma³opolsce, m.in. ze wzglêdu na ukszta³towanie bry³y, odmienne od znanych rozwi¹zañ, zob.
Brykowski 1981, s. 224. Jak nale¿y s¹dziæ, analizuj¹c zachowane zdjêcia, szeroki okap dachu przy prezbiterium, od
strony po³udniowej, istnia³ od pocz¹tku budowy kocio³a. St¹d te¿ wziê³a siê nietypowa dla Ma³opolski forma dachu 
o wspólnej kalenicy i szerokich, wysuniêtych okapach wokó³ prezbiterium  charakterystyczna bardziej dla obszarów
historycznej Wielkopolski, ni¿ Ma³opolski, por. Brykowski 1981, loco cit.
633
Zob. Brykowski 1981, s. 102, il. 120.
634
Zob. Kopera, Lepszy, op. cit., s. 104-105, il. 170-171.
635
Pierwsz¹ informacjê o gotyckich odrzwiach kocio³a w Krocienku przekaza³ Tomkowicz na posiedzeniu
Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, które odby³o siê w Krakowie, pod przewodnictwem W³adys³awa £uszczkiewicza, 21 padziernika 1887 roku, zob. SKHS, t. 4, 1891, szp. XIII, Ten¿e [S. Tomkowicz] przedk³adaj¹c zrobiony
przez p. Józefa Orpiszewskiego rysunek piêknego okucia drzwi i rzebionej w drzewie gotyckiej ornamentacyi odrzwi
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W n ê t r z e skromne lecz malownicze. Nakrywa je pu³ap z desek, zap. nowy, mo¿e z XVII
w., wygiêty w rodzaj sklepienia beczkowego o ³uku bardzo sp³aszczonym. Po bokach tej czêci
³ukowatej s¹ w nawie p³askie zaskrzynienia nad jej bokami tworz¹cemi rozszerzenie w porównaniu do prezbiteryum636. W prezbiteryum w têczy belka prosta i skromna637; w pobli¿u têczy
wprawiona jest w górze belka poprzeczna, profilowana, z XVI
lub XVII w. i pe³ni¹ca rolê ankry, która wi¹¿e ze sob¹ przeciwleg³e ciany. Wejcie z prezbiteryum do zakrystyi ma odrzwia
kszta³tu podobnego do wy¿ej opisanych, ostro³ukowe, tylko g³adkie, a okucie drzwi podobnego pomys³u i roboty, tylko prostsze co do motywów638.
Obraz . Rodziny zawieszony w kociele nad wejciem po³udniowem. Po bokach
. Anna i M. Boska, w rodku ma³y P. Jezus, nad nim ulata Go³¹b, a wy¿ej w ob³okach unosi siê
Bóg Ojciec drobnych rozmiarów. Malowanie temper¹ na z³otem tle. Twarze dobrego pêdzla 
reszta postaci zakryta sukienkami. Wiek XVI639.
Przedmioty metalowe
Kocio³ek miedziany, zawieszony u drzwi w zakrystyi. Jest wdziêcznego rysunku i ³adnej roboty trybowanej.
Drzwi do zakrystyi maj¹ od strony zakrystyi starowiecki wielki zamek zewnêtrzny, z kilkoma ryglami. Dobra robota lusarska z XVII w640.
Przedmioty drewniane
Dwie w i e l k i e s k r z y n i e starowieckie po³o¿one pod podcieniami przed g³ównem wejciem zachodniem do kocio³a. D³ugoæ jednej 2.60 m., drugiej 2.00 m.; s¹ wyrobione ka¿da
z jednego pnia dêbowego, okr¹glaka, i zamykane na wieka, z których jedno jest ¿elazne ca³e,
drugie drewniane. Pnie skrzyñ spiête s¹ listwami ¿elaznemi starannej roboty lusarskiej; wieko
drewniane jednej z tych skrzyñ ma ¿elazne wstêgi od zawiasów. Wszystkie te czêci ¿elazne
zdobne s¹ wybijanemi zag³êbieniami gwiazdkowatemi. Skrzynie tego rodzaju robiono dla przechowania w ziemi kosztownoci w czasach wojennych. Te wed³ug tradycyi miejscowej mia³y
s³u¿yæ w czasie napadów tatarskich, ale raczej mo¿e pochodz¹ z czasów najazdów szwedzkich641.
staro¿ytnego kocio³a w Krocienku wy¿nem pod Krosnem, okrela po krótce charakter tego ciekawego zabytku
redniowiecznego budownictwa drewnianego, w którym przechowuj¹ siê jeszcze godne uwagi skrzynie z dêbowych
pni misternie okute i drugie drzwi piêknie okute z kocio³a do zakrystyi, zob. tak¿e J. Sas-Zubrzycki, Skarb architektury w Polsce, t. 3, 1910-1911, tabl. 285; ten¿e, Polskie budownictwo drewniane jako pierwowzór dla stylu nadwilañskiego i stylu zygmuntowskiego, Kraków 1916, s. 22, rys. 25; por. tak¿e Kopera, Lepszy, op. cit., s. 106-107, il. 173;
Brykowski 1981, s. 163, il. 143-144; Czuba 2001, s. 24-25.
636
Zob. Kopera, Lepszy, op. cit., s. 106, il. 172.
637
Dawne wizytacje biskupie wymieniaj¹ na belce têczowej wizerunek Zbawiciela na Krzy¿u, rzebiony w drzewie
a obok takie¿ postacie Matki Bo¿ej Bolesnej, w. Jana i anio³ów z narzêdziami mêki Pañskiej. Stary gotycki krucyfiks
têczowy, z pocz¹tku XVI wieku, wisia³ na prze³omie XIX i XX wieku na zewnêtrznej, wschodniej cianie szczytowej
prezbiterium. Szczêliwie przetrwa³ zburzenie kocio³a w roku 1911 i jest obecnie we wnêtrzu nowego kocio³a parafialnego, por. £opatkiewicz 1996, s. 44-45, kat. nr 54.
638
Por. SKHS, t. 4, 1891, szp. XIII.
639
W roku 1745 obraz ten umieszczony by³ o³tarzu starowieckiej roboty snycerskiej, stoj¹cym w nawie, po
stronie po³udniowej. Obraz zachowa³ siê do dzisiaj. W latach 1991-1994 by³ konserwowany przez art. kons. W³adys³awê
Menet. Por. P. £opatkiewicz, Prace konserwatorskie w województwie kronieñskim w latach 1991-1994, Ochrona
zabytków, 1996, nr 2, s. 211.
640
Zob. SKHS, t. 4, 1891, szp. XIII.
641
Zosta³y zapewne zniszczone wraz z kocio³em w roku 1911. Informacjê o misternie okutych skrzyniach
z kocio³a w Krocienku przekaza³ Tomkowicz na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w dniu 21
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T k a n i n y i h a f t y, czêci¹ w zakrystyi, czêci¹ na chórze organowym w starej komodzie.
- Ornat (bia³y) bardzo bogaty i piêkny, ca³y haftowany w stylizowane kwiaty kolorowe
jedwabne na tle czêci¹ z³otem, czêci¹ srebrnem. Koniec wieku XVI lub pocz¹tek
XVII.
- Ornat (bia³y), kolumna wspania³a, w kwiaty jedwabne kolorowe haftowane na tle z³otego
brokatu; boki z tkaniny jedwabnej ¿ó³tawo kremowej przetykanej z³otem. Bardzo
piêkny. Zap. wiek XVII.
- Ornat czerwony. T³o aksamit ponsowy [sic], nowy. W kolumnie na tem tle
aplikowany stary haft z³oty wypuk³y, motyw arabeskowy, licie stylizowane na ³odydze o linii falistej. Ca³oæ bogata. Wiek XVII. Niedawno
zosta³ dobrze odnowiony642.
- 8 ornatów starszych, ró¿nych kolorów, z tkanin jedwabnych z³otem lub srebrem przetykanych w kwiaty. R. 1893 by³y ju¿ po restauracyi, która wypad³a licho, nieumiejêtnie.
- palki od ornatów ju¿ nieistniej¹cych, stare, z wieków XV-XVIII. Miêdzy
niemi 2 z haftem figuralnym jedwabiami kolorowymi z³otem i srebrem
(jedna: Zdjêcie z Krzy¿a) i z ornamentami liciastymi. cieg haftu p³aski, mo¿e jeszcze XV w643.

na lewym marginesie
s. 92 rêkopisu  rêk¹
T. Sz.  dopisane:
obydwa przelane.
W r. 1910 sprawiono
nowe dzwony
u Schwabego, które
uleg³y rekwizycji

D z w o n n i c a drewniana, osobno stoj¹ca przed g³ównem wejciem kocio³a. Na niej dwa
dzwony644.
- Dzwon wiêkszy, rednica dolna ± 1.00 m. Na obwodzie pod krawêdzi¹
czapki napis pomieszanemi majusku³ami i minusku³ami gotyckiemi
z wieku zap. XIV, niektóre poprzewracane.
I wiersz:
o rex glorie veni cum pace hodia Maria mater gra
II wiersz:
cie
- Dzwon nieco mniejszy, na obwodzie pod krawêdzi¹ czapki napis kapitalikami majusku³ami w jednym wierszu
A. D. 1583 spes mea Christvs rex fortis renit in pace et devs homo factvs est645
B i b l i o t e k a i a r c h i w u m kocielne na Plebanii. Doæ liczne rêkopisy i akty kocielne.
Miêdzy oprawnemi ksiêgami spisy bractwa od r. 1551 pocz¹wszy646, dalej inwentarze maj¹tku

padziernika 1887 roku, zob. SKHS, t. 4, 1891, szp. XIII. Skrzynie te wzmiankuj¹ równie¿ Kopera, Lepszy, op. cit.,
s. 106. Zdaniem tych autorów, s³u¿y³y one dla ukrycia aparatów kocielnych na wypadek napadu Tatarów lub wroga
i chwilowego zatopienia w stawie.
642
Ten ornat zachowa³ siê do dzisiaj, zob. KZS 1977, s. 108, il. 393.
643
Tych cennych zabytków redniowiecznego hafciarstwa nie ma ju¿ dzi w Krocienku i nikt nie wie co siê
z nimi sta³o.
644
Stara wie¿a-dzwonnica, jak wskazuj¹ na to dawne lustracje, po³¹czona by³a z kocio³em. W 1821 roku
zosta³a zburzona, a obok wzniesiono now¹, wolnostoj¹c¹, zlokalizowan¹ w po³udniowo-zachodnim naro¿niku cmentarza kocielnego. Przetrwa³a ona do roku 1911, por. J. Sas-Zubrzycki, Skarb architektury w Polsce, t. 4, 1913-1916,
tabl. 385.
645
Dzwony te przepad³y w latach I wojny wiatowej. Jak informuj¹ Pelczar i Lorens, poniewa¿ nie da³y siê
zdj¹æ [z dzwonnicy] porozbijano je na kawa³ki i wyrzucano, a przy rozbijaniu jêcza³y dziwnym przenikliwym g³osem, ¿e
ludzie nie mogli wstrzymaæ siê od p³aczu. Nowe, zamówione w roku 1921 u Schwabego w Bia³ej, zarekwirowali
hitlerowcy. Por. Pelczar, Lorens, op. cit., s. 204.
646
Jak podaje Kiryk, ksiêgê tê znaleziono 31 padziernika 1909 roku na strychu plebanii wród rupieci i sta³a
siê ona odt¹d w³asnoci¹ prywatn¹. Kto ten zabytek znalaz³ i czy istnieje on do dzisiaj nie wiadomo, por. F. Kiryk,
Bractwo Kap³añskie, [w:] Sanok. Dzieje miasta, red. F. Kiryka, Kraków 1995, s. 245, przyp. 49.
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i dochodów proboszczowskich, metryki z dawniejszych wieków itd. Pareset ksi¹g drukowanych,
miêdzy nimi nieco rzadkich druków z XVII w., druków obcych itd647.
Dwór
W ogrodzie648 na[d] Wis³okiem drewniany, stary649. Budynek piêtrowy bez cech architektonicznych650. Parter od zajazdu na równi z terenem. Piêtra niskie, okna ma³e. Dach wysoki ³amany651. Od strony zajazdu w rodku fasady zag³êbienie przez szerokoæ kilku pokoi tworzy rodzaj
pergoli, nad któr¹ ciana I piêtra wsparta na s³upach drewnianych. Od strony Wis³oka poziom
siê zni¿a, tak, ¿e parter jest jakby piêtrem na substrukcyi. Tu wzd³u¿ fasady w¹ski ganeczek
nakryty dachem na s³upach drewnianych. Wewn¹trz du¿a liczba pokoi niewielkich. Na piêtrze
po dwu stronach korytarza szeregi pokoi mansardowych.
Archiwum dworskie
Dwie du¿e szafy napchane archiwaliami, które podobno pochodz¹ z zamku odrzykoñskiego.
S¹ tam przewa¿nie oblaty ró¿nych dokumentów i aktów odnosz¹cych siê do zamku odrzykoñskiego, przywileje kaplicy zamkowej w odpisach od r. 1402, inwentarz kaplicy z XVI w., spisy
uzbrojenia zamku z XVI w., akta procesowe rodzin posiadaczy zamku z XVII i XVIII w. Dalej
korespondecye g³ównie rodziny Jab³onowskich. Oddzielnie w ogniotrwa³ej kasie w³aciciela
dworu nieco dokumentów redniowiecznych pergaminowych, i podobno stary inwentarz zamku
odrzykoñskiego652.

11. Lubatowa
Wie, oddal. po³udn. od Krosna 16 1/2 kilom. Parafia w miejscu.

R. 1408 Zyndram z Maszkowic mieczn. krak. sprzeda³ L. Maciejowi Janinie b. przem653. R. 1412 ten¿e
Maciej b. pozwoli³ za³o¿yæ wie tê na prawie magdeb654. Wkrótce wie sta³a siê w³asnoci¹ królewsk¹

Dzi nie wiadomo co siê z nimi sta³o.
J. Piórecki, Ogrody i parki , s. 132-135, il. 123-129.
649
W lustracji z 1765 roku czytamy: w tej wsi dwór wielki starowiecki o dwóch piêtrach, ale tak spustoszony,
¿e mieszkaæ w nim niepodobna, por. Pelczar, Lorens, op. cit., s. 101. Od 1765 roku w rêkach Jab³onowskich. W roku
1828 w dworze tym odby³o siê wesele Zofii z Jab³onowskich Skarbkowej z komediopisarzem Aleksandrem Fredr¹.
650
Wzniesiony najpewniej jeszcze w XVII wieku, przebudowany staraniem Jab³onowskich w 2 po³. XVIII oraz na
pocz¹tku XX wieku, por. KZS 1977, s. 108-109. Zaniedbany i le u¿ytkowany po II wojnie wiatowej, zawali³ siê
ostatecznie w roku 1978. Obecnie teren dawnego zespo³u dworskiego znajduje siê ponownie w rêkach prywatnych.
W³aciciel zamierza dwór odbudowaæ, z wykorzystaniem zachowanych, sklepionych kolebkowo, piwnic. W s¹siedztwie
dworu zachowa³a siê dawna oficyna kuchenna (jedna z dwóch istniej¹cych jeszcze w XIX wieku). Oficyna ta zosta³a
ostatnio wyremontowana przez obecnego w³aciciela zespo³u.
651
Zob. Pelczar, Lorens, op. cit., s. 131.
652
Z dawnego archiwum Jab³onowskich korzysta³ jeszcze w koñcu XIX wieku ks. W³adys³aw Sarna. Czêæ
dokumentów wypo¿yczy³ na pocz¹tku XX stulecia W³adys³aw Leon Antoniewicz. Znaczna czêæ zasobu archiwalnego
jest obecnie w³asnoci¹ rodziny Starowieyskich w Warszawie. Nie jest zatem prawd¹ informacja podana przez Pelczara
i Lorensa (s. 127, przyp. 2), i¿ archiwum zosta³o zniszczone w czasie I wojny wiatowej.
653
W roku 1376 ksi¹¿ê W³adys³aw Opolczyk zleci³ przeniesienie istniej¹cej osady na prawo magdeburskie.
Nastêpnie wie przesz³a w rêce Zyndrama z Maszkowic, od którego w roku 1408 kupi³ j¹ za 300 grzywien (z prawem
odkupu w ci¹gu 3 lat) biskup przemyski Maciej herbu Janina, por. AGZ, VIII, 38; Perzanowski 1973, s. 399. Zdaniem
Fastnachta, wie by³a w posiadaniu Zyndrama ju¿ przed 1401 rokiem, por. Fastnacht 1998, s. 121.
654
W 1412 roku biskup przemyski Maciej sprzedaje wie Piotrowi, synowi Micha³a, niegdy so³tysa wsi Równe; zobowi¹zuj¹c go do osadzenia w niej 60 ³anów, a wiêc znacznego powiêkszenia dawnej osady. Por. AGZ, VIII, 40;
Perzanowski 1973, s. 399-400; Fastnacht 1998, s. 121.
647
648
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i jako taka bywa³a zastawian¹ ró¿nym ludziom655. R. 1433 i nast. w³acicielami byli Zygmunt Jura
i Adam Olszowiec656, od których r. 1460 Miko³aj B³a¿ejowski b. przem. odkupi³ wie na rzecz biskupstwa657. R. 1636 Andrzej Szo³drski b. przem. wcieli³ wie do dóbr kapitulnych przem., lecz musia³y byæ
pewne nieporozumienia, skoro w r. 1745 Wac³aw Hieron. Sierakowski znów w zamian za inne dobra
da³ j¹ kapitule, w której posiadaniu zostaje po dzi dzieñ (Sarna, Opis pow. Kron. 445-446).

K o  c i ó ³ p a r a f . . Stanis³awa b. Patron: Kapitu³a przem.

Wzmianka o parafii jest z r. 1412658. Koció³ powiêcony by³ w r. 1527659.

Budynek drewniany660.

12. Miejsce
Wie, oddal. po³udn., po³udn. wschodnie od Krosna 7 1/2 kilom. Parafia w miejscu.

Dawna nazwa Miestce, Meszcze. Obecnie czasem: Miejsce Piastowe. Wspomniane ju¿ w r. 1348 jako
osada istniej¹ca661. W r. 1433 w³acicielem Piotr Smolicki662. W r. 1456 przechodzi na w³asnoæ rodziny
Kobylañskich663 i w ich rêkach jest jeszcze r. 1495664. Nastêpnie by³o królewszczyzn¹665, a w r. 1784 od

W roku 1493 posiadaczem so³ectwa w Lubatowej by³ Hieronim Kobyleñski, AGZ, XVI, 2148; Perzanowski
1973, s. 400.
656
Adam Olszowiec by³ w latach 1447-1461 so³tysem wsi. Por. Perzanowski 1973, s. 400.
657
Por. AGZ, VIII, 59. W 1510 roku król Zygmunt Stary zachowuje biskupa przemyskiego Macieja Drzewickiego
w posiadaniu Lubatowej. W 1515 roku czêæ biskupia mia³a 10 ³anów, opustosza³y m³yn i karczmê, za so³ectwo
Kobyleñskiego 6 ³anów, m³yn i karczmê, por. A. Pawiñski, Polska XVI wieku pod wzglêdem geograficzno-statystycznym. ród³a dziejowe, t. XIV, Warszawa 1886, s. 147, 151; Perzanowski 1973, s. 400; Fastnacht 1998, s. 121.
658
W roku 1412 biskup przemyski Maciej przeznacza 1 ³an dla kocio³a parafialnego, por. Fastnacht 1998,
s. 122. Wiadomoæ ta dowodzi jednak, i¿ rozpoczêty zosta³ proces uposa¿ania parafii, nie sposób jednak wykazaæ jej
istnienia w tym czasie.
659
Niektórzy autorzy, jako datê konsekracji kocio³a, podaj¹ rok 1529, por. Brykowski 1976, s. 89; KZS 1977,
s. 114; Kornecki 1999, s. 24, il. 44, 46.
660
Koció³ drewniany zosta³ rozebrany, po wybudowaniu w roku 1921 nowego, wzniesionego wg projektów
arch. Jana Sas-Zubrzyckiego, por. KZS 1977, s. 114. Na podstawie zachowanych zdjêæ fotograficznych ustaliæ mo¿na,
i¿ by³a to budowla z prostok¹tnym prezbiterium, zamkniêtym od wschodu trójbocznie, kwadratow¹ naw¹  szersz¹ od
prezbiterium, posiadaj¹c¹ zaskrzynienia nakryte osobnymi daszkami pulpitowymi. G³ówny gzyms okapowy kocio³a
zdobi³y profilowane zaczepy. Od zachodu wznosi³a siê okaza³a wie¿a konstrukcji s³upowo-ramowej, z obszern¹ izbic¹,
nakryt¹ dachem namiotowym. Zapewne w okresie nowo¿ytnym dodane zosta³y soboty, obiegaj¹ce koció³, w pocz¹tkach XX wieku zachowane ju¿ tylko od strony pó³nocnej oraz w masywie wie¿owym. Powa¿n¹ ingerencj¹ w pierwotn¹
bry³ê wi¹tyni by³o wzniesienie wzd³u¿ pó³nocnej ciany prezbiterium murowanej zakrystii, ze skarbcem na piêtrze,
nakrytej wysokim dachem dwuspadowym, o kalenicy usytuowanej prostopadle do g³ównej osi kocio³a, por. Kornecki
1999, il. 46. Dobudowywanie do drewnianych wi¹tyñ  murowanych zakrystii i skarbców, sta³o siê w okolicy rodzajem
lokalnej mody, ¿e wymienimy tu podobne rozwi¹zania w kocio³ach drewnianych w Iwoniczu, Rogach, Króliku
Polskim, Wrocance i Zrêcinie. Znana jedynie z fotografii bry³a, dyspozycja przestrzenna i detal ciesielski oraz fakt, i¿
kategoriach konstrukcyjnych koció³ w Lubatowej reprezentowa³ typ wiêbowo-zaskrzynieniowo-zaczepowy (analogiczny jak w Haczowie), pozwalaj¹ zaliczyæ go do budowli powsta³ych bez w¹tpienia w 2 po³owie XV wieku. M. Czuba
zwróci³ ostatnio uwagê, i¿ powsta³ on w orbicie mecenatu biskupów przemyskich, co ³¹czy ten koció³ z zachowanymi
wi¹tyniami z tego czasu  w Bliznem, Golcowej i Domaradzu, por. Czuba 2001, s. 29.
661
W rzeczywistoci pierwsza informacji o wsi pochodzi dopiero z 1358 roku, kiedy to Kazimierz Wielki wystawi³ przywilej lokacyjny, zob. Kodeks dyplomatyczny Ma³opolski, wyd. F. Piekosiñski, t. III, s. 117 nr 721; Perzanowski
1973, s. 403; Fastnacht 1998, s. 140.
662
Fastnacht 1998, s. 140-141.
663
W roku tym wsie Miejsce i Rogi dosta³y siê córkom Hieronima Kobyleñskiego, AGZ, IV, 122; Perzanowski
1973, s. 403.
664
W rêkach Kobyleñskiego jest jeszcze w roku 1519, por. Perzanowski 1973, s. 403. W 1522 roku król Zygmunt
Stary pozwala na wykup wsi królewskich Rogi i Miejsce z r¹k egzekutorów testamentu i dzieci zmar³ego Hieronima
Kobyleñskiego, por. Fastnacht 1998, s. 141.
655
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rz¹du austr. naby³ M. Józef Ossoliñski, od którego kupi³ je Jakub Trzecieski ok. r. 1800, w którego
rodzinie do dzi dnia obszar dworski pozostaje (Sarna, Opis pow. kron., 430-432).

K o  c i ó ³ p a r a f . Narodzenia N. P. Maryi. Patron: spadkob. Jana Trzecieskiego.

R. 1427 by³a tu parafia i istnia³ koció³ (Sarna, op.cit., 432)666. Akta konsystorskie zawieraj¹ w r. 1569
pierwsz¹ wzmiankê o kociele. R. 1887 i 1888 wybudowano koció³ nowy murowany, którego architektem by³ prof. S³awomir Odrzywolski (Schematyzm i Sarna loco cit.)667.
Proboszczowie: X. Pawe³ z ¯abna w koñcu XVI lub pocz. XVII w668. (Epitaf. bez daty w farze kron.).
R. 1678 Jakub Szuwastowicz, po nim Maciej Muszyñski; r. 1696 Feliks Moliñski. Przed r. 1887 Józef
Karpiñski a ok. r. 1887 Samocki. R. 1892 Bronis³aw Markiewicz.

11/6 1895
Budynek nowy, murowany, w stylu przejciowym romañsko-gotyckim669. Wewn¹trz kilka
o³tarzy drewnianych z XVII w., ma³ej wartoci, przeniesionych z kocio³a dawnego.
O b r a z e k w drzwiczkach cyboryum o³tarza w.: Matka Boska z Dzieci¹tkiem, w koronie
na g³owie i z ber³em w rêku, t³o z³ocone, malowanie olejne na drzewie, mo¿e XVI w670.
P o s ¹ ¿ e k drewniany w o³tarzu w.: M. Boska w koronie na g³owie, figura przegiêta esowato na kszta³t redniowiecznych, pomys³ stylowy, choæ wykonanie doæ grube, prowincyonalne.
Zap. rzecz archaistyczna z XVII w671.
D z w o n na wie¿y, sporych rozmiarów. Na p³aszczu h. Radwan i r. 1644, napis kapitalikami w dwóch wierszach:
Christvs rex fertis veni in pace
Verbvm caro factvm e. (sic)

(T. Sz.) Mszana. Cerkiew, dzwon r. 39 cm z r. 1599672.

665
Od 1546 roku jest w³asnoci¹ El¿biety, córki Jana Tar³y, ¿ony Jerzego Manasterskiego z Jaz³owca, por.
Fastnacht 1998, s. 141. W posiadaniu El¿biety jest jeszcze w 1589 roku, por. Perzanowski 1973, s. 403.
666
KZS 1977, s. 120.
667
Stary rozebrano w roku 1888, por. Brykowski 1976. s. 91; KZS 1977, s. 120
668
Pawe³ z ¯abna (1582-1607), pisarz s¹du kapitu³y przemyskiej, proboszcz w Miejscu w roku 1590, zwi¹zany
by³ z Krosnem od czasu, kiedy jako kleryk by³ kantorem w tamtejszym kociele parafialnym. Por. Leniak 2002, s. 39-40.
669
Wzniesiony z ceg³y w roku 1888, wg planów S³awomira Odrzywolskiego, por. KZS 1977, s. 120.
670
Tego obrazu, ani tego cyborium, nie ma ju¿ w kociele. Do naszych czasów przetrwa³ natomiast w postaci
destruktu inny ca³opostaciowy wizerunek Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, o cechach jeszcze pónogotyckich, malowany
temper¹ na desce, konserwowany przez W³adys³awê Menet w latach 1988-1990, obecnie jako depozyt w Muzeum
Rzemios³a w Kronie. Zob. £opatkiewicz 1996, s. 78-79, kat. nr 92; ten¿e, Prace konserwatorskie w województwie
kronieñskim w latach 1991-1994, Ochrona Zabytków, 1996, nr 2, s. 211.
671
Rzeba ta zosta³a silnie przekszta³cona w latach 1900-1901 przez rzebiarza Franciszka Lorenca. Od tu³owia
Marii odciêto rêce oraz postaæ Dzieci¹tka, ciêto z przodu fa³dy szat, a ca³oæ przys³oniêto now¹ drewnian¹ sukienk¹,
z dorzebion¹ na nowo rêk¹, w której Maria trzyma ber³o. Gruntownie przerzebiono równie¿ w³osy oraz skopiowano
postaæ Dzieci¹tka i lew¹ rêkê Marii, z odciêtego wczeniej orygina³u redniowiecznego. Rzeba opublikowana zosta³a
w 1976 roku przez Ewê nie¿yñsk¹-Stolot, por. E. nie¿yñska-Stolot, Gotycka rzeba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem
w Miejscu Piastowym, BHS, 38, 1976, nr 3, s. 218-221. Opracowana rekonstrukcja rysunkowa pozwoli³a autorce
zwi¹zaæ rzebê z figur¹ Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem z klasztoru karmelitanek bosych na Weso³ej w Krakowie i przyj¹æ
przybli¿ony czas jej powstania na 3 æwieræ XIV stulecia, por. tak¿e £opatkiewicz 1996, s. 22, 92, rys. nr 2, kat. nr 11.
672
Cerkwi w Mszanie ju¿ nie ma, dzwon za wzmiankuje Szyd³owski 1922, s. 95, opieraj¹c siê na informacji
Mieczys³awa Or³owicza.Widok cerkwi i dzwonnicy z 1933 roku - zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 193, 194.
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11. Nienaszów

Wie, oddal po³udn. zachodnie od Krosna 7 kilom. Parafia w miejscu
[Tekst pisany rêk¹ Tomkowicza, skrelony o³ówkiem Tadeusza Szyd³owskiego]

13. Odrzykoñ
Wie, oddal. pó³n. zachodnie od Krosna 6 1/2 kilom. Parafia w miejscu.
Literatura:

p. ni¿ej przy zamku.

Nazwa pierwotna mia³a byæ Erenberg (X. Sarna, Opis pow. Kronieñskiego str. 371). Wzmianki o wsi
Erenberg albo Eremberg spotykamy w r. 1420673. W r. 1468 wystêpuje nazwa wsi Odrzykoñ (X. Sarna,
tam¿e)674. W³acicielami w koñcu XIV w. Moskorzewscy h. Pilawa675, którzy w XV w. nazwali siê
Kamienieckimi676, potem z kolei Bonerowie, Firlejowie, Skotniccy, Kaliñscy, Grodziccy, Jab³onowscy,
obecnie Starowieyscy (S³own. geogr.). R. 1492 w³acicielem mia³ byæ Miko³aj Frysztacki* Pietniewicz,
Z przesz³oci Frysztaku, rêkop.)677.

Koció³ paraf. . Katarzyny p. i m. Patron Stanis³aw Biberstein Starowieyski

Wieci o wielkiej staro¿ytnoci parafii s¹ mitem, opartym jedynie na napisie dzwonu, mylnie odczytanym, który pochodzi z pocz¹tku XVI w. Siarczyñski w swym S³owniku (Bibl. Ossoliñskich, rêkop.)
twierdzi ¿e w r. 1629 koció³ pierwotny, nie wiadomo z jakiego czasu, przebudowano678. W aktach
konsystorskich przem. pierwsza wzmianka o parafii jest z r. 1631 (S³own. geogr.).
Koció³ nowy murowany wystawiono w r. 1885, drewniany dawniejszy sta³ jeszcze w r. 1888, zniesiono
go przed r. 1896679.
Proboszczowie: r. 1629 Po³awski (S³own. geogr.)680.
*

Frysztaccy h. Radwan ¿yli w Sandomierskiem w XV w. (Paprocki, Ogród pol. 170.  Niesiecki).

673
W roku 1410 nastêpuje rozgraniczenie wsi Ehrenberg z przedmieszczanami kronieñskimi z Bia³obrzegów,
AGZ, VII, 28; Perzanowski 1973, s. 405.
674
Nazwa Odrzykoñ wystêpuje po raz pierwszy w 1446 roku, kiedy to w ród³ach pojawia siê szlachetny Piotr
so³tys z Odrzykonia, AGZ. t. XI, 2269; Perzanowski 1973, s. 405.
675
Odrzykoñ nale¿y w tym czasie do podkanclerzego Klemensa z Moskorzewa, do którego nale¿a³y te¿ przyleg³e
wsie, znane póniej jako w³asnoæ Kamienieckich, por. Gawêda 1995, s. 54-58, zob. tak¿e I. Su³kowska-Kurasiowa,
Moskorzewski Klemens h. Pilawa (zm. ok. r. 1408), [w:] PSB, t. 22, 1977, s. 52-54.
676
Nazwisko takie przyjêli dopiero wnukowie Klemensa, z których najwybitniejszym by³ Henryk Kamieniecki
(1430-1488), por. Gawêda 1995, s. 60-63.
677
Informacja pozbawiona dokumentacji ród³owej. Wiemy natomiast, ¿e w roku 1488 Jan Kamieniecki (syn
Henryka) pozywa w niewiadomej sprawie Miko³aja Frysztackiego z Jaæmierza, por. Fastnacht 1998, s. 53. W tym
samym czasie Miko³aj Frysztacki jest w³acicielem pobliskiej Przybówki, która na przeci¹g kilku lat, przechodzi w rêce
Kamienieckich, por. Perzanowski 1973, s. 408.
678
Zob. S. Cebula, Dzieje Parafii Odrzykoñ w okresie przedrozbiorowym, Zeszyty Odrzykoñskie, z. 7, 2000/
2001, s. 38-41.
679
Wg ks. Stanis³awa Cebuli, rozbiórkê kocio³a rozpoczêto ju¿ w roku 1877, por. Cebula, op. cit., s. 39.
680
Na podstawie badañ ks. Mieczys³awa Kociubiñskiego ustaliæ mo¿na, i¿ pierwszym proboszczem parafii
Odrzykoñ by³ ks. Stanis³aw Trawka (1479-1510), po nim za probostwo mia³ obj¹æ ks. Stanis³aw Frysztacki (do 1566).
Nastêpnie funkcjê proboszcza pe³ni³ w latach 1567-1574 Wawrzyniec z Sanoka (altarysta o³tarza w kaplicy na Zamku
Wysokim Kamieniec oraz altarysta kocio³a w. Jakuba w Kronie), po nim za ks. Marian Wilicki ze Strzy¿owa
(1574-1595). Ze Strzy¿owa pochodzi³ tak¿e kolejny proboszcz w Odrzykoniu, ks. Miko³aj Ma³¿owiej (1595-1638). Od
1639-1641 roku funkcje proboszcza pe³ni³ ks. Albert Radziszewski. Dopiero po nim, dnia 7 czerwca 1641 roku na
parafii Odrzykoñ instytuowany mia³ byæ ks. Jan Po³awski, od 1659 roku prepozyt bractwa kap³añskiego sanockokronieñskiego, zmar³y przed rokiem 1675. Por. M. Kociubiñski, Ksiê¿a diecezji przemyskiej do roku 1772, t. 1-2,
maszynopis w Bibliotece Seminarium Duchownego w Przemylu, Jaros³aw-Przemyl 1989; por. tak¿e Cebula, op. cit.,
s. 74-75.
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15/9 1896
Budynek murowany, nowy, w stylu pseudo gotyckim681. Ze starego pozosta³a tylko zakrystya murowana, do której wejcie ma odrzwia kamienne ostro³ukowe682. Na drzwiach drewnianych okutych ¿elazem jest h. Pilawa683.

Z opisu dawnego kocio³a: Prezbiteryum modrzewiowe, bardzo stare (£epkowskiego noty rêkop. z r.
1849 lub 1851)684.

Wewn¹trz kocio³a nowego belka w têczy drewniana, ³amana
i giêta, na niej Chrystus Ukrzy¿owany miêdzy M. Bosk¹ i . Janem. Ca³oæ pochodzi zap. z pocz¹tku XVIII w., przeniesiona ze
starego kocio³a (fig. )685.
O b r a z M . B . A n i e l s k i e j w o³tarzu bocznym, olejny na
p³ótnie. Wys. 1.50 m, szer. 1 m. Malowanie artystyczne, wcale piêkne. Partye draperyj obite sukienkami z blachy metalowej. Wiek XVII. Obraz ma pochodziæ z kaplicy
zamku Odrzykoñskiego.
C h r z c i e l n i c a kamienna gotycka w kszta³cie kielicha z maswerkami,
podobna do ³¹ckiej (pow. Nowos¹decki), tylko bez herbów i bez daty (fig. ).
Kszta³t zgrabny, wykonanie kamieniarskie doæ grube, prowincyonalne. Przeniesiona ze zniesionego kocio³a686.
Budowê nowego, neogotyckiego kocio³a parafialnego, wzniesionego z ceg³y wg planów S³awomira Odrzywolskiego, ukoñczono w roku 1887. Zob. KZS 1977, s. 124; Brykowski 1976, s. 92; J. Jucha, Odrzykoñ  wie. Studium
historyczne, Zeszyty Odrzykoñskie, nr 6, 2000, s. 40-41.
682
Zakrystia przetrwa³a do 1907 roku. W archiwaliach parafii Odrzykoñ, w ksiêdze Ofiara na koció³ w Odrzykoniu, znajduje siê nastêpuj¹cy zapis. W 1907 roku dnia 21 lipca rozebrano na mocy uchwa³y komitetu parafialnego
zachrystiê po starym kociele, która by³a murowana z kamienia bardzo dobrego. Drzwi tej¿e by³y wysokie na wysokoæ
3 ³okcie, okr¹g³e z drzwiami ¿elaznemi z blachy i o bardzo silnych zawiasach i zamku, jako ty¿ z kubla [sic!] do k³ódki
w czym widaæ by³o bardzo star¹ i prost¹ robotê kowalsk¹, lecz bardzo siln¹. Por. Cebula, op. cit., s. 38. Budowanie
w czasach pónego redniowiecza murowanych zakrystii przy kocio³ach drewnianych, musia³o byæ w okolicach Odrzykonia rodzajem lokalnej mody. Wiemy bowiem, ¿e murowan¹ zakrystiê posiada³ równie¿ drewniany koció³ w pobliskim
Frysztaku, por. Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego , s. 32.
683
Tarcza z herbem Pilawa, najprawdopodobniej pochodz¹ca z drzwi starej zakrystii, zosta³a przed kilku laty
nabyta przez Andrzeja Ko³dera z Krosna od jednego z mieszkañców Odrzykonia. Obecnie przechowywana jest w zbiorach Muzeum Zamkowego Kamieniec.
684
W zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego zachowa³ siê nieznany rysunek drewnianego kocio³a
w Odrzykoniu, wykonany rêk¹ amatora, bez daty, sygnowany monogramem S. J., zob. czêæ ilustracyjna niniejszego
tomu, il. 195. Na jego podstawie wnioskowaæ mo¿emy zarówno o kszta³cie architektonicznym budowli, jak i przypuszczalnym czasie jej powstania. By³ stary koció³ w Odrzykoniu bez w¹tpienia budowl¹ redniowieczn¹, mo¿e z po³owy XV
wieku. Prostok¹tne prezbiterium zakoñczone by³o trójbocznie, za kwadratowa nawa posiada³a aneksy zaskrzynieniowe.
Jak wiadomo z protoko³u wizytacji biskupa Denhoffa w 1699 roku, nawa zosta³a powiêkszona w kierunku zachodnim.
Powiêkszenie zrealizowano z pominiêciem rozszerzeñ zaskrzynieniowych, analogicznie jak w przypadku drewnianego
kocio³a w pobliskim Frysztaku. Fasadê zachodni¹ zdobi³a okaza³a wie¿a konstrukcji s³upowej, w której na styku ze
cian¹ zachodni¹ nawy umieszczone by³o okno dowietlaj¹ce chór muzyczny. Wie¿a zakoñczona by³a szerok¹ izbic¹,
któr¹ wieñczy³ wysoki dach namiotowy. Z dawnych protoko³ów wizytacyjnych mo¿na dowiedzieæ siê, i¿ koció³ posiada³
na zewn¹trz soboty (blanki), które jednak rozebrano w XIX wieku, st¹d te¿ nie rejestruje ich ju¿ nasz rysunek. Wymiary
oraz schematyczny rzut poziomy kocio³a ukazuje szkic polowy do austriackiej mapy katastralnej z 1851 roku, zob.
czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 244.
685
Belka têczowa z grup¹ pasji przeniesiona do nowego kocio³a i zachowana do dzisiaj.
686
Jadwiga Kuczyñska zalicza chrzcielnicê z Odrzykonia do grupy kronieñskiej, któr¹ charakteryzuj¹ smuk³e
proporcje oraz wystêpowanie w strefie czary motywu arkad o ³uku ostrym, zakoñczonych u do³u stylizowanym trójli681
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R z e  b y. W zakrystyi starej baldachim twardy, ca³y rzebiony, z drzewa w ornamenta
barokowe, polichromowane. Nieu¿ywany687.
Ornaty
3 ornaty z kolumnami haftowanemi w kwiaty jedwabne kolorowe na tle srebrnem. Wiek
XVII688.
Ornat ca³y haftowany w kwiaty jedwabne kolorowe, na tle z tkaniny nie srebrnej. Wiek
XVII.
Kilka ornatów z tkanin jedwabnych starowieckich, z wieku XVII i XVIII.
D z w o n ó w kilka na wie¿y. Najwiêkszy znacznych rozmiarów, pod krawêdzi¹ czapki ma
napis obiegaj¹cy, minusku³ami got. wypuk³emi, nieczytelny z powodu ¿e litery niektóre osobliwego kszta³tu, niekiedy odwrotnie narysowane.

(ca therluna* ma ......................................... 1505)689
D r z w i nowej drwalni [?] obok starej zakrystyi, drewniane, z okuciem o wstêgach zawiasowych, zajmuj¹cego pomys³u i rysunku (fig. ), wykonania kowalskiego. Przypominaj¹ drzwi zburzonego dawniejszego kocio³a w Krocienku (pow. Kronieñski) patrz wy¿ej. Pochodz¹ ze zburzonego kocio³a w Odrzykoniu690.
K r o p i e l n i c a z piaskowca, o czarze roz³upanej, stoi przed plebani¹. Robota gruba, kszta³t
kielicha ma³o zgrabny, data wykuta: A.D. 1597691. Pochodzi z przed kocio³a dawniejszego.

*

Mo¿e mia³o byæ catherina, skoro koció³ jest . Katarzyny.

ciem. W chrzcielnicach tej grupy, pochodz¹cych z kocio³ów w Domaradzu, Po³omii i Odrzykoniu, pod ³ukami arkad
wystêpuj¹ dodatkowo trójlistne maswerki. Zob. KZS 1977, s.125, il. 154; Kuczyñska 1984a, s. 48; Kuczyñska 1984b,
s.102, poz. 95.
687
Nie ma go ju¿ dzisiaj w kociele i nikt nie wie co siê z nim sta³o.
688
Dwa z nich zachowane do dzisiaj, zob. KZS 1977, s. 125, il. 389.
689
Karol Badecki podaje pe³ny odczyt inskrypcji: 1507 catherina mathias krasna. Wyraz pierwszy oznacza
zapewne imiê dzwonu, koresponduj¹ce z wezwaniem kocio³a parafialnego w Odrzykoniu, wyraz mathias uwa¿aæ
mo¿na za imiê ludwisarza, natomiast okrelenie krasna, oznacza zapewne Krosno, w którym dzwon móg³ byæ odlany.
Zob. Szyd³owski 1922, s. 22, 55, kat. nr 74 (tabl. IV, 34-35, VI, 17). Dzwon ten nie przetrwa³ do naszych czasów.
W czasie dzia³añ wojennych, koñcem lipca 1944 roku, nast¹pi³ po¿ar he³mu wie¿y kocielnej, co sta³o siê bezporedni¹ przyczyn¹ za³amania siê drewnianej konstrukcji nonej i doszczêtnego rozbicia dzwonu, por. J. Jucha, Odrzykoñ 
wie. Studium historyczne, Zeszyty Odrzykoñskie, nr 6, 2000, s. 48. Szyd³owski wzmiankuje jeszcze drugi, mniejszy
dzwonek sygnaturki, zachowany do dzisiaj, o rednicy 31 cm, z dat¹ 1536, por. Szyd³owski 1922, s. 62, kat. nr 114; por.
tak¿e KZS 1977, s. 125.
690
Rysunek fragmentu okucia tych drzwi przechowywany jest w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego,
zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 196.
691
Do dzisiaj zachowa³a siê kropielnica w kszta³cie kielicha, z dat¹ 1757, por. KZS 1977, s. 125. Informacja
Tomkowicza pozwala jednak domylaæ siê, i¿ w póniejszym czasie data zosta³a niew³aciwie przekuta.
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Zamek
Literatura*

Widoki:

¯egota Pauli, Zamek Odrzykoñski. J. D. Borkowskiego Album na korzyæ pogorzelców
[Wiedeñ-Lwów] 1844 r., str. 101-107.
Lucyan Siemieñski, Zamek Odrzykoñ. Tyg. ill. r. 1861, pó³r. I Nr 82, str. 145 i n.  z lichym
widokiem drzeworyt.
Gustaw Czernicki [Odrzykoñ. Tygodnik Ilustrowany, nr 14,] r. 1866, tom XIV, str. 99-102
z rys. Matejki.
X. Andrzej Ujejski, Wiadomoæ o zamku odrzykoñskim. Kalendarz [Powszechny Juliusza]
Wildta [Kraków 1861] r. 1862. [s. 42-52].
W³ad. £uszczkiewicz, Ruiny zamku w Odrzykoniu. K³osy 1873, [nr 396] tom XVI, str. 79-81.
Na str. 76 planik, trzy wid oki ruin i 2 szczegó³y.
Ten¿e, tytu³ podobny, Wieniec r. 1872 lub r. zbli¿ony.
Fryderyk Papée, Zamek Odrzykoñski. Gaz. lwowska r. 1895 Nro 254 i 255.
W³ad. Be³za, Iwonicz i jego okolice, r. 1885, str. 77-79.
Hieron. £opaciñski, Komunikat w Spraw. Kom. hist. szt. Ak. Um., tom VII, szp.CCCXXIII
(zobaczyæ fot. w Muzeum narod. i moje kartki widokowe)692
Przyjaciel Ludu rok 6ty [10 sierpnia] 1839, [nr 6], I, 52.
Tygodn. ill. z r. 1866, tom XIV str. 100, 102, dwa rysunki Matejki
Oesterr.Ungarn in Wort u. Bild. Galizien, str. 707 i n. Plan i widok zamku, robione
przez Bernta693
Album odrzykoñskie, zbiór fotografij zamku wyda³ w Sierpniu 1901 fotograf Zaj¹czkowski
Zubrzycki, Skarb architektury, tom I, tabl. 85 (rekonstrukcya wie¿y przez Nawrockiego)694.

Dawne nazwy zamku: Kamieniec, Ehrenberg; Rusini nazywaj¹ go Kitczy zamok (¯eg. Pauli, Zamek
odrzykoñski. J.D. Borkowskiego Album na korzyæ pogorzelców. 1844 r., str. 101), albo ditczy zamok
(Mieczys³awa Potockiego Opis Krosna z r. 1869, Ossolineum, rekop. Nr 2250).
Pocz¹tek niewiadomy695. R. 1348 wystêpuje burgrabia Kamieñca (Kod. dypl. ma³op. III, 69)696. By³ on
zap. urzêdnikiem król. Za Kazimierza W. zamek zwano Ehrenberg (¯eg. Pauli, loc. cit.). Póniej jest on
w³asnoci¹ prywatn¹ Klemensa z Moskorzewa Pilawity697, który r. 1397 funduje kaplicê zamkow¹
*
Literatura jest bardzo obszerna. Tytu³y tutaj pominiête mo¿na znaleæ w Finkla Bibliografii historyi
pols. II, 1084. Por. te¿: Bobrzyñski, Decreta iud. p. 422-429; Ptanik, Bonerowie; Rocznik Krak. VII, 62-64, 130;
W S³owniku geogr. czytamy: Rarocki opisa³ Odrzykoñ w r. 1621.  Raport urzêdowy niem. Dominium Bratkówka
z r. 1853 i taki¿ drugi urzêdu pow. kronieñskiego, obw. jasielskiego z r. 1857 jest w Aktach konserwatorskich
£epkowskiego (Akta Grona Konserwat. Gal. Zach. w Archiwum Aktów dawn. m. Krakowa).
692
Reprodukcje wzmiankowanych tu widoków, zachowanych w Muzeum Narodowym w Krakowie, zamieszczamy w czêci ilustracyjnej, s. 327-334, il. 183, 184, 188, 190, 192.
693
Chodzi o tu pracê W. £uszczkiewicza, Die Architektur. Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und
Bild (Galizien), Wien 1898.
694
Por. tak¿e J. Sas-Zubrzycki, Streszczenie pracy o zabytkach Krosna (cz. II), SKHS, t. 8, 1912, szp. CCXIII.
695
Obszerne informacje historyczne na temat dziejów zamku i jego kolejnych w³acicieli przytacza T. Ma³kowskaHolcer, Ze studiów nad histori¹ zamku Kamieniec ko³o wsi Odrzykoñ w pow. kronieñskim, [w:] Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego, £añcut 1972, s. 137-153; por. tak¿e J. Jucha, Odrzykoñ  Zamek.
Studium historyczne, Zeszyty Odrzykoñskie, nr 4, Odrzykoñ 1998, s. 31-61.
696
Mowa tu o Miko³aju de Bybycz (Bibice, wie pod Krakowem) - burgrabi de Camyenyecz, por. Fastnacht 1998,
s. 49-50, zob. tak¿e J. F. Frazik, T. Holcerowa, Wstêpne badania nad zamkiem w Odrzykoniu, BHS, (28), 1966, nr 1,
s. 95.
697
Przypuszcza siê, ¿e Klemens z Moskorzewa otrzyma³ zamek od króla W³adys³awa Jagie³³y w nagrodê za
skuteczn¹ obronê Wilna przed Krzy¿akami, w roku 1390. Por. Gawêda 1995, s. 54. Dobra odrzykoñskie sta³y siê
w przysz³oci orodkiem materialnej potêgi potomków podkanclerzego.
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Zwiastowania N. P. Maryi, . Anny, . Urszuli i 11000 Panien698, a w r. 1399 goci w zamku W³adys³awa
Jagie³³ê (X. Sarna, Opis pow. Kron., 374 i n.)699. R. 1408 Klemens z Moskorzewa przybra³ nazwê
Kamienieckiego (¯. Pauli, op. cit. 105)700. R. 1427 Stefan z Byd³owa, Klemens z Moskorzewa i inni
powiadczaj¹, ¿e z polecenia król. odebraæ maj¹ Marcinowi z Kamieñca701 jego zamek Kamieniec,
który w przeci¹gu 6 tygodni oddadz¹ królowi, jeli Marcin przedtem nie przeb³aga króla (27/11 1904
Wiedeñ, Haus. Hof u. Staatsarchiv, Polonica, zbiór dyplomatów (324), Nr 59)702. W XV w. jest mowa
o zamku wy¿szym i ni¿szym703. Pierwszy by³ zapewne starszym i tam znajdowa³a siê kaplica zw. . Urszuli, powiêcona w r. 1402704. W XVI w. sprofanowan¹ przez heretyków i zniszczon¹, odnowi³ potem Jan
Skotnicki kaszt. po³aniecki705. Kamienieccy do koñca czwartego dziesi¹tka lat XVI w. dzier¿yli zamek
i niekiedy dzielili siê miêdzy sob¹ jego czêciami (Sarna, Opis pow. Kron. 374-375, 379-380)706. U nich
to na zamku zamieszka³ w r. 1528 Jan Zapolya, pretendent do tronu wêg., wygnany z ojczyzny (Acta
Tomic. X, 133, 144-149)707. Zamek ni¿szy istnia³ ju¿ w 3cim dziesi¹tku lat XVI w., skoro r. 1528 Marcin
Kamieniecki zastawi³ zamek wy¿szy Sewerynowi Bonerowi, kaszt. bieck., a w r. 1530 Klemens Kamieniecki, kaszt. sanocki sprzeda³ temu¿ Bonerowi ca³y swój zamek ni¿szy z przedmurzem, z prawem do
studni w przedmurzu zamku wy¿szego i do kaplicy na zamku wy¿szym708. Seweryn Boner rozbudowa³
i przyozdobi³ w r. 1534 zamek ni¿szy (Sarna, op.cit. str. 376), a w r. 1543 za³o¿y³ w nim drug¹ kaplicê
Mêki P., Zwiastowania N. Maryi P. itd. (tam¿e str. 380)* 709. W r. 1557 w podziale dóbr po mierci
*
Wed³ug L. Siemieñskiego (Zamek Odrzykoñ, Tyg. ill. r. 1861, Nr 82, pó³r. I, str. 145) Patronami tej
kaplicy: Passionis D. N. J. Chr., Annumciationis B.V.M., 14 auxiliatorum i . Anna, Zofia, Urszula, Apolonia,
El¿bieta, Jadwiga.

Klemens ustanawia tym samym kapelana kaplicy zamkowej, którego uposa¿a dziesiêcinami ze wsi Bratkówka i Wojkówka, sk³adanymi dot¹d kocio³owi katedralnemu w Krakowie, por. Gawêda 1995, s. 55.
699
Podczas wizyty na zamku, król wydaje przywilej dla miasta Krosna, AGZ III, 72,73; Fastnacht 1998, s. 57,
78, zob te¿. Frazik, Holcerowa, op. cit., s. 95.
700
Informacja niecis³a. W roku 1408 Klemens umiera i zostaje (jako Moskorzewski) pochowany w katedrze
krakowskiej. Nagrobek Klemensa zosta³ zniszczony w roku 1626, podczas restauracji grobu przez Remigiana Moskorzewskiego. Niesiecki podaje: w Katedrze pogrzebiony gdzie o³tarz fundowa³, z nadgrobkiem, który staroci¹ nadw¹tlony, restaurowa³ w 1626 roku Remigian Moskorzowski. Zob. K. Niesiecki, Herbarz Polski. Wyd. J. Bobrowicz, Lipsk
1846, t. VI, s. 482. Por. tak¿e Mrozowski, Polskie nagrobki gotyckie , s. 262.
701
W historiografii, syn Klemensa nazywany jest Marcinem z Wielopola, por. Gawêda 1995, s. 58-60.
702
Marcin zdo³a³ oczyciæ siê ze stawianych mu zarzutów przed komisj¹ królewsk¹ i zamek pozosta³ w jego
posiadaniu, por. Gawêda 1995, s. 59.
703
Pod pojêciem zamku ni¿szego nale¿y tu rozumieæ dwa przedzamcza o funkcji gospodarczej: zachodnie
(odrzykoñskie) i wschodniej (korczyñskie). Por. Frazik, Holcerowa, op. cit., s. 94, którzy wykazali, ¿e zasadnicze cz³ony
zamku powsta³y na prze³omie XV i XVI wieku, ³¹cz¹c wówczas funkcje strategiczne i rezydencjonalne. Formê architektoniczn¹, detal i dyspozycjê kondygnacji wi¹zali z programem redniowiecznych zamków ma³opolskich, co potwierdza
pochodzenie pierwszych w³acicieli z kasztelanii ma³ogoskiej. Por. B. Guerquin, Zamki w Polsce, Warszawa 1984,
s. 227-229; por. tak¿e has³o: Odrzykoñ  zamek rycerski Kamieniec (Ehrenberg) [w:] Dzieje sztuki w Polsce, t. 2,
Architektura gotycka w Polsce, pod red. Teresy Mroczko i Mariana Arszyñskiego, Warszawa 1995, cz. 2. Katalog
zabytków, pod red. Andrzeja W³odarka, s. 170-171. Tam¿e (s. 324-325) zestawiona pe³na literatura przedmiotu.
704
Powiêcenia dokona³ biskup przemyski Maciej herbu Janina. Biskup ten, na probê Klemensa, nada³ kaplicy
dziesiêciny ze wsi Ehrenberg oraz z oddzielnych ³anów Zawada i Sporne, por. Gawêda 1995, s. 55; Fastnacht 1998,
s. 50, 57.
705
Zob. Cebula, op. cit., s. 56.
706
Obszernie na ten temat Fastnacht 1998, s. 50-57
707
Jan Zapolya, pokonany wówczas pod Koszycami przez kontrkandydata do korony wêgierskiej  Ferdynanda
Habsburga, oko³o 12 marca przekroczy³ granicê polsk¹, a parê dni póniej stan¹³ na zamku Kamieniec. Szczegó³ów
pobytu Zapolyi w Kamieñcu nie znamy. Trwa³ on nie d³u¿ej ni¿ dwa lub trzy tygodnie (do pocz¹tków kwietnia 1528
roku). Por. Gawêda 1995, s. 69.
708
Zamek ni¿szy zosta³ sprzedany Bonerowi za imponuj¹c¹ sumê 8500 czerwonych z³otych, por. Gawêda 199, s. 69.
709
W 1537 roku Seweryn Boner, kasztelan biecki, zapisuje nowo wybudowanej kaplicy Zwiastowania Panny
Marii na ni¿szym zamku czynsz 25 z³ za 500 z³otych na wsi Krasna, nale¿¹cej do tego¿ zamku, por. Fastnacht 1998,
s. 57. W podanym przez Tomkowicza roku 1543 mia³a miejsce konsekracja kaplicy, której dokona³ (rezyduj¹cy wówczas w Kronie) biskup przemyski Stanis³aw Tar³o.
698
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Seweryna Bonera kaszt. s¹deck. i wielkorz¹dcy krak., Jan kaszt. biecki wzi¹³ po³owê zamku ni¿szego
i prawo prezenty do kaplicy na tym zamku ni¿szym; Seweryn m³odszy syn, drug¹ po³owê zamku ni¿szego (Ptanik, Bonerowie, Roczn. Krak. III, 130 i n.). Kaplica zamku ni¿szego w r. 1722 by³a opustosza³¹ a w r. 1745 ju¿ nie istnia³a wcale (Sarna, op.cit. str. 380)710.
Do ostatniego dziesi¹tka lat wieku XVI zamek wy¿szy pozostawa³ w rêku Kamienieckich, a ni¿szy
w rêku Bonerów. R. 1593 po mierci Sew. Bonera m³odszego, kaszt. krak., zamek ni¿szy prawem dziedzictwa przechodzi na spokrewnionych z Bonerami Firlejów711. Zamek wy¿szy za odziedziczyli nieco
póniej spadkob. Kamienieckich po k¹dzieli, Skotniccy712. Pierwszym z nich by³ Jan kaszt. po³an. +1621,
za którego po³o¿ono nowe schody kamienne w miejsce zniszczonych dawnych, i posadzkê ceglan¹ na
strychu, zasklepiono kaplicê, na wie¿y dano ganek, otynkowano ciany budynku ca³ego i wystawiono
5 kominów713. Ten zamek wy¿szy przy podziale maj¹tku Skotnickich w r. 1652 dosta³ siê Zofii ze Skotnickich Kaliñskiej. Miko³aj Firlej brat Piotra woj. lub., w³aciciela zamku ni¿szego, mia³ za ¿onê Zofiê
Skotnick¹. Ich potomkowie prawem dziedzictwa po wyganiêciu mêskiej linii Firlejów przed po³ow¹
XVIII w. po³¹czyli w swoich rêkach oba zamki odrzykoñskie: wy¿szy i ni¿szy. Pierwsz¹ w³acicielk¹
obu by³a prawnuczka Miko³aja, Werenna z Firlejów Scipionowa, ¿ona marsz. w. lit714. Przez córkê jej
Magdalenê, ¿onê hr. Rocha Jab³onowskiego, h. Grzyma³a, zamek dosta³ siê w dom Jab³onowskich (Sarna,
op. cit. 378)715 i ci kaplicê zamku wy¿sz., w której podobno do koñca XVIII w. s³u¿bê bo¿¹ odprawiano,
rozebrali, a obrazy i sprzêty oddali do koc. par. w Odrzykoniu (¯egota Pauli, op. cit. str. 103)716. W XIX
w. znów ka¿da z dwu czêci zamku otrzyma³a innych w³acicieli. Wnuczka Rocha, Zofia z Jab³onowskich Aleksandrowa hr. Fredrowa wnios³a zamek ni¿szy czyli Korczyñski w dom Fredrów, po których
w drodze dziedzictwa dosta³ siê rodzinie hr. Szeptyckich, za prawnuczka Rocha, a córka Leona (brata
Fredrowej) Zofia z Jab³onowskich Stanis³awowa Starowieyska po r. 1844 wnios³a zamek wy¿szy w dom
Bibersteinów Starowieyskich (Sarna, op.cit.).
R. 1656 Rakoczy obleg³ Odrzykoñ i zniszczy³ zamek, zdaje siê ni¿szy717. Wyg³odzona za³oga mia³a st¹d
gankiem podziemnym wydostaæ siê do Krosna718. R. 1732 zamek ni¿szy by³ w z³ym stanie (Sarna, Opis
pow. Kronieñ. 374-378); zniszcza³ za ostatecznie podobno w r. 1765 (Raport urzêd. niem. z r. 1857
urzêdu pow. Krosno do obwodu jasielsk.). Mimo to by³ mo¿e jeszcze potem dachem kryty, gdy¿ jest
podanie, ¿e w r. 1796 dachy wichrami zerwane, zosta³y nowo pokryte. W r. 1806 po³udniowo zachodnia strona zamku, zupe³nie z ciosowego kamienia, ca³o sta³a, u góry nieco, mianowicie od zachodniej
strony na piêtrze do zasklepieñ okien zrujnowan¹ by³a. Wiêcej z ciosu budowli zamku nie by³o (Sarna,
op. cit. 378-379). Podobno z rozebranego materya³u murów zamku zbudowano klasztor i koció³ Kapucynów, tudzie¿ wiele kamienic w Kronie (¯egota Pauli, op.cit. str. 107)719.
Wizytacja biskupa Szembeka z 1722 roku informuje, i¿ nie mo¿na ju¿ w kaplicy tej odprawiaæ nabo¿eñstwa,
za za biskupa Sierakowskiego (w 1745 roku) ju¿ jej nie by³o, por. Cebula, op. cit., s. 60.
711
Zamek ni¿szy z przedzamczem korczyñskim przechodzi w rêce Firlejów jako wiano, por. Frazik, Holcerowa,
op. cit., s. 96.
712
W 1597 roku Kamienieccy, zamieszkuj¹cy do tej pory zamek wy¿szy, przenosz¹ siê do swej nowej rezydencji w Za³ocach, zamek Kamieniec sprzedaj¹ za Sieniñskim, a ci w roku 1601  Janowi Skotnickiemu, por. Frazik,
Holcerowa, op. cit., s. 96.
713
Za czasów Jana Skotnickiego ma miejsce gruntowna restauracja zamku wy¿szego, obejmuj¹ca m.in. naprawê
spêkanych murów i nadpro¿y okiennych, wybudowanie ganku nad bram¹ wejciow¹, postawienie szeregu pieców
i otynkowanie elewacji zewnêtrznych, por. Frazik, Holcerowa, op. cit., s. 96-97; por. tak¿e M. Brykowska, J. Ross, Stan
badañ i problem konserwacji ruin zamku w Odrzykoniu, [w:] Krosno. Studia z dziejów , t. 1, s. 229.
714
W roku 1730 zamek, jako wiano Weroniki Firlejówny, przechodzi do rodziny Scipio de Campo, por. Frazik,
Holcerowa, op. cit., s. 97.
715
Sta³o siê to w 1770 roku, por. Frazik, Holcerowa, op. cit., s. 97.
716
Z wyposa¿enia tego bodaj nic do naszych czasów nie przetrwa³o.
717
Najazd Rakoczego mia³ miejsce w roku 1657. Z tego czasu posiadamy informacjê o prowadzonych na
terenie zamku przygotowaniach do obrony, jednak¿e brak jest przekazów o ich zakresie, jak i roli, jak¹ odegra³ wówczas Kamieniec. Analiza architektoniczna pozwala s¹dziæ, i¿ zamek nie zosta³ wówczas zniszczony. Por. Frazik. Holcerowa, op. cit., s. 97.
718
Istnienie podziemnego korytarza, w tym przypadku ³¹cz¹cego Kamieniec z Krosnem, jest jedn¹ z bardziej
popularnych legend zamkowych.
719
Informacja  jak s³usznie pow¹tpiewa Tomkowicz  niewiarygodna. Zamkowi zagra¿a³ jednak kamienio³om,
zlokalizowany w jego pobli¿u, za starostwo kronieñskie uwiadamia³o pismem z dnia 28 wrzenia 1917 roku Stanis³a710
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Kaplica na zamku (zap. wy¿szym), choæ ten ju¿ by³ w ruinie, by³a d³ugo utrzymywana; oko³o po³owy
XVIII w. przestano jej u¿ywaæ do nabo¿eñstwa (Opis Krosna i okolicy z r. 1869 przez Miecz. Potockiego, Ossolineum, rêkop. nr 2250). R. 1905 przeprowadzono oko³o ruin zamku roboty konserwacyjne
(Sprawozd. Tow. Opieki nad zab. z r. 1905)720.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
nlb. stronicy
rêkopisu: rzut
poziomy, fotogr.
z fot.Oester. ... na
lewo albo fot.
Jaworskiego Nr I
fot. Jaworskiego Nr II

Jaworskiego Nr I
jak wy¿ej
z Tygodnika illustr
z 1866 Nr XIV str. 99102 rys. Matejki

R u i n a po³o¿ona na wynios³em wzgórzu nastrzêpionem ska³ami, czêci¹ na terytoryum
wsi Odrzykonia czeci¹ miasteczka Korczyny, panuje nad okolic¹ Krosna i dzi jeszcze przedstawia siê okazale, jakkolwiek jest w stanie wielkiego zniszczenia. Zajmuje du¿¹ powierzchniê
w¹zk¹ [sic!], wyd³u¿on¹ od po³udniowego wschodu ku pó³nocnemu zachodowi; na tych dwóch
koñcach zachowa³o siê najwiêcej murów w górê stercz¹cych. Rozk³ad budynków okazuje rzut
poziomy (fig. ). Czêæ pó³nocno wschodnia, o ile siê zachowa³a ma cechê gotyck¹. Dziedziniec obszerny otaczaj¹ wysokie mury z wielkich ciosów wzniesione (fig. ). W po³udniowo
wschodniej stronie wznosi siê czworoboczna baszta z resztami piwnic. Obok wznosi siê wysoki
gmach, niegdy kilkupiêtrowy, sztucznie na stromej skale zbudowany (fig. ). W skale widaæ
wykute stopnie, wnêki, w murach kamienne obramienia drzwi i okien. W górze murów blanki,
strzelnice i chodniki. Dalej jest trójk¹tna zbrojownia z gotyck¹ bram¹ kamienn¹721. Sklepiony
niegdy korytarz prowadzi do kaplicy zamkowej, w której widaæ lady kropielnicy kamiennej722.
Dalej jest szereg izb niegdy mieszkalnych, otoczonych murem z bram¹, dziedziniec i w skale
wykuta wielka baszta vedety[?]. Zewn¹trz zamku znaæ lady wa³u i g³êbokiej fosy, któremi
by³ z kilku stron otoczony723.
Z dawnej zdobnoci zewnêtrznej ma³o siê zachowa³o. wiadcz¹ o niej jednak reszty kroksztynów kamiennych wieñcz¹ce mury dawnej czêci mieszkalnej rodkowego traktu (fig. ), tudzie¿ na górnej czêci
baszty czworobocznej tablica kamienna z rzebionym h. Pilawa (fig. )724. Prócz tego w kilku miej-

wa Tomkowicza i Józefa Muczkowskiego, donosz¹c: ruinom nie zagra¿a kamienio³om Su³kowej, poniewa¿ wed³ug
relacyi ¿andarmeryi oddalony jest od ruin o 60 m. Pomimo tego, dwa lata póniej Dr W³. Antoniewicz donosi ¿e mury
zamku s¹ nadal podbierane przez miejscowych ch³opów, nadto prywatny kamienio³om rozsadza dynamitem i wybiera
kamienie tu¿ pod zamkiem, por. Laskowski 2002, s. 295-296.
720
Pierwsze, gruntowne prace konserwatorskie rozpoczête zosta³y w 1904 roku, natomiast pierwsze kompleksowe badania zamku podjêto dopiero w roku 1964, w ramach Pracowni Dokumentacji Historycznej przy Krakowskim
Oddziale PKZ. Wtedy to Teresa Holcerowa wykona³a obszerne badania archiwalne, natomiast Renata i Józef Frazikowie
przeprowadzili kompleksowe badania architektoniczne. Kilka lat póniej do badañ w³¹czy³a siê równie¿ Maria Brykowska.
Prace te prowadzone by³y wtedy w ramach Zespo³u Badañ nad Polskim redniowieczem Uniwersytetu Warszawskiego
i Politechniki Warszawskiej. Por. M. Brykowska, Sprawozdanie z prac badawczych prowadzonych na zamku w Odrzykoniu, pow. Krosno n. Wis³okiem w r. 1967, Sprawozdania Zespo³u Badañ nad Polskim redniowieczem UW i PW,
1967-1968, (wyd. 1970), s. 102-103; J. Janowski, Sprawozdanie z badañ archeologicznych w r. 1967 prowadzonych
na zamku w Odrzykoniu, pow. Krosno, ibidem, s. 107-108; A. Wentkowska, Sprawozdanie z badañ archeologicznych
w r. 1968 prowadzonych na terenie zamku w Odrzykoniu, pow. Krosno, ibidem, s. 109-111; Brykowska, Ross, op. cit.,
s. 225-226; M. Brykowska, Zamek w Odrzykoniu. Problemy badawcze i konserwatorskie, Biuletyn Informacyjny PKZ,
nr 31, 1975, s. 35-49. W latach 1977-1989 Kronieñska Grupa Robót PP PKZ w Rzeszowie prowadzi³a prace zabezpieczaj¹co-budowlane na zamku ni¿szym, w toku których m.in. zrekonstruowano  wg projektu Janusza Hanusa 
budynek wartowni przy bramie do zamku ni¿szego. Pomieszczenia te zajmuje obecnie Muzeum Zamkowe Kamieniec,
zorganizowane we wrzeniu 1995 roku, przez Andrzeja Ko³dera z Krosna.
721
KZS 1977, s. 128, il 62.
722
Ten element architektoniczny w wieku XIX interpretowano rzeczywicie jako kropielnicê. Odnalezienie jednak
(po drugiej stronie ciany zamku wysokiego) rynny kamiennej, odprowadzaj¹cej niegdy wodê w kierunku dziedziñca
wschodniego, nie pozostawia w¹tpliwoci, i¿ jest to pozosta³oæ kamiennego, gotyckiego lavabo. Rysunek kropielnicy
kamiennej z zamku Kamieniec znajduje siê w szkicowniku W³. Malakiewicza z 1890 roku, przechowywanym w Muzeum
Narodowym w Krakowie.
723
Fosa zachowa³a siê od strony pó³nocnej.
724
Baszta ta, zlokalizowana na przedzamczu zachodnim, uleg³a czêciowej ruinacji (upadek zachodniej czêci)
rankiem 10 sierpnia 1974 roku. Pozosta³e resztki zawali³y siê ostatecznie w nocy z 30 na 31 maja 2000 roku. Herb
Pilawa, odnaleziony w gruzowisku, jest obecnie przechowywany w Muzeum Zamkowym Kamieniec.
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scach, gdzie mury zniszczone ods³oni³y ska³ê s³u¿¹c¹ za podstawê, daje siê spostrzedz [sic!] wykuty
niezgrabnie h. Pilawa* 725.

Ruina ta przedstawia siê jako zabytek redniowieczny tak w uk³adzie ogólnym, jak w szczegó³ach; uczy lepiej ni¿ teorye i pisma historyków jak u nas budowano zamki w XIV w726. Gdzie
ska³a zosta³a ogo³ocon¹ z murów i fundamentów, widaæ wykuty niezgrabnie h. Pilawa: lad to
redniowiecznego obyczaju objêcia w posiadanie podstawy pod budowê przysz³ego zamku.
Od pó³nocy urwisko wysokiej ska³y starczy³o za mur podwójny i baszty; od strony zachodniej,
mimo ¿e te¿ jest urwisko skalne, wzniesiono mur i basztê, która jest zachowana. Od po³udnia
po³o¿enie mniej obronne, p³aszczyzna pochy³a; tu lady muru, który dochodzi³ do baszty naro¿nej
a z drugiego koñca do muru przygródka czyli zamku ni¿szego. Ta baszta naro¿na zachowa³a
jeszcze kilka wsporników dawnego ganku. Od wschodu s¹ lady, ¿e by³a fosa i wa³ na obronê
jedynego przystêpu: tu by³o wejcie. Z ca³ej dawnej obrony zosta³o trochê muru i jedna baszta
z h. Pilawa727. Przy bramie wejcia sterczy ska³a ostrokrêgowa z wykutemi schodami; zastêpowa³a
ona basztê do obrony wejcia; jedyny przyk³ad w swoim rodzaju728.
Z dawniejszych opisów
W r. 1844 s¹ jeszcze ruiny du¿e i wiele szczegó³ów ozdoby. Przy drzwiach jest w kamieniu kuty herb
Pilawa, który tutaj i przesz³ego wieku Niesiecki ogl¹da³. Na wierzchu w murze w¹skie ganki i stra¿nice.
Wiêzienie wród opok popod izbami, co siê tu dawniej wznosi³y. Dalej lady du¿ej trzyro¿nej sali,
z której piêkna got. brama wiedzie do dawnej kaplicy (¯egota Pauli, op. cit. 103).

Zamek posiada³ z b r o j o w n i ê , która wed³ug regestru z r. 1657 by³a niele zaopatrzon¹.
W po³udniowo zachodniej stronie zamku by³a s t u d n i a , której lad dot¹d siê zachowa³, i która
w latach 1606-1657 by³a powodem sporów pomiêdzy posiadaczami zamku wy¿szego i ni¿szego729. Do zamku nale¿a³y ogrody i w i n n i c e , równie¿ daj¹ce powód do sporów na pocz¹tku
XVII w. Jeszcze r. 1652 ca³y zamek by³ obsadzony winnemi latorolami, wydaj¹cemi obfite
i smaczne grona. O p a p i e r n i i b l e c h u , przynosz¹cych dochód w³acicielom zamku s¹ wiadomoci z lat 1690 i 1699 (Sarna, Opis pow. Kron., str. 380-381)730.
M a d o n n a Muzeum Czartoryskich w Krakowie, z Frysztaku, pochodzi z zamku Odrzykoñskiego. Jest ona literaln¹ star¹ kopi¹ Madonny z Königsaal (Zbraslaw) zabytku czeskiego
malarstwa XIV w. powsta³ego pod wp³ywem w³oskim (Sprawozd. kom. hist. szt. tom VI, str.
LVIII i n., oraz tom VII str. CCCLXIII i n., gdzie podano jej reprodukcyê)731.
*
£uszczkiewicz (K³osy, tom XVI z r. 1873, str. 80) który to zauwa¿y³, uwa¿a te herby za znaki
redniowiecznego aktu wejcia w posiadanie podstawy pod przysz³y zamek.
725
Jeden z takich znaków ods³oniêty zosta³ przed trzema laty na skale u wylotu fosy zamkowej, w s¹siedztwie
wejcia w obrêb przedzamcza wschodniego. Nie ma jednak pewnoci, i¿ by³ to niegdy herb Pilawa. Wydaje siê, i¿
znak ten interpretowaæ mo¿na obecnie jako apotropaiczny krzy¿ (karawaka), pochodz¹cy najpewniej dopiero z XVII w.
726
Zob. KZS 1977, s. 125-129, il. 57-63.
727
Zob. KZS 1977, s. 128, il. 61.
728
Mowa tu o skale przy wejciu na dziedziniec przedzamcza wschodniego.
729
Dzi studnia ta jest zasypana.
730
M³yn o trzech ko³ach i papiernia zamkowa wzmiankowane s¹ ju¿ w roku 1589, por. A. Pawiñski, Polska XVI wieku
pod wzglêdem geograficzno-statystycznym. ród³a dziejowe, t. XIV, Warszawa 1886, s. 147: Perzanowski 1973, s. 406.
731
Zob. tak¿e Chrzanowski, Kornecki 1976, s. 106-107, il. 5. Jak wykaza³ przed laty A. Stefañski, Polska grupa
kopii Madonny ze Zbras³awia (praca magisterska napisana w roku 1964 w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu
Jagielloñskiego), trzy obrazy w zbiorach polskich: z Trzemeni, z dawnej kolekcji T. N. Ziemiêckiego i z Odrzykonia
(wszystkie w Muzeum Narodowym w Krakowie) oraz cienne malowid³o w kapitularzu klasztoru Benedyktynów w Tyñcu, powsta³y w czasach nowo¿ytnych, po 1661 roku, w którym to obraz zbras³awski odnowiono. Kopie polskie uwzglêdniaj¹ bowiem zmiany, jakich dokonano w tym czasie w czeskim oryginale. Por. Gadomski 1981, s. 54, przyp. 271.
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To p o r e k ¿ e l a z n y zardzewia³y w Gab. arch Uniw. Jag., Nr inwent. 8976, znaleziony by³
w ruinach zamku odrzykoñskiego.
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 99 rêkopisu: fot.
Zygm. Jaworskiego
z r. 1896

Krzy¿ drew. przydro¿ny, z zawieszon¹ na nim kapliczk¹ drewnian¹ (fig.
na polach wsi Odrzykonia, nieopodal ruin zamku732.

) znajduje siê

[na doklejonej kartce] 1907 Odrzykoñ
Gab. arch. Uniw. Jag. Nr 6290-6300
rysunki zabytków architektury drewn.
itd. z Odrzykonia733, D¹brówki

14. Rogi
Wie, oddal. po³udn. od Krosna 9 kilom. Paraf. w miejscu.

Data za³o¿enia wsi niepewna. W Metryce Kor. mia³ znajdowaæ siê przywilej Kazimierza W. dany Piotrowi
z Ko³aczyc na za³o¿enie wsi z r. 1348, któr¹ to datê podaje w w¹tpliwoæ Piekosiñski734. R. 1358 Kazim.
W. sprzeda³ Piotrowi wójtowi z Ko³aczyc so³tystwo in villa nostra Rogi in terra Rusiae (Kod. dypl.
Ma³op. III, 116). R. 1431 w³acicielem R. jest Marcissius chor¹¿y krak735. R. 1462 nast¹pi³ podzia³ wsi
miêdzy Piotrem, Janem, Miko³ajem, Marcinem i Stanis³awem Czarnockimi736. By³ tu zamek z dwoma
wie¿ami: wielk¹ i ma³¹, by³a tam tak¿e czarna izba na kopcu737. Ju¿ od pocz¹tku XVI w. R. jako wie
królewska nale¿¹ naprzód do starostwa kronieñskiego (czy krocieñskiego)738, w drugiej za po³owie
wieku XVIII do starostwa lubatowskiego. Po r. 1781 rz¹d austr. sprzeda³ wie Dêbowskim. W koñcu
XIX w. nale¿a³y do Dêbiñskich (Sarna, Opis pow. Kron. 448-452).

K o  c i ó ³ p a r a f . . Bart³omieja ap. Patron: Cesarz.

Wzmianka o kociele jest ju¿ w owym przywileju z r. 1358739. S¹ dowody istnienia k. parafialnego od
r. 1536 (Schematyzm). R. 1600 stan¹³ nowy koció³. Powiêcony w r. 1603740, ucierpia³ znacznie od

Dzi zabytku tego nie sposób zlokalizowaæ.
Kwerenda przeprowadzona w Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego pozwoli³a odnaleæ nigdy niepublikowany
rysunek starego kocio³a drewnianego w Odrzykoniu, wykonany byæ mo¿e jeszcze przed jego zburzeniem, sygnowany
monogramem S.J., oraz rysunek kowalskiego okucia drzwi tego¿ kocio³a (zob. tak¿e czêæ ilustracyjna niniejszego
tomu, il. 195, 196).
734
Zdaniem Perzanowskiego, pierwszym pisanym ród³em dotycz¹cym wsi jest przywilej Kazimierza Wielkiego
z roku 1348, wydany dla Piotra  so³tysa z Ko³aczyc, któremu król sprzeda³ za 800 kóp groszy praskich so³ectwo
w królewskiej wsi Rogi, w celu lokowania jej na 110 ³anach, na prawie magdeburskim, por. Perzanowski 1973, s. 408.
735
Sarna 1898, s. 449.
736
AGZ, XI, 21, por. tak¿e Sarna 1898, s. 449.
737
Z podzia³u wsi dokonanego miêdzy braæmi Czarnockimi wynika, i¿ wie mia³a ju¿ wtedy koció³ i plebaniê,
a rezydencj¹ w³acicieli by³ okaza³y zamek z dwoma wie¿ami. W zachowanym akcie dzia³u maj¹tkowego zanotowano,
i¿ na Piotra Czarnockiego przypada czarna izba, która jest na kopcu, z pa³acem przy wielkiej wie¿y, dwie izby w tyle
za ni¹, ma³a kuchnia i stajnia przy kuchni oraz ma³a wie¿a. Na Jana przypad³: wielki dom przed mostem, czarna izba,
z pa³acem i ze wszystkimi stancyami i z wszelkim prawem przywi¹zanem do miejsca tego, na którem ten dom z dawien
dawna by³ wybudowany. Na trzech m³odszych braci (Miko³aja, Marcina i Stanis³awa) przypada³a: wielka wie¿a z wszelkiem prawem, bia³a izba z pa³acem i izba z kominem, sad a¿ do rowu i stajnia koñska. Zob. AGZ, XI, 3708, 3709; por.
tak¿e Sarna 1898, s. 449. Wynika z tego, i¿ zamek by³ dobrze ufortyfikowany, posiada³ baszty, czêæ rezydencjonaln¹
i gospodarcz¹ a ca³oæ za³o¿enia otoczona by³a fos¹ z mostem zwodzonym. Miejsce po zamku oraz lady wa³ów i fosy
zachowa³y siê do dzisiaj w odleg³oci ok. 200 m na pó³noc od kocio³a parafialnego. Rozplanowanie fortalicjum ukazuje
szkic polowy do austriackiej mapy katastralnej z 1851 roku, zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 246.
738
Wczeniej, bo od co najmniej roku 1471, dzier¿awc¹ Rogów  królewszczyzny nale¿¹cej do starostwa
niegrodowego kronieñskiego  by³ Jan Kobylañski, a dwadziecia lat póniej Hieronim Kobylañski. W roku 1505 Jan
i Leonard Czarnoccy, synowie zmar³ego Miko³aja, sprzedali so³tystwo w Rogach za 600 grzywien Hieronimowi Kobylañskiemu. Por. Sarna 1898, s. 450; Perzanowski 1973, s. 409.
732
733
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Kozaków za czasów Jana Kazimierza. R. 1886 budynek zosta³ odnowiony i powiêkszony (Sarna, Opis
pow. Kron. 452)741.

3/8 1893
B u d y n e k drewniany oryentowany, wskutek przekszta³ceñ nowszych
straci³ wygl¹d typowy; zachowa³a go tylko wie¿a przodkowa, przez któr¹
jest wejcie g³ówne, choæ i ta uleg³a zmianom742.
Dawny opis: Budynek stary, modrzewiowy, przekszta³cony (£epkowskiego noty
rêkop. z r. 1852)743

£ a w k i w nawie i prezbiteryum kszta³tu prostego744, maj¹ na [zostawione wolne miejsce] czyli pionowym boku widocznym ciekawe malowanie
olejne: wród rodzaju filunku prostok¹tnego obramionego udanemi malowanemi listwami przedstawienia scen allegorycznych i z ¿ycia wiêtych. Postaci ludzkie ma³ych rozmiarów, w strojach
z XVIII w. tak polskich jak francuskich, s¹ malowane wcale dobrze745.
O k u c i a n a d r z w i a c h wejcia bocznego od po³udnia746, rozga³êzione wstêgi i w¹sy
zawiasów dobrego rysunku i wykonania lusarskiego, wiek XVII747.
Dzwony
Jeden redniej wielkoci, odlewu lichego748; napis na nim minusku³ami gotyckiemi wypuk³emi w dwóch wierszach:
Wg Summaria descripto, pierwszy koció³ mia³ byæ zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, zob. Sarna
1898, s. 452.
740
Aktu konsekracji dokonaæ mia³ dnia 23 wrzenia 1603 roku Maciej Pstrokoñski, biskup przemyski w latach
1601-1608, zob. Sarna 1898, s. 452; KZS 1977, s. 133, il. 45; Brykowski, Kornecki 1984, s. 88; Czuba 2001, s. 30, il. 6.
741
W Rogach istnia³ równie¿ drugi drewniany koció³, p.w. w. Anny, który stan¹³ przed rokiem 1639, oko³o 100
metrów na pó³noc od kocio³a parafialnego. Lokalizacjê  obu wi¹tyñ, a tak¿e ich plan i wymiary  ukazuje austriacki
szkic polowy do mapy katastralnej z 1851 roku, zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 245. W póniejszym czasie
koció³ w. Anny zosta³ adaptowany na kaplicê dworsk¹. Przed wybuchem I wojny wiatowej, kiedy Austriacy zlicytowali maj¹tek hrabiny Wandy Dêbiñskiej i jej syna Eustachego, wraz z likwidacj¹ dworu zburzona zosta³a równie¿
kaplica w. Anny, por. P. Chilik, Koció³ parafialny w Rogach, Krosno 1999, s. 9, 11. Kaplicê w. Anny w Rogach  jako
istniej¹c¹ ju¿ co najmniej od 1691 roku  wzmiankuje równie¿ Sarna 1898, s. 452. A tak o kaplicy w. Anny w Rogach
pisze T. Szyd³owski: W Rogach w kronieñskiem, w kociele wzgl. kaplicy w. Anny, ma parapet chóru muzycznego
niez³e malowania alla tempera, przedstawiaj¹ce w. Cecyliê, graj¹c¹ na organach a obok niej ca³¹ kapelê anio³ów,
muzykuj¹cych na ró¿nych instrumentach (zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 220). W przypisie za do tej
informacji podaje ponadto: We wnêtrzu tego koció³ka znajduje siê wcale dobry o³tarzyk renesansowy z cechowym
obrazem, wyobra¿aj¹cym w. Annê Samotrzeci¹ na z³otem grawirowanem tle. Por. T. Szyd³owski, O polichromii kocio³ów drewnianych w Binarowej i D¹brówce polskiej, Prace Komisji Historii Sztuki, t. 2, 1922, s. CIII.
742
W 1886 przed³u¿ono nawê kosztem starej wie¿y-dzwonnicy. Tê od podstaw wzniesiono w 1888 roku z nowego
drewna i na nowym miejscu (notatka ks.Jana Chilli w Kronice parafii).
743
Jakie przekszta³cenia ma tu na myli £epkowski  trudno dociec, zw³aszcza i¿ najpowa¿niejsza przebudowa
i modernizacja wi¹tyni mia³a miejsce dopiero w latach 1886-88, kiedy to przed³u¿ono nawê i wybudowano now¹
dzwonnicê oraz w 1908 roku, kiedy na gontowym pokryciu dachowym po³o¿on¹ blachê. Byæ mo¿e chodzi tu o murowan¹
zakrystiê ze skarbczykiem na piêtrze, dostawion¹ (w miejscu dawnej, drewnianej) najpewniej na pocz¹tku XVIII stulecia.
744
Informacjê o malowanych ³awkach w kociele parafialnym w Rogach przekaza³ Tomkowicz na posiedzeniu
Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w dniu 28 padziernika 1893 roku, zob. Tomkowicz 1900, s. 395.
745
£awki maj¹ byæ fundacj¹ ks. Walentego ¯eleziñskiego, z roku 1756, por. KZS 1977, s. 135.
746
Tomkowicz 1900, s. 395.
747
KZS 1977, s. 134, il. 56.
748
Tomkowicz 1900, s. 395. Na p³aszczu dzwonu plakiety z Chrystusem Ukrzy¿owanym i w. Ann¹ Samotrzeæ.
Wg KZS 1977, s. 137, ma na nim byæ data 1514.
739
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T. Sz. dopisek
o³ówkiem na prawym
marginesie s. 101
rêkopisu:
Przelany przed wojn¹

rex glorie veni in pace s. verbum caro factvm
est et habitavit in nobis a.d

*

Drugi dzwon wiêkszy, nowo ze starego przelany749.
Ornaty
Bia³y, kolumna w kwiaty jedwabne kolorowe na brokacie srebrnym, boki z tkaniny jedwabnej bia³ej; XVII w.
Czerwony, kolumna jak wy¿ej, boki z tkaniny jedwabnej, czerwonej; XVII w.
Dwa ornaty z adamaszku srebrem przetykanego, b. piêkne, XVII w.  jeden ma kolumnê
b³êkitn¹ a boki ró¿owe  drugi odwrotnie.

15. Równe
Wie, oddal po³udn. po³udn. zachod. od Krosna 12 kilom. Parafia w miejscu.

Wie za³o¿ona w r. 1352 na prawie niem750. R. 1384 przechodzi na uposa¿enie biskupstwa przemyskiego,
moc¹ przywileju Maryi, królowej wêg.751, zatwierdzonego w r. 1396 przez W³ad. Jagie³³ê752 i po dzi
dzieñ nale¿y do biskupstwa przem. (Sarna, Opis pow. Kron. 454-455)753.

K o  c i ó ³ p a r a f . . Miko³aja b. Patron: biskup przem.

Parafia wspomniana w przywileju r. 1352, ale mo¿e dopiero mia³a byæ za³o¿on¹754. Koció³ pierwotny
mia³ byæ zbudowany r. 1406, a powiêcony zosta³ r. 1546 (Sarna, Opis pow. Kron., 455)
Proboszcz: r. 1664-1691 Stanis³aw Buczek (tam¿e)

T. Sz. dopisek
o³ówkiem. na lewym
marginesie s. 101
rêkopisu: rozebrany

3/8 1893
Budynek drewniany, widocznie w póniejszych czasach przekszta³cony, nie posiada
typu wybitnego755. Wewn¹trz na belce w têczy napis widocznie nowszy** i b³êdny, ¿e koció³
w r. 1406 powiêci³ Dziaduski b. przem.756.
*
Mo¿naby to czytaæ jako 1481 albo z prze³o¿eniem cyfr (MCCCCLVIII) jako 1458. £epkowski odczyta³:
1408 i widzia³ obok tego wyrazy de cracovia. By³ wtedy drugi jeszcze dzwon wiêkszy z tego¿ czasu (£epkowskiego
noty rêkop. z r. 1852).
** Wspomina o nim wizyta Sierakowskiego z r. 1745. Dziaduski by³ b. przem. 1545-1579.

Pozosta³e dzwony zosta³y zarekwirowane w czasie I wojny wiatowej. W ich miejsce, w roku 1934, ufundowano
nowe, por. Chilik, op. cit., s. 11.
750
Pierwsz¹ pisan¹ wiadomoci¹ o wsi jest dokument Kazimierza Wielkiego, z roku 1352, wystawiony dla
mieszczanina sanockiego Dytmara, so³tysa wsi Równe, na lokacjê tej wsi na prawie magdeburskim, na obszarze 50
³anów, por. Perzanowski 1973, s. 409.
751
AGZ, VII, 15.
752
AGZ, VIII, 25, por. tak¿e Perzanowski 1973, s. 409.
753
Przez Równe i Targowiska przechodzi³a stara droga, któr¹ Kazimierz Wielki wyznaczy³ kupcom jad¹cym
z Biecza przez ¯migród do Sanoka i dalej na wschód, por. A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 13401650, Wroc³aw 1962, s. 124.
754
W dokumencie z 1352 roku przeznaczono 1 ³an na uposa¿enie kocio³a, por. Perzanowski 1973, s. 409.
755
Stary drewniany koció³ parafialny zburzono po roku 1900, kiedy to stan¹³ nowy, neogotycki koció³ murowany,
por. KZS 1977, s. 137.
756
Z osob¹ innego biskupa przemyskiego  Piotra Chrz¹stowskiego  zwi¹zany jest, pochodz¹cy z kocio³a
w Równem, jedyny zachowany w okolicach Krosna redniowieczny witra¿ z herbem Kociesza, infu³¹ i pastora³em
(wym. 32x28 cm). W roku 1905 ofiarowa³ go do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie Antoni Tuch (nr inw. MNK
IV-Sz-2327). Witra¿ ten datowany jest na po³. XV w. Por. K. Buczkowski, W. Skórczewski, Dawne szk³a polskie malowane,
Arkady, (2) 1936, s. 216, 219; ci¿ sami, Dawne szk³a polskie, Warszawa 1938, s. 21, il. przed s. 7; K. Buczkowski,
Dawne szk³a artystyczne w Polsce, Kraków 1958, s. 33-34, il. 14; H. Ma³kiewiczówna, Die Glasmalerei in Polen der
749
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Z dawnego opisu: Koció³ drewniany kszta³tu starodawnego, co do typu podobny do kocio³a w Haczowie, tylko mniejszy (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1852).

Dzwony
Wiêkszy z napisem nieco zagadkowym*, wypuk³emi mieszanemi literami odlanym,
w którym mo¿na siê doczytaæ wyrazów: sankte iakop [sic!] i daty 1514757. Znak zdaje siê
s³u¿yæ do oddzielenia wyrazów. Oto podobizna:
(T. Sz.) (Odcisk  zmniejszyæ) [lecz samego odcisku brak]

Mniejszy z dat¹ r. 1605.
Paramenty 758
2 ornaty adamaszkowe czerwonawo fioletowe z XVII w.
Kapa bia³a w kwiaty haftowane z jedwabi kolor. XVIII w.
4 ornaty z cennych tkanin jedwabnych, stare zniszczone, nie do u¿ycia.

16. Targowiska
Wie, oddal. po³udn. od Krosna, 7 kilom759.

R. 1427 Katarzyna i El¿bieta córki Jaksy, Wrochem zwanego, wie dziedziczn¹ T. sprzedaj¹ Piotrowi
Smolickiemu760. Ok. po³owy XV w. by³y tu stawy rybne, z których jeden nazywa³ siê Ptaki761. Ten
Piotr Smolicki, w r. 1444 kaszt. sanocki, w r. 1458 pisa³ siê de Zarszyn a w r. 1469 ju¿ nie ¿y³.
Niesiecki nie zna Smolickich i za Paprockim mówi o Piotrze de Smolice Smoliku w r. 1436, który
potem by³ kasztelanem sanockim, ale wspomina przy tem o jakim Smolickim kan. krak. bez podania
daty. R. 1464 T. nazwane s¹ w dokumencie oppidum (A.G.Z. III, 236). Dobrami jego dziel¹ siê bratankowie jego Jan i Maciej. T. przypad³y Janowi, który na T. zapewnia posag swojej ¿ony Anny.
R. 1500 wystêpuje córka Jana Targowickiego i ¿ony jego Anny, a r. 1501 synowie jego dziel¹ siê jego
dobrami, z których T. maj¹ posiadaæ niepodzielnie Marcin i Jêdrzej. R. 1503 przy nowym podziale
Jêdrzej bierze dwór i czêæ T762. R. 1631 w³acicielem jest Samuel z Sienna Sienieñski podkom. san-

*
Czy nie ten dzwon mia³by byæ znalezionym w ziemi i przypadkowo wykopanym w Wietrznie?  por.
ni¿ej Wietrzno, grodzisko.

Jagiellonischen Epoche, [w:] Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572, Schallaburg, 8. Mai - 2. November 1986 ,
Wien 1986, kat. nr 82, s. 263 i 267-268, il. na s. 267; L. Kalinowski, redniowieczne witra¿e na wschodnich ziemiach
Polski, Roczniki Humanistyczne, t. 42, 1994, z. 4, s. 28, il. 3 (zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 221).
757
Por. Tomkowicz 1900, s. 395, tam¿e podaje nastêpuj¹ce brzmienie inskrypcji: sankte iakop afe mari 1514.
Pe³ny odczyt inskrypcji zamieszcza Szyd³owski 1922, s. 55, kat. nr 75, tabl. VII, poz. 13: sankte iakop afe maRi isis
iopiteR 1514 tilf. Szyd³owski zwraca uwagê na charakterystyczne dla epoki renesansu wprowadzenie  obok w.
Jakuba i N.P. Marii  imion Izydy (isis) i Jowisza (iopiteR), ibidem, s. 35.
758
Pierwsz¹ informacjê o paramentach liturgicznych z kocio³a w Równem przekaza³ Tomkowicz na posiedzeniu
Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w dniu 28 padziernika 1893 roku, zob. Tomkowicz 1900, s. 395.
759
Najwczeniejsza wiadomoæ o wsi pochodzi z roku 1365. W dokumencie Kazimierza Wielkiego okrelono j¹
jako miasteczko (oppidum). By³a to wiêc osada targowa, o wyranie miejskim charakterze, przez któr¹ to król wyznaczy³
mieszczanom kronieñskim drogê na Wêgry i Ru. Por. Perzanowski 1973, s. 411; por. tak¿e Lustracja województwa
ruskiego 1661-1665. Cz. 1, Ziemia przemyska i sanocka. Wyd. K. Ar³amowski, W. Kaput, Wroc³aw 1970, s. 290.
760
W posiadaniu Piotra Smolickiego s¹ Targowiska jeszcze w latach 1444-1458, por. AGZ, XI, 215, 1805,
2681, 3448; Perzanowski 1973, s. 411.
761
We wsi by³ dwór i folwark ze stawami, potwierdzony ród³owo ju¿ w 1429 roku, por. AGZ, XI, 315, 378;
Perzanowski 1973, s. 412.
762
W 1519 roku czêæ so³ectwa w Targowiskach nale¿a³a do Heleny, wdowy po Marcinie Marcinkowskim, por.
Sarna 1898, s. 387; Perzanowski 1973, s. 412.
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dom., r. 1669 Piotr Krosowski (?) a r. 1678 Jerzy Tomaszowski, a w pierwszej po³owie XVIII w. Antoni
Baranowski, stolnik dobrzyñski +1751763. Wdowa po nim wysz³a za Wojciecha Mietelskiego i tym
sposobem T. przesz³y do Mietelskich764. Na pocz¹tku XIX w. nabyli maj¹tek ten Go³aszewscy (Sarna,
Opis pow. Kron. 384-386).

K o  c i ó ³ p a r a f . . Ma³gorzaty m. Patron: spadkobiercy Maryi z hr. Za³uskich Go³aszewskiej

Pierwszy koció³ stan¹³ ok. r. 1406 (? czy nie raczej 1460), a fundowaæ go mia³ Smolicki star. sanocki765.
By³ to budynek drewniany, obszerny. W drugiej po³owie XVI w. sprofanowany, ok. 1600 zwrócony
zosta³ katolikom. W latach 1736-1740 nowy koció³ wystawi³ Antoni Baranowski766. W samym koñcu
XIX w. budynek zosta³ powiêkszony (Sarna, Opis pow. Kron. 383-384)767.
Proboszczowie: r. 1495 Wawrzyniec Koszol, ok. r. 1660 Jakub Majstroga, r. 1669 Jan Maliñski (X. Sarna,
j.w.)768.

21/9 1896
B u d y n e k drewniany, bez wybitnego typu, ca³y oszalowany deskami769.
W n ê t r z e. Kilka o³tarzy drewnianych dobrego rysunku z ornamentacy¹ rzebion¹ barokow¹770.
O ³ t a r z w. doæ bogato zdobny, ma pochodziæ ze zniesionego kocio³a (zap. Jezuitów)
w Kronie771. Przed nim balustrada drewniana rzebiona przezrocza, artystycznie wykonana,
podzielona s³upkami na 5 pól772. Na trzech z nich or³y, na czwartem
S

Z
h. Poraj

K

M

Na temat Baranowskich, w³acicieli Targowisk por. Antoniewicz 1910, s. 45-48.
Wojciech Mietelski, ³owczy lubaczowski, herbu Ostoja, by³ po k¹dzieli wnukiem Antoniego Baranowskiego,
por. Antoniewicz 1910, s. 48.
765
Koció³ drewniany, który dotrwa³ do XVIII wieku, móg³ pochodziæ najwczeniej z 1460 roku. Jako datê budowy
tego kocio³a podaje siê równie¿ rok 1461, por. KZS 1977, s. 146.
766
Podczas budowy wykorzystano znaczne partie budulca, pochodz¹cego ze starego kocio³a. W trakcie prac
konserwatorskich prowadzonych w po³owie lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, w apsydzie kocio³a, za o³tarzem
g³ównym po stronie prawej (tu¿ nad posadzk¹), ods³oniêto malowany cynobrem krzy¿ konsekracyjny, którego forma
wskazywaæ mo¿e na schy³ek XV wieku (informacjê o tym odkryciu zawdziêczamy prowadz¹cemu konserwacjê Stanis³awowi Sêkowi z Przemyla).
767
Przed³u¿enie kocio³a w kierunku zachodnim nast¹pi³o w 1895 roku, por. KZS 1977, s. 146.
768
W latach 1592-1599 administratorem parafii w Targowiskach jest ksi¹dz Szymon Loryncz, por. Leniak
2002, s. 24.
769
W pierwszej po³owie lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia przeprowadzono gruntowny remont kocio³a,
po³¹czony z jego podniesieniem. W wyniku tych prac wnêtrze kocio³a uzyska³o postaæ dwupoziomow¹. Ze wzglêdu
na trudnoci natury geologicznej, zamys³u nie uda³o siê zrealizowaæ do koñca. Czêæ dolna nie zosta³a (jak to wczeniej
planowano) w ca³oci pogr¹¿ona w ziemi, dlatego zaistnia³a koniecznoæ podniesienia kocio³a o prawie 2 m.
770
Dwa o³tarze boczne (przy têczy), pónobarokowe, wykonane przez snycerzy kronieñskich w pierwszej
po³owie XVIII wieku, odnowione i uzupe³nione w 1898 roku przez Józefa Aszklara i Franciszka Lorenca, por. KZS
1977, s. 147. Gruntownie konserwowane przez Alicjê i Stanis³awa Sêków w latach 1985-1988. W prawym  obraz
Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem z po³owy XVII wieku, w typie wizerunku z kocio³a S. Maria Maggiore w Rzymie, w predelli
za wspó³czesny mu obraz Narodziny Marii. Por. KZS 1977, s. 147.
771
Informacja o pochodzenia nastawy z kocio³a jezuitów w Kronie nie zosta³a jak dot¹d potwierdzona. O³tarz
wykonany przez snycerzy kronieñskich w pierwszej po³owie XVIII wieku, odnowiony i uzupe³niony w 1898 roku przez
Józefa Aszklara i Franciszka Lorenca (dodano wówczas boczne bramki i wymieniono czêæ ornamentów snycerskich),
por. KZS 1977, s. 147. Gruntownie konserwowany przez Alicjê i Stanis³awa Sêków w latach 1985-1988.
772
Balustrada ta, wykonana przez snycerzy kronieñskich w drugiej po³owie XVII wieku, zosta³a zakupiona na
licytacji wyposa¿enia po zniesionym kociele jezuitów w Kronie (10 czerwca 1784). Por. KZS 1977, s. 147, il. 176177. O licytacji ruchomoci jezuickich wspomina Za³êski, op. cit., s. 1128.
763
764
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C h r z c i e l n i c a (fig. ) z dwóch sztuk piaskowca, oryginalnego kszta³tu, grub¹ robot¹
wykuta, zap. z XVI w773. Noga kwadratowa i gruba zwê¿aj¹c siê ku górze przechodzi w nodusie
w omiobok, zapomoc¹ [sic!] sp³awów naro¿nych, nad którymi s¹ wciêcia ostre w g³¹b trzonu.
Z omiu boków trzonu wystêpuje jakby 8 koñców belek. Z osobnej sztuki kamienia czara
pó³kolista, w 12 cian ciêta, mieci na polach odgraniczonych pionowemi listewkami 12 znaków
i herbów wypuk³o wykutych, miêdzy którymi widzimy hh. Sieniuta (?), Kociesza, Korczak
i Jasieñczyk774. Górny brzeg stanowi ko³o, cokolwiek poni¿ej zewn¹trz listewk¹ obwiedzione775.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 103 rêkopisu:
fot. moja

O r n a t czerwony, (fig. )776. Boki z nowego pluszu czerwonego, wyciskanego we wzór
liciasty777. Kolumna na plecach stara w krzy¿: na tle z czerwonego p³ótna w listeczki aksamitne
zielone, tkane, haft z³oty, rednio wypuk³y czêci architektonicznych, a jedwabny, kolorowy,
p³aski kompozycyi wewn¹trz architektury. W s³upie pionowym 3 pola nierównej wysokoci,
wród bogatej architektury pónogotyckich kapliczek siedz¹ postaci wiêtych niewiast na tronach. Kolumny i maswerki oraz ¿ebrowania sklepieñ misternie wyrobione i ozdobne. Pod nogami
ich posadzka w kwadraciki skone. U góry M. Boska w koronie na g³owie, trzymaj¹ca dzieci¹tko
Jezus. Pod ni¹ . Barbara. U do³u wiêta trzymaj¹ca krzy¿ w rêce. Boczne ramiona maj¹ architekturê prostsz¹ i skromniejsz¹ a w niej wiête stoj¹ce, widoczne po kolana; na odnodze lewej
(padaj¹cej na lewe ramiê ksiêdza) . Katarzyna; na odnodze prawej wiêta z woreczkiem w rêce.
Na przodzie ornatu jedno takie pole prostok¹tne: . Agnieszka siedz¹ca pod baldachimem.
Ornat uleg³ [sic!] niedawno gruntownej restauracyi778, przy której mo¿e zmieniono umieszczenie
prostok¹tnych pól haftu, dano nowe boki i nowy doko³a brzegów galon w¹ski z³oty w pere³ki.
Galon obwodz¹cy kolumnê równie¿ dodano, ale jest stary z szerokiej koronki z³otej bogatego
rysunku. Ca³oæ niezwykle wspania³a. Haft kolumny artystyczny z XVI w.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 103 rêkopisu:
fot. moja

Wed³ug KZS 1977, s. 148, chrzcielnica w Targowiskach mia³a byæ wzorowana na gotyckiej i wykuta dopiero
oko³o 1900 roku. wiadectwo Tomkowicza pozwala informacjê te zweryfikowaæ i zaliczyæ chrzcielnicê z Targowisk do
grupy póogotyckich chrzcielnic kamiennych. Zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 223.
774
Z innych herbów rozpoznaæ mo¿na jeszcze: Radwan, Dêbno, Leliwê, Pilawê i Cholewê.
775
Do chrzcielnicy tej przynale¿y tak¿e snycerska rokokowa pokrywa, zwieñczona rzeb¹ Chrztu Chrystusa
w Jordanie, przeniesiona ze zburzonego kocio³a jezuitów w Kronie.
776
Zob. KZS 1977, s. 148, il. 381-382.
777
Nowy aksamit boków dodano podczas gruntownej restauracji ornatu, przeprowadzonej w roku 1892 staraniem Marii z Za³uskich Go³aszewskiej. Zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 224.
778
Por. przypis wy¿ej.
773
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17. Trzciana
Wie, oddal. po³ud. po³udn. zachodnie od Krosna 21 kilom. parafia ruska w miejscu  katolicy
nale¿¹ do parafii w Dukli.
Najwczeniejsza wzmianka o wsi jest z r. 1563779. Nale¿a³a podobno do Mêciñskich780, potem do Mniszchów, wreszcie wróci³a w dom Mêciñskich (Sarna, Opis pow. Kron. 471).

C e r k i e w murowana Narodzenia N. Maryi P. Patron hr. Adam Mêciñski781.
(T. Sz.) Dzwon z r. 1504 z minusku³owym napisem782.

Pustelnia i kapliczka . Jana z Dukli

Zwana te¿ wprost: . Jan, znajduje siê wród lesistych gór w stronie m. Dukli.
Wystawiona nad ród³em w r. 1769 przez Maryê Ameliê Mniszchow¹ wraz z pustelni¹ i w tym roku
uroczycie powiêcona783. Po zniszczeniach klêsk wojennych i po¿arów odbudowan¹ zosta³a przez Cezara
hr. Mêciñskiego w r. 1887 (Swieykowski, op. cit. 145)784.

Prostok¹tny murowany z ceg³y i tynkowany budyneczek, przykryty jest dachem dwuspadowym785. W cianê obok drzwi wchodowych wmurowana jest tablica z marmuru czarnego
dêbnickiego, z napisem wyrytym:
D.O.M.
MARYA AMALIA
Z HRABIÓW BRÜHLÓW MNISZCHOWA
GENERA£OWA WIELKOPOLSKA
779
Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1504 i mówi o wsi, jako wie¿o za³o¿onej na nowym karczunku, któr¹
w³aciciel  Stanis³aw Cikowski z Mikluszowic  przeniós³ na prawo niemieckie, po uzyskaniu na to zezwolenia królewskiego. Rejestry poborowe z roku 1508 nazywaj¹ wie Thrzczana Walaska i wymieniaj¹ w niej tylko 1 ³an kmiecy,
rejestr za z roku 1536 wykazuje prócz ³anu kmiecego jeszcze m³yn i so³ectwo. Istnienie so³ectwa w tej wo³oskiej wsi
jest powiadczone tak¿e w roku 1563. Por. Perzanowski 1973, s. 412.
780
Wed³ug rejestrów poborowych z 1581 roku w³acicielem wsi by³ Oktawian Gucci, we wsi by³o 12 dworzyszcz
wo³oskich, dworzyszcze so³tysie oraz cerkiew ruska, z uposa¿eniem w ziemi (prawdopodobnie jedno³anowym). Por.
A. Pawiñski, Polska XVI wieku pod wzglêdem geograficzno-statystycznym. ród³a dziejowe, t. XIV, Warszawa 1886,
s. 119: Perzanowski 1973, s. 412.
781
Wzniesiona byæ mo¿e jeszcze w 3 æwierci XVII wieku, na miejscu starszej, wzmiankowanej w roku 1581.
Murowana z kamienia i potynkowana, orientowana, trójdzielna. Prezbiterium na rzucie prostok¹ta, sklepione krzy¿owokolebkowo, nawa szersza, niemal kwadratowa, sklepiona sklepieniem nieckowatym. Ca³oæ nakrywa dach trójspadowy,
o wspólnej kalenicy dla prezbiterium i nawy, z kopulast¹ wie¿yczk¹ sygnaturki, zlokalizowan¹ nad naw¹. Na prze³omie
XVIII i XIX wieku w miejscu starszego babiñca dobudowano wie¿ê-dzwonnicê, poprzedzon¹ krucht¹. Por. KZS 1977,
s. 150, il. 38. We wnêtrzu znajduje siê neobarokowy ikonostas z 2 po³owy XIX wieku.
782
Po dacie uwidocznione imiê: ihve, dalej: marie oraz monogram inri. Zob. Szyd³owski 1922, s. 54, kat. nr 68,
odrys inskrypcji zob. tam¿e, tabl. VII, poz. 6. Krój liter inskrypcji zbli¿a dzwon z Trzciany do  powsta³ych w zbli¿onym
okresie  dzwonów z Wrocanki, Jasionki, czy Niebylca, co wskazuje porednio na lokaln¹ (kronieñsk¹?) proweniencjê
tego zabytku. Szyd³owski wzmiankuje jeszcze drugi dzwon z Trzciany, o rednicy 74 cm, z ³aciñskim napisem i dat¹
1579, zob. Szyd³owski 1922, s. 75, kat. nr 223, por. tak¿e KZS 1977, s. 150.
783
Kaplica ta zosta³a spalona w 1883 roku. Por. KZS 1977, s. 150.
784
Byæ mo¿e by³a to wówczas tymczasowa kaplica drewniana, której istnienie dokumentuj¹ jeszcze fotografie
z koñca XIX wieku. Plan katastralny rejestruje tu w roku 1851 budynek murowany.
785
Zachowana do dzisiaj kaplica to okaza³y, neogotycki budynek wzniesiony w roku 1906, z ciosów piaskowca,
wg planów Kamila ¯arnowskiego. Nie jest to zatem kaplica murowana z ceg³y, któr¹ wzmiankuje Tomkowicz. Kwestia
ta wymagaæ bêdzie w przysz³oci wyjanienia.
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UMAR£A W 36 ROKU WIEKU SWEGO
D. 30 KWIETNIA R. 1772
TEGO MIEYSCA FUNDATORKA
W DUKLI POCHOWANA
PROSI O ZDROWA MARYA
Niedaleko stoi domek drewniany, w którem mieszka pustelnik, dozorca tego miejsca otoczonego czci¹ ludu okolicznego.

18. Wietrzno
Wie oddal. po³udn. po³udn. zachodnie od Krosna 11 kilom. Parafia w Bóbrce.

Nazwy dawne Vetrnow, Vetrnou, Wietrznowa Wola.
Wed³ug D³ugosza wspó³czenie albo wkrótce po ufundowaniu przez Kazimierza Sprawied. w r. 1195
opactwa Cystersów w Koprzywnicy, comes Miko³aj h. Bogorya uposa¿y³ klasztor wsi¹ Wietrzno i innemi
dobrami (Lib. ben. III, 376-377)786. R. 1277 Boles³aw Wstyd. zatwierdza nadanie klasztorowi przy
pierwszej fundacyi dóbr Wietrzno przez comesa Miko³aja787, co ze swej strony w r. 1279 zatwierdzi³
legat papieski. Dalsze zatwierdzenia s¹ z lat 1284 i 1360 (Kod. dypl. Ma³op. I, 110; II, 144; I, 123; II,
158; I, 304). R. 1378 opat koprzywnicki nada³ Oberwinowi so³tystwo we wsi Wietrznowa Wola788, aby
tam za³o¿y³ wie na prawie magdeb. (tam¿e III, 320). R. 1581 so³tystwo to nazywano Obrwinowsk¹
Wol¹ (Pawiñski, Ma³op. 117). Po zniesieniu klasztoru koprzywnickiego w r. 1819 wie zosta³a sprzedan¹.
Dzi jest w³asnoci¹ Ekc. Kazimierza Ch³êdowskiego i Seweryny z Ch³êdowskich Jab³onowskich [Jab³onowskiej]. So³tystwo nazywaj¹ Albinowsk¹ Wol¹ (Sarna, Opis pow. Kron. 478-479; S³own. geogr.).

K o  c i ó ³ . Micha³a arch. filialny.

Niekiedy odprawia siê nabo¿eñstwo. Uposa¿ony przez comesa Miko³aja h. Bogorya, za D³ugosza by³
parafialnym (Lib. benef. [s. 382]). R. 1792 parafiê przeniesiono do Bóbrki. Koció³ jest pod zawiadywaniem gminy (rel. miejscowa).

25/8 1898
Budynek drewniany, modrzewiowy, starego typu lecz bez sobót i zupe³nie zmodernizowany,
stoi na wzgórku wród dêbów i lip bardzo starych789.
W n ê t r z e ma³o zajmuj¹ce790.
Komes Miko³aj zmar³ z koñcem XIII wieku, por. Z. Wdowiszewski, Ród Bogoriów w wiekach rednich, Kraków
1928, s. 21; Z. Perzanowski, redniowieczne osadnictwo rejonu Krosna, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta ,
s. 65-67.
787
Por. Perzanowski 1973, s. 414.
788
Por. Perzanowski 1973, s. 414.
789
Koció³ mia³ byæ wzniesiony w 1752, a powiêcony w 1761, por. Brykowski 1976, s. 99; KZS 1977, s.152,
il. 46; Brykowski, Kornecki 1984, s. 95. Jak stwierdzono podczas ostatniej gruntowanej konserwacji, prowadzonej na
pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia, w po³owie XVIII wieku, w trakcie budowy kocio³a, wykorzystano
czêciowo budulec pochodz¹cy ze starszej wi¹tyni.
790
W roku 1980 Edward Michalski wykona³ w Kronie prace konserwatorskie obrazu Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem,
pochodz¹cego z o³tarza g³ównego w kociele parafialnym w Wietrznie, w wyniku których ods³oni³ dobrze zachowany
obraz gotycki w typie Matki Boskiej Anielskiej. Jak wykaza³ Marek Walczak  autor pierwszej monografii zabytku 
obraz z Wietrzna zbli¿a siê do dzie³ ma³opolskiego malarstwa tablicowego z lat osiemdziesi¹tych wieku XV. Podobieñstwa
³¹cz¹ go zw³aszcza z zaginionym obrazem rodkowym o³tarza z Szañca oraz z obrazem ze Szczyrzyca. Szukaj¹c
powi¹zañ warsztatowych dla omawianego obrazu Walczak wskaza³ obraz w. Leonarda adorowanego przez anio³y,
z kocio³a parafialnego w Mircu oraz skrzyd³a tryptyku z kocio³a parafialnego w Sromowcach Ni¿nych. Por. M. Walczak,
Gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem w Wietrznie, BHS, (51) 1989, nr 1, s. 74-78. W wyniku przeprowadzonej
786
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Na portatilu o³tarza w. jest r. 1761791.
K r o p i e l n i c a w kruchcie bocznej z piaskowca792, wys. 0.95 m, grubej roboty rzeb¹ okryta, zap. z XVI w. Podobna do tej która jest w Targowiskach (p. wy¿ej
fig. ), tylko stoi na podstawie z³o¿onej ze stopnia i stopy skono ciêtej793. Noga
jest mniej zwê¿ona ku górze, równiejszej gruboci i cieñsza w kszta³cie s³upa794, na
bokach jej s¹ 3 rzêdy prostok¹tnych kamieni, jakby koñców belek, jednych nad
drugiemi. Pod czasz¹ jest gruby wa³ek. Znaki i herby wypuk³o wykute, bez tarcz,
s¹ w górnej czêci pó³kolistej czaszy, na pionowych niemal czêciach jej pól. Pól i znaków jest
11, po czêci tych samych co w Targowiskach; z owych herbów odmiennych jest tutaj: Lis (?),
co jakby Grabie, reniawa niezwyk³ego kszta³tu i Dêbno795.

K i e l i c h ma³y, barokowy, stary.
D z w o n y : jeden nowo sprawiony z ruskim napisem  drugi bez napisu.
O r n a t czerwony, boki sp³owia³e na ró¿owo, ze starego grubego at³asu w rzuciki kwiatów
ró¿nokolorowych. Kolumna jedwabna zielona.
Grodzisko

Tak nazywa ludnoæ miejscowa pagórek796, w miejscu, gdzie wed³ug podania znajduje siê zapad³e niegdy
miasto. Znajdowano tu ceg³y w ziemi. Pewnego razu nierogacizna pas¹c siê wygrzeba³a dzwon. Chciano
go odwieæ do Wietrzna, lecz zaprzê¿one wo³y z miejsca ruszyæ nie mog³y. Dopiero gdy postanowiono
zawieæ go do Równego, para koni go wyci¹gnê³a i tam dzi umieszczony ma byæ przy kociele. Mo¿e
to ów dzwon z zagadkowym napisem i dat¹ 1514.

konserwacji, obraz ten wzbogaci³ skromny zasób XV-wiecznego malarstwa tablicowego w obszarze Polski po³udniowowschodniej. Podkrelenia wymaga ponadto fakt, i¿ ods³oniêta przed laty kompozycja reprezentuje bardzo wysoki
poziom artystyczny, wzbogaca zatem zachowany zasób nie tylko ilociowo, ale przede wszystkim jakociowo, por.
£opatkiewicz 1996, s. 66-67, kat. nr 75.
791
Jest to data ostatniej konsekracji kocio³a.
792
Stoi w tym miejscu do dzisiaj, na stopie zachowa³a siê niezdarnie wyryta data 1906, która zasugerowa³a
autorów Katalogu zabytków sztuki do potraktowania jej jako wyrobu z pocz¹tku XX wieku, wzorowanego na chrzcielnicy
gotyckiej, zob. KZS 1977, s. 153. wiadectwo Tomkowicza, zw³aszcza za podany przez niego precyzyjny opis, nie
pozostawia w¹tpliwoci, i¿ jest to oryginalny wyrób kamieniarstwa pónogotyckiego, najpewniej z pierwszej po³owy
XVI wieku, por. Kuczyñska 1984b, s. 347, poz. 116.
793
Uwaga niezwykle trafna, gdy¿ istotnie obydwie chrzcielnice musia³y zostaæ wykonane w zbli¿onym czasie,
w tym samym (lokalnym) warsztacie kamieniarskim.
794
W partii rodkowej prze³amana i niestarannie scalona zapraw¹ cementow¹.
795
S¹ jeszcze herby: Jasieñczyk, Leliwa, Radwan, Pilawa, Korczak.
796
Grodzisko po³o¿one na wschodnich i po³udniowo-wschodnich stokach wzniesienia o tej samej nazwie (425
m n.p.m.), na lewym brzegu Jasio³ki. Ma kszta³t owalny, lekko wrzecionowaty, o d³ugoci 150 m i maksymalnej szerokoci
ok. 80 m. Do grodu w³aciwego dochodz¹ kolejne, cztery, ³ukowato ukszta³towane wa³y. Pierwszy wa³ zewnêtrzny
zamyka podgrodzie, kolejne s¹ oddalone od siebie o 20-40 m, wszystkie doæ dobrze zachowane, mimo i¿ teren
grodziska poroniêty jest lasem. Por. J. Marsza³ek, Katalog grodzisk i zamczysk w Karpatach, Warszawa 1993, s. 241242. Na stanowisku prowadzone by³y w latach 1951-1957 badania wykopaliskowe. Pierwsze lady pobytu cz³owieka
na tym terenie siêgaj¹ kultury ³u¿yckiej. We wczesnym redniowieczu gród by³ u¿ytkowany dwukrotnie. Wpierw w okresie
plemiennym, nastêpnie za od koñca X do prze³omu XI i XII wieku, kiedy to pe³ni³ wa¿n¹ funkcjê strategiczn¹ na
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19. Wrocanka
Wie oddal. po³udn. po³udn. zachodnie od Krosna 8 kilom. Parafia w miejscu

Dawna nazwa Wroczanka.
R. 1424 wystêpuje w dokumentach nobilis Stiborius de Wrocanka797, on, jego dzieci i ich spadkobiercy
byli w³acicielami tej wsi do pocz¹tku XVI w798. Ale ju¿ w XV w. so³tystwo i czêæ wsi by³y
królewszczyzn¹ a z po³owy XV w. s¹ lady, ¿e wie by³a za³o¿ona na prawie magdeb799. Po rozbiorze
Polski obszar dworski zosta³ sprzedany i potem rozparcelowany (Sarna, Opis pow. Kron. 390-392).

Koció³ paraf. . WW.wiêtych. Patronami s¹ rolnicy wspó³w³aciciele obszaru dworskiego
R. 1490 parafia ju¿ istnia³a (Sarna, Opis pow. kron. 392). Budynek obecny drewniany jest z r. 1770
(Schematyzm)800.
Proboszczowie: r. 1506 Jan. R. 1566 Adam Soko³owski czy Soko³owicz. R. 1671 Tomasz Piszkiewicz
(Sarna, Opis pow. Kron. 392 i Schematyzm).

3/8 1893
Budynek drewniany, bez wybitnego typu, widocznie przerabiany801.

Z dawnego opisu: koció³ drewniany przebudow¹ zepsuty (£epkowskiego noty rêkop. 1852 r.)

Obrazy
Biczowanie Chrytusa, na cianie w prezbiteryum. Ma³y obrazek olejny na blasze miedzianej. Szko³a holenderska XVII w802.

pograniczu polsko-ruskim. Drewniano-ziemne wa³y grodu wzniesione zosta³y w konstrukcji przek³adkowej, a analiza
ich przekrojów nasuwa przypuszczenie o dwóch fazach budowy. Por. A. ¯aki, Wietrznów wczesnoredniowieczny
gród graniczny, Wiadomoci Archeologiczne, t. 24, 1957, z. 1, s. 1-32; ten¿e, Karpacka Ekspedycja Archeologiczna
w latach 1951-1955, Sprawozdania Archeologiczne, t. 5, 1959, s. 183-212; ten¿e, Staro¿ytne i redniowieczne warownie karpackie, Acta Archeologica Carpathica, t. 8, 1966, s. 5-54; A. Kunysz, Wczesnoredniowieczne osadnictwo
otwarte w Polsce po³udniowo-wschodniej, Wiadomoci Archeologiczne, t. 31, 1966, z. 4, s. 320-362; M. Parczewski,
Stan badañ nad grodziskami wczesnoredniowiecznymi we wschodniej czêci Karpat, Acta Archeologica Carpathica,
t. 25, 1986, s. 179-203.
797
AGZ, XI, 65, 88. cibor wystêpuje jako w³aciciel Wrocanki a¿ do roku 1431.
798
W roku 1504 nale¿y Wrocanka do Anny  ¿ony Jana Lubiatowskiego, AGZ, XVI, 2982.
799
Nie wiadomo kiedy wie by³a lokowana, bo dopiero z roku 1495 pochodzi wiadomoæ o tamtejszym so³tysie
Wojciechu, który dzier¿awi wie królewsk¹ Wrocankê, por. AGZ, XVI, 2199, zob. te¿ Perzanowski 1973, s. 415.
800
Przed I wojn¹ wiatow¹ by³ zamiar budowy we Wrocance nowego, murowanego kocio³a parafialnego, do
realizacji którego jednak nie dosz³o. Zachowane do dzi plany architektoniczne sporz¹dzi³ Teodor Talowski.
801
Zbudowany w 1770 roku z fundacji parafian i ówczesnego proboszcza Tomasza Boczarskiego, rozbudowany
w 1886 roku przez Karola Gregora z Jas³a i cielê Puchalskiego (wówczas dobudowano m. in. kaplicê w. Rozalii od
po³udnia oraz dwie kruchty (pó³nocn¹ i zachodni¹). Por. KZS 1977, s. 155-156, il. 50; Brykowski 1976, s. 99; Brykowski,
Kornecki 1984, s. 96; Czuba 2001, s. 31. W 1963 roku, ze wzglêdu na z³y stan budulca cian, koció³ zosta³ w ca³oci
zrekonstruowany w nowym materiale (drewnie). Prace  o których wy¿ej  zosta³y wykonane z inicjatywy ówczesnego
proboszcza ks. Januarego Horwata. Dziêki staraniom ksiêdza Horwata, jego pieczo³owitoci i osobistemu zaanga¿owaniu, prace ciesielskie zosta³y wykonane na bardzo wysokim poziomie, a ca³e wyposa¿enie wnêtrza (do koñca roku
1970) poddano kompleksowym zabiegom konserwatorskim. W trakcie konserwacji, ze wzglêdu na z³y stan zachowania
murowanej zakrystii i skarbca, zdecydowano siê na ca³kowit¹ rekonstrukcjê tego cz³onu architektonicznego. Stara
zakrystia i skarbiec by³y pozosta³oci¹ starszego kocio³a, najpewniej wzniesiono je w pierwszej po³owie XVII wieku.
802
Pierwsz¹ informacjê o tym obrazie przekaza³ Tomkowicz na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 28 padziernika 1893 roku, zob. Tomkowicz 1900, s. 395. Obraz zachowany do dzisiaj, przechowywany w skarbczyku
nad zakrysti¹, malowany wg ryciny Jana Sadelera, rytownika flamandzkiego, konserwowany w roku 1961 przez art.
kons. Tadeusza Turkowskiego, por. KZS 1977, s. 157, il. 201.
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Judyt[a]803
Salomon804

dwa obrazy zawieszone na cianie nawy. Malowanie olejne na p³ótnie,
szko³a w³oska XVII w.

Ornaty
Bia³y. Boki z tkaniny ¿ó³tej. Kolumna haftowana jedwabiami kolorowymi kwiaty na tle
z³otem. Wiek XVII805.
Kilka ornatów starych z tkanin jedwabnych.
Bia³y, nowszy. Na bia³ym at³asie haftowane jedwabiami kolorowymi peiza¿ [sic] z drzewami i postaciami ludzkiemi. U do³u monogram T.C.Z. (mo¿e Theofilus comes Za³uski; ¿y³ on
w Iwoniczu w koñcu XVIII w.)806.
D z w o n wiêkszy z dwóch ma napis odlany minusku³ami gotyckiemi wypuk³emi z dat¹
1504 r.:
s. pater ivo pro nobis ro (?)807

20. Zrêcin
Wie oddal zachodnio-po³udn. od Krosna 6 kilom. Parafia w miejscu.

Nazwy dawne: Zrzencin, Zaranchin, Srzuczin, Srzanczin, Zrzanczin.
R. 1277 w przywileju Boles³awa Wstydl. wspomniany jest Z. nabyty od comesa Miko³aja, jako w³asnoæ Cystersów koprzywnickich równoczenie z Dobrocicami (Kod. Dypl. ma³op. I, 110)808; ale w przywileju Leszka Czarnego z r. 1284 powiedziano, i¿ Dobrocice809 posiedli oni w zamian za Zrêcin (tam¿e,
II, 155)810, D³ugosz za twierdzi, ¿e dopiero r. 1388 Pawe³ de Bogoria sprzeda³ tê wie klasztorowi
koprzywnickiemu (Lib. ben. III, 391)811. Cystersi byli posiadaczami przez nastêpne wieki, a¿ po zniesieniu opactwa w r. 1819 wie zosta³a sprzedan¹. W XIX w. w³acicielami byli Klobassowie (Sarna, Opis
pow. Kron. 420-421).
W koñcu XIX w. by³y tu znaczne kopalnie nafty.

K o  c i ó ³ p a r a f . . Stanis³awa B. Patron: ........... [w koñcu XIX w.  Stanis³aw Klobassa]

Parafiê zap. za³o¿yli Cystersi. W r. 1326 by³a ju¿ parafia i by³ dekanat zrêcki (Theiner I, 238)812. Za
D³ugosza by³ koció³ paraf. drewniany (Lib. ben. III, 391). R. 1624 Tatarzy spl¹drowali koció³. R. 1778

803
Chodzi tu o obraz olejny na p³ótnie Judyta z g³ow¹ Holofernesa, zapewne z 1 po³. XVIII wieku, byæ mo¿e
dzie³o malarza francuskiego, por. KZS 1977, s. 157, il. 258.
804
Chodzi tu o obraz olejny na p³ótnie Samson i Dalila, zapewne z 1 po³. XVIII wieku, byæ mo¿e dzie³o malarza
francuskiego, por. KZS 1977, s. 157, il. 259.
805
KZS 1977, s. 157.
806
KZS 1977, s. 158, il. 400.
807
Taki odczyt inskrypcji podaje Tomkowicz na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w dniu
28 padziernika 1893 roku, zob. Tomkowicz 1900, s. 395. W rzeczywistoci napis posiada jednak brzmienie nastêpuj¹ce: 1504 s. katerino pro nobis ro. S³owo ro jest zapewne skrótem s³owa ora. Zob. Szyd³owski 1922, s. 22, 54, kat.
nr 66, tabl. VII, nr 7; por. tak¿e KZS 1977, s. 158, il. 379. W ostatnim czasie dzwon ten zosta³ zdjêty ze starej dzwonnicy
parawanowej, zlokalizowanej obok kocio³a drewnianego i przeniesiony do nowego kocio³a.
808
Por. Z. Wdowiszewski, Ród Bogoriów , s. 34; Perzanowski, redniowieczne osadnictwo rejonu Krosna ,
s. 67; Perzanowski 1973, s. 416.
809
Chodzi tu o wie Dobrzechów, por. Perzanowski 1973, s. 416.
810
W roku 1353 Kie³cz i jego synowie z Czudca i Nienaszowa, powierzyli osadzenie wsi Zrêcin na prawie
magdeburskim swemu s³u¿ebnikowi  Adamowi, zob. Perzanowski 1973, s. 416.
811
W roku 1388 królowa Jadwiga powiadcza nabycie Zrêcina przez opactwo koprzywnickie od Paszka Bogorii.
Transakcjê tê zatwierdza dwa lata póniej W³adys³aw Jagie³³o. Zob. Kodeks dyplomatyczny Ma³opolski. Wyd. F. Piekosiñski, nr 997, 1009; Perzanowski 1973, s. 416-417.
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[pomy³ka autora  chodzi o 1878] stan¹³ nowy koció³ murowany813, fundacyi Karol[a] Klobassy i Ignacego £ukasiewicza, w³acicieli kopalni nafty (Sarna, Opis pow. Kron. 422).
Pleban: r. 1326 Pawe³.

5/8 1893
Budynek murowany, obszerny, stawiany podobno wed³ug budowniczego Aleksandra
Gebauera814.
Wewn¹trz w nowszym o³tarzu w. drewnianym rzeby górnej czêci: barokowe pos¹gi
wiêtych, wcale poprawne, wród ob³oków i ornamenty maj¹ pochodziæ z o³tarza dawnego
kocio³a815.
Podobno jest a r c h i w u m k o  c i e l n e 816.
Dawny opis: Koció³ drewniany nowszy817. O³tarz w. rzebiony, mo¿e z koñca XVI w.818. Dzwon wiêkszy z napisem literami z koñca XV w. (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1852)819.

Zrêcin, po³o¿ony na dobrze zaludnionych terenach, sta³ siê ju¿ przed rokiem 1326 siedzib¹ dekanatu. por.
B. Kumor, Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Ma³opolsce Po³udniowej do koñca XVI w., Prawo Kanoniczne,
(1962), s. 175-231, (1963), s. 441-534. Do dekanatu zrêckiego nale¿a³o wówczas (poza samym Zrêcinem) dziesiêæ
parafii: w Bieczu, Za³ê¿u, S³awêcinie, Jale, Kleciu, Dominikowicach, Starym i Nowym ¯migrodzie, Szebniach i Biedziedzy. Por. M. Spórna, Sieæ kocielna w diecezji krakowskiej, Teki Krakowskie, t. 12, s. 137; por. tak¿e S. Gawêda,
Rozwój osadnictwa wiejskiego w regionie jasielskim do roku 1370, [w:] Studia z dziejów Jas³a i powiatu jasielskiego,
pod red. J. Garbacika, Kraków 1964, s. 60; Perzanowski, redniowieczne osadnictwo rejonu Krosna , s. 63-64.
813
Poprzedni koció³ drewniany (zburzony oko³o 1878 roku) mia³ stan¹æ w roku 1744, por. KZS 1977, s. 164.
Koció³ nowy zosta³ konsekrowany w roku 1883, por. Brykowski 1976, s. 100.
814
Wzniesiony z ceg³y, w stylu neoromañskim, potynkowany, z wie¿¹ w fasadzie zachodniej. Zob. KZS 1977,
s. 164.
815
Zarówno rzeby, jak i sam o³tarz, wykonali snycerze kronieñscy w pierwszych latach XVIII wieku, por. KZS
1977, s. 164.
816
W archiwum tym zachowa³y siê ksiêgi parafialne, prowadzone od 1784 roku. W kronice parafialnej zapisano
m.in. wykaz ruchomoci pochodz¹cych ze starego kocio³a parafialnego w Zrêcinie, przekazanych (po jego rozbiórce)
do innych parafii. Organy przeniesiono do drewnianego kocio³a w pobliskim £ubienku (gdzie spali³y siê razem z kocio³em, w roku 1944). Dwa rokokowe o³tarze boczne trafi³y do kocio³a parafialnego w S³awêcinie w Jasielskiem, gdzie
zachowa³y siê do dzisiaj. Kolatorem kocio³a w S³awêcinie by³ wówczas Karol Klobassa (wczeniej w³aciciel Zrêcina
i wspó³fundator tamtejszego murowanego kocio³a parafialnego), mieszkaj¹cy w Sko³yszynie, wsi nale¿¹cej do parafii
s³awêciñskiej. Po Karolu prawo patronatu do kocio³a w S³awêcinie odziedziczy³ (wraz ze Sko³yszynem) Stanis³aw
Klobassa Zrencki. Translokacja ruchomoci ze starego kocio³a w Zrêcinie by³a zatem bez w¹tpienia incjatyw¹
Klobassów.
817
Szkic polowy do austriackiej mapy katastralnej (z 1851 roku) dostarcza podstawowych informacji o wymiarach
i dyspozycji przestrzennej kocio³a w Zrêcinie. By³ to koció³ drewniany, orientowany, z prostok¹tnym prezbiterium
zamkniêtym trójbocznie i dwoma symetrycznymi, kwadratowymi kruchtami: po³udniow¹ i pó³nocn¹, dostawionymi do
kwadratowej nawy. Do prezbiterium przylega³a od pó³nocy murowana zakrystia, za do zachodniej ciany nawy 
wie¿a-dzwonnica. Zob. czêæ ilustracyjna niniejszego tomu, il. 253 (wymiary kocio³a podano w s¹¿niach = ok. 1,8 m).
818
O³tarza tego nie ma ju¿ dzi w kociele.
819
Po rozebraniu starego kocio³a w Zrêcinie dzwon ten zosta³ przeniesiony do pobliskiej Bóbrki, por. has³o
Bóbrka, zamieszczone w niniejszym tomie.
812
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O nieznanej fotografii i nadmiernym zaufaniu  uwag kilka
W teczce archiwalnej rkps MNK 610, w której przechowywany jest  w Bibliotece Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie  rêkopis inwentarza zabytków powiatu kronieñskiego, pióra Stanis³awa Tomkowicza,
obok 108 stron rêkopimiennych znajduje siê jednajedyna fotografia. Niewielka, formatu 10,9 x 8,2 cm,
lekko sepiowana w kolorze oliwkowym i nierówno przyciêta na brzegach. Odbitka wykonana jest na
cienkim papierze fotograficznym, którego arkusik podklejono do³em kremowo-szarym kartonem, na którego
licu  pod fotografi¹  Stanis³aw Tomkowicz w³asnorêcznie napisa³: Rynek w Kronie  strona ...... fotografowa³ p. Zygmunt Jaworski1 podobno 1896, kiedy by³a uroczystoæ ...... w Odrzykoniu.

Il.1. Rynek w Kronie  strona ...... fotografowa³ p. Zygmunt Jaworski podobno 1896, kiedy by³a
uroczystoæ ...... w Odrzykoniu.
1
W rêkopisie Inwentarza zabytków powiatu kronieñskiego fotografie wykonane przez Zygmunta Jaworskiego
wymieniane s¹ cztery razy: Tomkowicz posi³kuje siê nimi przy okazji omawiania rynku kronieñskiego (1 fotografia - niniejsza),
ruin zamkowych w Odrzykoniu (2 fotografie) i krzy¿a przydro¿nego w Odrzykoniu (1 fotografia). Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa
mo¿na zwi¹zaæ autora tych zdjêæ z osob¹ Zygmunta Jaworskiego (1872-1952), krakowianina, syna W³adys³awa (ksiêgarza)
i Pauliny z Fischerów, od 1938 roku - profesora Wydzia³u Rolniczego UJ. Zob. Jaworski Zygmunt, has³o [w:] Polski s³ownik
biograficzny, t. 11, 1964-1965, s. 118-119.
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Zygmunt Jaworski wystêpuje niekiedy, jako autor fotografii, cytowanych w rêkopisach przez Stanis³awa Tomkowicza. Gdy idzie o uroczystoæ w Odrzykoniu  zapewne chodziæ musi o setn¹ rocznicê powstania kociuszkowskiego, której niebywale uroczysty obchód urz¹dzono 8 lipca 1894 roku w Odrzykoniu, ³¹cz¹c to wiêto z ods³oniêciem obelisku z popiersiem Naczelnika Insurekcji, w ruinach zamku
Kamieniec. By³aby to zatem fotografia starsza o dwa lata w stosunku do daty, któr¹  podobno  wskazano
Stanis³awowi Tomkowiczowi. Pozostawa³a jeszcze do wyjanienia kwestia nieustalonej przez Tomkowicza strony rynku w Kronie
Bli¿sze oglêdziny i analiza fotografii pozwala³y stwierdziæ, i¿ z ca³¹ pewnoci¹ nie przedstawia ona
fragmentu jakiej do dzi istniej¹cej w Kronie zabudowy przyrynkowej, dokumentowaæ zatem musi wygl¹d
której z niezachowanych pierzei podcieniowych  fotografia to zatem niezwykle cenna. Gdy idzie o podcienia nieistniej¹ce  w Kronie mog³aby w grê wchodziæ pierzeja wschodnia (od Wis³oka), b¹d zachodnia
(od Podwala), ewentualnie zachodnia czêæ pierzei pó³nocnej (u wylotu ulicy Portiusa). Wszystkie one
zosta³y na prze³omie XIX i XX znacznie przebudowane, podcienia zamurowano lub rozebrano, co wi¹za³o
siê bezporednio ze zniszczeniami, wywo³anymi po¿arem tej czêci miasta w 1893 roku.

Il. 2. ¯migród Nowy  fragment wschodniej pierzei rynku (podcienie zburzone w latach II wojny
wiatowej). Fot. ok. 1920 roku

Archiwaln¹ fotografiê zeskanowalimy, nastêpnie drog¹ komputerowej obróbki zosta³a ona powiêkszona, odplamiona, elektronicznie podnielimy jej kontrast i czytelnoæ, jednak pytanie podstawowe:
któr¹ pierzejê kronieñsk¹ przedstawia?  nadal nie doczeka³o siê odpowiedzi. Rozpoznawalimy ju¿ niemal rysy twarzy osób sfotografowanych, ustalilimy co sprzedaj¹ siedz¹ce na rynku przekupki (garnki
gliniane), jednak nadal nie wiedzielimy, która to pierzeja sta³a siê t³em dla XIX-wiecznej scenki rodzajo167

wej? Analizowalimy k¹t padania promieni s³onecznych, porównywalimy szerokoæ poszczególnych
kamienic z fotografii z szerokoci¹ dzia³ek przyrynkowych w katastrze austriackim  nic jednak nie pasowa³o
do realiów W koñcu  nasze ogromne zaufanie do ustaleñ Stanis³awa Tomkowicza musia³o ulec wobec
si³y argumentów rzeczowych. I kiedy tylko poddalimy wreszcie w w¹tpliwoæ  czy to aby na pewno jest
Krosno?  sprawa rozwi¹za³a siê niemal sama Przecie¿ to wschodnia  od pó³wiecza nieistniej¹ca 
pierzeja rynku w Nowym ¯migrodzie! Jak moglimy tego kwarta³u zabudowy ma³omiasteczkowej nie
rozpoznaæ?! Si³a sugestii p³yn¹cej z notaty Stanis³awa Tomkowicza by³a tak wielka, ¿e nie pozwala³a nam
skojarzyæ tej fotografii z inn¹, opublikowan¹ przez nas samych w Inwentarzu zabytków powiatu jasielskiego2. Tamta ukazywa³a wschodni¹ czêæ rynku ¿migrodzkiego niemal æwieræ wieku póniej (ok. 1920
roku), do tego zrobiona by³a z nieco innego k¹ta  w¹tpliwoci mieæ jednak nie mo¿na, ¿e oba zdjêcia
przedstawiaj¹ to samo  choæ w ró¿nym czasie.
Tak wczesne fotografie to du¿a rzadkoæ, z drugiej za strony  niezwykle cenne ród³o ikonograficzne.
Cieszymy siê zatem, i¿ tak wartociow¹ fotografiê z przesz³oci Nowego ¯migrodu uda³o nam siê nieoczekiwanie pozyskaæ. A co z wiarygodnoci¹ Stanis³awa Tomkowicza? W naszych oczach nie ponios³a
uszczerbku! Trzeba bowiem oddaæ sprawiedliwoæ Tomkowiczowi, gdy¿ mia³ prawo pomyliæ siê, tym
bardziej, i¿ my sami  z Krosnem blisko i mocno zwi¹zani, a w ikonografii jego nieco opatrzeni  tak d³ugo
tkwilimy w b³êdzie

2
Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego. Z rêkopisów Autora wydali i w³asnymi komentarzami
opatrzyli Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie, Kraków 2001, s. 199, il. 83.
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Kalendarium objazdów terenowych Stanis³awa Tomkowicza
po zabytkach powiatu kronieñskiego 1887-1902

Uk³ad alfabetyczny
Bóbrka
Dukla
Iwonicz
Jasionka
Kobylany
Kombornia
Krosno
Krosno
Krosno
Krosno
Krosno
Krosno
Krocienko Wy¿ne
Krocienko Wy¿ne
Krocienko Wy¿ne
Miejsce (Piastowe)
Odrzykoñ
Rogi
Równe
Targowiska
Wietrzno
Wrocanka
Zrêcin

25/8 1898
3/8 1893
11/6 1895
25/8 1898
5/8 1893
18/9 1896
16/10 1887
maj 1890
14/8 1891
15-18/9 1896
22/7 1899
22/7 1902
15/10 1887
17/10 1887
20/9 1896
11/6 1895
15/9 1896
3/8 1893
3/8 1893
21/9 1896
25/8 1898
3/8 1893
5/8 1893

Uk³ad chronologiczny
15/10 1887
16/10 1887
17/10 1887
maj 1890
14/8 1891
3/8 1893
3/8 1893
3/8 1893
3/8 1893
5/8 1893
5/8 1893
11/6 1895
11/6 1895
15/9 1896
15-18/9 1896
18/9 1896
20/9 1896
21/9 1896
25/8 1898
25/8 1898
25/8 1898
22/7 1899
22/7 1902

sobota
niedziela
poniedzia³ek

Krocienko Wy¿ne
Krosno
Krocienko Wy¿ne
Krosno
pi¹tek
Krosno
czwartek
Dukla
czwartek
Rogi
czwartek
Równe
czwartek
Wrocanka
sobota
Kobylany
sobota
Zrêcin
wtorek
Miejsce (Piastowe)
wtorek
Iwonicz
wtorek
Odrzykoñ
wtorek-pi¹tek Krosno
pi¹tek
Kombornia
niedziela
Krocienko Wy¿ne
poniedzia³ek Targowiska
czwartek
Bóbrka
czwartek
Wietrzno
czwartek
Jasionka
sobota
Krosno
wtorek
Krosno
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Ilustracje
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Mapa miejscowoci dawnego powiatu kronieñskiego, uwzglêdnionych przez Stanis³awa Tomkowicza
w tekcie Inwentarza zabytków
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1. Bóbrka  dawny koció³ parafialny (zburzony ok. 1907 roku), widok od po³udniowego zachodu. Akwarela
J. Sas-Zubrzyckiego, przed 1907 rokiem

%!

2. Bóbrka  dawny koció³ parafialny (zburzony ok. 1907 roku), widok od wschodu. Fot. S. Tomkowicz,
25 sierpnia 1898 roku

%"

%#

3. Bóbrka  dawny koció³ paraf. (zburzony ok. 1907 roku), widok od zach., w tle nowy koció³, ukoñczony w 1907 r. Fot. Józef Bryniarski, ok. 1907 r.

4. Bóbrka  dawny koció³ parafialny (zburzony ok. 1907 roku), widok na portal zachodni. Fot. przed 1907 r.

%$

5. Bóbrka  dawny koció³ parafialny (zburzony ok. 1907 roku), portal do zakrystii. Fot. przed 1907 rokiem

%%

6. Dukla  widok miasta od pó³nocy. Rys. A. Gorczyñski, przed 1840, lit. P. Pillera we Lwowie ok. 1840 r.

7. Dukla  rynek z ratuszem i podcieniami pierzei wschodniej w tle. Fotografia wg pocztówki z ok. 1895 r.

%&

8. Dukla  rynek z ratuszem. Pocztówka wydana ok. 1910 roku nak³adem Józefa Wellischa w Dukli

9. Dukla  zespó³ kocio³a parafialnego p.w. w. Marii Magdaleny, widok od strony pó³nocnej z plebani¹ na
pierwszym planie. Pocztówka z ok. 1910 roku

%'

10. Dukla  koció³ parafialny p.w. w. Marii Magdaleny, widok od strony pó³nocnej. Fot. E. wieykowski,
ok. 1895 roku

&

11. Dukla  koció³ parafialny p.w. w. Marii Magdaleny, elewacja pó³nocna. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego Monografia Dukli, 1903 rok

12. Dukla  koció³ parafialny p.w. w. Marii Magdaleny, rzut poziomy. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego Monografia Dukli, 1903 rok

&

13. Dukla  fragment ogrodzenia kocio³a parafialnego. Fot. ok. 1895 roku

&

14. Dukla  wnêtrze kocio³a parafialnego, widok w kierunku o³tarza g³ównego. Fot. ok. 1895 r. Reprodukcja
wg pracy E. wieykowskiego Monografia Dukli, 1903 rok

&!

15. Dukla  wnêtrze kocio³a parafialnego, widok w kierunku kaplicy pó³nocnej. Z lewej marmurowy
nagrobek Franciszka Stadnickiego, obecnie przeniesiony do kruchty zachodniej. Fot. ok. 1893 roku

&"

16. Dukla  wnêtrze kocio³a parafialnego, widok z chóru muzycznego w kierunku o³tarza g³ównego.
Fot. Stanis³aw Tomkowicz, 1893 rok

&#

17. Dukla  wnêtrze kocio³a parafialnego, system belkowania nawy. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego Monografia Dukli, 1903 rok

18. Dukla  wnêtrze kocio³a parafialnego, panoplia w supraporcie wejcia do zakrystii. Reprodukcja wg
pracy E. wieykowskiego Monografia Dukli, 1903 rok

&$

&%

19. Dukla  koció³ parafialny, nagrobek Marii Amalii z Brühlów Mniszchowej. Fot. S. Tomkowicz, 3 sierpnia 1893 roku

20. Dukla  koció³ i klasztor bernardynów, widok od zachodu. Pocztówka z ok. 1910 roku

&&

21. Dukla  fasada po³udniowa kocio³a bernardynów. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego Monografia
Dukli, 1903 rok

&'

22. Dukla  klasztor bernardynów, ¿elazne szczypce do op³atków. Reprodukcja wg pracy J. Mycielskiego,
Dawne op³atki polskie, 1900 rok

'

23. Dukla  dawny pa³ac Mniszchów, widok od strony dziedziñca frontowego. Pocztówka z ok. 1906 roku

24. Dukla  ogród i oficyny pa³acowe od strony pó³nocno-zachodniej. Pocztówka wydana nak³adem Józefa
Wellischa w Dukli, ok. 1906 roku

'

25. Dukla  brama prowadz¹ca w kierunku stajni i wozowni (obecnie nie istnieje), w g³êbi oficyna p³n. i pa³ac. Fot. E. wieykowski (?), ok. 1895

'
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26. Dukla  pó³nocna oficyna pa³acu Mniszchów. Pocztówka z ok. 1920

27. Dukla  po³udniowa oficyna pa³acu Mniszchów. Pocztówka z ok. 1920

28. Dukla  dawny pa³ac Mniszchów, rzut poziomy parteru. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego
Monografia Dukli, 1903 rok

29. Dukla  dawny pa³ac Mniszchów, rzut poziomy I piêtra. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego
Monografia Dukli, 1903 rok

'"

30. Dukla  dawny pa³ac Mniszchów, rzut poziomy II piêtra. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego
Monografia Dukli, 1903 rok

31. Dukla  dawny pa³ac Mniszchów, marmurowa p³yta inskrypcyjna z 1709 r. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego Monografia Dukli, 1903 rok

'#

32. Dukla  wewnêtrzna klatka schodowa pa³acu (obecnie nie istnieje). Fot. E. wieykowski, ok. 1895 roku

'$
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33. Dukla  wnêtrze salonu pa³acowego. Fotografia z ok. 1910 roku, siedz¹ od lewej: (1) Adam Mêciñski, (4) Józefa Mêciñska,
pierwszy z prawej  rezydent Zdzis³aw Stoiñski

34. Dukla  ogród pa³acowy Mniszchów. Litografia M. Jab³oñskiego z 1852 roku (rys. z natury i na kamieniu
Maciej Bogusz Stêczyñski)

'&

35. Dukla  pó³nocna brama ogrodu pa³acowego Mniszchów. Fot. E. wieykowski (?), ok. 1895 roku

''

36. Iwonicz  wnêtrze drewnianego kocio³a parafialnego, widok w kierunku kaplicy p³d. Fot. ok. 1910 r.



37. Iwonicz Zdrój  nie zrealizowany kryty chodnik zaprojektowany ok. 1875 roku przez arch. Tomasza
Pryliñskiego, na zlecenie w³aciciela Zdroju  Micha³a hr. Za³uskiego

38. Iwonicz Zdrój  Stary Pa³ac, z prawej Dom pod Góralem (obecnie nieistniej¹cy). Fot. ok. 1880 roku



39. Jasionka  koció³ parafialny, inskrypcja z czapy gotyckiego dzwonu. Rys. wg pracy T. Szyd³owskiego,
Dzwony starodawne

40. Jedlicze  fragment ma³omiasteczkowej zabudowy dawnego rynku (obecnie nie istniej¹cej). Fot. przed
rokiem 1910



41. Jedlicze  widok w kierunku rynku i dawnego zespo³u kocielno-plebañskiego (w g³êbi, po prawej), na
pierwszym planie budynek szko³y powszechnej. Fot. przed rokiem 1910

!

42. Jedlicze  widok od pó³nocy w kierunku zespo³u kocielno-plebañskiego (koció³ i dzwonnica rozebrane
w 1931 roku). Fot. przed rokiem 1910

"

43. Jedlicze  dawny koció³ parafialny (rozebrany w 1931 roku), widok od strony zabudowañ plebañskich.
Fot. ok. 1920 roku

#

44. Jedlicze  dawny koció³ parafialny, rysunek
boku ³awki kolatorskiej (przeniesionej do wnêtrza
kocio³a nowego). Rys. ok. 1910, sporz¹dzony na
potrzeby wydawnictwa F. Kopery i L. Lepszego,
Kocio³y drewniane Galicji Zachodniej

45. Jedlicze  wnêtrze kocio³a parafialnego (rozebranego w 1931 roku), widok w kierunku chóru muzycznego.
Fot. ok. 1930 roku
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46. Kombornia  dwór Urbañskich, widok od strony dziedziñca. Fot. ok. 1930 roku

%

47. Kombornia  dwór Urbañskich, widok od strony ogrodu. Fot. ok. 1930 roku
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48. Kombornia  koció³ paraf. (zburzony w 1932 roku), rzut poziomy. Rys. arch. I. Gyurkowitsa ok. 1925.
Reprodukcja wg pracy Z. Hornunga, Koció³ drewniany w Komborni

49. Kombornia  zespó³ kocielno-plebañski, widok od po³udniowego wschodu (koció³ zburzony w 1932
roku). Fot. ok. 1920 roku

'

50. Kombornia  koció³ parafialny (zburzony w 1932 roku), przekrój pod³u¿ny. Rys. arch. I. Gyurkowitsa
ok. 1925. Reprodukcja wg pracy Z. Hornunga, Koció³ drewniany w Komborni

51. Kombornia  koció³ parafialny (zburzony w 1932 roku), przekrój poprzeczny oraz elewacja zachodnia.
Rys. ok. 1925 roku. Reprodukcja wg pracy Z. Hornunga, Koció³ drewniany w Komborni



52. Kombornia  koció³ parafialny (zburzony w 1932 roku), widok od pó³nocnego wschodu. Fot. ok. 1920



53. Kombornia  koció³ paraf. (zburzony w 1932 r.), widok od po³udniowego wschodu. Fot. ok. 1920



54. Kombornia  koció³ parafialny (zburzony w 1932 roku), widok od wschodu na apsydê prezbiterium. Fot.
ok. 1920 roku

!

55. Kombornia  okucie drzwi po³udniowych kocio³a parafialnego (zburzonego w 1932 roku) Rys. J. SasZubrzyckiego, wg pracy Styl nadwilañski

56. Kombornia  obite blach¹ i okute drzwi w zakrystii kocio³a paraf. (zburzonego w 1932 roku) Rys.
J. Sas-Zubrzyckiego, wg pracy Styl nadwilañski

"

57. Kombornia  zawias drzwi po³udniowych kocio³a parafialnego (zburzonego w 1932 roku) Rys.
J. Sas-Zubrzyckiego, wg pracy Styl nadwilañski

58. Kombornia  koció³ parafialny, zaginiony ornat gobelinowy manufaktury Romerów w Biedziadce (17601790). Fot. ok. 1920 roku

#

59. Krosno  widok miasta zamieszczony w dziele G. Brauna i F. Hoghenberga, Civitates orbis terrarum

60. Krosno  widok miasta, miedzioryt E. Dahlberga, zamieszczony w dziele S. Puffendorfa, De rebus a Carolo
Gustavo gestis

$

61. Krosno  widok miasta od strony po³udniowo-zachodniej w latach czterdziestych XIX w. Chromolitografia
Józefa Zahradniczka wed³ug rysunku Rudolfa Alta, druk. A. Leykuma w Wiedniu

%

62. Krosno  panorama miasta od wschodu (spod kocio³a w. Wojciecha). Rys. Stefana Matejki z 1890 roku

&

63. Krosno  widok miasta od pó³nocy, w kierunku kocio³a farnego i pa³acu biskupiego. Rys. W³adys³awa
Malakiewicza, 1890 rok

'

64. Krosno  zespó³ kocio³a farnego od po³udniowego zachodu, akwarela Seweryna Bieszczada, ok. 1890. Reprodukcja R. Kaski z 1911 roku



65. Krosno  koció³ farny, widok od po³udnia. Fotografia ok. 1925 roku



66. Krosno  zespó³ kocio³a farnego od po³udniowego zachodu. Fot. ok. 1895 (po 1893 roku)

67. Krosno  koció³ farny, dawna wie¿yczka sygnaturki zburzona w roku 1903. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego,
wg pracy Skarb architektury

!

68. Krosno  koció³ farny, fasada zachodnia po restauracji przeprowadzonej w pocz¹tkach XX wieku. Fot.
R. Kaska, 1911 rok

"

#

69. Krosno  koció³ farny, widok od pó³nocnego wschodu, w kierunku kaplicy w. Anny. Fot. R. Kaska, 1911 rok

70. Krosno  koció³ farny, widok od po³udniowego wschodu, w kierunku kaplicy . Piotra i Paw³a. Fot. R. Kaska, 1911 rok

$

71. Krosno  koció³ farny, po³udniowa elewacja kaplicy M.B. Szkaplerznej. Fot. R. Kaska, 1911 rok

%

72. Krosno  koció³ farny, apsyda prezbiterium i wschodnia ciana zakrystii po pracach restauratorskich
z pocz. XX wieku. Fot. R. Kaska, 1911 rok

&

'

73. Krosno  koció³ farny, rzut poziomy wg pomiaru Wiktora Sikorskiego z 1899 roku. Fotokopia Ignacego Kriegera

74. Krosno  koció³ farny, przekrój wzd³u¿ny i przekroje poprzeczne wg pomiaru Wiktora Sikorskiego z 1899 roku. Fotokopia Ignacego Kriegera

!

!

75. Krosno  koció³ farny, elewacje i okna prezbiterium wg pomiaru Wiktora Sikorskiego z 1899 roku. Fotokopia Ignacego Kriegera

76. Krosno  koció³ farny, rzut poziomy i przekrój przez posadzkê prezbiterium wg pomiaru Wiktora Sikorskiego z 1899 roku

!

77. Krosno  koció³ farny, widok wnêtrza prezbiterium, obraz olejny Aleksandra Gryglewskiego malowany
z natury, w 1877 roku

!!

78. Krosno  koció³ farny, widok wnêtrza nawy. Rys. Aleksandra Gryglewskiego (o³ówek lawowany akwarel¹), 1876 rok

!"

79. Krosno  koció³ farny, widok wnêtrza kaplicy . Piotra i Paw³a. Rys. Aleksandra Gryglewskiego, o³ówek,
1877 rok

!#

80. Krosno  koció³ farny, widok wnêtrza prezbiterium (stan przed modernizacj¹ z pocz. XX wieku). Fot.
S. Tomkowicz, 1892 rok
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81. Krosno  koció³ farny, wnêtrze prezbiterium. Fot. R. Kaska, 1911 rok
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82. Krosno  koció³ farny, widok z nawy w kierunku prezbiterium. Fot. ok. 1915 roku
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83. Krosno  koció³ farny, wnêtrze nawy z ambon¹. Fot. R. Kaska, 1911 rok

!'

84. Krosno  koció³ farny, nastawa o³tarza M. B. Mansjonarskiej. Fot. ok. 1915 roku

"

85. Krosno  koció³ farny, nastawa o³tarza Siedmiu Sakramentów. Fot. S. Tomkowicz, 22 lipca 1902 roku

"

86. Krosno  koció³ farny, wnêtrze kaplicy w. Anny z przeniesionym tam  z prezbiterium  o³tarzem Ecce
Homo (obecnie w zbiorach Muzem Narodowego w Krakowie). Fot. R. Kaska, 1911 rok

"

87. Krosno  koció³ farny, o³tarz boczny u wejcia do kaplicy w. Anny. Fot. R. Kaska, 1911 rok

"!

88. Krosno  koció³ farny, barokowy o³tarz w kaplicy w. Anny. Po lewej  o³tarz Ecce Homo, translokowany
z prezbiterium. Fot. R. Kaska, 1911 rok

""

89. Krosno  koció³ farny, stalla kolatorska Roberta Wojciecha Porcjusza. Fot. R. Kaska, 1911 rok

"#

90. Krosno  koció³ farny, wnêtrze kruchty po³udniowej przy kaplicy . Piotra i Paw³a (jeszcze z posadzk¹
kamienn¹), widok na obraz Cztery rzeczy ostateczne. Fot. L. Lepszy, 1908 rok

"$

91. Krosno  koció³ farny, fragment sztukatorskiej dekoracji kopu³y kaplicy . Piotra i Paw³a. Fot. Stanis³aw
Tomkowicz (?), ok. 1900 roku

"%

92. Krosno  koció³ farny, szkic portretów Roberta Wojciecha Porcjusza i Anny z Hesnerów Porcjuszowej.
Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku

"&

93. Krosno  koció³ farny, gotycki obraz tablicowy Koronacji Marii, z ok. 1480 roku. Fot. ok. 1890 roku

"'

94. Krosno  koció³ farny, pónogotycka rzeba drewniana wiêtej Trójcy (od 1915 roku w zbiorach Muzeum
Narodowego w Krakowie). Rys. Stefana Matejki z 1890 roku

#

95. Krosno  koció³ farny, pónogotycka rzeba drewniana wiêtej Trójcy (od 1915 roku w zbiorach Muzeum
Narodowego w Krakowie). Fot. po 1915 roku

#

96. Krosno  koció³ farny, pónogotycka rzeba drewniana Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem z pocz¹tku XVI
wieku w strefie rodkowej nastawy o³tarza bocznego w nawie. Fot. S. Tomkowicz, 1892 rok

#

97. Krosno  koció³ farny, obraz w. Kazimierza. Fot. S. Tomkowicz, 1892 rok

#!

98. Krosno  koció³ farny, pónogotycka p³yta nagrobna biskupa Stanis³awa Tar³y. Reprodukcja wg ¯egoty
Paulego, Staro¿ytnoci galicyjskie, 1840 rok

#"

99. Krosno  koció³ farny, szkic fragmentu niezachowanego epitafium biskupa Stanis³awa Tar³y.
Reprodukcja wg ¯egoty Paulego, Staro¿ytnoci galicyjskie, 1840 rok

##

100. Krosno  koció³ farny, epitafium Katarzyny £opackiej. Rys. W. Malakiewicza z 1890 roku

#$

101. Krosno  koció³ farny, nagrobek Jana i Zofii Skotnickich (po roku 1620) przy po³udniowej cianie
prezbiterium. Fot. J. Zaj¹czkowski, po 1899 roku

#%

102. Krosno  koció³ farny, na pierwszym planie widoczne dwa zejcia do krypt grobowych, od 1912 roku
zas³oniête now¹ posadzk¹. Pocztówka z 1905 roku, wydana w Kronie przez Leokadiê Kotulow¹
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103. Krosno  koció³ farny, pónogotycki ornat czerwony. W XX w. altembasowe boki rozdzielono i doszyto
do innej kolumny, za haftowan¹ kolumnê przeniesiono na nowy aksamit. Fot. S. Tomkowicz, ok. 1890 roku

#'

104. Krosno  dzwonnica kocio³a farnego. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego (wg fotografii z 1860 roku), zamieszczony
w pracy Skarb architektury

$

105. Krosno  dzwonnica kocio³a farnego. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku

$

106. Krosno  dzwonnica kocio³a farnego, projekt restauracji he³mu opracowany przez T. Stryjeñskiego,
1888 rok

$

107. Krosno  dzwonnica kocio³a farnego, po pracach restauratorskich he³mu, wyk. wg projektu Tadeusza
Stryjeñskiego, widok od zachodu. Fot. R. Kaska, 1911 rok

$!

108. Krosno  dzwonnica kocio³a farnego, po pracach restauratorskich he³mu, wyk. wg projektu Tadeusza
Stryjeñskiego, widok od pó³nocnego zachodu. Fot. R. Kaska, 1911 rok

$"

109. Krosno  koció³ franciszkanów, widok fasady zachodniej, wg litografii z 1835 roku

$#

110. Krosno  plan kocio³a i klasztoru franciszkanów z 1788 roku, rzut poziomy piwnic, parteru i pierwszego piêtra

$$
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111. Krosno  plan kocio³a i klasztoru franciszkanów z 1788 roku, przekroje poprzeczne przez nawê kocio³a oraz skrzyd³a klasztoru

112. Krosno  konwent franciszkanów, widok od p³d. wschodu. Fot. J. Zaj¹czkowskiego (?), ok. 1900

113. Krosno  koció³ franciszkanów, widok od po³udnia na fasadê zachodni¹, przed jej restauracj¹, przeprowadzon¹ w latach 1903-1904, pod kierunkiem T. Stryjeñskiego. Fot. J. Zaj¹czkowskiego (?), ok. 1900 roku

$&

114. Krosno  koció³ franciszkanów, widok od po³udnia na fasadê zachodni¹, przed jej restauracj¹, przeprowadzon¹ w latach 1903-1904, pod kierunkiem T. Stryjeñskiego. W g³êbi ulica Franciszkañska oraz zabudowa
wschodniej pierzei rynku. Fot. J. Zaj¹czkowskiego (?), ok. 1900

$'

115. Krosno  koció³ franciszkanów, pomiar fasady frontowej przed
restauracj¹ 1903-1904. Rys. J. Sas-Zubrzycki, reprodukcja wg pracy Styl
nadwilañski

116. Krosno  koció³ franciszkanów, fasada zachodnia w trakcie prac restauratorskich prowadzonych pod kierunkiem
Tadeusza Stryjeñskiego. Fot. 1903 rok
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117. Krosno  koció³ franciszkanów, widok na elewacjê pó³nocn¹ w trakcie prac restauratorskich prowadzonych pod kierunkiem Tadeusza Stryjeñskiego. Fot. ok. 1903 rok
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118. Krosno  koció³ franciszkanów, elewacja p³n. Widoczne nowo¿ytne okna (w prezbiterium i nawie) usuniête podczas restauracji. Fot. ok. 1903
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119. Krosno  koció³ franciszkanów, po³udniowa elewacja prezbiterium oraz fragment kaplicy M.B. Ró¿añcowej, po restauracji przeprowadzonej pod kierunkiem T. Stryjeñskiego. Fot. ok. 1904 roku

%!

120. Krosno  koció³ franciszkanów, fasada zachodnia po restauracji przeprowadzonej pod kierunkiem
Tadeusza Stryjeñskiego. Fot. J. Zaj¹czkowski, 1903 rok
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121. Krosno  koció³ franciszkanów, portal do kaplicy Owiêcimów, z lewej w g³êbi fragment barokowego
parapetu chóru muzycznego (obecnie zast¹pionego nowszym). Fot. S. Tomkowicz, maj 1892 roku

%#

122. Krosno  koció³ franciszkanów, wnêtrze kaplicy Owiêcimów, widok na fragment dekoracji sztukatorskiej Jana Chrzciciela Falconiego. Fot. S. Tomkowicz, maj 1892 roku

%$

123. Krosno  koció³ franciszkanów, dekoracja sztukatorska czaszy kopu³y kaplicy Owiêcimów, dzie³o
Jana Chrzciciela Falconiego. Fot. S. Tomkowicz, maj 1892 roku

%%

124. Krosno  koció³ franciszkanów, fragment dekoracji sztukatorskiej kopu³y kaplicy Owiêcimów. Rys.
J. Sas-Zubrzyckiego, reprodukcja wg pracy Skarb architektury

%&

125. Krosno  koció³ franciszkanów, obraz Wskrzeszenie Piotrowina w nastawie o³tarza kaplicy Owiêcimów. Fot. M. Pawlikowski ok. 1900 roku
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126. Krosno  koció³ franciszkanów, portret Stanis³awa Owiêcima, w kaplicy Owiêcimów. Fot. ok. 1900

&

127. Krosno  koció³ franciszkanów, portret Anny Owiêcimówny, w kaplicy Owiêcimów. Fot. ok. 1900

&

128. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Jana Kamienieckiego d³uta Jana Marii Padovano. Fot. S. Tomkowicz, maj 1892 roku

&

129. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Jadwigi z W³odków Firlejowej, d³uta Jana Reitino. Z lewej
pónogotyckie kowalskie drzwi wejcia do zakrystii (niezachowane). Fot. S. Tomkowicz, 15 wrzenia 1896 r.

&!

130. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobki Firlejowej i Kamienieckiego przy pó³nocnej cianie prezbiterium. Fot. S. Tomkowicz (?) maj 1892

&"

131. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Jana i El¿biety Jêdrzejowskich. Rys. Stefana Matejki z 1890 r.

&#

132. Krosno  koció³ franciszkanów, p³yta z nagrobka Jana Jêdrzejowskiego. Rys. Stefana Matejki z 1890 r.

133. Krosno  koció³ franciszkanów, p³yta z nagrobka El¿biety Jêdrzejowskiej. Rys. Stefana Matejki z 1890 r.

&$

134. Krosno  koció³ franciszkanów, detale nagrobka Jana i El¿biety Jêdrzejowskich. Powy¿ej  kartusze
herbowe z bramy pa³acu biskupiego. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku

&%

135. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Jana i El¿biety Jêdrzejowskich. Fot. S. Tomkowicz, 15 wrzenia
1896 roku

&&

136. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Jana i El¿biety Jêdrzejowskich. Fot. L. Lepszy, 1908 r.
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137. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Barbary z Kamienieckich Mniszchowej d³uta Jakuba Trwa³ego.
Fot. S. Tomkowicz, maj 1892 roku

'

138. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Barbary z Kamienieckich Mniszchowej. Rys. wg W³adys³awa
£oziñskiego, Sztuka lwowska w XVI i XVII wieku , 1898 rok

'

139. Krosno  koció³ franciszkanów, p³yta z nagrobka Barbary z Kamienieckich Mniszchowej. Rys. Stefana
Matejki z 1890 roku

'

140. Krosno  koció³ franciszkanów, detale nagrobka Barbary z Kamienieckich Mniszchowej. Rys. Stefana
Matejki z 1890 roku
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141. Krosno  koció³ franciszkanów, gotycka nisza lavabo w zakrystii oraz p³ycina z herbem Sulima. Rys.
W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku
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142. Krosno  koció³ franciszkanów, zbiornik lavabo w zakrystii.
Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku

143. Krosno  koció³ franciszkanów, fragment zwieñczenia nagrobka Jana Kamienieckiego. Rys. Jana SasZubrzyckiego z 1902 roku, reprodukcja wg pracy Skarb
architektury
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144. Krosno  koció³ franciszkanów, tarcza
przy zamku drzwi do zakrystii. Rys. J. SasZubrzyckiego, wg pracy Styl nadwilañski

146. Krosno  koció³ franciszkanów, ko³atka
drzwi zakrystii. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego z 1902
roku, wg pracy Styl nadwilañski

145. Krosno  koció³ franciszkanów, schodkowy krenela¿
fasady zachodniej. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego z 1902 roku,
reprodukcja wg pracy Styl nadwilañski
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147. Krosno  koció³ franciszkanów, szczegó³
kraty drzwi zachodnich kocio³a. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku

148. Krosno  koció³ franciszkanów, drzwi zachodnie oraz fragment kraty (dzi wymienionej na now¹). Rys.
W³adys³awa Malakiewicza z 1890 r.
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149. Krosno  koció³ i klasztor kapucynów. Fot. ok. 1907 roku
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150. Krosno  zabudowa dawnego Przedmiecia Wy¿szego, z kocio³em i klasztorem kapucynów w g³êbi. Po
prawej, na brzegu Wis³oka  mur klasztoru franciszkanów. Fot. ok. 1908 roku

''

151. Krosno  widok na wzgórze z drewnianym kocio³em p.w. w. Wojciecha. Rys. Józefa Mehoffera z 1890 r.

!

152. Krosno  drewniany koció³ p.w. w. Wojciecha, widok na fasadê frontow¹, przed gruntown¹ przebudow¹, przeprowadzon¹ wg planów T. Stryjeñskiego, w roku 1903. Rys. W. Malakiewicza z 1890 roku

!

153. Krosno  wnêtrze kocio³a p.w. w. Wojciecha przed gruntown¹ przebudow¹, przeprowadzon¹ wg planów Tadeusza Stryjeñskiego, w roku 1903. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku

!

154. Krosno  kaplica Emaus, przed gruntown¹ przebudow¹, przeprowadzon¹ w 1930 roku. Fot. 1913 rok

!!

155. Krosno  dawny pa³ac biskupi, widok na elewacjê frontow¹. Fot. L. Lepszy, ok. 1908 roku

!"
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156. Krosno  wschodni fragment po³udniowej pierzei rynku, z kamienic¹ wójtowsk¹ w centrum. Fot. Jan Paczosiñski z Sanoka, ok. 1880 roku

157. Krosno  zachodni fragment po³udniowej pierzei rynku (obecnie gruntownie przebudowanej). Rys. Józefa
Mehoffera z 1890 roku

158. Krosno  wschodni fragment pó³nocnej pierzei rynku. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku

!$
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159. Krosno  wschodni fragment pó³nocnej pierzei rynku. Fot. L. Lepszy (?), 1908 rok

160. Krosno  fragment zachodniej pierzei rynku, z murowanymi podcieniami rozebranymi po roku 1893 (widok od obecnej ulicy Kazimierza
Wielkiego). Rys. Stefana Matejki z 1890 roku

!&

161. Krosno  fragment zachodniej pierzei rynku, z murowanymi podcieniami rozebranymi po roku 1893.
Rys. W. Malakiewicza z 1890 roku

!'

162. Krosno  naro¿nik parterowej kamienicy podcieniowej w zachodniej czêci
pierzei po³udniowej rynku, przed gruntowan¹ przebudow¹ i nadbudow¹ zrealizowan¹ wg planów Jana Sas-Zubrzyckiego ok. 1910 roku. Rys. W³adys³awa
Malakiewicza z 1890 roku

163. Krosno  fragment wschodniej pierzei rynku. Fot. przed rokiem 1910

!

164. Krosno  wnêtrza podcieni w zachodniej czêci pierzei po³udniowej. Rys. W³adys³awa Malakiewicza
z 1890 roku

!

165. Krosno  wnêtrza podcieni we wschodniej czêci pierzei pó³nocnej. Rys. Józefa Mehoffera z 1890 roku

!

166. Krosno  wnêtrze podcieni kamienicy wójtowskiej. Litografia zamieszczona w Tygodniku Ilustrowanym z 1866 roku, wg rys. z natury Jana Matejki

!!

167. Krosno  fragment kolumny w podcieniu kamienicy wójtowskiej. Rys. Jana Matejki z 1865 roku

!"

168. Krosno  szczegó³y podcienia kamienicy wójtowskiej. Rys. Jana Matejki z 1865 roku

!#

169. Krosno  kamienica wójtowska, rzut poziomy, przekrój oraz szczegó³y architektoniczne. Rys. W³adys³awa
£uszczkiewicza z 1890 roku. Reprodukcja wg Reszty renesansowej kamienicy

!$

170. Krosno  portal kamienicy wójtowskiej. Rys. W³adys³awa £uszczkiewicza z 1890 roku. Reprodukcja
wg pracy Reszty renesansowej kamienicy

!%

171. Krosno  szczegó³y architektoniczne podcienia kamienicy wójtowskiej. Rys. W³adys³awa Malakiewicza
z 1890 roku

!&

172. Krosno  pónogotycki portal w sieni
kamienicy wójtowskiej. Rys. W³adys³awa
Malakiewicza z 1890 roku

173. Krosno  fragment kolumny w podcieniu kamienicy wójtowskiej. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego, reprodukcja
wg pracy Skarb architektury

!'

174. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), widok od po³udniowego wschodu. Fot. L. Lepszy (?), ok. 1908 roku

! 

! 

175. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), widok od wschodu. Fot. L. Lepszy (?), ok. 1900 roku

176. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), widok od po³udniowego zachodu. Fot. ok. 1910

!

! !

177. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), widok od pó³nocnego zachodu. Fot. ok. 1910

178. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), widok od po³udniowego wschodu. Fot. L. Lepszy (?), ok. 1908 roku

! "

179. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), fragment elewacji po³udniowej. Fot.
Leonard Lepszy (?), ok. 1908 roku

! #

180. Krocienko Wy¿ne  dzwonnica kocio³a parafialnego (zburzona w 1911 roku), widok od po³udniowego wschodu. Fot.
J. Sas-Zubrzyckiego, przed 1910, wg pracy Skarb architektury

181. Krocienko Wy¿ne  dzwonnica kocio³a parafialnego
(zburzona w 1911 roku), widok od po³udnia. Fot. J. Sas-Zubrzyckiego, przed 1910, wg pracy Skarb architektury

! $

182. Krocienko Wy¿ne  wnêtrze kocio³a parafialnego (zburzonego w 1911 roku), widok w kierunku prezbiterium. Fot. Leonard Lepszy (?), ok. 1908 roku

! %

183. Krocienko Wy¿ne  wnêtrze kocio³a parafialnego (zburzonego w 1911 roku), widok w kierunku chóru
muzycznego. Fot. Leonard Lepszy (?), ok. 1908 roku

! &

184. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), portal po³udniowy. Fot. Leonard
Lepszy (?), ok. 1908 roku

! '

185. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), portal po³udniowy. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego, wg pracy Skarb architektury

!!

186. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), portal po³udniowy. Rys. Józefa
Orpiszewskiego, 17 padziernika 1887 roku

!!

187. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), okucie drzwi i szczegó³y dekoracji
nadpro¿a portalu po³udniowego. Rys. J. Orpiszewskiego z 1887 roku

188. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku), rozety w nadpro¿u portalu po³udniowego.
Rys. J. Orpiszewskiego z 1887 roku
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189. Lubatowa  koció³ parafialny (zburzony ok. 1920 roku), widok od pó³nocy. Fot. ok. 1915 roku

!!!

190. Lubatowa  koció³ paraf. (zburzony ok. 1920 roku), widok od po³udniowego wschodu. Fot. ok. 1915 r.

!!"

191. Lubatowa  koció³ paraf. (zburzony ok. 1920 roku), widok od po³udniowego zachodu. Fot. ok. 1915 r.

!!#

192. Lubatowa  koció³ paraf. (zburzony ok. 1920 roku), widok od pó³nocnego zachodu. Fot. ok. 1915 roku

!!$

193. Mszana  cerkiew drewniana. Fot. R. Reinfuss 1933 rok

!!%

194. Mszana  dzwonnica cerkiewna. Fot. R. Reinfuss 1933 rok

!!&

195. Odrzykoñ  drewniany koció³ paraf. (zburzony ok. 1887), widok od po³udnia. Rys. monogramista S.J.
(bez daty  zapewne ostatnia æwieræ XIX wieku)

!!'

196. Odrzykoñ  okucie drzwi kocio³a parafialnego (zburzonego ok. 1887). Rys. bez daty  zapewne ostatnia æwieræ XIX wieku

!"

197. Odrzykoñ  gotycka chrzcielnica kamienna we wnêtrzu nowego kocio³a parafialnego. Fot. N. Sarnówna,
1939 rok

!"

198. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udnia. Litografowa³ K. Auer u P. Pillera we Lwowie, wed³ug
rys. A. Gorczyñskiego, z 1837 roku, reprodukcja z albumu Galicja w obrazach

!"

199. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od zachodu. Rys. Kazimierza Stronczyñskiego, ok. 1848 roku

!"!

200. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udniowego zachodu. Rys. Jana Matejki z 1865 roku

!""

201. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udniowego zachodu. Fot. ok. 1900 roku

!"#

202. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udnia. Po prawej ska³a-baszta, wed³ug S. Tomkowicza 
jedyny przyk³ad w swoim rodzaju. Fot. ok. 1900 roku

203. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udnia. Fot. ok. 1890 roku
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204. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udnia. Na pierwszym planie baszta przedzamcza zachodniego
 dzi nieistniej¹ca. Fot. ok. 1900 roku

!"%

205. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udnia. Fot. 1909 rok

!"&

206. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udniowego zachodu. Fot. 1911 rok

!"'

207. Odrzykoñ  zamek Kamienic, rekonstrukcja planu wg W. £uszczkiewicza z 1873 roku. A. dziedziniec I,
B. dziedziniec II, C. donjon, D. pa³ac, a. brama I, b. brama II, c. most zwodzony, d. e. zabudowania mieszkalne, l. baszta naro¿na, f. stajnie, i. kaplica, k. ska³a

208. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od wschodu. Fot. ok. 1900 roku

!#

209. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od wschodu. Fot. ok. 1900 roku

!#

210. Odrzykoñ  zamek Kamienic, widok od zamku wysokiego w kierunku dziedziñca przedzamcza korczyñskiego. Po prawej  ska³a-baszta, w oddali  rezerwat Prz¹dki. Fot. J. Zaj¹czkowski, ok. 1900 roku

!#

211. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od zachodu. Rys. Jana Matejki z 1865 roku

!#!

212. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od wschodu. Rys. Jana Matejki z 1865 roku

!#"

213. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, gotycka brama zamku wysokiego. Rys. Jana Matejki z 1865 roku

!##

214. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od strony po³udniowej, rysunek zwieñczenia ciany pó³nocnej zamku wysokiego oraz kroksztynów ganku
nad bram¹ wejciow¹. Rys. W. Malakiewicza z 1890 roku

!#$

215. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok (z wnêtrza zamku wysokiego) na gotyck¹ bramê wejciow¹,
strzelnica oraz gotyckie lavabo (tzw. kropielnica). Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku

!#%

216. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, wnêtrze ruin zamku wysokiego, widok od po³udniowego wschodu.
W centrum ska³a, na której w 1894 ustawiono pomnik Tadeusza Kociuszki. Rys. Stefana Matejki z 1890 r.

!#&

217. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, gotycka brama zamku wysokiego. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku
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218. Rogi  wnêtrze kocio³a parafialnego, widok w kierunku o³tarza g³ównego. Fot. ok. 1920 roku
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219. Rogi  wnêtrze kocio³a parafialnego, widok na ambonê i polichromowane ³awki. Fot. ok. 1920 roku

!$

220. Rogi  wnêtrze kocio³a w. Anny (zburzonego ok. 1920). Widok w kierunku chóru muzycznego. Fot. ok. 1920 roku

!$

221. Równe  witra¿ z po³. XV w. z herbem Kociesza (biskupa Piotra Chrz¹stowskiego), z nieistniej¹cego,
drewnianego kocio³a paraf. Obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Fot. ok. 1905 roku

!$!

222. Równe  inskrypcja z czapy gotyckiego dzwonu (obecnie w nowym kociele par). Rys. wg pracy Tadeusza
Szyd³owskiego, Dzwony starodawne , 1920 rok

223. Targowiska  koció³ parafialny, gotycka chrzcielnica kamienna z pocz¹tku XVI wieku. Fot. S. Tomkowicz, 21 wrzenia 1896 roku

!$"

224. Targowiska  koció³ parafialny, ornat czerwony z pónogotycka kolumn¹ haftowan¹. Fot. S. Tomkowicz, 21 wrzenia 1896 roku

!$#

225. Trzciana  dawna cerkiew p.w. Narodzenia NP Marii, inskrypcja z dzwonu gotyckiego. Rys. wg pracy
Tadeusza Szyd³owskiego, Dzwony starodawne , 1920 rok

226. Trzciana  pustelnia w. Jana z Dukli. Drewniana kaplica  prawdopodobnie  sp³onê³a w 1883 roku.
Fot. przed 1883 (?) rokiem

!$$

227. Trzciana  pustelnia w. Jana z Dukli, murowana kaplica w. Jana na Puszczy. Fotokopia wg pocztówki
z ok. 1925 roku

!$%

228. Wrocanka  inskrypcja z czapy gotyckiego dzwonu (obecnie w nowym kociele par). Rys. wg pracy
Tadeusza Szyd³owskiego, Dzwony starodawne , 1920 rok

229. Wrocanka  koció³ parafialny, widok od po³udnia. Fot. R. Kaska, ok. 1920 roku
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230. Wrocanka  koció³ parafialny, widok od zachodu. Fot. 1938 rok
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231. Wrocanka  gotycki dzwon z 1504 roku (obecnie w nowym kociele paraf.). Fot. R. Kaska (?), ok. 1920

!%

232. Bóbrka  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego (koció³ drewniany zburzony ok. 1907).
Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

371

372

373

233. Dukla  plan miasta, z klasztorem bernardynów, pa³acem, parkiem, kocio³em paraf., rynkiem, synagog¹. Fragment mapy katastralnej z 1851 r.

234. Iwonicz  plan zabudowy wsi, zespo³u dworskiego i kocielno-plebañskiego. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

374

235. Jasionka  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego. Fragment mapy katastralnej z 1851 r.

375

236. Jedlicze  plan miasteczka z zespo³em dworskim, kocielno-plebañskim i rynkiem. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

376

237. Kobylany  plan zabudowy wsi, zespo³u kocielno-plebañskiego i dworu. Fragment mapy katastralnej
z 1851 roku

377

238. Kombornia  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego (koció³ drewniany zburzony w 1932
roku). Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

378

239. Korczyna  plan zabudowy miasteczka z rynkiem, zespo³em kocielno-plebañskim i dworsko-parkowym
(koció³ zburzony ok. 1914). Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

379

380

381

240. Krosno  plan zabudowy miasta, z pa³acem biskupim, kocio³em farnym, rynkiem, kolegium jezuickim, kocio³em i klasztorem franciszkanów
oraz  kapucynów. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

241. Krosno  plan zabudowy starego miasta z najbli¿szym otoczeniem rynku. Fragment mapy katastralnej
z 1851 roku

382

242. Lubatowa  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego (koció³ drewniany zburzony ok. 1920).
Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

383

243. Miejsce Piastowe  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego (koció³ drewniany zburzony
oko³o 1888 roku). Fragment mapy katastralnej z 1851 r.

384

244. Odrzykoñ  szkic do planu wsi, z kocio³em drewnianym (zburzonym oko³o 1888). Rys. z Feld Broullions der Gemeinde Odrzykoñ 1851 (z³o¿ony komputerowo z dwóch fragmentów szkiców terenowych)

385

245. Rogi  szkic do planu wsi, zespo³u kocielno-plebañskiego oraz nieistniej¹cego dzi kocio³a w. Anny.
Rys. z Feld Broullions der Gemeinde Rogi 1851

386

246. Rogi  szkic do planu dawnego fortalicjum dworskiego (dwór na wyspie poród stawów). Rys. z Feld
Broullions der Gemeinde Rogi 1851 (z³o¿ony komputerowo z dwóch fragmentów szkiców terenowych)

387

247. Równe  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

388

389

248. Targowiska  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

249. Trzciana  plan zabudowy wsi wraz z cerkwi¹ p.w. Narodzenia N.P. Marii i w. Dymitra. Fragment mapy
katastralnej z 1851 roku

390
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250. Trzciana  pustelnia i kaplica w. Jana z Dukli. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

251. Wietrzno  plan wsi i kocio³a (wówczas filialnego). Fragment mapy katastralnej z 1851 roku

392

252. Wrocanka  plan zabudowy wsi, zespo³u kocielno-plebañskiego i dworu z ogrodem. Fragment mapy
katastralnej z 1851 roku

393

253. Zrêcin  szkic do planu zespo³u kocielno-plebañskiego. Porodku drewniany koció³ z murowan¹ zakrysti¹ (zburzony ok. 1878). Rys. z Feld Skizzen der Gemeinde Zrêcin 1851 (obrócony o 180°)

394

Epilog
Ponad stulecie up³ynê³o ju¿ od czasów, kiedy Stanis³aw Tomkowicz przemierza³ drogi Podkarpacia,
tworz¹c pierwszy inwentarz topograficzny dla zabytków kronieñskich, stanowi¹cy przy tym nowoczesne
kompendium wiedzy o artystycznej przesz³oci powiatu. Dzie³o rozpoczête jesieni¹ 1887 roku kontynuowa³
Tomkowicz z przerwami do lat 1901-1902, kiedy to urywaj¹ siê jego penetracje terenowe w Kronieñskiem.
Fakt ten pozostaje w cis³ym zwi¹zku z mnogoci¹ zajêæ w Krakowie, którego zabytkom, od ostatnich lat
XIX wieku, powiêca³ siê bez reszty. Mimo okresowego prezentowania na forum Grona Konserwatorów
Galicji Zachodniej postêpów w pracy, Inwentarza zabytków powiatu kronieñskiego Tomkowicz redakcyjnie
nie wykoñczy³ i nawet we fragmencie nie zdo³a³ og³osiæ drukiem. Zaci¹¿y³o to znacznie na spo³ecznej
i naukowej percepcji dzie³a, które pozostaj¹c w rêkopisie, by³o tym samym niedostêpne i niewielu znane.
Potrzeba posiadania takiego inwentarza nie by³a jednak bardzo d³ugo w Kronieñskiem ani uwiadamiana, ani pal¹ca. Po pionierskich dokonaniach Tomkowicza, na nastêpnego cz³owieka, który zechcia³
pochyliæ siê nad zabytkami Krosna, przysz³o nam poczekaæ ponad 50 lat. Po II wojnie wiatowej, Juliusz
Ross  wybitny kronianin i krakowski historyk sztuki  podj¹³ trud wszechstronnych badañ nad artystyczn¹ przesz³oci¹ regionu, owocem czego, obok kilku obszernych publikacji, by³a wstêpna inwentaryzacja zabytków powiatu kronieñskiego. Prowadzi³ j¹ z przerwami, w latach 1953-1965, wespó³ z Kazimier¹
Kutrzebiank¹ i Mari¹ Lemañsk¹-Trepiñsk¹. Inwentaryzacja ta, uzupe³niona w latach 1972-1974 przez
Ewê nie¿yñsk¹-Stolotow¹ i Franciszka Stolota, sta³a siê treci¹ tomu Krosno, Dukla i okolice  wydanego
w Serii nowej Katalogu zabytków sztuki w Polsce. Przygotowany pod redakcj¹ i w autorskim opracowaniu
Ewy nie¿yñskiej-Stolotowej i Franciszka Stolota, ukaza³ siê on w 1977 roku, staraniem Instytutu Sztuki
PAN w Warszawie. Niestety, autorzy Katalogu nie wykorzystali ustaleñ swego wielkiego poprzednika,
nie ustrzegli siê te¿ b³êdów rzeczowych, których Tomkowicz nie pope³ni³ (sic!), a nad ca³oci¹ zamierzenia
zaci¹¿y³ fakt gromadzenia materia³ów katalogowych przez zbyt wiele osób, do tego w bardzo d³ugim
przedziale czasu. Dzisiaj, w æwieræ wieku póniej, katalog ten, mimo czêciowej dezaktualizacji, pozostaje
wci¹¿ jedynym, szeroko dostêpnym ród³em wiedzy na temat zabytków powiatu kronieñskiego. Dzie³o
inwentaryzacji, zapocz¹tkowane chlubnie przez Stanis³awa Tomkowicza, po 90 latach wyda³o plon, który
trafi³ nareszcie do r¹k czytelników.
W dwóch ostatnich dekadach XX stulecia Kronieñskie objête zosta³o ogólnopolsk¹ akcj¹ adresowego
rozpoznania i dokumentowania zabytków architektury. Koordynatorem tych dzia³añ by³ Orodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, jednak akcja zosta³a w latach dziewiêædziesi¹tych niespodziewanie przerwana,
a zgromadzone w jej toku materia³y okaza³y siê niepe³ne, wnosz¹ce niewiele nowego, ponadto zebrane
przez inwentaryzatorów o ró¿nej wra¿liwoci estetycznej. Mizeria tego przedsiêwziêcia by³a w Kronieñskiem tak znaczna, i¿ nie zdecydowano siê nawet og³osiæ drukiem pe³nego Spisu zabytków województwa
kronieñskiego, który w zamiarze inicjatorów mia³ wieñczyæ wysi³ki.
Ostatnie lata XX wieku przynios³y znaczne o¿ywienie zainteresowañ przesz³oci¹ Krosna, czego wynikiem sta³y siê dwie ogólnopolskie sesje naukowe, powiêcone najcenniejszym zabytkom miasta  Farze
oraz kocio³owi i konwentowi franciszkanów. W sesjach wziêli udzia³ uczeni z orodków uniwersyteckich
Krakowa i Warszawy, którym dotrzymywa³o kroku m³ode pokolenie zabytkoznawców kronieñskich.
Opublikowane w dwóch tomach materia³y posesyjne stanowi¹ dzi cenny zbiór studiów nad dziejami
wielu kronieñskich spraw i rzeczy. Nie jest to jednak wiele jak na stulecie, które up³ynê³o od czasów
Stanis³awa Tomkowicza, st¹d potrzeba dalszych badañ, a tak¿e pe³nej inwentaryzacji zabytków w Kronieñskiem jest dzi pilniejsza nawet, nili kiedykolwiek.
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Wyra¿aj¹c obiektywnie umiarkowan¹ radoæ z dwudziestowiecznych dokonañ na polu inwentaryzacji
zabytków w Kronieñskiem, pragniemy tak¿e odnieæ siê do kwestii burzliwych  nierzadko wrêcz dramatycznych  losów dzie³ sztuki regionu, w minionym stuleciu. Refleksje te, poczynione w toku d³ugich
i drobiazgowych studiów nad rêkopisem Tomkowicza, skonfrontowane nastêpnie z nasz¹ wieloletni¹
autopsj¹ konserwatorsk¹, nie daj¹ jednak powodów do radoci. By³ bowiem wiek XX stuleciem ogromnych zmian w zasobie zabytkowym (nie tylko Kronieñskiego), znacznych przy tym przewartociowañ,
a tak¿e  niestety!  strat i zniszczeñ. W niewielu tylko przypadkach obwiniaæ za ten stan rzeczy mo¿na
z¹b czasu, który wedle Tomkowicza gryzie powoli a trawi wszystko. Ten proces da siê bowiem czêsto
spowolniæ, a poprzez umiejêtnie przeprowadzone zabiegi renowacyjne  powstrzymaæ, a nawet cofn¹æ 
konserwatorstwo stosowane ma dzi w tej dziedzinie piêkny dorobek. Zdecydowanie czêciej niebezpieczeñstwo na zabytki sprowadza  pozbawiony dobrej woli i ladowej choæby wiedzy  cz³owiek, który 
jeli ju¿ nie z premedytacj¹, to czêsto z braku wyobrani i w le pojêtej dobrej wierze  potrafi uczyniæ
w krótkim czasie wiêcej z³ego, nili stulecia, wojny i po¿ary Tê smutn¹ konstatacjê odnajdujemy ju¿
w XIX-wiecznych tekstach Stanis³awa Tomkowicza, analogicznych refleksji dorobilimy siê te¿ sami,
w toku naszej praktyki konserwatorskiej. Z trosk¹ tedy patrzymy w przysz³oæ, bowiem zmian na lepsze
ci¹gle nie widaæ a zabytków w Polsce nieustannie ubywa, jeli nawet nie w kategoriach ilociowych, to
z pewnoci¹  jakociowych.
Najpowa¿niejsz¹ strat¹ w zasobie zabytkowym powiatu kronieñskiego by³o znikniêcie z krajobrazu
9 kocio³ów drewnianych. Dokona³o siê to jeszcze za ¿ycia Stanis³awa Tomkowicza i nie z¹b czasu to
sprawi³, nie lepy traf czy przypadek, a cz³owiek, który w cieniu kocio³ów tych dorós³, a mimo to powa¿y³
siê na czyn nierozumny. Ze wi¹tyniami tymi utracilimy jednoczenie bezcenne sk³adniki ruchomego
wyposa¿enia wnêtrz oraz  niejednokrotnie jeszcze redniowieczne  malowid³a cian i stropów. Utracilimy
te¿ sêdziwe drzewa w otoczeniu, a tak¿e towarzysz¹c¹ cz³owiekowi od redniowiecza wiadomoæ, i¿
wokó³ kocio³a rozci¹ga³ siê niegdy cmentarz. Dzi  zdarza siê!  zapomniano tê prawdê i utworzono na
jego miejscu szkolne boisko
Sporód 15 wi¹tyñ drewnianych, które istnia³y w powiecie kronieñskim jeszcze w ostatniej æwierci
XIX wieku, do naszych czasów przetrwa³o zaledwie szeæ. Trzech z nich  w Zrêcinie, Miejscu Piastowym i Odrzykoniu  podziwianych jeszcze w po³owie XIX wieku przez Józefa £epkowskiego, nie zasta³
ju¿ Stanis³aw Tomkowicz. Mimo i¿ zosta³y zburzone na krótko przed tym, jak badacz ten pojawi³ siê
Kronieñskiem, wspomnia³ on jednak o tych zabytkach w swym Inwentarzu. Z pozosta³ych dwunastu
kocio³ów  po³owa przesta³a istnieæ w wyniku karygodnych zaniedbañ, które ka¿dorazowo torowa³y
drogê ku nieuchronnej rozbiórce.
Najwczeniej, bo ju¿ w pierwszych latach XX wieku, zniesiony zosta³ redniowieczny koció³ w Równem. Dzi nasza wiedza o nim  zw³aszcza wobec niezachowania siê ¿adnych fotografii czy choæby rysunków  jest niezwykle skromna. Szczêcia nie mia³ równie¿ niezwyk³ej urody drewniany koció³ w Bóbrce,
który w chwili rozbiórki, w 1907 roku, liczy³ niespe³na 140 lat. Mimo XVIII-wiecznej metryki, bry³¹ sw¹
i wygl¹dem zewnêtrznym pokrewny by³ jeszcze drewnianym wi¹tyniom pónoredniowiecznym.
Z premedytacj¹ dokonane zburzenie kocio³a w Krocienku Wy¿nym, które nast¹pi³o 1 marca 1911
roku, pozbawi³o nas jednej z najstarszych (pamiêtaj¹cych mo¿e jeszcze wiek XIV) wi¹tyñ drewnianych
w Polsce. Szczêliwie ocala³e rysunki i fotografie ilustruj¹ nam dzisiaj bezmiar tej straty. Los kocio³a
w Krocienku podzieli³ w kilka lat póniej redniowieczny  pochodz¹cy bez w¹tpienia z koñca XV wieku
 koció³ w Lubatowej. Gdyby przetrwa³, by³by dzi (obok kocio³a w Haczowie) jednym z najbardziej
reprezentatywnych przyk³adów wi¹tyñ drewnianych typu wiêbowo-zaskrzynieniowo-zaczepowego,
z charakterystycznymi daszkami pulpitowymi nad zaskrzynieniem nawy oraz wieñcem zaczepów obiegaj¹cych krawêd dachu. Po d³ugich poszukiwaniach uda³o siê nam odnaleæ zaledwie cztery fotografie 
jedyne dzi lady kocio³a w Lubatowej
Dwie ostatnie rozbiórki mia³y miejsce ju¿ w latach trzydziestych. W 1931 roku mieszkañcy Komborni
zburzyli tamtejszy, pochodz¹cy jeszcze (zapewne) z koñca XV wieku, koció³ drewniany. Zachowa³o siê
po nim kilka nastrojowych fotografii, ponadto jedna, jedyna belka  rzebiona i polichromowana, któr¹
przypadkiem odnalelimy kilkanacie lat temu w wiêbie dachowej starej karczmy, opodal kocio³a.
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Dzi nie ma te¿ i samej karczmy W rok po Komborni rozebrany zosta³  od kilku lat nieu¿ywany 
osiemnastowieczny koció³ parafialny w Jedliczu. Nie nosi³ urody wi¹tyni z Bóbrki czy Komborni  by³
jednak najstarszym i najcenniejszym zabytkiem w miasteczku.
Do naszych czasów dotrwa³o szczêliwie zaledwie szeæ wi¹tyñ drewnianych, dla których los te¿ nie
zawsze bywa³ ³askawy. redniowieczny koció³ w. Wojciecha w Kronie zosta³ w roku 1903 gruntownie
przebudowany, z ca³kowitym niemal zatarciem redniowiecznych cech stylowych. W latach szeædziesi¹tych XX wieku dokonano znów ca³kowitej wymiany drewnianego budulca w cianach kocio³a parafialnego we Wrocance. Zabieg ten  bez w¹tpienia  uratowa³ nadw¹tlon¹ wi¹tyniê, jednoczenie jednak
pozbawi³ j¹ w znacznym stopniu walorów orygina³u. Powa¿nie przekszta³cono tak¿e drewniany koció³
w Targowiskach, który  dla powiêkszenia powierzchni u¿ytkowej  wydwigniêty zosta³ w górê, wieñcz¹c
now¹ czêæ murowan¹. Powsta³a interesuj¹ca architektonicznie wi¹tynia dwupoziomowa, znowu jednak
uby³o substancji zabytkowej i autentyzmu
Zdecydowanie wiêcej szczêcia mia³a murowana architektura sakralna, której tak wiele uwagi powiêci³ Tomkowicz w Inwentarzu. W XX wieku utracilimy z tej grupy jedynie koció³ w Korczynie, bowiem
wzniesiony w pocz¹tkach XIX wieku, w sto lat póniej nie by³ jeszcze postrzegany jako zabytek. Pozosta³e kocio³y murowane przetrwa³y wiek XX, nierzadko jednak w kszta³cie zmienionym w stosunku do
tego, na co patrzy³ i co dokumentowa³ Stanis³aw Tomkowicz.
Szczêliwym zrz¹dzeniem losu obie wojny wiatowe nie by³y w Kronieñskiem równie tragiczne w skutkach, jak w Jasielskiem. I wojna nie spowodowa³a tu wiêkszych strat, za wyj¹tkiem znacznego wytrzebienia dzwonów, na potrzeby wojenne Austro-Wêgier. Sporo strat pozostawi³a natomiast II wojna, w trakcie
której utracona zosta³a w znacznym procencie zabudowa Dukli, sp³onê³a mansarda dawnego pa³acu Mniszchów, zniszczony zosta³ dach i uszkodzone sklepienie dukielskiego kocio³a parafialnego, ucierpia³a wie¿a
kocio³a w pobliskich Kobylanach. Zniszczono synagogi i sprofanowano kirkuty.
Krosno wysz³o z obu wojen wiatowych obronn¹ rêk¹. Nie opar³o siê jednak zapêdom puryfikatorów,
którzy na prze³omie XIX i XX wieku dokonali tu gruntownych restauracji w obrêbie kocio³a franciszkanów,
kocio³a farnego, jak równie¿ drewnianego kocio³a w. Wojciecha. Pracom restauratorskim, realizowanym
w myl konserwatorskiego puryzmu stylowego, towarzyszy³y znaczne przekszta³cenia i zafa³szowania.
W ich wyniku, zw³aszcza w bryle kocio³ów  franciszkañskiego i farnego, utracilimy poprzez regotycyzacjê szereg wa¿nych informacji o dawnych przebudowach, naprawach czy ingerencjach konserwatorskich.
Najliczniejsze straty  tak jak wszêdzie  odnotowaæ nale¿y w obrêbie ruchomego wyposa¿enia wi¹tyñ.
W jednym tylko kronieñskim kociele farnym, w pocz¹tkach XX wieku, usuniêto z wnêtrza trzy cenne
nastawy o³tarzowe, gotycki obraz Przemienienia Pañskiego  którym zachwyca³ siê £epkowski, przepad³y
tak¿e epitafia trzech znakomitych proboszczów kronieñskich, które zdjête z dawnego miejsca z powodu
odnawiania wnêtrza nigdy ju¿ na swe miejsce nie powróci³y. Gdy dodaæ jeszcze do tego zupe³ne rozproszenie cennej biblioteki parafialnej, znikniêcie piêknych kowalskich skrzyde³ drzwiowych z portalu po³udniowego, estetycznie chybion¹ wymianê pokrycia dachowego  skala ubytków oraz przekszta³ceñ dokonanych w najwa¿niejszym kociele kronieñskim w ci¹gu minionego stulecia zaczyna nam siê jawiæ w wymiarach rzeczywistych. A przecie¿ nie wyliczylimy wszystkiego. Znaczne ubytki w wyposa¿eniu kronieñskiej fary poczyni³a tak¿e akcja muzealizacji zbiorów sztuki sakralnej, prowadzona od schy³ku XIX wieku.
T¹ w³anie drog¹ Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie pozyska³o z Krosna cenny tryptyk ze scen¹
Ukrzy¿owania (obecnie przechowywany w Lwowskiej Galerii Obrazów), za zbiory Muzeum Narodowego
w Krakowie wzbogaci³a miêdzy innymi pónogotycka rzeba Trójcy wiêtej, manierystyczny o³tarz Ecce
Homo  fundacji Skotnickich oraz szereg innych elementów z demontowanych wówczas chêtnie nastaw
o³tarzowych. Zabytki te, przejête przez muzea, szczêliwie maj¹ siê dobrze, bo s¹ pod troskliw¹ opiek¹.
Pozosta³e zaliczyæ jednak wypada do dzie³ bezpowrotnie utraconych, dzie³ o których klasie wnioskowaæ
dzi mo¿na jedynie ze wiadectwa, które pozostawi³ nam Stanis³aw Tomkowicz. By³ pierwszym, a najczêciej równie¿ ostatnim, który z uwag¹ pochyli³ siê nad tymi zabytkami, by³ tak¿e jedynym, który zechcia³
powiêciæ im kilka zdañ fachowego i szczegó³owego opisu. Zaakcentujmy to raz jeszcze  jedynie konserwatorskiej intuicji Stanis³awa Tomkowicza, jego wiedzy, pasji i dowiadczeniu, zawdziêczaæ nale¿y sporz¹dzenie wielu dok³adnych opisów, przepisanie inskrypcji, wykonanie odrêcznych rysunków i pomia-
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rów. Bez tego ród³a nie wiedzielibymy dzi nawet, ¿e jaki zabytek by³ jeszcze w szacownym wnêtrzu
przed 100 laty, choæ teraz ju¿ go  niestety  nie ma
Porzucaj¹c przygnêbiaj¹ce wyliczanie strat, dodajmy tylko na zakoñczenie, i¿ sporód 231 rycin zamieszczonych przez nas w czêci ilustracyjnej (plany katastralne pomijamy)  92 przedstawia zabytki,
które przepad³y. Ich klasê i urodê poznaæ mo¿na z dawnych rysunków i fotografii, w przyt³aczaj¹cym
procencie publikowanych tu po raz pierwszy. Nastêpne 100 z gór¹ ilustracji ukazuje zabytki w stanie zgo³a
ró¿nym od tego, w którym znajduj¹ siê obecnie.
Gdy uwiadomiæ sobie skalê zmian, jakie na przestrzeni stulecia dotknê³y zasobu zabytkowego Krosna
i okolicy, wartoæ Inwentarza Stanis³awa Tomkowicza widaæ dopiero w proporcjach w³aciwych. Jest on
nie tylko wynikiem terenowego mozo³u cz³owieka wiedzionego pasj¹, nie tylko cennym ród³em w badaniach nad przesz³oci¹ regionu. Jest ów Inwentarz tak¿e  a mo¿e przede wszystkim  stanowczym
memento, nakazuj¹cym zabytki otrzymane po przodkach starannie zachowaæ i bez uszczerbku przekazaæ
pokoleniom, które przecie¿ po nas nadejd¹. To tak niewiele, a takie to wa¿ne
***
W pracach nad edycj¹ Inwentarza zabytków powiatu kronieñskiego napotkalimy wiele ¿yczliwych
osób, które obdarowa³y nas swoj¹ bezinteresown¹ pomoc¹. Wyrazy wdziêcznoci sk³adamy w pierwszym
rzêdzie Pani Helenie Ma³kiewiczównie i Panu Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu z Instytutu Historii
Sztuki Uniwersytetu Jagielloñskiego  dziêkuj¹c Im za inspiracjê, opiekê duchow¹ i merytoryczn¹, Panu
Profesorowi  ponadto  za niezwykle wnikliw¹ i konstruktywn¹ recenzjê wydawnicz¹.
Nie by³oby tego tomu, gdyby nie usilne starania i dyplomatyczne zabiegi Pani Zofii Go³ubiew  Dyrektor
Muzeum Narodowego w Krakowie, która nie po raz pierwszy obdarzy³a nas ¿yczliw¹ pomoc¹ oraz opiek¹.
Za wszystko to  k³aniamy siê nisko.
Niezwykle istotn¹ czêci¹ niniejszego wydania s¹ archiwalne fotografie i rysunki z epoki Tomkowicza, których wyszukanie w zbiorach publicznych i prywatnych zajê³o nam najwiêcej czasu, poch³aniaj¹c
gros wysi³ków. By³yby one daremne, gdyby nie grono osób, które wiedz¹ sw¹ i dowiadczeniem umo¿liwi³y nam, i u³atwi³y niepomiernie, ¿mudn¹ kwerendê ikonograficzn¹. S³owa wdziêcznoci zechc¹ przyj¹æ
za to: Pani Anna Zeñczak, Pani Krystyna Kulig-Janarek, Pani Barbara Ciciora i Pan Rafa³ Róg  z Muzeum
Narodowego w Krakowie, Panie Barbara Lewiñska oraz Lucyna Be³towska z Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego, Pani Marta Gi¿yñska-Matecka z Instytutu Historii Sztuki UJ, jak równie¿ Pani Joanna Daranowska £ukaszewska z Instytutu Sztuki PAN w Krakowie oraz Pan Tomasz Szablowski z Instytutu Sztuki
PAN w Warszawie. Gor¹ce podziêkowania pragniemy z³o¿yæ na rêce Pani Aleksandry ¯ó³ko z Muzeum
Historycznego  Pa³ac w Dukli, Pana Andrzeja Kosieka z Muzeum Podkarpackiego w Kronie, Pana
Bogus³awa Bobusi  Dyrektora Archiwum Pañstwowego w Przemylu oraz Ksiê¿y  Januarego Horwata
z Wrocanki i Jana Szpunara z Krocienka Wy¿nego.
Odrêbne s³owa wdziêcznoci sk³adamy te¿ nie wymienionym tu z imienia Przyjacio³om naszej pasji.
Ich dyskretna obecnoæ i ¿yczliwe zainteresowanie nie jeden raz przydawa³y nam wiary, i¿ zamiary nasze
uda siê przecie¿ doprowadziæ do szczêliwego koñca.

w Kronie, w marcu 2002 roku
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Tadeusz i Piotr £opatkiewiczowie

Indeks nazw i nazwisk

Wykaz skrótów:
abp  arcybiskup
bp  biskup
chor.  chor¹¿y
gen.  genera³
h.  herb
hr.  hrabia
kard.  kardyna³
kaszt.  kasztelan
kor.  koronny
ks.  ksi¹dz
marsz.  marsza³ek
o.  ojciec zakonny
podkom.  podkomorzy
pol.  polny
ps.  pseudonim
s.  syn
stol.  stolnik
woj.  wojewoda

A

Abdank h. 112, 114, 115, 116, 119, 121, 291,
293
Abraham W³adys³aw 70, 160
Aczkiewicz Maciej 96
Aczkiewiczowa Zofia 88, 95, 96
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie 128
Akademia Umiejêtnoci 4, 9, 11, 12, 24, 106,
108
Alt Rudolf 217
Andreas pictor w Kronie 69, 76
Andrys Leonard 24, 40, 47
Andrzej ksi¹dz w Kronie 88, 97, 98
Anna stolarzowa w Kronie 107
Antoniewicz W³adys³aw Bo³oz 132
Antoniewicz W³adys³aw Leon 16, 67, 68,
78, 100, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122,
123, 124, 137, 146, 152, 160, 162
Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa 143
Archiwum Archidiecezjalne w Przemylu
70, 75, 79, 104
Archiwum PAN w Warszawie 105
Archiwum Pañstwowe w Krakowie 132
Archiwum Pañstwowe w Przemylu 17, 398
Ar³amowski Kazimierz 151
Arszyñski Marian 107, 144
Askenazy Szymon 11
Aszklar Józef 54, 152
Auer K. 342
August II Mocny Sas 30
August III Sas 32

B

Baczenski Bart³omiej 46
Baczkowski Krzysztof 23, 67
Badecki Karol 57, 142, 164
Baelen Hendrik van 127
Bagieñski Jan 61
Bal Piotr podkom. sanocki 131
Baliñski Micha³ 66, 124, 125, 160
Balwierczak Jan 70, 105, 160
Balzer Oswald 123, 160
Baranowscy 121, 152
Baranowska Jadwiga z Ankwiczów 2° Mietelska 121, 122
Baranowski Antoni stol. dobrzyñski 109,
121, 122, 124, 152
Barczewski Probus 11
Bartel Kazimierz 81
Barth Innocenty o. 124, 126
Bartoszewski Gabriel 124
Batoni (Battoni) Pompeo Girolamo 28
B¹czalski Stanis³aw 57
Be³towska Lucyna 398
Be³za W³adys³aw 53, 55, 66, 124, 143, 160
Benasz vel Bieñ z Iwonicza 52
Benedyktyni zob. Klasztor Benedyktynów
Berentowa Klara 43
Bernard ksi¹dz w Kronie 129
Bernardyni zob. Klasztor Bernardynów
Bernini Gianlorenzo 28, 47
Bernt 143
Betlej Andrzej 25
Biberstein h. 140, 145
Biblioteka Akademii Umiejêtnoci 24
Biblioteka Jagielloñska 11, 69, 105, 126
Biblioteka Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie 17, 166
Biblioteka Naukowa Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie 104
Biblioteka Seminarium Duchownego w Przemylu 140
Bielecki Piotr 58
Bielowski August 30, 160
Bielski Jakub ks. 56
Bieszczad Serweryn 220
B³a¿ejowski Miko³aj bp 53, 126, 138
B³oñski Stanis³aw ks. 53
Bobola Jêdrzej podkom. kor. 131
Bobola Wojciech podkom. przemyski 131
Bobolowie 52
Bobrowicz Jan Nepomucen 89, 112, 122,
144, 161
Bobrzyñski Micha³ 6, 160
Bobusia Bogus³aw 398
Bochnak Adam 25, 80, 101, 108

Boczarski Tomasz ks. 157
Boczek z Iwonicza 52
Bogdañski Jan 54
Bogdañski Pawe³ 54, 125
Bogoria h. 21, 115, 158
Boimowie 119
Boles³aw II mia³y 113
Boles³aw Wstydliwy 107, 155
Bolikowski Stanis³aw 58
Bombek h. 116
Bona Sforza 13, 131
Bonarowa h. 116, 130
Boner Franciszek 61
Boner Jan 67, 130, 145
Boner Seweryn (m³odszy) 145
Boner Seweryn 61, 65, 144, 145
Bonerowie 61, 140, 143, 145, 161
Borkowski J. D. 143, 161
Bosak Antoni 107
Brama h. 45
Branicka Maria zob. Radziwi³³owa Maria
z Branickich
Branicki Klemes hetman kor. 124
Bratranek Tomasz 4
Braun Georg 66, 70, 128, 129, 160, 216
Brisnar Szczepan 61
Brochwicz h. 112
Brochwicz III h. 114, 115, 116
Brühl Henryk 32
Brühl Maria Amalia zob. Mniszchowa
Maria Amalia z Brühlów
Brühl Maria Anna de Kolowrath 32
Brühlowie 27, 32, 50
Brühlów h. 27, 32
Brykowska Maria 145, 146
Brykowski Ryszard 21, 22, 53, 54, 57, 58,
126, 133, 134, 138, 139, 141, 149, 155,
157, 159, 162
Bryniarski Józef 175
Bryniarski S. 81
Brzostowska Emma z Ogiñskich 54
Bucher B. 80
Buczek Stanis³aw ks. 150
Buczkowski Kazimierz 150
Bukowski Jan 46
Bukowski Józef 40, 45
Bukowski Julian 58, 160
Burcy vel Burcius Piotr ks. 61
Byassowska Katarzyna 52
Byassowski Wac³aw 52
Bzicki Jêdrzej 58

C

Caputo Jan Donat 123
Cebula Stanis³aw ks. 140, 141, 144
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Cellaryusz Andreas 66, 67, 70, 160
Centralne Pañstwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie 61, 163
Che³mski Julian 89
Chilik Piotr 149, 150
Chlebowski Bronis³aw 161
Ch³êdowski Kazimierz 155
Cholewa h. 153
Chrzanowski Tadeusz 79, 85, 86, 88, 89,
127, 147, 162, 163
Chrzaszczowski Adam 122
Chrz¹stowski Piotr bp 159, 363
Cichorzewska-Drabik Maria 45
Ciciora Barbara 398
Ciekliñski Stanis³aw 122
Cikowscy 23
Cikowski Stanis³aw 154
Cio³ek h. 71
Collaert Adriaen 86
Creusevalle Jan de la zob. Szericz Gallus Jan
Cynarski Stanis³aw 23, 52, 58, 60, 66, 67,
86, 100, 108, 162
Cystersi zob. Klasztor Cystersów
Czajkowska-Palusiñska Barbara 127
Czarniecki Stefan 67
Czarnoccy 148
Czarnocki Jan 148
Czarnocki Leonard 148
Czarnocki Marcin 148
Czarnocki Miko³aj 148
Czarnocki Piotr 148
Czarnocki Stanis³aw 148
Czartoryska Izabela 13
Czermak Wiktor 106, 108, 123, 160
Czernicki Gustaw 143
Cztan ze Strzelec 23
Czuba Mariusz 53, 62, 107, 111, 124, 125,
126, 133, 135, 138, 149, 157, 162
Czykowscy zob. Cikowscy
Czymerman fabri aurarii Crac. 104
Czy¿owski Zygmunt z Czy¿owa bp 100

Æ

Æwikliñski 6

D

Dahlberg E. 216
Dani³owicz Lew 66
Dani³owski Wojciech 86
Daniszewski Franciszek 75, 97
Daranowska £ukaszewska Joanna 398
Deciusz Jostus Ludovicus 61
Dembowicz Andrzej ks. 72, 88, 96, 97
Denhoff Jerzy Albercht bp 63, 141
Dêbiñscy 148
Dêbiñska Wanda 149
Dêbiñski Eustachy 149
Dêbno h. 52, 119, 153, 156, 291, 293
Dêbowscy 148
Dimiñski Jan 120
D³ugosz Jan 21, 66, 67, 68, 155, 158, 160
Dobrzycka Anna 50
Dolabella Agnieszka 86
Dolabella Tomasz 82, 86
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Dominikanie zob. Klasztor Dominikanów
Drogos³aw h. 60
Drohojowski Krzysztof 23
Drzewicki Maciej bp 71, 100, 138
Dunikowski Xawery 13
Dutkiewicz Józef Edward 89
Dygman Teodor 77
Dytmar so³tys z Równego 150
Dziaduski Jan bp 78, 150
Dzieduszycki Wojciech 6
D¿u³yñska Krystyna 86

E

Ekielski W³adys³aw 262
El¿bieta córka Jaksy Wrocha 151
Erenberg Miko³aj ks. 130
Eryk z Winsen bp 55, 112, 130

F

Falconi Jan Baptysta 108, 276-277
Farurej Jan 122
Farurej Miko³aj 122
Farurejowa mieszczka w Kronie 108
Fastnacht Adam 52, 55, 56, 60, 61, 61, 65,
66, 67, 68, 126, 128, 137, 138, 139, 143,
144, 150, 163
Fejërpataky László 69
Feliks z Che³mna 108
Ferdynand Habsburg 144
Fesinger Fabian 41, 47, 51
Finkel L. 143, 160
Fiola Marcin 69
Firlej Andrzej 121
Firlej Henryk bp 52
Firlej Jan 66
Firlej Miko³aj 122, 145
Firlej Piotr kaszt. zawichojski 61, 117, 122,
145
Firlejowa Barbara 121
Firlejowa Jadwiga z W³odków 116, 117, 283,
284
Firlejowa Zofia z Bonerów 116
Firlejowie 61, 65, 116, 121, 140, 145
Firmian o. 69
Fischinger Andrzej 121
Fischinger Barbara 86
Fladrowicz Andrzej 93
Fladrowicz Anna z Kralów 93
Franciszkanie zob. Klasztor Franciszkanów
Frazik Józef Tomasz 118, 143, 144, 145, 146
Frazikowa Renata 146
Fr¹czek Piotr 31, 101
Fredro Aleksander 137
Fredro Zygmunt starosta kron. 100
Fredrowa Zofia z Jab³onowskich 2° Skarbkowa 137, 145
Fredrowie 145
Frysztaccy 140
Frysztacki Miko³aj 140
Frysztacki Stanis³aw ks. 140

G

Gabinet Archeologiczny UJ 148
Gadacz J. L. 124, 125

Gadomski Jerzy 69, 79, 80, 81, 147, 163,
398
Gajewski J. 108
Galle Cornelius I 127
Ga³êzowski Józef 13
Garbacik Józef 69, 70, 128, 129, 159, 162,
163, 164
Gawêda Stanis³aw 60, 61, 140, 144, 159, 163
Gebauer Aleksander 159
Gêbarowicz Mieczys³aw 118
Gierliczka Jan o. 69
Giermañski Jan ks. 40
Gil Zdzis³aw 108
Gimnazjum w. Anny w Krakowie 4
Ginalski Jerzy 67, 71, 107
Gi¿yñska-Matecka Marta 398
Gliñscy 52
G³adki Maciej 107
G³adyszewicz Zygmunt 86
Goliñski Albert 119
Go³aszewscy 152
Go³aszewska Maria z Za³uskich 152, 153
Go³dowicz Tomasz ks. 61
Go³ubiew Zofia 398
Gorczyñski Adam 178, 342
Goski Adam prowincja³ 87
Goszty³a Marek 118, 119
Gozdawa h. 60, 91, 116, 130, 287
Grabie h. 156
Gregor Karol 157
Grochowski Achacy bp 131
Grochowski Jerzy ks. 71
Grodecki Roman 23
Grodziccy 140
Grono Konserwatorów Galicji Wschodniej
9
Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej 9,
10, 59, 113, 132, 134, 135, 143, 149,
157, 158, 395
Grünspan Moj¿esz 128
Gryglewski Aleksander 17, 77, 78, 86, 105,
233, 234, 235
Grzyma³a h. 52, 59, 60, 91, 121, 124, 145,
287
Grzyma³ka Jan 23
Gucci Oktawian 154
Gucci Santi 121
Guerquin Bohdan 144
Gutowski Bart³omiej 82, 85, 127
Guzik Andrzej 73, 76, 79, 85
Guzik Antoni 79
Gyurkowits I. 209, 210

H

Helclów Fundacja 9
Hendel Zygmunt 10
Herburt Walenty bp 52, 133
Hieronim z Wyszmontowa ks. 53
Hogenberg Franz 66, 160, 216
Holcerowa Teresa zob. Ma³kowska-Holcerowa Teresa
Hornung Zbigniew 25, 61, 62, 63, 163, 209,
210
Horwat January ks. 157, 398

Houfnagel Jerzy 66
Hukan Karol 14

Junosza h. 91, 287
Jura Zygmunt 138

I

K

Instytut Historii Sztuki UJ 128, 147, 398
Instytut Historii Sztuki UW 108
Instytut Sztuki PAN 105, 395, 398
Iwaniecka Urszula 52
Iwaniecki Wac³aw 52

J

Jab³ecki Jan stol. che³mski 109
Jab³onowscy 133, 137, 140, 145
Jab³onowska Katarzyna hr. 133
Jab³onowska Magdalena ze Scipionów 145
Jab³onowska Seweryna z Ch³êdowskich 155
Jab³onowski Leon 145
Jab³onowski Roch 133, 145
Jab³oñski M. 198
Jadwiga Andegawañska królowa Polski 158
Jagiellonowie 80, 118, 151
Jaksa Wroch 151
Jakub Domarat z Kobylan 58
Jakub ks. w Kobylanach 58
Jakub ks. w Krocienku Wy¿nym 133
Jakubczyk Stanis³aw 28, 29
Jakusz wójt w Kronie 67
Jan bp sufragan krakowski 129
Jan Kazimierz Waza 23, 67, 81, 88, 149
Jan ksi¹dz w Kronie 129
Jan malarz w Kronie 86
Jan so³tys (wójt) w Kronie 107
Jan stolarz w Kronie 107
Jan z Dukli w. 24, 29, 40, 41, 47, 154, 366,
367, 391
Jan z Wilicy 69, 160
Janicki Edward ks. 58
Janik Stanis³aw 77, 125
Janina h. 71
Janko z Czarnkowa 67
Janowski Józef 146
Jarosz Jakub ks. 61
Jasieñczyk h. 153, 156
Jastrzêbiec h. 95, 120, 285, 288
Jaworska Paulina z Fischerów 166
Jaworski ks. 124
Jaworski W³adys³aw 166
Jaworski Zygmunt 129, 146, 148, 166, 167
Jazwicki Tomasz 126
Jelita h. 60, 65, 116, 119, 291, 293
Jêdrzejowscy 121, 285, 287-289
Jêdrzejowska El¿bieta 120, 121, 285-289
Jêdrzejowski Aleksander 120
Jêdrzejowski Jan 120, 121, 285-289
Jêdrzejowski Maciej 120
Jêdrzejowski Stanis³aw 120
Joanna Maximilliana 43
Jordan Jan h. Tr¹by 23, 38, 47
Jordan Miko³aj kaszt. wojnicki 90
Jordan Wawrzyniec Spytko 23
Jordanowa Anna z Rzeszowskich 90
Jordanowie z Zakliczyna 23
Jordanówna Zofia 23
Jucha Józef 141, 142, 143

K.K. Central-Commission zur Erforschung
und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 5
K.K Central-Commission zur Erforschung
und Erhaltung der Baudenkmale 5
Kalinowski Konstanty 41
Kalinowski Lech 80, 151
Kaliñscy 140
Kaliñska Zofia ze Skotnickich 145
Kameduli zob. Klasztor Kamedu³ów
Kamienieccy 60, 111, 116, 118, 119, 140,
144, 145, 290, 291, 292, 293
Kamieniecka Anna z Buczackich 119
Kamieniecka Anna z Kocieleckich 122
Kamieniecka El¿bieta z Paniowa 65
Kamieniecka Jadwiga z Sienieñskich 118
Kamieniecki Henryk 60, 61, 65, 140
Kamieniecki Jan kaszt. lwowski 65, 119, 140
Kamieniecki Jan s. Marcina 117, 118, 282,
284, 295
Kamieniecki Klemens kaszt. sanocki 65,
122, 144
Kamieniecki Marcin 60
Kamieniecki Marcin hetman pol. 65, 118,
119, 144
Kamieniecki Miko³aj 60
Kamieniecki Miko³aj hetman kor. 61, 65, 119
Kamiñski Adam 23
Kamioñski Jan (synowiec) 94
Kamioñski Jan z Kamionu 88, 93, 94
Kampenhausen h. inflancki 59
Kanafolska Zofia z Kiellarów 88, 92, 93
Kanafolski Marcin 92, 93
Kanafolski Tymoteusz 93
Karol Gustaw król Szwecji 216
Karol Ludwik Habsburg 68
Karol XII król Szwecji 67
Karpowicz Mariusz 31, 90, 108, 116, 117
Kaska Rudolf 220, 224, 225, 226, 227, 228,
237, 239, 242, 243, 244, 245, 263, 264,
368, 370
Katarzyna córka Jaksy Wrocha 151
Katedra w Krakowie 7, 11, 13, 48, 70, 121,
144
Katedra w Pradze 7
Katedra w Przemylu 67, 70
Katedra w Wiedniu 7
Kazimierz Jagielloñczyk 53
Kazimierz Jagielloñczyk w. 81, 88, 98
Kazimierz Sprawiedliwy 155
Kazimierz Wielki 5, 12, 23, 58, 60, 66, 67,
70, 75, 123, 132, 138, 143, 148, 150,
151
Kêdzierski Apoloniusz 128
Kielisiñski 107
Kiellar Franciszek 92
Kiellarowa Regina z Piotrowskich 92
Kiellarowicz Grzegorz 86
Kiellarowiczowa Krystyna 86
Kie³cz zasadca Zrêcina 158

Kietlicz h. 115
Kilarowicz Jan ks. 71
Kilian Lucas 85
Kiryk Feliks 104, 136
Klasztor Benedyktynów w Tyñcu 11, 147
Klasztor Bernardynów w Dukli 36, 40, 41,
45, 46, 47, 51, 188, 189, 190, 372-373
Klasztor Cystersów w Koprzywnicy 21, 155,
158
Klasztor Dominikanów w Krakowie 4, 12
Klasztor Franciszkanów w Krakowie 4, 11,
107
Klasztor Franciszkanów w Kronie 24, 66,
67, 68, 69, 106, 107, 110, 119, 120, 123,
124, 162, 163, 164, 266, 267, 268, 299,
380-382, 395
Klasztor Kamedu³ów na Bielanach 11, 69,
108
Klasztor Kapucynów w Kronie 70, 124,
126, 129, 145, 298, 299, 380-382
Klasztor Misjonarzy na Stradomiu 89
Klasztor Paulinów na Jasnej Górze 39
Klasztor Paulinów na Ska³ce 41
Klemens z Moskorzewa podkanclerzy 111,
119, 140, 143, 144
Klobassa Karol 159
Klobassa Stanis³aw Zrencki 158, 159
Klobassowie 21, 158
Kmita Dobies³aw 52
Knaus Karol 40
Knobel vel Knöbel Jan Fryderyk 24, 47
Knöffel Jan Krzysztof 24
Kobia³ka Jan 86
Kobylañscy vel Kobyleñscy 23, 58, 138
Kobylañska Barbara zob. Mêciñska Barbara
z Kobylañskich
Kobylañski Hieronim 138, 148
Kobylañski Jan 148
Kobylañski Miko³aj 59
Kobylañski Przec³aw 23
Kochowski Wespazjan 23
Kociubiñski Mieczys³aw ks. 140
Koczur Marcin 55
Kolanowska Anna 52
Kolbe Hans 82
Kolegium altarystów w Kronie 71
Kolegium Jezuitów w Kronie 67, 129, 131,
132, 380-382
Kolegium Jezuitów w Starej Wsi 132
Kolegium mansjonarzy w Kronie 71, 106,
120, 131
Kolegium rorantystów w Kronie 71, 131
Kolegium wikariuszów w Kronie 131
Koleñski A. ks. 78
Ko³der Andrzej 141, 146
Ko³kiewicz Jakub Franciszek 108
Ko³³¹taj Hugo 11
Komisja Centralna dla Badania i Konserwacji Budowli Pami¹tkowych 5
Komisja Centralna do Badania i Konserwacji Zabytków Sztuki i Pomników Historycznych 5, 6, 7, 9, 61
Komisja dla Historii Sztuki Akademii Umiejêtnoci 4, 5
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Komisja do Badania Historii Sztuki w Polsce Akademii Umiejêtnoci 10, 12, 160,
161, 162
Komisja Historii Sztuki Akademii Umiejêtnoci 12, 143
Komitet Akademickich Kó³ Jalan we Lwowie i w Krakowie 14
Komitet Wawelski 12, 13
Konieczko Micha³ ks. 88, 97
Kopera Feliks 78, 79, 88, 116, 117, 132, 133,
134, 135, 136, 164, 206
Korczak h. 153, 156
Kornecki Marian 53, 69, 79, 83, 85, 88, 89,
126, 127, 138, 147, 149, 155, 157, 162,
163
Kornicz h. 115
Korwin Maciej 23, 24, 67
Kosiek Andrzej 71, 77, 81, 83, 87, 99, 100,
101, 102, 104, 107, 108, 109, 132, 163,
398
Kostka Walenty 102
Koszol Wawrzyniec ks. 152
Kociesza h. 60, 150, 153, 363
Koció³ Bo¿ego Cia³a 77
Koció³ Mariacki w Krakowie 8, 13, 54, 81
Koció³ Paulinów na Ska³ce w Krakowie 41
Koció³ w. Barbary 101
Koció³ w. Krzy¿a w Krakowie 10
Kociuszko Tadeusz 167, 358
Kotulowa Leokadia 258
Kowinicki Aleksander 108
Kozacy 53, 67
Kozakiewicz-Coza El¿bieta 76
Kozakiewiczowa Helena 118
Kramnitz Casparus 40
Krasicki Ignacy bp 4
Krausowicz Sebastian ks. 61
Kremer Karol Roman 4
Krieger Ignacy 16, 72, 229, 230, 231
Krosowski Piotr 152
Król Jan 55
Kruczkiewicz Bronis³aw 69, 160
Krukierek Jêdrzej 69
Krupski Julian 21, 125
Kruszyñski Jan 125
Krzepela Józef 58
Krzycki Andrzej bp 130, 131
Krzysik Józef o. 126
Krzywiecki Jan 52
Krzy¿anowski Stanis³aw 104
Ksiê¿arski Feliks 4
Kucharski Andrzej 125
Kuczyñska Jadwiga 60, 142, 163
Kulig-Janarek Krystyna 398
Kulinowski ks. 13
Kumor Boles³aw 159
Kuncz Baltazar 77
Kunysz Antoni 157
Kuropatnicki Ewaryst Andrzej 68, 69, 160
Kurpik Wojciech 63
Kutrzebianka Kazimiera 395
Kutschmann 80
Kwiatkowski Józef 79, 88
Kwilecki Andrzej 52, 54, 55
Kwolek J. 129
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Kwolk Pawe³ ks. 61

L

Lanckoroñski Stanis³aw hetman pol. 67
Landensperger Laurentius 46
Laskowski Andrzej 61, 74, 146, 163
Leliwa h. 60, 82, 90, 93, 94, 115, 116, 130,
131, 153, 156, 287
Lemañska-Trepiñska Maria 395
Lenik Andrzej 109
Lenkiewicz Walenty 132
Lenkiewiczowa Franciszka 132
Leonard z Krakowa gwardian 108
Lepszy Leonard 12, 132, 133, 134, 135, 136,
206, 246, 289, 304, 307, 320, 321, 324,
325, 327, 328, 329
Leszek Czarny 66, 158
Leniak Franciszek 53, 56, 61, 67, 68, 69,
71, 72, 73, 77, 80, 83, 86, 89, 98, 107,
108, 119, 120, 129, 130, 131, 139, 152,
163
Lewart h. 65, 116
Lewicka Anna 126, 128, 163
Lewicki kaszt. inflancki 124
Lewiñska Barbara 398
Leykum A. 217
Ligenza zob. Ligêza
Ligêza El¿bieta z Jordanów 90
Ligêza Feliks 90
Ligêza Miko³aj kaszt. wilicki 90, 91
Lipiñski Tymoteusz 66, 124, 125, 160
Lis-Biela El¿bieta 47
Lis h. 156
Liske Ksawery 6
Lorenc Franciszek 139, 152
Lorens Antoni 132, 133, 136, 137
Loryncz Szymon 152
Loyola Ignacy w. 30, 51
Lubiatowska Anna 157
Lubiatowski Jan 157
Lubieniecki W³adys³aw 23
Lubomirscy 113, 397
Lubomirska Teresa z Mniszchów 35
Lubomirski Jerzy marsz. kor. 23, 67
Lubomirski Stanis³aw 45
Ludwik XV 26, 48, 51
Ludwik XVI 28, 32, 36, 47, 49
Lwowska Galeria Obrazów 79, 397

£

£apszycki Romuald 125
£epkowski Józef 4, 6, 8, 9, 16, 22, 24, 52,
53, 54, 58, 59, 60, 66, 79, 80, 104, 112,
119, 120, 131, 141, 149, 150, 151, 157,
159, 160, 162, 396, 397
£êtowski Kazimierz 40, 45
£ochowski Stefan ks. 71
£odzia h. 60
£opaciñski Hieronim 143, 160
£opacka Anna 93
£opacka El¿bieta z Fladrowiczów 93
£opacka Jadwiga 86
£opacka Katarzyna z Paw³owiczów 88, 93,
100, 256
£opacka Regina 93

£opacki Jakub 108
£opacki Jan 93, 108
£opacki Stanis³aw 93
£opatkiewicz Piotr 18, 21, 54, 58, 63, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92,
93, 101, 102, 103, 107, 110, 111, 118,
119, 127, 135, 139, 156, 164, 168, 398
£opatkiewicz Tadeusz 11, 14, 18, 58, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 104, 105, 107, 108, 109,
123, 168, 398
£oziñski W³adys³aw 69, 118, 119, 160, 291
£ukasiewicz Ignacy 159
£uszczkiewicz W³adys³aw 4, 8, 17, 108, 109,
127, 128, 129, 130, 134, 143, 147, 160,
316, 317, 350

M

Macharska Maria 86
Maciej h. Janina bp 71, 137, 138, 144
Maciej malarz w Kronie 86
Majer vel Mejer Marcin 120
Majerski Stanis³aw 66
Majewska Danuta 95, 97
Majstroga Jakub ks. 152
Maksymilian II Habsburg 66
Maliñski Jan ks. 152
Ma³ecki Aleksander 26, 27, 28, 29
Ma³kiewicz Adam 108
Ma³kiewiczówna Helena 127, 150, 398
Ma³kowska-Holcerowa Teresa 143, 144,
145, 146
Ma³¿owiej Miko³aj ks. 140
Manasterska El¿bieta z Tar³ów 139
Manasterski Jerzy 139
Mañkowski Tadeusz 25, 31, 65
Marcin malarz w Kronie
Marcin marmurnik w Chêcinach 108
Marcin z Iwañcza 52
Marcin z Wielopola vel z Kamieñca 144
Marcinkowska Helena 151
Marcinkowski Marcin 151
Marcissius chor. krakowski 148
Maria Andegaweñska królowa wêgierska
150
Marianna Rozalia 43
Markiewicz Bronis³aw 139
Marsza³ek Juliusz 47, 156
Marten de Vos 83, 86
Malakiewicz W³adys³aw 17, 146, 219, 248,
256, 261, 294, 295, 297, 301, 306, 309,
310, 311, 318, 319, 356, 357
Matejko Jan 3, 4, 8, 17, 66, 123, 129, 143,
146, 313, 314, 315, 344, 353, 354, 355
Matejko Stefan 17, 21, 69, 105, 126, 127,
218, 250, 285, 286, 287, 292, 293, 302,
308, 358, 359
Matello Lorenzo 25
Mathias ludwisarz w Kronie 57
Mehoffer Józef 8, 17, 127, 128, 300, 306,
312
Menet W³adys³awa 63, 139
Meutel Szczepan 105
Mêciñscy z Kurozwêk 23, 39, 50, 51, 154
Mêciñska Barbara z Kobylañskich 23, 58

Mêciñska Helena ze Stadnickich 23
Mêciñska Józefa 197
Mêciñski Adam hr. 24, 48, 154, 197
Mêciñski Cezary hr. 39, 154
Mêciñski Jan 23
Mêciñski Wojciech 23, 58
Mi¹sowicz Piotr 86
Michalski Edward 84, 127, 155
Michalski Przemys³aw 32, 116
Micha³ so³tys w Równem 55, 137
Micha³ wójt w Kronie 67
Mietelscy 152
Mietelska Jadwiga z Ankwiczów 1° Baranowska 121, 122
Mietelski Stanis³aw Kostka 121, 122
Mietelski Wojciech 121, 122, 152
Mikocka Katarzyna 121
Miko³aj h. Bogoria ze Skotnik 21, 155, 158
Miko³aj ks. w Kobylanach 58
Miko³aj z Krosna o. 69
Miko³aj de Bybycz 143
Mi³obêdzki Adam 74, 75, 108
Mistrz E.S. 80
Mistrz Tryptyku z Gosprzydowej 79
Mistrz Tryptyku z Szyku 79
Mitka Aleksander 21
Mitka Józef 21
Mitka Pawe³ 21
Mleczko Jan 86
Mleczko Miko³aj 57
Mleczko Piotr 57
Mleczko Stanis³aw 57
Mniszchowa Barbara z Kamienieckich 118,
290, 291, 292, 293
Mniszchowa Bilhilda z Szembeków 35
Mniszchowa Konstancja z Tar³ów 35
Mniszchowa Maria Amalia z Brühlów 25,
27, 29, 31, 32, 35, 37, 39, 44, 46, 47,
154, 187
Mniszchowa Pelagia z Potockich 42
Mniszchowie 23, 25, 27, 32, 37, 40, 51, 154,
191, 193, 194, 195, 198, 199, 397
Mniszchów h. zob. Pawie Pióra
Mniszchówna Joanna Maksymilianna 43
Mniszchówna Maria Józefa zob. Potocka
Maria Józefa z Mniszchów
Mniszchówna Marianna Rozalia 43
Mniszech Franciszek Wandalin Bernard 23,
47, 49
Mniszech Jan Wandalin 35
Mniszech Jerzy August Wandalin marsz. kor.
24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49
Mniszech Jerzy woj. sandom. 107
Mniszech Józef Wandalin 24, 35, 40, 47, 49
Mniszech Miko³aj 118
Moisan-Jab³oñska Krystyna 85, 127
Moliñski Feliks ks. 104
Monogramista HC 64
Monogramista S.J. 141, 148, 339
Morawski Kazimierz Marian 24, 161
Moskorzewscy 140
Moskorzewski Klemens zob. Klemens
z Moskorzewa
Moskorzewski Remigian 144

Mroczko Teresa 107, 144
Mrozek Antoni 40
Mrozowski Przemys³aw 59, 82, 90, 144
Muczkowski Józef 146
Muszyñski Maciej ks. 139
Muzeum Archidiecezjalne w Przemylu 28,
29, 127
Muzeum Czartoryskich w Krakowie 147
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie 9
Muzeum Historyczne  Pa³ac w Dukli 38,
48, 49, 398
Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie 397
Muzeum Narodowe w Krakowie 9, 16, 77,
78, 79, 83, 84, 88, 101, 103, 104, 143,
146, 147, 150, 242, 250, 251, 363, 397,
398
Muzeum Narodowe w Poznaniu 50
Muzeum Narodowe w Warszawie 50, 89
Muzeum Ossoliñskich we Lwowie 80
Muzeum Podkarpackie w Kronie 17, 127,
398
Muzeum Rzemios³a w Kronie 70, 102, 106,
127, 139
Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego 141,
142, 148, 398
Muzeum Zamkowe Kamieniec 141, 146
Muzyczuk Anna 68
Mycielski Jerzy hr. 46, 106, 107, 113, 114,
115, 161, 190

Orze³ h. 81, 102, 130, 253
Osiñski Kazimierz 74
Osoria h. 115, 116, 123
Ossolineum zob. Zak³ad Narodowy im.
Ossoliñskich we Lwowie
Ossoliñscy 23, 42, 52
Ossoliñska Teresa ze Stadnickich 34, 42
Ossoliñski Józef 55, 139
Ossoliñski Józef Kanty hr. 33, 42
Ostaszewski Micha³ 52
Ostoja h. 121, 152
Ostrowski Jan K. 25, 28, 31, 41
Ostrowski Józef 21
Orodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie 395
Owiêcim Florian (dziad Stanis³awa) 123
Owiêcim Florian (ojciec Stanis³awa) 113,
115, 116, 121, 123
Owiêcim Jan 115, 116
Owiêcim Stanis³aw 106, 108, 109, 112, 113,
114, 115, 123, 160, 162, 280
Owiêcimowa Barbara z Szamotów 115
Owiêcimowa Ma³gorzata z Dunkowskich
123
Owiêcimowa Regina ze laskich 115, 116
Owiêcimowie 108, 109, 110, 112, 113, 115,
123, 275-279
Owiêcimówna Anna 106, 108, 112, 113,
114, 115, 123, 161, 162, 281

N

P

Naruszewicz Adam 4
Nawara Zofia 81
Nawrocki 143
Nibl¹g Jan 61
Nicz J. 161
Niemcy 66
Niesiecki Kasper 89, 112, 122, 140, 144,
147, 151, 161
Niezgoda Cecylian OFM 24, 107
Novellanus Simon 66
Nowakowicz Szymon ks. 88, 94, 100
Nowina h. 112, 114, 116
Nowodworski Adam bp 70
Nurmberger Melchior 101
Nykiel Józef 81

O

Oberwin 155
Obrocki Jan 25, 31
Odrow¹¿ h. 45, 60
Odrzywolski S³awomir 11, 139, 141
Oginiec h. zob. Brama h.
Ogoñczyk h. 60
Olêdzki Franciszek 25, 31, 41
Olivier Jerzy 105
Olszewski Andrzej M. 79, 89
Olszowiec Adam 138
Oporowski Andrzej bp 128
Ordynacja Zamojska 12
Or³owicz Mieczys³aw 57, 139
Orpiszewscy 15, 133
Orpiszewska Maria ze Skrzyñskich 133
Orpiszewski Józef 134, 331, 332
Orzechowscy 116

Pacz Grzegorz ks. 61
Paczosiñski Jan 305
Padovano Jan Maria 117, 118, 282
Pagaczewski Julian 13, 14, 65
Palcz Sebastian 66
Papée Fryderyk 81, 143, 161
Paprocki Bartosz 89, 122, 140, 151, 161
Parczewski Micha³ 157
Parfiñski w Kronie 132
Partyka Wac³aw ks. 85
Passarotti Aurelio 66
Paszkiewicz Stanis³aw ks. 88, 96
Paszko h. Bogoria 158
Paszko ze Skotnik 21
Pauli ¯egota 70, 89, 114, 143, 144, 145, 147,
161, 254, 255
Pawe³ aptekarz w Kronie 120
Pawe³ h. Bogoria 158
Pawe³ ksi¹dz w Zrêcinie 159
Pawe³ z Krosna vel Pawe³ Proczler 69, 160
Pawe³ z ¯abna ks. 88, 98, 139
Pawie Pióra h. 27, 32, 34, 35, 37, 42, 51
Pawiñski Adolf 21, 24, 57, 138, 147, 154,
155, 161
Pawlikowski M. 279
Paw³owicz Agnieszka 93
Paw³owicz E. 79
Paw³owicz Franciszek 93
Paw³owski Franciszek 67, 70, 161
Pelczar Micha³ ks. 132, 133, 136, 137
Pelczar R. 131
Pelczar Sebastian bp 66
Pe³ka Adam z Grabownicy kaszt. ma³ogoski 123
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Pe³ka s. Kazimierza Wielkiego 123
Pencakowski Pawe³ 107
Permoser Balatzar 29
Perzanowski Zbigniew 21, 52, 55, 57, 58,
65, 66, 137, 138, 139, 140, 147, 148,
150, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 164
Peszko Stanis³aw 106, 113, 114, 161
Peszko z Tarnowa 67
Peszyñski Tadeusz 58
Petroni Wincenty 108
Pérez Sánchez Alfonso E. 50
Piastowie 5, 123
Piekosiñski Franciszek Ksawery 138, 148,
158, 160, 161
Pieradzka Krystyna 67
Pietruszewicz ks. 6
Piêtniewicz Józef 140
Pilawa h. 42, 60, 116, 119, 140, 141, 143,
146, 147, 153, 156, 291, 293
Piller P. 178, 342
Pinder Ulryk 79
Pinsel 25, 28, 41
Piotr so³tys w Odrzykoniu 140
Piotr s. Micha³a so³tysa w Równem 137
Piotr wójt z Ko³aczyc 148
Piórecki Jerzy 50, 61, 137
Piszkiewicz Tomasz ks. 157
Platerówny Zak³ad w Warszawie 38
Podgórski ks. 54
Pogoñ h. 81, 253
Pogórzanin ps. 53
Polejowski Maciej 25
Polejowski Piotr 25
Politechnika Warszawska 146
Polska Akademia Umiejêtnoci 13
Po³awski Jan ks. 140
Po³ukoza h. zob. Pó³kozic h.
Poniñska Marianna z Kalinowskich 58
Poniñska Salomea z Szembeków 34
Popiel Pawe³ 8
Poraj h. 51, 91, 152, 287
Porcjusz Robert Wojciech 71, 75, 76, 78, 79,
81, 83, 85, 86, 88, 99, 100, 101, 102,
104, 105, 106, 131, 163, 245, 248
Porcjusz Stanis³aw 99
Porcjusz Tomasz 83, 88
Porcjusza h. lub gmerk 74, 101, 102, 104
Porcjuszowa Anna z Hesnerów 83, 88, 99,
100, 101, 248
Porcjuszowie 77, 83, 85, 93, 94, 95, 97, 99,
101, 102, 105, 131
Porcjuszówna Agnieszka 99
Porcjuszówna Wiktoria 99
Portius zob. Porcjusz
Potkañski Karol 66, 161
Potocka Anna z Potockich 42
Potocka El¿bieta z Kamienieckich 2° ¯urawiñska 122
Potocka Ludwika z Mniszchów 35
Potocka Maria Józefa z Mniszchów 23, 33
Potocki Franciszek Salezy 42
Potocki Mieczys³aw 30, 79, 80, 118, 119,
143, 146, 161
Potocki Stanis³aw hetman kor. 67
Potocki Szczêsny 23
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Pó³kozic h. 82, 90, 93, 94, 116, 131, 287
Prawdzic h. 93, 116
Proczler Pawe³ zob. Pawe³ z Krosna
Proczlerowie 69
Proksa Micha³ 47, 67
Prószyñska Zuzanna 25, 31
Pruski Jan Nepomucen ks. 61, 63, 64
Pryliñski Tomasz 4, 201
Przec³aw z Kobylan zob. Kobylañski Przec³aw
Przedziecki Aleksander 160
Przybyszewski Stanis³aw 3
Pstrokoñski Maciej bp, 55, 149
Ptanik Jan 143, 145, 161
Puchalski ciela 157
Puffendorf Samuel 216
Puzyna Jan kard. 10, 11

Q

Quirini-Pop³awska Danuta 67, 129, 131,
132, 164

R

Rada Pañstwa w Wiedniu 8
Radwan h. 112, 114, 115, 116, 139, 140, 153,
156
Radziszewski Albert ks. 140
Radziwi³³ Jerzy kard. 24
Radziwi³³owa Maria z Branickich 107, 161
Radziwi³³ówna Barbara 4
Rakoczy Jerzy 23, 67, 145
Rappe vel Rap Jêdrzej 61
Rarocki 143
Rastawiecki Edward 125, 161
Rechel Micha³ 107
Reinfuss Roman 337, 338
Reitino Giovanni Luciano da Lugano 117,
283
Remer Jerzy 14
Ribera José de 50
Rochebrune Franciszek de 4
Rodowski Walenty 120
Rogala h. 116
Romer Aleksander 65
Romer Justus 57
Romerowie 65, 125, 215
Ross Juliusz 55, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 75,
81, 86, 89, 99, 101, 102, 105, 108, 113,
114, 120, 128, 129, 130, 131, 145, 146,
164, 395
Rottenhammer Hans 85
Roy Wojciech 86
Ro¿yñski Kasper ks. 72, 77, 78, 85, 106
Róg Rafa³ 398
Ró¿a h. zob. Poraj h.
Rutkowska-Kapiszewska Jadwiga 88, 96
Rutkowska Zofia 95
Rutkowski Adam 95
Rutkowski Aleksander 79
Rutkowski Franciszek 88, 95
Ryszkiewicz Andrzej 86, 114

S

Sadeler Jan I 83, 86, 157
Sakran Jan ks. 89

Samek Jan 77, 79, 82, 85, 92, 101, 108, 113,
115, 164
Samocki ks. w Miejscu 139
Sapetowa Inga 76, 118
Sarna W³adys³aw ks. 40, 52, 55, 56, 57, 58,
60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75,
77, 78, 80, 83, 84, 87, 89, 98, 100, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 120, 124,
125, 126, 128, 129, 130, 132, 137, 138,
139, 140, 144, 145, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 154, 157, 158, 161, 164
Sarnówna Nawoja 341
Sas h. 92
Schäufelein Hans 79
Schelnar Jan 130
Schneider Antoni 132
Schwabe w Bia³ej 136
Schwartz Christoph 86
Scipionowa Werenna z Firlejów 145
Scipionowie de Campo 61, 145
Sejm galicyjski 9
Seminarium Nauczycielskie w Kronie 131
Seyder Julianna 131
Sêk Alicja 152
Sêk Stanis³aw 152
Siarczyñski Franciszek ks. 140
Siemieñski Lucjan 143, 144, 161
Sienieñscy vel Sieniñscy 52
Sienieñska Katarzyna z Mieleckich 122
Sienieñska Urszula z Ciekliñskich 122
Sienieñski Miko³aj z Sienna 122
Sienieñski Samuel podkom. sandomierski
122, 151
Sienieñski Zbigniew 52
Sieniuta h. 153
Sierakowski Wac³aw Hieronim bp 63, 79,
87, 103, 106, 128, 131, 138, 150
Sikorski Wiktor 76, 90, 104, 229, 230, 231,
232
Skarga Piotr ks. 13
Skotniccy 82, 88, 90, 140, 145, 257, 397
Skotnicka Katarzyna z Saporowskich 91
Skotnicka Zofia z Ligêzów 71, 77, 78, 82,
88, 90, 91, 131, 257
Skotnicki Jan kaszt. po³aniecki 90, 91, 144,
145, 257
Skotnicki Pawe³ 91
Skórczewski Witold 150
Skrudlik Mieczys³aw 113
Skrzyñscy 133
Slaski zob. laski
S³owacki Juliusz 4
Smoleñ W³adys³aw 80
Smoliccy 151
Smolicka Anna 151
Smolicki Piotr kaszt. sanocki 138, 151, 152
Smoniewski 24
Smuglewicz 125
Smuglewicz Franciszek 125
Smulikowska Ewa 41
Soko³owski vel Soko³owicz Adam ks. 157
Soko³owski Marian 4, 8, 9, 12, 69, 88, 161
So³tyk Kajetan Ignacy bp 24, 44
Spinoza Nicola 50
Spiss T. 53

Spórna Marcin 159
Stadniccy 23, 52
Stadnicka Halena zob. Mêciñska ze Stadnickich
Stadnicki Franciszek 23, 33, 39, 184
Stadnicki Stanis³aw Dyabe³ 46
Stanislaus pictor w Kronie 119
Stanis³aw August Poniatowski 4, 11, 36, 50,
65, 67
Stano Hieronim 89, 129
Stanowie 130
Starowieyscy 137, 140, 145
Starowieyska Zofia z Jab³onowskich 145
Starowieyski Stanis³aw 140, 145
Starowolski Szymon 21, 100, 119, 122, 161
Starykoñ h. 93
Stawiarscy 57
Stawiarski Walerian 57, 58
Stefan Batory 91, 103, 121
Stefan z Byd³owa 144
Stefanyk Wasyl 104
Stefañski Andrzej 147
Stêczyñski Maciej Bogusz 198
Stêpowska Konstancja 88
Stiborius de Wrocanka 157
Stoiñski Zdzis³aw 197
Stojowscy 57
Stolot Franciszek 77, 78, 81, 82, 163, 395
Strobel Bart³omiej 114
Stroiñski Antoni 26
Stronczyñski Kazimierz 343
Stryjeñski Tadeusz 8, 10, 13, 105, 109, 126,
262, 263, 264, 268, 269, 270, 271, 273,
274, 301, 302
Strzemiê h. 55
Stwosz Wit 13, 88
Succatori (Stuccator Jan) 108
Suchywilk Cztan 58
Suchywilk Jakusz 58
Suchywilk Janusz kanclerz 23, 58
Suchywilk Miko³aj 58
Suchywilk Piotr 58
Sulima h. 294
Sulimierski Filip 70, 161
Su³kowa 146
Su³kowska-Kurasiowa Irena 140
Swankowski Jan 86
Swieykowski zob. wieykowski Emanuel
Szablowski Jerzy 85
Szablowski Tomasz 398
Szajna Stanis³aw 86
Szajnocha Karol 108, 162
Szajnówna Felicja 86
Szeliga h. 60
Szeliska Maria z Urbañskich 61
Szembek h. 35
Szembek Krzysztof Jan bp 63, 145
Szeptyccy 145
Szericz Gallus Jan 86
Szkoci 71
Szko³a Sztuk Piêknych w Krakowie 8, 17,
128
Szolginia Witold 66
Szo³ajscy 78
Szo³drski Andrzej bp 138

Szo³kowscy 60
Szpital w. Ducha w Krakowie 8
Szpital w. Ducha w Kronie 67, 70, 84, 96,
128, 131
Szpunar Jan ks. 398
Szreniawa h. 34, 60, 156
Szuwastowicz Jakub ks. 139
Szwedzi 23, 67, 68
Szyd³owski Tadeusz 15, 19, 21, 22, 55, 57,
60, 64, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89,
95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 111,
112, 125, 126, 136, 139, 140, 142, 149,
150, 151, 154, 158, 164, 202, 364, 366,
368
Szyszko-Bohusz Adolf 13, 60



laski Joachim 122
nie¿yñska-Stolotowa Ewa 86, 139, 163,
395
wiecki 69
wieykowski Emmanuel 16, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 154, 162,
180, 181, 183, 186, 187, 189, 192, 194,
195, 196, 199
witalski Leon ks. 126

T

Tabiñski Jan 125
Talowski Teodor 21, 157
Tarczay Tomasz 128
Targowicka Anna 151
Targowicki Jan 151
Targowicki Jêdrzej 151
Targowicki Maciej 151
Targowicki Marcin 151
Tar³o Jan 139
Tar³o Miko³aj chor. sandom. 89
Tar³o Stanis³aw bp 70, 73, 88, 89, 90, 104,
105, 144, 254, 255
Tarnowscy 61
Tarnowska h. Leliwa 90
Tarnowski Hieronim 50
Tarnowski Jan Amor 52
Tarnowski Jan Kazimierz Amor 61
Tatarkiewicz W³adys³aw 90
Tatarzy 52, 53, 130, 131, 132, 133
Tauerbach Sebastian 13
Theiner Augustin 158, 160
Tiunin Konstanty 26
Tomaszowski Jerzy 152
Tomicki Piotr bp 130, 131
Tomkiewicz W³adys³aw 85, 86, 113, 114
Tomkowicz Apoloniusz 3
Tomkowicz Jan 4
Tomkowicz Stanis³aw 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22,
24, 36, 37, 46, 58, 59, 62, 63, 64, 65,
72, 73, 75, 76, 79, 81, 85, 88, 97, 98,
100, 101, 106, 113, 116, 128, 133, 134,
135, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 149,
150, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 164,
166, 167, 168, 169, 172, 174, 185, 187,
236, 241, 247, 252, 253, 259, 275, 276,

277, 282, 283, 284, 288, 290, 346, 364,
365, 395, 396, 397, 398
Tomkowiczowa Maria z Wê¿yków 3, 9
Topór h. 33, 35, 89, 254, 255
Towarzystwo Historyczne we Lwowie 132
Towarzystwo im. Piotra Skargi w Krakowie
13
Towarzystwo Mi³oników Historii i Zabytków Krakowa 11, 12
Towarzystwo Naukowe Krakowskie 3
Towarzystwo Naukowe Warszawskie 13
Towarzystwo Naukowe we Lwowie 12
Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury w Krakowie 113,
115, 146, 161
Trajdos Tadeusz Miko³aj 67, 70
Trawka Stanis³aw ks. 140
Tr¹by h. 23, 37, 82, 90, 131, 287
Trembecki Stanis³aw 4
Triciusz Jan 113, 114, 115
Trwa³y Jakub 119, 290
Trzebiñska Anna z Wybranowskich 132
Trzeciakowic Walenty ks. 53
Trzecieska Anna 52
Trzecieski Jakub 139
Trzecieski Jan 139
Trzy Wie¿e h. 60
Tuch Antoni 150
Turcy 130
Turkowski Tadeusz 157
Turowski Kazimierz Józef 89, 161

U

Ujejski Andrzej ks. 143, 162
Ujejski szwagier S. Owiêcima 108
Uniwersytet Berliñski 4
Uniwersytet Jagielloñski 3, 4, 398
Uniwersytet Lipski 4
Uniwersytet Warszawski 146
Urban V papie¿ 69
Urbanowicz-Bujañska Jadwiga 78
Urbañscy 61, 132, 207, 208
Urbañska Angela z Grocholskich 62, 63
Urbañska Anna Marianna 63
Urbañski Adam gen. 64
Urbañski Ignacy 64
Urbañski Stanis³aw 64
Ustrzyccy 61

V

Valle Feliks ks. 56

W

Wac³aw z Pobiedna 52
Wajda Kazimiera 27, 79
Walczak Marek 155
Walewski W³adys³aw 161
Walicki Micha³ 80, 114
Warszycki Jakub 58
Wawrzyniec z Sanoka ks. 140
Wayglicki Mateusz ks. 75, 100
Wazowie 77, 102, 113
Wdowiszewski Zygmunt 155, 158
Weinholt Hieronim 86
Wellisch Józef 179
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Wentkowska Anna 146
Wêc³awowicz Tomasz 107
Wêgrzy 53, 67
Wêgrzynowicz Wojciech 86
Wê¿yk Franciszek 3, 4
Wê¿ykowie 9
Wiczkowicz Wojciech ks. 56
Widawski Jaros³aw 66, 67
Wielki Jan 80
Wielog³owski Hieronim ks. 39
Wielopolska El¿bieta z Mniszchów 35
Wielopolski Jan 23
Wielowieyska Konstancja z Ligêzów 58
Wielowieyski Remigiusz 57, 58
Wierix Antoni 82, 83
Wierix Hieronim 82, 85
Wierzbowscy 61
Wiktor Adam 122
Wildt Juliusz 143
Wilusz £ukasz 107
Winger Johann Siegmund 22
Witowscy 52
Witwicki Janusz 66
W³adys³aw II Jagie³³o 21, 55, 67, 70, 107,
143, 144, 150, 158
W³adys³aw IV Waza 81, 85, 85, 88, 112, 131
W³adys³aw Opolczyk 137
W³odarek Andrzej 144
W³odek Stanis³aw 117
W³odkowie 116, 283, 284
W³osi 25
Wojciech z Krosna 69
Wojciechowski Tadeusz 66, 162
Wojewódzki Oddzia³ S³u¿by Ochrony Zabytków w Kronie 68, 70
Wojnar Marcin 86
Wolgemut Michael 80
Woltanowski Andrzej 105
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Wójcicki Kazimierz W³adys³aw 23
Wybranowska Katarzyna 132
Wybranowski Stanis³aw 132
Wyczawski Hieronim E. OFM 24
Wyd¿ga Jan Stefan 23
Wyrozumski Jerzy 23, 24, 66, 67, 69, 164
Wyspiañski Stanis³aw 3, 5, 8, 10
Wy¿ycki Ignacy abp lwowski 44

Z

Zab³ocki F. 123
Zachariewicz Julian Oktawian 66, 162
Zadora h. 153
Zahradniczek Józef 217
Zaichowski Valentinus 60
Zaj¹czkowski Józef 16, 78, 82, 143, 257,
268, 269, 352
Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Lwowie 80, 107, 119, 143, 146, 162
Za³êski Stanis³aw 85, 131, 152
Za³uscy 52, 53, 54
Za³uska Amelia z Ogiñskich 54, 55
Za³uski Józef hr. 52
Za³uski Karol hr. 54
Za³uski Micha³ hr. 201
Za³uski Teofil hr. 52, 158
Zamek Kamieniec 60, 61, 65, 119, 137, 140,
141, 143, 144, 145, 146, 161, 162, 167,
342-359
Zamek Królewski w Warszawie 82, 85, 99,
127
Zamek na Wawelu 11, 12, 13, 48, 103
Zamek w Pieskowej Skale 11
Zamojscy 116
Zamojska El¿bieta
Zamojski Jan 117
Zapolya Jan 144
Zaremba h. 93

Zaremba Stanis³aw sêdzia ziemski sandomierski 131
Zarewicz Ludwik 69, 162
Zarewicz we Lwowie 79
Zawada Wojciech 86
Zaydel Jan 40
Zborowscy 23
Zborowska Zofia z Jordanów 23
Zeiler 69
Zeñczak Anna 398
Zeydel Jan 107
Zeydel Julianna z Wiluszów 107
Zielony Balonik 3
Ziemiêcki T. N. 147
Zlat Mieczys³aw 117
Zubrzycki Jan Sas 21, 58, 62, 74, 105, 113,
118, 135, 136, 138, 143, 162, 173, 174,
214, 223, 260, 270, 278, 295, 296, 310,
319, 326, 330
Zwiercan Antoni OFM 69, 106, 107, 108,
123, 164
Zwoliñski Jan ks. 36
Zygmunt I Stary 24, 67, 71, 130, 138
Zygmunt II August 52
Zygmunt III Waza 66, 67, 85, 87, 90, 91,
131
Zyndram z Maszkowic 137

¯

¯aki Andrzej 157
¯arnowski Kamil 154
¯eleñski Stanis³aw Gabriel 21
¯eleñski Tadeusz Boy 9, 11
¯eleziñski Walenty ks. 149
¯ó³ko Aleksandra 398
¯urawiñska El¿bieta 122
¯urkowicz Pawe³ ks. 72, 88, 98, 99
¯ywicki Kazimierz ks. 72, 133

Indeks geograficzny

Uwaga
Pogrubion¹ czcionk¹ oznaczono strony, na
których zamieszczone s¹ poszczególne has³a
Inwentarza, kursyw¹  paginacjê w obrêbie
czêci ilustracyjnej.
Wykaz skrótów:
g.  góra
k.  ko³o
rez.  rezerwat
rz.  rzeka

A

Albinowska Wola so³tystwo w Wietrznie 155
Amsterdam 66, 67, 160
Anglia 50
Antwerpia 85, 86, 104
Asy¿ 47
Austria 5, 7, 131, 133, 139, 149, 168
Austro-Wêgry 3, 11, 108, 143, 161, 397

B

Babilon 86
Baranów 121
Bardiów 69
Baworów 52
Bazylea 104
B¹czal 21
Be³kotka ród³o w Iwoniczu Zdroju 52
Be³¿ec 117
Berlin 4
Beskid Niski 74
Besko 120
Bia³a [Bielsko-Bia³a] 136
Bia³acerkiew 33
Bia³obrzegi (kronieñskie) 140
Bibice 143
Biecz 9, 21, 23, 65, 132, 144, 145, 150, 159
Bielany (krakowskie) 11, 69, 108, 113
Biedziadka 65, 125, 215
Biedziedza 65, 159
Biskopesvald [Jasionka] 55
Bizancjum 87
Blizne 62, 133, 138
Bobowa 53
Bobrek [Bóbrka] 21
Borek vel Bobrek 71, 91, 131
Bóbrka 17, 19, 20-22, 155, 159, 169, 172177, 371, 396, 397
Brac³aw 36
Bratkówka 143, 144
Brzostowica Wielka 33
Brzozów 131

Buczacz 25
Budzeñ [Budzyñ] 61
Budzyñ [przysió³ek Haczowa] 61
Bybycz [Bibice] 143
Byd³ów 144

C

Calborna [Kombornia] 60
Calbornia [Kombornia] 60
Caldborna [Kombornia] 60
Calthburnya [Kombornia] 60
Caltobrnya [Kombornia] 60
Cambornya [Kombornia] 60
Camyenyecz [Zamek Kamieniec] 143
Cergowa 55, 56
Che³m 58, 109
Che³mno 108
Chêciny 90, 108
Chiny 49
Chyszów 57
Cornslag ³¹ka w Iwoniczu 52
Cothczina Wola [Korczyna] 65
Crosna ruthenica [Krosno] 66
Crostyenko [Krocienko Wy¿ne] 132
Croszna [Krosno] 66
Cyrgów [Cergowa] 55
Czarnków 67
Czarnorzeki 69
Czechy 7, 36, 102, 107, 147
Czerna 27, 31
Czêstochowa 13, 27, 54, 57, 65, 104
Czortków 132
Czy¿ów 100

D

D¹brówka Polska 148, 149
Dêbnik k. Krzeszowic 31, 95, 132, 154
Dêbno Podhalañskie 133
Dêbowiec 49
Ditczy zamok [Zamek Kamieniec] 143
Dobrka [Bóbrka] 21
Dobrocice 158
Dobrzyñ 109, 121, 122, 152
Domaradz 133, 138, 142
Dominikowice 159
Drezno 22, 24, 28, 29, 30, 37, 47
Ducle [Dukla] 23
Dukie³ka rz. 47, 50, 51
Dukla 15, 16, 19, 22-51, 67, 68, 129, 154,
155, 162, 163, 169, 178-199, 372-373,
395, 397, 398

E

Ehrenberg [Odrzykoñ] 140, 144
Ehrenberg [Zamek Kamieniec] 140, 144

Eremberg [Odrzykoñ] 140
Erenberg [Odrzykoñ] 140
Europa 5, 6, 14, 18, 50

F

Franciszkañska ulica w Kronie 269
Francja 5, 28, 86, 91, 158
Frankfurt 104
Frysztak 140, 141, 147

G

Galicja 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 53, 68, 89, 113,
114, 132, 134, 135, 143, 143, 149, 151,
157, 158, 160, 161, 164, 206, 254, 255,
342, 395
Garbów 122
Gdañsk 102
Generalna Gubernia 50
Gniezno 23
Golcowa 133, 138
gorlicki powiat 7, 15
Gosprzydowa 79
Grabownica 123
Grodzisko g. w Wietrznie 156
Gródek (krakowski) 74
Grunwald 58
grybowski powiat 7, 15
Grywa³d 133
Guzikówka (folwark w Kronie) 70, 128

H

Haczów 53, 61, 62, 81, 97, 128, 132, 133,
138, 151, 396
Hagenan 104
Halicz 91, 117
Harklowa (na Podhalu) 133
Hiszpania 50, 91
Hoczew 131
Holandia 157
Hoszów 124
Humniska 63, 133
Husiatyn 45

I

Inflanty 59, 124
Ingolstadt 104
Iskrzynia 132
Iwanczepole [Iwonicz] 52
Iwanieckie pole [Iwonicz] 52
Iwaniecz [Iwonicz] 52
Iwañcze [Iwonicz] 52
Iwenic [Iwonicz] 52
Iwonicz 19, 52-55, 66, 124, 133, 138, 143,
158, 160, 169, 200, 373
Iwonicz Zdrój 55, 201
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J

Jab³onica 60, 61
Jaæmierz 140
Jangrod dwór w Dukli 23
Janowiec 121
jasielski powiat 7, 14, 15, 16, 23, 58, 64, 65,
67, 69, 141, 143, 145, 159, 168, 397
Jasio³ka rz. 50, 156
Jasionka 19, 55-57, 154, 169, 202, 375
Jasionów 60
Jas³o 14, 23, 58, 65, 68, 157, 159
Jasna Góra 39
Jaliska 54
Jaz³owiec 139
Jedlicza [Jedlicze] 57
Jedlicze 16, 17, 19, 57-58, 202-206, 376, 397
Jerozolima 79, 80, 84
Jesse [Jasionka rz.] 55
Jordan rz. 85, 153

K

Kalbornya [Kombornia] 60
Kalisz 33
Kalmbornia [Kombornia] 60
Kalmbron [Kombornia] 60
Kaltborn [Kombornia] 60
Kaltbrun [Kombornia] 60
Kamieniec [zamek] 60, 61, 65, 119, 137,
140, 141, 143, 144, 145, 146, 161, 162,
167, 342-359
Kamieniec Ni¿szy, Inferior, Korczyñski 61,
144, 145
Kamieniec Wy¿szy, Wysoki, Odrzykoñski
144, 145, 146
Karpaty 47, 55, 69, 156, 157
Katborna [Kombornia] 60
Kielce 90, 95, 117
Kijów 42
Kitczy zamok [Zamek Kamieniec] 143
Klecie 159
Klimkówka 69
Klimontów 108
Kobylanka 23
Kobylany 19, 23, 58-60, 377, 397
Kobyle [Kobylany] 58
Kolonia 104, 160
Ko³aczyce 148
Kombornia 16, 17, 19, 60-65, 207-215, 378,
396, 397
Kombornija [Kombornia] 60
Koñczyce Wielkie 33, 49
Kopiec Kociuszki w Krakowie 13
Koprzywnica 21, 155, 158
Korczyna 16, 19, 60, 61, 65-66, 146, 379,
397
Koszyce 144
Koz³ówek 69
Königsaal zob. Zbras³aw
krakowska ziemia 163
krakowski powiat 9, 10, 15
Kraków 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 21, 34, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 50, 51, 54, 66, 67, 69, 70, 77,
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78, 79, 80, 81, 86, 88, 101, 103, 104,
106, 107, 108, 113, 114, 116, 117, 118,
125, 128, 129, 132, 134, 137, 139, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 150, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 166, 242, 250, 251,
395, 397, 398
Kralice 115
Krasna 144
Krompachy 40
Krosken [Krocienko Wy¿ne] 132, 133
Krosno 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24,
30, 40, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 63, 66132, 133, 135, 139, 140, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 148, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 166, 167, 168, 169, 216-319, 380382, 395, 396, 397, 398
Krossen [Krosno] 66
Kroszczyenko [Wy¿ne] 132
Krocienko Wy¿ne 15, 17, 19, 129, 132-137,
142, 169, 320-332, 396, 398
kronieñski powiat 7, 15, 17, 23, 40, 52, 55,
56, 58, 60, 61, 67, 68, 72, 77, 80, 102,
103, 105, 128, 132, 133, 140, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152,
154, 155, 157, 158, 159, 161, 164, 166,
172, 395, 396, 397
kronieñskie województwo 21, 50, 63, 119,
127, 135, 139, 163, 164, 395
Królestwo Polskie 12, 70, 161
Królik Polski 56, 138
Kru¿lowa 9
Krzeszowice 31
Krzyczów 33
Kunowa 106, 112, 114, 115, 116, 161
Kurozwêki 23

L

Lanxet w Szkocji 83
Lesko 124
Leszczków 108
limanowski powiat 7, 15
Lipsk 4
Lisko zob. Lesko
Litwa 33, 160, 162
Lizbona 104
Lodomeria 68, 160
Lubaczów 33, 121, 122, 152
Lubatowa 17, 19, 54, 56, 137-138, 148, 333336, 383, 396
Lubatówka rz. 55, 69, 72, 128
lubelskie województwo 61, 145
Lublin 77, 86, 90, 116, 118
Lubowla 23
lubuskie biskupstwo 66
Lugano 117
Lugdunum (Lyon) 104
Lwów 6, 9, 12, 14, 21, 25, 41, 44, 47, 61,
66, 69, 70, 79, 80, 93, 104, 106, 118,
119, 125, 132, 143, 160, 161, 162, 163,
178, 291, 342, 397

£

£¹cko 141

£om¿a 40, 45
£opuszna 133
£ubienko 159

M

Magdeburg 55, 66, 137, 148, 155, 157
Malinówka 61
Ma³ogoszcz 123
Ma³opolska 24, 54, 58, 62, 77, 79, 81, 89,
90, 107, 127, 133, 134, 138, 148, 155,
158, 159, 160, 161, 162, 163
Maszkowice 137
Mazowsze 90
Mediolan 108
Meszcze [Miejsce Piastowe] 138
Miechów 4
Miejsce Piastowe 19, 52, 98, 138-139, 169,
384, 396
Miejsce zob. Miejsce Piastowe
Miestce [Miejsce Piastowe] 138
Mikluszowice 154
Mirzec 155
Moguncja 104
Monachium 86
Moskorzew 111, 119, 140, 143, 144
Moskwa 87, 91
Mszana 139, 337, 338

N

Nadole przedmiecie w Dukli 24
Neapol 50
Niebylec 154
Niedzica 107
Niemcy 57, 66, 76, 80, 91, 107
Nienaszów 140, 158
Niepo³omice 21
Norymberga 101, 104
nowotarski powiat 7, 15
Nowy ¯migród 58, 159, 167, 168

O

Obrwinowska Wola [Wietrzno] 155
Odrzykoñ 16, 17, 19, 69, 125, 137, 140-148,
160, 161, 162, 166, 167, 169, 339-359,
385, 396
Ostrzeszów 39

P

Paczó³towice 27
Padwa 117, 118
Paniów 65
Piekarska ulica w Kronie 86, 120, 129
Pieskowa Ska³a 11
Pilzno 68, 89
Pobiedno 52
Podhale 133
Podkamieñ 108
Podkarpacie 119, 128, 162, 395
podkarpackie województwo 163
Podole 118
Polska 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 32, 33, 47,
50, 57, 58, 60, 62, 65, 66, 69, 75, 76,
77, 79, 80, 81, 85, 89, 90, 91, 99, 105,
106, 107, 108, 113, 116, 118, 119, 124,

125, 131, 135, 136, 138, 142, 143, 144,
147, 150, 154, 156, 157, 160, 161, 162,
163, 190, 395, 396
Po³aniec 82, 90, 91, 144, 145
Po³omia 142
Potok 120, 121
Poznañ 12, 34, 50, 89, 160
Praga 89
Preszów 24, 40, 44
Prusy 5, 85
Prz¹dki rez. 352
Przedmiecie Ni¿sze (Krakowskie) w Kronie 67, 120, 128
Przedmiecie Wy¿sze (Wêgierskie) w Kronie 70, 124, 129, 299
Przedmiecie Wy¿sze w Dukli 24
przemyska ziemia 118, 151
Przemyl 11, 17, 28, 29, 52, 53, 55, 56, 67,
68, 70, 71, 72, 75, 78, 79, 87, 89, 90,
100, 104, 107, 108, 112, 127, 129, 130,
131, 133, 137, 138, 140, 149, 150, 152,
161, 162, 164, 398
Przybówka 140
Ptaki staw rybny w Targowiskach 151

R

Raciborowice 11
Rogi 19, 138, 148-150, 169, 360-362, 386,
387
Ropczyce 86
Rosja 12
Równe 19, 55, 137, 150-151, 156, 169, 363,
364, 388, 396
ruskie województwo 131, 162
Ru 33, 66, 68, 69, 70, 107, 143, 148, 157,
160
Rymanów 34, 52
rzeszowskie województwo 143
Rzeszów 146
Rzym 69, 83, 127, 152, 161

S

Saksonia 25, 32
Salzburg 41
sandomierskie województwo 140
Sandomierz 12, 89, 107, 122, 131
sanocka ziemia 118, 150, 151, 163
sanocki powiat 49, 52
Sanok 40, 45, 63, 104, 108, 129, 136, 140,
144, 150, 151, 152, 305
s¹decki powiat 7, 15, 47, 49, 141, 145
Schallaburg 80, 151
Sêkowa 9, 61
Siedliska 121
Siena 47
Sienno 52, 122, 151
Ska³ka (krakowska) 41
Sko³yszyn 159
Skotniki Ma³e 21, 91

S³awêcin 159
S³owacja 107
S³owiañszczyzna 161
Smolice 151
Sporne 144
Sromowce Ni¿ne 155
Srzanczin [Zrêcin] 158
Srzuczin [Zrêcin] 158
Stara Wie 132
Stary S¹cz 9
Stary ¯migród 159
Stradom (krakowski) 89
Strzelce 23, 58
strzy¿owski powiat 69
Strzy¿ów 140
Styria 7
Sukiennicza ulica w Kronie 120
Szafuza (Safuza) 104
Szaniec 155
Szczyrzyc 155
Szebnie 159
Szewska ulica w Kronie 129
Szkocja 71, 83, 102, 105, 106
Szwecja 104, 114, 135
Szyk 79



l¹sk 23, 67

T

Targowiska 19, 121, 124, 150, 151-153, 156,
169, 364, 365, 389, 397
Tarnowiec 46
Tarnów 9, 67
Têczyn 33, 42
Thrzczana Walaska [Trzciana] 154
Trzciana 19, 154-155, 366-367, 390-391
Trzemenia 147
Turcja 130
Twierdza dwór obronny w Iwoniczu 52
Tyniec 11, 147
Tyrol 7
Tyszowce 67

U

Ukraina 61, 104, 163
upicki powiat 54
Ustrobna 124

V

Valle 56
Vetrnou [Wietrzno] 155
Vetrnow [Wietrzno] 155

W

Warszawa 12, 13, 37, 38, 50, 53, 66, 82, 85,
89, 99, 105, 108, 127, 137, 146, 160,
161, 395, 398
Watykan 161

Wawel 4, 7, 11, 12, 13, 48, 103, 113, 121
Wêgierska ulica w Kronie 86
Wêglówka 60
Wêgry 52, 67, 68, 107, 128, 144, 150
Wiedeñ 6, 8, 9, 11, 40, 45, 61, 143, 144, 161,
217
Wielkopolska 34, 35, 42, 44, 46, 134, 154
Wielopole 144
Wietrzno 19, 21, 151, 155-156, 169, 392
Wietrznowa Wola [Wietrzno] 155
Wietrznów gród w Wietrznie 157
Wilanów 13
Wilno 143
Winsen 55
Wis³ok rz. 66, 69, 107, 128, 133, 137, 146,
167, 299
Wis³oka rz. 66
Wilica 69, 91, 160
Winiowiec 42
W³ochy 5, 25, 28, 47, 66, 91, 108, 116, 118,
123, 147, 158
Wojkówka 144
Wojnicz 90
Wola Komborska 61
Wo³oszczyzna 91, 154
Wo³yñ 33, 34, 55
Wójtowa 9
Wrocanka 19, 138, 154, 157-158, 169, 368370, 393, 397, 398
Wroc³aw 89, 104, 114
Wroczanka [Wrocanka] 157
Wyszmontów 53

Y

Ywancze-pole [Iwonicz] 52

Z

Zagórz 34
Zakliczyn 23, 47
Zakroczym 124
Za³ê¿e 159
Za³oce 145
Zamoæ 12
Zaranchin [Zrêcin] 158
Zarszyn 151
Zawada 144
Zawichost 117
Zbras³aw 147
Zirkhof [Cergowa] 55
Z³oczów 162
Zrêcin 19, 21, 22, 138, 158-159, 169, 394,
396
Zrzanczin [Zrêcin] 158
Zrzencin [Zrêcin] 158

¯

¯abno 88, 98, 139
¯migród zob. równie¿ Nowy ¯. i Stary ¯.
33, 34, 150
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Indeks wezwañ i tematów ikonograficznych

Uwaga
Kursyw¹ oznaczono odnoniki do czêci ilustracyjnej.

A

Agnieszka w. 153, 365
Ambro¿y w. 29
Andrzej w. 33, 45, 85, 97
Anio³owie 28, 41, 44, 64, 99, 113, 114, 116,
120, 135, 155
Anna Samotrzeæ w. 63, 83, 149
Anna w. 63, 73, 76, 78, 79, 81, 83, 84, 86,
100, 107, 135, 144, 149, 242, 243, 244,
362, 386
Antoni Padewski w. 29, 57, 109, 125
Apolonia w. 144
Aposto³owie 101
Arma Christi 38, 54, 135
Augustyn w. 29

B

Baranek Bo¿y 28, 29
Barbara w. 41, 51, 101, 153, 365
Bart³omiej w. 128, 148
Bernardyn w. 47
Bo¿e Cia³o 77
Bóg Ojciec 80, 81, 82, 88, 91, 125, 135

C

Cecylia w. 149
Cherubin 80
Chrzest Chrystusa w Jordanie 56, 85, 153
Czternastu Wspomo¿ycieli 144
Cztery Rzeczy Ostateczne 73, 74, 85, 246

D

Doktorowie Kocio³a 29, 101
Dorota w. 365
Duch w. 64, 70, 82, 84, 88, 94, 95, 96, 125,
128, 131, 135
Dymitr w. 390
Dzieci¹tko Jezus 30, 135
Dziesiêæ Tysiêcy Mêczenników 100
Dzwon mierci 85

E

Ecce Homo 78, 82, 90, 397
El¿bieta w. 144
Ewangelici 101

F

Feliks w. 125
Franciszek w. 47, 108, 121, 124, 161
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G

Gody w Kanie Galilejskiej 86
Grzegorz Wielki w. 29

H

Helena w. 126
Hieronim w. 29

I

Ignacy Loyola w. 30, 51
Izyda 151

J

Jadwiga l¹ska w. 144
Jakub w. 70, 80, 124, 129, 151
Jan Chrzciciel w. 50, 56, 84, 100
Jan Ewangelista w. 55, 77, 89, 98, 100, 124,
135, 141
Jan Kanty w. 87
Jan Nepomucen w. 51, 63, 73, 76, 79, 95,
96
Jan z Dukli w. 24, 40, 41, 44, 47, 154, 366367, 372, 391
Jana Chrzciciela w. Kazanie na puszczy 29
Jana z Dukli w. Widzenie 29
Jedenacie Tysiêcy Dziewic 126, 144
Jerzy w. 93, 126, 127
Jezus Chrystus 27, 29, 30, 31, 37, 39, 40,
65, 80, 81, 106, 114
Jezus Chrystus Salvator Mundi 98, 100, 131
Jezus Chrystus Boleciwy 40, 89
Jezus Chrystus Dobry Pasterz 29
Jezus Chrystus i cudowny po³ów ryb 86
Jezus Chrystus i Jawnogrzesznica 86
Jezus Chrystus i Samarytanka 86
Jezus Chrystus Obna¿ony z Szat 79
Jezus Chrystus przed Pi³atem 79, 83
Jezus Chrystus Ukrzy¿owany 30, 38, 41, 54,
55, 58, 65, 77, 78, 79, 88, 89, 94, 98,
100, 125, 126, 135, 141, 149, 215, 397
Jezus Chrystus Upadaj¹cy pod Krzy¿em 83
Jezus Chrystus w drodze do Emaus 86
Jezusa Chrystusa Biczowanie 157
Jezusa Chrystusa Kuszenie 86
Jezusa Chrystusa Najwiêtsze Serce 21
Jezusa Chrystusa Pasja 54
Jezusa Chrystusa S¹d 83
Jezusa Chrystusa Zdjêcie z Krzy¿a 136
Jezusa Chrystusa Z³o¿enie do Grobu 79
Jowisz 151
Józef w. 30, 51, 63
Józef z Arymatei 84
Judyta z g³ow¹ Holofernesa 158

K

Katarzyna w. 21, 22, 140, 142, 153, 158,
365, 385
Kazimierz Jagielloñczyk w. 81, 88, 98, 253
Koronacja Marii 63, 80, 81, 88, 236, 249
Krzy¿ w. 84, 124

L

Leonard w. 155

£

£ukasz Ewangelista w. 119

M

Ma³gorzata w. 152, 389
Marcin w. 24, 61, 63, 70, 133, 378
Marek Ewangelista w. 119
Maria Magdalena w. 24, 26, 28, 29, 100,
127, 179-181, 373
Maria Magdalena w. na Puszczy 28, 29
Marii Magdaleny w. Widzenie 28
Matka Boska 39, 57, 73, 79, 87, 94, 96, 99,
100, 107, 108, 125, 126, 127, 129, 135,
141, 151, 384, 388
Matka Boska Anielska 141, 155
Matka Boska Apokaliptyczna 103, 259, 276
Matka Boska Bolesna 53, 55, 77, 89, 98, 100,
135
Matka Boska Czêstochowska 27, 54, 57, 65
Matka Boska Niepokalanie Poczêta 44, 47,
51, 64, 78, 85, 106, 109, 113, 127, 129,
131
Matka Boska Ró¿añcowa 27, 29, 30, 37,
108, 109, 110, 112, 273
Matka Boska Szkaplerzna 76, 85, 86, 227
Matka Boska nie¿na 83, 100, 127, 128, 152,
240
Matka Boska z Dzieci¹tkiem 29, 30, 38, 40,
56, 65, 79, 84, 87, 139, 153, 155, 252,
365
Matka Boska z Dzieci¹tkiem Murkowa 109
Matka Boska z Dzieci¹tkiem Zbras³awska
147
Matki Boskiej Przyjêcie w Niebie 80
Memento Mori 85, 86
Mêka Pañska 22, 26, 27, 41, 45, 76, 78, 79,
83, 87, 89, 104, 108, 109, 111, 135, 144
Micha³ Archanio³ w. 155, 371, 379, 392
Miko³aj w. 63, 127, 150
Moj¿esz 28, 36

N

Najwiêtszego Sakramentu Adoracja 81, 241
Najwiêtszy Sakrament 78, 79, 104

Narodzenie Najwiêtszej Panny Marii 58,
63, 139, 152, 154, 377, 390
Niewiasta potêpiona za grzechy zatajone 85
Nikodem 84
Noli me tangere 28

Podwy¿szenie Krzy¿a w. 124, 381, 382
Pok³on Pasterzy 46, 190
Pok³on Trzech Króli 78
Przemienienie Pañskie 84, 107, 109, 110,
111, 119, 397

O

R

Ostatnia Wieczerza 79, 82

P

Pawe³ w. 66, 71, 74, 76, 83, 85, 98, 226,
235, 246-247
Personifikacja Mi³oci 28, 101
Personifikacja Nadziei 28, 101
Personifikacja Pokuty 28
Personifikacja Roztropnoci 101
Personifikacja Wiary 28, 101
Personifikacja Wstrzemiêliwoci 101
Pi³at 78, 79, 84
Piotr w. 66, 71, 73, 74, 76, 83, 85, 93, 94,
95, 99, 102, 104, 113, 226, 235, 246247

Roch w. 85
Rodzina w. 29, 135

Trójca w. 39, 70, 86, 88, 99, 100, 105, 236,
249-251, 380, 397

U

Uczta u Szymona 86
Urszula w. 144

W

Samson i Dalila 158
Sebastian w. 119, 127
Stanis³aw w. 22, 63, 85, 89, 100, 108, 113,
126, 127, 138, 158, 279, 383
symbole Vanitas 127
Szymon Aposto³ w. 100

Walenty w. 63, 126
Wniebowziêcie Najwiêtszej Panny Marii
55, 100, 107, 114, 375
Wojciech w. 63, 69, 76, 77, 84, 95, 96, 97,
100, 102, 126, 127, 128, 132, 218, 300302, 397
Wskrzeszenie Piotrowina 113, 279
Wszyscy wiêci 52, 53, 86, 100, 157, 374,
393

T

Z

S

Tadeusz Juda w. 100
Tekla w. 41, 63

Zofia w. 126, 127, 144
Zwiastowanie Najwiêtszej Panny Marii 144
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Indeks zabytków

Uwaga
Indeks obejmuje wy³¹cznie obiekty z dawnego powiatu kronieñskiego. Kursyw¹ oznaczono odnoniki do czêci ilustracyjnej.
ambony
Dukla 29, 183, 184, 185
Krosno 239, 302
Krocienko Wy¿ne 327
Rogi 360-361
antependia
Iwonicz 54
Krosno 79, 104, 235-238, 240-244
archiwalia i druki
Dukla 24, 39, 46-47
Iwonicz 52
Krosno 66, 104, 124, 131-132, 397
Krocienko Wy¿ne 133, 136-137
bramy i ogrodzenia
Dukla 40, 47, 51, 182, 191, 192, 199
Kombornia 209
Krosno 260, 264, 268, 269
Krocienko Wy¿ne 320-324
cerkwie
Mszana 337
Trzciana 154, 390
chor¹gwie kocielne
Krosno 122
chóry muzyczne
Dukla 26, 41
Jedlicze 206
Krosno 77, 86, 109, 234, 275
Krocienko Wy¿ne 133, 328
Rogi 149, 362
chrzcielnice
Dukla 30
Iwonicz 54, 200
Jasionka 56
Kobylany 60
Krosno 102
Odrzykoñ 141-142, 341
Targowiska 153, 364
Wietrzno 156
dwory i pa³ace
Dukla 23, 24, 47-49, 191-197, 372-373,
397
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Iwonicz Zdrój 55, 201, 374
Jedlicze 376
Kobylany 377
Kombornia 61, 207-208
Korczyna 379
Krosno 71, 130-131, 219, 287, 304, 380,
382
Krocienko Wy¿ne 15, 137
Rogi 149, 387
Targowiska 151
Wrocanka 157, 393
dzwonnice
Bóbrka 21, 173-175
Dukla 24, 39, 179, 373
Iwonicz 53
Jasionka 56, 375
Jedlicze 204
Kombornia 62, 209-212
Korczyna 379
Krosno 71, 105, 109, 217, 218, 219,
220, 222, 260-264, 265, 266, 268,
269, 270, 307, 380, 382
Krocienko Wy¿ne 136, 320, 322, 323,
324, 326
Lubatowa 333-334
Mszana 338
Rogi 149
Trzciana 154
Wrocanka 158, 369-370
Zrêcin 159
dzwony
Bóbrka 22
Dukla 39-40, 44
Iwonicz 53, 54, 55
Jasionka 57 , 202
Kobylany 60
Kombornia 64
Krosno 102, 105-106, 109, 128, 161
Krocienko Wy¿ne 136
Miejsce Piastowe 139
Odrzykoñ 142
Rogi 149-150
Równe 151, 364
Trzciana 154, 366
Wietrzno 156
Wrocanka 158, 368, 370
Zrêcin 22, 159

kamienice
Dukla 24, 178-179, 373, 397
Korczyna 379
Krosno 17, 69, 129-130, 160, 163, 167,
305-319, 380-382
kaplice (wolnostoj¹ce)
Krosno  Emaus 128, 303
Krosno  jezuitów 131
Krosno  Przemienienia Pañskiego 107
Rogi  w. Anny 149, 362
Trzcinica  w. Jana z Dukli 154, 366367, 391
kaplice cmentarne
Dukla 24
Jedlicze 58
kaplice grobowe
Dukla 31-32, 39
Kombornia 62, 209, 210, 212, 213
Krosno 74, 104, 108, 110, 112-113, 123,
164, 221, 226, 235, 265, 266, 268,
270, 271, 273, 275-281
kapliczki, krzy¿e i figury przydro¿ne
Kombornia 209
Krocienko Wy¿ne 320, 321, 322, 323,
324
Odrzykoñ 148
kielichy mszalne
Bóbrka 22
Iwonicz 54
Kombornia 64
Krosno 103
Wietrzno 156
klasztory i kocio³y klasztorne
Dukla  bernardyni 40-41, 45, 178, 188189, 372
Krosno  franciszkanie 16, 17, 106-112,
123-124, 160, 162, 163, 164, 218,
265-275, 380-382, 395
Krosno  jezuici 67, 85, 102, 125, 126,
129, 131, 152, 153, 381, 382
Krosno  kapucyni 124-125, 129, 145,
298-299, 381, 382

feretrony
Dukla 29, 30

kocio³ki na wodê wiêcon¹
Krosno 102
Krocienko Wy¿ne 135

grodziska
Wietrzno 156

komora celna
Dukla 23, 373

konfesjona³y
Dukla 30, 31
Krosno 235, 244, 289
kocio³y drewniane
Bóbrka 17, 21-22, 173-177, 371, 396,
397
Dukla  w. Marcina 24
Iwonicz 52-53, 54, 200, 374
Jasionka 55
Jedlicze 17, 57-58, 203-206, 376, 397
Kombornia 17, 60-62, 209-213, 378,
396, 397
Korczyna 65-66
Krosno  M.B. nie¿nej i w. Bart³omieja 128
Krosno  w. Ducha 95, 96, 128
Krosno  w. Jakuba 70, 124, 129
Krosno  w. Wojciecha 17, 69, 97, 126,
300-302, 397
Krocienko Wy¿ne 15, 17, 133-135,
320-332, 396
Lubatowa 17, 138, 333-336, 383, 396
Miejsce Piastowe 139, 384, 396
Odrzykoñ 17, 140, 141, 142, 148, 339,
340, 385, 396
Rogi  w. Anny 149, 362, 386
Rogi  w. Bart³omieja 148-149, 360361, 386
Równe 150-151, 388, 396
Targowiska 152-153, 364, 365, 389, 397
Wietrzno 155-156, 392
Wrocanka 157, 368-369, 393, 397
Zrêcin 158, 159, 394, 396
kocio³y murowane
Bóbrka 21, 175
Dukla 16, 24, 25-27, 179, 180-181, 373,
397
Jasionka 55-56, 375
Jedlicze 58
Kobylany 58-59, 377, 397
Kombornia 61
Korczyna 66, 379, 397
Krosno 17, 70-77, 161, 163, 164, 217,
218, 219, 220-247, 380, 382, 395,
397
Krocienko Wy¿ne 133
Lubatowa 138, 335
Miejsce Piastowe 139
Odrzykoñ 140-141
Równe 151
Wrocanka 157
Zrêcin 159
kowalstwo artystyczne
Dukla 36-37, 44, 51, 184, 191, 192, 199
Iwonicz 54
Kombornia 62, 214
Krosno 102, 123, 275, 283, 296-297
Krocienko Wy¿ne 134, 135, 329-332
Odrzykoñ 141, 142, 340
Rogi 149

kropielnice
Dukla 36, 44
Krosno 246, 301
Odrzykoñ 142, 146, 357
Wietrzno 156
krucyfiksy
Dukla 30, 41
Iwonicz 54
Krosno 77, 89, 125, 235, 242, 250
Krocienko Wy¿ne 135, 321
Odrzykoñ 141
Rogi 360
krypty grobowe
Dukla 39
Krosno 90-91, 92, 104-105, 109, 123,
232, 258
lawaterze
Dukla 36
Krosno 102, 294-295
Odrzykoñ 146, 357
lichtarze
Dukla 36
Kombornia 63
Krosno 104, 236
malarstwo monumentalne
Bóbrka 21, 176-177
Dukla 26, 27, 28, 49, 184, 185
Iwonicz 54, 200
Krosno 74, 75, 76, 112, 119, 125, 126,
234-239, 247, 282, 284, 288, 289
Krocienko Wy¿ne 327-328
Rogi 149, 360-361, 362
Targowiska 152
malarstwo na blasze
Krosno 83, 92, 248
Wrocanka 157
malarstwo na p³ótnie
Dukla 28, 29, 30, 45-46, 50, 197
Iwonicz 54
Kombornia 63
Krosno 77, 81, 82, 83, 84, 85-86, 88,
98, 100, 113-116, 125, 127, 131,
161, 233-239, 241, 244, 246, 253,
279-281
Odrzykoñ 141
Rogi 360-361
Targowiska 152
Wrocanka 158
malarstwo portretowe
Dukla 27, 29, 45-46, 197
Kombornia 63
Krosno 78, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 92,
113-116, 124, 126, 131, 161, 248,
255, 279-281

malarstwo tablicowe
Krosno 79, 80-81, 83, 84-85, 86, 97, 98,
99, 107, 126-127, 233, 236, 240,
249, 255, 397
Krocienko Wy¿ne 135
Miejsce Piastowe 139
Odrzykoñ 147
Rogi 149
Wietrzno 155-156
monstrancje
Bóbrka 22
Dukla 36, 44
Iwonicz 54
Kombornia 64
Krosno 81-82, 103, 104
nagrobki i epitafia
Dukla 31-35, 42-44, 46, 184, 187
Kobylany 59
Kombornia 63-64
Krosno 70, 86, 87, 88, 89-100, 104, 116122, 124, 126, 131, 132, 233, 254,
255-257, 282-293, 295, 397
Trzciana 154-155
nastawy o³tarzowe
Dukla 28, 29, 41, 183, 185
Iwonicz 54, 200
Kombornia 61, 63
Krosno 71, 77-79, 88, 109, 113, 125,
126-127, 128, 233, 235-238, 240244, 252, 282, 284, 290, 302, 397
Krocienko Wy¿ne 135, 327
Miejsce Piastowe 139
Rogi 149, 360-361
Targowiska 152
Zrêcin 159
obeliski
Krosno 132
organy i prospekty
Bóbrka 22
Dukla 24, 26, 31
Krosno 71, 77, 234
Krocienko Wy¿ne 328
Zrêcin 159
pacyfika³y
Krosno 103
parki i ogrody
Dukla 50-51, 191, 198, 199, 372-373
Iwonicz Zdrój 201, 374
Jedlicze 376
Kombornia 61, 207-208
Korczyna 379
Krosno 129, 131, 381, 382
Rogi 387
Wrocanka 393
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pascha³y
Krosno 101, 126, 131, 233
plebanie
Bóbrka 371
Dukla 179, 180, 373
Iwonicz 374
Jasionka 375
Jedlicze 376
Kobylany 377
Kombornia 209, 378
Korczyna 379
Krosno 71, 106, 263, 264, 380, 382
Lubatowa 383
Miejsce Piastowe 384
Odrzykoñ 385
Rogi 386
Równe 388
Targowiska 389
Wrocanka 393

sklepienia
Dukla 24, 25, 26, 28, 41, 45, 48, 185
Jasionka 56
Kobylany 59
Kombornia 62
Krosno 68, 71, 73, 74, 75-76, 109, 111,
125, 129, 130, 131, 233-238, 275,
277, 289, 309-313, 316, 318
Krocienko Wy¿ne 137
Odrzykoñ 145, 146

portale i odrzwia
Bóbrka 21, 22, 176-177
Dukla 27, 29, 186
Kombornia 63
Krosno 74, 112, 130, 131, 221, 226, 275,
304, 313, 317, 319
Krocienko Wy¿ne 134, 135, 329-332
Odrzykoñ 146, 351, 354, 355, 357, 359

stalle i ³awki
Dukla 31, 183
Iwonicz 200
Jedlicze 206
Krosno 81, 100-101, 109, 127-128, 233,
233, 234, 236-239, 245, 246, 302
Krocienko Wy¿ne 328
Rogi 149, 360-361

puszki na komunikanty
Bóbrka 22
Krosno 103

synagoga
Dukla 373

ratusze
Dukla 178-179, 373
Krosno 68
relikwiarze
Dukla 36, 44
Krosno 77
ryngrafy
Jasionka 57
rzeba figuralna drewniana
Dukla 25, 28, 29, 30, 183, 184, 185
Iwonicz 54, 200
Kombornia 63
Krosno 77, 78, 79, 88, 89, 125, 127, 233,
236, 239, 240, 242, 243, 244, 250252, 397
Krocienko Wy¿ne 135, 321, 327
Miejsce Piastowe 139
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Odrzykoñ 141
Rogi 360
Targowiska 153
Zrêcin 159
rzeba figuralna kamienna
Dukla 32, 47, 51, 187, 189, 192
Krosno 90-91, 116, 117, 118, 120-121,
131, 285, 286, 289, 291, 292, 293

szafy zakrystyjne i skrzynie
Dukla 31
Krosno 102, 131
Krocienko Wy¿ne 135
szaty liturgiczne
Bóbrka 22
Dukla 37-39, 45
Jasionka 56-57
Kombornia 64-65, 215
Krosno 102-104, 125, 259
Krocienko Wy¿ne 136
Odrzykoñ 142
Rogi 150
Równe 151
Targowiska 153, 365
Wietrzno 156
Wrocanka 158
szpitale
Krosno 67, 96, 106, 128, 131

sztukaterie
Dukla 50-51
Kombornia 62
Krosno 74, 76, 108, 109, 113, 114, 234,
235, 247, 276-278
tabernakula
Dukla 28
Krosno 77, 233, 236, 237
tablice pami¹tkowe
Bóbrka 22
Dukla 49, 195
Krosno 100, 112, 114-116
Trzciana 154-155
trybularze i ³ódki
Krosno 103
witra¿e
Bóbrka 21
Równe 150, 363
zamki
Dukla 23, 47
Odrzykoñ 17, 69, 125, 137, 143-147,
160, 161, 162, 167, 342-359
Rogi 148
zakrystie i skarbce
Dukla 25, 28
Iwonicz 53
Kombornia 62, 209, 211
Krosno 72-73, 74, 76, 109, 110, 111,
128, 228, 283
Krocienko Wy¿ne 134, 135
Lubatowa 138, 333, 336
Odrzykoñ 140
Rogi 149
Wrocanka 157
Zrêcin 159
zacheusze
Dukla 30
Jasionka 56
Kombornia 63
Targowiska 152
zegary
Dukla 44-45, 46
Kombornia 212
Krosno 71, 102, 131, 260, 261
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1. Bóbrka  dawny koció³ parafialny (zburzony ok. 1907 roku), widok
od po³udniowego zachodu. Akwarela J. Sas-Zubrzyckiego, przed
1907 rokiem, syg. ISPAN 147095
2. Bóbrka  dawny koció³ parafialny (zburzony ok. 1907 roku), widok
od wschodu. Fot. S. Tomkowicz, 25 sierpnia 1898 roku, syg. MNK
f./3683 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
3. Bóbrka  dawny koció³ paraf. (zburzony ok. 1907 roku), widok
od zach., w tle nowy koció³, ukoñczony w 1907 r. Fot. Józef
Bryniarski, ok. 1907 r. ISPAN bez syg.
4. Bóbrka  dawny koció³ parafialny (zburzony ok. 1907 roku), widok
na portal zachodni. Fot. przed 1907 r. syg. ISPAN 147097
5. Bóbrka  dawny koció³ parafialny (zburzony ok. 1907 roku), portal
do zakrystii. Fot. przed 1907 rokiem, syg. ISPAN 147096
6. Dukla  widok miasta od pó³nocy. Rys. A. Gorczyñski, przed 1840,
lit. P. Pillera we Lwowie ok. 1840 r. Reprodukcja wg Przyjaciel
Ludu, R. 7, nr 28, Leszno, 9 stycznia 1841, s. 221
7. Dukla  rynek z ratuszem i podcieniami pierzei wschodniej w tle.
Fotografia wg pocztówki z ok. 1895 r., MHPD, syg. Archiwum
nr 80
8. Dukla  rynek z ratuszem. Pocztówka wydana ok. 1910 roku nak³adem Józefa Wellischa w Dukli, MHPD, syg. Archiwum nr 591
9. Dukla  zespó³ kocio³a parafialnego p.w. w. Marii Magdaleny,
widok od strony pó³nocnej z plebani¹ na pierwszym planie. Pocztówka z ok. 1910 roku, reprodukcja wg reprintu R. Barskiego
10. Dukla  koció³ parafialny p.w. w. Marii Magdaleny, widok od
strony pó³nocnej. Fot. E. wieykowski, ok. 1895 roku, syg. MNK
f./4700/A.p.
11. Dukla  koció³ parafialny p.w. w. Marii Magdaleny, elewacja
pó³nocna. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego, Monografia
Dukli, Kraków 1903, s. 73, fig. 13
12. Dukla  koció³ parafialny p.w. w. Marii Magdaleny, rzut poziomy. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego, Monografia
Dukli, Kraków 1903, s. 75, fig. 14
13. Dukla  fragment ogrodzenia kocio³a parafialnego. Fot. ok. 1895
roku, MNK f./4728/A.p.

14. Dukla  wnêtrze kocio³a parafialnego, widok w kierunku o³tarza
g³ównego. Fot. ok. 1895 r. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego, Monografia Dukli, Kraków 1903, tabl. I (miêdzy s. 78-79)
15. Dukla  wnêtrze kocio³a parafialnego, widok w kierunku kaplicy
pó³nocnej. Z lewej marmurowy nagrobek Franciszka Stadnickiego, obecnie przeniesiony do kruchty zachodniej. Fot. ok. 1893
roku, syg. MNK f./3912/A.p.
16. Dukla  wnêtrze kocio³a parafialnego, widok z chóru muzycznego w kierunku o³tarza g³ównego. Fot. Stanis³aw Tomkowicz,
1893 rok, syg. MNK f./3893/A.p.
17. Dukla  wnêtrze kocio³a parafialnego, system belkowania nawy.
Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego, Monografia Dukli,
Kraków 1903, s. 77, fig. 15
18. Dukla  wnêtrze kocio³a parafialnego, panoplia w supraporcie
wejcia do zakrystii. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego,
Monografia Dukli, Kraków 1903, s. 65, fig. 11
19. Dukla  koció³ parafialny, nagrobek Marii Amalii z Brühlów
Mniszchowej. Fot. S. Tomkowicz, 3 sierpnia 1893 roku, syg.
MNK f./6635 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
20. Dukla  koció³ i klasztor bernardynów, widok od zachodu. Pocztówka z ok. 1910, roku reprodukcja wg reprintu R. Barskiego
21. Dukla  fasada po³udniowa kocio³a bernardynów. Reprodukcja
wg pracy E. wieykowskiego, Monografia Dukli, Kraków 1903,
s. 139, fig. 32
22. Dukla  klasztor bernardynów, ¿elazne szczypce do op³atków.
Reprodukcja wg pracy J. Mycielskiego, Dawne op³atki polskie,
SKHS, t. VI, 1900, s. LXXV-LXXVI, fig. 47-48
23. Dukla  dawny pa³ac Mniszchów, widok od strony dziedziñca
frontowego. Pocztówka z ok. 1906 roku, MHPD, syg. Archiwum
nr 244
24. Dukla  ogród i oficyny pa³acowe od strony pó³nocno-zachodniej.
Pocztówka wydana nak³adem Józefa Wellischa w Dukli, ok. 1906,
MHPD, syg. Archiwum nr 240
25. Dukla  brama prowadz¹ca w kierunku stajni i wozowni (obecnie
nie istnieje), w g³êbi oficyna pó³nocna i pa³ac. Fot. E. wieykowski (?), ok. 1895, syg. MNK f./4701/A.p. [z daru E. wieykowskiego]
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26. Dukla  pó³nocna oficyna pa³acu Mniszchów. Pocztówka wydana ok. 1920 przez Akropol Kraków, MHPD, syg. Archiwum
nr 242
27. Dukla  po³udniowa oficyna pa³acu Mniszchów. Pocztówka
wydana ok. 1920 roku przez Akropol Kraków, MHPD, syg.
Archiwum nr 243
28. Dukla  dawny pa³ac Mniszchów, rzut poziomy parteru. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego, Monografia Dukli, Kraków 1903, s. 38, fig. 3
29. Dukla  dawny pa³ac Mniszchów, rzut poziomy I piêtra. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego, Monografia Dukli, Kraków 1903, s. 45, fig. 5
30. Dukla  dawny pa³ac Mniszchów, rzut poziomy II piêtra. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego, Monografia Dukli, Kraków 1903, s. 47, fig. 6
31. Dukla  dawny pa³ac Mniszchów, marmurowa p³yta inskrypcyjna z 1709 r. Reprodukcja wg pracy E. wieykowskiego, Monografia Dukli, Kraków 1903, s. 37, fig. 2
32. Dukla  wewnêtrzna klatka schodowa pa³acu (obecnie nie istnieje). Fot. E. wieykowski, ok. 1895 roku, syg. MNK f./4729/A.p.
33. Dukla  wnêtrze salonu pa³acowego. Fotografia z ok. 1910 roku,
siedz¹ od lewej: (1) Adam Mêciñski, (4) Józefa Mêciñska, pierwszy z prawej  rezydent Zdzis³aw Stoiñski, MHPD, bez syg.
34. Dukla  ogród pa³acowy Mniszchów. Litografia M. Jab³oñskiego
z 1852 roku (rys. z natury i na kamieniu Maciej Bogusz Stêczyñski), orygina³ ze zbiorów graficznych Zak³adu Narodowego im.
Ossoliñskich we Wroc³awiu. Fotokopia MHPD, bez syg.
35. Dukla  pó³nocna brama ogrodu pa³acowego Mniszchów. Fot.
E. wieykowski (?), ok. 1895 roku, syg. MNK f./4702/A.p.
36. Iwonicz  wnêtrze drewnianego kocio³a parafialnego, widok
w kierunku kaplicy po³udniowej. Fot. ok. 1910 roku, syg. MNK
f./2603/A.p.
37. Iwonicz Zdrój  nie zrealizowany kryty chodnik zaprojektowany
ok. 1875 roku przez arch. Tomasza Pryliñskiego, na zlecenie w³aciciela Zdroju  Micha³a hr. Za³uskiego. Fotokopia, syg. MNK
f./3895/A.p.
38. Iwonicz Zdrój  Stary Pa³ac, z prawej Dom pod Góralem
(obecnie nieistniej¹cy). Fot. ok. 1880 roku, MPK, syg. MOKADA-222
39. Jasionka  koció³ parafialny, inskrypcja z czapy gotyckiego dzwonu. Rys. wg pracy T. Szyd³owskiego, Dzwony starodawne , Kraków 1922, s. 24, tabl. VII
40. Jedlicze  fragment ma³omiasteczkowej zabudowy dawnego rynku
(obecnie nie istniej¹cej). Fot. przed rokiem 1910, MPK, syg.
MOK-AFH-1178
41. Jedlicze  widok w kierunku rynku i dawnego zespo³u kocielnoplebañskiego (w g³êbi, po prawej), na pierwszym planie budynek
szko³y powszechnej. Fot. przed rokiem 1910, MPK, syg. MOKAFH-1195
42. Jedlicze  widok od pó³nocy w kierunku zespo³u kocielno-plebañskiego (koció³ i dzwonnica rozebrane w 1931 roku). Fot.
przed rokiem 1910, MPK, syg. MOK-AFH-1187
43. Jedlicze  dawny koció³ parafialny (rozebrany w 1931 roku),
widok od strony zabudowañ plebañskich. Fot. ok. 1920, IHS UJ,
bez syg.
44. Jedlicze  dawny koció³ parafialny, rysunek boku ³awki kolatorskiej (przeniesionej do wnêtrza kocio³a nowego). Rys. ok. 1910,
sporz¹dzony na potrzeby wydawnictwa F. Kopery i L. Lepszego,
Kocio³y drewniane Galicji Zachodniej. Orygina³ w zbiorach
Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, syg. MNK 620
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45. Jedlicze  wnêtrze kocio³a parafialnego (rozebranego w 1931
roku), widok w kierunku chóru muzycznego. Fot. ok. 1930 roku,
ISPAN, bez syg.
46. Kombornia  dwór Urbañskich, widok od strony dziedziñca. Fot.
ok. 1930 roku, IHS UJ, bez syg.
47. Kombornia  dwór Urbañskich, widok od strony ogrodu. Fot. ok.
1930 roku, IHS UJ, bez syg.
48. Kombornia  koció³ paraf. (zburzony w 1932 roku), rzut poziomy. Rys. arch. I. Gyurkowitsa ok. 1925. Reprodukcja wg pracy
Z. Hornunga, Koció³ drewniany w Komborni, Biuletyn Historii
Sztuki i Kultury, 1949, nr 3-4, s. 362, ryc. 236
49. Kombornia  zespó³ kocielno-plebañski, widok od po³udniowego wschodu (koció³ zburzony w 1932 roku). Fot. ok. 1920 roku,
IHS UJ, bez syg.
50. Kombornia  koció³ parafialny (zburzony w 1932 roku), przekrój pod³u¿ny. Rys. arch. I. Gyurkowitsa ok. 1925. Reprodukcja
wg pracy Z. Hornunga, Koció³ drewniany w Komborni, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 1949, nr 3-4, s. 362, ryc. 237
51. Kombornia  koció³ parafialny (zburzony w 1932 roku), przekrój poprzeczny oraz elewacja zachodnia. Rys. ok. 1925 roku.
Reprodukcja wg pracy Z. Hornunga, Koció³ drewniany w Komborni, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 1949, nr 3-4, s. 363,
ryc. 238-239
52. Kombornia  koció³ parafialny (zburzony w 1932 roku), widok
od pó³nocnego wschodu. Fot. ok. 1920 roku, ISPAN 9756
53. Kombornia  koció³ parafialny (zburzony w 1932 r.), widok od
po³udniowego wschodu. Fot. ok. 1920 roku, ISPAN 9757
54. Kombornia  koció³ parafialny (zburzony w 1932 roku), widok
od wschodu na apsydê prezbiterium. Fot. ok. 1920 roku, IHS UJ,
bez syg.
55. Kombornia  okucie drzwi po³udniowych kocio³a parafialnego
(zburzonego w 1932 roku) Rys. J. Sas-Zubrzyckiego, wg pracy
Styl nadwilañski , Kraków 1910, s. 117, rys. 141
56. Kombornia  obite blach¹ i okute drzwi w zakrystii kocio³a paraf.
(zburzonego w 1932 roku) Rys. J. Sas-Zubrzyckiego, wg pracy
Styl nadwilañski , Kraków 1910, s. 14, rys. 14
57. Kombornia  zawias drzwi po³udniowych kocio³a parafialnego
(zburzonego w 1932 roku) Rys. J. Sas-Zubrzyckiego, wg pracy
Styl nadwilañski , Kraków 1910, s. 170, rys. 196
58. Kombornia  koció³ parafialny, zaginiony ornat gobelinowy
manufaktury Romerów w Biedziadce (1760-1790). Fot. ok. 1920
roku, IHS UJ, bez syg.
59. Krosno  widok miasta zamieszczony w dziele G. Brauna i F. Hogenberga, Civitates orbis terrarum, wg. wyd. z 1618 r., Amsterdam 1965, ks. VI, nr 46
60. Krosno  widok miasta, miedzioryt E. Dahlberga, zamieszczony
w dziele S. Puffendorfa, De rebus a Carolo Gustavo gestis, 1656.
Reprodukcja WUOZ, syg. 2477
61. Krosno  widok miasta od strony po³udniowo-zachodniej w latach
czterdziestych XIX w. Chromolitografia Józefa Zahradniczka wed³ug rysunku Rudolfa Alta, druk. A. Leykuma w Wiedniu, syg.
MNK ewid. III/13872
62. Krosno  panorama miasta od wschodu (spod kocio³a w. Wojciecha). Rys. Stefana Matejki z 1890 roku, OGiK BJ, syg. I.R.
4759, teka 92II, (SwW£)
63. Krosno  widok miasta od pó³nocy, w kierunku kocio³a farnego
i pa³acu biskupiego. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku,
syg. MNK r. a. 1483/13, (SwW£)
64. Krosno  zespó³ kocio³a farnego od po³udniowego zachodu,
akwarela Seweryna Bieszczada, ok. 1890. Reprodukcja R. Kaski
z 1911 roku, WUOZ, syg. teki 3377

65. Krosno  koció³ farny, widok od po³udnia. Fotografia ok. 1925,
ze zbiorów Andrzeja Kosieka w Kronie
66. Krosno  zespó³ kocio³a farnego od po³udniowego zachodu. Fot.
ok. 1895 (po 1893), IHS UJ, bez syg.
67. Krosno  koció³ farny, dawna wie¿yczka sygnaturki zburzona
w roku 1903. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego, wg pracy Skarb architektury , t. 2, 1909-1910, tabl. 132
68. Krosno  koció³ farny, fasada zachodnia po restauracji przeprowadzonej w pocz¹tkach XX wieku. Fot. R. Kaska, 1911 rok, WUOZ,
syg. teki 3377
69. Krosno  koció³ farny, widok od pó³nocnego wschodu, w kierunku kaplicy w. Anny. Fot. R. Kaska, 1911 rok, WUOZ, syg. teki
3377
70. Krosno  koció³ farny, widok od po³udniowego wschodu, w kierunku kaplicy . Piotra i Paw³a. Fot. R. Kaska, 1911 rok, WUOZ,
syg. teki 3377
71. Krosno  koció³ farny, po³udniowa elewacja kaplicy M.B. Szkaplerznej. Fot. R. Kaska, 1911 rok, WUOZ, syg. teki 3377
72. Krosno  koció³ farny, apsyda prezbiterium i wschodnia ciana
zakrystii po pracach restauratorskich z pocz. XX wieku. Fot.
R. Kaska, 1911 rok, WUOZ, syg. teki 3377
73. Krosno  koció³ farny, rzut poziomy wg pomiaru Wiktora
Sikorskiego z 1899 roku. Fotokopia Ignacego Kriegera, syg. MNK
f./5138/A.p. [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
74. Krosno  koció³ farny, przekrój wzd³u¿ny i przekroje poprzeczne wg pomiaru Wiktora Sikorskiego z 1899 roku. Fotokopia Ignacego Kriegera, syg. MNK f./5137/A.p. [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
75. Krosno  koció³ farny, elewacje i okna prezbiterium wg pomiaru Wiktora Sikorskiego z 1899 roku. Fotokopia Ignacego Kriegera, syg. MNK f./5140/A.p. [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
76. Krosno  koció³ farny, rzut poziomy i przekrój przez posadzkê
prezbiterium wg pomiaru Wiktora Sikorskiego z 1899 roku. Fotokopia ISPAN syg. 121380
77. Krosno  koció³ farny, widok wnêtrza prezbiterium, obraz olejny Aleksandra Gryglewskiego malowany z natury w 1877 roku,
MNK nr inw. IIa 933, nr neg. 6x6/36.843
78. Krosno  koció³ farny, widok wnêtrza nawy. Rys. Aleksandra
Gryglewskiego (o³ówek lawowany akwarel¹), 1876 rok, syg.
MNK III-r.a. 760
79. Krosno  koció³ farny, widok wnêtrza kaplicy . Piotra i Paw³a.
Rys. Aleksandra Gryglewskiego, o³ówek, 1877 rok, MPK, syg.
MOK-Art-14
80. Krosno  koció³ farny, widok wnêtrza prezbiterium (stan przed
modernizacj¹ z pocz. XX wieku). Fot. S. Tomkowicz, 1892 rok,
syg. MNK f./3585 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
81. Krosno  koció³ farny, wnêtrze prezbiterium. Fot. R. Kaska, 1911
rok, WUOZ, syg. teki 3377
82. Krosno  koció³ farny, widok z nawy w kierunku prezbiterium.
Fot. ok. 1915 roku, MNK f./5082/A.p.
83. Krosno  koció³ farny, wnêtrze nawy z ambon¹. Fot. R. Kaska,
1911 rok, WUOZ, syg. teki 3377
84. Krosno  koció³ farny, o³tarz M. B. Mansjonarskiej. Fot. ok. 1915
roku, IHS UJ, bez syg.
85. Krosno  koció³ farny, nastawa o³tarza Siedmiu Sakramentów.
Fot. S. Tomkowicz, 22 lipca 1902 roku, syg. MNK f./15718 [z legatu S. Tomkowicza]
86. Krosno  koció³ farny, wnêtrze kaplicy w. Anny z przeniesionym tam  z prezbiterium  o³tarzem Ecce Homo (obecnie w zbio-

rach Muzem Narodowego w Krakowie). Fot. R. Kaska, 1911 rok,
WUOZ, syg. teki 3377
87. Krosno  koció³ farny, o³tarz boczny u wejcia do kaplicy w.
Anny. Fot. R. Kaska, 1911 rok, WUOZ, syg. teki 3377
88. Krosno  koció³ farny, barokowy o³tarz w kaplicy w. Anny. Po
lewej  o³tarz Ecce Homo, translokowany z prezbiterium. Fot.
R. Kaska, 1911 rok, WUOZ, syg. teki 3377
89. Krosno  koció³ farny, stalla kolatorska Roberta Wojciecha Porcjusza. Fot. R. Kaska, 1911 rok, WUOZ, syg. teki 3377
90. Krosno  koció³ farny, wnêtrze kruchty po³udniowej przy kaplicy . Piotra i Paw³a (jeszcze z posadzk¹ kamienn¹), widok na
obraz Cztery rzeczy ostateczne. Fot. L. Lepszy, 1908 rok, syg.
ISPAN 10382
91. Krosno  koció³ farny, fragment sztukatorskiej dekoracji kopu³y
kaplicy . Piotra i Paw³a. Fot. Stanis³aw Tomkowicz (?), ok.
1900 roku, syg. MNK f./4568/A.p.
92. Krosno  koció³ farny, szkic portretów Roberta Wojciecha Porcjusza i Anny z Hesnerów Porcjuszowej. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK r. a. 1483/7, (SwW£)
93. Krosno  koció³ farny, gotycki obraz tablicowy Koronacji Marii, z ok. 1480 roku. Fot. ok. 1890 roku, syg. MNK f./9073 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
94. Krosno  koció³ farny, pónogotycka rzeba drewniana wiêtej
Trójcy (od 1915 roku w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie). Rys. Stefana Matejki z 1890 roku, OGiK BJ, syg. I.R.
4761, teka 92II, (SwW£)
95. Krosno  koció³ farny, pónogotycka rzeba drewniana wiêtej
Trójcy (od 1915 roku w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie). Fot. po 1915 roku, syg. MNK f./7449
96. Krosno  koció³ farny, pónogotycka rzeba drewniana Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem z pocz¹tku XVI wieku w strefie rodkowej nastawy o³tarza bocznego w nawie. Fot. S. Tomkowicz, 1892
rok, syg. MNK f./8349 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
97. Krosno  koció³ farny, obraz w. Kazimierza. Fot. S. Tomkowicz, 1892 rok, syg. MNK f./8415 [z legatu S. Tomkowicza]
98. Krosno  koció³ farny, pónogotycka p³yta nagrobna biskupa
Stanis³awa Tar³y. Reprodukcja wg ¯egoty Paulego, Staro¿ytnoci
galicyjskie, Lwów 1838-1840, s. 15
99. Krosno  koció³ farny, szkic fragmentu niezachowanego epitafium biskupa Stanis³awa Tar³y. Reprodukcja wg ¯egoty Paulego,
Staro¿ytnoci galicyjskie, Lwów 1838-1840, s. 14
100. Krosno  koció³ farny, epitafium Katarzyny £opackiej. Rys.
W. Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK r. a. 1483/9, (SwW£)
101. Krosno  koció³ farny, nagrobek Jana i Zofii Skotnickich (po
roku 1620) przy po³udniowej cianie prezbiterium. Fot. J. Zaj¹czkowski, po 1899 roku, syg. MNK f./6588 [z legatu Stanis³awa
Tomkowicza]
102. Krosno  koció³ farny, na pierwszym planie widoczne dwa zejcia do krypt grobowych, od 1912 roku zas³oniête now¹ posadzk¹. Pocztówka z 1905 roku, wydana w Kronie przez Leokadiê
Kotulow¹
103. Krosno  koció³ farny, pónogotycki ornat czerwony. W XX
w. altembasowe boki rozdzielono i doszyto do innej kolumny,
za haftowan¹ kolumnê przeniesiono na nowy aksamit. Fot.
S. Tomkowicz, ok. 1890 roku, syg. MNK f./16682 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
104. Krosno  dzwonnica kocio³a farnego. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego (wg fotografii z 1860 roku), zamieszczony w pracy Skarb architektury , t. 3, 1910-1911, tabl. 246. Podpis poni¿ej: Dzwonnica
przy kociele parafialnym w Kronie, odtworzona na podstawie
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starej fotografii z r. 1860.  Kopu³a i latarnia by³y z drzewa, gontami kryte.  Otwory latarni pomiêdzy s³upkami zwieñczenia by³y
dwuna³êczami. Pod gzymsem koronuj¹cym na osi wie¿y wystêpuje wspornik nie pole.
105. Krosno  dzwonnica kocio³a farnego. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK r. a. 1483/8, (SwW£)
106. Krosno  dzwonnica kocio³a farnego, projekt restauracji he³mu opracowany przez T. Stryjeñskiego w 1888 roku, ISPAN, syg.
121383
107. Krosno  dzwonnica kocio³a farnego, po pracach restauratorskich he³mu wyk. wg projektu Tadeusza Stryjeñskiego, widok od
zachodu. Fot. R. Kaska, 1911 rok, WUOZ, syg. teki 3377
108. Krosno  dzwonnica kocio³a farnego, po pracach restauratorskich he³mu wyk. wg projektu Tadeusza Stryjeñskiego, widok od
pó³nocnego zachodu. Fot. R. Kaska, 1911 rok, WUOZ, syg. teki
3377
109. Krosno  koció³ franciszkanów, widok fasady zachodniej, wg
litografii z 1835 roku, OGiK BJ, syg. J. 9876 (1477)
110. Krosno  plan kocio³a i klasztoru franciszkanów z 1788 roku,
rzut poziomy piwnic, parteru i pierwszego piêtra, APK Oddzia³
I na Wawelu  Teki Schneidera 821, plan 705
111. Krosno  plan kocio³a i klasztoru franciszkanów z 1788 roku,
przekroje poprzeczne przez nawê kocio³a oraz skrzyd³a klasztoru, APK Oddzia³ I na Wawelu  Teki Schneidera 821, plan 705
112. Krosno  konwent franciszkanów, widok od p³d. wschodu. Fot.
J. Zaj¹czkowskiego (?), ok. 1900, syg. MNK f./4209/A.p. [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
113. Krosno  koció³ franciszkanów, widok od po³udnia na fasadê
zachodni¹, przed jej restauracj¹, przeprowadzon¹ w latach 19031904, pod kierunkiem T. Stryjeñskiego. Fot. J. Zaj¹czkowskiego
(?), ok. 1900 roku , syg. MNK f./4208/A.p. [z legatu Stanis³awa
Tomkowicza]
114. Krosno  koció³ franciszkanów, widok od po³udnia na fasadê
zachodni¹, przed jej restauracj¹ przeprowadzon¹ w latach 19031904 pod kierunkiem T. Stryjeñskiego. W g³êbi ulica Franciszkañska oraz zabudowa wschodniej pierzei rynku. Fot. J. Zaj¹czkowskiego (?), ok. 1900, syg. MNK f./4909/A.p. [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
115. Krosno  koció³ franciszkanów, pomiar fasady frontowej przed
restauracj¹ 1903-1904. Rys. J. Sas-Zubrzycki, reprodukcja wg
pracy Styl nadwilañski , Kraków 1910, s. 109, rys. 133
116. Krosno  koció³ franciszkanów, fasada zachodnia w trakcie prac
restauratorskich prowadzonych pod kierunkiem Tadeusza Stryjeñskiego. Fot. 1903 rok, ze zbiorów Klasztoru OO. Franciszkanów
w Kronie
117. Krosno  koció³ franciszkanów, widok na elewacjê pó³nocn¹,
w trakcie prac restauratorskich, prowadzonych pod kierunkiem
Tadeusza Stryjeñskiego. Fot. ok. 1903 rok, syg. MNK f./4903/
A.p. [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
118. Krosno  koció³ franciszkanów, elewacja p³n. Widoczne nowo¿ytne okna (w prezbiterium i nawie) usuniête podczas restauracji.
Fot. ok. 1903, syg. MNK f./4904/A.p. [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
119. Krosno  koció³ franciszkanów, po³udniowa elewacja prezbiterium oraz fragment kaplicy M.B. Ró¿añcowej, po restauracji
przeprowadzonej pod kierunkiem T. Stryjeñskiego. Fot. ok. 1904
roku, syg. MNK f./4911/A.p. [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
120. Krosno  koció³ franciszkanów, fasada zachodnia po restauracji przeprowadzonej pod kierunkiem Tadeusza Stryjeñskiego. Fot.
J. Zaj¹czkowski, 1903 rok, syg. MNK f./4910/A.p. [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
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121. Krosno  koció³ franciszkanów, portal do kaplicy Owiêcimów,
z lewej w g³êbi fragment barokowego parapetu chóru muzycznego (obecnie zast¹pionego nowszym). Fot. S. Tomkowicz, maj
1892 roku, syg. MNK f./3755 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
122. Krosno  koció³ franciszkanów, wnêtrze kaplicy Owiêcimów,
widok na fragment dekoracji sztukatorskiej Jana Chrzciciela Falconiego. Fot. S. Tomkowicz, maj 1892 roku, syg. MNK f./6878
[z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
123. Krosno  koció³ franciszkanów, dekoracja sztukatorska czaszy
kopu³y kaplicy Owiêcimów, dzie³o Jana Chrzciciela Falconiego. Fot. S. Tomkowicz, maj 1892 roku, syg. MNK f./7033 [z legatu
Stanis³awa Tomkowicza]
124. Krosno  koció³ franciszkanów, fragment dekoracji sztukatorskiej kopu³y kaplicy Owiêcimów. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego, reprodukcja wg pracy Skarb architektury , t. 4, Kraków 19131916, tabl. 398
125. Krosno  koció³ franciszkanów, obraz Wskrzeszenie Piotrowina
w nastawie o³tarza kaplicy Owiêcimów. Fot. M. Pawlikowski
ok. 1900 roku, IHS UJ, bez syg.
126. Krosno  koció³ franciszkanów, portret Stanis³awa Owiêcima, w kaplicy Owiêcimów. Fot. ok. 1900, IHS UJ, bez syg.
127. Krosno  koció³ franciszkanów, portret Anny Owiêcimówny,
w kaplicy Owiêcimów. Fot. ok. 1900, IHS UJ, bez syg.
128. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Jana Kamienieckiego d³uta Jana Marii Padovano. Fot. S. Tomkowicz, maj 1892 roku,
syg. MNK f./6882 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
129. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Jadwigi z W³odków
Firlejowej, d³uta Jana Reitino. Z lewej pónogotyckie kowalskie
drzwi wejcia do zakrystii (niezachowane). Fot. S. Tomkowicz,
15 wrzenia 1896 roku, syg. MNK f./6568 [z legatu Stanis³awa
Tomkowicza]
130. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobki Firlejowej i Kamienieckiego przy pó³nocnej cianie prezbiterium. Fot. S. Tomkowicz (?) maj 1892, syg. MNK f./6608 [depozyt S. Cerchy]
131. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Jana i El¿biety Jêdrzejowskich. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku, OGiK BJ, syg. I.R.
4752, teka 92II, (SwW£)
132. Krosno  koció³ franciszkanów, p³yta z nagrobka Jana Jêdrzejowskiego. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku, OGiK BJ, syg. I.R.
4753, teka 92II, (SwW£)
133. Krosno  koció³ franciszkanów, p³yta z nagrobka El¿biety
Jêdrzejowskiej. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku, OGiK BJ, syg.
I.R. 4754, teka 92II, (SwW£)
134. Krosno  koció³ franciszkanów, detale nagrobka Jêdrzejowskich
oraz kartusze bramy pa³acu biskupiego. Rys. Stefana Matejki
z 1890 roku, OGiK BJ, syg. I.R. 4751, teka 92II, (SwW£)
135. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Jana i El¿biety Jêdrzejowskich. Fot. S. Tomkowicz, 15 wrzenia 1896 roku, syg.
MNK f./6583 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
136. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Jana i El¿biety Jêdrzejowskich. Fot. L. Lepszy, 1908 rok, syg. ISPAN 10399
137. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Barbary z Kamienieckich Mniszchowej d³uta Jakuba Trwa³ego. Fot. S. Tomkowicz, maj 1892 roku, syg. MNK f./6868 [z legatu Stanis³awa
Tomkowicza]
138. Krosno  koció³ franciszkanów, nagrobek Barbary z Kamienieckich Mniszchowej. Rys. wg W³adys³awa £oziñskiego, Sztuka
lwowska w XVI i XVII wieku , Lwów 1898, s. 124, il. 64
139. Krosno  koció³ franciszkanów, p³yta z nagrobka Barbary z Kamienieckich Mniszchowej. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku,
OGiK BJ, syg. I.R. 4755, teka 92II, (SwW£)

140. Krosno  koció³ franciszkanów, detale nagrobka Barbary z Kamienieckich Mniszchowej. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku,
OGiK BJ, syg. I.R. 4756, teka 92II, (SwW£)
141. Krosno  koció³ franciszkanów, gotycka nisza lavabo w zakrystii
oraz p³ycina z herbem Sulima. Rys. W³adys³awa Malakiewicza
z 1890 roku, syg. MNK r. a. 1483/5, (SwW£)
142. Krosno  koció³ franciszkanów, zbiornik lavabo w zakrystii.
Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK r. a.
1483/3, (SwW£)
143. Krosno  koció³ franciszkanów, fragment zwieñczenia nagrobka Jana Kamienieckiego. Rys. Jana Sas-Zubrzyckiego z 1902 roku,
reprodukcja wg pracy Skarb architektury , t. 3, Kraków 19101911, tabl. 257
144. Krosno  koció³ franciszkanów, tarcza przy zamku drzwi do
zakrystii. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego, wg pracy Styl nadwilañski , Kraków 1910, s. 49, rys. 67
145. Krosno  koció³ franciszkanów, schodkowy krenela¿ fasady
zachodniej. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego z 1902 roku, reprodukcja
wg pracy Styl nadwilañski , Kraków 1910, s. 112, rys. 136
146. Krosno  koció³ franciszkanów, ko³atka drzwi zakrystii. Rys.
J. Sas-Zubrzyckiego z 1902 roku, wg pracy Styl nadwilañski ,
Kraków 1910, s. 49, rys. 66
147. Krosno  koció³ franciszkanów, szczegó³ kraty drzwi zachodnich kocio³a. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg.
MNK r. a. 1483/9, (SwW£)
148. Krosno  koció³ franciszkanów, drzwi zachodnie oraz fragment
kraty (dzi wymienionej na now¹). Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK r. a. 1483/9, (SwW£)
149. Krosno  koció³ i klasztor kapucynów. Fot. ok. 1907 roku, MPK,
bez syg.
150. Krosno  zabudowa dawnego Przedmiecia Wy¿szego, z kocio³em i klasztorem kapucynów w g³êbi. Po prawej, na brzegu Wis³oka  mur klasztoru franciszkanów. Fot. ok. 1908 roku, MPK, syg.
MOK-AFM-1190
151. Krosno  widok na wzgórze z drewnianym kocio³em p.w. w.
Wojciecha. Rys. Józefa Mehoffera z 1890 roku, (SwW£), w³asnoæ Ryszarda Mehoffera  wnuka artysty
152. Krosno  drewniany koció³ p.w. w. Wojciecha, widok na fasadê frontow¹, przed gruntown¹ przebudow¹, przeprowadzon¹ wg
planów T. Stryjeñskiego, w roku 1903. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK r. a. 1483/12, (SwW£)
153. Krosno  wnêtrze kocio³a p.w. w. Wojciecha, przed gruntowan¹ przebudow¹, przeprowadzon¹ wg planów Tadeusza Stryjeñskiego, w roku 1903. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku, OGiK
BJ, syg. I.R. 4757, teka 92II, (SwW£)
154. Krosno  kaplica Emaus, przed gruntown¹ przebudow¹ przeprowadzon¹ w 1930 roku. Fot. 1913 rok, IHS UJ, bez syg.
155. Krosno  dawny pa³ac biskupi, widok na elewacjê frontow¹.
Fot. L. Lepszy, ok. 1908 roku, syg. MOK-AFH-1185
156. Krosno  wschodni fragment po³udniowej pierzei rynku, z kamienic¹ wójtowsk¹ w centrum. Fot. Jan Paczosiñski z Sanoka,
ok. 1880 roku, MPK, syg. MOK-AFM-3048
157. Krosno  zachodni fragment po³udniowej pierzei rynku (obecnie gruntownie przebudowanej). Rys. Józefa Mehoffera z 1890
roku, (SwW£), w³asnoæ Ryszarda Mehoffera  wnuka artysty
158. Krosno  wschodni fragment pó³nocnej pierzei rynku. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK r. a. 1483/4,
(SwW£)
159. Krosno  wschodni fragment pó³nocnej pierzei rynku. Fot.
L. Lepszy (?), 1908 rok, syg. ISPAN 10405

160. Krosno  fragment zachodniej pierzei rynku, z murowanymi
podcieniami rozebranymi po roku 1893 (widok od obecnej ulicy
Kazimierza Wielkiego). Rys. Stefana Matejki z 1890 roku, OGiK
BJ, syg. I.R. 4750, teka 92II, (SwW£)
161. Krosno  fragment zachodniej pierzei rynku, z murowanymi podcieniami rozebranymi po roku 1893. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK r. a. 1483/1, (SwW£)
162. Krosno  naro¿nik parterowej kamienicy podcieniowej w zachodniej czêci pierzei po³udniowej rynku, przed gruntowan¹
przebudow¹ i nadbudow¹, zrealizowan¹ wg planów Jana SasZubrzyckiego ok. 1910 roku. Rys. W³adys³awa Malakiewicza
z 1890 roku, syg. MNK r. a. 1483/3, (SwW£)
163. Krosno  fragment wschodniej pierzei rynku. Fot. przed rokiem
1910, MPK, syg. MOK-AFM-1193
164. Krosno  wnêtrza podcieni w zachodniej czêci pierzei po³udniowej. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK
r. a. 1483/14, (SwW£)
165. Krosno  wnêtrza podcieni we wschodniej czêci pierzei pó³nocnej. Rys. Józefa Mehoffera z 1890 roku, (SwW£), w³asnoæ
Ryszarda Mehoffera  wnuka artysty
166. Krosno  wnêtrze podcieni kamienicy wójtowskiej. Litografia
zamieszczona w Tygodniku Ilustrowanym z 1866 roku, wg rys.
z natury Jana Matejki. Fotokopia IHS UJ, bez syg.
167. Krosno  fragment kolumny w podcieniu kamienicy wójtowskiej. Rys. Jana Matejki z 1865 roku. Szkic o³ówkiem na papierze, MNK nr inw. IX/378, nr neg. Lp. 885
168. Krosno  szczegó³y podcienia kamienicy wójtowskiej. Rys. Jana
Matejki z 1865 roku. Szkic o³ówkiem na papierze, MNK nr inw.
IX/385, nr neg. Lp. 887
169. Krosno  kamienica wójtowska, rzut poziomy, przekrój oraz
szczegó³y architektoniczne. Rys. W³adys³awa £uszczkiewicza
z 1890 roku. Reprodukcja wg Reszty renesansowej kamienicy ,
SKHS, t. 4, Kraków 1891, tabl. XXIX
170. Krosno  portal wejciowy kamienicy wójtowskiej. Rys. W³adys³awa £uszczkiewicza z 1890 roku. Reprodukcja wg pracy
Reszty renesansowej kamienicy , SKHS, t. 4, Kraków 1891, tabl.
XXX
171. Krosno  szczegó³y architektoniczne podcienia kamienicy wójtowskiej. Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK
r. a. 1483/2, (SwW£)
172. Krosno  pónogotycki portal w sieni kamienicy wójtowskiej.
Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890 roku, syg. MNK r. a.
1483/1, (SwW£)
173. Krosno  fragment kolumny w podcieniu kamienicy wójtowskiej. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego, reprodukcja wg pracy Skarb
architektury , t. 3, Kraków 1910-1911, tabl. 257
174. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
widok od po³udniowego wschodu. Fot. L. Lepszy (?), ok. 1908
roku, syg. ISPAN 10411
175. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
widok od wschodu. Fot. L. Lepszy (?), ok. 1900 roku, syg. ISPAN
10412
176. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
widok od po³udniowego zachodu. Fot. ok. 1910, ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej w Krocienku Wy¿nym
177. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
widok od pó³nocnego zachodu. Fot. ok. 1910, ze zbiorów Parafii
Rzymskokatolickiej w Krocienku Wy¿nym
178. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
widok od po³udniowego wschodu. Fot. L. Lepszy (?), ok. 1908
roku, syg. MNK f./2801/A.p.
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179. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
fragment elewacji po³udniowej. Fot. Leonard Lepszy (?), ok. 1908
roku, syg. ISPAN 10414
180. Krocienko Wy¿ne  dzwonnica kocio³a parafialnego (zburzona w 1911 roku), widok od po³udniowego wschodu. Fot. J. SasZubrzyckiego, przed 1910, wg pracy Skarb architektury , t. 3,
Kraków 1910-1911, tabl. 285, reprodukcja ISPAN, syg. 147085
181. Krocienko Wy¿ne  dzwonnica kocio³a parafialnego (zburzona w 1911 roku), widok od po³udnia. Fot. J. Sas-Zubrzyckiego,
przed 1910, wg pracy Skarb architektury , t. 4, Kraków 19131916, tabl. 385, reprodukcja ISPAN, syg. 147086
182. Krocienko Wy¿ne  wnêtrze kocio³a parafialnego (zburzonego w 1911 roku), widok w kierunku prezbiterium. Fot. Leonard
Lepszy (?), ok. 1908 roku, syg. ISPAN 10416
183. Krocienko Wy¿ne  wnêtrze kocio³a parafialnego (zburzonego w 1911 roku), widok w kierunku chóru muzycznego. Fot. Leonard Lepszy (?), ok. 1908 roku, syg. ISPAN 10417
184. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
portal po³udniowy. Fot. Leonard Lepszy (?), ok. 1908 roku, syg.
ISPAN 10415
185. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
portal po³udniowy. Rys. J. Sas-Zubrzyckiego, wg pracy Skarb
architektury , Kraków 1910-11, t. 3, tabl.285, syg. ISPAN
147084
186. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
portal po³udniowy. Rys. Józefa Orpiszewskiego, 17 padziernika
1887 roku, syg. MNK 610
187. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
okucie drzwi i szczegó³y dekoracji nadpro¿a portalu po³udniowego. Rys. J. Orpiszewskiego z 1887 roku, syg. MNK 610
188. Krocienko Wy¿ne  koció³ parafialny (zburzony w 1911 roku),
rozety w nadpro¿u portalu po³udniowego. Rys. J. Orpiszewskiego z 1887 roku, syg. MNK 610
189. Lubatowa  koció³ paraf. (zburzony ok. 1920 roku), widok od
pó³nocy. Fot. ok. 1915 roku, IHS UJ, bez syg.
190. Lubatowa  koció³ paraf. (zburzony ok. 1920 roku), widok od
po³udniowego wschodu. Fot. ok. 1915 roku, IHS UJ, bez syg.
191. Lubatowa  koció³ paraf. (zburzony ok. 1920 roku), widok od
po³udniowego zachodu. Fot. ok. 1915 roku, IHS UJ, bez syg.
192. Lubatowa  koció³ paraf. (zburzony ok. 1920 roku), widok od
pó³nocnego zachodu. Fot. ok. 1915 roku, IHS UJ, bez syg.
193. Mszana  cerkiew drewniana. Fot. R. Reinfuss 1933 rok, MEK
nr inw. III/1278/F, syg. miejsca III/3539
194. Mszana  dzwonnica cerkiewna. Fot. R. Reinfuss 1933 rok, MEK
nr inw. III/1279/F, syg. miejsca III/3538
195. Odrzykoñ  drewniany koció³ paraf. (zburzony ok. 1887), widok
od po³udnia. Rys. monogramista S.J. (bez daty  zapewne ostatnia æwieræ XIX wieku), o³ówek na papierze, syg. MUJ 2173/II/1
196. Odrzykoñ  okucie drzwi kocio³a parafialnego (zburzonego ok.
1887). Rys. bez daty  zapewne ostatnia æwieræ XIX wieku, o³ówek na papierze, syg. MUJ 972/II
197. Odrzykoñ  gotycka chrzcielnica kamienna we wnêtrzu nowego kocio³a parafialnego. Fot. N. Sarnówna, 1939 rok, syg. ISPAN
19779
198. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udnia. Litografowa³ K. Auer u P. Pillera we Lwowie, wed³ug rys. A. Gorczyñskiego, z 1837 roku, reprodukcja z albumu Galicja w obrazach,
syg. ISPAN 118798
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199. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od zachodu. Rys. Kazimierza Stronczyñskiego, ok. 1848 roku, Gabinet Rycin BUW,
syg. 3097
200. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udniowego zachodu. Rys. Jana Matejki z 1865 roku, szkic o³ówkiem na papierze,
MNK nr inw. IX/452, nr neg. Lp. 1579
201. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udniowego zachodu. Fot. ok. 1900 roku, syg. MNK f./4071/A.p. [z daru W. Radwañskiego 16 sierpnia 1906]
202. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udnia. Po prawej
ska³a-baszta, wed³ug St. Tomkowicza  jedyny przyk³ad w swoim
rodzaju. Fot. ok. 1900 roku, syg. MNK f./4076/A.p.
203. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udnia. Fot. ok. 1890
roku, IHS UJ, bez syg.
204. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udnia. Na pierwszym planie baszta przedzamcza zachodniego  dzi nieistniej¹ca.
Fot. ok. 1900 roku, IHS UJ, bez syg.
205. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udnia. Fot. 1909
rok, syg. ISPAN 10605
206. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od po³udniowego zachodu.
Fot. 1911 rok, syg. MNK f./3205/A.p.
207. Odrzykoñ  zamek Kamienic, rekonstrukcja planu wg W. £uszczkiewicza, K³osy, (16), nr 396, z 1873 roku. A. dziedziniec I, B.
dziedziniec II, C. donjon, D. pa³ac, a. brama I, b. brama II, c. most
zwodzony, d. e. zabudowania mieszkalne, l. baszta naro¿na, f. stajnie, i. kaplica, k. ska³a
208. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od wschodu. Fot. ok. 1900
roku, syg. MNK f./4075/A.p.
209. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od wschodu. Fot. ok. 1900
roku, IHS UJ, bez syg.
210. Odrzykoñ  zamek Kamienic, widok od zamku wysokiego w kierunku dziedziñca przedzamcza korczyñskiego. Po prawej  ska³abaszta, w oddali  rezerwat Prz¹dki. Fot. J. Zaj¹czkowski, ok.
1900 roku, syg. MNK f./4086/A.p.
211. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od zachodu. Rys. Jana
Matejki z 1865 roku, szkic o³ówkiem na papierze, MNK nr inw.
IX/451, nr neg. Lp. 1975
212. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od wschodu. Rys. Jana
Matejki z 1865 roku, szkic o³ówkiem na papierze, MNK nr inw.
IX/433, nr neg. Lp. 718
213. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, gotycka brama zamku wysokiego. Rys. Jana Matejki z 1865 roku, szkic o³ówkiem na papierze,
MNK nr inw. IX/433, nr neg. Lp. 886
214. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok od strony po³udniowej,
rysunek zwieñczenia ciany pó³nocnej zamku wysokiego oraz kroksztynów ganku nad bram¹ wejciow¹. Rys. W. Malakiewicza z
1890 roku, syg. MNK r. a. 1483/10, (SwW£)
215. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, widok (z wnêtrza zamku wysokiego) na gotyck¹ bramê wejciow¹, strzelnica oraz gotyckie lavabo (zw. kropielnic¹). Rys. W³adys³awa Malakiewicza z 1890
roku, syg. MNK r. a. 1483/9, (SwW£)
216. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, wnêtrze ruin zamku wysokiego,
widok od po³udniowego wschodu. W centrum ska³a, na której
w 1894 ustawiono pomnik Tadeusza Kociuszki. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku, OGiK BJ, syg. I.R. 4761, teka 92II, (SwW£)
217. Odrzykoñ  zamek Kamieniec, gotycka brama zamku wysokiego. Rys. Stefana Matejki z 1890 roku, OGiK BJ, syg. I.R. 4762,
teka 92II, (SwW£)
218. Rogi  wnêtrze kocio³a parafialnego, widok w kierunku o³tarza g³ównego. Fot. ok. 1920 roku, IHS UJ, bez syg.

219. Rogi  wnêtrze kocio³a parafialnego, widok na ambonê i polichromowane ³awki. Fot. ok. 1920 roku, IHS UJ, bez syg.
220. Rogi  wnêtrze kocio³a w. Anny (zburzonego ok. 1920). Widok
w kierunku chóru muzycznego. Fot. ok. 1920 r., IHS UJ, bez syg.
221. Równe  witra¿ z po³. XV w. z herbem Kociesza (biskupa Piotra
Chrz¹stowskiego), z nieistniej¹cego, drewnianego kocio³a paraf.
Obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Fot. ok.
1905 roku, syg. MNK IV/1082
222. Równe  inskrypcja z czapy gotyckiego dzwonu (obecnie w nowym kociele par). Rys. wg pracy Tadeusza Szyd³owskiego,
Dzwony starodawne , Kraków 1922, s. 24, tabl. VII
223. Targowiska  koció³ parafialny, gotycka chrzcielnica kamienna z pocz¹tku XVI wieku. Fot. S. Tomkowicz, 21 wrzenia 1896
roku, syg. MNK f./6887 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
224. Targowiska  koció³ parafialny, ornat czerwony z pónogotycka kolumn¹ haftowan¹. Fot. S. Tomkowicz, 21 wrzenia 1896
roku, syg. MNK f./16706 [z legatu Stanis³awa Tomkowicza]
225. Trzciana  dawna cerkiew p.w. Narodzenia NP Marii, inskrypcja
z dzwonu gotyckiego. Rys. wg pracy Tadeusza Szyd³owskiego,
Dzwony starodawne , Kraków 1922, s. 24, tabl. VII
226. Trzciana  pustelnia w. Jana z Dukli. Drewniana kaplica  prawdopodobnie  sp³onê³a w 1883 r. Fotokopia fotografii sprzed 1883
(?), MHPD, bez daty i syg.
227. Trzciana  pustelnia w. Jana z Dukli, murowana kaplica w.
Jana na Puszczy. Fotokopia wg pocztówki z ok. 1925 roku,
MHPD, bez syg.
228. Wrocanka  inskrypcja z czapy gotyckiego dzwonu (obecnie
w nowym kociele parafialnym). Rys. wg pracy Tadeusza Szyd³owskiego, Dzwony starodawne , Kraków 1922, s. 24, tabl. VII
229. Wrocanka  koció³ parafialny, widok od po³udnia. Fot. R. Kaska,
ok. 1920, ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej we Wrocance
230. Wrocanka  koció³ parafialny, widok od zachodu. Fot. 1938
rok, ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej we Wrocance
231. Wrocanka  gotycki dzwon z 1504 roku (obecnie w nowym
kociele paraf.). Fot. R. Kaska (?), ok. 1920, ze zbiorów Parafii
Rzymskokatolickiej we Wrocance
232. Bóbrka  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego
(koció³ drewniany zburzony ok. 1907). Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru 24, syg. teki 97
233. Dukla  plan miasta, z klasztorem bernardynów, pa³acem, parkiem, kocio³em parafialnym, rynkiem, synagog¹. Fragment mapy
katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru 65, syg. teki 300
234. Iwonicz  plan zabudowy wsi, zespo³u dworskiego i kocielnoplebañskiego. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr
katastru 136, syg. teki 472
235. Jasionka  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru
125, syg. teki 503
236. Jedlicze  plan miasteczka z zespo³em dworskim, kocielno-plebañskim i rynkiem. Fragment (komputerowo z³o¿onych) dwóch
arkuszy mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru 111, syg.
teki 529
237. Kobylany  plan zabudowy wsi, zespo³u kocielno-plebañskiego i dworu. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr
katastru 126, syg. teki 553

238. Kombornia  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego (koció³ drewniany zburzony w 1932 roku). Fragment
mapy katastralnej z 1851 roku, APP, brak nr katastru, brak syg.
teki
239. Korczyna  plan zabudowy miasteczka z rynkiem, zespo³em kocielno-plebañskim i dworsko-parkowym (koció³ zburzony ok.
1914). Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru
134, syg. teki 614
240. Krosno  plan zabudowy miasta, z pa³acem biskupim, kocio³em farnym, rynkiem, kolegium jezuickim, kocio³em i klasztorem franciszkanów oraz  kapucynów. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru 144, syg. teki 612
241. Krosno  plan zabudowy starego miasta z najbli¿szym otoczeniem rynku. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr
katastru 144, syg. teki 612
242. Lubatowa  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego (koció³ drewniany zburzony ok. 1920). Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru 199, syg. teki 734
243. Miejsce Piastowe  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego (koció³ drewniany zburzony oko³o 1888 roku). Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru 217, syg.
teki 846
244. Odrzykoñ  szkic do planu wsi, z kocio³em drewnianym (zburzonym oko³o 1888). Rys. z Feld Broullions der Gemeinde Odrzykoñ 1851 (z³o¿ony komputerowo z dwóch fragmentów szkiców terenowych), APP, syg. 917a
245. Rogi  szkic do planu wsi, zespo³u kocielno-plebañskiego oraz
nieistniej¹cego dzi kocio³a w. Anny. Rys. z Feld Broullions
der Gemeinde Rogi 1851, APP, syg. 1099
246. Rogi  szkic do planu dawnego fortalicjum dworskiego (dwór
na wyspie poród stawów). Rys. z Feld Broullions der Gemeinde Rogi 1851 (z³o¿ony komputerowo z dwóch fragmentów szkiców terenowych), APP, syg. 1099
247. Równe  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego.
Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru 302,
syg. teki 1175
248. Targowiska  plan zabudowy wsi i zespo³u kocielno-plebañskiego. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru 295, syg. teki 1397
249. Trzciana  plan zabudowy wsi wraz z cerkwi¹ p.w. Narodzenia
N.P. Marii i w. Dymitra. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku,
APP, nr katastru 300, syg. teki 1424
250. Trzciana  pustelnia i kaplica w. Jana z Dukli. Fragment mapy
katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru 300, syg. teki 1424
251. Wietrzno  plan wsi i kocio³a (wówczas filialnego). Fragment
mapy katastralnej z 1851 roku, APP, nr katastru 315, syg. teki
1507
252. Wrocanka  plan zabudowy wsi, zespo³u kocielno-plebañskiego i dworu z ogrodem. Fragment mapy katastralnej z 1851 roku,
APP, nr katastru 332, syg. teki 1607
253. Zrêcin  szkic do planu zespo³u kocielno-plebañskiego. Porodku drewniany koció³ z murowan¹ zakrysti¹ (zburzony ok. 1878).
Rys. z Feld Skizzen der Gemeinde Zrêcin 1851 (obrócony
o 180°), APP, syg. 355
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W 2001 roku ukaza³ siê:
Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego.
Z rêkopisu Autora wydali i w³asnymi komentarzami opatrzyli
Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2001, ss. 238, il. 172, ISBN 83-87312-72-X

v
Ksi¹¿ka wyró¿niona zosta³a Pierwsz¹ Nagrod¹ Miasta Jas³a za
osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoci artystycznej i naukowej
oraz upowszechniania kultury w roku 2001.

v
Recenzje:
Jakub Lewicki, Inwentarz zabytków, Spotkania z Zabytkami,
nr 11, listopad 2001, s. 8.
Jakub Lewicki, Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz zabytków
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