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Inwentarz zabytków powiatu limanowskiego to pierwsze,
krytyczne wydanie bezcennego tekstu ród³owego, przez ponad
stulecie pozostaj¹cego w rêkopisie, a od 75 lat przechowywanego przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Autorem Inwentarza 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
Limanowej i jej okolic. Dziêki Tomkowiczowi dysponujemy
dzi bezcennym zapisem historyczno-artystycznego stanu posiadania u schy³ku XIX wieku, porednio równie¿  danymi do
smutnego remanentu strat, zniszczeñ i przemieszczeñ, jakim
w ci¹gu XX stulecia uleg³ zabytkowy zasób dawnego powiatu
limanowskiego.
Oryginalny tekst Inwentarza  podany zgodnie z zasadami
wydawnictw ród³owych  zaopatrzony zosta³ w obszerne
komentarze, informuj¹ce o losach poszczególnych zabytków,
badaniach naukowych czy ustaleniach konserwatorskich. To
w komentarzach w³anie zamieszczona zosta³a nasza dwudziestowieczna wiedza o zabytkach Limanowskiego, przynale¿na
im bibliografia, jak równie¿ autopsja Wydawców.
Wspólnym mianownikiem archiwalnego i wspó³czesnego
tekstu jest obszerna czêæ ilustracyjna tomu  owoc ¿mudnych
poszukiwañ Wydawców w publicznych i prywatnych kolekcjach ikonograficznych. Wiêkszoæ z zamieszczonych tu fotografii, planów i rysunków, pochodz¹cych z epoki Tomkowicza  dost¹pi³a publikacji po raz pierwszy. Cennym uzupe³nieniem materia³u ikonograficznego s¹  w wiêkszoci nigdy
niepublikowane  fotografie Józefa Edwarda Dutkiewicza,
rejestruj¹ce stan limanowskich zabytków tu¿ po zakoñczeniu
II wojny wiatowej.
Jest zatem Inwentarz Stanis³awa Tomkowicza pozycj¹ nie
do przecenienia w badaniach nad artystyczn¹ przesz³oci¹
Limanowej i jej okolic. Jest tak¿e dzie³em dostarczaj¹cym
kapitalnej wiedzy o wiecie tyle¿ bliskim, co i bezpowrotnie
minionym
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Przedmowa

W roku 75-lecia mierci Stanis³awa Tomkowicza, pioniera nowoczesnej inwentaryzacji zabytków sztuki
w Polsce  jak go nazwa³ Jerzy Gadomski  oddajemy Czytelnikom ksi¹¿kê bêd¹c¹ zwieñczeniem prac nad
opublikowaniem jego bezcennych zapisków. Jest to czwarty, ostatni ju¿ tom Inwentarza zabytków, tym razem
obejmuj¹cy powiat limanowski. Przypomnê, ¿e poprzednio wydalimy tomy powiêcone powiatowi jasielskiemu, kronieñskiemu i s¹deckiemu.
Peregrynacje Tomkowicza w regionie podkarpackim mia³y miejsce w ostatniej æwierci XIX i na pocz¹tku
XX wieku. Inwentarzem tych czterech powiatów autor obj¹³ ponad sto piêædziesi¹t miejscowoci, a w nich
setki zabytków, z których spora czêæ, niestety, ju¿ nie istnieje. Rêkopisy Inwentarza ofiarowa³ Muzeum
Narodowemu w Krakowie, gdzie od siedemdziesiêciu piêciu lat s¹ pieczo³owicie przechowywane; w po³owie
XX wieku zosta³y po raz pierwszy zinwentaryzowane przez pracuj¹c¹ wówczas w Muzeum Matyldê Osterwinê,
a od wielu lat pozostaj¹ pod piecz¹ kustosza Janusza Nowaka.
Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie postanowili o¿ywiæ te archiwalia. Minê³o w³anie dziesiêæ lat od rozpoczêcia ich badawczej i edytorskiej pracy nad rêkopisem Tomkowicza, a osiem  od nawi¹zania wspó³pracy
z naszym Muzeum. W rezultacie Autorzy przygotowali kompletne krytyczne opracowanie  opatruj¹c tekst
Tomkowicza erudycyjnymi przypisami (w niniejszym tomie ich wielkoæ znacznie przewy¿sza wielkoæ orygina³u!), dodaj¹c cenne aneksy i indeksy, a tak¿e z trudem wyszukany, unikatowy materia³ ilustracyjny. W kolejnych tomach zamiecili te¿ w³asne, interpretacyjne komentarze oraz esej o Stanis³awie Tomkowiczu, pióra
Jerzego Gadomskiego, i tekst o kolekcji jego rêkopisów, autorstwa Janusza Nowaka.
Muzeum Narodowe w Krakowie podjê³o siê roli wydawcy, zapewniaj¹c wszelkie prace organizacyjne
i formalne, prowadzone g³ównie przez pani¹ redaktor Barbarê Leszczyñsk¹-Cyganik, a przede wszystkim 
pe³ni finansuj¹c ca³¹ edycjê.
Jestemy wdziêczni panom £opatkiewiczom za to, ¿e podjêli to wyzwanie, i za to, ¿e moglimy wspólnie
doprowadziæ rzecz ca³¹ do szczêliwego i nader owocnego zakoñczenia. Takie zadania traktujemy jako przywilej i obowi¹zek Muzeum, które w swej Misji zapisa³o, i¿ bêdzie podejmowaæ dzia³ania obejmuj¹ce kolekcje i dzie³a o wartoci naukowej, historycznej i artystycznej, powsta³e jako rezultat przekonañ tych, których
³¹czy poczucie przynale¿noci lub uznanie dla kultury polskiej.
Dziêki wysi³kowi i wiedzy Stanis³awa Tomkowicza, a po up³ywie stu lat  dziêki trudowi obu Autorów
oraz wytê¿onej pracy wielu osób z Muzeum Narodowego w Krakowie, a tak¿e dziêki finansowej pomocy ze
strony Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  wspólnym staraniem uda³o siê ocaliæ od zapomnienia
cenny fragment naszego dziedzictwa, naszej kultury.
Wszystkim, którzy siê do tego przyczynili, nale¿¹ siê wyrazy wdziêcznoci.
Zofia Go³ubiew
Dyrektor
Muzeum Narodowego w Krakowie
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S³owo od Wydawców

Koñcz¹c prace edytorskie nad rêkopimiennym dorobkiem Stanis³awa Tomkowicza  a w szczególnoci
jego dziewiêtnastowiecznymi materia³ami do inwentaryzacji zabytków Galicji Zachodniej  z ogromn¹ satysfakcj¹ oddajemy do r¹k Czytelników czwarty i ostatni, pozostaj¹cy do tej pory w rêkopisie, inwentarz zabytków. Obejmuje on swym zasiêgiem powiat limanowski, w jego historycznych granicach doby autonomii
galicyjskiej. W pracy nad edycj¹ archiwalnego tekstu pozostalimy wierni ogólnym zasadom przyjêtym i zastosowanym przez nas w krytycznym wydaniu z rêkopisu: Inwentarza zabytków powiatu jasielskiego (2001),
Inwentarza zabytków powiatu kronieñskiego (2005) oraz Inwentarza zabytków powiatu s¹deckiego (2007).
Ukazanie siê drukiem tomu limanowskiego przypada w 75 rocznicê mierci Stanis³awa Tomkowicza (18501933), dzi ju¿ zapomnianego pioniera konserwatorstwa zabytków w Galicji, autora pierwszych na ziemiach
polskich inwentarzy sztuki, sporz¹dzonych na podstawie systematycznych badañ terenowych na prowincji.
Sporód siedmiu przygotowanych w rêkopisie, jedynie dwa takie inwentarze trafi³y do r¹k czytelników w 1900
roku, kiedy to Stanis³awowi Tomkowiczowi uda³o siê wydaæ drukiem w³asn¹ Inwentaryzacjê zabytków Galicji
Zachodniej dla powiatów grybowskiego1 i gorlickiego2. Pozosta³e piêæ nie wydanych katalogów sztuki rych³o
uleg³o czêciowej dezaktualizacji, stanowi¹cej konsekwencjê zmian politycznych i administracyjnych na
ziemiach polskich, a bardziej mo¿e jeszcze  przekazywania dzie³ sztuk dawnej z kocio³ów do zbiorów
muzealnych, czy smutnych faktów przepadku albo czêciowego zniszczenia wcale licznych zabytków ruchomych i nieruchomych. Ówczesna dezaktualizacja terenowego dorobku inwentaryzacyjnego z biegiem lat
stawa³a siê jednak mankamentem coraz bardziej wzglêdnym, aby dzisiaj, po z gór¹ 100 latach, ust¹piæ miejsca
jednej z g³ównych zalet inwentarzy Tomkowicza, stanowi¹cych cenny dokument epoki, w której nikt jeszcze
podobnym badaniom zabytków na tak¹ skalê siê nie powiêca³.
Kiedy na jesieni 1998 roku rozpoczynalimy prace nad rêkopimiennymi materia³ami inwentaryzacyjnymi Stanis³awa Tomkowicza, nasze plany i zamiary wzglêdem tych cennych archiwaliów z prze³omu XIX
i XX wieku by³y bardzo skromne. ¯ywilimy przekonanie, i¿ osi¹gniêciem stanie siê wydanie z rêkopisu
inwentarzy dwóch powiatów: jasielskiego i kronieñskiego, których tereny  z racji zainteresowañ zawodowych, a przede wszystkim miejsca zamieszkania  by³y nam najbli¿sze. W roku 2002 pojawi³a siê po raz
pierwszy myl publikacji inwentarza s¹deckiego. Po rozczytaniu i przepisaniu obszernego rêkopisu, a tak¿e
przeprowadzeniu ¿mudnych badañ terenowych i archiwalnych poszukiwañ ikonograficznych, rozpocz¹³ siê
d³ugotrwa³y proces wydawniczy, zakoñczony powodzeniem dopiero w lecie roku 2007. Podczas pracy nad
tomem s¹deckim towarzyszy³o nam przewiadczenie, i¿ jest to ostatni z rêkopimiennych inwentarzy topograficznych Tomkowicza, nie wydany drukiem. Póniej pojawi³a siê jednak w¹tpliwoæ, czy tak jest w istocie, gdy¿ wiele wskazywa³o na to, i¿ Tomkowicz pracowa³ równie¿ nad inwentaryzacj¹ zabytków powiatu
S. Tomkowicz, Inwentaryzacya zabytków Galicyi Zachodniej. Powiat grybowski, [w:] Teka Grona Konserwatorów
Galicyi Zachodniej, t. 1, 1900, s. 95-165.
2
S. Tomkowicz, Inwentaryzacya zabytków Galicyi Zachodniej. Powiat gorlicki, [w:] Teka Grona Konserwatorów
Galicyi Zachodniej, t. 1, 1900, s. 167-319.
1
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limanowskiego. Ju¿ pierwsza kwerenda zasobnego archiwum konserwatora w Bibliotece Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie, przeprowadzona przez nas wiosn¹ 2007, zakoñczy³a siê nad wyraz pomylnie. Okaza³o
siê bowiem, i¿ rêkopis inwentarza zabytków okolic Limanowej, sporz¹dzony na podstawie systematycznych
lustracji terenowych prowadzonych przez Tomkowicza w latach dziewiêædziesi¹tych XIX stulecia, zachowa³
siê. W konsekwencji, uchylanie siê od prac nad tym archiwalium równa³oby siê zejciu z wytyczonej dawno
temu drogi, bez oczekiwanego finis coronat opus. Kiedy wiêc tylko prace edytorskie nad Inwentarzem s¹deckim dobiega³y koñca, rêkopis limanowski Tomkowicza pojawi³ siê w naszych zamierzeniach i na naszych
biurkach.
Niemal trzykrotnie mniejszy objêtociowo od s¹deckiego, licz¹cy ledwie 60 gêsto zapisanych arkuszy,
stanowi³ dla nas mimo to wyzwanie niema³e, przede wszystkim z racji problematyki terytorium, którego
zasoby zabytkowe i przesz³oæ historyczno-artystyczna prezentowa³a siê nie mniej okazale, ni¿ S¹decczyzny.
Has³a 28 miejscowoci z okolic Limanowej, w powi¹zaniu z rozleg³oci¹ zagadnieñ zabytkoznawczych i inwentaryzacyjnych zakrelonych przez Tomkowicza, sta³y siê dla nas polem szczegó³owych i ¿mudnych prac
edytorskich, w których posi³kowalimy siê przemyleniami i dowiadczeniami zdobytymi przy wydaniu trzech
tomów wczeniejszych.
Inwentaryzacyjne prace w Limanowskiem rozpocz¹³ Stanis³aw Tomkowicz we wrzeniu 1891 roku, a wiêc
dopiero w cztery lata po objêciu urzêdu konserwatora zabytków IV okrêgu w Galicji Zachodniej. Teren doñ
przynale¿ny obejmowa³ rozleg³y obszar siedmiu powiatów galicyjskich (kronieñskiego, jasielskiego, gorlickiego, grybowskiego, nowos¹deckiego, limanowskiego i nowotarskiego3), powierzchniowo zbli¿onych do
dzisiejszych. Prace Tomkowicza (terenowe i gabinetowe) nad pierwszym w dziejach inwentarzem zabytków
powiatu limanowskiego postêpowa³y  zaakcentujmy to  niemal równolegle z prowadzonymi w pozosta³ych
powiatach, jak dowodnie dzi na to wskazuj¹ dwa inwentarze wydane przez Autora drukiem i cztery pozostawione w rêkopisie (w³asnoæ Muzeum Narodowego w Krakowie, w zbiorach Biblioteki Ksi¹¿¹t Czartoryskich, rkps MNK 609, 610, 614, 617).
W swej pionierskiej pracy wykorzystywa³ Tomkowicz ca³¹ dostêpn¹ wówczas wiedzê o przesz³oci Limanowej i okolic oraz nieliczne jeszcze w XIX wieku teksty naukowe og³oszone drukiem, publicystykê historyczn¹, czy rêkopimienny dorobek swego wybitnego poprzednika  Józefa £epkowskiego. Ponadto  archiwa
krakowskie, kocielne i prywatne, dostarczaj¹ce kapitalnych wiadomoci do poznania przesz³oci artystycznej
tych stron. Nie stroni³ równie¿ Tomkowicz od relacji sobie wspó³czesnych  konserwatorów, badaczy i amatorów  których wiarygodne konstatacje decydowa³ siê w³¹czyæ niekiedy w tok w³asnej narracji. Jednak najwiêcej materia³ów  przy tym najwartociowszych poznawczo  przynios³y Tomkowiczowi osobiste penetracje i wyjazdy w okolice Limanowej, zarówno s³u¿bowe  w ramach pe³nionych obowi¹zków konserwatorskich (lata 1891-1895), jak i te, których celem by³a ju¿ wy³¹cznie praca badawczo-dokumentacyjna nad
inwentarzem (szczególnie w roku 1895, ale te¿ sporadycznie a¿ po rok 1910, por. Kalendarium objazdów
terenowych Stanis³awa Tomkowicza  zamieszczone w Aneksach niniejszego tomu). Owocem tego by³y szczegó³owe opisania miasteczek i wsi, dworów i wi¹tyñ, ich dziejów i wyposa¿enia artystycznego, a tak¿e fachowe opisy (z wymiarami i próbami atrybucji) czêsto niezachowanych do dzisiaj nastaw o³tarzowych, obrazów
i rzeb, czy zabytków rzemios³a artystycznego. Wiele z tego dziedzictwa uda³o siê Tomkowiczowi nie tylko
po raz pierwszy opisaæ, ale te¿ naszkicowaæ czy sfotografowaæ, o czym wiadcz¹ notatki na marginesach
rêkopimiennych kart. Znaczna czêæ tych fotografii w XX wieku zaginê³a niestety, przetrwa³o natomiast 57
autorskich szkiców w tekcie, wzbogacaj¹cych suchy opis dokumentacyjny.
Przygotowany przez Tomkowicza rêkopis inwentarza zabytków powiatu nowotarskiego zaktualizowa³ w lecie 1930
roku, uzupe³ni³ i nastêpnie wyda³ drukiem (w 1938) Tadeusz Szyd³owski, który dzie³o to zadedykowa³ pamiêci swego wybitnego
poprzednika. Por. T. Szyd³owski, Sprawozdania z inwentaryzacji  powiat nowotarski, Ochrona Zabytków Sztuki, 1930-1931,
cz. 1, z. 1-4, s. 425-430; ten¿e, Zabytki Sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, cz. 3. t. 1, z. 1, Powiat nowotarski, Warszawa
1938. Co ciekawe, po II wojnie wiatowej redaktorzy nowej edycji Katalogu Zabytków w Polsce uczciwie przyznali, ¿e zeszyt
swój opracowali na podstawie Inwentarza Zabytków Sztuki og³oszonego przez T. Szyd³owskiego, zob. Katalog Zabytków Sztuki
w Polsce, t. 1, Województwo krakowskie, pod. red. J. Szablowskiego, z. 11, Powiat nowotarski, Warszawa 1951. Tym samym
pionierskie ustalenia Tomkowicza z koñca XIX wieku funkcjonuj¹ w literaturze przedmiotu do dzi.
3
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Warto przy tym podkreliæ, i¿ w przeciwieñstwie do rêkopimiennych inwentarzy powiatów jasielskiego
i kronieñskiego, które na pocz¹tku lat dwudziestych XX wieku poddane zosta³y doæ powierzchownej aktualizacji Tadeusza Szyd³owskiego, w odró¿nieniu równie¿ do inwentarza s¹deckiego, którego niektóre partie
zawdziêczamy Tadeuszowi Dobrowolskiemu  rêkopimienny inwentarz zabytków powiatu limanowskiego
nigdy nie by³ uzupe³niany czy aktualizowany. Co wiêcej, ten cenny materia³ terenowy pozostawa³ przez ca³y
wiek XX poza jak¹kolwiek wiadomoci¹ badaczy zajmuj¹cych siê artystyczn¹ przesz³oci¹ zabytków ma³opolskich.
Kwestia materia³ów ilustracyjnych, którymi Autor zamierza³ wzbogaciæ edycjê inwentarza to problem
odrêbny. Wiemy wprawdzie szczegó³owo, jakie fotografie i jakie rysunki mia³ Tomkowicz na uwadze, jednak
natrafienie na pojedyncze choæby z tych ilustracji  po up³ywie ponad stulecia  wiadczyæ dzi mo¿e o du¿ym
szczêciu. U schy³ku ¿ycia, w latach trzydziestych XX wieku, Stanis³aw Tomkowicz wielkodusznie zapisa³
swój dorobek krakowskiemu Muzeum Narodowemu, dziêki czemu nie tylko rêkopisy, ale i parotysiêczne
zbiory fotografii i rysunków szczêliwie nie uleg³y zupe³nemu rozproszeniu. Mimo to, na ogó³ i tak pró¿no
w nich szukaæ konkretnego zdjêcia, rysunku czy planu sytuacyjnego, którym w koñcu wieku XIX Tomkowicz zilustrowaæ zamierzy³ okrelone kwestie czy has³a inwentarzowe.
Dla porz¹dku zatem dodajmy jeszcze, i¿ pozosta³y materia³ ilustracyjny z epoki  prezentowany w niniejszym Inwentarzu  pozyskalimy w toku d³ugiej i ¿mudnej kwerendy ikonograficznej, prowadzonej w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Okrêgowym w Nowym S¹czu, Muzeum Ziemi Limanowskiej,
Muzeum Etnograficznym w Krakowie, w zbiorach Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Biblioteki Jagielloñskiej, Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloñskiego, kolekcjach prywatnych oraz archiwach parafialnych. Konsekwentnie bowiem nie u¿ywamy w edycjach Inwentarzy Tomkowicza fotografii wspó³czesnych, gdy¿ sporo z tego o czym przed 110 laty pisa³ Autor albo nie da siê ju¿ dzi sfotografowaæ  gdy¿ nie
istnieje, albo te¿ zosta³o w zdecydowany sposób przekszta³cone, b¹d zmodernizowane, najczêciej ze strat¹
dla zabytku.
W pracy nad Inwentarzem limanowskim pozosta³ Tomkowicz wierny swoim wczeniejszym przyzwyczajeniom i metodom. Rêkopimienne notaty terenowe sporz¹dzone przy zabytku  przepisywa³ nastêpnie na
czysto pismem rêcznym, czarnym atramentem, na arkuszach formatu 21 x 34-40 i wiêcej centymetrów.
Pe³no tam skreleñ i dopisków, a sposób pracy nad tekstem najlepiej obrazuj¹ u Tomkowicza wklejane poziomo, w rozciêty arkusz, paski papieru, na których dopisywa³ on redagowane póniej, i wstawiane miêdzy
istniej¹ce akapity, nowe zdania. Niektóre partie Inwentarza po takich uzupe³nieniach musia³y byæ potem
wielokrotnie przepisane przez Autora (widaæ to po odwrociach) na coraz to nowych arkuszach, w miarê jak
postêpowa³y badania i pojawia³y siê kolejne kwestie nakazuj¹ce przebudowê tekstu. W kilku przypadkach
rêkopimienne stronice Inwentarza umieci³ Stanis³aw Tomkowicz wprost na odwrociu zaadresowanych doñ
pism urzêdowych, umów wynajmu lokalu, ¿yczeniach imieninowych Mimo kleksów, skreleñ, poprawek
i uzupe³nieñ  rêczne pismo Tomkowicza jest czytelne i nie mielimy nigdy wiêkszych trudnoci z jego
odczytaniem. Czasami zdarzaj¹ siê Autorowi pomy³ki jêzykowe w tekcie, rzadziej opuszczone litery czy
powtórzone wyrazy, natomiast najs³abiej wypada interpunkcja, nie na tyle jednak aby prowadziæ to mog³o do
dwuznacznoci, czy dowolnoci interpretacji archiwalnego tekstu.
W Inwentarzu zabytków powiatu limanowskiego zamieci³ Autor has³a rzeczowe dla 28 miejscowoci.
Wiêkszoæ z tych hase³ sporz¹dzona zosta³a z ogromn¹ wnikliwoci¹ i starannoci¹. Niektóre zredagowane
zosta³y jednak bardziej skrótowo lub wrêcz wy³¹cznie na podstawie literatury, czasami te¿  notatek i ustaleñ
terenowych innych konserwatorów (m.in. Tadeusza Stryjeñskiego). W studiach nad zabytkami okolic Limanowej wykorzysta³ Tomkowicz krytycznie ca³¹ dostêpn¹ ówczenie literaturê przedmiotu, nie jeden raz pow¹tpiewaj¹c  najczêciej zupe³nie s³usznie  w nie zawsze uprawnione, a czêsto wrêcz fantastyczne, konstrukcje i stwierdzenia dziewiêtnastowiecznych autorów. Dysponuj¹c archiwami nieprzetrzebionymi przez
wojny wiatowe, zawar³ Tomkowicz w swym Inwentarzu poprawne i na ogó³ do dzi utrzymane datowania
wielu faktów historycznych, osadniczych i gospodarczych, a tak¿e mnogoæ nazw, imion, herbów i nazwisk
z przesz³oci. Limanowskie  podobnie jak S¹decczyzna, w odró¿nieniu natomiast od Jasielskiego i Kro-
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nieñskiego  by³o ju¿ wtedy bowiem terenem stosunkowo niele historycznie i ród³owo rozpoznanym, a doæ
wczesne pojawienie siê niektórych miejscowoci w dziejach Polski (Szczyrzyc) zaowocowa³o nie tylko licznym
i wartociowym zasobem zabytkowym, ale te¿ wczesnymi pracami przyczynkarskimi i udanymi próbami
monograficznego spojrzenia XIX-wiecznych historyków.
Podobnie jak w trzech wczeniejszych edycjach inwentarzowych, kwesti¹ bezsporn¹ by³o dla nas wydanie
tego cennego archiwalium in extenso, bez aktualizacji pisowni i interpunkcji, bez jakichkolwiek skrótów
i opuszczeñ. Dotyczy to w równym stopniu tekstu g³ównego, jak i marginaliów rêkopisu, zawieraj¹cych wskazania Autora co do wyboru ilustracji, czy te¿ szczegó³owe zalecenia dla zecera, które staralimy siê uwzglêdniæ w sk³adzie typograficznym Inwentarza. Nieliczne b³êdy pisarskie Tomkowicza, pominiête znaki czy wyrazy, otoczylimy w jego tekcie nawiasami kwadratowymi, podobnie jak i nasze glosy o charakterze redakcyjnym, odnosz¹ce siê do specyficznego uk³adu i charakteru ponad stuletniego rêkopisu, skreleñ i skrótów
odautorskich  rozwijanych niekiedy przez nas, gdy utrudniaæ mog³yby lekturê.
Nasze komentarze od wydawców  zamieszczone w aparacie przypisowym o numeracji ci¹g³ej  zawieraj¹
nie tylko katalog wspó³czesnych dzia³añ badawczo-konserwatorskich wzglêdem poszczególnych zabytków
limanowskich, ale tak¿e dostêpn¹ nam dzi wiedzê o historyczno-artystycznej przesz³oci regionu, zgromadzon¹ w ci¹gu XX wieku (z doprowadzeniem bibliografii do roku 2007). Literatura naukowa i popularnonaukowa, powiêcona kwestiom dotycz¹cym wybranych zabytków powiatu limanowskiego, jest dzi na tyle obszerna, i¿ niektóre z naszych komentarzy to w istocie rozbudowane przegl¹dy bibliograficzne. Dawalimy
w swych przypisach konsekwentnie pierwszeñstwo pracom naukowym  przed popularnymi, oraz naukowcom i badaczom  przed epigonami tematu. Trzeba bowiem podkreliæ, i¿ niekiedy owa mnogoæ opublikowanych tekstów doprowadza nawet do sytuacji paradoksalnej, w której brak porozumienia i zgodnoci wród
autorów nie tylko co do ogólnych interpretacji i konstrukcji historycznych, ale te¿ nawet podstawowych dat
i faktów  na co niejednokrotnie zwracamy uwagê.
Uzupe³nieniem komentarzy od wydawców  cile nawi¹zuj¹cych i warunkowanych narracj¹ Autora  s¹
Aneksy do niniejszego tomu, obejmuj¹ce kalendarium wyjazdów terenowych Tomkowicza, nieliczn¹ korespondencjê konserwatorsk¹ tycz¹c¹ spraw limanowskich, której adresatem u schy³ku XIX stulecia by³ Stanis³aw Tomkowicz, wypisy dotycz¹ce zabytków powiatu limanowskiego pochodz¹ce z rêkopimiennych notat
terenowych konserwatorów miêdzywojennych  Bogdana Tretera i Tadeusza Dobrowolskiego. Inwentarz
zamykaj¹ cztery indeksy: Nazw i nazwisk, Geograficzny, Wezwañ i tematów ikonograficznych oraz Zabytków;
Czêæ ilustracyjn¹ podsumowuje za spis ilustracji, ze szczegó³owym wskazaniem proweniencji publikowanego przez nas materia³u ikonograficznego.

*

*

*

W toku wieloletnich prac badawczych i edytorskich, których celem by³o wydanie drukiem rêkopimiennej spucizny inwentaryzatorskiej Stanis³awa Tomkowicza, napotkalimy na swojej drodze wiele ¿yczliwych
osób, które obdarowa³y nas swoj¹ bezinteresown¹ pomoc¹. Wyrazy wdziêcznoci sk³adamy w pierwszym
rzêdzie Pani Helenie Ma³kiewiczównie i Panu Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu, bo to z Ich inspiracji
dziesiêæ lat temu pochylilimy siê nad rêkopimiennym dorobkiem Tomkowicza, a dziêki Ich wieloletniej
opiece merytorycznej (i duchowej) doprowadzilimy tê edycjê do satysfakcjonuj¹cego nas fina³u. Panu Profesorowi Jerzemu Gadomskiemu i Panu Doktorowi Habilitowanemu Piotrowi Krasnemu z Instytutu Historii Sztuki
Uniwersytetu Jagielloñskiego wdziêczni jestemy za trud w³o¿ony we wnikliwe i konstruktywne recenzje
wydawnicze kolejnych Inwentarzy.
Nie by³oby ani czterech poprzednich, ani tego tomu, gdyby nie skuteczne starania Pani Zofii Go³ubiew 
Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Pana Marka wicy  Wicedyrektora Muzeum ds. Naukowych i Zbiorów. Osoby te nie po raz pierwszy obdarzy³y nas zaufaniem i ¿yczliw¹ pomoc¹  za co k³aniamy
Im siê nisko.
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Osobne podziêkowania kierujemy do Pani Barbary Leszczyñskiej-Cyganik z Dzia³u Wydawnictw Muzeum Narodowego w Krakowie, za dziesiêcioletni¹ wspó³pracê, opiekê organizacyjn¹, sympatiê i niewyczerpan¹ cierpliwoæ. S³owa wdziêcznoci sk³adamy ponadto Pani Joannie Popielskiej-Michalczyk i Pani Krystynie Stefaniak  za wspó³pracê wydawnicz¹ przy niniejszym tomie.
Istotn¹ czêci¹ niniejszego Inwentarza s¹ archiwalne fotografie i rysunki, których wyszukanie w zbiorach
publicznych zajê³o nam najwiêcej czasu, poch³aniaj¹c wiele wysi³ku. By³by on daremny gdyby nie grono
osób, które sw¹ wiedz¹ i dowiadczeniem umo¿liwi³y nam i u³atwi³y ¿mudne kwerendy ikonograficzne.
S³owa wdziêcznoci pragniemy skierowaæ do Pani Krystyny Kulig-Janarek, Pani Alicji Kilijañskiej i Pana
Rafa³a Roga z Muzeum Narodowego w Krakowie, Pana Wojciecha Walanusa i Pana Aleksandra Siemaszki
z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloñskiego, Pana Tomasza Szablowskiego z Instytutu Sztuki
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a tak¿e Pana Roberta lusarka  Dyrektora Muzeum Okrêgowego
w Nowym S¹czu oraz Jana Wielka  Dyrektora Muzeum Ziemi Limanowskiej w Limanowej.
W toku kilkumiesiêcznych prac terenowych w powiecie limanowskim nieocenion¹ pomoc i szczególn¹
¿yczliwoæ okazali nam ks. dr W³adys³aw Szczebak  by³y Diecezjalny Konserwator Zabytków w Tarnowie,
ks. Tadeusz Bukowski  Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, O. Eugeniusz Marek W³odarczyk 
Opat Klasztoru Cystersów w Szczyrzycu, ks. Józef Trela  Proboszcz w ¯mi¹cej, ks. Marek Wójcik  Proboszcz w Niedwiedziu, ks. Grzegorz Ocha³  Proboszcz w Szyku.
Gor¹ce s³owa podziêkowania pragniemy z³o¿yæ ponadto na rêce Pani Barbary Skuzy, Pani Marii Manny
i Pana Zygmunta Lewczuka z Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków  Delegatury w Nowym S¹czu,
Pana Antoniego Kroha i Pani Barbary Magierowej z Nowego S¹cza oraz Pana Alojzego Caba³y z Krosna.
Odrêbne s³owa wdziêcznoci sk³adamy te¿ nie wymienionym z imienia Przyjacio³om naszej pasji, których dyskretna obecnoæ i ¿yczliwe zainteresowanie nie jeden raz dodawa³y nam wiary, i¿ zamiary nasze uda
siê doprowadziæ do szczêliwego koñca.

*

*

*

Dziesiêcioletnie prace nad edycj¹ rêkopimiennych materia³ów inwentaryzatorskich Stanis³awa Tomkowicza dobieg³y koñca. Nasz wspólny dorobek w tym zakresie to cztery inwentarze zabytków (w piêciu tomach), mieszcz¹ce ³¹cznie 168 hase³ dla poszczególnych miejscowoci powiatów jasielskiego, kronieñskiego, s¹deckiego i limanowskiego. To tak¿e niemal 1000 archiwalnych fotografii, map, planów i rysunków,
w tam tak cenne jak te sporz¹dzone w 1889-1890 roku przez Stanis³awa Wyspiañskiego i Józefa Mehoffera.
Krytyczna edycja dorobku inwentaryzatorskiego Tomkowicza sta³¹ siê dla nas nieoczekiwanie wielk¹ przygod¹ intelektualn¹ i prawdziw¹ uczt¹ duchow¹, jaka niewielu jest dana. A wszystko to dziêki pasji samotnego, niezwykle pracowitego cz³owieka, który wiele dziesi¹tków lat swego konserwatorskiego mozo³u i swoje
pionierskie dokonania zabytkoznawcze podsumowa³ u kresu ¿ycia w skromnym, do dzi aktualnym  i jak¿e
proroczym  stwierdzeniu: 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 kultury4.
Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie
w Kronie, w marcu 2008 roku

4
S. Tomkowicz, Znaczenie i zadania inwentaryzacji zabytków w Polsce, Ochrona Zabytków Sztuki. Czasopismo
powiêcone opiece nad zabytkami, inwentaryzacji i geografii zabytków, cz. 2, 1930-1931, z. 1-4, s. 410.
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Zabytki sztuki powiatu limanowskiego
 opisa³ Stanis³aw Tomkowicz

1. Dobra
2. Góra . Jana
3. Jod³ownik
Jonina
4. Kamienica
5. Kamionka ma³a
6. Kanina
7. Kasina wielka
8. Laskowa
9. Limanowa
Lubomierz
10. £ososina
11. £ukowica
12. Mêcina
13. Mszana dolna
14. Niedwied

15. Olszówka
16. Pisarzowa
17. Przyszowa
18. Rybie nowe
Sarysz
19. Siekierczyna
20. Skrzydlna
21. S³opnice królewskie
nie¿nica
22. widnik
23. Szczyrzyce
24. Szyk
25. Tymbark
26. Ujanowice
27. Wilkowisko

Inwentarz sporz¹dzony na podstawie zwiedzania powiatu w ostatnim 10ku lat w. XIX, z dodatkami z pierwszych lat w. XX.
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1. Dobra
Wie, oddal. zachod. od Limanowy 12½ kilom. Parafia w miejscu.

W XV w. w³acicielem Piotr Blandowsky h. Po³ukoza1 (D³ugosz, Lib. ben. II, 265); w XVIII a¿ do
po³owy XIX w. Ma³achowscy2 (S³. geogr.).
Jan z Dobry, dr med. by³ rektorem Uniw. Jag. w r. 1440, zwa³ siê Oskowski lub Oszkowski (Fija³ek,
Jakub z Parady¿a, I, 169, 231, 251, 272)3

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie s. 1
rêkopisu: czy z tej?

K o  c i ó ³ . Szymona i Judy. Patron (1891) Edward Zwierzyna

Parafia istnia³a w r. 13614 (Morawski, S¹deczyzna5 I, 240). R. 1678 stan¹³ koció³ nowy na miejscu
spalonego6 (£epkowskiego noty rêk. 1851 r.)

W 1402 roku niejaka Piechna zrzeka siê na rzecz Stanis³awa z Lus³awic swoich dóbr dziedzicznych, w których
sk³ad wchodzi³y nastêpuj¹ce wsie: £ososina Górna, Dobra, Laskowa, M³ynne i S³opnice, Rajman 1995, s. 6. Akt
zrzeczenia siê dóbr dziedzicznych Piechny (córki Piotra, wnuczki mi³a z ¯elenikowej) SHGWK odnosi do mê¿a
Adama z Turu, nie za Stanis³awa z Lus³awic, ponadto wród dóbr Piechny nie wymienia Dobrej, zob. SHGWK, cz. 3,
z. 2, s. 439. W roku 1465 Dorota, córka Zawiszy z Lednicy Wy¿szej przyznaje wieczycie swemu mê¿owi Piotrowi
B³êdowskiemu ca³¹ czêæ swoich dóbr po rodzicach we wsiach: Lednica, Druszków i Dobra, zob. SHGWK, cz. 1, z. 3,
s. 572. Piotr B³êdowski herbu Pó³kozic wystêpuje jako dziedzic czêci Dobrej w latach 1470-1480, tam¿e, s. 573. Zob.
te¿ has³o Dobra, w którym liczne fakty podzia³u i sprzeda¿y wsi, tam¿e, s. 572-574.
2
Po B³êdowskim Dobra dosta³a siê w dom Lubomirskich, od których wie tê (a tak¿e Jurków) kupi³ w roku 1529
Jan Odrow¹¿ Pieni¹¿ek, dziedzic Skrzydlnej. W 1579 roku w³acicielem Dobrej zostaje Jan Wrzosowski herbu Radwan,
ale ju¿ w 1584 wie wraca w posiadanie Lubomirskich, gdy¿ kupuje j¹ Stanis³aw Lubomirski, kasztelan wojnicki,
starosta dobczycki i spiski. W sk³adzie dóbr Lubomirskich pozostaje Dobra do roku 1711, kiedy to Jerzy Dominik Lubomirski zrzeka siê klucza dobrzañskiego na rzecz swej krewnej  Anny z Lubomirskich Ma³achowskiej, wdowy po Stanis³awie  wojewodzie poznañskim. Po I rozbiorze dziedzicem Dobrej zosta³ Stanis³aw Ma³achowski, starosta s¹decki
i marsza³ek Sejmu Czteroletniego. Ma³achowski rozparcelowa³ pomiêdzy swych poddanych 255 morgów ziemi, zrezygnowa³ z pañszczyzny, ponadto wybudowa³ we wsi szko³ê parafialn¹, któr¹ uposa¿y³ kawa³kiem gruntu, zob. J. Wielek,
Z dziejów wsi Dobra i okolic, AZL, 2002-2003, nr 11, s. 33-34.
3
Na pó³nocnej cianie prezbiterium, obok ambony, wprawiono w cianê marmurow¹ tablicê epitafijn¹, w drewnianej, profilowanej i fornirowanej ramie:
D.O.M.
Tu z³o¿one cia³o .p.
WJX Kazimierza Maja
Plebana tutejszego który pokrótkiej chorobie w 65. roku ¿ycia
z powszechném ¿alem przenios³
siê do wiecznoci d. 23° Listopada
1831. r.
Pogr¹¿ona w smutku familia
pomnik ten na znak nie
niewygas³éj wdziêcznoci wystawi³a
o pobo¿ne za duszê jego prosz¹c
westchnienie.
1838.
4
W roku 1361 rycerze Marek ze Skrzydlnej  skarbnik krakowski, Zawisza z Jod³ownika, Miko³aj z Raciborzan,
Stanoltus vel Arnold vel Ratoldus z Kostrzy i Stanis³aw z Topoli uposa¿yli dwoma ³anami wie¿o ufundowany (de novo
fundatam) przez biskupa Bodzantê koció³ p.w. . Szymona i Judy w Dobrej. Pleban pobieraæ mia³ zwyczajowe
meszne w Dobrej, zob. SHGWK, cz. 1, z. 3, s. 573; Rajman 1995, s. 6. W latach 1399-1419 wymieniany jest w ród1
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Dawny opis7. Koció³ drewniany, podobny jak w Jod³owniku8.
Dzwony wielkie dwa: 1) z legend¹ z r. 1678, 2) z napisem Me fecit Thomas Joseph Kozemierski mag.
Crac. 1719 9. W Lib. ben. akt erekcyi z r. 1361 (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).

³ach Miko³aj zwany Kuchny, pleban w Dobrej, za w 1470-1480  drewniany koció³ p.w. . Szymona i Judy, a tak¿e
liczne uposa¿enia plebana z Dobrej dziesiêcinami na licznych rolach kmiecych w okolicy, zob. SHGWK, cz. 1, z. 3,
s. 573.
5
Tomkowicz konsekwentnie cytuje dzie³o Szczêsnego Morawskiego jako S¹deczyznê, podczas gdy w istocie
tytu³ pierwszego tomu to S¹decczyzna (Kraków 1863), drugiego za  S¹decczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i ksiêstwem owiêcimskiem (Kraków 1865).
6
Zachowany do dzisiaj koció³ drewniany w Dobrej zosta³ wzniesiony nied³ugo po po¿arze poprzedniego w roku
1678, nast¹pi³o to jednak najpewniej dopiero u schy³ku XVII stulecia. Fundatorem nowego kocio³a by³ Jerzy Dominik
Lubomirski, por. KZS 1951, s. 1; Kornecki 1972, s. 550; Brykowski, Kornecki 1984, s. 69-70. Z roku 1760 pochodzi³a
pierwsza polichromia wnêtrza, wtedy te¿ dobudowano do pó³nocnej ciany nawy spor¹ kaplicê Matki Boskiej Szkaplerznej. W latach 1863-1865 wi¹tynia poddana zosta³a gruntownemu remontowi. W jego wyniku przed³u¿ono prezbiterium i powiêkszono zakrystiê, rozciêto cianê zachodni¹ i zaadaptowano pomieszczenie pod wie¿¹, przekszta³cono
wie¿ê-dzwonnicê, wtapiaj¹c j¹ w bry³ê korpusu nawowego oraz dobudowano kruchtê. Pami¹tk¹ tych prac jest napis
na stropie nawy (nad chórem muzycznym): Quondam A.D. 1760 fuit depicta Ecclesia. Nunc de novo cum omnibus
Altaribus restaurata, exornata, prolongata atque depicta ab A.D.1863. usque ad finem 1865. = Cura Parochi. Jan
Stankiewicz Pikxit [sic] Owiêcim wi¹tynia w Dobrej i jej wyposa¿enie posiada skromne opracowanie monograficzne, por. Koció³ w Dobrej, [w:] Wie Dobra w powiecie limanowskim. Wybór materia³ów zebranych przez uczestniczki
V Instruktorskiego ¯eñskiego Obozu Krajoznawczego w Dobrej, Kraków 1938, s. 62-71. W otoczeniu kocio³a znajduje siê dawne kamienne ogrodzenie z trzema bramkami, czternastoma kamiennymi kapliczkami z obrazami Mêki Pañskiej malowanymi przez malarza Matejkiewicza oraz kamienn¹ dwuwnêtrzn¹ kostnic¹, usytuowan¹ w murze od strony
pó³nocno-zachodniej.
7
Wszystko wskazuje na to, i¿ Tomkowicz w Dobrej nie by³. W tekstach Protoko³ów z posiedzeñ Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, opublikowanych w roku 1900, nie ma równie¿ informacji o jego pobycie w tej miejscowoci. Koció³ w Dobrej, mimo znacznych rozbudów i przekszta³ceñ, zachowa³ w swym wnêtrzu imponuj¹cy zespó³
dawnego wyposa¿enia. Mimo wzniesienia w ostatnim czasie nowej wi¹tyni parafialnej, wnêtrze zabytku jest dobrze
utrzymane, zachowano miêdzy innymi dawn¹ posadzkê z du¿ych prostokatnych p³yt piaskowca, a poszczególne
elementy wystroju poddawane s¹ systematycznym zabiegom konserwatorskim. Malowid³a cienne wnêtrza (z figuralnymi kompozycjami: Koronacja Marii przez Trójcê wiêt¹ na stropie prezbiterium, Przemienienie Pañskie na stropie
nawy oraz Zes³anie Ducha wiêtego na stropie pomieszczenia pod wie¿¹) poddano zabiegom konserwatorskim, które
przeprowadzono w roku 1970 pod kierunkiem art. kons. Z. Jaskowskiego, WUOZwNS, nr inw. 123. W rokokowej
nastawie o³tarza g³ównego, z 1786 roku, eksponowany jest obraz Przemienienia Pañskiego (w typie s¹deckim) z XVII
wieku, konserwowany w roku 1973 przez art. kons. Z. Medweck¹, WUOZwNS, nr inw. 1660. Stacje Drogi Krzy¿owej,
z 1 po³. XIX wieku, konserwowa³ w ostatnim czasie art. kons. S. Stawowiak. Z innych elementów wyposa¿enia warto
zwróciæ uwagê na dwie rokokowe nastawy o³tarzy bocznych. W lewym znajduje siê obraz w. Sebastiana z 2 po³. XVIII
wieku (malowany wg ryciny Gerarda Seghersa), w predelli Zwiastowanie z 2 po³. XVII wieku, w zwieñczeniu za
Ukrzy¿owanie z 2 po³. XVIII wieku. W prawym eksponowany jest obraz Chrystusa Boleciwego, z 1865 roku, malowany przez Jana Stankiewicza. Trzon rokokowego wyposa¿enia dope³nia okaza³a ambona (uzupe³niana w roku 1865
przez Piotra Chrapczyñskiego), o faluj¹cej linii korpusu, zdobionego p³askorzebami czterech Ewangelistów i lambrekinowym baldachimem oraz drewniana chrzcielnica, o pseudopuklowanej czarze z pe³noplastyczn¹ scen¹ Chrztu
Chrystusa w Jordanie, umieszczon¹ na pokrywie. W barokowo-rokokowej nastawie o³tarza w kaplicy Matki Boskiej
znajduje siê obraz Matki Boskiej Szkaplerznej adorowanej przez w. Dominika i duchownego fundatora (kopia obrazu
z 1 po³. XVIII wieku, aktualnie przeniesionego wraz z figurami . Joachima i Anny do wnêtrza nowego kocio³a
w Dobrej). Nad arkad¹ wejcia do kaplicy, od strony nawy, zawieszony jest drewniany pos¹g Matki Boskiej Niepokalanie Poczêtej, zapewne z 1 po³. XVIII wieku. Na cianie pó³nocnej prezbiterium, w s¹siedztwie korpusu rokokowej
ambony, w toku prac konserwatorskich z 1970 roku, ods³oniêty zosta³ zacheusz konsekracyjny, malowany bezporednio na belkach zrêbu (cynobrowy krzy¿ na b³êkitnym tle w kolistym obramieniu), bêd¹cy pozosta³oci¹ najstarszej
dekoracji malarskiej kocio³a, zapewne jeszcze z koñca XVII wieku. Ponadto we wnêtrzu zachowa³y siê liczne obrazy,
rzeby i sprzêty kocielne z XVIII, XIX i XX wieku (czêæ z nich przechowywana jest obecnie w muzeum parafialnym,
zorganizowanym przed laty przez ks. Edwarda Wojtusiaka), por. Kornecki 1972, s. 551-552. Najstarszym elementem
wyposa¿enia kocio³a jest pónogotycka p³askorzeba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, wtórnie wstawiona w omioboczne pole barokowego feretronu. Na pónogotycki charakter dzie³a zwróci³ po raz pierwszy uwagê J. E. Dutkiewicz, por.
KZS 1951, s. 1, il. 29. P³askorzeba sta³a siê nastêpnie przedmiotem zainteresowañ A. M. Olszewskiego, który jako
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2. Góra . Jana
Wie, oddal. zach. pó³n. od Limanowy 19½ kilom. Parafia w Szczyrzycach.

Dawniejsza nazwa tak¿e Szczyrzyce10.
Dokument z r. 1238 ze wzmiank¹ o wsi Góra Sti Johannis alias Cyricz jest sfa³szowany11 (Kod. dypl.
Ma³. I, 354), ale osada bardzo stara12. R. 1434 W³ad. Jagie³³o lokuje tutaj miasto13 (Zakrzewski, Najst.
dzieje kl. Cystersów w Szczyrzycu, Rozpr. Akad. Um. Wydz. hist. filoz. II, XVI, 41), lecz do za³o¿enia
miasta nie przysz³o. Wie by³a czêci¹ dóbr sto³owych opata szczyrzyckiego. R. 1782 rz¹d austr. zniós³
opactwo, a dobra jego sprzeda³. Nabyli je hr. Dzieduszyccy14. W XIX w. odkupili je Cystersi (S³own.
geogr.).

pierwszy w³¹czy³ j¹ do krêgu dzie³ warsztatu Mistrza Pasji Przydonickiej, por. A. M. Olszewski, O kilku grupach pónogotyckiej rzeby ma³opolskiej, [w:] Póny gotyk. Studia nad sztuk¹ prze³omu redniowiecza i czasów nowych. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wroc³aw 1962, Warszawa 1965, s. 284; ten¿e, Pónogotyckie warsztaty
rzebiarskie w Ma³opolsce, BHS, (31), 1969, nr 2, s. 246; ten¿e, Warsztat Mistrza Pasji Przydonickiej, FHA, t. 9, 1973,
s. 76-77, il. 5. Pogl¹d o przynale¿noci p³askorzeby w Dobrej do dzie³a tego warsztatu podtrzyma³ ostatnio Wojciech
Walanus, por. Walanus 2006, s. 89, 269-270. J. Kuczyñska publikuje równie¿ kamienn¹ chrzcielnicê w Dobrej, zob.
Kuczyñska 1984, s. 80, poz. 223. Zabytku tego na miejscu nie uda³o siê nam odnaleæ, nikt go równie¿  poza t¹
autork¹  nie wzmiankuje.
8
£epkowski widzia³ koció³ w Dobrej przed jego zasadnicz¹ rozbudow¹, która mia³a miejsce w latach szeædziesi¹tych XIX wieku. Wówczas, istotnie przypominaæ móg³ wi¹tyniê w Jod³owniku. W obecnym kszta³cie architektonicznym koció³ w Dobrej prezentuje typ drewnianej budowli zrêbowej, jednonawowej, z wyd³u¿onym, wê¿szym prezbiterium, zamkniêtym trójbocznie, przy którym od pó³nocy wzniesiona zosta³a zakrystia z niewielkim przedsionkiem. Do
prostok¹tnej nawy, przed³u¿onej o czêæ podwie¿ow¹, dobudowano od pó³nocy kaplicê Matki Boskiej Szkaplerznej,
(zamkniêt¹ trójbocznie, wyposa¿on¹ po bokach w niewielki sk³adzik i przedsionek), za od po³udnia kruchtê. Wnêtrze
(za wyj¹tkiem nawy o pozornym sklepieniu kolebkowym, z p³askimi odcinkami stropowymi aneksów bocznych, wspartymi na kolumnach) nakrywaj¹ stropy p³askie. Ponad zakrysti¹, na piêtrze, zlokalizowana zosta³a dawna lo¿a kolatorska,
otwarta arkad¹ o ³uku koszowym do wnêtrza prezbiterium. Chór muzyczny, wsparty na dwóch kolumnach, zosta³ po³¹czony z nadwieszon¹ empor¹ kaplicy. Wie¿a-dzwonnica, przekszta³cona i w dolnej czêci obudowana aneksami do
szerokoci nawy, posiada lekko pochy³e ciany zakoñczone nadwieszon¹ izbic¹, zwieñczon¹ dachem namiotowym.
Dachy nad kocio³em siod³owe, o wspólnej kalenicy, kryte s¹ obecnie blach¹. Dach nad prezbiterium zosta³ przed³u¿ony
po³aci¹ nakrywaj¹c¹ przybudówkê zakrystyjn¹. Nad aneksami wie¿owymi zamocowano jednopo³aciowe zadaszenia
wi¹¿¹ce siê z dachami korpusu. Nad kaplic¹ za³o¿ony zosta³ dach siod³owy, o kalenicy poprzecznej do osi wi¹tyni. Na
kalenicy nad naw¹ ustawiono barokow¹ wie¿yczkê sygnaturki, zwieñczon¹ szecioboczn¹ latarni¹, por. tak¿e Kornecki
1972, s. 550-551. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 1-3.
9
Wzmiankowane tu dzwony uleg³y rekwizycji w latach I wojny wiatowej. Obecne, zawieszone na drewnianej
dzwonnicy, odlane zosta³y w 1966 roku, Kornecki 1972, s. 552.
10
1234-1235  Cirice, 1238  Cyrice, Cyricz alias Gora Sancti Johannis, 1254  Schyricz, 1335  Sanctus
Johannes in Czyrzicz, 1408  Gora, 1508  Mons Sancti Johannis, 1529  Gora Sczericz itd. zob. SHGWK, cz. 1, z. 4,
s. 830.
11
Zob. przyp. nasz 15.
12
Pocz¹tkowo stanowi³a w³asnoæ rycersk¹, od roku 1234 nale¿y do cystersów w Szczyrzycu, bowiem Cirice
nadaje Teodor (Czader) Gryfita, wojewoda krakowski, klasztorowi cysterskiemu w Jêdrzejowie. W 1244 roku Sulis³aw
 kanonik krakowski, potwierdza sprzeda¿ wsi przez swego ojca Jana i stryja Andrzeja na rzecz Teodora, za sumê 100
grzywien. Potwierdzenie darowania Szczyrzyca cystersom mamy te¿ z roku 1254, kiedy to przed Boles³awem Wstydliwym i Grzymis³aw¹ sk³adaj¹ je Klemens i Marek, bratankowie wojewody Czadera, zob. SHGWK, cz. 1, z. 4, s. 831.
13
Królewskie zezwolenie, dane Cystersom szczyrzyckim na za³o¿enie miasta we wsi Góra wiêtego Jana,
odnoszone jest do roku 1416. W³adys³aw Jagie³³o nada³ równoczenie nowemu orodkowi targi tygodniowe w niedziele i jarmark dwudniowy 24 czerwca, tam¿e. Dzieñ owych cotygodniowych targów sta³ siê jednak przyczyn¹ konfliktu
z Dobczycami, zatem Kazimierz Jagielloñczyk przeniós³ targ z niedzieli na czwartek, dokumentem z 1468 roku. Ponownie,
w 1519 roku, Zygmunt Stary przenosi targ w Górze z czwartku na sobotê, zob. SHGWK, cz. 1, z. 4, s. 831, choæ
czwartek kolidowa³ znów z targami w Tymbarku, zob. Rajman 1995, s. 16. Kiryk podaje mylnie rok 1417, jako datê
lokacji. Uwa¿a przy tym, i¿ przek³adanie targów zdaje siê wskazywaæ na pewny stopieñ zurbanizowania Góry wiêtego Jana, chocia¿ miasta tego równoczenie nie zna D³ugosz, ani nie wymieniaj¹ go póniejsze ksiêgi podatkowe, zob.
Kiryk 1980, s. 380.
14
Zob. przyp. nasz 532.
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K o  c i ó ³ Narodzenia i ciêcia . Jana Chrzc.  filia Szczyrzyc

Koció³ by³ pocz¹tkowo macierz¹ kocio³a w Mylenicach, a parafia obejmowa³a póniejsze parafie
Skrzydln¹ i Szczyrzyce. Po przeniesieniu klasztoru Cystersów z Ludzimierza do Szczyrzyc, a nawet
mo¿e wczeniej, w r. 1238, powsta³ spór o patronat miêdzy dziedzicami Skrzydlny, braæmi Zdzis³awem
i Ratu³dem synami comesa ¯y³y a konwentem szczyrzyckim15. R. 1296 patronat przyznano konwentowi16 (Kod. dypl. ma³. I, 29 i 151). Koció³ by³ parafialnym w latach 1346-1358 (Mon. Pol. Vatic. II, 191)
i za D³ugosza17 (Lib. ben. III, 439). R. 1720 na miejscu dawnego kocio³a stan¹³ nowy, odnowiony r.
1798 (S³own. geogr.). Góra . Jana sta³a siê fili¹ parafii w Szczyrzycach w r. 1797. Budynek kocielny
drewn. sp³on¹³ doszczêtnie w r. 188518 (Schemat.).

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie s. 2
rêkopisu: (1891)
przeje¿d¿a³em

K o  c i ó ³ obecny19 ..................................

Dawniejszy opis. Budynek drewniany, mo¿e z XVI w.
Cztery (s.) piêkne obrazy sk³adaj¹ce niegdy tryptyk, dobrze dochowane: ciêcie . Jana, Zwiastowanie, Trzej Króle, Rodzina . Anny, . El¿bieta, Helena, Apolonia, Tekla, Agnieszka.
Boczny o³tarz Wniebowziêcia M.B., niez³y obraz.
W. o³tarz . Jan Chrzc. i Ewang., niegdy t³a z³ocone, dzi przemalowane.
Dzwony: wiêkszy z r. 1643 Jost Conze me fecit20; mniejszy z r. 1618.
(£epkowskiego noty rêkop. z r. 1852)

3. Jod³ownik
Wie, oddal. zachod. pó³nocne od Limanowy 15 kilom. Parafia w Szczyrzycach
Dawniejsze nazwy21 mo¿e: Jod³owa Góra (patrz ni¿ej).

15
W 1238 roku magister Salomon  archidiakon sandomierski oraz Uger zwany Buzakarinus przys¹dzaj¹
cystersom szczyrzyckim w sporze z komesem Zdzis³awem prawo patronatu kocio³a w Ciricz alias Gora Sancti Johannis, wraz z dziesiêcinami, zob. SHGWK, cz. 1, z. 4, s. 831.
16
Wydaje siê, ¿e prawo to konwent uzyska³ ju¿ w roku 1238. Zob. przyp. nasz 15.
17
W latach 1470-1480 Czyrzicz alias Gora, w³asnoæ klasztoru szczyrzyckiego, obejmowa³ 2 ³any kmiece,
folwark, m³yn, karczmy, zagrody, role i ³¹ki plebana. W 1510 wspominany jest Wojciech, pleban w Górze s. Johannis,
trzy lata póniej  dodatkowo  wikary Jan i minister ecclesiae, za wartoæ parafii oceniana jest na 8 grzywien.
W 1527 roku zakupiono do miejscowego kocio³a kielich mszalny, ufundowany przez Jakuba  s³odownika z klasztoru
w Szczyrzycu. W 1528 wystêpuj¹ w ród³ach Andrzej  komendarz kocio³a parafialnego oraz witrycy, wp³acaj¹cy 33
floreny na rzecz Erazma  odlewnika krakowskiego, za dzwon do kocio³a w Górze. Kolejne fakty z przesz³oci parafii,
a tak¿e jej liczne uposa¿enia, podaje SHGWK, cz. 1, z. 4, s. 831-832.
18
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 5 padziernika 1891, sk³ada³ konserwator Tomkowicz sprawozdanie z wycieczki, któr¹ odby³ tego lata w swoim okrêgu w powiecie s¹deckim i limanowskim. Mówi¹c
o Górze w. Jana, poda³ informacjê o po¿arze drewnianego kocio³a w 1885 roku, a tak¿e szczegó³y zanotowane
przez J. £epkowskiego, w jego podró¿y z 1852 roku, TGKGZ 1900, s. 360.
19
Koció³ obecny, o formach neoromañskich, murowany z ceg³y z kamiennymi detalami architektonicznymi,
trójnawowy, bazylikowy z transeptem i wie¿¹ w fasadzie zlokalizowan¹ na osi wi¹tyni, wzniesiono w latach 19071913, wg projektu budowniczego Wiktora Sikorskiego z Krosna, por. Kornecki 1972, s. 553; Chrzanowski, Kornecki
1982, s. 524. We wnêtrzu zachowa³a siê neogotycka nastawa o³tarza g³ównego, wykonana w roku 1936 przez rzebiarza Franciszka Adamka, z obrazem Chrzest Chrystusa w Jordanie, malowanym w tym samym czasie przez Stanis³awa Fischera. Stacje Drogi Krzy¿owej zosta³y sprowadzone z Monachium, za polichromiê wykona³ w roku 1947 £ukasz Karwowski. We wnêtrzu zachowa³ siê instrument organowy wykonany w roku 1920 przez Tomasza Falla ze
Szczyrzyca. Jednym ze starszych elementów wyposa¿enia jest neobarokowa monstrancja, ufundowana w roku 1868
przez Kunegundê G¹siorowsk¹ z Mstowa, Kornecki 1972, s. 553-554.
20
Zapewne chodzi tu o niderlandzkiego ludwisarza Josta Costiena, czynnego w tych stronach oko³o po³owy
XVII wieku, który sygnowa³ dzwon z 1647 roku w kociele w Jod³owniku. Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 316 (za KZS
1951, s. 2), datuj¹ dzwon jod³ownicki b³êdnie na rok 1547.
21
ród³a redniowieczne notuj¹ ró¿ne formy nazwy miejscowej: 1361  Jod³ownik, 1364  Jodlownik, 1398 
Jodlownyky, 1408  Iodlownik, 1425  Jod³owa, 1427  Yodlownik, 1454  Jadowniki, zob. SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 333.

22

By³o tu czy mia³o byæ niegdy miasto22. R. 1361 Zawisza z Jod³ownika z towarzyszami pomna¿a uposa¿enie kocio³a w Dobrej23 (Morawski, S¹deczcyzna I, 234). R. 1416 wystêpuje Droboth de Jod³ownik24 (Helcel, Star. pr. p. pomn. II, Nr 1426). Jest przypuszczenie, ¿e w ci¹gu XV w. wystêpuj¹cy Wac³aw z J.25 by³ h. Szarza26 (Semkowicz, recenzja Heraldyki Piekosiñskiego, Kwartaln. hist. r. 1899, str.
829).
W koñcu XVI w. dziedzic wsi Niewiarowski27 zapisa³ folwark w Jod³owniku Dominikanom krak.28,
którym go w koñcu XVIII w. zabra³ rz¹d austr.29, poczem w r. 1820 przeszed³ w posiadanie Romerów30
i do dzi dnia pozostaje (S³own. geogr.)31.

K o  c i ó ³ filialny Nar. N.P.Maryi32
Brak na to jednak dowodów ród³owych, zob. SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 333-338.
Zob. przyp. nasz 4. Por. te¿ SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 333.
24
W latach 1388-1428 wystêpuje w ród³ach wielokrotnie Miko³aj Miczek zwany Drobot z Jod³ownika, brat
Jakusza z Kostrzy i Hanki, ¿. Dobka z Wierzbna, m¹¿ wiêtochny, ojciec Wiêc³awa i Katarzyny. W 1398 roku ów
Miko³aj zapisuje swej ¿onie 50 grzywien posagu i 250 grzywien wiana na wsi swej Jod³owniku. W latach 1399-1400,
wraz z dwoma innymi rycerzami, pozwany zostaje przez Miko³aja z Wilkowiska o zabór lasu i 20 przyciesi (belek
drewna budowlanego). W 1403 Drobot nadaje klasztorowi w Szczyrzycu po³owê opustosza³ego stawu miêdzy Jadownikiem a Dobrogniewem, wycenion¹ na 20 grzywien. W kolejnych latach nastêpuje d³ugotrwa³y proces Drobota i Paszka z Janowic wystêpuj¹cych przeciw Hance, siostrze Miko³aja z Jod³ownika, o 80 grzywien posagu i wyprawy. Póniej
maj¹ miejsce niekoñcz¹ce siê procesy s¹dowe: 1407  przeciw Annie, wdowie po Janie ze Zbigniewa, o pierzynê
i koszulê, 1415  przeciw Miko³ajowi z Wilkowiska o szkody z tytu³u wypasienia ³¹ki, 1424  za wyciête cztery drzewa
i powtórnie wypasion¹ ³¹kê, 1425  za kradzie¿ byd³a, 1426  za wypasienie 60 stogów owsa. Naganiony przez
Miko³aja Drobota, Miko³aj z Wilkowiska oczyszcza swoje szlachectwo, przedstawiaj¹c szeciu wiadków, zob. SHGWK,
cz. 2, z. 2, s. 334.
25
Chodzi tu raczej o Wiêc³awa z Jod³ownika, syna Miko³aja Drobota, notowanego w ród³ach jako Waczlaus,
Wenceslaus, a nawet Wladislaus. Wiêc³aw by³ mê¿em Weroniki, ojcem Bogda³a, Wiêc³awa, Anny i Miko³aja Bogda³a,
znanym ze róde³ wójtem Ciê¿kowic (1438) czy starost¹ na zamku Golesz (1445). W kontekcie Jod³ownika, Wiêc³aw
notowany jest ród³owo wielokrotnie  w latach 1428-1454, g³ównie jako bohater procesów s¹dowych, zawieranych
ugód, dokonywanych zastawów dóbr itd. W 1435 roku Wiêc³aw obci¹³ rêkê Stanis³awowi, kmieciowi ze S³opnicy, zob.
SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 334-336.
26
Herb Szarza, czyli Osoria, z pewnoci¹ nale¿a³ do Wiêc³awa z Jod³ownika, bowiem herbu tego u¿ywa³ te¿
Bogda³ z Jod³ownika, opat tyniecki wystêpuj¹cy w ród³ach w latach 1442-1452, SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 338.
27
Z r¹k synów Wiêc³awa Jod³ownik przeszed³ w 1510 roku na w³asnoæ Achacego Jordana z Zakliczyna (zamiana dóbr). Póniej posiad³oæ ta dosta³a siê Lubomirskim, gdy¿ w 1524 roku Joachim Lubomirski zastawia za 600
florenów wsie swoje dziedziczne, m.in. Jod³ownik, Miko³ajowi Wolskiemu. W roku 1529 ten¿e Lubomirski sprzedaje
Jod³ownik wraz z innymi wsiami Adamowi Niewiarowskiemu z Niewiarowa, zob. SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 337.
28
Mowa o legacie Przec³awa Niewiarowskiego herbu Pó³kozic, kawalera maltañskiego, który w roku 1595,
wystêpuj¹c wespó³ z ¿on¹ El¿biet¹, Jod³ownik wraz z innymi swymi dobrami zapisa³ dominikanom krakowskim, w których kociele zosta³ pochowany. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. A. V. Cap. 65 (Acta Visitationis
Exteritoris Decanatum Tarnoviensis [ ] Anno Domini MDXC sexto fol. 92), cyt. za: Koz³owski, Kuczman 1984, s. 41,
przyp. 2.
29
Koció³ w Jod³owniku znajdowa³ siê w rêkach dominikanów krakowskich do czasu konfiskaty maj¹tku zakonnego przez rz¹d austriacki w roku 1784, zob. ¯. Pauli, Wypisy do historii, rkps w Bibliotece Jagielloñskiej, sygn. 5357
II, t. 10, s. 163, cyt. za: Koz³owski, Kuczman 1984, s. 41, przyp. 2.
30
Jod³ownik zakupi³ od kamery austriackiej Edmund Grzegorz Feliks Romer z Biedziedzy (1775-1841), który
da³ pocz¹tek jod³ownickiej linii Romerów. Zob. G. Dro¿d¿-Kêska, Romerowie z Jod³ownika, AZL, 2002, nr 8, s. 32-34;
ta¿ sama, Romerowie z Jod³ownika, AZL, 2002, nr 9, s. 19-21.
31
W 1844 dobra jod³ownickie s¹ w³asnoci¹ Ludwika Romera, a opuszczonym kocio³em w Jod³owniku opiekuje siê proboszcz w Skrzydlnej. W roku 1869, na mocy decyzji biskupa tarnowskiego Józefa Pukalskiego, opiekê nad
kocio³em w Jod³owniku przejmuj¹ ojcowie cystersi z pobliskiego Szczyrzyca. Cystersi przeprowadzaj¹ wówczas remont
kocio³a i zak³adaj¹ cmentarz. W roku 1915 biskup tarnowski Leon Wa³êga eryguje w Jod³owniku osobny wikariat,
a opat szczyrzycki Teodor Magiera wyznacza ojca Alojzego Tajdusia na administratora parafii. W 1925 roku Jod³ownik
staje siê samodzieln¹ parafi¹, a funkcjê proboszcza powierzona zostaje Alojzemu Tajdusiowi.
32
Por. te¿ inwentaryzacyjne notaty terenowe z kocio³a jod³ownickiego, sporz¹dzone w maju 1923 roku przez
Tadeusza Dobrowolskiego, zob. Aneksy, poz. 2a.
22
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Niepewn¹ jest wiadomoæ Schemat. jakoby koció³ by³ zbudowany w r. 1590 przez Niewiarowskiego.
R. 1585 nad bocznem wejciem (patrz ni¿ej) wskazywa³by datê wczeniejsz¹33. Wizyta dyec. z lat 15961598 pisze: koció³ zbudowany przed 10 laty od Przec³awa Niewiarowskiego. Teraz zamkniêty przez
brata zmar³ego, Jana Niewiarowskiego z powodu sporów rodzinnych (Bukowski, Dz. Reformacyi, II,
640).
Pierwotnie parafialny34, potem przez czas jaki by³ fili¹ Skrzydlny35 (S³. geogr.)

13/9 189536
Budynek drewniany, oryentowany, ma³y, bez szczególnych cech stylowych37. Wie¿a frontowa z izbic¹ nadwieszon¹ na górnem piêtrze, podobna do wie¿y w Grywa³dzie (patrz pow.
Nowotarski) tylko wiêcej pêkata i lichszej roboty ciesielskiej38. Zewn¹trz nad wejciem bocznem czarn¹ farb¹ wymalowano: A.D. 1585 39.
Wnêtrze ca³e pokryte starem malowaniem barokowem, ze scenami z dziejów zakonu
Dominikañskiego40, przypomina dawne malowanie cian i sklepieñ kru¿ganków Dominikañ33
Za rokiem 1585, jako dat¹ fundacji obecnego kocio³a, opowiadaj¹ siê konsekwentnie wszyscy autorzy, por.
KZS 1951, s. 2, il. 5; Kornecki 1972, s. 554-555; Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 581; Brykowski, Kornecki 1984, s. 75,
il. 18; Kornecki 1999, s. 100, przyp. 3.
34
W latach 1403-1405 Trojan z Olpic, pleban z Dziekanowic, skar¿y Miko³aja Drobota z Jod³ownika o bezprawnie zabran¹ dziesiêcinê z tej wsi, któr¹ wyrokiem s¹du odzyskuje w roku 1405. W 1477 biskup krakowski Jan Rzeszowski nadaje dziesiêciny m.in. z Jod³ownika na rzecz kaplicy w. Krzy¿a, ufundowanej przez Kazimierza Jagielloñczyka, zob. SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 338.
35
W roku 1529 dziesiêcina snopowa z folwarku w Jod³owniku nale¿a³a do plebana ze Skrzydlnej, podobnie jak
meszne w wymiarze 20 miar ¿yta i tyle¿ owsa miary szczyrzyckiej, wartoci 5 grzywien i 6 groszy, zob. SHGWK, cz. 2,
z. 2, s. 338.
36
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz zda³
sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Jod³owniku, poda³ informacje o dwóch obrazach z tryptyków XVI wieku (Zwiastowanie i Koronowanie
Cierniem  oba z donatorami), mniejszym tryptyku fundacji Przec³awa Niewiarowskiego (bo jest na nim postaæ w.
Przec³awa), dzwonie z 1590 i drugim z 1642 z herbem Szreniawa oraz portrecie Niewiarowskiego. Wymieniona jest
tak¿e teza bardzo piêkna na at³asie odbita z r. 1765, TGKGZ 1900, s. 423.
37
Koció³ wzniesiono w systemie wiêbowo-zaskrzynieniowym, a wiêc jeszcze w tradycji drewnianej architektury kocielnej pónego redniowiecza, por. Kornecki 1972, s. 555; Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 581. Prezbiterium
i nawê nakrywa dach o wspólnej kalenicy i jednakowej szerokoci wiêzarów storczykowej wiêby dachowej, usztywnionej zredukowan¹ ram¹ usztywnienia wzd³u¿nego. Aneksy zaskrzynieniowe, czyli boczne poszerzenia nawy, zosta³y nakryte po³aciami dachu nawy, poprzez dodanie przypustnic okapowych. Wnêtrze nakryte jest stropem p³askim,
z zaskrzynieniami w obrêbie nawy. W bryle zewnêtrznej i detalu architektonicznym kocio³a w Jod³owniku, M. Kornecki
dopatruje siê ju¿ wyranego warsztatowego sprymitywizowania formy, wyró¿niaj¹cego tê budowlê ujemnie na tle pokrewnych (lecz starszych) wi¹tyñ drewnianych, por. Kornecki 1999, s. 101, 118, rys. 96, s. 132, il. 113. Inwentaryzacjê
architektoniczn¹ kocio³a opracowa³ w roku 1971 arch. Janusz Smólski, por. WUOZwNS, nr inw. 151. Zob. Czêæ
ilustracyjna, il. 7-8.
38
Wie¿a-dzwonnica kocio³a w Jod³owniku jest byæ mo¿e elementem pierwotnego programu architektonicznego tej budowli. Kornecki zwraca uwagê, i¿ najstarsze zachowane dzwonnice drewniane  jak siê zdaje  nie dominowa³y w bryle wi¹tyni, czêsto niewiele tylko siêgaj¹c swym zadaszeniem ponad kalenicê dachu nawy. Wród podobnych wczesnych rozwi¹zañ badacz ten wymienia równie¿ wie¿ê-dzwonnicê kocio³a w Jod³owniku, któr¹ doæ ostro¿nie
datuje na rok 1585, por. Kornecki 1999, s. 107. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 6.
39
Dzi data ta nie jest ju¿ widoczna, byæ mo¿e os³oniêta zosta³a szalunkiem lub p³ytkim gzymsem kapnikowym.
40
Polichromia, któr¹ ogl¹da³ Tomkowicz, choæ w bardzo z³ym stanie, przetrwa³a do naszych czasów. Na podstawowe motywy zdobnicze sk³adaj¹ siê tu du¿e prostok¹tne ramy rokokowe, umieszczone w nawie i prezbiterium,
w które wpisane zosta³y mniejsze kartusze rolinne, przewa¿nie z popiersiami wiêtych dominikañskich. Podobne kartusze, z malowanymi inskrypcjami, znajduj¹ siê równie¿ na cianach samych zaskrzynieñ i w obrêbie szerokiego fryzu
pod stropem prezbiterium. Na podstawie inskrypcji oraz atrybutów rozpoznaæ mo¿na kilkanacie wizerunków wiêtych
i b³ogos³awionych. S¹ to kolejno  patrz¹c od ciany po³udniowej nawy: w. Benedykt XI, w. Antonin, w. Jacek, w.
Ludwik, b³. Czes³aw, b³. Alvanus, w. £ucja, w. Ró¿a Limañska, w. Katarzyna Sieneñska, w. Agnieszka z Montepul-

24

skich w Krakowie  zniesione w czasie restauracyi ok. r. 1900  mo¿e z XVIII w41., ale jest
w z³ym stanie zachowania42. Po cianach i na przedpiersiu chóru muzycznego poprzybijane
ornamenty drewniane rzebione, barokowe, podobno zosta³y tu przeniesione z kocio³a szczyrzyckiego43.
O³tarz w. ma obraz g³ówny ma³y, doæ lichego malowania, olejny na p³ótnie, rzekomo
Lexyckiego (twierdzenie ludzi miejscowych)44.
T r y p t y k niewielki, zawieszony na pó³nocnej cianie nawy, ca³y, wymiary z ramami:
wys. 1.03 m., szer. czêci g³ównej rodkowej 0.72 m45.
Treæ, przy skrzyd³ach otwartych:
1) Koronacja M. Boskiej, 2) Prezentacja  Ofiarowanie (Symeon trzyma Dzieci¹tko na rêkach), 3) Chrzest w Jordanie, 4) Wieczerza P.46, 5) Chrystus 12 letni w wi¹tyni;
przy skrzyd³ach zamkniêtych: 2) . Piotr, 3) . Przec³aw, 4) . Pawe³, 5) . Wac³aw (na listwie
dziel¹cej 2 i 3 napis: s. Preclaus, a na listwie dzielacej 4 i 5: s. Venceslaus47.
ciano, w. niezidentyfikowany, w. Rajmund z Pennafort, w. Wincenty Fereriusz, w. Piotr z Werony  oraz papie¿e:
Benedykt XIII i Pius V. Na stropie prezbiterium zachowa³a siê ponadto scena Koronacji Marii, por. KZS 1951, s. 2.
41
Szymañski datuje najstarszy z etapów polichromowania kocio³a w Jod³owniku na rok 1607. Autorem tamtej
niezachowanej dekoracji mia³ byæ malarz Stanis³aw Piwkowic, Szymañski 1970, s. 41, 102. Obecn¹ (zachowan¹)
dekoracjê kocio³a w Jod³owniku datuje na pocz¹tek 2 po³. wieku XVIII  stwierdzaj¹c, i¿ os³abienie malowide³ typu
architektonicznego nie wzbogaci³o jednak elementów zdobniczych  odwrotnie, poci¹gnê³o za sob¹ ich jakby upadek.
Czytelny on jest na przyk³adzie Jod³ownika. Nieorganizowane p³aszczyzny, zw³aszcza cian, nie zachêca³y widocznie
do zdobienia., tam¿e, s. 81. Polichromia kocio³a w Jod³owniku posiada dokumentacjê naukow¹, opracowan¹ w roku
1958 przez Mariê Knapikow¹. Dokumentacja zosta³a przygotowana w ramach Zespo³u Dokumentacyjnego przy Katedrze Historii Sztuki Nowo¿ytnej UJ, por. WUOZwNS, nr inw. 165. Knapikowa, powo³uj¹c siê na informacjê Józefa
£epkowskiego, podaje, i¿ wed³ug inskrypcji odczytanej przez tego badacza za nastaw¹ o³tarza g³ównego autorem
malowide³ w Jod³owniku z 1764 roku ma byæ malarz Stachowski, tam¿e, s. 11.
42
W roku 2007 rozpoczêto konserwacjê malowide³ w prezbiterium. Ze wzglêdu jednak na ra¿¹ce b³êdy estetyczno-technologiczne, we wrzeniu prace zosta³y przerwane. Po zmianie wykonawcy, do prac przyst¹piono pón¹ jesieni¹
2007. W ramach tego etapu art. kons. Kazimierz Pa³ka zd¹¿y³ usun¹æ wadliwe scalenia kolorystyczne i wykonaæ podstawow¹ konserwacjê techniczn¹ malowide³.
43
Dzi ju¿ ich nie ma, zosta³y usuniête najpewniej podczas której z dwudziestowiecznej modernizacji, czy
restauracji wnêtrza. Z godnych uwagi elementów wyposa¿enia kocio³a w Jod³owniku odnotowaæ mo¿na natomiast
dwie neoklasycystyczne nastawy o³tarzowe, z pocz¹tku XIX stulecia, klasycystyczn¹ chrzcielnicê, skromn¹ drewnian¹
ambonê (mo¿e jeszcze z koñca XVI wieku, z korpusem dzielonym pilastrami hermowymi, pierwotnie zapewne bogato
polichromowan¹, obecnie w ca³oci przemalowan¹ w kolorze bia³o-szarym), zw³aszcza za dobrze jeszcze zachowan¹ posadzkê, wykonan¹ z du¿ych prostok¹tnych p³yt piaskowca, por. tak¿e Kornecki 1972, s. 555.
44
W neoklasycystycznej nastawie o³tarza g³ównego znajduje siê dzi obraz olejny na p³ótnie, z przedstawieniem . Joachima i Anny podtrzymuj¹cych nad ko³ysk¹ Dzieci¹tko Mariê, zapewne z pocz¹tku XIX wieku. Kompozycja ta identyfikowana jest niekiedy b³êdnie z Ofiarowaniem N. P. Marii w wi¹tyni, por. KZS 1951, s. 2. Obraz wzmiankowany przez Tomkowicza to zapewne wizerunek Matki Boskiej nie¿nej, tzw. Jod³ownickiej, z 2 po³. XVII wieku,
niegdy w nastawie o³tarza g³ównego (por. Kornecki 1972, s. 555), obecnie przeniesiony do nowego, murowanego
kocio³a parafialnego. Przeciêtne walory artystyczne p³ótna dowodz¹, i¿ autorstwo Franciszka Lekszyckiego, znanego
malarza bernardyñskiego, jest tu oczywicie ca³kowicie wykluczone.
45
Wskazane tu przez Tomkowicza retabulum o³tarzowe przetrwa³o do naszych czasów. W roku 1930 trafi³o do
zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 126. Od kilku lat nastawa ta, wraz z zespo³em obrazów
tablicowych, poddawana jest zabiegom badawczym i konserwatorskim na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzie³
Sztuki Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie. Mimo up³ywu czasu prace nie zosta³y jeszcze zakoñczone.
46
W rzeczywistoci na kwaterze tej ukazano Gody w Kanie Galilejskiej.
47
Przywo³ane tu napisy przywodz¹ na myl podobne rozwi¹zanie znane z awersów skrzyde³ tryptyku wawelskiego Mistrza Jerzego (obecnie we wnêtrzu kocio³a w. Krzy¿a w Krakowie), zob. Gadomski 1995, il. 138, 141.
Umieszczenie na kwaterze skrzyd³a doæ rzadkiego przedstawienia w. Przec³awa, wskazuje jednoznacznie na osobê
Przec³awa Niewiarowskiego  jako fundatora nastawy.
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Obrazy wszystkie obu stron s¹ gór¹ zamkniête drewnianym ³ukiem sp³aszczonym tak, ¿e
wystêpuje on jakby z³ocone na g³adko passe-partout poprzed lico obrazu. Obrazy malowane s¹
na drzewie, zdaje siê olejno. T³a ich s¹ peiza¿owe. Na listwie tworz¹cej ramkê obrazu g³ównego biegnie napis malowany kapitalikami bia³emi na tle czerwonem, tekst psalmu.
Górna nasada nad szaf¹ tryptyku ujêta w ramê renesansow¹ mieci obraz olejny na drzewie: Chrystus na ³onie Boga Ojca; doko³a anio³owie z emblematami Mêki P48. Ca³oæ ma cechy
XVI w.49.
O b r a z y lunie porozwieszane.
1) W kociele. Obraz, zapewne rodek tryptyku, malowany na drzewie, na gruncie kredowym, olejno50. Poprzecznie wyd³u¿ony, bez ram; wys. 0.90 m., szer. 1.33 m.51, na 3 czêci
Zidentyfikowane przedstawienie wskazuje, ¿e twórca nastawy o³tarzowej siêgn¹³ do rzadkiego motywu ikonograficznego w postaci Pietas Domini, znanego z górnej czêci rodkowego obrazu tryptyku w kociele w Szyku,
zob. Kornecki 1983, s. 58, il. 4; Gadomski 1995, il. 155, 333, tabl. XX. Zagadnienie Pietas Domini omówione zosta³o
obszernie przez T. Dobrzenieckiego, U róde³ przedstawieñ: Tron £aski i Pietas Domini, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, (15), 1971, s. 221-223. W wariancie ikonograficznym zastosowanym przez Mistrza Tryptyku
z Szyku dwaj anio³owie podtrzymuj¹ jedynie p³aszcz Boga Ojca, w Jod³owniku trzymaj¹ równie¿ arma Christi. Wzorem
graficznym dla tego przedstawienia mog³a byæ zatem Pietas Domini  drzeworyt Albrechta Dürera z 1511 roku, gdzie
wyobra¿eni wokó³ centralnej kompozycji anio³owie podtrzymuj¹ symbole Mêki Pañskiej. Reprodukcjê tego drzeworytu
publikuje Kornecki 1983, s. 63, il. 11.
49
Cechy stylowe tryptyku oraz prawdopodobna osoba jego fundatora, pozwalaj¹ z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa datowaæ dzie³o na ostatnie piêtnastolecie XVI stulecia. Maj¹c na uwadze program ikonograficzny ca³oci
(z Koronacj¹ Marii w strefie rodkowej) nie da siê wykluczyæ, i¿ retabulum (mimo doæ skromnych rozmiarów) pe³niæ
mog³o pierwotnie funkcjê g³ównej nastawy o³tarzowej w kociele jod³ownickim.
50
Obraz  który w literaturze naukowej  okrelany jest mianem Zwiastowania z Jod³ownika, mimo i¿ nie
zachowa³ siê w swym pierwotnym kszta³cie (pozbawiony pierwotnych ram zosta³ obciêty wzd³u¿ wszystkich krawêdzi)
nie by³ rodkow¹ czêci¹ nastawy o³tarzowej, bowiem pe³ni³ niegdy funkcjê tablicowego epitafium, które jeszcze w roku 1601 zawieszone by³o w kaplicy Zwiastowania przy dominikañskim kociele wiêtej Trójcy w Krakowie, Koz³owski,
Kuczman 1984, s. 59. Nastêpnie zosta³ przeniesiony do kocio³a w Jod³owniku, bêd¹cej od 1586 roku w³asnoci¹ konwentu krakowskich dominikanów. Przemalowany w nieokrelonym czasie, zosta³ zdeponowany w roku 1906 w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie (nr inw. MDT 127). Od odkrycia obrazu przez Tomkowicza, by³ on przedmiotem wielokrotnych wzmianek w literaturze naukowej. Braune, Wiese 1929, s. 84; oraz Zahorska 1932, s. 605, ryc. 772, podkrelali
flamizuj¹cy charakter obrazu, dopatruj¹c siê w nim równie¿ wp³ywów Mistrza O³tarza w. Barbary. Sugestiê tê odrzuci³
nastêpnie M. Walicki, [rec.] Dr Stefania Zahorska: Dzieje malarstwa polskiego. Malarstwo redniowiecza i renesansu,
BHSiK, (1), 1932-1933, nr 4, s. 221-227. Sporo miejsca tablicy powiêci³a K. Gutmanówna, Wp³ywy niderlandzkie na
redniowieczne malarstwo cechowe w rodowisku krakowskim, Kraków 1933, s. 15, 28, przyp. 69. Autorka ta zauwa¿y³a wyj¹tkowe w malarstwie polskim traktowanie pejza¿u, stylizowane w duchu w³oskim drzewka w krajobrazie, w³osk¹
genezê napisu Ecce Agnus, za wp³ywy niderlandzkie dostrzega³a w intymnym, rodzajowym ujêciu akcji Zwiastowania
i w kolorycie krajobrazu. W. Smoleñ, datuj¹c obraz na pocz¹tek wieku XVI, powtórzy³ okrelenie Tomkowicza odnonie
herbu fundatora, por. W. Smoleñ, Dwie wystawy Maryjne w tarnowskim Muzeum Diecezjalnym, Currenda, nr 5/57,
Tarnów 1951, s. 298-323. Dziesiêæ lat póniej M. Walicki zwróci³ uwagê na podobieñstwo fizjonomii niektórych postaci
do rysów twarzy osób na obrazie Sacra Conversazione ze Szczepanowa, Walicki 1961, s. 330, za J. E. Dutkiewicz
wskaza³ na wyrany zwi¹zek tego dzie³a z obrazem Matka Boska z godzikiem z Zawady oraz z malowid³em ciennym
Matka Boska Pocieszenia w kru¿gankach augustiañskich w Krakowie, J. E. Dutkiewicz, Nowo odkryte malowid³o
cienne w dawnym klasztorze Augustiañskim w Krakowie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, nr 45,
Prace z Historii Sztuki, z. 1, 1962, s. 68. Przypuszczenia Dutkiewicza podtrzyma³ po latach Jerzy Gadomski, który
rozszerzaj¹c listê prac anonimowego malarza do szeciu kompozycji, zaproponowa³ dla niego zastêpcz¹ nazwê 
Warsztat Mistrza Zwiastowania z Jod³ownika, Gadomski 1988, s. 167-170; Gadomski 2004, s. 286, il. 560-563. Twórczoæ tego krakowskiego artysty stanowi zapowied prze³amania idealizuj¹cego kryzysu w malarstwie krakowskim
ostatnich lat XV wieku, które o¿ywi³a wkrótce sztuka twórcy o³tarza w. Jana Ja³mu¿nika. Mistrz Zwiastowania przejawia³ wnikliwe zainteresowania przestrzeni¹, a zamglone  wype³nione powietrzem  krajobrazy wskazuj¹ na znajomoæ pejza¿y o genezie w³oskiej lub niderlandzkiej, Gadomski 1988, s. 170. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 9.
51
Rzeczywiste wymiary tablicy, utrzymanej w kszta³cie prostok¹ta le¿¹cego, wynosz¹ 133 x 100,5 cm. Obraz
by³ badany w Pracowni Fizycznej Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie przez J. E. Dutkiewicza i Z. Medweck¹. Rent48
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podzielony (fig. ). rodek zajmuje Zwiastowanie. M.B. klêczy na klêczniku gotyckim, w p³aszczu ciemno zielonym. Z ty³u za ni¹ szafeczka gotycka z baldachimkiem i fialami, rodzaj eta¿erki
ze sprzêtami (kielich, lichtarze). Na lewo anio³ w szlachetnej draperyi z czerwonego aksamitu
wyt³aczanego we wzory, z podszewk¹ zielon¹. Skrzyd³a ma z wierzchu zielone, w rêku ber³o
i liliê52. Na bia³ej wstêdze, wij¹cej siê od niego, napis kapitalikami XVI w.: AVE GRACIA
PLNA (sic) DOMIN.........

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie s. 3
rêkopisu: fig. moja

Na prawo (od widza) za przedzia³em . Dominikanin z lili¹ i ksiêg¹ otwart¹ w rêku53, na
tle peiza¿u; w przedziale na lewo . Jan Chrzc. z krzy¿em z prêtów w rêku, oko³o drzewca
krzy¿a wije siê wstêga bia³a z napisem: ECCE AGNUS DEI54. U nóg wiêtego klêczy ma³a
postaæ kobiety czy ksiêdza, o w³osach d³ugich, siwych, w p³aszczu czarnym ¿ó³to lamowanym;
przed nim tarcza wród lambrekinów z h. Gryf55, a nad nim rêka trzyma wstêgê z napisem

gen wykaza³ m. in. ubytki pierwotnego malowid³a wzd³u¿ krawêdzi, w miejscu styku desek, jak równie¿ punktowe
zniszczenia na ca³ej powierzchni obrazu, zob. Koz³owski, Kuczman 1984, s. 42, przyp. 11.
52
Obecna kolorystyka tablicy ró¿ni siê znacznie od tej przedstawionej przez Tomkowicza, który ogl¹da³ kompozycjê zapewne jeszcze z licznymi przemalowaniami, usuniêtymi w toku dwudziestowiecznych konserwacji.
53
Zdaniem Gadomskiego autentycznoæ tego pierwszego atrybutu budzi w¹tpliwoci, ze wzglêdu na wadliwy
rysunek lewej rêki wiêtego oraz fakt, i¿ tablica zosta³a po bokach obciêta, Gadomski 1988, s. 62.
54
W dalszym ci¹gu za QVI P[EC]C[A]TA M[UNDI].
55
Klêcz¹cego w lewym dolnym rogu kompozycji mê¿czyznê okrelano czasem jako duchownego, a widniej¹cy
obok niego herb (za Tomkowiczem), istotnie identyfikowano jako Gryf, por. TGKGZ 1900, s. 423; Dobrzeniecki 1969,
s. 95, nr 126; £omnicka-¯akowska 1969, s. 33, nr 35. W roku 1967 kwestiê adoranta wyjani³ ostatecznie Koz³owski,
rozpoznaj¹c w nim florentczyka Arnolfa (Ajnolfa) Pierozzi Tedaldiego, za domniemany herb Gryf okaza³ siê herbem
rodziny Tedaldich. J. Koz³owski, Obraz Zwiastowania z Jod³ownika w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Praca magisterska w Instytucie Historii Sztuki UJ, mps 1967, s. 91-112 (cyt. za Gadomski 1988, s. 26, przyp. 102; Koz³owski,
Kuczman 1984, s. 55-59). Tak¹ identyfikacjê adoranta potwierdza ponadto postaæ protektora Tedaldiego, w. Jana
Chrzciciela  patrona Florencji i opiekuna kupców handluj¹cych suknem. Arnolfo Tedaldi przyby³ do Polski ok. 1458
roku, zapewne jako pe³nomocnik bankierskiej spó³ki Medyceuszów, z którymi by³ spokrewniony. Po wype³nieniu powierzonej mu misji, do W³och ju¿ nie powróci³, osiad³ w Polsce i kr¹¿¹c miêdzy Krakowem a Lwowem zaj¹³ siê handlem
suknem, jedwabiami i klejnotami oraz dzier¿aw¹ ¿up solnych i ce³. Zaprzyjaniony z Grzegorzem z Sanoka, doprowadzi³ Tedaldi do spotkania z nim przyby³ego w 1469 r. do Polski swego krewnego  Filipa Kallimacha, por. Koz³owski,
Kuczman 1984, s. 56-58. Sam te¿ zwi¹za³ siê z grup¹ humanistów, skupionych wokó³ Grzegorza z Sanoka, Kalimacha, Jana Heydecke-Mirica, Macieja Drzewickiego. Pod dat¹ 1492 Tedaldi zosta³ zanotowany w Necrographii krakowskiego klasztoru dominikanów jako magnus benefactor fratrum. Tekst Necrographii opublikowa³ w roku 1877 Heinrich
R. von Zeissberg, por. Gadomski 1988, s. 26, przyp. 103. Tedaldi zmar³ w Krakowie w roku 1495 i zosta³ pochowany
w kaplicy Zwiastowania Najwiêtszej Panny Marii (Ró¿añcowej) przy dominikañskim kociele wiêtej Trójcy. O Tedaldim zob. tak¿e, J. Ptanik, W³oski Kraków za Kazimierza Wielkiego i W³adys³awa Jagie³³y, RK, t. 13, 1911, s. 72-73;
ten¿e, Kultura w³oska wieków rednich w Polsce, Warszawa 1922, s. 21, 52, 57-65, 111, 134-135; L. Lepszy, Pomnik
Kallimacha, RK, t. 20, 1926, s. 134-135, 141-142; J. Garbacik, Kallimach jako dyplomata i polityk, Kraków 1948, s. 10,
30-31, 34, 87-88, 100-102, 122, 127. Jak wykaza³ Koz³owski, Zwiastowanie z Jod³ownika znajdowa³o siê pierwotnie
przy grobie Tedaldiego w tej nieistniej¹cej ju¿ kaplicy, w której wkrótce mia³ spocz¹æ tak¿e Filip Kallimach. Bli¿szych
okolicznoci fundacji obrazu nie znamy. Koz³owski przypuszcza³, ¿e obraz zosta³ rozpoczêty na krótko przed mierci¹
Tedaldiego w roku 1495, lecz ukoñczony nieco póniej. Pomylany zatem jako fundacyjny  sta³ siê ostatecznie obrazem epitafijnym. Gadomski przypuszcza, i¿ obraz móg³ zostaæ namalowany na zamówienie konwentu ju¿ po mierci
Arnolfa, z jego zapisu testamentowego, najpewniej dopiero na prze³omie XV i XVI stulecia, por. Gadomski 1988, s. 27;
Gadomski 2004, s. 286. Bez w¹tpienia jednak interesuj¹ca nas tutaj tablica, pochodz¹ca z krakowskiego kocio³a
dominikanów, pozostaje odosobnionym przyk³adem zwi¹zku z malarstwem krakowskim koñca XV stulecia, przebywaj¹cego w Polsce przez blisko 40 lat cudzoziemca, przedstawiciela w³oskiej elity finansowej, bankiera, kupca a tak¿e
intelektualisty.
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IVST..VT PALM...56. W górze ca³ego obrazu 3 tarcze
herbowe: na rodku nad Zwiastowaniem Gozdawa, na
lewo nad przedzia³em Krzy¿, na prawo nad przedzia³em wyraz LIBERTAS57.
Ram brak. T³a peiza¿owe wcale delikatnej roboty.
Aureole z³ocone. Podzia³ na 3 czêci stanowi¹ 2 cienkie kolumienki, krêcone rubowato,
jakby sznury pionowe58. W naro¿nikach zewnêtrznych górnych nad czêciami bocznemi ornament ze splotów rolinnych wij¹cych siê doko³a skono zgiêtej ga³êzi, wyt³aczany w gruncie
kredowym i z³ocony, tworzy obramienie, jakby maswerk o architekturze altanowej. Ca³oæ
szlachetna, malowanie zajmuj¹ce, wiek XVI.
Stan zachowania z³y, deski poprzecznie biegn¹ce na spojeniach popêka³y. Spojenia by³y
zalepione p³óciennemi listwami, które siê odrywaj¹. Farby odpadaj¹ p³atami (P. T. Romer, syn
w³aciciela dworu, obieca³ zaj¹æ siê restauracy¹)59.
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie s. 4
rêkopisu: fot. moja

2) Obrazek wisz¹cy w zakrystyi na cianie60, malowany olejno na desce bez ramy (fig. )61.
Wys. 0.91 m., szer. 0.75 m. Oczekiwanie Ukrzy¿owania, czyli P. Jezus Mi³osierny*. Pod doln¹
* Jest to scena wziêta z Misteryów pasyjnych, w których przedstawiano P. Jezusa obna¿onego i skrwawionego, czekaj¹cego na Ukrzy¿owanie. Czasem opodal cielowie okrzesywali krzy¿ le¿¹cy na ziemi. Por. predellê
o³tarza szafiastego w Sromowcach ni¿nych (pow. Nowy Targ).

56
Napis na banderoli fundatora jest cytatem z Psalmu 91, 137. W pe³nym brzmieniu powinien mieæ treæ
nastêpuj¹c¹: IVST[US] UT PALMA [FLOREBIT], por. K. Secomska, Jod³ownik, [w:] Labuda, Secomska 2004, s. 181.
57
Wzmiankowane tu tarcze w górnej czêci obrazu zawieraj¹ w swych polach herby Florencji (krzy¿ i lilia) oraz
zwi¹zane z tym miastem has³o LIBERTAS, które odnosi siê do ustanowionych w roku 1282 Priori di Liberta (dele Arti),
por. Koz³owski, Kuczman 1984, s. 55.
58
Ten rodzaj podzia³ów  wywodz¹cy siê niew¹tpliwie z W³och  podkrelaj¹cy hierarchiczny uk³ad reprezentacyjnych przedstawieñ w g³ównej czêci nastawy lub tablicy, zdaniem Gadomskiego pojawi³ siê dopiero w ostatnich latach
XV wieku. Jego zapowiedzi¹ lub odpowiednikiem tej formy s¹ w³anie kolumienki malowane na obrazie z Jod³ownika,
Gadomski 1988, s. 101; ten¿e, Colonette tortili w ma³opolskim malarstwie o³tarzowym pocz¹tku XVI wieku, [w:]
Nobile claret opus. Studia z dziejów sztuki dedykowane Mieczys³awowi Zlatowi, Wroc³aw 1998, s. 133-140.
59
Obraz po przeniesieniu do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie by³ konserwowany w roku 1910. Prace wykona³
w Wiedniu Edward Gerisch, który w licie do ks. Franciszka Leniaka, kustosza Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie,
datowa³ tablicê na czas ok. 1500 i okreli³ j¹ jako dzie³o niemieckiego malarza. Rêkopis listu w Archiwum Muzeum
Diecezjalnego w Tarnowie, por. tak¿e, F. Leniak, Artystyczne i historyczne zabytki Tarnowa, Tarnów 1911, s. 132;
Koz³owski, Kuczman 1984, s. 41.
60
Informacja podana tu przez Tomkowicza posiada znaczenie wielkiej rangi. Lokalizuje bowiem we wnêtrzu
kocio³a w Jod³owniku obraz, który  jak nale¿y przypuszczaæ  najpewniej ju¿ od koñca XIX wieku, przechowywany
by³ w klasztorze cystersów w Szczyrzycu, st¹d te¿ w literaturze naukowej, nazywany jest mianem wiêtej Rozmowy
ze Szczyrzyca. W badaniach naukowych dotycz¹cych tego dzie³a kolejni autorzy starali siê wi¹zaæ powstanie tablicy
z fundacj¹ cystersk¹ (najpewniej którego z opatów szczyrzyckich, mo¿e Stanis³awa), widz¹c w niej wrêcz utwór
samego Stanis³awa Samostrzelnika  cystersa z podkrakowskiej Mogi³y. Próby przypisania obrazu Samostrzelnikowi
poczyni³ ju¿ Feliks Kopera, odkrywca i entuzjasta Samostrzelnika, zob. Kopera 1926, s. 129, a w lad za nim  Zahorska
1932, s. 613-614 oraz B. Przybyszewski, Stanis³aw Samostrzelnik, BHS, (13), 1951, nr 2-3, s. 67; KZS 1951, s. 17,
il. 21. Atrybucjê tê zakwestionowa³ nastêpnie Walicki, który  identyfikuj¹c klêcz¹cego duchownego z opatem Stanis³awem  zauwa¿y³, i¿ wszelkie spekulacje na temat domniemanego autorstwa Stanis³awa z Krakowa musz¹ pozostaæ jedynie w sferze hipotez, którym przeczy zupe³ny brak miniatorskiego widzenia w przedstawieniach, tak charakterystycznego nawet dla malowide³ ciennych mogilskiego cystersa, Walicki 1961, s. 337, il. 187, 190. W latach
szeædziesi¹tych obraz wzmiankowali ponadto Dobrzeniecki 1969, s. 64, il. 37 i £omnicka-¯akowska 1969, s. 29.
Helena i Stefan Kozakiewiczowie, datuj¹c obraz na ok. roku 1515, opowiedzieli siê za jego krakowskim rodowodem,
dostrzegaj¹c zarazem zwi¹zek kompozycji z w³oskimi przedstawieniami typu Sacra Conversazione. Oni te¿ pierwsi
podjêli próbê identyfikowania klêcz¹cego rycerza z osob¹ Andrzeja Kocieleckiego herbu Ogoñczyk, Kozakiewiczowie 1976, s. 88-90, il. 79-81. Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 292-293, il. 173, przesunêli domniemany czas powstania
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czêci¹ pnia krzy¿a na kamieniu siedzi Chrystus obna¿ony, okrwawiony, w koronie cierniowej62. rodek cia³a przes³oniêty bia³a p³acht¹. Rêk¹ lew¹ opart¹ na kolanie podpiera g³owê. Po
bokach cztery postaci wiêtych stoj¹; na lewo (od patrz¹cego): . Jan Chrz. z barankiem i M. Bosobrazu na ok. 1530  uwa¿aj¹c, ¿e jest on jeszcze osadzony w lokalnej tradycji gotyckich obrazów z Paczó³towic
i Kasiny Wielkiej oraz (na po³y ju¿ renesansowych) epitafiów Jana Sakrana w krakowskim klasztorze misjonarzy i Grzegorza No¿ownika w Muzeum Narodowym w Krakowie. W lad za Walickim, klêcz¹cego duchownego okrelili jako
opata Stanis³awa, dopucili ponadto mo¿liwoæ, ¿e mo¿e on byæ bratem klêcz¹cego rycerza herbu Ogoñczyk. Kazimierz Kuczman, przychylaj¹c siê do datowania Kazakiewiczów, potwierdzi³ zarazem identyfikacjê postaci rycerza jako
Andrzeja Kocieleckiego, por. K. Kuczman, Wp³ywy w³oskie w polskim malarstwie sztalugowym XVI w., Sprawozdania z Posiedzeñ Komisji Naukowych PAN, Oddzia³ w Krakowie, XXVII/2 (lipiec-grudzieñ 1983), 1986, s. 315. Za
pokrewieñstwem obu klêcz¹cych adorantów opowiedzia³ siê równie¿ Gadomski 1995, s. 14, przyp. 19. R. lusarek
datuj¹c obraz na czas przed rokiem 1538 i wi¹¿¹c dzie³o z nieokrelonym warsztatem ma³opolskim, wysuwane propozycje identyfikacji donatorów (z opatem Stanis³awem i Andrzejem Kocieleckim) opatrzy³ znakiem zapytania, por.
lusarek 2000, s. 18, kat. poz. nr II/3. K. Kuczman w najnowszej monografii obrazu szczyrzyckiego podtrzyma³ identyfikacjê rycerza jako Andrzeja Kocieleckiego, podnosz¹c jednoczenie, i¿ przedstawiony na obrazie duchowny, bez
w¹tpienia o imieniu Jan, powinien mieæ jaki bliski zwi¹zek z rodzin¹ Kocieleckich. Zdaniem tego uczonego, wiele
przemawia tu za Janem z Ksi¹¿¹t Litewskich (1499-1538), naturalnym synem Zygmunta I i Katarzyny Telniczanki,
pasierbem Andrzeja Kocieleckiego. Wprawdzie obu klêcz¹cych mê¿czyzn nie ³¹czy³y wiêzy krwi, ale nale¿eli oni do
tej samej rodziny. W roku 1510 królewski syn zosta³ kanonikiem krakowskim, otrzyma³ te¿ od ojca szlachectwo, a cztery lata póniej tytu³ z Ksi¹¿¹t Litewskich. W latach 1512-1516 Jan studiowa³ prawo na Uniwersytecie w Bolonii, a jego
interesy w Krakowie reprezentowa³, do swej mierci w roku 1515, jego ojczym. W latach 1518-1519 Jan pe³ni³ funkcjê
sekretarza królewskiego, a w roku 1519 zosta³ biskupem w Wilnie. Na rok przed mierci¹, przeniesiono Jana na
biskupstwo poznañskie. Jego cia³o spoczê³o jednak w katedrze wileñskiej, por. Kuczman 2007, s. 152. Kuczman
w dalszej czêci swego wywodu podnosi, ¿e je¿eli Jan z Ksi¹¿¹t Litewskich by³ fundatorem epitafium swego ojczyma
i kaza³ siê przedstawiæ w stroju kanonika krakowskiego, to  wydaæ siê mo¿e  uczyni³ to przed objêciem biskupstwa
wileñskiego w roku 1519. Przeczy temu jednak drobny, na pozór, fakt. Oblicze duchownego na obrazie wskazuje na
cz³owieka dojrza³ego. Natomiast Jan w roku 1519 mia³ zaledwie lat dwadziecia, gdy za umiera³ jego ojczym 
zaledwie lat szesnacie, tam¿e, s. 153. Kuczman stara siê jednak dowieæ, i¿ Jan móg³ ufundowaæ epitafium dla
swojego ojczyma w póniejszym okresie, ju¿ jako cz³owiek dojrza³y. Umieszczaj¹c je w katedrze krakowskiej, pragn¹³
natomiast utrwaliæ siê na obrazie jako jej dawny kanonik. Decyzjê o ufundowaniu epitafium móg³ podj¹æ w 1528 roku,
podczas swego pobytu w Krakowie (11 grudnia) z okazji uroczystego pogrzebu swej matki. Obraz móg³ byæ zatem 
zdaniem Kuczmana  wprowadzony do jednej z kaplic katedralnych b¹d w roku 1529, b¹d w roku nastêpnym,
tam¿e. Do klasztoru w Szczyrzycu tablica mia³a (wg Kuczmana) trafiæ dopiero na prze³omie XIX i XX wieku, a sta³o siê
to za porednictwem klasztoru mogilskiego, tam¿e, s. 154. wiadectwo Tomkowicza dowodz¹ce, ¿e interesuj¹ce nas
dzie³o jeszcze jesieni¹ roku 1895 przechowywane by³o w zakrystii kocio³a w Jod³owniku, pozwala jednak definitywnie
wykluczyæ jakikolwiek zwi¹zek tablicy z klasztorem szczyrzyckim. Do Szczyrzyca obraz trafi³ dopiero po 1895 roku i to
bezporednio z Jod³ownika. Jod³ownicki lad w historii obrazu rzuca z kolei istotne wiat³o na kwestiê pierwotnego
przeznaczenia epitafium. Miejscem tym móg³ byæ (wg wszelkiego prawdopodobieñstwa) krakowski koció³ dominikanów. Powy¿sza konstatacja powoduje, i¿ kwestia identyfikacji donatorów przedstawionych w dolnej czêci kompozycji
wydaje siê na powrót otwarta. Fundatora dzie³a, jak równie¿ rycerza, któremu epitafium zosta³o dedykowane, szukaæ
trzeba bêdzie w krêgu osób bezporednio zwi¹zanych z tym w³anie krakowskim kocio³em i klasztorem.
61
Po przeniesieniu do klasztoru cystersów w Szczyrzycu, obraz wyposa¿ony zosta³ w neorenesansow¹, z³ocon¹ ramê snycersk¹, o wym. 121,5 x 106,5 cm. Obecnie przechowywany jest w pomieszczeniach tzw. Opatówki. Zob.
Czêæ ilustracyjna, il. 10.
62
Literackie ród³a Chrystusa Frasobliwego  sceny, która pojawi³a siê w sztuce u schy³ku XIV wieku  szeroko
omówi³ przed laty Tadeusz Dobrzeniecki. Poda³ on, ¿e w XVI wieku jej g³ównym ród³em by³o, wydane w Norymberdze
w roku 1507 przez Ulryka Pindera, Speculum passionis domini nostrii Ihesu Christi, por. T. Dobrzeniecki, Chrystus
Frasobliwy w literaturze redniowiecznej, BHS, (30), 1968, nr 3, s. 279-299. Jak jednak zauwa¿a Kuczman, przedstawienie Chrystusa Frasobliwego, w zasadzie dewocyjne, w przypadku obrazu szczyrzyckiego nie jest pozbawione
historycznej narracji. Jednak w wiêkszoci przedstawieñ z tego okresu o charakterze historycznym, tak¿e w malarstwie ma³opolskim (np. obrazach z krakowskiego kocio³a w. Marka, kocio³a parafialnego w Tymowej, Paczó³towicach, czy Lipnicy Murowanej), Chrystus siedzi obok le¿¹cego krzy¿a, odpoczywaj¹c podczas Drogi Krzy¿owej (zob.
Gadomski 1995, s. 23-24, il. 30, 52, 103, 114, 211). Tu za ukazany zosta³ w chwili, kiedy krzy¿ zosta³ ju¿ osadzony
w ziemi. Scena zbli¿y³a siê zatem wymow¹ do Ukrzy¿owania z Matk¹ Bosk¹ i w. Janem Ewangelist¹ stoj¹cymi pod
krzy¿em.
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ka; na prawo: . Jan Ew. i . Andrzej z krzy¿em w kszta³cie X i z ksiêg¹ w rêku63. U do³u klêcz¹
2 mniejsze postaci: na lewo kap³an w pelerynie popielicowej, z beretem w rêku64, a przed nim
tarcza z h. Ogoñczyk; na prawo rycerz z g³ow¹ odkryt¹, a przed nim na ziemi he³m65. wiêci
maj¹ aureole bardzo ma³e, z³o¿one z cienkich promieni. G³owy s¹ pe³ne wyrazu, rysunek i draperye poprawne; z ty³u peiza¿ ³adny i prawdziwy a delikatnie wykonany66. Obraz wiêkszej
wartoci, zniszczony (P. T. Romer zajmie siê restauracy¹)67.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie s. 5
rêkopisu: fot. moja

3) P o r t r e t P r z e c ³ a w a N i e w i a r o w s k i e g o, w kociele, na cianie obok tryptyku68
(fig. )69. Mê¿czyzna w ca³ej figurze, wielk. nat. w czerwonym ¿upanie wêg. i delii z ko³nierzem futrzanym, buty z safianu ró¿owego. Broda i w³osy krótko ostrzy¿one. Stoi przy stole
z rêk¹ praw¹ wspart¹ na le¿¹cej ksiêdze70. W naro¿niku górnym prawym (od widza) tarcza

63
Wprowadzenie do grupy wiêtych Jana Chrzciciela i Andrzeja ma ju¿ wymowê wyranie ahistoryczn¹, Kuczman 2007, s. 155. W tej sytuacji, róde³ ogólnej kompozycji nale¿y szukaæ  za Kozakiewiczami  we w³oskich przedstawieniach typu Sacra Conversazione. Postacie wiêtych z interesuj¹cego nas obrazu maj¹ wprawdzie ikonograficzne odpowiedniki w malarstwie pó³nocnoeuropejskim, odwo³aæ siê jednak wypada do wypowiedzi Kazakiewiczów, i¿
uderzaj¹ nowoci¹ ujêcia postacie obu Janów: Chrzciciela  m³odzieñczego, ludzkiego, pozbawionego rysów surowoci i ascezy, i mo¿e bardziej jeszcze Jana Ewangelisty, o pe³nym wyrazu obliczu, przypominaj¹cego m³odego humanistê pogr¹¿onego w filozoficznej zadumie nad ludzkim cierpieniem, Kozakiewiczowie 1976, s. 90.
64
Nale¿y podkreliæ tu trafnoæ spostrze¿enia Tomkowicza, który w osobie duchownej s³usznie widzia³ kap³ana
w kanoniczej almucji. Jednak przez kolejne sto lat z gór¹, autorzy podejmuj¹cy problematykê tego obrazu sk³onni byli
widzieæ w duchownym donatorze (lub raczej fundatorze) opata cysterskiego. Dopiero w ostatnim czasie Helena Ma³kiewiczówna odkry³a fakt oczywisty, lecz wczeniej ignorowany, ¿e klêcz¹cy duchowny nie jest mnichem cysterskim,
lecz kanonikiem krakowskim. Taki strój nosz¹ przecie¿ inni kanonicy na renesansowych obrazach epitafijnych pochodz¹cych z katedry wawelskiej (obecnie w klasztorze misjonarzy na Stradomiu w Krakowie): Jan Sakran, Julian Che³mski czy Melchior Sobek. Ma³kiewiczównie nie uda³o siê jednak zidentyfikowaæ osoby przedstawionego tu kanonika,
zauwa¿a przy tym jednak: jeli obraz jest obrazem epitafijnym (a chyba wszystko na to wskazuje) rycerza, ufundowanym przez duchownego, to mo¿e warto wspomnieæ o tym, ¿e pierwotnie musia³a byæ rama z inskrypcj¹ (jak na epitafiach u misjonarzy) lub rama i epitafium kamienne (jak. np u Chroberskiego w Sandomierzu) [ ]. Umieszczenie herbu
miêdzy rycerzem a duchownym albo wynika z nieumiejêtnoci malarza i jest przypadkowe, albo obaj nale¿eli do tego
samego herbu, choæ mogli mieæ ró¿ne nazwiska [ ]. Zacytowany to pogl¹d Ma³kiewiczówny przytacza w ca³oci
Kuczman 2007, s. 151, przyp. 15.
65
Od ponad trzydziestu lat przedstawiony na obrazie rycerz identyfikowany by³ z Andrzejem Kocieleckim.
Wskazywa³ na to zarówno rodowy herb Ogoñczyk, jak i postaæ patrona  w. Andrzeja. Kocielecki, jedna z najbardziej
przedsiêbiorczych osobistoci z otoczenia królów: Jana Olbrachta, Aleksandra i Zymunta Starego, piastowa³ wiele
wysokich stanowisk, z których najpowa¿niejsze to wielkorz¹dztwo krakowskie, powierzone mu w roku 1508. W 1509
lub 1510 o¿eni³ siê z kochank¹ Zygmunta I  Katarzyn¹ Telniczank¹. Mia³ z ni¹ dwoje dzieci: nieznanego z imienia
syna (zmar³ przed ojcem) i córkê Beatê. W roku 1512 Kocielecki uzyska³ tytu³y starosty s¹deckiego i kasztelana
wojnickiego. Na temat Andrzeja Kocieleckiego zob. zw³aszcza: A. wie¿awski, Kocielecki Andrzej, [w:] PSB, t. 14,
1968-1969, s. 398-400; A. Franaszek, Dzia³alnoæ wielkorz¹dców krakowskich w XVI wieku, Biblioteka Wawelska,
t. 5, Kraków 1981; F. Leniak, Wielkorz¹dcy krakowscy XVI-XVII wieku, Biblioteka Wawelska, t. 10, Kraków 1996,
s. 53-54.
66
Jak zauwa¿a Kuczman, dzie³o zdradza wiele niedomogów warsztatowych, widocznych zw³aszcza w rysunku
d³oni, czy wadliwej perspektywie. Ujawnia zarazem wysoce niekonwencjonalne spojrzenie autora, d¹¿¹cego do zerwania z gotyck¹ tradycj¹ przez nadanie postaciom wyrazu humanistycznej refleksji, zast¹pienie z³otego t³a nas³onecznionym pejza¿em, jak równie¿ przez realistyczny modelunek szat. Wymowê tak¹ wzmagaj¹ ¿ywe barwy, zw³aszcza
czerwieñ i br¹z szat wierzchnich, dobrze harmonizuj¹ce z odcieniami barwy b³êkitnej p³aszcza Marii i t³a, wzbogaconego dyskretn¹ zieleni¹ pejza¿u, por. Kuczman 2007, s. 149-150.
67
Byæ mo¿e w³anie za spraw¹ Romera tablica trafi³a niebawem do szczyrzyckiego klasztoru cystersów, z tego
te¿ powodu w literaturze przedmiotu obraz okrelany by³ jako pochodz¹cy ze Szczyrzyca, nikt zatem nie domyla³ siê
nawet, ¿e trafi³ tam z pobliskiego Jod³ownika.
68
Dzi portret Przec³awa Niewiarowskiego przechowywany jest w pomieszczeniu archiwum, w nowym kociele
jod³ownickim.
69
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 11.

30

z herbem skombinowanym  wy¿ej Pó³kozic i Leszczyc, pod nimi Ogoñczyk i Radwan. Nad
tarcz¹ klejnot: Po³ukoza, po bokach litery P.M.71 (sic)*. Obraz du¿ych rozmiarów, olejny na
p³ótnie, w ramie z szerokiej listwy drewnianej.
Taki sam drugi egzemplarz portretu jest w Kasinie, tylko z napisem d³ugim72.
O r n a t z aksamitu czerwonego, spe³z³y na kolor vieil.or, restaurowany73. Na dole pleców
haftowany h. Korczak wród liter
K.
S.
Z.
O.
T e z a powieszone w zakrystyi na skoñczony kurs teol. brata Benedykta Miliñskiego professo Promotensi in collegio Clarotumbano 25/5 1765, dedykowane Józefowi z Krempy wiêcickiemu, burgab. krak. Prostok¹t z at³asu bia³ego wys. 1.20m., szer. 0.79 m., na nim odbity
miedzioryt: Przyjêcie . Józefa do nieba, piêkny bardzo rysunek74.
D z w o n y dwa na wie¿y.
Z opisu ksiêdza proboszcza (sam ich nie widzia³em)
1) wiêkszy, z legend¹ w jednym wierszu: GENEROSVS D. PRECLAVS NIEWIAROWSKI DE NIEWIAROW 159075
2) mniejszy z legend¹ w jednym wierzu: ANNO 164Z ECCLESIAE IODLOWIACENSIS (?) COSTEAN FVDET (?) a poni¿ej herb76

* M zamiast N przez pomy³kê, mo¿e zamienione przy jakiej restauracyi. Niewiarowscy s¹ h. Pó³kozic;
Krotowscy (matka Przec³awa a ¿ona Krzysztofa w XVI w. by³a Krotowska) h. Leszczyc. Przec³aw ten by³ bezdzietny
i kilka wsi swoich zapisa³ Dominikanom krak. (Niesiecki). Um. 1599 i pochowany w kociele Dominikanów
w Krakowie.

70
P³ótno, o wym. 182 x 114 cm, mimo przeciêtnych walorów artystycznych, jest bez w¹tpienia jednym z najstarszych przyk³adów ca³opostaciowego portretu sarmackiego w tej czêci kraju. Powsta³o najpewniej jeszcze za ¿ycia
Niewiarowskiego, czyli najpóniej w roku 1599, por. KZS 1951, s. 2, il. 25; Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 303, il. 182.
71
Dzisiaj monogram ten ma poprawn¹ formê: PN, co mo¿e byæ wynikiem dwudziestowiecznego retuszu.
72
Obecnie przechowywany w budynku plebani rzymskokatolickiej w Kasinie Wielkiej, zob. tak¿e has³o: Kasina
Wielka w niniejszym Inwentarzu.
73
Tego ornatu nie ma ju¿ dzisiaj w kociele. Nie uda³o nam siê go odnaleæ równie¿ wród szat liturgicznych
przeniesionych do kocio³a nowego.
74
Istnienia tego dzie³a, we wrzeniu 2007 roku, nie uda³o nam siê potwierdziæ ani w starym, ani nowym kociele
w Jod³owniku. J. E. Dutkiewicz (a chyba w lad za nim M. Kornecki), wyrób ten okrela mianem sztychu z przedstawieniem Gloriale Chrystusa, odbitym na at³asie z 1765 roku, por. KZS 1951, s. 2; Kornecki 1972, s. 555.
75
Dzwon ten, o wym. 48 x 60 cm, publikuje Szyd³owski 1922, s. 78, poz. nr 242. Wzmiankuje ponadto: KZS
1951, s. 2; Kornecki 1972, s. 556.
76
Dutkiewicz, KZS 1951, s. 2, a w lad za nim Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 316, datuj¹ dzwon jod³ownicki
na rok 1547, przesuwaj¹c tym samym dzia³alnoæ Josta Costiena do po³owy XVI stulecia. W istocie chodzi tu jednak
z pewnoci¹ o rok 1647, bowiem na dzwonie z 1643 roku w kociele na Górze w. Jana, jeszcze w po³owie XIX wieku,
£epkowski odczyta³ i datê 1643, i sygnaturê Jost Conze me fecit, która wskazuje na tego samego twórcê obu wyrobów
ludwisarskich.
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Jonina (patrz ni¿ej Siekierczyna)
4. Kamienica
Wie, oddal. po³udn. po³udn. zachodnie od Limanowy 15½ kilom. Parafia w miejscu.

Pierwotnie mo¿e nazwa góry Gorcz77 (D³ugosz, Lib. ben. III, 438, 446), obejmowa³a terytoryum tej wsi
(S³. geogr.), która za³o¿ona w r. 129778 (?) przez Gryfinê, wdowê po Leszku Czarnym (Morawski, S¹deczyzna I, 189) by³a w³asnoci¹ Klarysek staros¹deckich (S³. geogr.). R. 1330 ksieni Klarysek staros¹deckich pozwala lokowaæ wie tê na prawie magdeburskim79 (Kod. dypl. Ma³. II, 272).
R. 1735 wie by³a zniszczona przez Moskali pustosz¹cych okolice Czorsztyna (Janota, Przewodn. na
Bab. Górê, str. 51). R. 1782 zabra³ j¹ rz¹d austr. konwentowi a r. 1830 sprzeda³ j¹ Józefowi Kirchnerowi, z którego córk¹ w³asnoæ przesz³a do Marsza³kowiczów80, od tych za do firmy handl. (S³own.
geogr.). Póniej w³acicielami dworu byli X. hr. Adam Potulicki, hr. Ludwik Dêbicki

Pierwotnie nazwa Kamienica odnosi³a siê do rzeki wpadaj¹cej do Dunajca, nad któr¹ powsta³a póniejsza
wie na surowym korzeniu, o nazwie tej samej, co ciek wodny. Por. rok 1330  fluvius Camenicie, 1345  fluvius
Kamenicza, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 391.
78
Wiadomoæ z roku 1297, dotycz¹ca lokacji wsi Kamienicy, odnosi siê najpewniej do dzisiejszej Kamionki
Ma³ej k. Ujanowic, nie za  jak mylnie s¹dzi³ Morawski  wsi klarysek staros¹deckich w kluczu ³¹ckim, zob. SHGWK,
cz. 2, z. 3, s. 391. Pierwsza wiadomoæ o wsi i parafii Kamienica pochodziæ ma wed³ug Kumora z 1313 roku, jak siê
jednak wydaje, przewiadczenie to opiera siê na b³êdzie, Kumor 1964a, s. 301.
79
9 marca 1330 roku Katarzyna Odolani, ksieni staros¹decka, powierza Krystynowi, so³tysowi wsi Przybyty,
za³o¿enie wsi poród lasów klasztornych nad rzekami Kamienica i Zb³udza, le¿¹cych za wsi¹ Boczów. Obszar przysz³ej
osady obejmowaæ mia³ 120 ³anów frankoñskich, poczynaj¹c od posiad³oci m³ynarza Pêta, w kierunku zachodnim.
Przyjmuje siê, i¿ nieistniej¹ca dzi wie Przybyty (Prsebiti), z której pochodzi³ zasadca, wch³oniêta zosta³a póniej
przez nowo za³o¿on¹ Kamienicê. Pierwszym mieszkañcom przys³ugiwa³o 18 lat wolnizny, po up³ywie której p³aciæ mieli
czynsz klasztorowi w dniu w. Marcina, a szósta czêæ tego czynszu przypadaæ mia³a so³tysowi. Do so³tystwa nale¿a³y
ponadto 4 wolne ³any, 2 karczmy, 2 s³odownie, prawo zbudowania 2 m³ynów z dowoln¹ iloci¹ kó³  na rzekach
Kamienicy i Zb³udzy, a tak¿e sadzawki rybnej, 2 jatek rzenych i ³aw piekarskich oraz ogrodu chmielowego. Ksieni
przyzna³a te¿ 1 ³an pod przysz³y koció³ w Kamienicy, siedlisko dla kleryka i 2 ³any na pastwisko dla byd³a i koni. Dalsze
uregulowania prawno-gospodarcze dla Kamienicy zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 392-393. W piêtnacie lat póniej,
w 1345 roku, zapewne na skutek przeprowadzonej regulacji stosunków w³asnociowych miêdzy królem a klaryskami,
Kazimierz Wielki wydaje ponowny przywilej lokacyjny dla wsi Kamienica, któr¹ organizowaæ mia³ ten sam przezorny
Miko³aj Krystyn (Kerstan), w tym samym miejscu, przy zbiegu rzek Kamienica i Zb³udza. Nowa wie Kamienica, lokowana na prawie magdeburskim, obejmowaæ mia³a obszar 60 ³anów frankoñskich, z których dwa wolne przypada³y
Krystynowi, podobnie jak karczma, m³yn, trzeci denar z op³at s¹dowych i szósty z czynszu, so³tys obowi¹zany by³
tak¿e braæ udzia³ w wyprawach wojennych z jednym zbrojnym. Król zezwoli³ ponadto na za³o¿enie kocio³a w Kamienicy i uposa¿y³ go jednym ³anem, daj¹c mieszkañcom 16 lat wolnizny oraz immunitet s¹dowy. Czynsz z posiadanych
³anów mieszkañcy mieli p³aciæ królowi na w. Marcina. Pomimo królewskiego epizodu w dziejach, po mierci Kazimierza Wielkiego Kamienica wróci³a do klarysek staros¹deckich, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 392-393. Zob. te¿ Rutkowska-P³achciñska 1961, s. 68, przyp. 80, s. 78, 164, 167, 174.
80
We wsi Kamienicy, dziedzic Maxymilian Marsza³kowicz, posiada liczny ksiêgozbiór i ma³¹ galeryê obrazów,
zagranicznych artystów, zob. £epkowski 1852, s. 242. Temu to w³anie obywatelowi Szczêsny Morawski zadedykowa³
w roku 1865 drugi tom swej S¹decczyzny, powiêcaj¹c go: Wielmo¿nemu Maxymilianowi z Brzezia Marsza³kowiczowi, w³acicielowi dóbr ziemskich: Kamienicy, Szczawy, Zbludzy i t.d., za³o¿ycielowi fabryk i ksiêgozbioru wielce mi
pomocnego w badaniach dziejowych. Maksymilian Marsza³kowicz herbu Zadora (1805-1878) by³ absolwentem studiów prawniczych w Wiedniu, a swe zdolnoci poetyckie objawi³ m.in. w t³umaczeniach Mickiewicza na jêzyk niemiecki. Pe³ni¹c urz¹d auskultanta przy Forum Nobilium w Tarnowie, zrezygnowa³ z dobrze zapowiadaj¹cej siê kariery
adwokackiej i przez ma³¿eñstwo z Kirchnerówn¹ wszed³ (po 1830 roku) w posiadanie Kamienicy i wsi s¹siednich. Ju¿
w 1840 roku zbudowa³ w swoich dobrach kilka tartaków eksploatuj¹cych okoliczne lasy, hutê szk³a ko³o Lubomierza,
hamerniê ¿elaza w Szczawie, papierniê i gorzelniê w Kamienicy. Tylko na te zak³ady przemys³owe wyda³ w latach
1840-1860 zawrotn¹ sumê 100 tys. z³otych reñskich. Rozwija³ ponadto szko³y ludowe w okolicznych wsiach, a w swoim klasycystycznym pa³acu w Kamienicy gromadzi³ zbiory sztuki oraz piêkny ksiêgozbiór, podarowany po mierci
Akademii Umiejêtnoci w Krakowie. Marsza³kowicz pe³ni³ ponadto szereg funkcji spo³ecznych: by³ pos³em z gmin wiej77
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By³a tu huta szklana w miejscu zw. na rzekach, w przysió³ku wsi Zasadne, a jest (r. 1882) papiernia.
Kunice zosta³y za³o¿one w latach 1845 i 1851 (S³own. geogr.)81.

K o  c i ó ³ paraf. Nawiedzenia N.P.M82. Patron

Koció³ i parafia istnia³y w r. 131383 (Kod. dypl. Ma³op. II, 226). O parafii wspomina te¿ D³ugosz84 (Lib.
ben. III, 347). R. 1646 budynek sp³on¹³, a póniejszy r. 1662 spustoszy³a i przenios³a powód. Nowy
wystawiono w r. 167385, a rozszerzono i wymalowano r. 1704; r. 1735 znów go powiêkszono86; r. 1792
odnawiono i powiêkszono jak wiadczy³ napis nad drzwiami (z Lib. memorab. spisanej w r. 1834 (patrz
ni¿ej).
Proboszczowie: 1313 Stanis³aw, kanonik u . Micha³a w Krakowie87 (Kod. dypl. Ma³op. II, 226). 1521
i 1523 X. Bernat (Morawski, S¹deczyzna II, 387). X Kiciñski (patrz ni¿ej, dawniejszy opis).

30/7 1895
Budynek drewniany88, wie¿o przerobiony, bez wyranych cech stylowych89.
O ³ t a r z e drewniane.
1) Retabulum rokokowe z bardzo fantastycznych splotów rzebionych
2) Drugi o³tarz barokowy, ramy obrazu w kszta³cie splotów przezroczych z³oconych i srebrzonych. Te oba w kaplicy.
skich, a tak¿e marsza³kiem rady powiatu limanowskiego. Nastêpcy rzutkiego przedsiêbiorcy nie dorównali mu w staraniach o rozwój maj¹tku, dlatego te¿ w koñcu XIX wieku wszystkie  poza tartakami  fabryki Marsza³kowicza zosta³y
zamkniête i zlikwidowane, zob. J. R., Zapomniany Steinkeller podhalañski z po³owy XIX wieku, Kuryer LiterackoNaukowy, nr 41, dodatek do Ilustrowanego Kuryera Codziennego, nr 284 z 12 padziernika 1936, s. 9.
81
Zob. przyp. nasz 80.
82
Takie patrocinium kocio³a w Kamienicy powiadczaj¹ wizytacje z lat 1596, 1618 i 1793. Jednak w roku 1728
pojawia siê w ród³ach wezwanie Narodzenia NMP. Szpital ubogich w Kamienicy obieca³a wystawiæ Teresa Stadnicka,
ksieni staros¹decka, 23 lutego 1728. Wizytacja z roku 1596 powiadcza wystêpowanie szko³y parafialnej w stanie
dobrym. W roku 1608 kierownik szko³y ma dom, który obejmuje jedn¹ ma³¹ izbê. Szko³a ta wspominana jest kolejno
w roku 1618 oraz 1728, zob. Kumor 1964a, s. 301.
83
Tak wczesne wystêpowanie parafii i kocio³a jest niemo¿liwe, bowiem jeszcze w 1345 roku Kazimierz Wielki
mówi³ o kociele w Kamienicy jako budowli, która ma zostaæ dopiero wzniesiona. B³¹d tego wczesnego datowania
zwi¹zany jest z osob¹ ks. Stanis³awa, kanonika krakowskiego kocio³a w. Micha³a, wystêpuj¹cego w 1313 roku jako
pleban Kamienicy. Nie tej jednak, która nale¿a³a do klarysek, ale innej Kamienicy, na której teren w 1292 roku król
Wac³aw II poleci³ przenieæ S¹cz, tworz¹c tym samym miasto Nowy S¹cz, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 390, 393.
84
D³ugosz powiadcza funkcjonowanie w Kamienicy drewnianego kocio³a parafialnego p.w. Najwiêtszej Marii
Panny, której pleban posiada do swego u¿ytku wolne role i ³¹ki. Dziesiêcina z 22 ³anów kmiecych i dwóch so³tysich 
po 1 wiardunku szerokich groszy z ³anu  przypada³a biskupowi krakowskiemu. Parafiê tworzy³y w tym czasie wsie
Kamienica i Zb³udza, od których so³tysów pobiera³ pleban w roku 1529 po 12 groszy dziesiêciny oraz meszne z Kamienicy w wysokoci 28 æwiertni ¿yta i tyle owsa, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 393.
85
Koció³ ten wzniesiony zosta³ staraniem plebana, so³tysa i ch³opów, Kumor 1964a, s. 301.
86
Powiêkszenie to dokona³o siê poprzez dobudowê kaplicy Przemienienia Pañskiego, co nast¹piæ mia³o wed³ug
Kumora w roku 1734, zob. Kumor 1964a, s. 301.
87
Zob. przyp. nasz 83.
88
Koció³ ten spali³ siê, wraz z ca³ym wyposa¿eniem, 25 marca 1931 roku, Kornecki 1972, s. 321. Podane
przez Tomkowicza opisy elementów wyposa¿enia wnêtrza s¹ dzi jedyn¹ informacj¹, jak¹ dysponujemy na ten temat.
wi¹tynia pochodziæ mia³a z 1673 roku (M. Kornecki zalicza budowlê do doæ rzadkich wi¹tyñ wspó³fundowanych,
miêdzy innymi przez miejscowych ch³opów, por. Kornecki 1999, s. 14, przyp. 14), w 1704 mia³a byæ po raz pierwszy
rozszerzona i polichromowana. Kolejna rozbudowa mia³a miejsce w roku 1735, a byæ mo¿e ostatnia przebudowa
i restauracja w roku 1792. Fotografia wykonana tu¿ przed po¿arem kocio³a, obok informacji Tomkowicza  bazuj¹cych na niezachowanych obecnie ród³ach  to dzi niemal wszystko, co o tej budowli mo¿na powiedzieæ. Zob. Czêæ
ilustracyjna, il. 13.
89
Obecny koció³ parafialny, murowany z ceg³y, tynkowany, trójnawowy, typu bazylikowego, z wê¿szym prezbiterium i masywn¹ neobarokow¹ wie¿¹ od frontu, zosta³ wzniesiony w latach 1932-1937, wg proj. arch. Szo³drskiego,
Kornecki 1972, s. 321. Jak wskazuje tablica pami¹tkowa, umieszczona na zewn¹trz wi¹tyni, znacz¹c¹ rolê w powstaniu budowli odegra³ ówczesny dziekan ³¹cki i proboszcz w Kamienicy, ks. Jan Rosiek, zmar³y w roku 1932.
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3) O³tarz trzeci ca³kiem jak poprzedni, by³ dawniej w kaplicy; obecnie wyniesiono go do
przybudówki zewn¹trz kocio³a.
Wszystkie trzy piêknego pomys³u i rysunku, wykonania snycerskiego nieco grubego90.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie s. 6
rêkopisu: fot. moja

Ornaty
1) Czerwony. Boki z czerwonego ciemnego aksamitu weneckiego we wzór granatu wyciskany cienkimi liniami (fig. )91. Doko³a frandzla jedwabna ró¿nokolorowa. Kolumna tylna:
krzy¿ szeroki, ca³y pokryty haftem p³askim. T³o z haftu z³otego, na niem Ukrzy¿owanie, jedwabiami kolorowymi. Drzewo krzy¿a z³ote, okonturowane czerwono, ramiona krzy¿a tego nieco
wzniesione
.
Cia³o Chrystusa traktowane naturalistycznie. Doko³a g³owy aureola z krzy¿em (nimbe
crucifère). Zas³ona na biodrach (Lendentuch, Hüftengurt, [pozostawione wolne miejsce na
wpisanie jeszcze jednego okrelenia  mo¿e perisonium]) z³ota, z fa³dami symetrycznie stylizowanymi, podszewka jej b³êkitna. U czterech koñców krzy¿a Chrystusowego na tle krzy¿a
ornatowego medaliony, a w nich Anio³y w ca³ej postaci, siedz¹ce na ³awach gotyckich, trzymaj¹ce wstêgi z napisami wytartymi i nieczytelnymi, podobnie jak napis na tytule
krzy¿a. Medalion górny gór¹ k¹towato wyciêty, razem z górn¹ po³ow¹ Anio³a.
Kszta³t medialionów: czworobok o bokach wygiêtych, zbli¿ony do ko³a z pêtlicami po 4 rogach.
Anio³owie maj¹ szaty zielone, w fa³dach ¿ó³te, dwie boczne szaty b³êkitne,
w fa³dach bia³e. Poni¿ej krzy¿a stoj¹ M. Boska i . Jan, w ca³ych postaciach. Rysunek pónogotycki ca³ej kompozycyi poprawny i szlachetny, artystyczny. Haft p³aski misterny. Nitki jedw. haftu
czêciowo wytarte i wydarte zw³aszcza w karnacyach cia³, napisach i niektórych barwach szat.
Przednia kolumna wê¿sza od plecowej, prosta (bez ramion krzy¿a). U do³u postaæ ma³a
wiêtego w szacie zielonej, wy¿ej samo t³o, zahaftowane z³otem. Technika haftu podobna jak
na plecach, ale zapewne z innego ornatu, równie staro¿ytnego. Mo¿e by³o tu wiêcej postaci
wiêtych pionowo jedna nad drug¹ umieszczonych.
U do³u krzy¿a jest przysztukowany kawa³ek b³êkitnej sukni haftowanej jednej z postaci
ludzkich, widocznie pochodz¹cy z czego innego, ale haft podobnej techniki jak ca³oæ92.
Koniec wieku XV. Ornat by³ naprawiany licho. T³o z³ote przychwycono nitkami czarnemi. Kolumny pleców i przodu obwiedziono niebiesk¹ tasiemk¹, szpetn¹ i ra¿¹c¹*.
* Ornat ten dosta³ siê potem do Muzeum dyec. w Tarnowie, gdzie go poddano niepotrzebnej, daleko id¹cej
restauracyi; przy tem dokomponowano ca³e partye haftów, a boki odmieniono na nowe kopie nieco zbli¿one do
tkaniny pierwotnej. Notatka i podobizna fotogr. ornatu w stanie obecnym w Tece Grona Konserwatorów Gal. zach.,
t. II, str. 334 i 335.

Z wymienionych tu nastaw o³tarzowych ¿adna nie przetrwa³a po¿aru, który mia³ miejsce w roku 1931.
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz zda³
sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego, który po nim obj¹³ niedawno kons. Stryjeñski. Mówi¹c o Kamienicy, poda³ szczegó³owe informacje o piêtnastowiecznym ornacie, TGKGZ 1900, s. 422.
92
Sporz¹dzony tu opis jest pierwszym i ostatnim, który rejestruje ten wybitny zabytek redniowiecznego hafciarstwa w stanie niemal autentycznym. Kilka lat póniej ornat trafi³ do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, MDT
nr inw. 386, gdzie poddano go nieprawid³owym zabiegom restauratorskim, po³¹czonym (z niczym nieuzasadnion¹)
rekonstrukcj¹, znacznej czêci oryginalnych haftów kolumny. Prócz tego, aksamitn¹ tkaninê boków wymieniono na
nowy czerwony aksamit, który jest zaledwie naladownictwem dawnego. L. Lepszy tak o tym pisze: nowe boki s¹
naladownictwem aksamitu weneckiego, z motywem granatu jako ornamentem, por. Lepszy 1906, s. 334-335, fig. 17.
W tarnowskim muzeum przechowywany jest jeszcze fragment ornatu z kocio³a w Kamienicy aksamit t³oczony w deseñ
90
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Kilka ornatów z kolumnami na tle srebrn. i z³ot. haftowanemi jedwabiami kolorowemi 
wiek XVII. le zrestaurowane w Wiedniu, z dodaniem h. Grzyma³a. Dar X. Ad. Potulickiego,
podobno z zagranicy przywiezione93.
L i c h t a r z e 4 drewniane na bocznym o³tarzu w kociele, rzebione w stylu rokoko.
Dawny opis. Koció³ z przybudowami z dawnych czasów. Soboty nowe.
W. O³tarz z dat¹ 1703 r. i h. Tr¹by, w nim obraz bizancki zap. z dawniejszego kocio³a.
Obraz Rodzina Chrystusa po lewej w. o³tarza.
Dzwon wielki piêkny z dat¹ 1647 r.94.
Z Liber memorabilium spisanego r. 189495: Ecclesia lignea, olim haereditario moridium s. Clara fuit
quondam pixta notatorium parochi Kiciñski in hoc loco ubi nunc fluvius Kamienica, non procul ab
ecclesia hodierna.
Nastêpuj¹ daty przytoczone na wstêpie w historyi kocio³a 1792 ut supra portam scribitur eccl. reparata et aucta. 1828 cum bone cameralie vendebantur omta est villa a cive sandecensi Jospeho Kirchner.
Metricae et series parochorum ab a. 1695. 1729 visitavit ecclesiam Josephus Jordan, can. cath. Crac.,
archidiaconus Sandec., hoc tempore at altare cum ejus signo.
We dworze u w³aciciela96: obrazy ³adne, zbiór orygina³ów i kopii z XVII w.97; kopie J. Hanusza.
Miednica spi¿owa, któr¹ wyrzuci³a Bia³a r. 13.; rysowa³ j¹ Ludwik £epkowski98; ozdoby czêci¹ t³oczone,
czêci¹ lane, starte (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).

5. Kamionka ma³a
Wie, oddal. pó³n. pó³n. wschodnie od Limanowy 10 kilom. Parafia Ujanowice99.
o motywie piêciolistnej rozety. Jak uda³o siê nam ustaliæ, jest to bez w¹tpienia fragment tkaniny, pochodz¹cy z oryginalnych boków ornatu wzmiankowanego wy¿ej, usuniêty podczas niefortunnej restauracji.
93
Wymienione szaty liturgiczne przepad³y najpewniej podczas po¿aru kocio³a w roku 1931.
94
Dzwon ten zosta³ zniszczony podczas po¿aru wi¹tyni. Zachowane do dzi dwa dzwony zosta³y odlane
dopiero w roku 1936, Kornecki 1972, s. 322.
95
Wszystkie starsze dokumenty i akta parafialne sp³onê³y podczas po¿aru dawnej plebanii w roku 1944. Zachowana kronika parafialna zaprowadzona zosta³a dopiero w roku 1945.
96
Do dzi w Kamienicy zachowa³ siê okaza³y zespó³ rezydencjonalny. G³ównym elementem za³o¿enia jest
dawny pa³ac otoczony starym drzewostanem. Korpus g³ówny pa³acu  parterowy, prostok¹tny, nakryty jest dachem
czterospadowym, wyposa¿onym od strony ogrodu w lukarny z pocz. XIX wieku. Po bokach korpusu znajduj¹ siê dwa
prostok¹tne skrzyd³a piêtrowe, nakryte dachami czterospadowymi. Skrzyd³a te po³¹czone s¹ ze sob¹ okaza³¹ klasycystyczn¹ loggi¹, utworzon¹ z omiu kolumn porz¹dku toskañskiego dwigaj¹cych p³askie belkowanie, pochodz¹c¹ z lat
1830-1840, czyli czasów gruntowanej przebudowy dokonanej przez Maksymiliana Marsza³kiewicza, por. KZS 1951,
s. 3, il. 11. Pa³ac jest doæ dobrze utrzymany, mieci siê w nim dzi Orodek Szkoleniowo-Turystyczny. W bliskim
s¹siedztwie, od jego strony pó³nocno-wschodniej, zachowa³ siê jeszcze dawny murowany dwór, zapewne z koñca
XVIII wieku, parterowy, nakryty wysokim czterospadowym dachem kalenicowym, dwutraktowy, z dwukolumnowym
portykiem w fasadzie frontowej (po³udniowo-zachodniej). Stan tej pozbawionej opieki i funkcji budowli, we wrzeniu
2007 roku, by³ ju¿ doæ alarmuj¹cy (zniszczona stolarka okienna i drzwiowa, zarwane drewniane stropy we wnêtrzu,
uszkodzone pokrycie dachowe). W po³udniowo-wschodniej czêci zespo³u zachowa³y siê jeszcze dwie wartociowe
budowle: piêtrowy, murowany lamus dworski oraz tzw. budynek starej poczty, silnie zmodernizowany, bêd¹cy do dzi
siedzib¹ urzêdu pocztowego.
97
Z dawnego wyposa¿enia dworu i pa³acu nic do naszych czasów nie przetrwa³o.
98
W ksi¹¿ce B. £epkowskiej, Ludwik £epkowski (1829-1905) i jego dzia³alnoæ na polu sztuki, Kraków 2006,
autorka wymienia szereg rysunków i akwarel artysty. Wzmianki o rysunku misy z Kamienicy tam jednak nie ma.
99
Przed rokiem 1470 Kamionka by³a wsi¹ parafialn¹ (wymienia j¹ rejestr wiêtopietrza z lat 1373-1374), do
której nale¿a³y Ujanowice. W czasach D³ugosza zale¿noæ ta zosta³a zamieniona, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 408409.
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Dawna nazwa: Kamiona100.
R. 1367 ksieni staros¹decka wymienia Kamionê miêdzy posiad³ociami klasztoru101 (Kod. dypl. Ma³op.
III, 208), równie¿ D³ugosz w XV w.102 (Lib. ben. III, 352 i II, 244), który j¹ nazywa Kamyonka103.

K o  c i ó³ filialny . Katarzyny104 (S³own. geogr.)
22/8 1895105
Budynek drewniany, bez cech stylowych106, zewn¹trz ca³y obity deskami, dach gonto107
wy . Wnêtrze wie¿o pomalowane108.

W redniowieczu nazwa wsi przybiera³a ró¿ne formy: w roku 1297  villa Kamnienicza, 1367  Kamiona,
1373  Kamonka, 1447  Camyonka, 1470-1480  Kamyonka, 1529  Camionka monialium, 1530  Camijonka, zob.
SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 407-408.
101
W dokumencie lokacyjnym wsi Krosnej, z 1367 roku, jest mowa o lesie Crostna, nale¿¹cym do klasztoru
staros¹deckiego, granicz¹cym z wsi¹ Kamiona  równie¿ w³asnoci¹ klarysek. Wie ta, okrelona jako villa Kamienicza, wymieniona by³a jako osada klasztorna ju¿ w 1297 roku, w zaginionym przywileju Gryfiny, ksiê¿nej krakowskiej,
zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 408-409. Zob. te¿ przyp. nasz 78. Kumor sk³onny jest powstanie parafii w Kamionce Ma³ej
przypisaæ fundacji rycerskiej, która dokonaæ mia³a siê ok. 1373 roku. Wed³ug niego, parafia ta prawdopodobnie w drugiej po³owie XV wieku zosta³a zniesiona i w³¹czona do parafii Ujanowice, Kumor 1964a, s. 301.
102
D³ugosz zalicza Kamionkê do wsi klarysek staros¹deckich, w której by³y 4 ³any kmiece i m³yn so³tysi, za
kmiecie p³acili czynsz w wysokoci zale¿nej od posiadanego area³u. Równoczenie w innym miejscu Liber beneficiorum D³ugosz wspomina, i¿ przed 1470 jaka czêæ osady by³a w³asnoci¹ szlacheck¹ i nale¿a³a do Szykowskich
herbu Dru¿yna, a we wsi znajdowa³y siê ³any kmiece, karczmy i zagrody. W tym czasie Kamionka by³a jeszcze wci¹¿
parafi¹, posiada³a drewniany koció³ p.w. w. Katarzyny, a jako w³asnoæ klasztorna p³aci³a dziesiêcinê pieniê¿n¹
biskupowi krakowskiemu w wysokoci 1 wiardunku groszy szerokich praskich z ka¿dego ³anu, zob. SHGWK, cz. 2,
z. 3, s. 408-409, przyp. 4. W roku 1529 dziesiêcina pieniê¿na z ról so³eckich Kamionki p³acona by³a plebanowi w Ujanowicach, podobnie jak meszne, uiszczane w owsie i ¿ycie, tam¿e, s. 408.
103
Zob. przyp. nasz 100.
104
Pierwszy koció³ parafialny wspomniany jest w roku 1373 jako budowla drewniana, konsekrowana. Wizytacje
z lat 1608 i 1723 okrelaj¹ wi¹tyniê jako capella in villa Kamionka, cyt. za Gadomski 1981, s. 38, przyp. 153. W 1728
zanotowano, i¿ koció³ ten by³ niegdy macierzysty dla kocio³a w Ujanowicach, jest drewniany, gro¿¹cy powa¿n¹
ruin¹, zob. Kumor 1964a, s. 301-302.
105
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Kamionce Ma³ej, poda³ szczegó³owe informacje o dwóch tryptykach z XVI wieku, których poszczególne czêci znajdowa³ w ró¿nych miejscach kocio³a, TGKGZ 1900, s. 422.
106
Koció³ w Kamionce wzniesiony zosta³ zapewne w roku 1728, byæ mo¿e z wykorzystaniem budulca pochodz¹cego ze starszej wi¹tyni, wzmiankowanej ju¿ w XV stuleciu, Kornecki 1972, s. 287; por. Brykowski, Kornecki
1984, s. 76. Bezizbicow¹ wie¿ê-dzwonnicê (konstrukcji s³upowo-ramowej, szalowan¹ deskami, zwieñczon¹ baniastym he³mem z latarni¹) dostawiono do wczeniej bezwie¿owego kocio³a dopiero w roku 1790. Pierwsze istotne
przekszta³cenie bry³y architektonicznej mia³o miejsce w roku 1884, kiedy to do po³udniowej ciany prezbiterium dobudowano kaplicê, za od strony pó³nocnej  sk³adzik na sprzêty kocielne, zlokalizowany na przed³u¿eniu zakrystii.
107
W roku 1903 dach kocio³a, wie¿yczkê sygnaturki i he³m wie¿y pokryto blach¹, Kornecki 1972, s. 287.
108
Polichromia kocio³a powsta³a w roku 1857. Na stropie prezbiterium znajduje siê wyobra¿enie Matki Boskiej
Niepokalanie Poczêtej, za na stropie nawy  znacznych rozmiarów plafon z Trójc¹ wiêt¹. Autorem dekoracji jest
Franciszek Ferdynand Miklasiñski (malarz urodzony w ¯egocinie ko³o Bochni, zmar³y w Bochni w roku 1883). Miklasiñski jest ponadto autorem polichromii drewnianego kocio³a w Szyku, por. J. Wyczesany, Miklasiñski Franciszek
Ferdynand, [w:] SAP, t. 5, Warszawa 1993, s. 546. Na stropie prezbiterium zachowa³a siê sygnatura F. A. Miklasinski
1857. Wiadomo jednak, ¿e Franciszek Miklasiñski by³ ojcem malarza Aleksandra Miklasiñskiego, czynnego w dwóch
ostatnich dekadach XIX wieku, por. ten¿e, Miklasiñski Aleksander, [w:] SAP, t. 5, s. 545. Monogram A w sygnaturze
na plafonie potwierdzaæ mo¿e wspó³udzia³ w dekoracji malarskiej Aleksandra Miklasiñskiego. Charakter stylistyczny
kompozycji z Matk¹ Bosk¹ na stropie prezbiterium (odmienny od Trójcy wiêtej w nawie), wskazuje jednak na jej
powstanie dopiero u schy³ku XIX wieku. Dekoracja malarska kocio³a w Kamionce by³a konserwowana w roku 1970
przez art. kons. Zbigniewa Jaskowskiego.
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W. o³tarz z retabulum póno renesansowem, drewnianem, snycerskiej roboty109, w nie s¹
wprawione jako obrazy boczne dwa prostok¹tne skrzyd³a tryptyku, na drzewie malowane na
2 strony: 1) . Stanis³aw b. i m.  z ty³u: M.B. Bolesna; 2) . Wojciech b. i m.  z ty³u: P. Jezus.
. Stanis³aw i Wojciech (widocznie strona tryptyku otwartego) a tempera na t³ach z³otych110,
niedawno zostali przemalowani olejno111. M. Boska Bol. i P. Jezus (strona skrzyde³ zamkniêtych) s¹ na t³ach ciemnych; malowanie pierwotne a tempera, bardzo zniszczone. Nad
temi skrzyd³ami s¹ jeszcze górne ich zakoñczenia pó³koliste, na których od strony
frontowej widaæ 2 postaci proroków, niedawno przemalowane112.
C z ê  c i t r y p t y k ó w. Po bokach w. o³tarza, na cianie przybite 4 niewielkie trójk¹tne
obrazki malowane a tempera na deskach obramionych listewkami. Widocznie górne zakoñczenia czêci jednego lub kilku tryptyków*; na nich pó³figury 4 proroków113, ka¿dy trzyma wstêgê
z napisem minusku³ami gotyckiemi:
Z ty³u za na tych trójk¹tach malowane napisy gotyckie czarne na tle czerwonem: maria i inne.
To wszystko nale¿a³o zap. do jednego tryptyku o skrzyd³ach mo¿e podwójnych lub ³amanych na dwoje pionowo:
D w a t r y p t y k i drewniane wyrzucone z kocio³a w kruchcie i rozebrane na czêci114.
Oba w kszta³cie szafki o czêci g³ównej przeznaczonej na pomieszczenie pos¹gu.
1) W kruchcie szafka rodkowo wklês³a w kszta³cie framugi (fig. ).
Wys. (a-d) 1.40 m.; szer. (a-b) 1.00 m. Boki framugi skone; do³em miejsce
na postument pos¹gu. Pod tem czêæ dolna szafy bez wg³êbienia, zakryta
desk¹ równ¹ z licem ramy. W g³êbi wnêki dno z³ocone g³adkie jako t³o dla
*

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie s. 9
rêkopisu: fot. moja

Por. Kasina wielka.

Pónorenesansowa nastawa o³tarzowa, któr¹ ogl¹da³ jeszcze Tomkowicz, na prze³omie XIX i XX wieku
zosta³a zast¹piona nowszym retabulum neogotyckim, o architektonicznych, a¿urowych formach, z rzeb¹ w. Katarzyny
(patronk¹ kocio³a) z 2 po³. XVII wieku, umieszczon¹ w ostro³ukowej arkadzie rodkowej.
110
W rzeczywistoci t³a awersów skrzyde³ zdobione by³y foli¹ srebrn¹, w czasach Tomkowicza byæ mo¿e laserowan¹ na kolor z³oty. Na skutek ostatnich zabiegów konserwatorskich, przeprowadzonych przed ok. dwudziestu laty na
Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki ASP w Krakowie, w miejscach przetaræ i ubytków za³o¿ono now¹ foliê
srebrn¹, która przez nadmierne odbijanie wiat³a negatywnie oddzia³uje na ogólny, estetyczny odbiór ca³oci.
111
Wraz ze rodkow¹ czêci¹ nastawy o³tarzowej, skrzyd³a te trafi³y do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie,
MDT nr inw. 207.
112
W rzeczywistoci zwieñczenia te zamkniête s¹ form¹ ³agodnego ³uku ostrego. Elementy kostiumologiczne
w przedstawieniach proroków wyranie wskazuj¹ ju¿ na pocz¹tek XVI wieku, jako przypuszczalny czas powstania
ca³ej nastawy. Po przeniesieniu zdekompletowanych elementów nastawy, do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie,
pónogotycki tryptyk z Kamionki Ma³ej zestawiono na powrót w jedn¹ ca³oæ. Ostro³ukowe zwieñczenia zosta³y zamocowane na listwie zamykaj¹cej gór¹ korpus rodkowy retabulum. Wyobra¿enia proroków, popularne zw³aszcza w trójk¹tnych zwieñczeniach ma³opolskich skrzyde³ i nastaw o³tarzowych oko³o po³owy XV wieku, stanowi¹ ju¿ du¿¹ rzadkoæ
na pocz¹tku nastêpnego stulecia. Tryptyk z Kamionki jest bodaj jedynym tego typu przyk³adem.
113
Te trójk¹tne zwieñczenia, z popiersiami proroków: Jeremiasza (inskr.  Jeremias p[ro]pheta); Daniela (inskr.
 Daniel p[ro]pheta); Izajasza (inskr.  Isaijas p[ro]pheta) i Habakuka (inskr.  Abacuc p[ro]pheta), stanowi¹ pozosta³oæ tryptyku z pocz¹tku 2 po³. XV wieku, przechowywanego obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, MDT nr
inw. 148. Pierwsze dwa stanowi³y zwieñczenie korpusu rodkowego, kolejne dwa  skrzyde³ bocznych.
114
Który z tych tryptyków  jako zabytek zagro¿ony  by³ przedmiotem debaty cz³onków Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, w trakcie posiedzenia 5 listopada 1896: Kons. Tomkowicz s¹dzi, ¿e tryptyk w Kamionce nale¿y
odes³aæ do Starego S¹cza, gdzie by³ dawniej, TGKGZ 1900, s. 437.
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pos¹gu. Na bocznych skonych cianach: na prawo . Biskup z pastora³em i ksiêg¹, na lewo
. Jan Chrzc., u którego nóg klêczy donator, ma³y, kap³an w bia³ej komeszce, ³ysy, wyranie
portretowany; z ust jego wychodzi wstêga z napisem minusku³ami gotyck.115:
wiêci stoj¹ w ca³ych postaciach. T³a ich z³ocone, g³adkie. Obrazy nie s¹ przemalowane,
nieco zniszczone; deska dolna w licu ramy g³adka bia³a, zdaje siê ¿e by³o malowanie, albo
napis, ale farby odpad³y, zosta³ grunt kredowy. Na dnie szafki lady, ¿e opiera³ siê o nie pos¹g;
podobno by³ to pos¹g . Kunegundy, obecnie stoj¹cy na g³ównym o³tarzu kaplicy . Kunegundy przy kociele klasztoru klarysek w Starym S¹czu116.
Na strychu kocio³a znalaz³em porzucone 2 skrzyd³a tego tryptyku117. Strona o³tarza otwartego podzielona poziomo na ka¿dem skrzydle na 2 obrazy prostok¹tne: A . Anna Samotrzecia,
B . Barbara, C . Zofia z 3ma córkami pod potrójnemi koronami, D . Rozalia118. Przemalowaniem popsute. T³a z³ocone pierwotnie, pokryte farb¹ ¿ó³t¹119. Strona zewnêtrzna skrzyde³ (przy
o³tarzu zamkniêtym), na ka¿dem skrzydle ca³em jedna postaæ: AB P.M.Boska Bolesna, CD
P. Jezus Mi³osierny; oba na tle czerwonem. Malowanie oryginalne, nieco zniszczone.
Ramy tak rodka, jak skrzyde³, s¹ ca³e, tylko farby z nich czêciowo odpad³y. Zabytek
muzealny z koñca XV w120.
115
Na banderoli znajduje siê minusku³owy zwrot: om[n]es s[an]cti et s[an]cte orate p[ro] me ad do[minu]m. Zob.
Czêæ ilustracyjna, il. 17.
116
Zachowany lad nie pozostawia w¹tpliwoci, i¿ by³a to pierwotnie rzeba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, por.
Gadomski 1981, s. 79, ryc. 1. Kamionka Ma³a przez d³u¿szy czas nale¿a³a do klasztoru staros¹deckiego, dlatego te¿
wiêkszoæ badaczy przypuszcza, i¿ zachowany tryptyk móg³ byæ pierwotnie przeznaczony do kocio³a klarysek w Starym S¹czu. Za pochodzeniem tryptyku ze Starego S¹cza konsekwentnie opowiada³ siê M. Walicki, por. Walicki 1933,
s. 21; Walicki 1935, s. 42, nr 149, tabl. LXVIII; Walicki 1938, s. 31, 67; Walicki 1961, s. 297. Za Walickim pogl¹d ten
powtórzyli: Dobrzeniecki 1969, s. 85; £omnicka-¯akowska 1969, s. 31; Olszewski 1975, s. 96, 162. Jerzy Gadomski
zwraca jednak uwagê, i¿ nie jest to ca³kowicie pewne, bowiem istniej¹cy w XV stuleciu koció³ w Kamionce Ma³ej
pozostawa³ pod patronatem rycerskim, ponadto  obok postaci w. Jana Chrzciciela, w bocznej czêci korpusu rodkowego, wyobra¿ono duchownego fundatora, por. Gadomski 1981, s. 38.
117
Skrzyd³a te, wraz ze wzmiankowanym wy¿ej korpusem rodkowym, z którym stanowi³y pierwotnie ca³oæ,
trafi³y do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 148.
118
W istocie jest to wizerunek w. Doroty. Zdaniem A. M. Olszewskiego wzorem graficznym dla tej kwatery
skrzyd³owej z Kamionki Ma³ej by³a rycina Mistrza E. S., przedstawiaj¹ca w. Katarzynê (L 166). Malarz zastosowa³ tu
jednak lustrzane odbicie wzoru i zmieni³ atrybut trzymany w d³oni wiêtej, Olszewski 1975, s. 96, 162, il. 35 i 39. Zob.
Czêæ ilustracyjna, il. 18.
119
Badania Józefa Nykla dowodz¹, i¿ t³a awersów skrzyde³ z Kamionki Ma³ej posiadaj¹ dekoracjê wykonan¹
z taniej folii cynowej, laserowanej na kolor z³oty, por. J. Nykiel, Budowa technologiczna obrazów na desce tzw. szko³y
s¹deckiej z lata 1420-1460, Ochrona Zabytków, (15), 1962, nr 4, s. 12.
120
Tryptyk z Kamionki Ma³ej, po raz pierwszy opublikowany przez Tomkowicza, TGKGZ 1900, s. 422, doczeka³
siê przez ostatnie stulecie szeregu wzmianek w literaturze naukowej. W latach trzydziestych XX wieku okrelany by³
przez M. Walickiego jako dzie³o szko³y s¹deckiej, por. Walicki 1933, s. 21; Walicki 1935, s. 42, nr 149, tabl. LXVIII
i datowany na lata ok. 1430-1440. W swej pracy z 1938 roku Walicki przesun¹³ datowanie dzie³a na ok. po³. XV wieku,
a w postaciach wiêtych na awersach skrzyde³ s³usznie dostrzeg³ oddzia³ywanie ulotnej grafiki dewocyjnej z pocz. XV
wieku, Walicki 1938, s. 31, 67. Po II wojnie wiatowej Walicki próbowa³ zestawiaæ malowid³a w korpusie tryptyku
z Kamionki z tryptykiem z kocio³a w Stra¿kach na Spiszu (ok. 1450), Walicki 1961, s. 297-298, il. 15. W kontekcie
postaci duchownego donatora, wystêpuj¹cego w strefie bocznej korpusu, tryptyk wzmiankowali: Dobrzeniecki 1969,
s. 85 oraz £omnicka-¯akowska 1969, s. 31. Jerzy Gadomski, datuj¹c ca³¹ nastawê na szóste dziesiêciolecie XV
wieku, w tablicach awersów skrzyde³ tryptyku z Kamionki dostrzeg³ cechy bliskie obrazom z Górnego l¹ska (z Bzia
Zameckiego i Wilczy Górnej), por. Gadomski 1981, s. 119, il. 63, 64, 103, 199-202, 305, 306. W przedstawieniach na
rewersach skrzyde³ upatrywa³ z kolei inspiracji w malarstwie ma³opolsko-spiskim. Wzorem dla ogólnej koncepcji postaci
Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa Boleciwego (zob. Czêæ ilustracyjna, il. 19) by³y jego zdaniem kompozycje na
zewnêtrznej stronie skrzyde³ z Nowego S¹cza, za prorok Jeremiasz (w szczycie zwieñczenia) zdaje siê nawi¹zywaæ
do popiersi Salomona i Ezechiela z tryptyku w Maciejowicach, tam¿e, s. 119, il. 120, 139. Badacz ten zwróci³ ponadto
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2) W kruchcie szafka rodkowa z drugiego tryptyku; wys. 1.70 m., szer. 1.40 m121. Podobnie jak w tryptyku 1 wg³êbiona wnêka na pomieszczenie pos¹gu, o cianach skonych, tylko
nie ma do³em deski w licu ram, stanowi¹cej rodzaj coko³u (fig. ). Na cianach skonych, po
lewym boku . Katarzyna, po prawym . Barbara, obie na tle kotary zajmuj¹cej do³em 2/3 t³a,
a górna reszta t³a z³ocona i starannie wygniatana we wzory gotyckie lici winnych. Dno wnêki
z³ocone i na niem w wysokoci (rodka) od pod³ogi wnêki ± 1.17 m. aureola wyt³oczona w z³oconym kredowym gruncie. lady, ¿e przytyka³ pos¹g, którego brak. Podobno i tu by³ pos¹g . Kingi,
zabrany do klasztoru klarysek w St. S¹czu.
Wymiary wskazuj¹, ¿e do tego tryptyku nale¿¹ skrzyd³a w³o¿one w w. o³tarz pónorenesansowy ze . Wojciechem i Stanis³awem, M.B. Bolesn¹ i P. Jezusem.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie s. 9
rêkopisu: fot. moja

Dzwony.
1) Wiêkszy bez napisu
2) Ma³y, red. dolna 0.40 m., z napisem:
Deus sancte Deus in nomine tuo salvos nos fac ... A.D. 1755.... s. Catharina
3) Sygnatura z dat¹: A. D. 1759 122.
O r n a t ó w kilka z adamaszku tureck. i innych tkanin jedw123.
uwagê, i¿ tryptyk z Kamionki Ma³ej nosi cechy artystycznego prowincjonalizmu, wyra¿aj¹cego siê twardym modelunkiem formy, linearyzmem, tradycyjn¹ stylizacj¹ draperii i usterkami rysunkowymi, Gadomski 2004, s. 270-271, il. 441442, rys. 44. Por. tak¿e Labuda, Secomska 2004, s. 185-186.
121
rodkowa czêæ tego tryptyku, wraz ze skrzyd³ami (widzianymi jeszcze przez Tomkowicza) w nastawie
o³tarza g³ównego (jak równie¿ ostro³ukowymi zwieñczeniami z wizerunkami dwóch proroków), trafi³a do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 207. Tam zosta³a ponownie skompletowana, a nastêpnie poddana zabiegom konserwatorskim na ASP w Krakowie. Doæ znaczne wymiary korpusu pozwalaj¹ przypuszczaæ, i¿ retabulum
mog³o pe³niæ pierwotnie funkcjê g³ównej nastawy o³tarzowej w kamionkowskim kociele. Na tak¹ ewentualnoæ wskazywaæ mo¿e równie¿ obecnoæ w. Katarzyny (patronki wi¹tyni w Kamionce) w bocznej strefie korpusu rodkowego.
Mimo up³ywu ponad stu lat od pierwszej wzmianki Tomkowicza na temat tej nastawy o³tarzowej, nie sta³a siê ona
przedmiotem badañ historyków sztuki, zajmuj¹cych siê pónogotyckim malarstwem tablicowym. By³a jedynie przedmiotem kilku wzmianek w literaturze naukowej, por. M. Kornecki, W krêgu sztuki staros¹deckich klarysek, Currenda,
1981, nr 5-8, s. 142; W. Szczebak, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie na tle dziejów muzealnictwa kocielnego w Polsce, Tarnów 2003, s. 112, 203. rodkow¹ czêæ tego tryptyku, w kontekcie konstrukcji ma³opolskich nastaw o³tarzowych na prze³omie XV i XVI wieku, wzmiankowa³ ostatnio W. Walanus. Badacz ten zalicza tryptyk z Kamionki do
najprostszych form nastaw o³tarzowych, z³o¿onych z prostok¹tnej wnêki (przeznaczonej do umieszczenia jednej figury),
flankowanej po bokach tablicowymi przedstawieniami malowanymi na jej ukonych ciankach. Najstarszym przyk³adem
tego typu jest tryptyk z Kamionki Ma³ej I (po roku 1450), rodkowa czêæ tryptyku w cmentarnym kociele w. Rocha
w Starym S¹czu (z ok. 1500) i w³anie pónogotycki tryptyk z Kamionki Ma³ej II, zapewne z pierwszej lub drugiej
dekady XVI stulecia, por. Walanus 2006, s. 74.
122
Dzwony te przepad³y najpewniej w latach I wojny wiatowej. Na parawanowej dzwonnicy, wystawionej
w s¹siedztwie kocio³a w 1925 roku, zachowa³ siê tylko jeden dzwon z 1925 roku. Pozosta³e dwa zosta³y ufundowane
w 2 po³. XX wieku, w miejsce dwóch zarekwirowanych w latach II wojny wiatowej.
123
Dzi nie ma ich ju¿ w kociele. Z nastêpnych, kluczowych elementów wyposa¿enia warto wymieniæ: instrument i prospekt organowy, przeniesiony tu w latach trzydziestych XX wieku z drewnianego kocio³a w Brzezinach ko³o
Ropczyc, por. E. Smulikowska, Prospekty organowe w dawnej Polsce, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£od
1989, s. 168. Na podstawie informacji przytoczonej na innym miejscu przez Tomkowicza wiemy, i¿ Marcin £ukasz
£ossowski mieszczanin i ³awnik nowos¹d. w r. 1683 wykona³ organy do kocio³a w Brzezinach pod Ropczycami (z listu
2/3 1894 Tomasza Wojciechowskiego organmistrza z Krakowa, który 1894 r. naprawiaj¹c te organy znalaz³ napis ³ac.
wyryty na piszcza³ce metalowej, frontowej), por. £opatkiewiczowie 2007, s. 115. Warto zwróciæ równie¿ uwagê na kilka
wartociowych elementów wyposa¿enia, przechowywanych obecnie w kaplicy po³udniowej, m. in.: niewielkich rozmiarów krucyfiks gotycki z 1 po³. XV wieku (przez Dutkiewicza lokalizowany na belce têczowej i datowany na ok. 1470,
KZS 1951, s. 4; przez Korneckiego widziany na zewnêtrz kocio³a, Kornecki 1972, s. 288); obraz olejny na p³ótnie
Chrystus w drodze do Emaus, z 1 po³. XVIII wieku; dwie drewniane rzeby o³tarzowe . Piotra i Paw³a, z 1 po³. XVIII
wieku; czy rzebê Chrystusa Zmartwychwsta³ego, z 1 po³. XVIII wieku, por. tak¿e Kornecki 1972, s. 287-288.
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Z dawniejszych opisów. Stary koció³ek modrzewiowy. Obrazy: M. Boska, 4 proroków osobno, . Anna,
bizanckie (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).
O³tarz w. odnowiony (relacya malarza Feledyna z r. 1892). . Stanis³aw i Wojciech obrazy na drzewie,
obok w o³tarza; nad niemi 4 proroków. Nadto 2 skrzyd³a z o³tarza szafiastego z . Barbar¹ i Katarzyn¹.
Pomiêdzy niemi na desce . Kinga, widok klasztoru staros¹deck. i symbol kopalni soli: góra ze wiate³kiem na wierzcho³ku (z listu X. b. £obosa z r. 1892). Szczegó³y tego listu niecis³e i mylne. . Kinga nie
jest malowana na desce tylko na p³ótnie, obraz nowszy, nie nale¿¹cy do tryptyku124;  Katarzyna i Barbara nie s¹ skrzyd³ami tryptyku, tylko obrazami z szafy rodkowej. Ale wskazówkê tu mamy, ¿e w r.
1892 tryptyk ten (1) znajdowa³ siê jeszcze w kociele, i ¿e wtedy skrzyd³a z tryptyku (2) ze . Wojciechem i Stanis³awem jeszcze nie by³y w³o¿one do w. o³tarza, tylko umieszczone luno obok niego w kociele.

6. Kanina
tak¿e Janina (Schemat.)

Wie, oddal. po³udn. wschod. od Limanowy 7½ kilom. Parafia w miejscu.

Wie wspomniana125 w r. 1560 w dziale dobrami Przyszowy nale¿¹cemi do Wierzbiêtów126.
Czêæ granicz¹ca Przyszowy zowie siê Nowa Janina127; jest te¿ w pobli¿u miejsce Jonina albo Janina128
(S³own. geogr.  por. ni¿ej Siekierczyna).

K o  c i ó ³ paraf. . Magdaleny, patron (1890 r.) Stanis³aw Hudzicki

Powtarzana data erekcyi czy budowy pierwotnej z r. 1138 jest niewiarygodn¹, polega na jakiej fantastycznej notatce w metrykach paraf.129 jakoby w r. 1760 wpisanej: eccl. haec fundata a. D. 1138 (List X.
proboszcza z r. 1886). Z Memorabiliów miejscowych dowiadujemy siê, ¿e koció³ by³ spustoszony
przez heretyków w r. 1562; ¿e w r. 1595 w Visitatio Casimirsciana zapisano: ¿e koció³ jest drewniany;
¿e w r. 1610 dziedzice bracia Wierzbiêtowie, aryanie koció³ zniszczyli, i ¿e na cianie za w. o³tarzem
by³ napis haec ecclesia anno 1699 renovata130 (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).

Wzmiankowany tu malowany na p³ótnie obraz w. Kingi, zapewne z 1 po³. XVIII wieku, zachowa³ siê do dzi
we wnêtrzu kaplicy, dobudowanej od po³udnia do prezbiterium.
125
Uwa¿a siê, i¿ Kanina ma czternastowieczn¹ metrykê, bowiem w 1401 roku posiada³a ju¿ od pewnego czasu
prawo niemieckie a w ród³ach wystêpuje Jan so³tys z Caniny. W roku 1420 wie odnotowana zosta³a jako siedziba
parafii, z plebanem Jakubem, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 419-420; Rajman 1995, s. 7; Rajman 1999, s. 53, przyp. 19.
W latach 1414-1449 nale¿a³a do Stanis³awa Giedki herbu Gryf z Bobowej, póniej w czêciach do jego krewnych oraz
Jana Jackowskiego z Jackowic, dziedzicz¹cego po matce. Kolejnych licznych w³acicieli, a tak¿e dzier¿awców Kaniny
wymienia SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 419-420.
126
Zob. przyp. nasz 127.
127
W 1 po³. XVI wieku Now¹ wie Janinê za³o¿y³ Jakub Wierzbiêta herbu Janina w obrêbie Przyszowej od
granic wsi Siekierczyny, u podnó¿a starego grodziska Janina. W 1560 roku w dziale dóbr pomiêdzy synami Jakuba
Wierzbiêty stare dworzysko, zwane te¿ Wy¿nim Dworem, dosta³o siê Miko³ajowi. W roku 1598 s¹d podkomorski rozstrzyga spór graniczny pomiêdzy Stanis³awem Wierzbiêt¹, w³acicielem Przyszowej czyli Nowej Janiny, a Krzysztofem
Wiktorem, dziedzicem Siekierczyny, po myli którego wydany zostaje ostatecznie wyrok, zob. SHGWK, cz. 2, z. 2,
s. 210.
128
Zob. przyp. nasz 461.
129
Koció³ w Kaninie pojawia siê w ród³ach w roku 1513, póniej 1521 i 1527. Z roku 1529 pochodzi szczegó³owa
zapiska o uposa¿eniu plebana w Kaninie, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 420. W 1608 roku wizytator zanotowa³, i¿ koció³
jest nieco od wsi oddalony. 6 czerwca 1638 roku bp Tomasz Oborski, sufragan krakowski, dokona³ konsekracji wi¹tyni,
o której rok póniej napisano, i¿ jest starodawnej struktury, zob. Kumor 1964a, s. 303.
130
W roku 1699 Kumor upatruje daty budowy nowego kocio³a drewnianego, który wystawi³ Stanis³aw Krzesz,
sêdzia grodzki biecki i w³aciciel s¹siedniej Mêciny. Wizytacje z 1728 i 1793 roku podaj¹, i¿ wi¹tynia nie by³a konsekrowana, co czyni prawdopodobn¹ tezê o wybudowaniu nowego kocio³a, nie za renowacji starego, zob. Kumor
1964a, s. 303.
124

40

R. 1886 koció³ sp³on¹³ do szczêtu131 (Schemat.).
Proboszcz132: r. 1520-1522 X. Kasper (Morawski, S¹deczyzna II, 386-387).

3/8 1895
Budynek nowy, murowany, w stylu niby przejciowym romañsko gotyckim133.
O b r a z (z dawnego o³tarza, mo¿e tryptyku) Ukrzy¿owanie, malowanie olejne na drzewie,
du¿ych rozmiarów, t³o z³ocone, redniej wartoci art.  ma byæ oddany do Muzeum dyec. tarn134.
Reszty ram i zrêbu rzebionego z w. o³tarza dawnego kocio³a, schowane za chórem muzycznym na górce. Robota dobra snycerska z XVII w.  maj¹ byæ oddane do Muzeum dyec.
tarn135.
O r n a t ó w kilka ze starych tkanin jedwabn.  dary z kocio³ów okolicznych przys³ane po
po¿arze136.
Z dawnych opisów. Koció³ modrzewiowy ma³y. Memorabilia z ciekawymi datami (£epkowskiego
noty rêkop. z r. 1851). Metryki od r. 1739 (S³own. geogr.) czy od r. 1677 (Schemat.). W kociele dawnym, miêdzy w. o³tarzem a drzwiami do zakrystyi wisia³ na cianie obraz bizantyñski, przedstawiaj¹cy grupê niewiast w pokornej postawie, otaczaj¹cych postaæ stoj¹c¹ jakoby na katedrze. By³ te¿ obraz
w. Magdaleny z XVIII w., z podpisem jakoby: X Jab³oñski (List X. Proboszcza z r. 1886).
Na dziale, po pó³n. stronie gociñca by³y do niedawna lady wa³u, którym wed³ug podania rz¹d austr. po
zajêciu Galicyi zaznaczy³ granicê wêgiersk¹, w zamiarze przy³¹czenia tej okolicy do Spi¿a (S³own.
geogr., tom z r. 1882)137.

7. Kasina wielka
Wie, oddal. zachodnie od Limanowy 20 kilom. Parafia w miejscu.

Qwaszina138 nale¿y do wsi, które pierwotnie stanowi¹c uposa¿enie Cystersów w Szczyrzycach, w r. 1380
przez króla Ludwika klasztorowi zabrane zosta³y139 (D³ugosz, Lib. ben. III, 438) Jako królewszczyzna

Tymczasowa kaplica w Kaninie, po po¿arze kocio³a w 1886 roku, wyposa¿ona zosta³a w stacje Drogi Krzy¿owej, podarowane przez ks. Paw³a Jendego, proboszcza w ¯elenikowej. Zawiadcza o tym jego list z 15 maja 1894,
pisany do bp Ignacego £obosa, znany dzisiaj z kopii przechowanej w archiwum konserwatorskim S. Tomkowicza:
Da³em wprawdzie stare stacye do kocio³a w Kaninie po spaleniu  sprawiwszy nowe u siebie ale to by³y bochomazy
a nie obrazy, zob. £opatkiewiczowie 2007, s. 342. Stacji tych nie ma ju¿ dzi w kociele kaniñskim.
132
W roku 1420 wymieniany jest ks. Jakub, pleban w Kaninie, za w 1529 ks. Jan z S¹cza, zob. SHGWK, cz. 2,
z. 3, s. 420. Z roku 1530 zachowa³ siê zapis sporu o meszne miêdzy ks. Janem, plebanem Kaniny, a dziewiêcioma
kmieciami z Siekierczyny, zob. Rajman 1999, s. 53, przyp. 19.
133
Obecny, znany ju¿ Tomkowiczowi, koció³ w Kaninie, zbudowano w roku 1894 na miejscu dawnego drewnianego, spalonego w roku 1886. Konsekracjê wi¹tyni przeprowadzi³ w roku 1898 biskup tarnowski Ignacy £obos, Kornecki 1972, s. 288. Jednonawowa budowla, z wê¿szym prostok¹tnym prezbiterium zamkniêtym trójbocznie i wie¿¹
w fasadzie frontowej, wzniesiona z ceg³y, z u¿yciem kamiennych detali architektonicznych, posiada eklektyczny (neogotycko-neoromañski) charakter bry³y architektonicznej. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 20.
134
W Inwentarzu Muzeum nie uda³o nam siê odnaleæ wpisu wskazuj¹cego na pozyskanie jakiegokolwiek
elementu wyposa¿enia z kocio³a w Kaninie.
135
Uwaga jak wy¿ej.
136
M. Kornecki widzia³ jeszcze we wnêtrzu kocio³a w Kaninie jeden barokowy ornat bia³y, z haftem kwiatowym.
zapewne z XVIII wieku, Kornecki 1972, s. 289. Istnienia tego paramentu liturgicznego nie uda³o nam siê we wrzeniu
2007 roku potwierdziæ.
137
SGKP, t. 3, s. 806.
138
ród³a redniowieczne notuj¹ ró¿ne formy nazwy miejscowej: 1398  Kassyna, 1401  Cassyna, 1424 
Kaszyna, 1427  Casina, 1430  Kaschina, 1508  Cassyna Maior, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 450.
139
Jak zawiadcza Jan D³ugosz, w roku 1380 Ludwik Wêgierski skonfiskowa³ cystersom szczyrzyckim szereg
dóbr w okolicach Nowego Targu. By³a to kara za fa³szerstwo mennicze, którego dopuci³ siê ¯yd-neofita, dzier¿awca
131
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dawana by³a w tenutê, a tenutaryusze prawa swoje sprzedawali. I tak r. 1398 Zygmunt de Czichawa
sprzedaje Kasinê in Cziricz consistentem Andrzejowi ze Skrzydlny140 (Str. pr. pol. pom. VIII, Nr 7877)
a r. 1403 Zygmunt advoc. de Dembowdzia³ Kasinê i Rabkê duas villas suas juxta quam tensut od czasu
Kazimierza W., sprzedaje Janowi Ligenzie woj. ³êczyck.141 (tam¿e II, Nr 1010) lecz Andrzej ze Szkrzydlny r. 1404 Ligenzie praw zaprzeczy³ (Zakrzewski, Dz. klasztoru Cyst. w Szczyrzycu, Rozpr. Ak. Um.
Wydz. hist. fil., T. II, XVII, str. 62). Takimi te¿ tenutaryuszami zap. byli Radu³towie i Pieni¹¿kowa
z domu Radu³tówna, od których K. r. 1505 mia³a przejæ napowrót drog¹ kupna do dóbr starostwa
(Morawski, S¹deczyzna II, 373; por. S³own. geogr.). R. 1611 by³a w³asnoci¹ Jana Niewiarowskiego142
(S³own. geogr.), póniej Dominikanów krak. Przy podziale kraju zabra³ j¹ rz¹d austr. i póniej sprzeda³
(£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).
R. 1804 dziedzicem Piotr Wodzicki143 a 1904 Jan Chwalibóg (Schemat.).

K o  c i ó ³ paraf. . Magdaleny. Patron (1904) Jan Chwalibóg

Koció³ stawiany w r. 1611 by³ fili¹ parafii w Skrzydlnej144; 1804 ustanowiona tutaj zosta³a parafia145
(Schemat.).

14/9 1895146
Budynek (r. 1895) stary147, drewniany, bez szczególnych cech stylowych148. Wnêtrze pokryte malowaniem bez wartoci z r. 1700, malowanie sufitu nowsze, b³êkitne149.
cysterskich Szaflar, dodaj¹cy o³owiu do srebra. Wprawdzie bezporedniego sprawcê os¹dzono i spalono na stosie,
jednak reprezentuj¹cy króla Sêdziwój z Szubina odebra³ posiad³oci cysterskie, które rych³o w³¹czono w sk³ad królewszczyzn, w obrêbie których tworzy³y one póniej tenutê nowotarsk¹. Dobra te dzier¿awione nastêpnie by³y przez
Rato³dów ze Skrzydlnej.
140
Zygmunt z Cichawy sprzedaje za 20 grzywien Kasinê Andrzejowi, podkomorzemu mazowieckiemu, dziedzicowi Skrzydlnej i Korabiewic na Mazowszu. W kolejnych latach z Andrzejem ze Skrzydlnej procesuje siê o Kasinê
Paszek z Brzenicy (1400), Paszek z Parchocina (1401), Jan Ligêza (1402), zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 450.
141
W 1403 roku Zygmunt dawniej z Cichawy, obecnie so³tys z Dêbowego Dzia³u, sprzedaje Kasinê za 1000
grzywien wojewodzie ³êczyckiemu Janowi Ligêzie, który nastêpnie procesuje siê z Andrzejem ze Skrzydlnej o dokument
dotycz¹cy w³asnoci Kasiny, który podobno zaginiony, w 1404 roku zostaje uniewa¿niony przez s¹d ziemski krakowski,
SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 451.
142
Kasina zwi¹zana by³a z Niewiarowskimi ju¿ du¿o wczeniej, bowiem w roku 1430 bracia Jan i Miko³aj z Niewiarowa (wnukowie Jana Ligêzy) powierzaj¹ Piotrowi synowi Jana so³tysa z Woli osadzenie wsi Kasina na prawie
magdeburskim, z wykorzystaniem 24 ³anów, z których so³tysowi przynale¿¹ trzy, ponadto m³yn, sadzawka, karczma
itd. W latach 1493-1498 dziedzicem Kasiny by³ Stanis³aw z Niewiarowa, a w roku 1519  Adam Niewiarowski. W 1532
roku bracia Krzysztof i Adam Niewiarowscy dziel¹ swe rozleg³e dobra, w wyniku czego Kasina przypada m³odszemu
Krzysztofowi, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 451.
143
Zachowa³a siê ksiêga s¹du wiejskiego w Kasinie z lat 1513-1804, wydana przez B. Ulanowskiego, zob.
SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 451.
144
Ju¿ w 1529 roku 12 groszy dziesiêciny pieniê¿nej od so³tysa Kasiny oraz meszne w snopach owsa nale¿¹
do plebana w Skrzydlnej, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 451.
145
£epkowski i Jerzmanowski moment utworzenia parafii w Kasinie Wielkiej odnosz¹ do roku 1811, kiedy koció³ kasiñski wyjêty zosta³ spod zarz¹du dominikanów krakowskich, zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 202.
146
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Kasinie Wielkiej, poda³ informacje o rzebie w. Marii Magdaleny, tryptyku z wieku XV, którego
obraz rodkowy mieci Chrystusa z donatorem herbu Doliwa. Wspomnia³ te¿ o ma³ej, gotyckiej p³askorzebie Trójcy
wiêtej i du¿ym portrecie Przec³awa Niewiarowskiego (z dodanym czterowierszem), TGKGZ 1900, s. 423.
147
£epkowski i Jerzmanowski zauwa¿yli nad chórem datê 1760, któr¹ odnieli do roku odnowienia kocio³a.
Jak podaj¹: dzwony tutejsze s¹ dzie³em Jerzego Bagiñskiego z Krakowa, zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 203.
Niegdy przy drzwiach g³ównych mia³ znajdowaæ siê napis: Poczynowski 1611 (obecnie przys³oniêty szalunkiem), byæ
mo¿e odnosz¹cy siê do budowniczego i czasu budowy obecnej wi¹tyni, KZS 1951, s. 4. Przez wiêkszoæ autorów
czas budowy odnoszony jest jednak do roku 1678, por. KZS 1951, s. 4; Brykowski, Kornecki 1984, s. 76.
148
Koció³ w Kasinie Wielkiej, wzniesiony jeszcze w tradycji drewnianej architektury pónego redniowiecza,
posiada prostok¹tne prezbiterium zamkniête trójbocznie, z zakrysti¹ od strony pó³nocnej i tak¹¿ nawê, szersz¹ od
prezbiterium. Od strony zachodniej do nawy przytyka wie¿a-dzwonnica, konstrukcji s³upowo-ramowej, z piêterkiem
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P o s ¹ g d r e w n . . Magdaleny, w w. o³tarzu nowszym150. Postaæ klêcz¹ca 2/3 wielk. nat.;
ca³¹ nag¹, okryt¹ w³osami spadaj¹cymi z g³owy, z³oconymi, podtrzymuje od do³u anio³ek151.
dzwonowym wê¿szym od dolnego korpusu, zwieñczonym baniastym he³mem z omioboczn¹ latarni¹. Zob. Czêæ
ilustracyjna, il. 23, 24. Wnêtrze kocio³a wyposa¿one zosta³o w stropy p³askie, w nawie z p³ytkimi zaskrzynieniami,
KZS 1951, s. 4; Brykowski, Kornecki 1984, s. 76. Ca³oæ nakrywa dach siod³owy, o wspólnej kalenicy nad naw¹
i prezbiterium, i jednakowej szerokoci wiêzarów wiêby dachowej. Boczne poszerzenia aneksów zaskrzynieniowych
zosta³y nakryte poprzez przed³u¿enie po³aci dachu g³ównego przy pomocy przypustnic. Z nowszych czasów pochodzi
kaplica dostawiona do po³udniowej ciany prezbiterium, nakryta dachem pulpitowym (po³¹czona z wnêtrzem poprzez
wyciêcie fragmentu dawnej ciany zrêbowej) oraz sk³adzik, dobudowany od strony zachodniej do zakrystii. Od kilku lat
koció³ nie jest ju¿ u¿ytkowany do celów sakralnych, z powodu wzniesienia w doæ bliskim s¹siedztwie wi¹tyni nowej.
Szereg elementów wyposa¿enia wnêtrza zosta³o zdemontowane i przeniesione do pomieszczeñ w dolnej czêci kocio³a nowego. Na zewn¹trz, ale i we wnêtrzu, widaæ niekorzystne zmiany spowodowane doranymi zaniedbaniami
i brakiem funkcji. Stan ogólny zabytku okreliæ nale¿y jako niepokoj¹cy. wi¹tynia wymaga przeprowadzenia pilnych
i kompleksowych prac konserwatorskich, bez których dalsze trwanie zabytku nie bêdzie mo¿liwe.
149
W roku 1895 Tomkowicz zasta³ jeszcze najpewniej dawn¹ polichromiê na cianach wnêtrza, wykonan¹
z inicjatywy krakowskich dominikanów, obecnie nie zachowan¹. Na stropie by³o ju¿ w tym czasie istotnie nowsze
malowanie, wykonane po zdemontowaniu dawnych desek stropowych w roku 1880. Polichromia kocio³a w Kasinie
Wielkiej posiada dokumentacjê naukow¹ opracowan¹ w roku 1957 przez Teresê Witkowsk¹-¯ychiewicz. Dokumentacja zosta³a przygotowana w ramach Zespo³u Dokumentacyjnego przy Katedrze Historii Sztuki Nowo¿ytnej Instytutu
Historii Sztuki UJ, por. WUOZwNS, nr inw. 2835. Autorka podaje szereg istotnych informacji dotycz¹cych losów desek
zdemontowanych ze stropu nawy. W roku 1954 proboszcz w Kasinie zdecydowa³ siê zwiêkszyæ powierzchniê u¿ytkow¹ kocio³a poprzez rozciêcie ciany zachodniej nawy i po³¹czenie jej z przestrzeni¹ pod wie¿¹ kocieln¹. Na stropie
przedsionka podwie¿owego wyeksponowano wówczas kilkanacie desek dawnego stropu nawy z fragmentami polichromii figuralnej i ornamentalnej z XVIII stulecia. Nowy strop kruchty podwie¿owej zestawiono w czêci zupe³nie przypadkowo. Przystosowuj¹c d³ugoæ desek do nowego pomieszczenia poprzycinano je mechanicznie, dowolnie uzupe³niaj¹c ubytki. Obecnie strop sk³ada siê z dwunastu desek, z których piêæ stanowi jednolity fragment wiêkszej ca³oci, dwie
deski zawieraj¹ ornamenty rokokowe, dwie inne  szcz¹tkowe fragmenty sceny figuralnej, a pozosta³e  lady nieczytelnej polichromii. Na piêciu deskach umieszczonych bli¿ej rodka stropu zachowa³ siê fragment dwustrefowej kompozycji figuralnej. W dolnej jej partii widoczna jest szecioosobowa grupa zakonników dominikañskich w czarno-bia³ych
habitach. Wród nich rozpoznaæ mo¿na postaæ w. Tomasza z Akwinu. Za nim, nieco wy¿ej, w infule i paliuszu, siedzi
w. Antonin  dominikanin i arcybiskup Florencji, ³atwo rozpoznawalny dziêki trzymanej w d³oni wadze. Obok w.
Antonina (ale odwrócony do niego plecami) ukazany zosta³ jeden z czterech w. dominikañskich papie¿y. W czerwonym sto¿kowatym nakryciu g³owy (tzw. pileolusie) i z krucyfiksem w d³oniach, przedstawiony jest najprawdopodobniej
w. Pius V (1566-1572)  gorliwy wykonawca postanowieñ Soboru Trydenckiego, czynnie wystêpuj¹cy przeciw protestantom, ¿arliwy propagator kultu w. Tomasza z Akwinu, na równi z kultem innych ojców kocio³a. Ponad domniemanym Piusem V widnieje s³abo czytelna postaæ dominikanina z lili¹, prawdopodobnie jest to w. Jacek lub w. Dominik.
Kolejne deski stropu, pokryte fragmentami ornamentalnymi o motywach rokokowych, stanowi¹ prawdopodobnie pozosta³oæ obramienia jakiej wiêkszej sceny figuralnej. Na podstawie zachowanych fragmentów przypuszczaæ mo¿na,
i¿ pierwotnie na stropie nawy wyobra¿ona by³a b¹d scena Apoteozy Zakonu Dominikañskiego, b¹d Adoracji Trójcy
wiêtej (ewentualnie Najwiêtszego Sakramentu) przez najwa¿niejszych przedstawicieli tego zakonu. Uchwytne cechy
stylowe kompozycji, zw³aszcza za motywy ornamentalne, pozwalaj¹ datowaæ powstanie dekoracji na lata ok. 1760.
Autorem malowide³ by³ najpewniej jaki malarz dominikañski, byæ mo¿e to¿samy z twórc¹ dominikañskiego cyklu
malarskiego (z 1764 roku) we wnêtrzu kocio³a w Jod³owniku.
150
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 31. Obecnie rzeba przechowywana jest w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie,
MDT nr inw. 165. Trafi³a tam zapewne po 1906 roku, gdy¿ nie wzmiankuje jej jeszcze katalog Lepszego. W inwentarzu
Muzeum okrelona zosta³a jako pochodz¹ca z kocio³a w Olszówce. Jako z Olszówki wzmiankowana jest kilkakrotnie w literaturze naukowej. Przytoczony opis nie pozostawia jednak w¹tpliwoci, i¿ rzeba ta w koñcu XIX wieku
wchodzi³a w sk³ad wyposa¿enia kocio³a w Kasinie Wielkiej. Z Kasiny te¿ pozyskana zosta³a do zbiorów tarnowskiego
Muzeum. W 1890 roku bp Ignacy £obos informowa³ Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej o dzie³ach sztuki, które
ogl¹da³ podczas swej wizytacji, tam te¿ wzmiankuje po raz pierwszy rzebê w. Magdaleny, jako rzekomo pochodz¹c¹
z Olszówki, por. W. Szczebak, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie na tle dziejów muzealnictwa kocielnego w Polsce,
Tarnów 2003, s. 108. Jako z Olszówki figurê wzmiankowa³ Walicki 1935, s. 26, kat. nr 71, tabl. XXXI, datuj¹c dzie³o
na koniec XV wieku. Na lata 1470-1480 rzebê datowa³ A. M. Olszewski, w swej niepublikowanej pracy doktorskiej
z 1964 roku.
151
Kilka lat temu rzeba doczeka³a siê pierwszej obszernej noty katalogowej autorstwa Dobros³awy Horzeli.
Autorka zwróci³a uwagê, i¿ figura z Olszówki to najwczeniejszy w sztuce Ma³opolski przyk³ad przedstawienia w.
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s.12 rêkopisu:
to po tryptykach

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 13 rêkopisu:
fot. moja

P o r t r e t P r z e c ³ a w a N i e w i a r o w s k i e g o, drugi egzemplarz tego, co jest w Jod³owniku  patrz wy¿ej: Jod³ownik*, tylko tu z dodaniem napisu. Postaæ ca³a, stoj¹ca, wielkoci nat,.
w ¿upanie i delii z ko³nierzem futrzanym. Rysunek i koloryt poprawny, technika olejna na
p³ótnie, zap. koniec XVI w. Obraz mocno zniszczony152. U do³u napis malowany:
Isz ja wasz by³ przyiaciel kochani oycowie
Niech przed Bogiem ka¿dy z was y terasz to powie
Grzychy me tem tytu³em niech bêd¹ pokryte
A od was w³oci moje szczêliwie po¿yte153
O b r a z y z d w ó c h t r y p t y k ó w, wyrzucone na strych154. Wszystkie malowane temper¹ na
drzewie.
1) obraz g³ówny, bez ramy, wys. 1.34 m., szer. 1.17 m. (fig. ). P. Jezus obna¿ony i skrwawiony, w p³aszczu szkar³atnym, z koron¹ cierniow¹ na g³owie, stoi na podwy¿szeniu, jakby na
stopniu155. Przed nim klêczy donator, ³ysy, portretowany, w p³aszczu czerwonym futrem pod* Gdzie podano te¿ podobiznê fotograf., szczegó³owy opis i wiadomoæ o Niewiarowskim. Portret ten
w Kasinie zasuniêty by³ w zakrystyi za du¿¹ szafê, która go zakrywa³a. Na moj¹ probê X. Proboszcz kaza³ go
wysun¹æ i powiesiæ na cianie.

Marii Magdaleny unoszonej do nieba. Temat ten, znany w sztuce ju¿ od XIII wieku, by³ doæ rzadko podejmowany
przez rzebiarzy. Pe³noplastyczne lub przycienne realizacje pojawiaj¹ siê czêciej dopiero w latach osiemdziesi¹tych
XV stulecia, a zw³aszcza na prze³omie wieków XV i XVI. Zastosowane w omawianej rzebie ujêcie en trois quatre
typowe jest bardziej dla malarskich i reliefowych realizacji tematu. Horzela przytacza tu obraz Hansa Schüchlina z ok.
1480 w Ulmer Museum czy Komuniê w. Marii Magdaleny na kwaterze o³tarza w. Marii Magdaleny w Tiefenbronn
Lukasa Mosera, z ok. 1470. Ukazuj¹c wiêt¹ odzian¹ jedynie w szatê z bujnych loków, artysta nie móg³ pog³êbiæ
dynamiki rzeby za pomoc¹ ozdobnych uk³adów draperii. Efekt ruchu uzyska³ przedstawiaj¹c wiêt¹ odwrócon¹ do
widza w trzech czwartych i z ukonie podkurczonymi nogami, które podtrzymuje szeroko roz³o¿onymi rêkoma unosz¹cy siê anio³. To perspektywiczne ujêcie wzmaga dynamikê grupy. O¿ywienie wprowadza tak¿e gest wiêtej, któr¹
ukazano w momencie wznoszenia r¹k. Autorka, datuj¹c wizerunek na lata ok. 1470, w przekonywuj¹cy sposób dowodzi, i¿ rzeba pochodzi z warsztatu Mistrza Tryptyku wiêtej Trójcy. S³usznie wykazuje tak¿e, i¿ przycienna figura
mog³a wype³niaæ szafê niedu¿ej nastawy o³tarzowej, a jeli tak by³o, otacza³a j¹ pewnie  jak zwykle w ikonografii tej
sceny  wiêksza grupa anio³ów, por. D. Horzela, Miêdzy liryzmem a ekspresj¹  rzeba w Ma³opolsce przed Witem
Stwoszem 1450-1470, [w:] Wokó³ Wita Stwosza. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2005,
s. 23, 32-33, kat, I/2; ta¿ sama, Twórczoæ rzebiarska warsztatu Tryptyku wiêtej Trójcy w katedrze na Wawelu,
Studia Waweliana, t. 11/12, 2002/2003, s. 92-93, 102, il. 11.
152
Wed³ug notatek terenowych z 1947 roku, portret Niewiarowskiego by³ zniszczony i zaplenia³y, w zakrystii
(informowa³ proboszcz z Mszany Dolnej). Zob. Kasina Wielka  koció³  opis z 1947 r. i wypisy archiwalne, WUOZwNS, nr inw. 2856.
153
W rzeczywistoci ortografia tego czterowiersza odbiega nieco od cytowanej przez Tomkowicza:
(kapitaliki) Isz ia Wasz By³ Przyiaciel Kochani Oÿcowie
Nieh Przed Bogiem Ka¿dÿ Z was ÿ Teras To Powie
Grzychy me Tem Tÿtv³em Niech Bêd¹ Pokryte
A od was W³oæi Moie Szczêsliwie Po¿yte.
Podobnie jak w przypadku portretu Przec³awa Niewiarowskiego zachowanego w Jod³owniku, prawy górny naro¿nik
wype³nia czteropolowy kartusz z labrami i klejnotem Po³ukoza, mieszcz¹cy nastêpuj¹ce herby: Pó³kozic i Leszczyc,
ni¿ej: Ogoñczyk i Radwan. Po bokach klejnotu monogram PN.
154
Lakoniczna informacja podana tu przez Tomkowicza pozwala mieæ pewnoæ, i¿ uczony ten odkry³ cenne
tablice na strychu kocio³a w Kasinie Wielkiej oraz, ¿e ocali³ je dla polskiej historii sztuki, powoduj¹c przekazanie ich
niebawem do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.
155
Wzmiankowany tu obraz za spraw¹ Tomkowicza dosta³ siê niebawem do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie (nr inw. MDT 150), za do literatury przedmiotu (od czasu rozpoznania donatora) trafi³ pod nazw¹ Epitafium
doktora Adama z Bochenia. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 32, 33. Obraz  jako przypuszczalnie rodkow¹ czêæ tryptyku
 wzmiankowa³ po raz pierwszy Tomkowicz, TGKGZ 1900, s. 423. Po przeniesieniu do Muzeum tablicê opublikowa³
Lepszy 1906, s. 323 nr 20, sugeruj¹c jego zwi¹zek z twórc¹ tryptyku z Gosprzydowej, datuj¹c dzie³o na koniec XV lub
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szytym. Przy nogach jego tarcza z h. Doliwa (trzy ró¿e piêciolistne bia³e na pasie czerwonym
id¹cym skonie na dó³ ku lewemu heraldycznie  wiêc i co do rysunku i co do kolorów niezwyk³ym);156 za donatorem stoi 3 wiêtych: M. Boska bolesna, . Miko³aj i . Katarzyna. wiêci
wielkoci ¾ nat. T³o z³ocone wyciskane w romby, wype³nione stylizowanym listkiem. Do³em
obrazu jakby cokó³, pas czerwony i na nim lady napisu w 3 wierszach, minusku³ami got.,
nieczytelnego, ca³kiem startego157.
2) Skrzyd³a od tryptyku. Cztery lune obrazy, wys. 2.07 m., szer. 0.44 m., na dwie strony
malowane, w¹zkie a wysokie, ka¿dy na jednej desce, ujêtej w w¹zk¹ ramkê czyli listewkê
a gór¹ zakoñczony w k¹t ostry, po stronie ozdobniejszej (o³tarza otwartego) przybrany w p³askorzebione ¿abki i kwiatonik, nie stercz¹ce poza linie ostrego k¹ta (fig. )158. Znaæ jeszcze
miejsce wykrojone na zawiasy i mo¿e na zamek159. Strona o³tarza otwartego przedstawia a) w.
pocz¹tek XVI wieku. Walicki 1935, s. 52 nr 189, datuj¹c obraz na rok 1514 okreli³ go jako epitafium, rozpozna³
donatora jako doktora Adama z Bochenia, sugeruj¹c zwi¹zki warsztatowe z tryptykiem z Bodzentyna. W pracy z 1961
roku obraz okreli³ jako dzie³o z krêgu Marcina Czarnego, uwzglêdniaj¹c ju¿ wówczas jeszcze niepublikowan¹ tezê
W. Juszczaka o autorstwie Miko³aja, syna Marcina Czarnego, por. Walicki 1961, s. 325, nr 141; Juszczak 1963, s. 304306; Kopffowa 1964, s. 71. Walicki przypuszcza³, i¿ epitafium znajdowa³o siê pierwotnie w jednym z kocio³ów krakowskich, za wizerunek doktora Adama uzna³ za najstarsz¹ w malarstwie polskim podobiznê donatora wieckiego, ujêt¹
portretowo, por. tak¿e Dobrzeniecki 1969, s. 34-40 nr 32; £omnicka-¯akowska 1969, s. 24-25 nr 1. Nieco wczeniej
Bobrowska 1954, s. 62, próbowa³a wi¹zaæ autora epitafium z grup¹ obrazów skupionych wokó³ tryptyku Rodziny Marii
z Domu Jana Matejki. Obszern¹ analizê ikonograficzn¹ kompozycji przeprowadzi³a B. Martyniak-Charzyñska, Epitafium Doktora Adama z Kasiny Wielkiej w tarnowskim Muzeum Diecezjalnym, Roczniki Humanistyczne, t. 13, 1965,
z. 4, Prace z Historii Sztuki, s. 53-77, wskazuj¹c dalsze analogie warsztatowe, m. in. obraz z Paczó³towic, por. tak¿e
G. Jurkowlaniec, Chrystus Umêczony. Ikonografia w Polsce od XIII do XVI wieku, Warszawa 2001. Gadomski 1995,
s. 63, il. 31, tabl. IV, zaliczy³ epitafium do grupy dzie³, które wysz³y z warsztatu Miko³aja Czarnego, a jako najbli¿sze
analogie wskaza³ pokrewne obrazy z Paczó³towic, Trzeniowa i Tymowej, tam¿e, s. 63-64, il. 30, 32, 33. Tym samym
przeciwstawi³ siê sugestii B. Przybyszewskiego, Wypisy ród³owe do dziejów Wawelu z archiwaliów kapitulnych i kurialnych krakowskich 1501-1515, Kraków 1965, s. 159-170, o rzekomym autorstwie Jana Goraja. Pogl¹d ten utrzyma³
w swej kolejnej pracy z roku 1998 oraz 2004, por. J. Gadomski, Pónogotycki obraz wotywny z pocz¹tku XVI wieku,
[w:] T. Ma³kowska-Holcerowa, Paczó³towice. Dzieje kocio³a parafialnego pod wezwaniem Nawiedzenia Najwiêtszej
Marii Panny od redniowiecza po czasy wspó³czesne, Kraków 1998, s. 275-280; Gadomski 2004, s. 291-292, il. 592595, por. tak¿e Labuda, Secomska 2004, s. 187-188.
156
Jak dowiód³ przed laty Walicki 1935, s. 52 nr 189, przedstawiony donator to Adam z Bochenia ko³o £owicza,
herbu Doliwa, doktor medycyny i lekarz królów Aleksandra oraz Zygmunta I, dwukrotny rektor Uniwersytetu Krakowskiego. O doktorze Adamie zob. K. Morawski, Historia Uniwersytetu Jagielloñskiego. rednie wieki i Odrodzenie,
Kraków 1900, t. 2, s. 123-124; H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagielloñskiego w epoce humanizmu, Kraków 1935,
s. 221-223; ten¿e, Adam z Bochynia, [w:] PSB, t. 1, 1935, s. 20-21. Identyfikacja donatora pozwala na wskazanie
miejsca pierwotnego przeznaczenia epitafium. Jest nim wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa krakowski koció³
dominikanów w. Trójcy. Adam zapisa³ dominikanom krakowskim fundusz na pokrycie kocielnego dachu. Maj¹c na
uwadze, ¿e koció³ w Kasinie Wielkiej, sk¹d epitafium pozyskano do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie,
pozostawa³ niegdy pod opiek¹ tego konwentu (a nawet podobno zosta³ przezeñ w 1 po³. XVII wieku wzniesiony) 
obraz dosta³ siê do Kasiny najpewniej z krakowskiego kocio³a w. Trójcy, por. Gadomski 1995, s. 20, przyp. 86.
157
Konserwacja obrazu, przeprowadzona przed II wojn¹ wiatow¹, pozwoli³a na odczytanie inskrypcji. Obecnie
ma ona brzmienie nastêpujace: anno d[omi]ni Millesimo quingentesimo quatrodecimo die domenica ante Valentini [ ]
XXI me[n]sis februari Doctor Adam [ ], koñcowy fragment inskrypcji jest ju¿ ca³kowicie nieczytelny. Gadomski 1995,
s. 63, dowodzi, i¿ inskrypcja okrelaj¹ca miêdzy innymi datê mierci adoranta (12 lutego 1514) nosi cechy dodanej
wtórnie (tekst przys³ania czêciowo bok namalowanego wczeniej sarkofagu), zatem tablica powsta³a najpewniej jeszcze za ¿ycia doktora Adama (mo¿e ok. 1510-1511), gdy piastowa³ on przejciowo urz¹d rektora Uniwersytetu Krakowskiego.
158
Przed rokiem 1906 skrzyd³a pozyskano do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, nr inw. MDT 330,
por. Lepszy 1906, s. 322-323, nr 18. Na prze³omie XIX i XX wieku by³y konserwowane w Wiedniu. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 26, 29, 30.
159
lady te, widoczne jeszcze na fotografiach rewersów z koñca XIX wieku, zosta³y najpewniej usuniête w trakcie pierwszych prac konserwatorskich.
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 13 rêkopisu:
fot. moja

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 14 rêkopisu: tu
wstawiæ Niewiarowskiego

Biskupa pontyfikalnie z ksiêg¹ w rêku; b) . niewiastê w koronie i zielonym p³aszczu, trzymaj¹c¹ kocio³ek w jednej rêce, a kropid³o w drugiej i depc¹c¹ smoka (Ma³gorzata, albo Barbara,
co kaza³a powiêciæ wie¿ê); c) . Katarzynê z mieczem i palm¹, w koronie na g³owie; [d)]
. biskupa z krzy¿em i ksiêg¹ zielon¹ w rêce160. Postaci s¹ niemal wielkoci nat., malowanie
staranne i poprawne, kolory ¿ywe i jasne, t³a wygniatane w licie akantu got. stylizowane i z³ocone, ubiory bogate redniowieczne, wzorzyste. Rzebione górne zakoñczenia roboty wybornej.
Strona zewnêtrzna o³tarza zamkniêtego (fig. )161 przedstawia a) wiêt¹ niewiastê w czerwonym p³aszczu, trzymaj¹c¹ w rêku 3 z³ote ga³ki. W górnem k¹towem zakoñczeniu anio³ w pó³figurze trzyma banderolê z napisem minusku³ami got.: S. matheus eva; b) wiêty z aureol¹
u g³owy, klêczy zwrócony ku Chrystusowi na obrazie s¹siednim, trzyma kubek, od ust wychodzi
mu wstêga z napisem minusku³ami got.: rabuni quod interpretatur magister, w k¹towem zakoñczeniu górnem lew skrzydlaty i na banderoli napis minusku³ami got. S. marcus eva; c) P. Jezus
ze stygmatami i du¿ym krzy¿em w rêku, obna¿ony i tylko w p³aszczu szkar³atnym; od ust wychodzi mu wyraz napisany odwrotnie (od prawego ku lewem) minusku³¹ got.: maria. W górnem k¹towem zakoñczeniu orze³ i pod nim banderola z napisem minusku³ami got. S. iohannes
eva; d) wiêty w czapce futrzanej na g³owie i p³aszczu zielonym, trzyma parê oczu wyjêtych162.
W górze wó³ skrzydlaty i na banderoli napis minusk. got.: S. lucas eva. Postaci tej strony
4 obrazów s¹ mniejsze od poprzednich, ¾ wielkoci nat., dochodz¹ gór¹ do szpong czy listew
oddzielaj¹cych zakoñczenie k¹towate, i stanowi¹ce osobny obraz. Malowanie mniej staranne,
t³a s¹ ¿ó³te; rzebionych ¿abek i fial w górze nie ma*. Tryptyk z XV w163.
* R. 1902 te skrzyd³a tryptyku ju¿ by³y w Tarnowie w Muzeum dyecezyalnym. Tam odnowione, publikowano
w Tece Grona Konserwat. Gal. zach. tom II, str. 322 i 402.

160
Na awersach skrzyde³ przedstawiono kolejno: a) w. Stanis³awa, b) w. Martê, c) w. nieokrelon¹, mo¿e w.
Katarzynê Aleksandryjsk¹ i d) w. Wojciecha, Gadomski 1988, s. 115, ryc. 5, il. 23-24, por. tak¿e, Labuda, Secomska
2004, s. 186-187.
161
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 25, 27, 28.
162
Na rewersach skrzyde³ przedstawiono: a) w. El¿bietê Turyngsk¹, b) w. Mariê Magdalenê, c) Chrystusa
Zmartwychwsta³ego (tworz¹cego wraz z Mari¹ Magdalen¹ dwukwaterowe przedstawienie Noli me tangere) i d) w.
Erharda bpa Ratyzbony, Gadomski 1988, s. 115, ryc. 5, il. 25-26, por. tak¿e, Labuda, Secomska 2004, s. 187. Ostatnio
J. Gadomski sk³onny jest postaæ wczeniej okrelan¹ jako w. El¿bieta Turyngska identyfikowaæ ze w. Mari¹ Egipcjank¹.
163
Skrzyd³a, wzmiankowane po raz pierwszy przez Tomkowicza w roku 1900, szerzej omówili Braune, Wiese
1929, s. 84, którzy próbowali ³¹czyæ je z krêgiem Mistrza O³tarza w. Barbary we Wroc³awiu i datowali na ok. 1450.
Tezie tej, podtrzymanej przez Zahorsk¹ 1932, s. 19, zdecydowanie przeciwstawi³ siê Walicki i Estreicher, którzy sk³onni
byli wi¹zaæ skrzyd³a z Kasiny z krakowskim warsztatem Mistrza Tryptyku wiêtej Trójcy, por. Walicki 1933, s. 27;
Estreicher 1936, s. 104; Walicki 1961, s. 307, nr 58. Walicki, jako wyraziciel tej ostatniej tezy, pierwszy dostrzeg³ te¿
w skrzyd³ach z Kasiny Wielkiej najcilejszy zwi¹zek z o³tarzem dominikañskim oraz ze skrzyd³ami ze w. Stanis³awem
i w. Wojciechem z katedry na Wawelu, Walicki 1938, s. 92, 95. Zdaniem Gadomskiego, to odosobnione i nie podtrzymane póniej stanowisko wydaje siê najbardziej uzasadnione, a s³usznoci tego punktu widzenia dowodz¹ fizjonomiczne typy wiêtych, zarówno postaci mêskich, jak i kobiecych, oraz profilowe ujêcia g³ów, modelunek torsu Zmartwychwsta³ego Chrystusa, rysunek d³oni, kszta³t czapek, itd., por. J. Gadomski, Z zagadnieñ atrybucji krakowskiego malarstwa
tablicowego XV w., na przyk³adzie dzie³ z lat 1460-1475, [w:] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi
Kalinowskiemu dedykowane, Kraków 1986, s. 290-291, il. 1-1; Gadomski 1988, s. 128, il. 302-305; ten¿e, Pónogotyckie retabulum o³tarza g³ównego w katedrze na Wawelu, Kraków 2001, s. 8-9; Gadomski 2004, s. 274-275, il. 471472, 474. Czêciowe przemalowania draperii zatar³y nieco pierwotny uk³ad fa³dów, lecz lepiej zachowane t³o utrzymane jest  zdaniem tego autora  w typie akantowych dekoracji lat szeædziesi¹tych wieku XV. Wyrazem zwi¹zków
z ma³opolsk¹ tradycj¹ o³tarzow¹ po³owy stulecia s¹ równie¿ trójk¹tne szczyty skrzyde³, Gadomski 1988, s. 128, por.
tak¿e, Gadomski 1981, s. 85, 90, ryc. 2, 11, 12, il. 7, 8, 18, 19, 51-53, 120, 139, 195-202. Wobec argumentów przytoczonych przez tego uczonego, za zupe³ne nieporozumienie uznaæ nale¿y pogl¹d L. Struczyñskiej, jakoby obrazy
z Kasiny zawiera³y elementy ca³kowicie renesansowe, st¹d te¿ datowaæ nale¿ je na lata nie wczeniejsze ni¿ trzecie
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dziesiêciolecie wieku XVI, por. L. Struczyñska, Skrzyd³a o³tarzowe z Kasiny Wielkiej, Roczniki Humanistyczne, t. 17,
1969, z. 5, Prace z Historii Sztuki, s. 72-77. Odrêbnym zagadnieniem zwi¹zanym bezporednio z problematyk¹
skrzyde³ z Kasiny Wielkiej jest pierwotne miejsce przeznaczenia nastawy. W kwestii tej wiêkszoæ badaczy jest zgodna, i¿ wszelkie przes³anki wskazuj¹ na pochodzenie skrzyde³ (b¹d niegdy ca³ej nastawy) z krakowskiego kocio³a
dominikanów, bowiem koció³ w Kasinie Wielkiej od pocz¹tku XVII wieku a¿ do roku 1811 pozostawa³ pod zarz¹dem
krakowskiego konwentu kaznodziejskiego, po drugie za z uwagi na to, ¿e skrzyd³a tryptyku z Kasiny wysz³y z pracowni Mistrza Tryptyku Dominikañskiego, co czyni prawdopodobn¹ ewentualnoæ, i¿ warsztat ten móg³ wykonaæ te obrazy
o³tarzowe dla krakowskiego konwentu, por. Gadomski 1988, s. 41. W ostatnim czasie Helena Ma³kiewiczówna z³¹czy³a definitywnie skrzyd³a z Kasiny z warsztatem Mistrza Tryptyku Dominikañskiego, wskazuj¹c przy tym lata 1462-1465
jako najbardziej prawdopodobny czas ich powstania. Zdaniem tej uczonej termin post quem wyznacza tu data po¿aru
kocio³a wiêtej Trójcy w Krakowie (1462). Autorka ta, k³ad¹c nacisk na relacje obrazów z Kasiny z wizerunkami w.
Stanis³awa i w. Wojciecha na skrzyd³ach z dawnej nastawy o³tarza g³ównego katedry wawelskiej, postawi³a zdecydowan¹ tezê o pochodzeniu skrzyde³ z krakowskiego kocio³a dominikanów. Nastawa mog³a zdobiæ wzmiankowan¹
w ród³ach nastawê o³tarza w prezbiterium, obok wejcia do zakrystii, a korpus jej zawiera³ przypuszczalnie rzebion¹
scenê Zes³ania Ducha wiêtego. Retabulum lub same skrzyd³a przekazano do kocio³a w Kasinie Wielkiej zapewne
na pocz¹tku XVII wieku, por. H. Ma³kiewiczówna, . Stanis³aw i Wojciech, [w:] Wawel 1000-2000. Wystawa Jubileuszowa, Kraków 2000, Katalog, t. II, Skarby archidiecezji krakowskiej, Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, majwrzesieñ 2000, s. 47-48, nr II/6; t. III, Album ilustracji, il. 412, 413; Labuda, Secomska 2004, s. 187; A. Madej-Anderson, Repräsentation in einer Bettelordenskirche. Die spätmittelalterlichen Bildtafeln der Dominikaner in Krakau, [w:]
Studia Jagellonica Lipsiensia im Auftrag des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, pod red. Jiøíego Fajta, Markusa Hörscha i Evelin Wetter, bd. 4, bmw. 2007, s. 114118, 215-216. Ostatni¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ problematyk¹ skrzyde³ z Kasiny Wielkiej jest kszta³t pierwotnej nastawy
o³tarzowej. Struczyñska 1969 i Gadomski 1988 uznali cztery skrzyd³a za pozosta³oæ tryptyku. Walicki 1961 i Gadomski 1981 przypuszczali, i¿ w grê wchodzi tu pozosta³oæ poliptyku. Anna ¯akiewicz podjê³a z kolei próbê zaliczenia
skrzyde³ z Kasiny do pozosta³oci rzadkich w Ma³opolsce ratabulów baldachimowych, por. A. ¯akiewicz, Gotyckie
retabula baldachimowe, Ikonotheka. Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 1991, nr 3, s. 7172. Sugestia ¯akiewicz zyskuje obecnie dodatkowe wzmocnienie. Jak wiadomo Tomkowicz zasta³ w kociele w Kasinie Wielkiej (prócz czterech skrzyde³ o³tarzowych) tak¿e drewnian¹ rzebê w. Marii Magdaleny. Rzeba ta, w literaturze naukowej okrelana jako z Olszówki, datowana jest na siódm¹ dekadê XV stulecia, a wiêc okres zbie¿ny z czasem
powstania skrzyde³ (ok. 1462-1465). Przycienny kszta³t wizerunku rzebiarskiego uzasadnia koncepcjê jego sytuowania w szafie o³tarzowej (pierwotnie w otoczeniu wiêkszej liczby anio³ów). Dyspozycja przedstawieñ ikonograficznych na skrzyd³ach z Kasiny, zw³aszcza wpisana w rewersy dwóch skrzyde³ dwuobrazowa scena Noli me tangere,
stanowi dodatkow¹ przes³ankê rekonstruowania nastawy jako retabulum baldachimowego, zamykanego par¹ skrzyde³ z przedstawieniem Chrystusa Zmartwychwsta³ego i w. Marii Magdaleny, w którego centralnej czêci znajdowa³aby siê figura unoszonej do nieba w. Marii Magdaleny.
Skrzyd³a z Kasiny Wielkiej w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, wraz z pochodz¹c¹ z Kasiny figur¹ w. Marii Magdaleny (obecnie równie¿ w zbiorach tarnowskiego Muzeum), s¹ zatem najpewniej
pozosta³oci¹ jednej nastawy o³tarzowej, dedykowanej w. Marii
Magdalenie, która stanowi³a pierwotnie redniowieczny element
wyposa¿enia krakowskiego kocio³a dominikanów. W padzierniku 2007 roku (po uprzednim zapoznaniu siê z tekstem rêkopisu
Tomkowicza), do takiej w³anie koncepcji rekonstrukcji retabulum
sk³oni³a siê w rozmowie z nami Pani Helena Ma³kiewiczówna. Za
tê cenn¹ wskazówkê, posiadaj¹c¹ kapitalne znaczenie dla ostatecznego rozstrzygniêcia kwestii pierwotnego kszta³tu i pochodzenia
tego retabulum o³tarzowego, sk³adamy tu Pani Helenie gor¹ce podziêkowania. Kaplica p.w. w. Marii Magdaleny w krakowskim kociele dominikanów, nale¿¹ca do cechu kupców i szynkarzy, wzmiankowana jest po raz pierwszy w tekcie odpustu z 25 czerwca 1413,
nadanego przez Miko³aja bpa Karpatos, por. Materia³y do dziejów
Kocio³a w Polsce, t. 4, Zbiór dokumentów Katedry i Diecezji Krakowskiej, cz. 1, 1063-1415. Wyd. St. Kura, Lublin
1965, s. 344. Kaplica ta pojawia siê jeszcze w r. 1530. Wed³ug Agnieszki Madej-Anderson, op. cit., s. 37, przyp. 245,
na jej miejscu w pocz¹tku wieku XVII wzniesiono kaplicê Myszkowskich. Czy rekonstruowana tu nastawa z Kasiny
Wielkiej mog³a byæ nastaw¹ w tej kaplicy? Wiele wskazuje na to ¿e tak. Jedyny znany przekaz ród³owy, w którym jest
mowa o o³tarzu w. Marii Magdaleny (zlokalizowanym w prezbiterium, po lewej stronie) pochodzi z 1606 roku: Ad
chore pone hoc S. Magdalenae auratum altare regressus a leua parte, ecce te salutat Ioannes Zaborovius cum
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P ³ a s k o r z e  b a prostok¹tna, ma³a, . Trójca. Bóg ojciec siedzi na ³awie gotyckiej; u góry
maswerk rzebiony164. Robota gruba, zap. XVI w165.
pientissima illa, lectissimaque matre conventus Catherina Bialuszina de Melstin , [w:] Propago D. Hyacinthi Commentarius F. Abraham Bzovii , Venetiis MDCVI, s. 92 (za wskazanie tego ród³a winni jestemy wdziêcznoæ Pani
Helenie Ma³kiewiczównie). Na obecnym etapie badañ wiele wskazuje na to, ¿e ów wyz³ocony o³tarz w. Marii Magdaleny, wzmiankowany w roku 1606, to interesuj¹ca nas nastawa z Kasiny Wielkiej. Wiadomo bowiem, i¿ kaplicê Myszkowskich zaczêto wznosiæ w roku 1603. Byæ mo¿e zatem nieco wczeniej (przed 1603) nastawê o³tarzow¹ ze zburzonej, gotyckiej kaplicy w. Marii Magdaleny przeniesiono czasowo do prezbiterium, sk¹d wkrótce (po roku 1606) retabulum
trafi³o do kocio³a w Kasinie Wielkiej, pozostaj¹cego w tym czasie pod zarz¹dem krakowskich dominikanów.
164
Przytoczony tu opis pozwala s¹dziæ, i¿ wzmiankowana przez Tomkowicza grupa rzebiarska z Kasiny Wielkiej jest najpewniej identyczna z figur¹ w. Trójcy w typie Tronu £aski, pozyskan¹ przed 1906 rokiem do Muzeum
Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 169. Rzebê tê tak opisuje Leonard Lepszy: Na tronie gotyckim siedzi Bóg
Ojciec w majestacie i trzyma miêdzy kolanami krzy¿ z rozpiêtym nañ Chrystusem. W górze ciête ród³êcze gotyckie
[chodzi tu o maswerk wzmiankowany przez Tomkowicza]. Rzeba wyrobiona w drzewie lipowym jest 0.558 m. wysok¹,
0.432 szerok¹ i dzie³em snycerza krakowskiego z pocz¹tku XVI w. Pochodzi z niewiadomego kocio³a w dyecezji
tarnowskiej, por. Lepszy 1906, s. 336, nr 78. Informacja Tomkowicza pozwala nie tylko uciliæ miejsce, z którego
zapewne jeszcze u schy³ku XIX wieku zabytek trafi³ do zbiorów tarnowskiego Muzeum, ale rzuca tak¿e pewne wiat³o
na kwestiê pierwotnego przeznaczenia tej grupy rzebiarskiej. Prawdopodobnie pónogotycki Tron £aski trafi³ do
Kasiny Wielkiej, podobnie jak inne zabytki gotyckie znane z tego kocio³a, jako wycofany z kultu element wyposa¿enia
krakowskiego kocio³a dominikanów, nosz¹cego od pocz¹tku  co nie pozostaje tu bez znaczenia  wezwanie wiêtej
Trójcy.
165
Nale¿y tu podkreliæ, i¿ Tomkowicz ogl¹da³ p³askorzebê przykryt¹ grub¹ warstw¹ nowszego gruntu i przemalowan¹ (byæ mo¿e nawet kilkakrotnie). Przy niewielkiej skali wizerunku, tego typu przegruntowanie i przemalowanie, powoduje drastyczne sp³ycenie g³êbokoci reliefu, a co za tym idzie utrudnia jego w³aciw¹ ocenê artystyczn¹
i stylow¹. Zabytek ten trafi³ do Muzeum dok³adnie w takim stanie, w jakim ogl¹da³ go Tomkowicz i do dzi nie przeprowadzono przy nim nawet podstawowych zabiegów konserwatorskich. Sytuacja ta sprawia, i¿ od ponad stu lat przechowywany jest on w magazynie muzealnym. Bez usuniêcia przemalowañ i wtórnych gruntów, jak równie¿ bez przeprowadzenia specjalistycznych badañ budowy technologicznej dzie³a, wskazanie precyzyjnego czasu powstania p³askorzeby,
ustalenie jej pierwotnej funkcji (nie mówi¹c ju¿ o ewentualnej proweniencji warsztatowej) nie bêdzie mo¿liwe. W obecnym stanie zachowania stwierdziæ jedynie mo¿na, i¿ p³askorzeba powsta³a najpewniej w pierwszej æwierci XVI wieku.
W kategoriach ikonograficznych, przedstawienie zbli¿a siê zw³aszcza do Trójcy wiêtej, w typie Tronu £aski, z kocio³a parafialnego w Kronie (obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie), zob. Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz
zabytków powiatu kronieñskiego. Z rêkopisów Autora wydali i w³asnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie, Kraków 2005, s. 88, przyp. 397-399, il. 94-95 (tam¿e, zebrana pe³na literatura dotycz¹ca Tronu £aski
z Krosna, który ostatnio wzmiankuje równie¿ Walanus 2006, s. 190, 221). Z rzeb¹ kronieñsk¹ zabytek z Kasiny ³¹czy zw³aszcza motyw dwóch g³ówek anielskich, wy³aniaj¹cych siê spod ostro za³amanych dolnych fa³dów szat Boga
Ojca, inny jest natomiast kszta³t poziomego ramienia krzy¿a. Podstawow¹ ró¿nic¹ (obok oczywicie skrajnie ró¿nej
skali obu wizerunków) jest jednak wysoka tiara na g³owie Boga Ojca z Krosna, gdy na wizerunku z Kasiny Bóg Ojciec
pozbawiony jest tego typu atrybutu. Oprócz gotyckiej p³askorzeby Trójcy wiêtej do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie trafi³ ponadto portatyl z Kasiny Wielkiej, MDT nr inw. 112. Prostok¹tna p³yta wykonana z ¿ó³tawego marmuru
o wym. 30 x 25 cm, posiadaj¹ca w czêci rodkowej wczesnogotycki ryt z wizerunkiem Ukrzy¿owanego, pochodzi bez
w¹tpienia z dominikañskiego kocio³a w. Trójcy w Krakowie. Do Kasiny przekazana zosta³a najpewniej ok. 1625
roku, o czym wiadczy wyryta wtórnie data A.D. 1625. Jak dowodzi Helena Ma³kiewiczówna, formu³a Ukrzy¿owanego
wyznacza czas powstania rytu na 2 po³. XIII wieku. Bli¿szych danych datuj¹cych dostarcza jednak obecny w perizonium
tzw. styl zygzakowaty, pozwalaj¹cy zestawiæ wyryty wizerunek z austriackimi Ukrzy¿owaniami kanonowymi z lat 12701280, zw³aszcza za z witra¿owym medalionem ze scen¹ Ukrzy¿owania, pochodz¹cym ze wschodniego okna prezbiterium kocio³a dominikanów w Krakowie (obecnie jako depozyt w Muzeum Narodowym w Krakowie), powsta³ym
z fundacji Leszka Czarnego ok. 1280 roku, por. L. Kalinowski, H. Ma³kiewiczówna, Trzynastowieczne Ukrzy¿owanie
na kwaterze witra¿owej z kocio³a dominikanów w Krakowie, [w:] Argumenta, Articuli, Questiones. Studia z historii
sztuki redniowiecznej. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Marianowi Kutznerowi, Toruñ 1999, s. 82, il. 6 (gdzie p³yta
portatylu z Kasiny opublikowana zosta³a po raz pierwszy i zestawiona z witra¿em dominikañskim). Jak zauwa¿a Ma³kiewiczówna, p³yta pochodzi najpewniej z o³tarza przenonego, którego nieod³¹cznymi atrybutami by³y konsekrowany
kamieñ o³tarzowy oraz relikwie ukryte w sepulcrum pod kamieniem. Portatyl z Kasiny, ze wzglêdu na znaczne wymiary samej p³yty, nale¿a³ zatem do tzw. typu tablicowego, sk³ada³ siê z kamienia i pod³o¿onej pod niego wiêkszej
drewnianej p³yty (zawieraj¹cej sepulcrum z relikwiami) oraz zewnêtrznego obramienia. Zdaniem Ma³kiewiczówny, zdaje siê na to wskazywaæ bardzo rzadko wystêpuj¹cy na samym kamieniu ryty wizerunek Ukrzy¿owanego, o wyranej
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O r n a t y . Czarny, kolumna z pasa polskiego ze srebrem166. Dwa inne stare z tkanin jedwabnych.
Dawny opis. Koció³ drewniany, stawiany r. 1611, co mówi¹ akta kocielne, a potwierdza napis na
zrêbie przy drzwiach wielkich wyryty Puczynowsky A. 1611*, zap. majster ciela. Wielki o³tarz zdobi¹
piêkne rzeby i staro¿ytne obrazy w gucie bizanckim. W o³tarzu bocznym167, pod obrazem Chrystusa
na krzy¿u, piêkna rzeba w drzewie Bóg Ojciec. Obraz zawieszony na cianie w rodzaju bizanckim:
biskup, mo¿e Iwo, przedstawia Chrystusowi klêcz¹cego Dominikanina, mo¿e Jacka; z ust Dominikanina, redniowiecznym charakterem na wstêdze napis: miserere mei Domine a. 1577; t³o z³ote**. Portret
Przec³awa Niewiarowskiego z XVII w., na p³ótnie olejno, wisi wysoko po prawej stronie wchodz¹c do
prezbiterium Obok herbu Pó³kozic i Odrow¹¿ (sic?) litery P.N. Przec³aw Niewiarowski by³ dobroczyñc¹ Dominikanów krak. +1599, pochowany w kaplicy Ligenzów w Krakowie.
Obraz w sposobie bizanckim, na tle z³oconem, po lewej stronie w. o³tarza, grupa wiêtych, miêdzy
niemi M. Boska, przedstawiaj¹ Chrystusowi klêcz¹cego mê¿czyznê w polskim stroju, u do³u h. Doliwa
i napis gotycki nieczytelny, zniszczony (£epkowski-Jerzmanowski, Podró¿ po Galicyi 1849 r., Bibl.
warsz. 1850, t. III, str. 201-203).

Kamienie graniczne168. Na szczycie góry nie¿nicy, gdzie schodz¹ siê granice Dobrej,
Skrzydlnej, Woli Skrzydlañskiej, Gruszowca, Por¹bki i Kasiny Wielkiej maj¹ byæ 3 stare kamienie graniczne na szczycie: jeden z d³u¿szym
napisem z czasów Stanis³awa Ma³achowskiego kanclerza, le¿¹cy; drugi stoj¹cy niewielki z dat¹ 1517 czy 1527, trzeci podobno
z dat¹ z XVII w. (Relacya Tadeusza Romera, w³ac. Jod³ownika w r. 1895).
K a m i e ñ p i e r w s z y , le¿¹cy luno,
(fig. ) ma kszta³t p³yty eliptycznej ze
szczerbami w obwodzie, o d³u¿sza 1.10 m.
o krótsza 0.70 m.
Napis czêciowo nieczytelny brzmi:
Roku
Za dziedzictwa
J.W. Stan. J......
Ma³achowskiego***
rysunek X. Prob. Kudeny z r. 1895
Ref. W. Korone
1787 go
* Napisu tego w r. 1895 nie znalaz³em.
** Obrazu tego nie ma nigdzie w kociele ani w schowaniu i z ludzi miejscowych nikt o nim nie wie.
*** By³ to póniejszy marsza³ek Sejmu czteroletniego, a prezes Senatu Ksiêstwa warsz.
wymowie eucharystycznej, por. H. Ma³kiewiczówna, P³yta portatylu (petra sacra) ze scen¹ Ukrzy¿owanie, [w:] Wawel
1000-2000 , t. II, Katalog, nr II/246, s. 344-346, t. III, Album ilustracji, il. 676.
166
Ornatu tego nie ma ju¿ dzi w kociele. Wzmiankuje go jeszcze KZS 1951, s. 4.
167
Jak zanotowali £epkowski i Jerzmanowski, boczne o³tarze s¹ dzie³em lichego malarza z Owiêcima, Slebarskiego. W pierwszym: Madonna de la Sedia; w drugim: Chrystus na krzy¿u: oba kopiowane z znanych artystycznie
utworów, zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 202.
168
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o nie¿nicy, poda³ informacjê o kamieniu granicznym z dat¹ 1789 (sic!) i napisem odnosz¹cym siê
do Stanis³awa Ma³achowskiego, referendarza w. kor., TGKGZ 1900, s. 423.
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Na d r u g i e m k a m i e n i u osadzonym w ziemi i maj¹cym powierzchniê rombow¹, jest napis nowszy: W.G. N 120
T r z e c i e g o nie znaleziono, ale ma istnieæ i mieæ liczbê podobn¹ do drugiego.
W pobli¿u jest kopczyk, usypany przez in¿yniera wojskowego austr.
(List X. J. Kudeny, prob. w Kasinie 1895 r.)

8. Laskowa
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 15 rêkopisu:
sprawdziæ i uzupe³niæ

Wie169, oddal. pó³n. od Limanowy 6½ kilom. Parafia w £ososinie górnej170.

Dawniej by³a w³asnoci¹ Misyonarzy krak.171, których fundacyi jest istniej¹ca dot¹d we dworze kaplica
Niepok. Poczêcia N. P. Maryi172. R. 1884 w³acicielem ¯ochowski173 (S³own. geogr.).
We dworze174 ma byæ kaplica domowa ze starym stropem kasetonowym dobrze zachowanym175. Podobno dwór nale¿a³ do Aryanów176 (Relacya z r. 1895).

169
Laskowa wystêpuje po raz pierwszy w ród³ach w roku 1402, kiedy to Piechna, córka Piotra a wnuczka
mi³a z ¯elenikowej, przekazuje w do¿ywocie mê¿owi swemu Adamowi z Turu trzeci¹ czêæ swego dziedzictwa m.in.
w Laskowej, M³ynnem i £ososinie, zob. SHGWK, cz. 3, z. 2, s. 439. W roku 1420 Klemens z Kêdzierzynki sprzedaje
Jakuszowi z Lasocic za 30 grzywien po³owê Laskowej, a w rok póniej oddala pozew Jakusza o niwê po³o¿on¹ w tej
wsi, tam¿e. Liczne piêtnastowieczne daty z historii gospodarczej Laskowej notuje SHGWK, wzmiankuj¹cy tak¿e w koñcu
piêtnastego stulecia pojawienie siê rodziny Laskowskich, w³acicieli Laskowej i M³ynnego, tam¿e.
170
W roku 1529 pleban z £ososiny pobiera³ dziesiêcinê z folwarku w Laskowej o wartoci 1 grzywny. W tym
samym czasie wie ta p³aci³a biskupowi krakowskiemu 10 gr dziesiêciny pieniê¿nej, zob. SHGWK, cz. 3, z. 2, s. 440.
W roku 1908 Laskowa otrzyma³a status samodzielnej parafii. Obecny koció³ parafialny zosta³ wzniesiony w latach
1928-1934 wg projektu i pod kierunkiem budowniczego Wac³awa Wiktora, zob. Kornecki 1972, s. 289.
171
Zanim do tego dosz³o, w roku 1693 dziedziczki Laskowej  Anna i Katarzyna z domu Laskowskie, zamê¿ne
z Karolem lepowroñskim i Tomaszem Wieyskim  sprzeda³y wie biskupowi krakowskiemu Janowi Ma³achowskiemu
(1681-1699). Laskow¹ biskup przekaza³ wkrótce sprowadzonym z Francji do Polski misjonarzom lazarystom, którzy
dzier¿yli Laskow¹ do konfiskaty dóbr dokonanej przez cesarza austriackiego Józefa II.
172
Obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczêtej z XVIII wieku, pochodz¹cy z dawnej kaplicy dworskiej, eksponowany jest obecnie w nastawie o³tarza g³ównego w miejscowym kociele parafialnym, KZS 1951, s. 5; Kornecki 1972,
s. 289.
173
Na pocz¹tku XIX wieku kamera austriacka sprzeda³a Laskow¹ Skrzyñskim. Po nich wie obj¹³ Konrad ¯ochowski, od którego na prze³omie XIX i XX wieku dwór naby³a spokrewniona z nim rodzina Micha³owskich herbu Jasieñczyk, z D¹bia ko³o Raciechowic. Na pocz¹tku XX wieku dwór by³ w posiadaniu Zygmunta Wincentego Micha³owskiego
i w rêkach Micha³owskich pozostawa³ do 1945, po czym po okresie PRL, obiekt kupi³ na nowo Antoni Wojciech Micha³owski z rodzin¹, zob. Z. Su³kowski, Dwór nad £ososin¹, AZL, 2001, nr 6, s. 4-6; J. Wielek, Z dziejów Laskowej, AZL,
2002, nr 8, s. 15. Obecnym w³acicielem dworu jest Piotr Pawe³ Micha³owski.
174
Drewniany dwór, zbudowany najpewniej w 1677 roku (wskazywaæ mo¿e na to data na zastrzale wiêby
dachowej), wzniesiony zosta³ w konstrukcji zrêbowej, na planie prostok¹ta, KZS 1951, s. 5. Parterowy, trójtraktowy,
posiada wejcie zlokalizowane na osi krótszego boku, w elewacji zachodniej, prowadz¹ce do pod³u¿nej sieni, z której
na prawo zlokalizowane s¹ pokoje mieszkalne, na lewo za pod³u¿na sala  dawna kaplica dworska. Nakryta jest
stropem p³askim, dekorowanym plastycznie ramami drewnianymi i polichromi¹ figuralno-ornamentaln¹, por. Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 416. Strop podzielony zosta³ na trzy pola. W rodkowym  w kszta³cie owalu, od strony
zachodniej  Chrystus B³ogos³awi¹cy (emblemat zakonu misjonarzy) w otoczeniu g³ówek anielskich i girland ze wstêgami. W dwóch kolistych polach, w czêci wschodniej, zachowa³y siê dwa medaliony, niegdy z popiersiami Ewangelistów: . £ukasza i Marka, obecnie puste. Dwór nakryty jest dachem czterospadowym, kalenicowym, ³amanym,
z poszyciem gontowym. W uskoku po³aci dachowych zlokalizowano owalne otwory dowietlaj¹ce przestrzeñ poddasza (po trzy w elewacjach d³u¿szych i po dwa w krótszych). Od kilku lat we wnêtrzu dawnej kaplicy dworskiej prowadzone s¹ prace konserwatorskie stropu i jego dekoracji malarsko-sztukatorskiej. W ich toku na pe³nym obwodzie cian
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9. Limanowa
Miasto177. Parafia w miejscu.

Dawna nazwa Wilmanowa178 albo Ilmanowa179 (patrz ni¿ej)

Literatura: dr. Franc. Bujak, Limanowa, Kraków 1902180. Studya ekon. spo³. zesz. I
ujawnione zosta³y relikty malowide³ dawnego fryzu podstropowego. Prace prowadzi art. kons. Teresa Pieni¹¿ek. Dwór
w Laskowej posiada inwentaryzacjê architektoniczn¹ opracowan¹ w roku 1985 w Krakowie przez mgr in¿. arch. £ukasza Holcera, WUOZwNS, nr inw. 2418. W tym samym roku mgr in¿. arch. S³awomir Kruczek przeprowadzi³ szczegó³owe badania architektoniczne, WUOZwNS, nr inw. 2251.
175
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 37, 38. Powy¿szy zapis dowodzi, i¿ Tomkowicz w Laskowej nie by³, a informacje
o drewnianym dworze i kaplicy w jego wnêtrzu zna³ z drugiej rêki. W 1933 roku dwór w Laskowej odwiedzi³ konserwator
Bogdan Treter. W swych dziennikach konserwatorskich zanotowa³: 7 IX wyjechalimy do Laskowej; w³asnoæ pp.
Micha³owskich, dwór z po³udniow¹ wystaw¹  dojciem od zachodu, krytym dachem gontowym, dzielonym uskokiem.
Na dolnym zastrzale wyciêta data 1677. Ca³e wi¹zanie wzmacniane belkami. W pokoju (saloniku) od pó³nocy i w s¹siednim, tworz¹cych pierwotnie jedn¹ du¿¹ salkê, jest strop ozdobny, dzielony na trzy czêci, dwie boczne ma³e
i rodkow¹ wiêksz¹, wykonany malowid³em i czêciowo nak³adanym stiukiem i ramkami profilowanymi drewnianymi.
W bocznych orodkiem kompozycji s¹ dwa stykaj¹ce siê ko³a z ewangelistami  w rodkowym postaæ Chrystusa
potwornie, ordynarnie, ca³kowicie przemalowana. W czêci dekoracyjnej anio³ki (g³ówki), girlandy, kicie zieleni, owoców, wstêg, malowane jak typowe tego rodzaju dekoracje z XVII w. we dworach  stiuki maj¹ kszta³t powtarzaj¹cego
siê p³askiego motywu owoców z liæmi. Ogólna harmonia stropu silna, du¿o koloru br¹zowego, zielonego, niebieskiego, czerwonego. Strop ten wymaga konserwacji, gdy¿ stiuki czêciowo odpadaj¹. Pokoje, od po³udnia normalnych
wymiarów, by³y pierwotnie mniejsze, o jednym oknie ka¿dy, s³u¿y³y za cele ksiê¿om, do których pocz¹tkowo ten budynek nale¿a³. Cele mia³y wejcie ka¿da z sieni, biegn¹cej rodkiem domu wzd³u¿. Przed dworem dosyæ dziko za³o¿ony
ogród, wiele starych drzew, dêbów, lip  swobodnie w grupy rozmieszczanych; podobna swoboda w roz³o¿eniu kwiatowych grup. Przed wejciem do dworu lipa, na której wisi na ramie dzwonek, z dawnego klasztoru. Dla obowi¹zku
notuje legendê, ¿e w alei w ogrodzie ma co nocy spacerowaæ 11 mnichów. Por. Dzienniki Tretera 1931-1944, s. 48.
176
Dwór wzniesiony zosta³ przez i dla Laskowskich, ale nied³ugo potem (w roku 1689) zosta³ odkupiony przez
biskupa Ma³achowskiego na wilegiaturê i uposa¿enie ufundowanego przezeñ zgromadzenia krakowskich ksiê¿y misjonarzy. Misjonarze przekszta³cili wnêtrze na klasztorek, pe³ni¹cy funkcjê wa¿nego orodka administracyjnego przekazanych im w tym rejonie dóbr ziemskich. Ponownie w rêce Laskowskich dwór dosta³ siê po sekularyzacji latyfundiów
klasztornych w koñcu XVIII wieku, por. Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 416, 607-608.
177
Pocz¹tki osady Ilmanowa, jak równie¿ jej relacje z lokowanym tu póniej miastem o tej samej nazwie, sprawia³y
historykom znaczne trudnoci w rekonstrukcji procesu osadniczego, z uwagi na niejednoznacznoæ zapisów ród³owych,
wynikaj¹c¹ z niejednolitego nazewnictwa redniowiecznych osad w najbli¿szej okolicy. Po kilku nie w pe³ni uzasadnionych
propozycjach (F. Bujak, F. Kiryk, A. Wojs) przekonywuj¹c¹ hipotezê dotycz¹c¹ historii osadnictwa tych stron przedstawi³ J. Kurtyka, zob. SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 163-168. Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e w po³. XV wieku istnia³y równolegle
obok siebie osady o nazwach Ilmanowa Stara (dzisiejsza Stara Wie) oraz Ilmanowa Nowa, badacz ten stwierdzi³, i¿
najwczeniejsza Ilmanowa to¿sama jest ze Star¹ Wsi¹ (Ilmanow¹ Star¹), zob. SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 168. W 1 po³.
XVI wieku sytuacja w tej czêci Beskidu Wyspowego ulega zmianie, bowiem funkcjonuj¹ wtedy obok siebie: miasto
Limanowa, wie Limanowa oraz Stara Wie. Zob. te¿ komentarz J. Rajmana dotycz¹cy hipotezy Kurtyki, por. Rajman
1999, s. 57-60.
178
W dokumencie lokacyjnym Limanowej z roku 1565 czytamy: ut possit in villa fundoque suo hereditario
Wilmanow dicto, in terra Cracoviensi consistente, oppidum Ilmanowa cognominandum locare, fundare et erigere ,
zob. Wojs 1965, s. 91, przyp. 3 oraz s. 101.
179
W XV i XVI wieku dominowa³y nazwy Ilmanowa, Ylmanowa, Hilmanowa, wyj¹tkowo Wilmanow (1565), stanowi¹c formê dzier¿awcz¹, otworzon¹ od niemieckiego imienia (nazwy osobowej) Wilman, z u¿yciem przyrostka -owa.
Bli¿ej nieokrelone w czasie jest przekszta³cenie nazwy Ilmanowa w Limanow¹ (2 po³. XVIII wieku?), jednak proces
ten wynika z przestawienia poszczególnych sk³adników s³owa (metateza grupy spó³g³oskowej) i t³umaczy siê systemem polskich grup spó³g³oskowych, zob. M. Kara, O nazwie miejscowej Limanowa, Ma³opolskie Studia Historyczne, R. 8, 1965, z. 3/4, s. 83-89. Pierwsze wyst¹pienie w ród³ach nazwy Limanowa datuje Leniak ju¿ na rok 1583
(Actum in Limanowa), natomiast upowszechnienie siê tej formy nazewniczej  na 1 po³. XVIII wieku, zob. Leniak
1999, s. 71. Nazwy osady, wystêpuj¹ce w ród³ach z lat 1489-1583, wymienia SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 163.
180
Zob. F. Bujak, Limanowa. Miasteczko powiatowe w zachodniej Galicji. Stan spo³eczny i gospodarczy, Kraków 1902.

51

Miejsce w XV w. zwa³o siê mo¿e Viridis silva181 i by³o ju¿ parafi¹, albo te¿ Smylno182, i wtedy centrum
osady znajdowa³o siê pod £ys¹ gór¹, gdzie wród lasu gminnego jest do dzi dnia Kocielnisko i Karczmisko183. W XVI w. by³a tu w³asnoæ S³upskiego184, który po r. 1520 sprzeda³ wie Achacemu Jordanowi185.
Wed³ug tradycyi miasto za³o¿yli Jordanowie; by³o dwóch braci: Jordan i Ilman; Jordanów w XVI w.
zwa³ [siê] Ilmanowem186. Wed³ug dokumentu oryg. przechowanego na miejscu w magistracie187, r. 1565
Zygm. Aug. pozwala Stanis³awowi Jordanowi za³o¿yæ w dziedzicznej wsi Wilmanow miasto Ilmanowa
na prawie magd.188. L. sta³a siê centrum klucza dóbr Jordanów. R. 1574 Jordanowa funduje szpital
ubogich189. R. 1630 Mytkovius Ilmanoviensis funduje szko³ê190. Ok. r. 1640 klucz L. nabywa Achacy
181
Ta supozycja F. Bujaka, oparta na zapisce D³ugosza w Liber beneficiorum, zosta³a jednoznacznie odrzucona w nauce. Viridis silva oznacza³o bowiem nie przedlokacyjn¹ Limanow¹, ale wie parafialn¹ Grywa³d, le¿¹c¹ miêdzy
Czorsztynem a Krocienkiem nad Dunajcem (³aciñskie Viridis silva = Zielony las, odpowiada niemieckiemu Grünewald, Grünwald  spolszczonemu na Grywa³d), zob. Wojs 1965, s. 92; F. Bujak, Limanowa, miasteczko powiatowe
w zachodniej Galicji. Stan spo³eczny i gospodarczy, Kraków 1902.
182
Smylno to funkcjonuj¹ca równolegle w redniowieczu nazwa obecnej wsi Kru¿lowa, le¿¹cej ko³o Grybowa,
wystêpuj¹cej w czternastowiecznych aktach kocielnych (np. Smidlno w roku 1336; Cruzlova seu Nove Szmyldno 
1370 rok), zob. Wojs 1965, s. 92.
183
Zarówno Kocielnisko, jak i Karczmisko, zosta³o w 1963 roku przebadane archeologicznie przez A. ¯akiego.
Znaleziono wy³¹cznie fragmenty ceramiki nowo¿ytnej, pochodz¹cej z XVI-XVIII wieku. O piêæ lat wczeniejsze sonda¿e archeologiczne, jakich Karpacka Ekspedycja Archeologiczna dokona³a na £ysej Górze, przynios³y jeszcze mniej
zadowalaj¹ce efekty, wskazuj¹ce jednoznacznie, i¿ teren £ysej Góry, wraz z Karczmiskiem i Kocielniskiem, nie by³
w redniowieczu wykorzystywany osadniczo. Zob. Wojs 1965, s. 93.
184
S³upscy herbu Dru¿yna byli w³acicielami tych stron ju¿ w 2 po³. XV wieku. Wed³ug zapisek z lat 1489 i 1490,
Ilmanow¹ Now¹ oraz Ilmanow¹ Star¹ posiada³ Piotr S³upski, wystêpuj¹cy w ród³ach co najmniej od 1449 roku, póniej za synowie jego brata Andrzeja, zob. SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 164-165, 167.
185
W roku 1527 Miko³aj, Stanis³aw i Jakub S³upscy sprzedaj¹ wsie swoje: Ilmanowa Nowa, Ilmanowa Stara,
Lipowe i Wola, wraz z prawem patronatu kocio³ów w £ososinie Górnej i Ilmanowej, Achacemu Jordanowi z Zakliczyna, za 800 florenów i Now¹ Wie k. Kawêciny. Achacy Jordan herbu Tr¹by z Zakliczyna, syn Jana kasztelana bieckiego i starosty spiskiego, wystêpuje w ród³ach od roku 1508, jako dziedzic Ilmanowej, Starej Wsi, Lipowego, Bobowej,
Drogini, Banowic, Bienika, Brz¹czowic, Mordarki, Popowic, S³onej, Stró¿nej, £u¿nej, Siedlisk, Szalowej, Sieprawia,
Sowlin, Podolan, Przyszowej i Wysokiego, celnik sandomierski (od 1513), krakowski (od 1516), lubelski (od 1522),
starosta muszyñski (1516), starosta s¹decki (1540), kasztelan ¿arnowski (1536), zawichojski (1543), biecki (1547).
Zmar³ w roku 1547, zob. SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 165.
186
Wed³ug zapisu z rejestru poborowego z roku 1581  Iordanow alias Ilmanowa, zob. Kara, op. cit., s. 84.
Dokument lokacyjny Jordanowa z roku 1564 informuje, ¿e miasto to powsta³o na surowym korzeniu, na terenie wsi
Malejowa, SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 167, przyp. 5.
187
Treæ przywileju lokacyjnego dla miasta Limanowej (Ilmanowej), wydanego przez Zygmunta Augusta 12
kwietnia 1565 roku w Piotrkowie, publikuje Wojs 1965, s. 100-102. Dokument ten nale¿y dzi do zbiorów Muzeum
Regionalnego Ziemi Limanowskiej, zob. Leniak 1999, s. 70, il. 1.
188
Dokument królewski, zezwalaj¹cy na za³o¿enie miasta Limanowej wieñczy³ d³ugie starania Stanis³awa Jordana,
których celem by³o utworzenie w centrum dóbr Jordanów miejskiego orodka administracyjno-s¹downiczego i gospodarczego. Powstanie nowego miasta, opartego o przepisy prawa magdeburskiego, tworzy³o dogodne warunki do rozwoju
rzemios³a, handlu, wymiany us³ug wiadczonych na rzecz mieszkañców w bli¿szej i dalszej okolicy, co mia³o donios³e
znaczenie w bardzo s³abo zurbanizowanym regionie, którego jedyne miasto  Tymbark  rozwija³o siê wolno. Miasto
Stanis³awa Jordana, lokowane na surowym korzeniu, zajê³o stosunkowo niewielki obszar po³owy ³anu kmiecego, mieszcz¹c siê na gruntach wczeniejszej wsi Wilmanow, w wid³ach potoku Staromiejskiego i Mordarskiego. Trzydziestoletnia wolnizna dla pierwszych 11 mieszczan Limanowej zosta³a w efekcie skrócona o kilka lat, zob. Leniak 1999, s. 69,
107-108, a tak¿e wykazy w³acicieli domów w miecie z lat 1570-1763, tam¿e, s. 109-122 oraz przyjêtych do prawa
miejskiego 1565-1729, tam¿e, s. 177-180. Zob. te¿ SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 166, pkt. 4.
189
Szpital w Limanowej za³o¿ony zosta³ przez Annê Jordanow¹ z Kocmyrzowa, która 10 listopada 1574 roku
owiadczy³a przed rad¹ miejsk¹, i¿ da³a dom ubóstwu, to jest szpital, które na ten czas jest i po tym bêdzie. Uposa¿y³a
przy tym nowy przytu³ek 10 krowami, które za piêtnastogroszowym czynszem rocznym dzier¿awili mieszczanie. Dziêki
dobremu zarz¹dowi szpitala liczba owych krów wzros³a w roku 1608 do 19, a w 1641  do 25. Przytu³ek mieci³ siê
w domu drewnianym, który w roku 1608 liczy³ piêæ izb i dwie ³anie  osobno dla kobiet i mê¿czyzn. Stoj¹cy u zbiegu
ulicy Krakowskiej i Szpitalnej budynek uleg³ po¿arowi w 1727 roku i przez niemal stulecie pozosta³ nieodbudowany,
zob. Leniak 1999, s. 174-175, 245. Kumor utrzymuje znów, ¿e szpital ten odbudowano wkrótce po po¿arze 1727
i szczêliwie unikn¹³ on wielkiego po¿aru miasta w 1769 roku, zob. Kumor 1999, s. 272.
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Przy³êcki, który administracyê i gospodarstwo zreformowa³, ustanowi³ ordynacyê miejsk¹191, podniós³
browarnictwo mieszczañskie. Na pocz. XVIII w. nowym dziedzicem Micha³ Szwarcenberg Czarny192.
Póniej Dydyñscy193 (Bujak, Limanowa). R. 1735 spustoszyli miasto Moskale194, grasuj¹cy po okolicach
Czorsztyna (Janota, Przewodnik w wycieczkach na Babi¹ Górê itd. str. 54). Oko³o po³owy XIX [w.]
by³o tu wielu handlarzy byd³a195. R. 1902 by³y 2 ma³e drukarnie196 i s³ynne piwo limanowskie197 z browaru w Starej wsi s¹siedniej (Bujak, jak wy¿ej).
Funkcjonuj¹ca szko³a parafialna w Limanowej wzmiankowana jest ju¿ w aktach wizytacji diecezji krakowskiej z lat 1595-1596. Placówkê tê prowadzi³ wówczas Wawrzyniec z £ysej Góry, utrzymuj¹cy siê z klerykatury, tj. op³at
mieszczan za edukacjê swoich dzieci. Nadal funkcjonuj¹c¹ szko³ê limanowsk¹, a tak¿e jej kierownika Jakuba Guta ze
Starego S¹cza, wspomina wizytacja archidiakona s¹deckiego ks. Jana Januszowskiego z 1608 roku. W kolejnych
latach, g³ównie z powodu nagannego prowadzenia siê nauczyciela, placówka ta podupada. W 1630 roku, z inicjatywy
baka³arza Akademii Krakowskiej Stanis³awa Mytki, zwanego Ilmanowit¹ lub Logikiem, zawi¹zuje siê szecioosobowy
komitet obywatelski, stawiaj¹cy sobie za cel zebranie funduszy na zorganizowanie nowej szko³y parafialnej w Limanowej,
a przede wszystkim zatrudnienie w niej kwalifikowanego nauczyciela z wykszta³ceniem uniwersyteckim. Mytko znalaz³
gor¹cego orêdownika w osobie Achacego Przy³êckiego, dziedzica limanowskiego, który nie tylko popar³ postulat zatrudniania fachowych nauczycieli, ale te¿ w ordynacjach swych obj¹³ przymusem szkolnym mieszczañskich synów. W rezultacie na fundusz szkolny z³o¿y³a siê jednak wy³¹cznie darowizna Mytki, w wysokoci 274 z³p., za któr¹ po licznych
perypetiach uda³o siê uruchomiæ szko³ê i zatrudniæ w niej nauczyciela. Dzieje szko³y parafialnej w Limanowej do
czasów rozbiorów omawia A. Wojs, Z dziejów limanowskiej szko³y parafialnej, Ma³opolskie Studia Historyczne, R. 2,
1959, z. 2/3, s. 107-113. Obszernie o zagadnieniach tych pisze równie¿ Leniak, który ponadto zestawia wykaz kierowników i nauczycieli szko³y, zob. Leniak 1999, s. 203-209.
191
Pierwsze cztery ordynacje dla mieszczan limanowskich sporz¹dzaj¹ potomkowie Stanis³awa Jordana z Zakliczyna  ¯bo¿ny Jordan, wdowa po nim  Beata oraz ich synowie  Piotr Pawe³ i Adam Jordanowie. Rozporz¹dzenia
te zatwierdzane s¹ kolejno w latach 1598, 1601, 1616, 1623. Nastêpne, najwa¿niejsze i najg³êbiej ingeruj¹ce w sferê
spo³eczn¹ i ekonomiczn¹ miasta, wydawa³ od 1640 do 1644 ówczesny w³aciciel Limanowej Achacy Przy³êcki z Przy³êka,
stolnik krakowski i kasztelan owiêcimski, spokrewniony przez matkê Barbarê z Jordanami. Ordynacje Przy³êckiego
odnosi³y siê do unormowañ prawnych w zakresie ustroju, gospodarki i porz¹dku publicznego w miecie, a tak¿e
szkolnictwa. Impulsem g³ównym w ich wydawaniu by³a chêæ zwiêkszenia dochodów przynoszonych przez miasto,
dlatego te¿ najwiêcej artyku³ów ordynacji dotyczy produkcji oraz wyszynku gorza³ki i piwa, funkcjonowania pañskiego
m³yna, handlu miêsem, pieczywem, towarami kramarskimi, korzystania z lasów, pastwisk i nieu¿ytków, a tak¿e miejskiego maj¹tku rolnego. Odrêbne przepisy dotykaj¹ administracji i s¹downictwa miejskiego, wyborów w³adz, przestrzegania prawa itp. Wiêkszoæ tych postanowieñ przypomniana zosta³a w kolejnej ordynacji przez Hieronima Achacego Lipskiego, podstolego che³mskiego, który w 1683 roku zatwierdzi³ ostatni¹ ordynacjê dla mieszczan Limanowej.
Zob. F. Leniak, Ordynacje dla mieszkañców Limanowej (1598-1683), RS, t. 27, 1999, s. 141-160, który dokona³ tak¿e
pierwszej publikacji ród³owej wszystkich dziesiêciu ordynacji, zachowanych w ksiêgach miejskich.
192
W pocz¹tku XVIII wieku Limanowa sta³a siê w³asnoci¹ rodziny Czernych-Szwarzenbergów z Witowic. W 1713
roku czêæ miasta dzier¿y³ Micha³ Czerny-Szwarzenberg, podstoli wo³yñski, póniej przypad³a ta w³asnoæ synowi
Micha³a  Andrzejowi i wnukowi Józefowi, kasztelanicowi s¹deckiemu. Czerni wymieniani s¹ w ród³ach tak¿e w latach
1726, 1738, zob. Leniak 1999, s. 77-78.
193
Przed 1752 rokiem dwie trzecie miasta naby³ Ignacy Dydyñski, podstoli liwski, starosta krzeczowski, sêdzia
grodzki gostyñski. Po procesie z w³acicielami pozosta³ej czêci Limanowej  Janem i Ignacym Gurzyñskimi  Dydyñski
obj¹³ w 1757 roku ca³e miasto. Gospodarz¹c nad wyraz roztropnie i umiejêtnie poszerzy³ znacznie swe w³oci w okolicy, do których prócz Limanowej nale¿a³a tak¿e Mordarka, Stara Wie, Lipowe i Sowliny. W 1769 roku zabezpieczy³ na
swych dobrach d³ug 50 tys. z³, zaci¹gniêty u Czernych. Dydyñski, czynny w Limanowej do 1772 roku, zaliczany by³ do
szczególnie sprawnych gospodarzy. Zmar³ w 1780 roku, a maj¹tek jego podzielili miêdzy siebie synowie Józef i Antoni,
zob. Leniak 1999, s. 78; Karolczak 1999a, s. 222.
194
Od ¿o³nierza przechodz¹cego cierpia³a Limanowa ju¿ w latach wojny pó³nocnej. Dotkliwe kontrybucje na
miasto na³o¿ono te¿ dla utrzymania wojsk saskich. Wielkich zniszczeñ dokonali na tym terenie ¿o³nierze rosyjscy
w 1734 roku, w toku zaprowadzania w³adzy Augusta III Sasa. Nie mniej uci¹¿liwe by³y póniej wojska konfederacji
barskiej i przemarsze Rosjan w roku 1769, kontrybucje nak³adane przez konfederatów stacjonuj¹cych w Starej Wsi
i Pisarzowej w 1770, czy te¿ przemarsze ¿o³nierzy bior¹cych udzia³ w nieudanej wyprawie Kazimierza Pu³askiego
w 1771 roku, zakoñczone odwrotem spod Lanckorony. Wszystko to sta³o siê dramatycznym wstêpem do w³¹czenia
Limanowej w sk³ad ziem zaboru austriackiego, na mocy traktatu rozbiorowego z 1772 roku, zob. Leniak 1999, s. 185.
195
W 2 po³. XIX wieku Limanowa, obok Grybowa, by³a jednym z najwa¿niejszych rynków handlu byd³em w Galicji Zachodniej. W omiu miejscowociach powiatu limanowskiego, w samym tylko 1890 roku oferowano do sprzeda¿y
105 tys. sztuk zwierz¹t, z czego w miecie  ponad 27 tys., zob. Karolczak 1999b, s. 343, tabela 32  Poda¿ zwierz¹t
190
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K o  c i ó ³ paraf. M. B. Bolesnej. Patron (1891) Franc. Mars

Fundacya parafii nie wiadoma198 (Schemat.). Koció³ pierwotnie sta³ zap. na miejscu zw. Kocielnisko199. R. 1528 Achacy Jordan fundowa³ koció³200, zdaje siê, na miejscu gdzie stoi dzisiejszy; by³ pod
wezw. . Miko³aja201 (Bujak, Limanowa). Parafi¹ zawiadywali Kanonicy reg. de Poenitentia zw. Markami202; od r. 1602 ksiê¿a wieccy. Budynek upadaj¹cy203 dwignêli z gruzów204 dwaj z kolei proboszczo-

na targach w powiecie i miecie Limanowa w 1900 roku. W 1900 roku handel ten pozostawa³ chyba w regresie,
bowiem ród³a limanowskie wymieniaj¹ zaledwie czterech samodzielnych handlarzy byd³a, tam¿e, s. 345, 336, tabela
31  Handel w Limanowej w 1900 roku.
196
Mowa tu o dwóch drukarniach, a równoczenie sk³adach przyborów do pisania i ksiêgarniach, których w³acicielami byli przedsiêbiorcy ¿ydowscy: Szaja Raiza i Stern Raiza. Zob. Karolczak 1999b, s. 317, tabela 28  Rzemios³o
i przemys³ w Limanowej w 1900 roku, 326-327.
197
Piwowarstwo w Limanowej cieszy³o siê opiek¹ wszystkich dziedziców miasta. Szczególnie du¿o uwagi powiêci³ mu Achacy Przy³êcki, który nawet jedn¹ ze swych ordynacji (z 13 kwietnia 1640) w ca³oci odniós³ do organizacji
produkcji i wyszynku piwa limanowskiego, maj¹c nadziejê, i¿ mieszczanie piwo dobre i nieprzebrane robiæ bêd¹, ¿eby
tym lepszy odbyt na nie mieli, jako z dawna bywa³o co te piwa ilmanowskie na wiele miejsc postronnych, i¿ dobre
i smakowite by³y, brano, zob. Leniak, Ordynacje , op. cit., s. 145, Leniak 1999, s. 134. Jednym z wiêkszych przedsiêbiorstw w 2 po³. XIX wieku by³ czynny w Starej Wsi browar, który po przebudowie i unowoczenieniu w 1890 roku
produkowa³ doskona³e piwo, konkuruj¹c z powodzeniem z innymi browarami w dalszej okolicy, zob. Karolczak 1999b,
s. 328-329.
198
Pocz¹tki parafii limanowskiej odnosi Rajman do koñca XV wieku, uznaj¹c przy tym  mimo milczenia D³ugosza w tej kwestii  i¿ koció³ w Limanowej, filialny wzglêdem £ososiny (Górnej), móg³ byæ niewiele m³odszy od kocio³a
w S³opnicach, fundowanego przed 1450 rokiem, Rajman 1995, s. 14. Limanowski zespó³ osadniczy powsta³ bowiem
pomiêdzy dwiema starymi parafiami: od po³udniowego wschodu s¹siadowa³ z Pisarzow¹ (parafia powiadczona ju¿
w 1335), od pó³nocnego zachodu natomiast graniczy³ z £ososin¹, której koció³ p.w. Wszystkich wiêtych wymieniaj¹
rachunki wiêtopietrza przed rokiem 1325. Fakt posiadania czêci £ososiny przez rodzinê Dru¿ynnitów S³upskich
dodatkowo wzmacnia zwi¹zki tej starej parafii z Limanow¹ i okolicznymi wsiami (Stara Wie, Lipowe), które w po³. XV
wieku odziedziczyæ mia³ po przodkach Piotr S³upski. Póniej dobra te przesz³y na jego bratanków, synów Andrzeja
S³upskiego, pisz¹cych siê ju¿ z Limanowej, zob. drzewo genealogiczne S³upskich z Limanowej, Rajman 1999, s. 63.
W³adanie Limanow¹ przez S³upskich trwa³o niespe³na wiek (od ok. roku 1449) i to im w³anie przypisuje siê wybudowanie kocio³a i zorganizowanie parafii w Limanowej, Rajman 1999, s. 62-63. Znane problemy ze ród³ow¹ identyfikacj¹ Limanowej ze Star¹ Wsi¹ pozwalaj¹ jednak na wysuniêcie hipotezy, i¿ koció³ S³upskich móg³ staæ w³anie w Starej
Wsi, zob. tam¿e, s. 63-64. Z pocz¹tkami parafii limanowskiej wi¹¿¹ siê te¿ pretensje proboszcza w £ososinie do
zwierzchnictwa nad kocio³em w Limanowej. W aktach s¹dowych biskupstwa krakowskiego odnaleziono zapiskê z 1527
roku, ¿e Feliks z Rajbrotu  pleban ³ososiñski, nie chcia³ dopuciæ do objêcia probostwa w Limanowej przez ks. Jana
z Olkusza, dotychczasowego proboszcza w Drogini, pos³uguj¹c siê przy tym tytu³em plebana w £ososinie i Ilmanowej.
Nie wiadomo jak zakoñczy³ siê ten spór, wiedziony przed s¹dem biskupim, ale porednio wiadcz¹ o wyroku dwa
fakty: ks. Jan z Olkusza nie powróci³ ju¿ do Drogini, a pleban ³ososiñski, od w 1529 roku, nie pobiera³ ¿adnych op³at od
parafii w Limanowej, co zdaje siê wskazywaæ, i¿ proces rozdzielenia obu kocio³ów i ich dochodów zosta³ dokonany,
zob. Rajman 1999, s. 65. ród³owe informacje dotycz¹ce parafii limanowskiej, jej plebanów, wysokoæ wiêtopietrza,
a tak¿e uposa¿enia podaje SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 166-167, pkt. 5.
199
Poza nazw¹ terenow¹  nic wiêcej na to nie wskazuje.
200
Wród historyków nie ma jednomylnoci co do pocz¹tków kocio³a limanowskiego, g³ównie z przyczyny
zawi³ych i niejasnych pocz¹tków Limanowej  jako pierwotnej osady, a póniej organizmu miejskiego. J. Rajman stoi
na stanowisku, i¿ pierwotny koció³ ilmanowski zlokalizowany by³ w dzisiejszej Starej Wsi i to jego w³anie dotycz¹
najwczeniejsze wzmianki o parafii ilmanowskiej, jak na przyk³ad ta z roku 1513, ¿e wikary de Ylmanowa wywi¹za³ siê
z op³at wobec diecezji krakowskiej, czy nastêpna  z 1529, i¿ pleban limanowski pobiera meszne z Limanowej, Sowlin,
Mordarki i Lipowego, Rajman 1999, s. 58, 63-64. Data 1528 to rok wwi¹zania Achacego Jordana do dóbr Ilmanowa,
Stara Wie, Lipowe i Wola, które rok wczeniej zakupi³ on od S³upskich, tam¿e, s. 57. Nie ulega natomiast w¹tpliwoci,
i¿ koció³, który 18 padziernika 1558 roku konsekrowa³ sufragan krakowski Andrzej z Pilzna, by³ zlokalizowany w zachodniej pierzei rynkowej, w miejscu dzisiejszego, Rajman 1995, s. 14. W innym miejscu Rajman odnosi powstanie
pierwszego kocio³a przy dzisiejszym rynku w Limanowej na lata oko³o roku 1513. Z chwil¹ t¹ nowa wi¹tynia przejê³a
funkcje kocio³a parafialnego dla ca³ego zespo³u osadniczego Limanowej, degraduj¹c tym samym znaczenie filialnej
kaplicy w Starej Wsi, zob. Rajman 1999, s. 66. Nie wiadomo na czym oparte jest natomiast przekonanie J. E. Dutkie-
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wicza, jakoby parafia limanowska powsta³a w 1525 roku, KZS 1951, s. 5, co s³usznie kwestionuje SHGWK, cz. 2, z. 1,
s. 168, przyp. 9.
201
Nie takie by³o jednak g³ówne patrocinium kocio³a limanowskiego, bowiem jak czytamy w zapisce konsekracyjnej z 10 padziernika 1558, sufragan krakowski Andrzej z Pilzna, w asycie opatów cysterskich z W¹chocka i Mogi³y, powiêci³ koció³ w Limanowej ku czci Boga Wszechmog¹cego, Najwiêtszej Marii Dziewicy, w. Walentego, w.
Miko³aja, w. Zofii oraz jedenastu Tysiêcy wiêtych Dziewic. W o³tarzu g³ównym z³o¿ono relikwie w. Wawrzyñca i w.
Walentego, chocia¿ tylko ten ostatni by³ zwyczajowo wymienianym patronem kocio³a, jak o tym wiadczy protokó³
powizytacyjny z 1596 roku. J. Rajman, szczegó³owo omawiaj¹cy te kwestie, stoi na stanowisku, i¿ wezwanie w.
Miko³aja odnosiæ siê musi prawdopodobnie do wczeniejszego, ni¿ limanowski, kocio³a w Starej Wsi. W 1510 roku
mowa jest bowiem o plebanie de Antiqua Villa i to ten zdaje siê koció³ zosta³ wed³ug Rajmana inkorporowany przez
Achacego Jordana do klasztoru w Trzcianie w roku 1535. Koció³ starowiejski, jak i sama inkorporacja, straci³y nastêpnie
na znaczeniu, wzniesiono zatem now¹ wi¹tyniê przy rynku limanowskim, która przejê³a wezwanie wczeniejszej, zaginionej wi¹tyni starowiejskiej, eksponuj¹c w Limanowej patrocinium w. Miko³aja, zob. Rajman 1995, s. 13-14.
202
Inkorporowanie 9 marca 1535 roku przez Achacego Jordana kocio³a limanowskiego do klasztoru kanoników
regularnych w Trzcianie-Libichowej mia³o krótki ¿ywot lub wrêcz nie dosz³o do skutku, o czym wiadczy nieprzerwane
wystêpowanie ksiê¿y diecezjalnych jako plebanów limanowskich, choæ winni byæ oni  w myl postanowieñ inkorporacji  zakonnikami, dobieranymi sporód tzw. krakowskich marków, zob. Rajman 1995, s. 12-13; SHGWK, cz. 2, z. 1,
s. 167. Brak jest te¿ w ród³ach jakichkolwiek póniejszych pretensji kanoników regularnych do kocio³a w Limanowej,
Rajman 1999, s. 66. Mo¿liwe jest tak¿e, ¿e sam akt inkorporacji dotyczy³ wczeniejszego, ni¿ limanowski, kocio³a
w Starej Wsi (zob. wy¿ej), Rajman 1995, s. 13-14. Nie ulegaj¹ natomiast w¹tpliwoci stare zwi¹zki Jordanów z kanonikami regularnymi, gdy¿ ju¿ w 1529 roku Jordanowie zapisali czynsz z wójtostwa w Tymbarku na rzecz klasztoru w.
Marka w Krakowie, zob. Rajman 1999, s. 65.
203
Mowa tu jest o drugim kociele limanowskim, który zast¹pi³ wczeniejszy, strawiony przez po¿ar 14 marca
1769 roku. O wygl¹dzie i wyposa¿eniu tej najstarszej wi¹tyni miasta mamy nieco informacji zawartych w wizytacjach.
Wybudowany by³ z drewna, na planie krzy¿a (in modum crucis), nawê i dwie kaplice boczne obiega³y z zewn¹trz
soboty. Dach kryty gontem wieñczy³a sygnaturka z cynow¹ kul¹ pod krzy¿em. Fronton kocio³a tworzy³a drewniana
dzwonnica, mieszcz¹ca dwa, a w roku 1728  trzy dzwony. Obiegaj¹cy koció³ cmentarz grzebalny posiada³ drewnian¹ kostnicê, zob. Leniak 1999, s. 187-188. Wnêtrze kocielne zdobi³y trzy o³tarze: g³ówny  dedykowany . Walentemu, Miko³ajowi, Wawrzyñcowi, Krzysztofowi, Zofii i Cecylii; o³tarz boczny po prawej  mia³ za patronów . Miko³aja,
Krzysztofa i Katarzynê, za symetryczny doñ  by³ powiêcony Wniebowziêciu NPM oraz . Zofii, Stanis³awowi,
Cecylii, Apolonii i Urszuli. Dla wszystkich trzech o³tarzy wystêpowa³a te¿ wspólna dedykacja Jedenastu Tysiêcy wiêtych Dziewic, a wezwanie to stanowi³o ideowy wp³yw klasztoru norbertañskiego w Nowym S¹czu, który w kociele w.
Ducha przechowywa³ relikwie wi¹tobliwych towarzyszek w. Urszuli, zob. Rajman 1995, s. 13. Ruchome wyposa¿enie wnêtrza kocio³a w Limanowej uzupe³nia³a drewniana chrzcielnica o formach gotyckich oraz przeniesiona w 1753
roku z drewnianej kaplicy w Mordarce  drewniana rzeba Pietá, ju¿ wówczas bêd¹ca przedmiotem rodz¹cego siê
kultu, Leniak 1999, s. 189-190. Z translokacj¹ rzeby nie chcieli d³ugo pogodziæ siê w³aciciele Mordarki  Guzzañscy, a po nich Dêbiñscy. Sprawa zwrotu Piety z kocio³a limanowskiego do kaplicy w Mordarce sta³a siê t³em tak
wielkich zatargów, ¿e a¿ w roku 1766 proboszcz limanowski  ks. Jan Zwiernikiewicz  przenieæ musia³ siê do S³opnic, zob. Wojcieszak 1999, s. 113-114.
204
Owo dwigniêcie z gruzów jest skrótem mylowym, bowiem po po¿arze kocio³a w marcu 1769 roku,
miasto przez ponad 10 lat nie przyst¹pi³o do budowy nowego. Pocz¹tkowo odprawiano nabo¿eñstwa w kaplicy w Mordarce. Przed 1774 rokiem przeniesiono tê budowlê do Limanowej i tutaj  choæ bardzo szczup³a  s³u¿y³a ona wiernym. Budowê drugiego kocio³a limanowskiego rozpocz¹³ w 1777 roku ks. Szczepan Duszyñski, korzystaj¹c z drewna
budowlanego dostarczonego przez dziedzica Ignacego Dydyñskiego, w czêci równie¿  parafian, którzy tak¿e pomogli w robocinie. W roku 1777 wzniesiono ciany prezbiterium i nawy, a tak¿e now¹ plebaniê. W 1779 zbudowano
wie¿ê, w nastêpnym roku wystawiono wielki o³tarz p.w. w. Szczepana i odnowiono konfesjona³y. W 1781 zakupiono
do wnêtrza nowe organy, wykonane w Krakowie. W kolejnych latach  nowe ³awki, ambonê, strop, odnowiono chrzcielnicê, krzes³a i ornaty, dodano o³tarz boczny itd. Prace przy kociele trwa³y do 1800 roku. W 1823 roku koció³ wyposa¿ono w dwa nowe dzwony, uzyskane z przelania starych. 12 maja 1825 biskup tyniecki Grzegorz Tomasz Ziegler
konsekrowa³ koció³ limanowski p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Do wi¹tyni tej w 1833 roku ks. Jan Duszyñski dobudowa³
w³asnym sumptem kaplicê boczn¹ z o³tarzem w. Walentego. W latach 1836-1837 koció³ potrzebowa³ bie¿¹cych
remontów (m.in. wymiana gontowego dachu). W 1843 roku wybudowano now¹ zakrystiê a w 1852 wyremontowano
wie¿ê-dzwonnicê. Szczegó³owe dane o powy¿szych pracach zob. Kumor 1999, s. 261-262, zob. il. 1  widok kocio³a
ks. Duszyñskiego od strony zakrystii. Zob. te¿ Czêæ ilustracyjna, il. 43-47.
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 16 rêkopisu: ?

wie: X. Stefan Duszyñski205 i bratanek jego X. Jan Duszyñski206 (Bujak, j.w.). Budynek obecny (r. 1895)
jest z r. 1824207 (Schematyzm). Ok. r. 1900 zniesiono go i wystawiono koció³ murowany208.
Przy kociele metryki chrztów209 od pocz¹tku XVII w., metryki zmar³ych od r. 1720 (Bujak, j.w.).
Proboszczowie210: od r. 1774 X. Stefan Duszyñski; po nim X. Jan Duszyñski, który +1837.

3/8 1895211
Budynek drewniany, architektonicznie pomylany, rozcz³onkowany zewn¹trz i wewn¹trz,
z pilastrami, gzymsami, wcale szlachetny i charakterystyczny212. Wie¿a z XVIII w213. Wnêtrze
jednonawowe pokryte malarsk¹ dekoracy¹ licz¹c¹ siê z architektur¹214: podzia³ architektoniczny, filunki, festony, g³owy wiêtych w medalionach, na suficie skrócenia architektoniczne, koloryt blady na tle b³êkitno seledynowem, w duchu stylu empire. Ma byæ rozebrany i bêd¹ budowaæ nowy*.
P o r t r e t S o ³ t y k a bisk. krak.215, w zakrystyi216. Olejny na p³ótnie, malowanie redniej
wartoci artyst.217.
*

Istotnie zburzono go a wystawiono w r. .... koció³ murowany.

205
Urodzi³ siê w 1737 roku w Lipnicy Murowanej, seminarium ukoñczy³ w Krakowie. W 1761 roku, po przyjêciu
wiêceñ kap³añskich, biskup krakowski I. K. So³tyk mianowa³ go wikarym w Mszanie Dolnej, gdzie ks. Duszyñski pozostawa³ do marca 1772. Póniej by³ wikariuszem w Mêcinie, za we wrzeniu 1774 roku, z prezenty Ignacego Dydyñskiego,
zosta³ proboszczem w Limanowej. W trakcie swego pobytu w miecie zbudowa³ koció³, plebaniê, wikarówkê, szko³ê
parafialn¹, odnowi³ zabudowania gospodarcze, ponadto w latach 1793-1803 by³ dziekanem s¹deckim. Zmar³ 21 grudnia
1803 w Limanowej i tu zosta³ pochowany, zob. Kumor 1999, s. 265.
206
Urodzi³ siê 7 lutego 1774 w Mszanie Dolnej, seminarium ukoñczy³ w Krakowie. Wywiêcony 3 czerwca 1798,
zosta³ wikarym w Ujanowicach, za po czterech latach  w £ososinie Górnej. Po mierci ks. Szczepana Duszyñskiego,
jego bratanek  ks. Jan, zosta³ 15 kwietnia 1804 roku instalowany na probostwie w Limanowej. By³ dobrym gospodarzem parafii, dba³ o urz¹dzenie kocio³a i jego mobilia. Poprzez zakup Lipowego (wraz z dworem) wydatnie powiêkszy³
beneficjum parafialne, zwiêkszaj¹c te¿ uposa¿enie limanowskiego szpitala i szko³y trywialnej. Wzniós³ kaplicê na
nowym cmentarzu parafialnym (przed 1832 rokiem). W latach 1817-1824 by³ dziekanem s¹deckim. Zmar³ 5 kwietnia
1837 w Limanowej i tu zosta³ pochowany, zob. Kumor 1999, s. 265-266.
207
Widocznie Schematyzm niedok³adn¹ datê konsekracji kocio³a limanowskiego przyj¹³ za rok jego budowy.
208
Myl budowy nowego kocio³a murowanego, który zast¹piæ móg³by niewystarczaj¹cy ju¿ do kultu koció³
drewniany z koñca XVIII wieku, ¿ywa by³a w Limanowej od wizytacji biskupa Józefa Alojzego Pukalskiego, w 1860 roku. Mimo zbierania pieniêdzy na budowê, przygotowywania kosztorysów i projektów konkurencyjnych, dopiero w 1908
roku, na wniosek Jacka Malczewskiego, Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana w Krakowie rozpisa³o konkurs na
projekt architektoniczny wi¹tyni. Sporód 23 nades³anych prac (m. in. Jana Koszczyca Witkiewicza, Karola Tichego,
Antoniego Budkowskiego, Tadeusza Szaniora  wybrano na posiedzeniu 3-5 maja 1909 projekt warszawskiego architekta Zdzis³awa M¹czeñskiego, zob. J. S. Wroñski, Krakowski konkurs architektoniczny na projekt kocio³a dla Limanowej, [w:] Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX, praca zbior. pod red. W. Ba³usa, Kraków 1991, s. 137-159, il. 80-98;
ten¿e, Uwagi o architekturze sakralnej Zdzis³awa M¹czeñskiego (1878-1961), Kwartalnik Architektury i Urbanistyki,
R. 38, 1993, z. 1, s. 155-173; zob. te¿. M. Leniakowska, Jan Koszczyc Witkiewicz (1881-1958) i styl zakopiañski, [w:]
Stanis³aw Witkiewicz. Cz³owiek  Artysta  Myliciel. Materia³y z sesji zorganizowanej w osiemdziesi¹t¹ rocznicê
mierci artysty. Zakopane, 20-22 padziernika 1995, pod red. Z. Modzierza, Zakopane 1997, s. 364-367, il. 67 
Projekt fasady kocio³a w Limanowej, 1909. Bezporednio przed wykonaniem wykopów fundamentowych pod now¹
wi¹tyniê, zburzono koció³ drewniany (1910 rok), a wyposa¿enie ruchome i nabo¿eñstwa przeniesiono do tymczasowej kaplicy zbudowanej obok cmentarza. Dla powiêkszenia dzia³ki pod nowy koció³, rozebrano te¿ murowany budynek s¹du i aresztu. Prace budowlane rozpoczêto w 1910 roku, kontynuowano je w kolejnych latach, jednak na skutek
k³opotów finansowych posuwa³y siê one bardzo wolno. Z chwil¹ wybuchu wojny wiatowej (1914) roboty zosta³y przerwane, a zgromadzone materia³y budowlane zarekwirowa³a armia austriacka. Dopiero w roku 1916 wznowiono prace przy
kociele, które dziêki zaci¹gniêtym kredytom postêpowa³y tak szybko, ¿e do jesieni 1918 zakoñczono g³ówne roboty
budowlane. W tym miejscu warto odnotowaæ, i¿ autorem wysokiej klasy rzeby architektonicznej wi¹tyni limanowskiej
by³ w latach 1916-1919 Zygmunt Józef Otto, por. J. S. Wroñski, Rzeby Zygmunta Otto w bazylice limanowskiej, NP,
t. 85, 1996, s. 371-388, por. tak¿e P. Szubert, Otto Zygmunt Józef, [w:] SAP, t. 6, s. 360-363. Aktu konsekracji kocio³a
dokona³ 6 padziernika 1921 roku biskup tarnowski Leon Wa³êga. Chlubnymi zg³oskami w dziele trudnej i wieloletniej
budowy kocio³a limanowskiego zapisa³ siê d³ugoletni proboszcz, ks. Kazimierz £azarski. Dalsze szczegó³y dot. budowy
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i wyposa¿ania kocio³a, zob. B. Kumor, Parafia i ¿ycie religijne, [w:] Limanowa. Dzieje miasta 1565-1945, pod red.
F. Kiryka, t. 1, Kraków 1999, s. 416-419.
209
Prócz nich (zob. przyp. nasz 224), Archiwalna Biblioteka Dekanalna w Limanowej przechowuje cenny ksiêgozbiór pocz¹wszy od koñca XV po pocz¹tek XX wieku, którego ozdob¹ s¹ dwa inkunabu³y Nicolai de Lyra, Norymberga
1493 oraz Sermones de sanctis per circulum anni. Thesaurus nouus, Strasburg 1484. Ponadto  24 druki szesnastowieczne, 119 siedemnastowiecznych (w tym 54 polonika), 391 starodruków z XVIII wieku (239 poloników). Zbiór ten
w du¿ej czêci zgromadzony zosta³ dziêki zapobiegliwoci wiat³ych proboszczów limanowskich. Zob. cenne studium
D. K¹dzio³ki, Archiwalna Biblioteka Dekanalna w Limanowej. Dzieje i ksiêgozbiór, AZL, 2005, nr 21, s. 34-38.
210
Nazwiska kilku plebanów limanowskich podaje Rajman, a wród nich Bart³omieja  wzmiankowanego w roku
1552, Stanis³awa Falusiñskiego  wymienionego w ksiêdze wizytacji biskupich 1565-1570, ksiêdza Stanis³awa z Opoczna
 którego testament odnotowano w ksiêdze miejskiej pod rokiem 1582 czy plebana Feliksa z Limanowej, wystêpuj¹cego pod rokiem 1596, zob. Rajman 1995, s. 12-13. Obszernie o duchowieñstwie limanowskim pisze Leniak, który
zestawia nawet tabelaryczne wykazy proboszczów i wikarych oraz innych duchownych z lat 1547-1772, zob. Leniak
1999, s. 199-203.
211
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Limanowej, poda³ informacje o architekturze drewnianego kocio³a z koñca XVIII wieku, chrzcielnicy drewnianej z roku 1527, znajduj¹cych siê w zakrystii portretach, zegarze, kilku starych ornatach oraz kopiarzu
aktów kocielnych od 1528 roku, a tak¿e liber memorabilium, TGKGZ 1900, s. 424.
212
Doæ bogata ikonografia nieistniej¹cego od lat kocio³a w Limanowej pozwala zgodziæ siê tu w ca³oci z Tomkowiczem. wi¹tynia limanowska przedstawia³a siê nad wyraz okazale. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 43-47. Wê¿sze od
nawy prostok¹tne prezbiterium, zamkniête trójbocznie, zwrócone w stronê placu rynkowego, nakrywa³ dach siod³owy
o kalenicy ni¿szej, ni¿ korpusu nawowego. Na wschodniej cianie prezbiterium, w zaaran¿owanej niszy, umieszczona
by³a barokowa grupa Ukrzy¿owania. Do prezbiterium przylega³a od pó³nocy zakrystia, nakryta dachem pulpitowym,
za od po³udnia kaplica Matki Boskiej Bolesnej, zamkniêta trójbocznie, z dachem dwuspadowym, o odcinku kalenicy
usytuowanym prostopadle do osi wzd³u¿nej kocio³a. Okaza³y korpus nawowy dowietla³y trzy pary du¿ych okien,
umieszczonych w cianie po³udniowej i pó³nocnej Na wysokiej kalenicy dachu nawy (wiêzary wiêby dachowej korpusu nawowego by³y znaczenie szersze i wy¿sze od prezbiterialnych, dziêki czemu na styku nawy i prezbiterium zaistnia³a koniecznoæ wykonania monumentalnej ciany szczytowej), na omiobocznym tamburze, usytuowana zosta³a
piêkna w swych proporcjach wie¿yczka sygnaturki, zwieñczona baniastym he³mem zakoñczonym latarni¹. Do fasady
zachodniej kocio³a przylega³a monumentalna wie¿a-dzwonnica, dzielona gzymsami na dwie zasadnicze kondygnacje. Wê¿sza kondygnacja wy¿sza, mieszcz¹ca piêterko dzwonowe, nakryta by³a malowniczym, baniastym he³mem
zwieñczonym omioboczn¹ latarni¹. Koció³, za wyj¹tkiem wie¿yczki sygnaturki, kryty by³ gontem i posiada³ wysokiej
klasy ciesielski detal zdobniczy, por. Kornecki 1999, s. 24, 209, 224, il. il. 202, 224.
213
M. Kornecki zwróci³ przed laty uwagê, i¿ okaza³a wie¿a miejskiego kocio³a limanowskiego, dwucz³onowa,
z³o¿ona z umiarowych szecianów, sta³a siê przedmiotem lokalnej recepcji architektonicznej w obrêbie drewnianych
wie¿ kocielnych, wznoszonych zw³aszcza w wieku XIX, na terenie wielu wsi Beskidu Wyspowego. Autor ten podaje
nastêpuj¹ce przyk³ady: £ososina Górna, Lubomierz (nie zachowana), Mêcina, Niedzwied (nie zachowana). W roku
1865, w Pisarzowej, wie¿ê na wzór limanowskiej wybudowa³ artysta malarz Kazimierz Tokarski (zapis w kronice parafialnej i na belce konstrukcji). Jeszcze raz do tego samego wzoru siêgniêto przy budowie nowego kocio³a drewnianego w Wilkowisku (1923), choæ w tym przypadku sam pierwowzór ju¿ nie istnia³, por. Kornecki 1999, s. 188-189 oraz
tabela na s. 213.
214
Drewniany koció³ w Limanowej posiada³ doæ bogate wyposa¿enie stolarskie i snycerskie, na które sk³ada³y
siê liczne nastawy o³tarzowe utrzymane w duchu pónego baroku, zabarwionego ornamentyka rokokow¹. Po rozbiórce
starej wi¹tyni, wiêkszoæ z tych nastaw zosta³a sprzedana do innych parafii. Jeden z o³tarzy trafi³ do kocio³a w Wilkowisku (zob. has³o Wilkowisko w niniejszym tomie), inne mia³y byæ sprzedane do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz kocio³a
w Paszynie.
215
Dzi ju¿ go nie ma, przepad³ zapewne jeszcze na pocz¹tku XX wieku, gdy¿ nie odnotowuje go ju¿ KZS 1951.
216
U wejcia do zakrystii nowego kocio³a parafialnego zawieszony jest obraz w. Jana Kantego (zapewne
dawny obraz o³tarzowy), sygnowany Joannes Tworkow[ski] A. D. 1789. Wród innych wartociowych elementów wyposa¿enia, wskazaæ nale¿y mosiê¿ny pacyfika³, sygnowany: Fecit Georgius Bagiñski [w] Krakowie R. P. 1832. We
wnêtrzu kocio³a nowego uwagê zwracaj¹ dwa drewniane pos¹gi Matki Boskiej Bolesnej i w. Jana, barokowe, z 1 po³.
XVIII wieku, umieszczone po bokach nastawy o³tarza g³ównego, oraz krucyfiks barokowy zawieszony w kruchcie
wejciowej (dawniej w têczy kocio³a drewnianego). W zespole nowych zabudowañ plebañskich znajduje siê bogate
muzeum parafialne, w którym eksponowane s¹ liczne (na ogó³ wycofane z kultu) elementy wyposa¿enia starego
i nowego kocio³a parafialnego, przewa¿nie z XX wieku. Na uwagê zas³uguj¹ Stacje Drogi Krzy¿owej, malowane na
p³ótnie, sygnowane: F. M. 1921, zapewne malarza Franciszka Mro¿ka.
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C h r z c i e l n i c a d r e w n i a n a 218, gotycka, z maswerkami lepymi, w rodzaju chrzcielnicy
w £¹cku219 (patrz pow. nowotarski)220 [sic!]. Na tarczach nodusu data
Pomalowana w marmurek ró¿nokolorowy w nowszym czasie221.
Z e g a r s t o j ¹ c y , na stole w zakrystyi, we wspania³ej ramie drewnianej w stylu rokoko,
w³o¿ony w rodzaj feretronu tego¿ stylu222. Wed³ug tradycyi dar X. Szczepana Duszyñskiego
z koñca XVIII w.
Ornaty.
Jeden z pasa polskiego bardzo bogatego i piêknego.
Drugi velours frappé b³êkitny.
Dwa z tkanin jedw. wschodnich, przetykanych z³otem i srebrem223.
Liber memorabilium u X. Proboszcza i kopiarz aktów224, pocz¹wszy od r. 1528. Mowa
tam, ¿e koció³ spalony r. 1769 za konfederacyi barskiej225, odbudowa³ w r. 1779 proboszcz,
X. Szczepan Duszyñski, który przedtem by³ sekretarzem bisk. So³tyka. St¹d te¿ tutaj portret
So³tyka i zegar.
217
Zastanawiaj¹ce, ¿e ani £epkowski, ani Tomkowicz, nie zauwa¿yli w kociele limanowskim gotyckiej rzeby
Pietá, pochodz¹cej z 2 po³. XIV stulecia. Pierwsz¹ informacjê o tym zabytku przedstawi³ dopiero ks. Wac³aw z Sulgostowa (Nowakowski), O cudownych obrazach w Polsce Przenajw. Matki Bo¿ej, Kraków 1902, s. 367. J. E. Dutkiewicz
zaliczy³ rzebê limanowsk¹ do dzie³ tzw. typu l¹sko-pomorskiego, datuj¹c czas jej powstania na 3 æw. XIV wieku, por.
Dutkiewicz 1949, s. 144, kat. nr 102; KZS 1951, s. 5, il. 28; Kornecki 1972, s. 290. Przez d³ugi czas rzeba ta przechowywana by³a w kaplicy w Mordarce, gdzie ju¿ w XVII wieku otoczona by³a kultem. W 1753 roku przeniesiono j¹ do
kocio³a limanowskiego, a w szesnacie lat póniej uratowano z po¿aru. Od chwili translokacji wizerunku, koció³
w Limanowej sta³ siê orodkiem kultu Matki Boskiej Bolesnej, której te¿ nosi wezwanie, zob. P. Bednarczyk, Limanowa. Matka Bo¿a Bolesna. Sanktuaria Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1983, s. 192-203; Kumor 1999, s. 269. Wed³ug
Kumora, 2 maja 1753 ks. Miko³aj Lipski, oficja³ krakowski, wyda³ dekret przenosz¹cy Pietê do kocio³a w Limanowej,
jednak z powodu oporu miejscowego w³aciciela, 12 padziernika 1753, ks. Lipski poleci³ wstrzymanie wykonania
dekretu. Translokacja rzeby nast¹pi³a wed³ug Kumora po wybudowaniu nowego kocio³a w Limanowej (przed rokiem
1787), zob. Kumor 1964b, s. 93-94.
218
Wed³ug wizytacji kocielnych owa drewniana chrzcielnica (wymieniana w 1608 oraz 1641 roku) zosta³a
zast¹piona przez kamienn¹ przed rokiem 1728, Leniak 1999, s. 198.
219
Zob. £opatkiewiczowie 2007, s. 73-74, 445. Wród innych analogii wskazaæ mo¿na jeszcze starsze gotyckie
chrzcielnice kamienne z Kru¿lowej Wy¿nej czy Wilczysk, z którymi chrzcielnicê limanowsk¹ ³¹czy motyw splecionego
sznura z wieñcem tablic herbowych w partii nodusa, por. J. Kuczyñska, redniowieczne chrzcielnice kamienne w Polsce, RHS, t. XIV, s. 42, il. 33-34. Wród ró¿nic (oprócz samego materia³u) wskazaæ nale¿y natomiast kolisty, a nie
wieloboczny, przekrój czary chrzcielnicy limanowskiej oraz fakt, i¿ czêæ tarcz herbowych na sznurze nodusa (ta która
pozbawiona jest cyfr sk³adaj¹cych siê na datê 1527) jest g³adka, pozbawiona dekoracji plastycznej. Byæ mo¿e pierwotnie herby by³y tam malowane.
220
£¹cko nale¿a³o do powiatu s¹deckiego.
221
Obecnie przemalowana na kolor bia³y, spod którego (w miejscach ubytków) widoczna jest starsza marmoryzacja. Zabytek wymaga pilnej konserwacji.
222
Dzi ju¿ go nie ma.
223
Wród zabytkowych szat liturgicznych kocio³a limanowskiego wskazaæ dzi mo¿na zaledwie dwa ornaty:
jeden pokryty jest w ca³oci wielobarwnym haftem kwiatowym, zapewne z 1 po³. XVIII wieku; drugi zdobiony nici¹ z³ot¹
i srebrn¹, o motywach cêgowych, z ok. po³. XVIII wieku. KZS 1951, s. 5 oraz Kornecki 1972, s. 291, wzmiankuj¹
jeszcze ornat i dalmatykê z pasów polskich oraz trzy inne ornaty i dwie dalmatyki z XVIII wieku.
224
Archiwum parafialne w Limanowej przechowuje do dzi nie tylko Antiquissima Acta Parochialia Limanoviensis ab. a. 1528, ale te¿ szereg ksi¹g metrykalnych z lat 1644-1890, w tym ksiêgi urodzeñ, lubów i zgonów parafian
z Lipowego, Mordarki, Sowlin, Starej Wsi, Siekierczyny i Szarysza. Zob. indeks archiwum parafialnego na miejscu.
225
Zag³ada pierwszego kocio³a limanowskiego nast¹pi³a 14 marca 1769 roku, w czasie wielkiego po¿aru
miasta. Ogieñ strawi³ nie tylko drewnian¹ wi¹tyniê, ale i jej wyposa¿enie, przedmioty kultu i ornaty. Spali³a siê tak¿e
plebania i stajnie, a tak¿e s¹siaduj¹ca z kocio³em szko³a parafialna. Ju¿ w miesi¹c póniej proboszcz Szczepan
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Z dawniejszych opisów.
Dwa wiêksze dzwony z kocio³a . Zofii w Bobowej Achacy Jordan, w³ac. Bobowej, darowa³ bratu ad
ecclesiam Ilmanoviensem (Tylickiego Wizyta dek. bobowskiego r. 1608, Rekop. Konsyst. dyec. krak.)
Epitafia Stanis³awa z Zakliczyna Jordana +1670 i Jana z Zakliczyna Jordana, syna Jana i Anny z Niewiarowa, +1629 (Starowolski, Monumenta, str. 795).
Obrazów kilka lichych, jeden z r. 1689?
Chrzcielnica drewniana niezgrabnie naladowana z ³¹ckiej z r. 1527.
Dzwony dwa póne226.
Akta kocielne w kopiach (£epkowskiego Listy z Galicyi, Czas z 1851 r. Nr 175)
Na cmentarzu jest kaplica drewn. fundacyi X. Stefana Duszyñskiego z r. 1799 (S³own. geogr.).
Do r. 1887 sta³ na rynku227 prêgierz drewniany228 (Bujak j.w.).
Bardzo stare akta archiwalne maj¹ byæ w magistracie.
Z dawnego opisu. U wójta stare ksiêgi miejskie z lat 1552, 1627 itd. (£epkowski, j.w.). Akta na miejscu
widzia³ w r. 1895 prof. Stan. Krzy¿anowski i stwierdzi³, ¿e nazwa dawna by³a Wilmanowa229. Najstarsz¹ ksiêgê miejsk¹230 przechowuj¹ w S¹dzie powiat.231, jest to Lib. jur. civ. od r. 1565.

Lubomierz
Wie, oddal. po³ud. zachod. od Limanowy 19½ kilom. Parafia w Niedwiedziu.

Wie ok. r. 1605 de nova radice za³o¿ona232 (patrz ni¿ej: Niedwied, archiwum kocielne). R. 1884
obszar dw. nale¿y do hr Wodzickich233.

D³ugoszowski otrzyma³ zgodê w³adz kocielnych na wzniesienie wród pogorzeliska kaplicy, tymczasowo s³u¿¹cej
kultowi. Zob. Leniak 1999, s. 188; Kumor 1999, s. 256-257.
226
Zapewne by³y to owe dwa  przelane w 1823 roku  z pochodz¹cych z kocio³a w. Zofii w Bobowej starych
dzwonów ofiarowanych przez Achacego Jordana, w³aciciela Bobowej, bratu ad ecclesiam Ilmanoviensem (Tylickiego
Wizyta dek. bobowskiego r. 1608).
227
Rynek limanowski ma wymiary 100,8 x 115,2 m i zlokalizowany jest na terenie lekko opadaj¹cym w kierunku
Potoku Starowiejskiego. Z rynku wybiega szeæ ulic  po jednej z ka¿dego naro¿nika oraz dwie nastêpne  z pierzei
pó³nocnej oraz wschodniej. Zob. J. S. Wroñski, Architektura i urbanistyka Limanowej. Zarys  wybrane przyk³ady, AZL,
2003, nr 14, s. 20-24. Jak zapisa³ w 1923 roku T. Dobrowolski  W rynku dochowa³o siê kilka domów z podcieniami 
s³upy profilowane  zwi¹zane gór¹ zastrza³ami z p³atwi¹. Dach wspieraj¹cy siê na s³upkach  znacznie wysuniêty ku
przodowi. Zob. Limanowa  koció³  wypisy archiwalne, WUOZwNS, nr inw. 3239.
228
Wystêpowanie prêgierza na rynku, i kar ch³osty tutaj odbywanych, potwierdzaj¹ ród³a pisane, które wspominaj¹ równie¿ o kunie, zainstalowanej przy tutejszym kociele, zob. Leniak 1999, s. 102.
229
Skrelenie to pochodzi od Tomkowicza, chocia¿ Stanis³aw Krzy¿anowski mia³ w kwestii nazewnictwa osady
pe³n¹ s³usznoæ.
230
Ksiêgê tê rozpoczyna³ wpis: Anno Domini 1565. Miasteczka nowo za³o¿onego, zwanego Ilmanów rejestr
przyjmowania i wpisywania ludzi ku prawu miejskiemu i pos³uszeñstwu Imci Pana Stanis³awa Jordana i potomków
jego. Archiwalium to, dostêpne jeszcze w koñcu XIX wieku F. Bujakowi, póniej zaginê³o w niewyjanionych okolicznociach. Zob. J. Wielek, O pocz¹tkach miasta Limanowa. W 440 rocznicê lokacji, AZL, 2005, nr 21, s. 6.
231
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, Dr. Stanis³aw Krzy¿anowski
zdaje sprawê z podró¿y urzêdowej przedsiêbranej w lecie w zastêpstwie konserwatorów archiwalnych pp. [Franciszka] Piekosiñskiego i [Boles³awa] Ulanowskiego w celu inwentaryzacyi zabytków rêkopimiennych. [ ] W Dukli i Limanowej znalaz³ Dr. Krzy¿anowski dawne ksiêgi ³awnicze w urzêdach hipotecznych przy s¹dach, TGKGZ 1900, s. 426.
232
£epkowski i Jerzmanowski uwa¿aj¹, i¿ wie to niegdy Lubomirskich w³asnoæ, a mo¿e i kolebka ( ). We
wsi Lubomierz jest kaplica, w której siê czasem odprawia nabo¿eñstwo [zob. has³o Niedwied  zapiska o zabezpieczeniu w r. 1844 uposa¿enia tej kaplicy], i huta szklana, której produktem góralskie szklane naczynia. Wspominany
przez autorów, rzekomo najdawniejszy zabytek dyplomatyki polskiej  mówi¹cy o podziale dóbr Szreniawitów w roku
1188, gdzie wie Lubomir dostaje siê Joachimowi  uwa¿any jest za falsyfikat. Zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850,
s. 201. W istocie gorczañski Lubomierz lokowany by³ przez Sebastiana Lubomirskiego w 1600 roku i nie by³ kolebk¹
Lubomirskich, gdy¿ tê stanowi³ inny Lubomierz, po³o¿ony ko³o £apanowa, zob. SHGWK, cz. 3, z. 3, s. 717-729.
233
W 1710 roku klucz wielkoporêbski dosta³ siê Sanguszkom, a nastêpnie Wodzickim, którzy gospodarowali
tutaj do II wojny wiatowej, zob. Wielek, Z dziejów gminy Niedwied , op. cit., s. 19.
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Reszty kanalizacyi dawnej234. Na rozparcelowanych gruntach dworskich
znaleziono w ziemi ciosowe rynny nakryte p³ytami kamiennemi. Kilkadziesi¹t takich sztuk wziêli ch³opi do podmurowañ swoich budynków (Dn. 17/8
1901 opowiada³ adwokat Dr S³u¿ewski, ¿e je widzia³ niedawno, bêd¹c tam
z ksiêciem Tadeuszem Lubomirskim).

10. £ososina górna
Wie, oddal. pó³n. zachod. od Limanowy 4½ kilom. Parafia w miejscu.
dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 19 rêkopisu: czy to
ta £ososina? zdaje sie
blisko Gabonia

[R.] 1304 Ben (Bieñ) z £ososiny235 wystêpuje w akcie sprzeda¿y dworu na przedmieciu w Krakowie236
(Kod. dypl. Ma³. I, 163). £ososina, jedno z gniazd Dru¿ynitów237 (Semkowicz, kwartalnik hist. 1900,
str. 210 i n.). Herbowni h. Prus starszy (
) na £ososinie (Morawski, S¹deczyzna II, 362). W XV w.
mia³a kilku w³acicieli, miêdzy któremi by³ S³upski238 (D³ugosz, Lib. ben. II, 182). R. 1531239 Rypniewscy240 dziel¹ siê dobrami Rybie, £ososina itd., a ok. r. 1550 Jêdrzej Rupnowski jest w³acicielem, zdaje
siê, £ososiny górnej241 (Morawski, S¹deczyzna II, 374, 405).
R. 1884 obszar dw. nale¿y do Julii Pieni¹¿kowej i 5 wspó³w³acicieli (S³own. geogr.).

234
Nie mo¿na wykluczyæ, i¿ by³y to relikty kanalizacji, a raczej pozosta³oci wodoci¹gu, byæ mo¿e zbudowanego na potrzeby dzia³aj¹cej w Lubomierzu papierni. Za³o¿ona przez Lubomirskich wkrótce po lokacji wsi, funkcjonowa³a
do roku 1730, produkuj¹c papier ksi¹¿kowy oraz szary, ozdobiony Dru¿yn¹ Lubomirskich. W Lubomierzu czynna te¿
by³a do roku 1884 huta szk³a.
235
Rajman identyfikuje owego Bena z Benedyktem, synem Wojs³awa zwanego Witsicz, prawdopodobnym dziedzicem £ososiny Górnej, Rajman 1995, s. 6. Benedykt ów nie jest wymieniany przez SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 978-981.
D³ugosz zanotowa³, i¿ biskup krakowski Jan Grot nada³ w roku 1347 dziesiêciny z £ososiny kocio³owi w. Jerzego na
Wawelu, zob. Rajman 1999, s. 60, jednak SHGWK utrzymuje, i¿ chodzi w tym wypadku nie o £ososinê ale Leszczyny
w parafii Trzciana, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 981, przyp. 1. Pocz¹tki £ososiny przypadaj¹ ju¿ na 2 po³. XIII wieku,
Rajman 1995, s. 6
236
Oprócz dworu (lub placu) na krakowskim Okole, rycerz Benedykt z £ososiny posiada³ równie¿ wie Kurdwanów ko³o Krakowa, zob. Rajman 1999, s. 60.
237
Z rodu Dru¿ynitów wywodzi³a siê ni¿ej wymieniona Piechna, odnotowana w dokumencie z 1402 roku. W 1416
dochodzi do podzia³u dóbr miêdzy braæmi Dru¿ynitami: Miko³ajem, Andrzejem, Zbigniewem i Janem ze Zbydniowa.
Temu ostatniemu przypadaj¹ czêci dóbr w £ososinie Górnej i S³opnicach. W roku 1446 mi³ z Markuszowej, Zbigniew
ze Stadnik i Jakusz z Lasocic  wszyscy herbu Dru¿yna  pozywaj¹ Zbigniewa B¹ka z Grodkowic, Jagienkê  ¿onê Imrama z Chrz¹stowa oraz Stanis³awa i Jana z Krakuszowic o ró¿ne dobra, m.in. jednego kmiecia w £ososinie. Rok póniej, Andrzej z Rupniowa herbu Dru¿yna wykupi³ za 26 grzywien zastawione czêci dziedziny w £ososinie. W 1470-1480
w³acicielami wsi jest kilku S³upskich herbu Dru¿yna, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 978-979; zob. te¿ przyp. nasz 240.
238
W 1402 roku niejaka Piechna zrzeka siê na rzecz Stanis³awa z Lus³awic swoich dóbr dziedzicznych, w których sk³ad wchodzi³y nastêpuj¹ce wsie: £ososina Górna, Dobra, Laskowa, M³ynne i S³opnice, zob. Rajman 1995, s. 6.
Akt zrzeczenia siê dóbr dziedzicznych Piechny, córki Piotra, wnuczki mi³a z ¯elenikowej, SHGWK odnosi do mê¿a
Adama z Turu, nie za Stanis³awa z Lus³awic, zob. SHGWK, cz. 3, z. 2, s. 439. D³ugosz, który jako dziedziców
£ososiny odnotowa³ w XV wieku jedynie S³upskich, wed³ug Rajmana nie mia³ w tej kwestii pe³nych informacji, Rajman
1995, s. 6; zob. te¿ SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 978-979.
239
Akt podzia³u dóbr miêdzy Rupniewskimi mia³ miejsce w roku 1507, kiedy to Jakub, pisarz ziemi krakowskiej,
i jego brat Miko³aj  dziedzice Rupniowa, dziel¹ siê w³asnoci¹ w ten sposób, ¿e Jakub zatrzymuje Rupniów, £ososinê
i Piekie³ko, natomiast Miko³aj  Rybie Nowe. Podzia³ ten zostaje póniej uniewa¿niony, a w roku 1510 Miko³aj Rupniowski odsprzedaje za 100 grzywien Katarzynie Stradomskiej 5 grzywien czynszu na 5 lat z prawem odkupu w swoich
czêciach dóbr £ososina, Piekie³ko i Rupniów, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 979.
240
Zwi¹zki Rupniowskich z Rupniowa (nie Rypniewskich) z £ososin¹ datuj¹ siê przynajmniej od po³owy XV
wieku, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 979. W 1523 roku, jako kolatorzy i patroni kocio³a p.w. Wszystkich wiêtych
w £ososinie, wyst¹pili bracia Stanis³aw, Piotr i Marcin Lasoccy z Lasocic i £ososiny, Jan Laskowski dziedzic Laskowej
i M³ynnego, bracia Jan, Miko³aj, Stanis³aw i Jakub S³upscy z Limanowej, dalej Jakub i Miko³aj Rupniowscy z Rupniowa
i £ososiny oraz Miko³aj Wielopolski ze Stadnik, Anna Janowska ze Szczuczyc, Janusz z Mstowa k. S³upi, Stanis³aw
Lubomirski z Lubomierza i Zbigniew £apka ze Zbigniewa (dzisiejszego Zbydniowa)  ³¹cznie 17 dziedziców, wród
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K o  c i ó ³ paraf. WW wiêtych. Patronami (1891) Jan Pieni¹¿ek i Maryan Niewiarowski

Uposa¿enie plebana242 ma pochodziæ z r. 1440243 (patrz ni¿ej: Dawniejszy opis), lecz erekcya parafii
podobno jest z r. 1491244 a budynek kocielny z r. 1660245 (Schemat.).

13/9 1895246
Budynek drewniany, przerabiany247, bez cech szczególnych248.
których uwagê zwracaj¹ Lasoccy, Laskowscy, Rupniowscy i S³upscy, pieczêtuj¹cy siê herbem Dru¿yna, podobnie jak
i Lubomirscy, £apkowie i Mstowscy. W cytowanej zapisce wyst¹pi³o ³¹cznie a¿ osiem spokrewnionych z sob¹ rodzin,
których przodkowie byli zapewne fundatorami pierwszego kocio³a w £ososinie Górnej, zob. Rajman 1995, s. 6; Rajman 1999, s. 62.
241
Andrzej Rupniowski by³ dziedzicem Rupniowa i £ososiny w latach 1557-1566, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 980.
242
W ród³ach archiwalnych przewijaj¹ siê imiona pierwszych plebanów ³ososiñskich, którymi byli ksiê¿a: w latach 1326-1327  S¹dek, 1396-1399  Sobek, 1433 Bernard, 1435  Miko³aj, 1443  Jan, 1447-1449  Miko³aj, 1513
 Tomasz, 1527-1529  Feliks z Rajbrotu, 1549  Grzegorz, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 980. Szczegó³y uposa¿enia
parafii i sprawy gospodarcze, tam¿e, s. 980-981, gdzie pod rokiem 1448 czytamy na przyk³ad o kmieciu Pawle Chrz¹cie z £ososiny, który ust¹pi³ Miko³ajowi plebanowi i jego nastêpcom na parafii rolê zwan¹ Baranowska, wraz z siedliskiem. Ponadto Chrz¹st, aby wynagrodziæ szkodê wyrz¹dzon¹ plebanowi, zobowi¹za³ siê do przywiezienia k³ód dêbowych i belek, gontów, æwieków i krokwi  ile ich tylko trzeba bêdzie na budowê campanilli alis zwonycze. Mia³ te¿ zrobiæ
plebanowi nowy wóz z was¹gami i daæ cztery miary anony, tam¿e, s. 980.
243
Uposa¿enie parafii ³ososiñskiej, choæ byæ mo¿e ufundowane na nowo przez S³upskich i Firleja, jest jednak
du¿o starszej daty, bowiem ju¿ w latach 1326-1327 dochody plebana szacowane by³y na 8 grzywien, zob. SHGWK,
cz. 3, z. 4, s. 980.
244
Rejestr wiêtopietrza z lat 1325-1327 wymienia istniej¹cy koció³ w £ososinie Górnej, zob. MPV 1913, s. 126,
197. Parafia ta notowana jest w rachunkach wiêtopietrza tak¿e w latach nastêpnych: 1328, 1335-1337, 1346-1358,
1373-1374, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 980. Kolejny koció³ w £ososinie Górnej budowany by³ w roku 1491 i jest to
z pewnoci¹ data budowy, nie za erekcji parafii, tam¿e, s. 981. Datê budowy kocio³a powtarza pami¹tkowy napis
z 1882 roku, zwi¹zany z restauracj¹ wi¹tyni, umieszczony pod wie¿¹:
Haec Ecla cura et zelo Rndissimi Mathiae
Browarny Par. £os. Dec. Tymb. Can. Tit. et
piis Parochianorum sumptibus est
restaurata et depicta A. D. 1882.
Ad M.D.G. et B.M.V.
A. Erect. 1491
245
W 2 po³. XVI wieku koció³ w £ososinie zajêty zosta³ przez arian, a nastêpnie zniszczony. Rok 1660 mo¿e
wiêc byæ dat¹ konsekracji trzeciego ju¿ kocio³a ³ososiñskiego, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 981. Datê przekszta³cenia,
przez Andrzeja Rupniowskiego, kocio³a ³ososiñskiego w zbór ariañski Kaleciak odnosi do roku 1543, zob. Kaleciak
1986, s. 13.
246
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o £ososinie [Górnej], poda³ informacje o rodkowym obrazie z herbem Szreniawa z tryptyku, a tak¿e
kilku starych ornatach, wród których szczegó³owo omówi³ szesnastowieczny ornat zielony z haftami figuralnymi,
TGKGZ 1900, s. 423.
247
Koció³ w £ososinie Górnej, wzniesiono najpewniej w 1778 roku, byæ mo¿e z wykorzystaniem znacznej
czêci budulca cian poprzedniej wi¹tyni, pochodz¹cej z XVII wieku, por. Kornecki 1972, s. 292; Brykowski, Kornecki
1982, s. 81. Drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrêbowej, ze s³upow¹ wie¿¹ i dwiema murowanymi kaplicami, dobudowanymi do prezbiterium w roku 1891 (na zewnêtrz szalowanymi deskami), posiada prostok¹tn¹ nawê i wê¿sze
prezbiterium zamkniête trójbocznie. Od strony pó³nocnej przytyka do nawy zakrystia, od po³udnia za niewielka kruchta,
zamkniêta wielobocznie. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 49. Prezbiterium i nawa nakryte s¹ dachami siod³owymi o zró¿nicowanej rozpiêtoci wiêzarów wiêby dachowej i wysokoci kalenicy. Po³acie dachu nad prezbiterium posiadaj¹ przed³u¿enie, o doæ ma³ym spadku, nakrywaj¹ce dwie symetryczne kaplice. Na kalenicy dachu nawy posadowiona jest
barokowa wie¿yczka sygnaturki z omioboczn¹ latarni¹. Dwukondygnacyjna wie¿a-dzwonnica, z górn¹ czêci¹ wê¿sz¹
od dolnej i z przyziemiem otwartym do wnêtrza (przez póniejsze przeprucie w cianie zachodniej nawy), wzorowana
by³a na wie¿y dawnego kocio³a w Limanowej. Koció³ w £ososinie Górnej posiada inwentaryzacjê architektoniczn¹
opracowan¹ w roku 1983, WUOZwNS, nr inw. 2789.
248
Wnêtrze kocio³a, mimo licznych modernizacji, zachowa³o trzon dawnego wyposa¿enia. W neobarokowej
nastawie o³tarza g³ównego, pochodz¹cej z 1873 roku, zachowa³ siê obraz Matki Boskiej nie¿nej (zapewne z pocz¹tku
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 19 rêkopisu:
fot. moja

 r o d e k t r y p t y k u, obraz malowany na drzewie, wys. 1.35 m., szer. 1.15 m. (fig. )249
w ramie oryginalnej, z listwy szerokiej p³askiej, brzegami profilowanej. w. Barbara z kielichem
i hosty¹ w rêku250, po jej bokach . Katarzyna z mieczem w rêku i koron¹ na g³owie, i . Zofia
z trzema córkami. Wszystkie postaci stoj¹ce. U nóg rodkowej z córek . Zofii tarcza z h. Dru¿yna251. T³o nie jest z³ocone. Malowanie temper¹ poprawne co do rysunku i szlachetne co do
kolorytu, ale doæ mocno zniszczone, mo¿e pocz¹tek XVI w.
Obraz wyrzucony na strych, obiecano pomieciæ napowrót w kociele252.
C h r z c i e l n i c a z piaskowca podobna do chrzcielnicy w Tymbarku (patrz ni¿ej: Tymbark), tylko bez napisu i daty253.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 19 rêkopisu:
fot. moja

O r n a t y. Kilka piêknych starych.
1) Zielony (fig. )254. Boki z mory zielonej, obszyte frandzelk¹ jedw. ró¿nokolorow¹. Na
plecach kolumna w krzy¿ ca³a haftowana. Na tle srebrnem we wzór romboidów i pere³ek,
Chrystus Ukrzy¿owany. Cia³o Chrystusa aplikowane i podk³adane na p³asko. Na koñcach krzy¿a
postaci haftowane p³asko: pod kry¿em M. Boska i . Jan w ca³ych figurach; trzy inne w pó³figurach: nad krzy¿em Bóg Ojciec, na koñcu ramion bocznych . Piotr i Pawe³. Wiek XV. Robota
gruba, rysunek nieudolny, zw³aszcza postaci Chrystusa. Kolumna krzy¿owa oblamowana galonem srebrnym, koronkowym. Ca³oæ niezwyk³a i zajmuj¹ca, rzecz muzealna255.
2) Czerwony, boki velours frappé, kolumna tkana w z³ote kwiaty.
3) Czerwony (?), boki z mory ró¿owej w b³êkitne kwiaty aplikowane, kolumna z tkaniny
jedw. popielato-b³êkitnej.
4) Czerwony. Boki w haft srebrny na aksamicie czerwonym, kolumna w taki¿ haft na
at³asie b³êkitnym. Wiek XVII.

XVIII wieku) oraz barokowe figury . Piotra i Paw³a. Dwie rokokowe nastawy o³tarzy bocznych i ambona z koñca XVIII
wieku, by³y uzupe³niane w wieku XIX i XX. W predelli barokowej nastawy o³tarzowej, ustawionej przy pó³nocnej cianie
nawy, wartociowy obraz Pok³on Pasterzy, zapewne z ok. po³. XVII wieku, w strefie rodkowej mieræ w. Dominika,
sygnowany P. Janicki 1906. Figuralno-ornamentalna polichromia wnêtrza, malowana w 1882 roku, zosta³a uzupe³niona przez art. kons. Andrzeja Chojkowskiego w roku 1958.
249
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 50, 51.
250
W trakcie konserwacji tablicy, przeprowadzonej przed laty na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki
ASP w Krakowie, okaza³o siê, i¿ pierwotnie w centralnej czêci kompozycji znajdowa³o siê przedstawienie Matki Boskiej
z Dzieci¹tkiem. W okresie nowo¿ytnym wizerunek Dzieci¹tka zosta³ czêciowo przemyty, a w jego miejscu domalowano
kielich  atrybut w. Barbary.
251
Podczas ostatniej konserwacji, spod zabrudzeñ i nowo¿ytnych retuszy, w dolnej czêci fa³dów szat w. Zofii,
ods³oniêto jeszcze postaæ rycerza-donatora. W kontekcie obecnego na obrazie z £ososiny przedstawienia w. Zofii
z córkami, tablicê wzmiankowa³a Ma³kiewiczówna 1990, s. 37, 40, 46, 48. Autorka reprodukuje praw¹ czêæ kompozycji, z wizerunkiem w. Zofii i maleñk¹ postaci¹ donatora z herbem Dru¿yna, widoczn¹ u stóp jednej z jej córek, tam¿e,
s. 45, il. 19; por. tak¿e Walicki 1938, ryc. 80 na s. 108. £ososina by³a gniazdem rodowym Dru¿ynitów, dlatego herb ten,
umieszczony u stóp fundatora, pozwala jedynie wi¹zaæ tablicê z pierwotnym wyposa¿eniem tej wi¹tyni. Czas powstania kompozycji (pierwotnie rodkowej czêci tryptyku), zapewne lata dwudzieste XVI stulecia, nie pozwala jednak¿e
sprecyzowaæ, którego z rycerzy herbu Dru¿yna tu przedstawiono. W 1523 roku, wród kolatorów i patronów kocio³a
w £ososinie, wystêpuje ³¹cznie 17 dziedziców, wród których uwagê zwracaj¹ Lasoccy, Laskowscy, Rupniowscy i S³upscy,
wszyscy pieczêtuj¹cy siê herbem Dru¿yna. Zob. przyp. nasz 240.
252
W bli¿ej nieokrelonym czasie obraz trafi³ do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 289.
253
Spostrze¿enie niezwykle trafne. Istotnie zachowana do dzi kamienna chrzcielnica jest niemal kopi¹ tymbarskiej i powsta³a najpewniej dopiero przed po³. XVI wieku (chrzcielnica w Tymbarku ma datê 1541). Nies³usznie zatem
Dutkiewicz, a lad za nim Kornecki oraz Chrzanowski i Kornecki, odnosz¹ powstanie tego zabytku do XV wieku, por.
KZS 1951, s. 6; Kornecki 1972, s. 293; Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 104. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 54.
254
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 53.
255
Ornat ten trafi³ do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 502.
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5) Czerwony. Ca³y z tkaniny jedwabnej ceglastej w kwiaty delikatnego pomys³u i rysunku, oblamowany frandzelk¹ jedw. ró¿nobarwn¹. Wiek XVII256.
D z w o n ó w kilka257 z napisami*.
Dawny opis. Obok o³tarza WW. wiêtych obraz bizancki zniszczony: . Zofia, Katarzyna i 3a z mieczem; u do³u h. Dru¿yna, a w zakrystyi postument** od tego¿ obrazu malowany bizancko258, z napisem
gockim: Hoc altare est consecratum in honorem Dei Omnipotentis et B.M.V. et s. Sophiae cum filiabus
et s. Annae et s. Catherinae et s. Mathei apli. et evangelistae et Omnium S.S. Anno Dni MCCCCLXXXV
(albo MCCCCCXXXV)259.
Dzwony: ma³y z napisem ora ut morientur in pace; redni z napisem: ...... est Christus rex fortissmus
MVXX; wielki 1754 Latosiñski.
W ksiêdze morabiliów czytamy: Hoc beneficium parochiale £ososina fund. est per magn. D. de S³upia
S³upski et Joannem Firley 1440; dalej, ¿e akta i metryki Aryanie rozproszyli.

11. £ukowica lub £ukawica
Wie, oddal. po³udn. wschodn. od Limanowy 12½ kilom. Parafia w miejscu.

Osada dawna260. Jakusz Bolecic z £ukowicy261 dziedzic, wystêpuj¹cy w r. 1378, by³ synem lub wnukiem cibora z £ukowicy (Kod. dypl. Ma³. I, 405 i Piekosiñski, Rycerstwo polskie III, 355). W XV w.

* Napisy obieca³ przys³aæ X. Proboszcz, lecz nie przys³a³.
** R. 1895 szuka³em tego postumentu, czyli zapewne predelli, lecz ju¿ jej nigdzie nie by³o.
Ornaty oznaczone cyframi 2-5 przepad³y, najpewniej ju¿ w pocz¹tkach XX wieku.
Jedyny zachowany do dzisiaj, który przetrwa³ rekwizycje wojenne, nosi datê 1520. Dzwon ten, o rednicy 67
cm, publikuje Szyd³owski 1922, s. 59, poz. nr 97. W górnej czêci inskrypcja kapitalikami: CHRISTVS REX VENIT IN
PACE ET HOMO FACTVS MDXX. Por. Kornecki 1972, s. 293, który dzwon ten odnosi nies³usznie do roku 1521.
258
Postument ten (czyli jak s³usznie domyla siê Tomkowicz  predellê) przekazano najpewniej do zbiorów
Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. W zbiorach tego Muzeum znajduje siê bowiem, pozyskana z £ososiny, tablicowa
predella z przedstawieniem Chrystusa w otoczeniu Aposto³ów, powsta³a zapewne w latach dwudziestych XVI wieku 
MDT nr inw. 138, oraz fragment drugiej  pónogotyckiej predelli z wizerunkami . Barbary i Katarzyny, MDT nr inw.
309. Napisu i daty  odczytanych przez £epkowskiego na której z nich  dzi ju¿ nie sposób dostrzec.
259
Cytowana inskrypcja wskazuje, i¿ zarówno predella, jak i obraz z przedstawieniem Sacra Conversatione,
pozyskane z £ososiny do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, stanowi¹ pozosta³oæ dawnej nastawy o³tarza
g³ównego w tym kociele. Dowodem na to mog¹ byæ ukazane na tablicy rodkowej postacie Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem (w póniejszym czasie przemalowanej i przekszta³conej na wizerunek w. Barbary), w. Katarzyny i w. Zofii
z córkami, przywo³ane w wezwaniu o³tarza. Z przytoczonych przez £epkowskiego dwóch dat konsekracji (1485 lub
1535), bardziej prawdopodobna wydaje siê ta druga. Mo¿na przypuszczaæ, i¿ je¿eli konsekracja o³tarza istotnie mia³a
miejsce w tym roku, nastawa, której fragmenty przetrwa³y do naszych czasów, by³a ju¿ wówczas ca³kowicie ukoñczona.
260
£ukowica wystêpuje w ród³ach historycznych z lat 1325-1327, Rutkowska-P³achciñska 1961, s. 162. W redniowieczu nazwa wsi przybiera³a ró¿ne formy: w roku 1326  Lucowicza, 1327  Luchowicz, 1336  Lucouicza, 1337
 Lukowe, 1339  Luczowicza, 1401  Lucauicza, 1415  Lukowice, 1432  Lukowa, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 1032.
261
Mowa o Jakuszu herbu Jastrzêbiec (inna nazwa  od proklamacji  Bolecic), zastêpcy sêdziego s¹deckiego, ojcu Jakuba, studenta Akademii Krakowskiej (1405-1408), który w latach 1378-1387 by³ dziedzicem £ukowicy.
Przed nim wie tê dzier¿yli cibor z £ukowicy (1336-1350) oraz Miko³aj z £ukowicy, notowany w roku 1350. Po Jakuszu £ukawica przypad³a Dzier¿kowi (1387), nastêpnie Wojszatowi  Wojszykowi z £ukowicy (1387-1412) i kolejnym
dziedzicom, których wielk¹ iloæ szczegó³owo wymienia SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 1033-1044. F. Piekosiñski, publikuje
herb owego Jakusza, z pieczêci zawieszonej pod dokumentem z roku 1378, wyobra¿aj¹cy podkowê barkiem do góry
obrócon¹, pod podkow¹ miecz  a wiêc odmianê Jastrzêbca. Zob. F. Piekosiñski, Heraldyka wieków rednich, Kraków
1899, s. 241, fig. 401.
256
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dziedzicami wspólnie Miko³aj Gabañski h. Janina262 i Stefan Szadzimir h. Ossorya263 (D³ugosz, Lib.
ben. I, 550). W XVI w. Gaboñscy264 (Morawski, S¹deczyzna II, 374). R. 1609-1620 Gabryel Sêdzimir
z £ukowicy265 (X. Sygañski, Z ¿ycia domow. szlachty s¹dec., 48). R. 1713 Hieron. Sêdzimir z £ukowicy
miecznik zakroczymski. Syn jego w r. 1735 by³ burgrabi¹ krak. (Owsiñskich, Kronika Podtatrza, 1858
r., str. 15).

K o  c i ó ³ paraf. . Andrzeja ap. Patronowie (1891) Jan Radomyski i Kazimierz Rudnicki

R. 1504 ju¿ by³ tu pleban266. R. 1608 dziedzic Gabryel Sêdzimir, zap. Aryanin krzywdê czyni³ kocio³owi267. Nowszy budynek kocielny konsekrowany w r. 1720268 (patrz ni¿ej: Dawny opis).

262
Miko³aj £oso Gabañski herbu Janina by³ dziedzicem Gabania i £ukowicy w latach 1441-1465. Rozpocz¹³
tym samym swoist¹ dynastiê Gabañskich z £ukowicy, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 1035-1044.
263
Sêdzimirowie vel Sêdziwojowie pojawiaj¹ siê wród licznych w³acicieli £ukowicy ju¿ w roku 1430, kiedy to
do 1443 wystêpuje w ród³ach Sêdzimir (Sêdomir) z £ukowicy i Kêpia (1404-1432) herbu Ostoja, syn Marka z Kêpia
i Kurozwêk. Od tego czasu rodzina ta dzieli £ukowicê najczêciej z Gabañskimi. W roku 1444 król W³adys³aw Warneñczyk, na proby Sêdziwoja z £ukowicy, przenosi z prawa polskiego na magdeburskie dziedzictwo Sêdziwoja, wraz
z m³ynami i karczmami, a mieszkañcom £ukowicy nadaje immunitet s¹dowy, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 1044. Szczepan
(Stefan) Sêdzimir dzier¿y³ sw¹ czêæ £ukowicy w latach 1471-1486, pieczêtowa³ siê jednak Ostoj¹, a nie Osori¹ (b³¹d
D³ugosza lub jego wydawców). ¯onaty by³ z El¿biet¹, córk¹ Zbigniewa z Donatkowic, z któr¹ mia³ dwóch synów 
Stanis³awa i Marcina  swoich nastêpców na £ukowicy (1484-1501), tam¿e, s. 1035-1036.
264
Ostatnim z Gabañskich, dziedziców £ukowicy, by³ Jan Gabañski (1557-1558), prócz tego w³aciciel czêci
Zbydniowa, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 1040.
265
Gabriel Sêdzimir vel Sêdziwój wystêpuje czêsto w ksiêgach rachunkowych Jerzego Tymowskiego (15591631) kupca nowos¹deckiego, a to za spraw¹ swej ¿ony, która, nie znaj¹c miary, kupowa³a u Tymowskiego wystawne
towary (ma³mazjê, dziesi¹tki ³okci sukna czerwonego i b³êkitnego, falendysz, kir, guziki szychowe itp.), najczêciej pod
zastaw swojej bi¿uterii (piercionek z diamentem, piercionek z³oty z rubinkiem, garnuszek srebrny z pokryweczk¹
wyz³acan¹). W r. 1620 [Gabriel Sêdzimir i Tymowski] porachowali siê dok³adnie i odt¹d nie borgowali. Pan Sêdzimir
sprzykrzy³ sobie widocznie tê wystawnoæ swej ¿ony i powstrzymywa³ jej hojnoæ. Musia³ i kupcowi przykazaæ, bo
odt¹d nie borgowa³ nic, chyba za dobrym zastawem, Sygañski 1910, s. 48. W 1598 roku Gabriel Sêdzimir wraz
z ojcem swym Stanis³awem zawiadczaj¹ przed s¹dem grodzkim s¹deckim prawe pochodzenie i szlachectwo herbu
Ostoja Micha³a Sêdzimira, który by³ synem zmar³ego Szczepana, bratem wymienionego wy¿ej Stanis³awa i kuzynem
Gabriela. By³ przy tym Micha³ bez w¹tpienia najbardziej znanym w Polsce i Europie Sêdzimirem vel Sêdziwojem
z £ukowicy, Sendivogiusem Polonusem, nazywanym te¿ Cosmopolito, s³ynnym szeroko z racji alchemii, której powiêci³
swe ¿ycie (1556 lub 1566-1636). By³ tak¿e filozofem, dyplomat¹ i lekarzem, który zdoby³ w Europie rozg³os odkryciem
kamienia filozoficznego, substancji pozwalaj¹cej przemieniaæ metale nieszlachetne w z³oto. Ca³e ¿ycie korzysta³ z opieki
mo¿nych mecenasów, by³ radc¹ dworu Rudolfa II, a tak¿e sekretarzem Zygmunta III Wazy, dla którego wype³nia³ liczne misje dyplomatyczne. Król polski nie zapomnia³ o swym zauszniku, kiedy Sêdzimira oskar¿ono w Pradze o spowodowanie mierci mieszczanina praskiego Koralka. W roku 1600 król Zygmunt III zezwoli³ Micha³owi Sêdzimirowi na
u¿ywanie rodowego nazwiska Sêdziwój, ponadto udostojni³ herb jego Ostojê (choæ inni sk³onni s¹ w akcie tym dopatrywaæ siê nobilitacji). Pod koniec ¿ycia Sêdziwój osiad³ na Morawach, gdzie powiêci³ siê górnictwu rud i hutnictwu
metali. Zob. te¿ SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 1045-1046, ponadto cytowan¹ tam literaturê dotycz¹ca biografii Micha³a
Sêdziwoja.
266
Powstanie parafii w £ukowicy Rajman odnosi do lat przed rokiem 1325, zob. Rajman 1995, s. 7. Kumor fakt
ten lokalizuje ju¿ w 2 po³. XIII w., Kumor 1964b, s. 95. Pleban Miros³aw z £ukowicy wymieniony jest po raz pierwszy ju¿
w rachunkach wiêtopietrza z lat 1325-1327. W roku 1596 by³ w £ukowicy koció³ p.w. w. Andrzeja, jego uposa¿enie
stanowi³ ³an plebañski, dziesiêcina snopowa z ³anów dworskich i kmiecych, meszne wynosz¹ce pó³ korca ¿yta i tyle¿
owsa. Plebania by³a zrujnowana, z ogrodem i sadem, by³ te¿ nauczyciel, któremu klerykaturê p³acono po groszu od
parafianina. W 1596 roku do parafii £ukowica nale¿a³y wie¿o osadzone Zawada, Jastrzêbie i Roztoka, zob. SHGWK,
cz. 3, z. 4, s. 1044.
267
Sêdzimir przyw³aszczy³ sobie po³owê plebañskiego pola oraz ³akê w Roztoce, co by³o konsekwencj¹ beztroski
i niedba³oci plebana, jak zapisa³ wizytator w 1608 roku.
268
Przyjmuj¹c za prawdziw¹ informacjê, i¿ koció³ w £ukowicy by³ konsekrowany w 1550 roku (SGKP, t. 5,
s. 812), nale¿a³oby przyj¹æ, i¿ konsekracja z 23 czerwca 1720 roku, której pami¹tkê zasta³ £epkowski na o³tarzu
Przemienienia (Ego Joannes Tar³o Episc. kiioviensis consecravi altare et ecclesiam 1720), odnosiæ siê musi albo do
budowli nowszej (drugiego kocio³a w £ukowicy), albo dotyczyæ powa¿nych prac modernizacyjnych i gruntownej przebudowy poprzedniej, redniowiecznej wi¹tyni. Jeszcze inn¹ koncepcjê zaprezentowa³a ostatnio A. Pietrzak, która
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Plebani269: r. 1521 X. Maciej, a r. 1552 X. Piotr270 (Morawski, S¹deczyzna II, 387 i 408).

1/8 1895
Budynek drewniany, bez cech szczególnych271. W w. o³tarzu272 pos¹¿ek M. Boskiej z Dzieci¹tkiem Jezus i ber³em w rêku, ca³y z³ocony. Wiek XVII ale jeszcze z reminiscencyami gotyckiemi273.
uwa¿a, i¿ koció³ z czasów D³ugosza zosta³ w 1520 roku zast¹piony przez now¹ wi¹tyniê, konsekrowan¹ nastêpnie
w 1550 roku. Obecny koció³ za jest albo budowl¹ od podstaw wzniesion¹ w latach 1693-1697 (jak siê powszechnie
przyjmuje), albo te¿ silnie zmodernizowan¹ w duchu baroku wi¹tyni¹ z 1520 roku. Wydaje siê, i¿ wystêpowanie
w nawie kocio³a ³ukowickiego zaskrzynieñ, a tak¿e ostro³ukowych portali, czyni tê tezê wysoce prawdopodobn¹. Zob.
A. Pietrzak, Dzieje parafii £ukowica do 1786 roku, AZL, 2004, nr 16, s. 8; J. Czaja, Drewniany skarb £ukowicy, AZL,
2001-2002, nr 7, s. 7-8 (relacjonuj¹cy supozycje ks. Józefa Buniaka w jego pracy magisterskiej powiêconej kocio³owi w £ukowicy).
269
Pierwszym plebanem by³ ks. Miros³aw, zanotowany prze rejestr wiêtopietrza z lat 1325-1327, Kolejni proboszczowie to: 1419  Marcin, 1490-1491  Walenty, 1545  Jan, 1557  Piotr, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 1044.
270
W roku 1552 pleban Piotr, za porêk¹ Adama Uchacza, wydzier¿awi³ na trzy lata plebaniê w £ukowicy Stanis³awowi Turowskiemu, który nie p³aci³ jednak za arendê, doprowadzaj¹c finanse parafialne do tak op³akanego stanu,
¿e a¿ wikary musia³ wyjechaæ, nie maj¹c rodków na utrzymanie. Jan Sêdzimir, dziedzic £ukowicy, wraz z gromad¹
wiejsk¹, wnosi³ wiêc skargê na dzier¿awcê, gdy¿ od szeciu tygodni nie ma tam ksiêdza, ani mszy, ani sakramentów
udzia³u, a parafianie s¹ jak trzoda bez pasterza, nie wiedz¹c kiedy wiêto lub nie wiêto. Nie by³y to jedyne przykroci
ze strony niesolidnego dzier¿awcy. W roku 1557 Piotr, pleban z £ukowicy, okazuje przed s¹dem dwie rany krwawe na
g³owie i jedn¹ sin¹ na lewej rêce, zadane mu przez szlachcica Stanis³awa Turowskiego, oraz z³amany miecz, który mu
odebra³ na wolnej drodze królewskiej, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 1044. Katalog czternastu proboszczów ³ukowickich
z lat 1789-1950 sporz¹dzi³a A. Pietrzak, O ³ukowickich plebanach w XIX i do po³owy XX w., AZL, 2005, nr 20, s. 38-44.
271
Koció³ z £ukowicy, zbudowany od podstaw lub przebudowany w latach 1693-1697 z fundacji Hieronima
Sêdzimira, kilkakrotnie odnawiany i restuarowany, m.in. w roku 1855 i 1875 (w tym czasie wzniesiono kaplicê i obecn¹
zakrystiê), nale¿y do wartociowych przyk³adów kocio³a drewnianego doby nowo¿ytnej, respektuj¹cych tradycjê drewnianego budownictwa okresu pónego redniowiecza, Kornecki 1972, s. 324; Brykowski, Kornecki 1982, s. 81, il. 37;
Kornecki 1999, s. 225, il. 227. Drewniany, konstrukcji zrêbowej, posiada prostokatn¹ nawê i wê¿sze prezbiterium,
zamkniête od wschodu trójbocznie. Po jego bokach zlokalizowane zosta³y przybudówki, zamkniête trójbocznie, jedna
z nich pe³ni funkcjê kaplicy, za druga zakrystii. Przy po³udniowej cianie nawy dobudowana jest niewielka kruchta,
w jej wnêtrzu zachowa³ siê portal o nadpro¿u w kszta³cie lekko zaokr¹glonego ³uku ostrego, w nim dawne drzwi z kowalskimi okuciami zawiasów pasowych, o stylizowanych motywach trójlistnych lilii. We wschodniej cianie prezbiterium mamy niszê Ogrojca z pónobarokowymi rzebami i ludowymi malowid³ami z XVIII i XIX wieku. Od frontu zlokalizowana zosta³a wie¿a-dzwonnica, konstrukcji s³upowo-ramowej, o cianach zwê¿aj¹cych siê ku górze, z pozorn¹
izbic¹ zaakcentowan¹ jedynie w samym szalunku. Wieñczy j¹ barokowy baniasty he³m z omioboczn¹ latarni¹. Przestrzeñ prezbiterium i nawy nakrywa dach o wspólnej kalenicy i jednakowej szerokoci wiêzarów wiêby dachowej.
W rodkowej czêci kalenicy dachu zlokalizowana zosta³a barokowa wie¿yczka sygnaturki. Zob. Czêæ ilustracyjna,
il. 55. Wnêtrze nakrywa pozorne sklepienie deskowe, wspólne dla nawy i prezbiterium, w strefie nawy rozpiête pomiêdzy niskimi ciankami zaskrzynieñ.
272
Pónobarokowa nastawa o³tarza g³ównego powsta³a najpewniej oko³o 1720 roku. Jednokondygnacyjna,
trójosiowa, z bramkami bocznymi, posiada w strefie rodkowej tablicowy obraz Rodziny Marii, zapewne z pocz. XVI
wieku (w roku 1955 konserwowany w pracowni Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie), por. Kornecki 1972, s. 325;
Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 161. Na jego zasuwie eksponowany jest nowo¿ytny obraz w. Andrzeja, zapewne
z XVIII wieku. Z innych elementów wyposa¿enia warto zwróciæ uwagê na rokokowe retabulum w kaplicy w. Micha³a
Archanio³a z obrazem tego¿ wiêtego z ok. po³. XVIII wieku oraz ambonê o w¹skim korpusie, artyku³owanym pilastrami hermowymi, zapewne z pocz. XVII wieku. Polichromia wnêtrza powsta³a w roku 1878, jednak za nastaw¹ o³tarza
g³ównego ujawniono przed laty fragmenty starszej dekoracji barokowej, zapewne z XVIII wieku, z postaciami nieokrelonych wiêtych, Kornecki 1972, s. 324; Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 420.
273
Tomkowicz zwróci³ tu uwagê na rzebê Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem  w rzeczywistoci z koñca XIV wieku,
która za porednictwem zbiorów Feliksa Jasieñskiego trafi³a do Muzem Narodowego w Krakowie, por. F. Kopera,
J. Kwiatkowski, Rzeby z epoki redniowiecza i odrodzenia w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1931, poz.
12, s. 7-8, il. 12 a-b, nastêpnie w roku 1940 zosta³a zrabowana przez Niemców. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 56. Dutkiewicz zaliczy³ rzebê z £ukowicy do tzw. typu s¹decko-spiskiego i datowa³ j¹ na lata 1370-1380. Badacz ten przytoczy³
ponadto fragment wizytacji biskupa Tylickiego z roku 1608, której zapis porednio wi¹zaæ mo¿e figurê z nastaw¹
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Ornaty.
1) Bia³y. Ca³y na tle srebrnym kwiaty haft. jedw. kolor. Bardzo dobrze zachowany i wytworny.
2) Zielony. Na tle zielonej srebrnej wody jedwabn. kwiatki b³êkitne. Kolumna z wody
czerwonej z³otem przetykanej w drobny wzór. Obie tkaniny zap. wschodnie, XVII
w. Na obwodzie frandzelki jedwabne ró¿nokolorowe.
3) Zielony. Woda zielono srebrna.
4) Tkanina jedwabna b³êkitna przytykana srebrem, mieni¹ca siê we wzór ³uskowy; podobna do materia³u pasów s³uckich.
5) Kilka ornatów ze starych tkanin jedwabnych i we³nianych274.
Dawny opis. Koció³ jod³owy, du¿y, soboty275, dzwonnica kszta³tu fortyfikacyjnego. Ko³o o³tarza szcz¹tki
rzeb starych. Na o³tarzu Przemienienia napis: Ego Joannes Tar³o Episc. kiioviensis consecravi altare et
ecclesiam 1720. Dzwony z lat 1752276, 1754 i trzeci bez daty*. Akta kocielne skradziono w tym wieku277. Z kopii donacyi widaæ, ¿e r. 1504 ju¿ by³ tu pleban. R. 1697 Hieronim vexillifer cohortis loricatae,
magn. capitanei olsztynensis i Zofia Sêdzimirowie zapisuj¹ kocio³owi pole kmiece, jest kopia dokumentu. Wizyta Jana Januszowskiego archidyakona kolleg. s¹deckiej mówi, ¿e r. 1608 dziedzicem krzywdz¹cym koció³ by³ Gabryel Sêdzimir, zap. aryanin (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).
Ruiny niewielkie opodal kocio³a maj¹ byæ resztkami zboru aryañskiego278, w którym potem  jeszcze
przed 40 laty  katol. nabo¿eñstwo siê odprawia³o. Przy tym zborze za w. o³tarzem by³a stancya, sionka
i piwnica (tam¿e).

12. Mêcina
Wie, oddal. po³udn. wsch. od Limanowy 9½ kilom. Parafia w miejscu.
* Rzeb starych ko³o w. o³tarza ani na o³tarzu nie ma prócz pos¹¿ka M. B. Napisu na o³tarzu Przemienienia
nie zauwa¿y³em. Dzwonów nie ogl¹da³em.
o³tarza g³ównego w kociele w £ukowicy: Altaria unum maius ligneum tituti Beatae Virginis Mariae, cyt. za Dutkiewicz 1949, s. 130, kat. nr 70. Rzebê z £ukowicy wzmiankuj¹ ponadto: Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 112, il. 58;
M. Kornecki, O kilku zaginionych i utraconych rzebach gotyckich. Uwagi na tle dziejów sztuki redniowiecznej na
Podkarpaciu, Currenda, 1989, nr 4-6, s. 6, 9, il. 1.
274
W jesieni 2007 roku istnienia ¿adnego z tych ornatów nie uda³o nam siê potwierdziæ. Ani £epkowski, ani te¿
Tomkowicz nie zwrócili uwagi na kamienn¹ chrzcielnicê we wnêtrzu kocio³a, z dat¹ 1693, oraz dzwon na wie¿y, z roku
1752, por. KZS 1951, s. 7; Kornecki 1972, s. 325.
275
Informacja bardzo wa¿na, potwierdza bowiem istnienie jeszcze ok. po³owy XIX wieku sobót obiegaj¹cych
bry³ê zewnêtrzn¹ kocio³a. Konstrukcjê tê usuniêto b¹d to podczas pierwszej modernizacji kocio³a przeprowadzonej
w roku 1855, b¹d (co chyba bardziej prawdopodobne) dopiero dwadziecia lat póniej (w roku 1875), kiedy do prezbiterium zdecydowano dobudowaæ kaplicê i obecn¹ zakrystiê.
276
Dzwon ten zachowa³ siê do dzisiaj, pozosta³e zosta³y odlane w 1963 roku, por. KZS 1951, s. 7; Kornecki
1972, s. 325.
277
Do dzi zachowa³ siê Liber Memorabilium Ecclesiae Lukoviensis ab anno 1836, który zacz¹³ prowadziæ
ks. Aleksander Sandewicz, zob. Pietrzak, O ³ukowickich plebanach , op. cit.
278
Mowa o dzisiejszej kaplicy p. w. Krzy¿a wiêtego, znajduj¹cej siê na cmentarzu parafialnym, przebudowanej
w roku 1853 i przekszta³conej w 1953, niedawno za zmodernizowanej, z zupe³nym zatarciem cech stylowych. Kumor
natomiast, okrelaj¹c wezwanie kaplicy jako Grobu wiêtego i wiêtego Krzy¿a, odnosi jej budowê do czasu przed
1793 rokiem, ks. J. Szurowskiego okrelaj¹c jako budowniczego kaplicy, zob. Kumor 1964b, s. 96.
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R. 1367 wspomniana jest miêdzy wsiami w ca³oci lub czêci dziedzicznemi Krystyna z Mikluszowic
i synów jego (Kod. dypl. Ma³op. I, 348). W XV w. wymieniona jako Myenczyna279 (D³ugosz, Lib. ben.
II, 301). W XVI w. dziedzicami Krzeszowie280 (Morawski, S¹deczyzna II, 338, 375, 412, 441).

K o  c i ó ³ paraf. . Antoniego opata. Patron (1891) Józefa Merzewska

Wiêcej ni¿ podejrzan¹ jest powtarzana wiadomoæ o za³o¿eniu kocio³a w r. 1325 przez Wac³awa Przerêbskiego, dziedzica wsi281.
W XVI w. koció³ sprofanowany przez ró¿nowierców, plebana wypêdzi³ dziedzic wsi Sebastyan Krzesz
i to podobno kilka razy282, w r. 1555 (Morawski, S¹deczyzna II, 412) i 1564, poczem obrabowany
koció³ i zniszczywszy jego wnêtrze zajêli Aryanie na zbór, który tu by³ do r. 1604 (X. Sygañski, Z ¿ycia
szlachty s¹deckiej, str. 120-121 i ten¿e: Z hist. N. S¹cza I, 146).
Plebani: 1549-1564 X. Maciej Che³mski. R. 1605 X. Wojciech Piotrowski (Morawski, S¹deczyzna II,
405; Sygañski, Z ¿ycia szlachty s¹deckiej, str. 120-121). R. 1608 X. Jan Dusza albo Dussius (tam¿e 180,
nota)283.

279
Od 1449 roku wystêpuje w ród³ach Piotr S³upski herbu Dru¿yna, dziedzic S³upi, Krasnego, Ilmanowej i Mêciny. Po jego mierci w 1489, dobra Piotra dziel¹ miêdzy siebie jego bratankowie, zob. SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 164.
280
W roku 1511 Piotr S³upski z Ilmanowej sprzedaje za 230 florenów Janowi Krzeszowi z Mêciny ca³¹ swoj¹
czêæ w Mêcinie Dolnej wraz z folwarkiem, zob. SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 164. W roku 1524 ten¿e Jan Krzesz bierze
w zastaw od Miko³aja S³upskiego rolê w Starej Wsi Ilmanowej, wart¹ 10 florenów, na której siedzi kmieæ Szymon
Macura. W dwa lata póniej Miko³aj z Ilmanowej owiadcza, i¿ za d³ug 33 florenów odda³ w zastaw Krzeszowi z Mêciny
nastêpn¹ rolê w Starej Wsi, na której siedzi Wojciech so³tys, tam¿e, s. 165. Mêcina pozostawa³a przy Krzeszach tak¿e
i w XVII wieku (do lat potopu szwedzkiego), o czym wiadcz¹ dwa przypadki uwolnienia z poddañstwa Stanis³awa
Gardonia w 1623 roku i Marcina Koczkosza w 1626, cytowane przez Sygañskiego, a tak¿e ciêcie Abrahama Krzesza
w Nowym S¹czu, 22 marca 1641 roku, bêd¹ce wyrokiem za zabójstwo Jana Raszkowicza i obrazê Majestatu Bo¿ego
przez przestrzelenie obrazu wiêtego. Zob. Sygañski 1910, s. 121-126.
281
Historycy zaliczaj¹ Mêcinê do wsi starych, w których parafiê zorganizowano przed 1325 rokiem, zob. Rajman 1995, s. 4. Kumor sk³onny jest nawet datowaæ pocz¹tek parafii najpóniej na 2 po³. XIII wieku, Kumor 1964b,
s. 96. W XIV wieku by³a to wie królewska, która dopiero przy koñcu tego stulecia, w niewyjanionych okolicznociach,
przesz³a w rêce S³upskich, zob. Rajman 1999, s. 62. W odpisie z Liber Memorabilium Ecclesiae Mêcinensis, dokonanym 10 padziernika 1927 przez ks. Jana Grochowskiego, administratora parafii, czytamy: Erecta est Ecclesia parochialis Mêcinensis anno Domini 1325 per Illustrissimum Venceolaum Przerembski, equitem Melitensem, Campiductorem Regni Poloniae - Heredem in Mêcina. Ksi¹dz Grochowski zaznacza równoczenie, i¿: Tyle co do powstania ( )
kocio³a parafialnego w Mêcinie zanotowano przez p. ks. Micha³a Miczka plebana mêciñskiego w roku 1835. Zob.
Mêcina, gm. Limanowa. Koció³, Liber Memorabilium, opis z 1927 r., WUOZwNS, nr inw. 271. Do wsi znanych ze
róde³ do lat 1325-1327 zaliczê Mêcinê równie¿ Rutkowska-P³achciñska 1961, s. 162.
282
Po przejciu na arianizm Sebastian Krzesz zaprzesta³ p³aciæ miejscowemu plebanowi dziesiêciny, ponadto
zaj¹³ jego wyrêbisko w roku 1552. Pozwany rok póniej za powy¿sze przed s¹d duchowny w Podegrodziu, oskar¿y³
tam plebana Macieja [Che³mskiego] o niedbalstwo w s³u¿bie bo¿ej, tak ¿e ludzie bez chrztu i sakramentów wiêtych
umieraj¹, o z³e obyczaje, mianowicie, ¿e w karczmie ze zgorszeniem parafian kobiety ca³uje, ¿e wreszcie w plebanii
piwo warzy i szynkuje. Wyrok s¹dowy nie zadowoli³ ¿adnej ze stron, przeto dziedzic, wygnawszy plebana, zaj¹³ jego
dobra i sprowadzi³ z pobliskich Wielog³ów kaznodziejów ariañskich. Nakaza³ przy tym zburzyæ w kociele o³tarze, na
rodku nawy za wkopaæ prosty, drewniany krzy¿. Zagarn¹³ te¿ paramenty kocielne  trzy kielichy z patenami, poz³acan¹ monstrancjê, dzwon i bogate szaty liturgiczne. Wtedy te¿ zniszczeniu uleg³o archiwum parafialne. Zbór ariañski
funkcjonowa³ w Mêcinie do roku 1605, kiedy do zdezelowanego kocio³a powróci³ ksi¹dz Wojciech Piotrowski, wspierany bardzo przez bpa Bernarda Maciejowskiego. Zob. J. Wielek, Z dziejów Mêciny, AZL, 2004-2005, nr 19, s. 28-29.
W 1639 roku  kiedy arianie trzymaj¹ jeszcze po³owê gruntu kocielnego  zniszczona wi¹tynia zosta³a rekoncyliowana i funkcjonowa³a w tym stanie do 1680 roku. Wtedy to jeden z Krzeszów  Stanis³aw  w³asnym kosztem wystawi³
z drewna nowy koció³, konsekrowany ok. roku 1692 przez sufragana krakowskiego Stanis³awa Szembeka, zob. Kumor 1964b, s. 97-98.
283
6 padziernika 1722 prebendê dla sta³ego wikarego przy kociele w Mêcinie ufundowa³ proboszcz, ks. Jan
Orzechowski, przeznaczaj¹c na ten cel 2000 florenów. 7 marca 1739 ks. Orzechowski utworzy³ przy kociele bractwo
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, leguj¹c na ten cel nastêpne 2000 florenów, zob. Kumor 1964b, s. 97-98.
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14/9 1893284
Budynek drewniany285, bez szczególnych cech stylowych, z przodu wie¿a o cianach pionowych286. Wewn¹trz ³uk têczy okala girlanda ze skrêtów rolinnych barokowych, dobrej snycerskiej roboty, z³ocona287.
O³tarzyk w kaplicy bocznej, retabulum snycerskiej roboty, w stylu rokoko, dobrego
pomys³u i wykonania. Ma pochodziæ z kaplicy dworskiej288.
A m b o n a w kociele, drewniana, barokowa, roboty ch³opskiej289.
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 28 padziernika 1893, Dr. Tomkowicz sk³ada³
sprawozdanie z tegorocznych objazdów w swoim okrêgu i przed³o¿y³ jako objanienie kilkadziesi¹t przez siê zdjêtych
fotografij. Odnonie Mêciny omówi³: obrazki olejne na p³ótnie 4 wiêtych i 12 aposto³ów, dalej dwa barokowe wieczniki drewniane, rokokowy o³tarz w kaplicy bocznej, dwustronnie malowane skrzyd³o tryptyku w zakrystii (przedstawia
mêczeñstwo dwóch wiêtych, biskupa i kardyna³a), w kruchcie  Ecce homo z postaci¹ fundatora, malowane na
p³ótnie oraz XVII-wieczny obraz w. Jerzego. W zakrystii znalaz³o siê 10 ornatów ze starowieckich materyi, TGKGZ
1900, s. 394.
285
Wed³ug niektórych badaczy obecny koció³ w Mêcinie mia³ byæ wzniesiony ju¿ w XVI stuleciu, por. KZS
1951, s. 7; Kornecki 1972, s. 293; Brykowski, Kornecki 1982, s. 82. Boles³aw Kumor na podstawie analizy róde³
dowodzi jednak, i¿ zachowan¹ wi¹tyniê wystawi³ po 1680 Stanis³aw Krzesz, zob. Kumor 1964b, s. 97-98. Wielokrotnie odnawiany, powiêkszany i przebudowywany, przetrwa³ do naszych czasów w kszta³cie silnie zniekszta³conym,
mimo tego nie pozbawionym znacznej wartoci architektonicznej. Drewniany, konstrukcji zrêbowej, jednonawowy,
z wie¿¹ konstrukcji s³upowo-ramowej, posiada prostok¹tn¹ (przed³u¿an¹) nawê i wê¿sze prezbiterium, zamkniête od
wschodu trójbocznie. Przy pó³nocnej cianie prezbiterium znajduje siê niewielka zakrystia, za do po³udniowej ciany
nawy, w 2 po³. XVIII wieku, dobudowano okaza³¹ kaplicê kolatorsk¹. Dachy nad prezbiterium i naw¹ wspólne, o jednakowej szerokoci wiêzarów wiêby dachowej i jednakowej wysokoci kalenicy. Ze wzglêdu na mniejsz¹ szerokoæ
prezbiterium, dach nad t¹ czêci¹ kocio³a wyposa¿ony zosta³ w szeroki okap. Wiêba dachowa jest nowsza, prosta,
krokwiowo-kleszczynowa, z niewielkimi zastrza³ami podkrokwiowymi. Wie¿a-dzwonnica konstrukcji s³upowo-ramowej,
o cianach pionowych, szalowana deskami, dwukondygnacyjna, z wê¿szym piêterkiem dzwonowym. Wewn¹trz kocio³a
zachowane s¹ stropy p³askie, pokryte dekoracj¹ malarsk¹ z 1888 roku. W roku 1959 art. kons. Irena Sk¹pska przeprowadzi³a badania konserwatorskie dekoracji malarskiej. Pod malowid³ami z koñca XIX wieku nie stwierdzono starszych
fragmentów ni¿ wiek XVIII, co potwierdza porednio fakt powstania kocio³a dopiero u schy³ku XVII wieku. Por. I. Sk¹pska,
Sprawozdanie z prac badawczo-poszukiwawczych zabytkowej polichromii kocio³a w Mêcinie, WUOZwNS, nr inw.
314. roku.
286
Wed³ug zapisków z inspekcji terenowych: Koció³ drewn., obecnie w lichym stanie ( ), 10/X 1927 A.O
[Andrzej Ole]. He³m wie¿y barokowy, ca³y koció³ kryty blach¹ (lato 1932) B.T. [Bogdan Treter]. 9. VI 932. Starosta
Powiatowy donosi, ¿e przed 20 laty, na skutek znacznego pochylenia siê ciany pó³n.  zosta³ koció³ wzmocniony
szeregiem filarów wbudowanych w ciany i po³¹czonych rubami, jednak¿e nie trwa³o d³ugo to zabezpieczenie, gdy¿
ciana coraz bardziej siê pochyla i przy zamakaniu od deszczu i wody (zepsuta rynna) grozi zawaleniem.  Parafia nie
posiada funduszów na renowacjê. Zob. Mêcina, gm. Limanowa. Koció³, Liber Memorabilium, opis z 1927 r., WUOZwNS, nr inw. 271.
287
W tym kszta³cie zachowana do dzisiaj, aktualnie zdemontowana i poddawana zabiegom konserwatorskim.
288
Kaplica po³udniowa, zapewne fundacji Gostkowskich, choæ w doæ z³ym stanie, zachowa³a siê z ca³ym
autentycznym wystrojem architektonicznym, malarskim i rzebiarskim. ciany wnêtrza artyku³owane s¹ przy pomocy
pilastrów, o kapitelach rokokowych, wspieraj¹cych profilowane odcinki belkowania z wydatnym gzymsem podstropowym, prze³amuj¹cym siê nad podporami. Nastawa o³tarzowa, jednoosiowa, jednokondygnacyjna ze zwieñczeniem,
z nowszym obrazem Serca Jezusowego, wyposa¿ona zosta³a w bogaty rokokowy detal zdobniczy. Na bocznych konsolach flankuj¹cych retabulum ustawiono dwie rokokowe figury wiêtych jezuickich: Franciszka Ksawerego i Wincentego
a Paulo. Wyposa¿enia wnêtrza dope³nia rokokowy krucyfiks oraz zniszczony obraz w. Onufrego. Kaplica i jej rokokowe
wyposa¿enie wymaga podjêcia pilnych prac konserwatorskich.
289
W rzeczywistoci, zachowana do dzi ambona jest prowincjonalnym dzie³em stolarstwa i snycerstwa rokokowego. Wieloboczny, kielichowaty korpus zdobi¹ niemal pe³noplastyczne figury czterech Ewangelistów. W zaplecku
pod baldachimem, flankowanym dwoma wolutami, znajduje siê obraz Chrystusa Dobrego Pasterza. Ca³oæ jest dzie³em
z 2 po³. XVIII wieku.
284
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Obrazy.
 Skrzyd³o tryptyku wisi w zakrystyi, wys. 1.45 m. szer. 0,98 m. Deska dwustronnie malowana. Strona g³ówna (przy tryptyku otwartym): s. Rodzina z . Ann¹ i starcem,
mo¿e Joachimem; zajmuj¹cy zw³aszcza widok wnêtrza mieszkalnego i ró¿nych sprzêtów. Poznaæ mo¿na dobry rysunek i draperye poprawnie pomylane, ale ca³y obraz
licho przemalowany olejno. Strona odwrotna (przy o³tarzu zamkniêtym): mêczeñstwo kilku wiêtych. Biskup ciêty le¿y na ziemi w kapie. G³owê jego nios¹ na lancy
i t³um j¹ zniewa¿a. Ksiêdza czerwono ubranego, zap. pra³ata, prowadz¹ na ciêcie.
Zajmuj¹ce s¹ typy ludzkie, stroje, akcesorya i szpilkowe drzewa krajobrazu (rzecz
muzealna)290.
 . Wawrzyniec, Roch, Sebastyan i Anna samotrzecia, obrazek olejny na p³ótnie, powieszony w prezbiteryum291. Malowanie poprawne, ramka drew. barokowa.
 Ecce homo obraz olejny na p³ótnie, wisi w kruchcie292. Postaci wielkoci nadnaturalnej;
u do³u klêczy na mniejsz¹ skalê malowany fundator, ubrany ciemno, z brod¹, z ró¿añcem w rêku. Obok niego herb (?) w okoleniu
liter S D D Z. Rama barokowa, czarna293.
 12 Aposto³ów w 12 obrazkach miniaturowych, olejnych na p³ótnie, zawieszonych na
cianach prezbiteryum. Maj¹ pochodziæ z kaplicy dworskiej294.
 Cuda . Jana Kantego, obraz w kociele, malowanie s³abe, wiek XVIII295.
 . Stanis³aw Kostka, obraz w o³tarzu kaplicy bocznej, póna licha kopia z obrazu podobno rzymskiego296.
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 61, 62. Wzmiankowany obraz, bêd¹cy niegdy istotnie kwater¹ skrzyd³a doæ
okaza³ego tryptyku, zawieszony jest dzi na po³udniowej cianie prezbiterium. Na awersie znajduje siê przedstawienie
Rodziny Marii, za na rewersie Mêczeñstwo nierozpoznanych wiêtych. W lewym naro¿niku awersu widnieje malowany
kartusz z herbem Rogala. Tablicê wzmiankuj¹: KZS 1951, s. 7, il. 23; Kornecki 1972, s. 294. Chrzanowski, Kornecki
1982, s. 293-294, zaliczyli obraz z Mêciny do schy³kowej fazy adaptacji motywów szko³y naddunajskiej i datowali
ca³oæ na ok. po³. XVI wieku. Tablica by³a konserwowana po raz pierwszy w roku 1961 przez art. kons. E. Pilitowsk¹,
WUOZwNS, nr inw. 1799, po raz drugi  w 2005  przez art. kons. Dorotê W¹chalsk¹-Konik, WUOZwNS, nr inw. 5563.
291
W istocie s¹ to cztery odrêbne obrazy olejne na p³ótnie, zawieszone na pó³nocnej cianie prezbiterium,
z przedstawieniami w. Wawrzyñca, w. Rocha, Mêczeñstwa w. Sebastiana i w. Anny Samotrzeæ, oprawione w bogate,
a¿urowe ramy rokokowe, pokryte foli¹ srebrn¹. Obrazy te by³y konserwowane w roku 1975 przez art. kons. Józefa
Furdynê, WUOZwNS, nr inw. 1649, 1652.
292
Obecnie obraz ten zawieszony jest na pó³nocnej cianie prezbiterium, nad wejciem do zakrystii.
293
Obraz oprawiony jest w okaza³¹ ramê manierystyczn¹, zdobion¹ plastycznymi kaboszonami. W kompozycji
nie sposób jednak  mimo doæ dobrego stanu jej zachowania  dostrzec wzmiankowanej tu postaci fundatora, herbu
i monogramu.
294
Zachowane, zawieszone wysoko pod stropem prezbiterium. W rzeczywistoci s¹ to ca³opostaciowe przedstawienia 11 aposto³ów i Chrystusa. Obrazy by³y konserwowane w roku 1975 przez art. kons. Józefa Furdynê, WUOZwNS, nr inw. 1650.
295
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 60, 63. Obecnie obraz zawieszony jest w przedsionku pod wie¿¹. Kompozycja
malowana jest na desce, oprawiona w bogat¹ manierystyczn¹ ramê z dekoracyjnym zwieñczeniem, skomponowanym
ze splotów ornamentu okuciowego i kartuszowo-zawijanego. W czêci centralnej ukazano postaæ b³. Jana Kantego,
za w owalnych medalionach, umieszczonych w czterech naro¿nikach oraz w zwieñczeniu, ukazano Cuda b³. Jana
Kantego. Obraz z Mêciny, powsta³y najpewniej jeszcze w 1 po³. XVII wieku, por. KZS 1951, s. 8, il. 26, nale¿y do
rzadkich przyk³adów przedkanonizacyjnych przedstawieñ patrona Uniwersytetu Jagielloñskiego. Obraz (wraz z ram¹)
by³ konserwowany w roku 1978 przez art. kons. Zofiê Medweck¹, WUOZwNS, nr inw. 1654.
296
Obraz, zwieszony obecnie na pó³nocnej cianie prezbiterium, oprawiony jest w bogat¹, a¿urow¹ ramê, utrzyman¹ w stylu empire. W dolnej czêci kompozycji znajduje siê ³aciñska inskrypcja wskazuj¹ca, i¿ wizerunek zosta³
290
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 . Jerzy na koniu, obraz olejny na p³ótnie, niez³e malowanie, mo¿e z XVII w. Zawieszony w kruchcie297.
 w i e c z n i k i dwa wielkie drewniane na ziemi stoj¹ce przed w. o³tarzem, podobne do
spi¿owych z h. Rogala przed w. o³tarzem k. . Barbary w Krakowie298. Dobra snycerska robota
barokowa299.
Ornatów ok. 10 ze starych tkanin jedwabnych. Jeden z ³adn¹ kolumn¹ haftowan¹ w kwiaty
jedwabne kolorowe na tle srebrnem300.
Dzwony
1) najwiêkszy z napisem w 2 wierszach:
Sit nomen domini benedictum  me fecit
A. W. Gedani 1711301
2) z XVII w.302 z d³ugim napisem*
Ogrodzenie cmentarza kocielnego ma 2 bramy murowane, a na nich umieszczone tablice
marmurowe czarne z epitafiami. Na jednej napis na czeæ Wincentego Gostkowskiego +1816.
Na drugiej napis pamiêci rodziców Stanis³awa Gostkowskiego pos³a 1754 r. wojskiego sandom. i Jadwigi z Paszyców, po³o¿y³ Wincenty Gostkowski303.
*

Z powodu trudnego przystêpu nie da³ siê odczytaæ.

namalowany na podstawie orygina³u rzymskiego, powsta³ego podczas przeniesienia relikwii w roku 1715. Obraz by³
konserwowany w roku 1975 przez art. kons. Józefa Furdynê, WUOZwNS, nr inw. 1648. Konserwator ten przeprowadzi³ równie¿ zabiegi konserwatorskie obrazu w. Tekli, z XVIII wieku, pochodz¹cego z kocio³a w Mêcinie, WUOZwNS,
nr inw. 1653.
297
Obecnie zawieszony nad wejciem do kaplicy bocznej. Cechy stylistyczne, zw³aszcza elementy architektury
i pejza¿u w tle, wskazuj¹, i¿ obraz powsta³ w 2 po³. XVIII wieku.
298
Tomkowicz ma tu na myli br¹zowe wieczniki odlane w Norymberdze w 1598 roku, sygnowane przez
Melchiora Nurmbergera, por. Katalog zabytków sztuki, t. 4, Miasto Kraków, cz. 2, Kocio³y i klasztory ródmiecia 1,
pod red. A. Bochnaka i J. Samka, Warszawa 1971, s. 99, il. 848.
299
Obecnie wycofane z u¿ytku, jeden przechowywany w sk³adziku nad zakrysti¹, drugi na strychu w wie¿y.
300
¯aden z tych ornatów nie zachowa³ siê, nie wymienia ich ju¿ nawet KZS 1951.
301
Zachowany do dzisiaj, zawieszony na drewnianej wie¿y-dzwonnicy, wzmiankowany przez: KZS 1951, s. 8;
Kornecki 1972, s. 294. Monogram A. W. wskazuje na dzie³o gdañskiego ludwisarza Absalona Wittwercka, por. Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 464. Absalon Wittwerck nale¿a³ do s³ynnej rodziny ludwisarzy gdañskich, czynny by³ od
1664 do 1722 roku, nieco póniej dzia³ali tak¿e dwaj jego synowie  Micha³, mistrz w latach 1700-1732 i Beniamin
(urodzony w roku 1666, zmar³ ok. 1730). Z warsztatu Wittwercków prócz dzwonów wychodzi³y te¿ ozdobne lufy armatnie, jak choæby dzia³o odlane przez Beniamina w roku 1712 dla króla Augusta II Sasa, por. J. Samek, Polskie rzemios³o
artystyczne. Czasy nowo¿ytne, Warszawa 1984, s. 232-233.
302
Tego dzwonu nie ma ju¿ dzisiaj w kociele.
303
Ogrodzenie w tym kszta³cie, oraz dwie bramy z marmurowymi tablicami w trójk¹tnych szczytach, zachowa³y
siê do dzisiaj. Jednak inskrypcje  ze wzglêdu na proces wietrzenia marmuru dêbnickiego  s¹ ju¿ dzi nieczytelne.
We wnêtrzu kocio³a, na pó³nocnej cianie prezbiterium, osadzone jest marmurowe epitafium z herbami Gozdawa
(kartusz z siedmiopa³kow¹ koron¹) i Topór (kartusz z koron¹ piêciopa³kow¹) oraz tekstem:
KAROL Br. GOSTKOWSKI
ur. r. 1810 um. 1867
i JZABELA [sic] z SZO£AYSKICH Br. GOSTKOWSKA
ur. r. 1827 um. 1869
prosz¹ o westchnienie do Boga.
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Dawniejszy opis kocio³a.
W o³tarzu po prawej w. Antoni i herb Rogala w otoczeniu liter
Obraz wisz¹cy zaprzeciw kaplicy . Stanis³awa, bardzo piêkny
z XVII w. z monogramem
*
(£epkowskiego noty rêk. 1851 r.

13. Mszana dolna
Miasteczko304, oddal. zach. zach. po³udniowe od Limanowy 23 kilom. Parafia w miejscu.

Pocz¹tek osady i pocz¹tek miasta nieznany305. D³ugosz wymienia Mszyana miêdzy miejscowociami
nale¿¹cemi do uposa¿enia pierwotnego klasztoru Cystersów w Szczyrzycach, a zabranemi ok. r. 1380
przez Ludwika wêg.306 (Lib. ben. III, 438). Jeli prawd¹ jest wiadomoæ o ufundowaniu i uposa¿eniu
parafii w r. 1345 przez Kazimierza W. (patrz ni¿ej: Koció³ paraf.) to musia³a wtedy M. byæ w³oci¹
królewsk¹ (Zakrzewski, Najdawniejsze dzieje Szczyrzyca, Rozpr. Ak. Um. Wydz. histor. filoz. II, XVI,
62). Czêæ zabudowañ ko³o kocio³a, plebaniê, karczmê, ratusz, pocztê i szko³ê nazywaj¹ Mieciskiem307. Tu by³o miasto pierwotne, zwane te¿ Rosenberg (£epkowski  Jerzmanowski, Podró¿ po Galicyi, Bibl. warsz. 1850 tom III, 194). R. 1505 M. nale¿y do starostwa nowotarskiego (Morawski, S¹deczyzna II, 379), ale potem by³o osobne starostwo niegrodowe308, które 1761 dzier¿y³ Ignacy Zboiñski,
a w r. 1770 obejmowa³o Miecisko i kilka wsi. R. 1767 rz¹d austr. sprzeda³ starostwo Piotrowi Wodzickiemu309 (S³own. geogr.). Rosenberg mieli zniszczyæ Szwedzi (£epkowski  Jerzmanowski j.w.). W naszych czasach w³acicielami obszaru dworsk. byli: Albin Korytowski, a po nim January Struszkiewicz
[Stró¿kiewicz] (S³own. geogr.).
S¹ tu tartaki, oraz m³yn do mielenia koci (S³own. geogr.).

* Tych dwóch przedmiotów nie widzia³em w r. 1893. Obraz bardzo piêkny z XVII w. to mo¿e to 4 wiêci,
obrazek wisz¹cy w prezbiteryum, na którym tylko monogramu siê nie dopatrzy³em.
£epkowski i Jerzmanowski okrelaj¹ w roku 1849 Mszanê jako wie, £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 194.
Przyjmuje siê, i¿ miasto Mszana lokowane by³o przez króla ok. 1346 roku. Domniemana jest ponadto faza
lokacyjna wczesna (przed rokiem 1346), odnosz¹ca siê do wsi Mszana, której istnienie potwierdza dokument Kazimierza Wielkiego z 1365 roku, zezwalaj¹cy so³tysowi Mszany dawno osadzonej na prawie magdeburskim na lokacjê wsi
Mszana Górna. Krasnowolski wskazuje w tym przypadku na niejednoczesnoæ lokacji wiejskiej i miejskiej, na co wskazuj¹ te¿ ró¿ne jednostki miary zastosowane przy rozmierzaniu granic oraz centrum miasta. Z faz¹ polokacyjn¹ wi¹¿e
siê natomiast rych³y upadek m³odego miasta, którego centrum osadnicze ju¿ w 1409 roku okrelane jest jako Miecisko  a wiêc miejsce po miecie. Na podstawie ladów osadniczych, Krasnowolski przyjmuje, i¿ rynek owego miasta
by³ kwadratem o boku 200 stóp, tj. ok. 66 metrów, natomiast centrum osadnicze okrela na 4 x 4 sznury, tj. 200 x 200
metrów, zob. Krasnowolski 2004, s. 136-139, il. 98-99.
306
Zob. przyp. nasz 139.
307
Kiryk uwa¿a, i¿ powstanie parafii w Mszanie Dolnej nast¹pi³o równoczenie z lokacj¹ osady miejskiej, za³o¿onej na obszarze wsi królewskiej. Osada ta, wed³ug aktu z 1409 roku, nosiæ ju¿ mia³a nazwê Miecisko. Nie wiadomo
jaki osi¹gnê³a finalnie poziom rozwoju, ostatecznie bowiem zanik³a, ale jeszcze w koñcu XVI wieku ¿ywa by³a w Mszanie tradycja funkcjonowania owego miasteczka, gdy¿ wizytatorzy z 1595 i 1596 roku zapisali tê miejscowoæ jako: villa
Mszana quondam oppidum, Kiryk 1980, s. 380. Pierwotny koció³ drewniany p.w. Wniebowziêcia Najwiêtszej Marii
Panny zlokalizowany by³ wród cmentarza grzbalnego, na zapleczu po³udniowo-zachodniego bloku zabudowy przyrynkowej, Krasnowolski 2004, s. 138, il. 98.
308
W po³. XVII wieku Mszana wchodzi w sk³ad dóbr królewskich dzier¿awionych przez Micha³a z Zakliczyna
Jordana, Lustracja 1659-1664, s. 91-94. Przez ca³y wiek XVIII nale¿a³a nastêpnie do Terakowskich, wpierw Jana 
stolnika zakroczymskiego, nastêpnie jego syna Gabriela  pisarza grodzkiego krakowskiego, £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 195.
309
Pomy³ka pisarska Tomkowicza, gdy¿ S³ownik geograficzny sprzeda¿ tê datuje na rok 1797 (zob. SGKP, t. 6,
s. 782), za Kaleciak 1986, s. 17  na rok 1798.
304
305
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K o  c i ó ³ paraf. . Micha³a arch. Patron: Henryk hr. Krasiñski.

Wed³ug przywilejów dochowanych w oryg. w konsystorzu tarnowskim a w kopii na miejscu310, koció³
paraf. za³o¿y³ i uposa¿y³ Kazimierz W. w r. 1345311 (£epkowski  Jerzmanowski j.w.). Wed³ug innej
wersyi za³o¿ycielami Pieni¹¿kowie; filiami by³y: Niedwied i Olszowa (?) i nale¿a³a tu tak¿e prebenda
we wsi Mszana górna, zniesiona po powodzi 1813 r. R. 1689 nabyto tu o³tarz Przemienienia Pañsk. ze
zburzonego kocio³a . Anny w Krakowie312 (X. Bukowski, Koció³ . Anny. Biblioteka Krak. Nr 17).
Plebani313: r. 1593 Gabryel Nobrzyn Rzuchowski (S³own. geogr.). R. 1642-1683 J. Kazimierz Be³za,
sekret. W³adys³awa IV i kapelan król., a tak¿e proboszcz w Mylenicach (patrz ni¿ej: Dawny opis
kocio³a).

27/8 1895314
Budynek murowany315, w stylu niby gotyckim, niedawno wystawiony przez budowniczego
Wdowiszewskiego z Krakowa316. Wewn¹trz jeszcze nie wykoñczone urz¹dzenie317.
310
Kopia ta wpisana zosta³a w inwentarz kocio³a, za³o¿ony w roku 1594, a z uwierzytelnionego zapisu wynika³o, i¿ przy akcie nadania obecni byli: Venerabilis Joan. Wolbran, J. U. D. Praepositus Ecclesiae S. Nicolai extra muros
civitatis Cracov., Gustaw Zieman Scholast. Msticoriens. in Paienczno Praebendarius Eccles. s. Geronidis ad Cracoviam. W 1595 roku do parafii in oppido Msana nale¿a³y wsie: Mszana górna, dolna, Mieciska, S³omka, £ostówka,
£entowe, Witów, Niedwied, Konina, Poremba, Olszówka, Raba, Glisne, Kasinka  zob. £epkowski, Jerzmanowski
1850, s. 195.
311
Kiryk podaje, i¿ wzniesienie kocio³a i uposa¿enie plebana w Mszanie Dolnej dokona³o siê za spraw¹ Kazimierza Wielkiego w 1346 roku, prawdopodobnie równolegle z pocz¹tkami miejskiej osady Miecisko, która lokowana na
obszarze wsi królewskiej, póniej zanik³a, zob. Kiryk 1980, s. 380.
312
Przy rozbiórce krakowskiego kocio³a w. Anny daj¹cy siê jeszcze u¿yæ materya³ i niektóre sprzêty pozostawiono, o³tarze za do innych kocio³ów odst¹piono. I tak wielki o³tarz sprzedano do Wojnicza za 66 z³r. 20 gr., o³tarz
N. Panny Maryi do ¯ywca za 275 z³r., o³tarz przemienienia Pañskiego do Mszczany [sic] za 388 z³., w. Joachima do
Niedwiedziej Poremby za 5000 z³., mensê do Igo³omii. Za o³tarz w. Krzy¿a do Dembicy [sic] wziêto 220 z³., zob.
J. Bukowski, Koció³ akademicki w. Anny. Monografia historyczna, Biblioteka Krakowska, nr 17, 1900, s. 30 wraz
z przyp. 1.
313
Wed³ug £epkowskiego i Jerzmanowskiego, probostwo tutejsze otrzymywali znamienici w zawodzie naukowym i politycznym mê¿owie, a mianowicie akademicy krakowscy. Pierwszym proboszczem w Mszanie by³ w 1546 roku
Mateusz de Jas³o. Nastêpnie, w latach 1602-1612, Fr¹czkowicz Joannes praep. s. Leonardi Casmiriae et plebanus in
Lubieñ. Kolejno: Skrobkowicz Joannes phil. Doct. ab a. 1622. Morenda Gabriel J. U. Doct. (zmar³ w 1644). Górski
Jacobus J. U. D. (profesor prawa i rektor Akademii Krakowskiej), Can. Cat. Cra. Decanus Ska³ensis Colleg. Om. SS.
Crac. Canon. Prothonotarius apostol. 1642 resignavit. Jod³owski Stanislaus (autor panegiryków ³aciñskich) J. U. Doc.
Can. Cat. Praemysl. Curatus in Krzywcza, et Strachocin in Mszana, Regalin et Olszówka 1684-1710. Be³za Casimirus
sekr. króla W³adys³awa IVgo, kapelan królewski, Praepo. in Mylinicze, tutaj proboszcz od 1642-1683. Josephus de
Zakliczyn Jordan Ca. Crac. Cat. Archidia. Sandecen. in Podegrodzii Niegowic praepo. in Mszana parochus ab 17101718 resignavit. Markiewicz Josephus de Slupnice natus Casimiriae J. U. D. et Philo. Can. Coll. Sandecensis et
Cielecens. Decanus Tymbar. Paroch. in Mszana 1757-1801, zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 195-196.
314
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Mszanie Dolnej, poda³ informacje o dwóch obrazach przeniesionych z kocio³a starego (w.
Micha³ oraz Zaniêcie NMP), a tak¿e du¿ym Ukrzy¿owaniu, tymczasowo zawieszonym w o³tarzu bocznym, TGKGZ
1900, s. 423.
315
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 65. £epkowski i Jerzmanowski zastali w Mszanie Dolnej koció³ drewniany, który
opisali nastêpuj¹co: Koció³ drewniany, z tak¹¿ wie¿¹; z kilku przybudowañ z³o¿ony, stanowi ca³oæ niezmiernie oryginaln¹ i niesymetryczn¹; dzi w nader z³ym znajduje siê stanie, £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 195.
316
Budowê nowego kocio³a w Mszanie, wznoszonego na miejscu starego, rozpocz¹³ ks. Jakub Jankowski
w roku 1891, wed³ug projektu Wincentego Juliusza Wdowiszewskiego (starszego brata Jana Kacpra Wdowiszewskiego 1853-1904, kustosza a póniej dyrektora Muzeum Techniczno-Przemys³owego w Krakowie). Urodzi³ siê w Krakowie w roku 1849. W 1870 ukoñczy³ Instytut Techniczny w Krakowie, nastêpnie pracowa³ jako technik rz¹dowy. Od 1886
roku by³ inspektorem budownictwa miejskiego w Krakowie, a w latach 1886-1887 sekretarzem Towarzystwa Technicznego w Krakowie. W roku 1899 zosta³ prezesem tego Towarzystwa. By³ cz³onkiem Komisji Historii Sztuki Akademii
Umiejêtnoci, a od 1900 roku dyrektorem budownictwa miejskiego w Krakowie. Zmar³ w Krakowie w roku 1906, por.
S. £oza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, 324.
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Dwa skromne o³tarze boczne, barokowe, przeniesione ze zburzonego318.
Obrazy
 . Micha³ depc¹cy szatana, rodek tryptyku ma³ych rozmiarów. Malowanie na desce,
olejne, wcale szlachetne, ju¿ w duchu renesansu. S. Micha³ stoi pod ³ukiem bramy
architektonicznej319. T³o z³ocone, subtelnie grawirowane ostrem narzêdziem we wzór
plecionkowy z kó³ek z³o¿ony320. Rama stara oryginalna, z³ocona z podobnym
grawirunkiem. Tymczasowo ustawiony na prowizorycznym w. o³tarzu.
 Zaniêcie M. Boskiej, rodek tryptyku, zawieszony na cianie w kociele321. Wys. ok.
1.50 m., szer. ok. 1.30 m322. Na drzewie malowanie, jak siê zdaje olejne, wcale dobre
i poprawne. T³o z³ocone, wyt³aczane we wzór. Doko³a M.B. kilkanacie postaci aposto³ów323. Obraz mocno zniszczony, podziurawiony gwodziami324.
317
Wed³ug napisu w przedsionku pod wie¿¹ polichromiê wnêtrza wykonano w latach 1918-1920, staraniem
ówczesnego proboszcza ks. Józefa Stabrawy i parafian. Autorem dekoracji by³ artysta malarz Juliusz vel Julian Makarewicz (1854-1936), por. I. Bal, Makarewicz Juliusz (Julian), [w:] SAP, t. 5, Warszawa 1993, s. 251-253. Jak s³usznie
zauwa¿aj¹ Chrzanowski i Kornecki, polichromia w kociele w Mszanie Dolnej nale¿y do najefektowniejszych prac
Makarewicza. Obserwujemy w niej trawestowanie i stylizowane w¹tków secesyjno-m³odopolskich w duchu historyzmu; niew¹tpliwie du¿y wp³yw mia³y nañ odkrycia sandomierskie, inspiruj¹ce go zdobnictwem bizantynizuj¹cym, Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 549.
318
Dzi ju¿ ich nie ma w kociele, w latach I wojny wiatowej zosta³y zast¹pione architektonicznymi retabulami
o³tarzowymi utrzymanymi w duchu neogotyckim.
319
Aktualnie obraz podawany jest zabiegom konserwatorskim. Prace prowadzi art. kons. Agnieszka Chojkowska-Sawicka w Krakowie. Na podstawie wspó³czesnej fotografii, wykonanej przed bie¿¹c¹ konserwacj¹, obraz wydaje
siê byæ ju¿ dzie³em powsta³ym w pocz. XVII wieku. Kompozycja zamkniêta jest renesansow¹ arkad¹, a skrzyd³a
Micha³a Archanio³a nachodz¹ na jej przy³ucza ukazane w naro¿nikach. Draperie szat wiêtego, ukazanego dynamicznie,
podczas walki z szatanem, posiadaj¹ ju¿ stylizacjê zdecydowanie nowo¿ytn¹. Byæ mo¿e jest to tylko efekt dawnej konserwacji, przeprowadzonej ok. 1920 roku przez Juliana Makarewicza. Tomkowicz ogl¹da³ tablicê w stanie autentycznym,
na d³ugo przed t¹ restauracj¹.
320
Rama obrazu zdobiona jest grawerowanym i z³oconym ornamentem plecionkowym oraz dekoracj¹ plastyczn¹ w postaci wyd³u¿onych, manierystycznych rautów, wskazuje na jej powstanie w pocz. XVII stulecia. Wszystko to
sprawia, i¿ obraz w. Micha³a Archanio³a uznaæ nale¿y za pozosta³oæ niezachowanej, manierystycznej nastawy o³tarzowej, ufundowanej najpewniej w pocz¹tkach XVII stulecia.
321
Obraz doæ wczenie doczeka³ siê opracowania monograficznego, por. J. Szablowski, Zaniêcie Matki Boskiej, obraz cechowy z pocz¹tku w. XVI w Mszanie Dolnej, PKHS, t. 7, 1937-1938, s. 7-16., il. 4-5. Badacz ten po
przedstawieniu szerokiej analizy ikonograficznej i stylistycznej kompozycji, uzna³ tablicê za odleg³y przyk³ad oddzia³ywania rodkowej czêci poliptyku mariackiego Wita Stwosza, za w kategoriach kompozycyjnych wskaza³ na podobieñstwa ze rodkow¹ scen¹ tryptyku bodzentyñskiego, fundacji biskupa Jana Konarskiego. Wród bli¿szych analogii
wymieni³ obraz Zaniêcia Matki Boskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz obraz o tym samym temacie na
plebanii w Chodowie w powiecie miechowskim, tam¿e, s. 14-15, il. 7-8, 10. Ostatecznie uzna³ tablicê z Mszany za
dzie³o ³¹cz¹ce siê pod wzglêdem stylistycznym z o³tarzem bodzentyñskim i szeregiem obrazów wokó³ niego zgrupowanych, których powstanie  z ma³ymi wyj¹tkami  przypada na pierwsz¹ æwieræ w. XVI i które wysz³y z krakowskiego
rodowiska artystycznego, tam¿e, s. 16; por. tak¿e KZS 1951, s. 8, il. 22. Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 157-158,
il. 85, nawi¹zuj¹c do pogl¹du Szablowskiego, uznali obraz z Mszany za dzie³o warsztatu Marcina Czarnego. Zaniêcie
z Mszany wzmiankuje równie¿ Gadomski 1995, s. 27, nie zalicza jednak tej kompozycji  co oczywiste (przede wszystkim ze wzglêdu na doæ nik³e walory artystyczne kompozycji i odmienny charakter maniery indywidualnej)  do krêgu
dzie³, które wyjæ mog³y z warsztatu b¹d to samego Marcina Czarnego, b¹d jego syna Miko³aja, por. Gadomski
1995, s. 59-65.
322
Wymiary kompozycji w wietle ram wynosz¹: 158 x 128 cm.
323
Zbli¿ona formu³a ikonograficzna znana jest z kilkunastu ma³opolskich przedstawieñ Zaniêcia Matki Boskiej, które niemal bez wyj¹tku powsta³y w latach 1510-1530, por. Gadomski 1995, s. 26-27, il. 20, 21, 34, 78, 79, 121,
161, 217.
324
Wed³ug zapiski terenowej (najpewniej Bogdana Tretera) z 1928 roku: Obraz 1). Zaniêcie N. P. Marii i 2). w.
Micha³a zrestaurowa³ Makarewicz [Julian]. Inform. ks. prob. z Mszany Dol. Zob. Mszana Dolna. Koció³  wypisy
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K r u c y f i k s wielki, rzebiony z drzewa, piêkny, ze zniesionego kocio³a (ma byæ u¿yty
w têczy kocio³a nowego)325.
Ornaty
 Bia³y, uchodz¹cy za najstarszy, z fundacyi rzekomo Kazimierza W. Wspania³a tkanina
srebrna i z³ota w kwiaty stylizowane326. Wiek XVII (muzealny)*.
 Zielony. Boki z grubego sztywnego adamaszku zielonego. Kolumny t³o haftowane srebrem; na kolumnie i bokach bogaty haft jedwabny w kwiaty kolorowe. Bardzo piêkny, dobrze zachowany. Wiek XVII327.
 Czerwony. Kolumna, jak poprzedniego, boki z adamaszku czerwonego we wzór granatu, tkanina cenna stara. Wiek XVI328.
 Czerwony. Kolumna na tle srebrnem haftowane kwiaty jedwabne kolorowe; boki z rypsu cienkiego czerwonego jedwabnego, na którym s¹ haftowane z³otem kwiaty stylizowane329.
Na strychu maj¹ byæ jeszcze sprzêty330, obrazy i ornaty ze zniesionego kocio³a331.
Dzwony stare maj¹ byæ, ale ich widzieæ nie mog³em dla braku czasu.
Archiwum kocielne ma byæ; nie widzia³em.
Z dawnych opisów.
Koció³ drewniany z tak¹¿ wie¿¹. W. o³tarz ozdobny w rzeby mieci piêkny obraz na tle z³oconem,
redniowieczny: Zaniêcie N. Maryi P. U spodu tego obrazu wyobra¿enie dwóch klêcz¹cych ksiê¿y. Po
lewej stronie ksi¹dz z siw¹ brod¹, z herbem ... i doko³a herbu litery: J. C. B. P. A. P. M. S. R. M. S. a.
1681, co znaczy: J. Casimirus Be³za (by³ sekretarzem W³adys³awa IV, kapelanem król. prepozytem
mylenickim i proboszczem tutejszym 1642-1683); po prawej stronie portret ksiêdza z h. Poraj i literami: J. Z. N. C. M. r. 1681**, co mo¿e oznacza: Jospehus Zb³udzki, parochus niedwiedziensis. Oni obaj
zap. o³tarz sprawili332.
Obraz Trzej Królowie, po prawym boku o³tarza, malowany w sposobie bizanckim***.
* W r. 1895 mówiono, ¿e bêdzie z³o¿ony w Muzeum dyec. w Tarnowie.
** Tych postaci donatorów i dat oraz liter doszukaæ siê nie mog³em i nikt z miejscowych o nich nie wiedzia³.
*** Podobno zabrane do Tarnowa do Muzeum dyecez. (relacya X. Proboszcza).
archiwalne, opis kocio³a z 1928 r., WUOZwNS, nr inw. 282. Aktualnie obie tablice poddawane s¹ ponownym zabiegom konserwatorskim, które prowadzi w Krakowie art. kons. Agnieszka Chojkowska-Sawicka.
325
Zachowany do dzisiaj, zawieszony w kruchcie pod wie¿¹ kocieln¹, znacznych rozmiarów i niez³ej wartoci
artystycznej, jednak pochodz¹cy zapewne dopiero z 1 po³. XIX wieku.
326
Zachowany w sk³adziku nad zakrysti¹.
327
W sk³adziku nad zakrysti¹ zachowa³ siê jeden ornat zielony, ale pochodz¹cy z 1 po³. XVIII wieku.
328
Tego ornatu dzi ju¿ nie ma.
329
Zachowany w sk³adziku nad zakrysti¹.
330
£epkowski i Jerzmanowski notuj¹ ponadto: Now¹ chor¹giew, przedstawiaj¹c¹ górali u stóp Maryi, malowa³
Stolarski z Mylenic; prêdzej koloryt, ani¿eli rysunek, za zaletê tego malowid³a poczytaæ mo¿na, oraz w mieszkaniu ks.
proboszcza ( ) olejno na p³ótnie malowany obraz S¹d Salomona pêdzla A. Grzymiñskiego. Jest to lichy malarz
z Kalwaryi, zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 197.
331
Wed³ug zapiski terenowej (najpewniej Bogdana Tretera) z 1928 roku w kociele by³y nadal 2 ornaty z XVII w.
Zob. Mszana Dolna. Koció³  wypisy archiwalne, opis kocio³a z 1928 r., WUOZwNS, nr inw. 282.
332
Fragment ten, za £epkowskim i Jerzmanowskim, cytuje równie¿ Szablowski, s³usznie domylaj¹c siê, i¿
zarówno postacie dwóch klêcz¹cych ksiê¿y, monogramy, jak i datê nale¿y odnosiæ do nowszej nastawy o³tarzowej,
w któr¹ wstawiony zosta³ starszy obraz pónogotycki, por. Szablowski, Zaniêcie Matki Boskiej, obraz cechowy ,
s. 11.
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Chrystus na krzy¿u wraz z ca³ym bocznym o³tarzem wziêty w r. 1813 z zatopionej kaplicy . Anny.
Nad zakrysty¹ wielki sk³ad rzeb, obrazów, aparatów kocielnych i chor¹gwi kocielnych. Wiele z nich
warto odnowiæ, zw³aszcza obrazy.
Miêdzy paramentami ornat przerabiany nici¹ z³ot¹ i srebrn¹ i dosyæ dobrze zachowany, ma byæ darem
Kazimierza W. (?)
Dzwon wiêkszy ma napisy: M. Jacob Frlicher (?) vixi: nunc auctus (?) mors mihi facta bona est. Na
wieszadle (?) dzwonu na miedzianej blasze wyryte: Anno Dni MDCX die XVIII Januarii benedictus (?)
in honorem beatissimae Virg. Mariae parocho. Rdo. Jacobo Gorski i u. d. ecles. (s.) coltae (s.) om. SS.
Crac. custode Dzwon mniejszy ma legendê: Ave Maria gratia itd..
Dzwon z r. 1610 lany przez Jakuba Erlichera (Ko³aczkowski, Wiadomoci tycz¹ce siê przemys³u i sztuki, str. 410).

Dwór dzisiejszy333, nad rzek¹ Mszan¹ nieco ni¿ej
wpadaj¹c¹ do Raby, niedaleko stacyi kolei ¿elaznej, a opodal od miasteczka, stoi widocznie na starych substrukcyach
fortyfikacyjnych i musia³ tu niegdy byæ zamek lub dwór
obronny334.

14. Niedwied
Wie, oddal. po³udn. zach. od Limanowy 20 kilom. Parafia w miejscu.

Dawniej: Miedwied, czasem tak¿e Niedwiedzia Porêba.
Wed³ug D³ugosza pierwotnie w³asnoæ Cedrona Gryfity335, który w³¹czy³ j¹ do uposa¿enia Cystersów
w Ludzimierzu a potem w Szczyrzycach (Lib. ben. III, 438). Nastêpnie w koñcu XV w. i r. 1505 w³asnoæ królewska, nale¿a³a do starostwa nowotarskiego336 (Zakrzewski, Dzieje Szczyrzyca. R. Ak. Um.
histor. fil. II, XVI, 64; Morawski, S¹decz. II, 373). R. 1533 zbudowali tu zameczek drewniany rozbójnicy; przeciw nim musiano wys³aæ oddzia³ zbrojny, który zameczek zniszczy³. R. 1607 Sejm da³ wie
Sebastyanowi Lubomirskiemu kaszt. wojn. i ¿upn. krak. w zamian za szyb solny w Lednicy337 (S³own.

Zachowany do dzi dwór w Mszanie Dolnej zosta³ zaprojektowany przez architektów W³adys³awa Adolfa
Koz³owskiego (1859-1925) oraz Apoloniusza Paw³a Nieniewskiego (1856-1922), por. £oza, Architekci i budowniczowie , s. 380. W 1896 otworzyli oni w Warszawie wspólne biuro budowlane, tam¿e, s. 214, dlatego mo¿na przypuszczaæ, i¿ projekt eklektycznego dworu w Mszanie nale¿y wi¹zaæ z okresem tej w³anie wspó³pracy. Koz³owski (ju¿
samodzielnie) sporz¹dzi³ równie¿ niezrealizowany projekt pa³acu dla Krasiñskiego w Mszanie Dolnej, tam¿e, s. 156.
334
Tomkowicz zwróci³ tu uwagê na zachowane w s¹siedztwie dworu relikty kamiennej, dwukondygnacyjnej
budowli, wzniesionej na planie wêgielnicy, nazywanej Folwarkiem lub Star¹ Winiarni¹. Zachowany do dzi budynek
posiada w kondygnacji parteru, w czêci po³udniowo-wschodniej, okaza³e sklepienie kolebkowe z lunetami. W ostatnim czasie obiekt ten zosta³ zaadaptowany do celów gastronomicznych, mieci siê w nim restauracja o nazwie Stara
Winiarnia.
335
Tereny te dosta³y siê Gryficie wraz ze znaczn¹ czêci¹ Podhala, podarowanego wojewodzie krakowskiemu
przez ksiêcia Henryka Brodatego, zob. J. Wielek, Z dziejów gminy Niedwied XIII-XVII wiek, AZL, 2004, nr 16, s. 17.
336
Cystersi utracili te tereny w roku 1380, drog¹ konfiskaty królewskiej. Zob. przyp. nasz 139. Wkrótce po tym
fakcie (1398) pojawia siê w ród³ach pierwsza wzmianka o wsi Niedwied, lokowanej na prawie niemieckim. W 1509
Beata Rato³dówna, córka starosty nowotarskiego, wnosi w wianie kilka wsi gorczañskich (m.in. Niedwied) w dom
Jana Pieni¹¿ka z Kru¿lowej, referendarza królewskiego i sêdziego ziemi krakowskiej, który z wsi tych tworzy z czasem
pañstwo wielkoporêbskie. Dobra te przechodz¹ nastêpnie w rêce Lubomirskich (zob. ni¿ej).
337
Wed³ug £epkowskiego i Jerzmanowskiego zamiana ta dokona³a siê wczeniej: Sebastyan Lubomirski mia³
szyb w wielickich salinach, zwany (jak Siarczyñski mówi) Lednica i Mierzi¹czka. Szyb ten za czasów ¿upnictwa Prospera Prowany, oko³o 1569 zamieni³ na dobra królewskie Porêbê Wielk¹ i Niedwied, które to wsie dobra Lubomirskiego zaokr¹gli³y. Konstytucya z r. 1607 (str. 850) potwierdzi³a tê zamianê; a mimo to, wnukowie Sebastyana Lubomirskiego posiadali rzeczone szyby, o co z niemi d³ugi spór wiod³a Rplita, zob. F. Siarczyñski, Obraz wieku panowania
Zygmunta III, króla polskiego i szwedzkiego czyli obraz stanu, narodu i kraju wystawiaj¹cy: Religi¹, obyczaje, nauki,
333
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geogr.). R. 1725 w³acicielami Pawe³ Sanguszko338 i ¿ona jego Marya Anna z Lubomirskich (z aktów
paraf. miejscowej, patrz ni¿ej). Obecnie od r. hr. Wodziccy.

K o  c i ó ³ paraf. . Sebastyana. Patron: spadkob. Antoniego hr. Wodzickiego

Parafia pierwotna by³a w Mszanie dolnej (Schemat. ad vocem Mszana dolna). Parafiê za³o¿y³ w r. 1605
Sebastyan Lubomirski i koció³ nieco przedtem fundowa³339 (patrz ni¿ej Archiwum kocielne). Koció³
ten drewniany sp³on¹l r. 1695340 poczem nowy wystawiono w r. 1699341 (tam¿e). Kaplicê Oczyszczenia
M. B. wystawiono w r. 1846342, a o³tarz wielki . Wojciecha i Jacka w kaplicy konsekrowano w r. 1848.
R. 1862 nowy obraz . Sebastyana do w. o³tarza malowa³ Jan Malecki, a r. 1861 obraz . Joachima
i Anny w w. o³tarzu odnawia³a hr. Henrykowa Wodzicka w³asnorêcznie (z Liber memorabilium kocio³a miejscowego).
Przed r. 1689, przy rozbieraniu kocio³a w. Anny w Krakowie, o³tarz . Joachima sprzedany zosta³ za
5000 z³. do Niedwiedziej Porêby343 (za Kozickim X. Bukowski, Koció³ . Anny, str. 30 nota. Bibl.
krak. Nr 17).
Proboszczowie. Pierwszym w r. 1605 by³ X. Miko³aj Kajetan ¯ydowski, w latach 1681 i 1715 X. Józef
Zb³udzki (patrz ni¿ej: archiwum, por. wy¿ej Mszana dolna, dawny opis)344. Od r. 1811 X. Adalb. Jagódka345 (patrz ni¿ej: archiwum).

27/8 1895346 i 2/8 1910
prawa i prawodawstwo, swobody szlachty Przez X. Franciszka Siarczyñskiego, t. 1, Poznañ 1843, s. 287-288;
£epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 199. Wczeniejsze objêcie pañstwa wielkoporêbskiego przez Lubomirskich powiadcza te¿ fakt wzniesienia przez nich kocio³a w Niedwiedziu, co dokona³o siê w roku 1593.
338
Sanguszkowie objêli klucz wielkoporêbski w 1710 roku, póniej przeszed³ on w rêce Wodzickich, zob. Wielek,
Z dziejów gminy Niedwied , s. 19
339
Fundacja pierwszego kocio³a w Niedwiedziu, p.w. w. Sebastiana, nast¹pi³a w 1593 roku, zob. tam¿e,
s. 17.
340
Po¿ar nast¹pi³ 1 listopada 1695 roku.
341
Koció³ ten, pod niezmienionym wezwaniem, konsekrowa³ biskup Kazimierz £ubieñski (1710-1719).
342
Dekoracjê malarsk¹ cian tej kaplicy, a tak¿e obrazy do niej sprawione, wykona³ wêdrowny malarz s¹decki
J. Rejtarski. Alferesca jeszcze niezgorsze, ale obrazy sklecone z g³ów kopiowanych z ró¿nych obrazów, zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 200.
343
Nast¹pi³o to jednak chyba kilka lat póniej, gdy¿ inaczej krakowski o³tarz trafiæ musia³by do pierwszego
kocio³a w Niedwiedziu i wraz z nim sp³on¹æ z 1695 roku. A przecie¿ istnia³ on jeszcze 300 lat póniej. Wed³ug tradycji
miejscowej, z krakowskiego kocio³a w. Anny pochodziæ mia³y tak¿e ornaty, chor¹gwie oraz msza³. Por. notatkê z roku 1797, ni¿ej (Dawne opisy). Na d³u¿sz¹ listê zakupionych w Krakowie sprzêtów i paramentów wskazuje te¿ bardzo
wysoka cena jak¹ zap³acono, szczególnie w porównaniu z cen¹ innych o³tarzy od w. Anny  por. przyp. nasz 312.
344
W roku 1766 by³ tutaj proboszczem ks. Stanis³aw Foltañski Colleg. major. S. Florian. Canon. Dr. Fil., zob.
£epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 199.
345
Marmurowe epitafium ks. Jagódki osadzone jest dzi w murze ogrodzeniowym cmentarza kocielnego:
D. O. M.
Tu spoczywaj¹ zw³oki .p.
Ks: Wojciecha Jagódki
Plebana Niedzwiedzkiego
ur. 1776. wywiêc: 1806.
Insty: 1811.
zmar³ego d. 31. Stycznia 1862 r.
ku wiecznéj pamiêci wystawi³
Ks: Jan Potaczek
z prob¹ pobo¿nych o westchnie..
nie za duszê jego do Boga.
346
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Niedwiedziu, poda³ informacje o dzwonie fundowanym przez J. K. Lubomirskiego w roku 1696
oraz starych i licznych aktach kocielnych od pocz¹tku wieku XVII, TGKGZ 1900, s. 422.
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Budynek drewniany347 sporych rozmiarów z jedn¹ wie¿¹348, o typie architektury murowanej barokowej349, gzymsy, wo³owe oczy itd350.
O³tarz w. wysoki, nie dobrze siê mieci, tak ¿e zakoñczenie górne wygiêto ku przodowi,
aby mu zrobiæ miejsce; jest w stylu barokowym szlachetnego pomys³u architekton. i dobrego
wykonania snycerskiego351. Obraz g³ówny . Sebastyana, olejny na p³ótnie, poprawny. Na zasuwie . Anna, . Joachim, M. Boska te¿ niez³y352. O³tarz ten ma pochodziæ z Krakowa, z dawnego
kocio³a . Anny353.
D z w o n y 354
347
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 69-71. Drewniany koció³ w Niedwiedziu sp³on¹³ wraz z ca³ym swym wyposa¿eniem w niewyjanionych okolicznociach w nocy z 5 na 6 czerwca 1992 roku, podobno podpalony przez cz³owieka
niespe³na rozumu, M. Kornecki, Wspomnienie o kociele drewnianym w Niedwiedziu, Kocio³y Drewniane, nr 3,
Kraków 1993, s. 1. Po¿ar ten, obok po¿arów kocio³ów w Libuszy, £êkawicy ¯ywieckiej czy Olszówce, to jedna z najbardziej dotkliwych strat jak¹ ponielimy ostatnio w zasobie drewnianej architektury kocielnej w Ma³opolsce. Koció³
w Niedwiedziu by³ bowiem budowl¹ o cechach indywidualnych, wysokich walorach artystycznych i bogatym wyposa¿eniu
wnêtrza, w rzeczywistoci niewystarczaj¹co przebadanym i udokumentowanym. Budowla nie by³a jednolita, a jej wygl¹d
ukszta³towany zosta³ stopniowo. Pocz¹tkowo by³ bezwie¿owy, a swym uk³adem nawi¹zywa³ jeszcze do tradycyjnego
typu wiêbowo-zaskrzynieniowego, wywodz¹cego siê z tradycji redniowiecznej. Wyró¿nia³ siê jednak znacznie wiêkszymi rozmiarami, por. KZS 1951, s. 9, il. 6; Brykowski, Kornecki 1984, s. 83; Kornecki 1999, s. 104, 188, 327. Koció³
w Niedwiedziu posiada inwentaryzacjê architektoniczn¹ (rysunkow¹ i fotograficzn¹), opracowan¹ w roku 1969 przez
in¿. J. Jamroza, WUOZwNS, nr inw. 339.
348
Wie¿a-dzwonnica dobudowana zosta³a dopiero w 1808 roku. By³a ona dwukondygnacyjna, o cianach pionowych, z przewê¿onym piêterkiem dzwonowym, ujêtym w naro¿nikach pilastrami. Ca³oæ wieñczy³ piêkny baniasty
he³m z omioboczn¹ latarni¹ (podobny kszta³t mia³a wie¿yczka sygnaturki). Nadano jej zatem kszta³t charakterystyczny
dla dzwonnic rozpowszechnionych w regionie Beskidu Wyspowego, dla których pierwowzorem by³a wie¿a dawnej
drewnianej fary limanowskiej, por. Kornecki 1999, s. 188.
349
Detale architektoniczne kocio³a, przede wszystkim du¿e okna ujête w faliste obramienia, bêd¹ce dalek¹
trawestacj¹ zwielokrotnionych ³uków olego grzbietu, wygiêta, bogato zdobiona belka têczowa, czy wklês³o-wypuk³a
forma parapetu chóru muzycznego, wspartego na dwóch kolumnach, to istotnie elementy o charakterze barokowym.
Koció³ otacza³y na zewn¹trz malownicze soboty, z czasem czêciowo zaszalowane. W 1865 roku do nawy kocio³a
dobudowano od pó³nocy znacznych rozmiarów kaplicê murowan¹, nakryt¹ kopu³¹ na wydatnym tamburze, otwart¹ do
wnêtrza nawy szerok¹ arkad¹. Murowana kaplica, obok kamiennego ogrodzenia z bramkami, czterema kapliczkami
i wnêkami na stacje Drogi Krzy¿owej, to dzi jedyne elementy dawnego za³o¿enia kocielnego, które przetrwa³y po¿ar.
Bezporednio po nim do kaplicy tej, na przed³u¿eniu jej osi, dobudowano ni¿sz¹, nakryt¹ dwuspadowym dachem
przybudówkê. Tak zaaran¿owana bry³a pe³ni³a przez kilka lat funkcjê tymczasowego kocio³a, obecnie nie jest ju¿
u¿ytkowana, bowiem w Niedwiedziu wybudowano nowy koció³ parafialny.
350
Por. te¿ opis kocio³a w Niedwiedziu, wraz z wyposa¿eniem ruchomym, dokonany 17 padziernika 1927
roku przez ks. Franciszka Baradzieja. Zob. Aneksy, poz. 2c.
351
Wysokiej klasy artystycznej nastawa o³tarza g³ównego, trójosiowa, jednokondygnacyjna ze zwieñczeniem,
artyku³owana czterema kolumnami kompozytowymi, dwigaj¹cymi dwa odcinki belkowania zwieñczonego form¹ przerwanego przyczó³ka, powsta³a najpewniej jeszcze w 1 po³. XVII wieku i by³a wybitnym przyk³adem snycerstwa krakowskiego doby wczesnego baroku. Dope³nieniem nastawy by³y dwie boczne bramki, dodane w po³. XVIII wieku i znakomite, regencyjno-rokokowe antependium p³askorzebione, z wizerunkami . Sebastiana, Jakuba Starszego i Tekli,
zapewne z ok. po³. XVIII wieku, KZS 1951, s. 9; Kornecki, Wspomnienie o kociele , s. 3-5, il. 3, 5. Zob. Czêæ
ilustracyjna, il. 72.
352
Obydwa obrazy, zapewne wspó³czesne nastawie o³tarza, przetrwa³y do po¿aru w roku 1992, por. KZS 1951,
s. 9; Kornecki, Wspomnienie o kociele , s. 5.
353
Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, i¿ obydwie realizacje architektoniczne (budowa kocio³a kolegiackiego
w. Anny w Krakowie i drewnianego kocio³a w. Sebastiana w Niedwiedziu) by³y niemal wspó³czesne, choæ jak¿e
ró¿ne w skali i charakterze. Z innych elementów wyposa¿enia, przez Tomkowicza nie uwzglêdnionych, wymieniæ
nale¿y wysokiej klasy obraz w. Antoniego z Dzieci¹tkiem, umieszczony w nastawie o³tarza bocznego, który zdaniem
Korneckiego ju¿ na pierwszy rzut oka zdradza³ zwi¹zki z malarstwem Franciszka Lekszyckiego (³¹cznie z jego domnieman¹ sygnatur¹: mis¹ i kropid³em), por. Kornecki, Wspomnienie o kociele , s. 5.
354
Wymienione poni¿ej dzwony uleg³y najpewniej rekwizycji ju¿ w latach I wojny wiatowej, nie wspomina ich
bowiem KZS 1951, s. 9.
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Mniejszy* redn. dolna ok. 0.90 m. Napis kapitalikami renesansowymi:
Ad laudem Dni Colatoris (s.) et fundatoris Josephi Caroli Lubomirski 1696
Wiêkszy, ok. 1.00 m. rednicy dolnej, ma napis brzydko i nieudolnie odlany, mo¿e dodatkowo zmieniany, litery, kapitaliki, krzywe, ca³ych partyj brak, z powodu trudnego przystêpu
niedok³adnie odczytany:
Na flance:
Za starano (s.)... vikus
poni¿ej nad doln¹ krawêdzi¹ obiega355:
Lat 12 by³ ten dzwon od pierwszego lania lecz jako nyedozorem
spenkano i zbito ofiar¹ y praca dobry tey tu porembskiey
fary zosta³ ......** ny za bo¿em ......*** la³ ten dzwon
Szcyzi s cieszena rodem zmowiony ...... A. D. 1815.
Kropielnica w kruchcie bocznej. Kamienna fig. Ozdoba nogi
p³aska, powsta³a przez wybranie powierzchni kamienia na niewielk¹
g³êbokoæ356.
Na strychu fragmenty ozdób drewnianych snycerskiej roboty
z o³tarzyka barokowego usuniêtego z kocio³a: kolumny, skrzyd³a boczne przezrocze, rama eliptyczna przezrocza jakby od s³oñca wisz¹cego w têczy; rodek prosty przecina pionowo deska z promieniami
tworz¹cymi krzy¿ (fig. ).
Proboszcz przypuszcza, ¿e na tle tej deski by³[a] umieszczona M. Boska
na blasze, obecnie wisz¹ca w zakrystyi357.
Ko³owrót czyli obracaj¹ca siê na biegunach g³ówna czêæ tabernakulum dawnego, ozdobiona p³askorzeb¹ i krucyfiksem358. Reszty ¿yrandolu drewnianego, barok. snycerskiej roboty.
* Ksi¹dz Proboszcz gdzie w aktach wyczyta³, ¿e by³ lany z armat przywiezionych z Winicza.
** Litery starte.
*** Nie odczytane z powodu niedostêpnoci.
£epkowski i Jerzmanowski podaj¹ ró¿ni¹cy siê nieco, i chyba pe³ny, odpis tej inskrypcji: Wiek i lat dziewiêtnacie by³ ten dzwon u¿yty od pierwszego lania, lecz jak go niedozorem spêkano i rozbito, ofiarami i prac¹ dobrej tej
tu porembskiej fary, ten¿e nozwy za bo¿emi dary zosta³ ulany. Bagiñski Jerzy la³ ten dzwon z Szczyziscieszena rodem,
zmówiony z przodem A. D. 1815. Na dzwonie tym umieszczone by³y dwie plakiety  w. Sebastiana i w. Franciszka,
zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 200-201.
356
Kropielnica ta przepad³a najpewniej podczas po¿aru w czerwcu 1992 roku.
357
M. Kornecki wspomina w kociele w Niedwiedziu tablicowy obraz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem w typie
Hodegetrii Ma³opolskiej. Obraz ten umieszczony by³ wysoko w nastawie o³tarza bocznego, st¹d te¿ nie zosta³ przed
po¿arem w³aciwie przebadany. Kornecki przypuszcza, i¿ obraz ten móg³ pochodziæ ze schy³ku XV wieku, o czym
zdaje siê wiadczyæ widoczna na zachowanej fotografii wyciskana w tle kredowym typowa skona kratownica z rozetami, zob. Kornecki, Wspomnienie o kociele , s. 7-8, il. 8.
358
Informacja nie do koñca cis³a. Byæ mo¿e chodzi tu o istniej¹c¹ do po¿aru nadstawkê dawnego tabernakulum, pe³ni¹c¹ funkcjê tzw. tronu eucharystycznego.
355
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O r n a t y 359.
W zakrystyi: Czerwony. Boki z tkaniny jedwab. czerwonej przetykanej ¿ó³tym wzorem
granatu. Kolumna nowa czerwona.
Wyrzucone na strych: Zielony. Boki z aksamitu genueñskiego zielonego we wzór granatu
koloru fioletowo szarego; tak wytarty, ¿e ma³o gdzie s¹ partye ciemniejsze, tylko
zosta³o t³o zielone ze ladami rysunku i jakby rzucikiem ze rodków kwiatu granatu
aksamitnym, spe³z³ym, koloru ¿ó³tawego. Kolumna z tkaniny jedwab. ró¿owej w pr¹¿ki pionowe. Mo¿e pas perski pasiasty. Brzegi oblamowane frandzelk¹ przetykan¹
srebrem.
Bia³y. Boki ze sukni damskiej bia³ej w rzucik drobnokwiatowy, wiek XVIII. Kolumna
haftowana, na tle z³otem kwiaty jedwab. kolorowe, dobrego rysunku. Wiek XVII.
Galony nowsze, szychowe*.
A r c h i w u m k o  c i e l n e na plebanii360.
1) Liber memorabilium z XIX w. Na pocz¹tku wpisany akt z r. 1725. Kanonik X. Micha³
Wodzicki, wikar. spirit. i oficya³ gener. krak. powiadcza, ¿e przedstawiono mu przywilej ks. Paw³a Sanguszki, marsz. nadw. kor. i ¿ony jego Maryi Anny z Lubomirskich, który jako villa Niedwiedzia Porêba unici haerades et possesores uposa¿aj¹
bractwo ró¿añcowe w Niedwiedziu.
 Przywilej z r. 1605, którym Sebastyan Lubomirski kaszt. wojnicki, star. dobczycki, spiski itd. owiadcza, ¿e zbudowawszy koció³ w dobrach J.K.M. dzier¿awy na ten czas
mej we wsi Niedwiedziu, by ludzie nietylko z Niedwiedzia ale i z wiosek nowo
osadzonych na gruncie J.K.M. dzier¿awy mej porêbskiej nie potrzebowali chodziæ
na mszê do odleg³ej Mszany na miecisko, funduje parafiê i uposa¿a j¹ Jako
pierwszego proboszcza X. Miko³aja Kajetana ¯ydowskiego królowi przedstawia.
Nadania te potwierdzi³ Zygmunt III r. 1605 i kard. Bernard Maciejowski, bisk. krak.
Stwierdzono tam, ¿e koció³ wybudowa³ Lubomirski ante aliquot annos, a wymieniono jako wsi de nova radice locatae: Podobin, Zawada, Witów, Porêba, Lubomierz; jako ju¿ istniej¹ce: Niedwied, Kanina [raczej Konina], novem colonorum
Mszana superioris. Akt ten skopiowano urzêdownie exactis actorum episcopatus
Crac. razem z poprzednim z r. 1725, a póniej wci¹gniêto do Lib. memorab.
* 10/8 1913 widzia³em ten ornat dobrze odnowiony staraniem hr. A. Wodzickiego w zak³adzie Pydynkowskiej
w Krakowie. Dano mu boki nowe z tkaniny ¿ó³tej jadwab.
359
Czêæ z nich przepad³a najpewniej ju¿ w 1 po³. XX wieku, ¿adnej z zabytkowych szat liturgicznych nie
rejestruje ju¿ bowiem KZS 1951, s. 9, pozosta³e sp³onê³y podczas po¿aru kocio³a w roku 1992. Przed rokiem 1906 do
Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie trafi³o z Niedwiedzia welum z tiulu jedwabnego bia³ego z haftem ornamentu
kwiecistych ga³¹zek srebrnych, z XVII w., Lepszy 1906, s. 337, poz. 86.
360
Z archiwaliów wymienionych tu przez Tomkowicza zachowa³y siê do dzi nastêpuj¹ce: 1) Liber memorabilium ze skopiowanymi dokumentami z roku 1605 i 1725, orygina³ami archiwaliów z lat 1846 i 1848 oraz wzmiankowanymi tu zapiskami z roku 1844 i 1862; 3) Metrica copulatorum 1644-1695; 4) Metrica baptisatorum 1655-1676; 5) Metrica baptisatorum 1681-1699; 6) Metryka lubów 1696-1726; 8) Metrica matrimoniorum 1727-1732 wraz z Metrica
baptisatorum 1726-1735; 9) Metrica matrimoniorum 1756-1765 wraz z Metrica baptisatorum 1756-1765; 11) Metrica
baptisatorum 1766-1769 wraz z Metrica matrimoniorum 1765-1768; 12) Metrica mortuorum 1772-1782 wraz z Metrica
matrimoniorum 1772-1779; 13) Metrica baptisatorum 1772-1783; 15) Inwentarz kocio³a z roku 1730. W archiwum
parafialnym przechowywane s¹ jeszcze inne archiwalia (tu przez Tomkowicza nie wymienione): Elenchus omnium
parchum administratorum (prowadzony systematycznie od roku 1606) oraz komplet ksi¹g parafialnych za³o¿onych
w roku 1786 (osobno dla ka¿dej z wsi, wchodz¹cych w sk³ad parafii). Ks. Markowi Wójcikowi, proboszczowi parafii
w Niedwiedziu, dziêkujemy w tym miejscu za pomoc w ustaleniu stanu faktycznego.
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 Akt z r. 1846 powiadczaj¹cy, ¿e w tym roku X. Adalb. Jagódka od lat 35 prob. w Niedwiedziu wystawi³ swoim kosztem pt. Oczyszczenia M. B. kaplicê.
 Akt konsekracyi w r. 1848 o³tarza w. w kaplicy kocio³a niedwiedzkiego, ku czci .
Wojciecha i Jacka.
 Zapiska o zabezpieczeniu w r. 1844 uposa¿enia kaplicy istniej¹cej w Lubomierzu.
 Zapiska, ¿e r. 1862 nowy obraz . Sebastyana wstawiony w w. o³tarz w Niedwiedziu
malowa³ Jan Malecki za 60 z³r. w. a. [waluty austriackiej]
2) Metrica copulatorum zaczêta przez X. Miko³aja ¯ydowskiego w Styczniu 1606, dochodz¹ca do r. 1643. Od przeciwnego koñca Metrica baptisatorum pismem tem samym co pocz¹tek tamtej; brak pocz¹tku, po kilku kartkach data 1610 r.  do incl.
1643. Oprawa zniszczona.
3) Metrica copulatorum 1644-1695. Oprawa stara w dobrym stanie.
4) Metrica baptisatorum 1655-1676.
5) Metrica baptisatorum 1681-1699, oprawna
6) Metryka lubów 1696-1726, broszurowana, podarta. Tytu³: Metrica lubów po zgorza³ym kociele w r. 1695.
7) Metryka chrztów 1717-1726, broszurowana, podarta; na ostatniej kartce podartej zapiski kronikarskie proboszcza X. Józefa Zb³udzkiego pocz¹wszy od r. 1715. Miêdzy
innemi: W r. 1715361 dnia ...... ziemia siê trzês³a pod Tatrami w Donaieczki farze.
Znowu te¿ r. 1717 d. 11 Marca ziemia siê tak¿e trzês³a pod Tatrami, y same Tatry tak
strasznie, ze rozumieli ludzie, ¿e budynki upadn¹; tak¿e we farze czarno dunaieczkiej
y w Orawie.
8) Metrica matrimoniorum 1727-1732  od drugiego koñca Metrica baptisatorum 17261735. Oprawna.
9) Metrica matrimoniorum 1756-1765. Od drugiego koñca Metrica baptisatorum 17561765. Folio, oprawna.
10) Metrica defunctorum 1756-1769
11) Metrica baptisatorum 1766-1769. Odwrotnie: Metrica matrimoniorum 1765- Januaris 1768. Oprawna
12) Metrica mortuorum 1772-1782. Odwrotnie: Metrica matrimoniorum 1772-1779.
Oprawna. W rodku zapiski gospodarskie i rachunki.
13) Metrica baptisatorum 1772-1783. Oprawna.
14) Liber metricae copulatorum 1776-1784. Odwrotnie Metrica mortuorum 1776-1784.
W rodku rachunki mesznego. Oprawna, podarta.
15) Inwentarz kocio³a z r. 1730. Na pocz¹tku zapiska, ¿e koció³ pierwotny drewniany
zgorza³ 1695 r. i nowy ukoñczono 1699. Dzwony s¹ dwa, jeden nazwany Sebastyan,
drugi Józef.
361
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£epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 200 podaj¹ dla tej zapiski datê 1716.

16) Akt wa¿enia srebra kocielnego w r. 1807  na papierze listowym spisany. By³a monstrancya, trzy kielichy poz³acane, trybularz, ampu³ki z tac¹, krzy¿, pateny 3, razem
9 funtów 17 ³utów, wartoci 106 z³r. 15 kr. (w.w.) [waluty wiedeñskiej]. Srebra te
rz¹d zabra³ i w r. 1809 wystawi³ kwit na obligacyê, przez któr¹ wartoæ tê jeszcze
zmniejszono. Procent w kwocie 56 kr. proboszcz dot¹d pobiera.
Dawne opisy. Kaplica centralna w rotundê sklepiona jest z r. 1846362. Dzwon mniejszy z napisem Ad
laudem Dni collatoris et fundatoris Josephi Caroli Lubomirski 1696.
W archiwum kocielnym stare metryki, rodzaj kroniki kocielnej od XVII w. a w niej spis wydatków na
lanie dzwonów w r. 1697363 i notatka: 1797364 (?) kupi³ ks. pleban o³tarz od . Anny z Krakowa, ornatów,
antepedya, msza³, chor¹gwie stare (£epkowski  Jerzmanowski, Podró¿ po Galicyi. Bibl. warsz. 1850
r. t. III, str. 199 i n.)365.
W Porêbie w S¹deckiem (sic) jeden dzwon z r. 1593, na którym s¹ lady 12 monet wspó³czesnych, drugi
z r. 1776. Dwa inne odlewane w r. 1697 przez dwóch ludwisarzy z Muszyny. Jest dzwon ma³y z r. 1696
z napisem: Ad laudem dni collatoris et fundatoris Josephi Caroli Lubomirski. Drugi wiêkszy z napisem
Gloria in excelsis odlewa³ r. 1815 Józef Bagiñski z Cieszyna (Ko³aczkowski, Wiadomoci tycz¹ce siê
przemys³u i sztuki, str. 413.).

15. Olszówka
Wie, oddal. zach. zach. po³udn. od Limanowy 29½ kilom. Parafia w miejscu.

Nale¿y do pierwotnego uposa¿enia Cystersów366 w Ludzimierzu i nastêpnie w Szczyrzycach, które im
zabra³ król Ludwik ok. 1380 r. (D³ugosz, Lib. ben. III, 438). Jednak wed³ug kopiarza przywilejów, który
przechowywano przy kociele miejscowym w r. 1388 w³acicielem by³ Philippus Clementis367, a 1553
Prokop Pieni¹¿ek368 (patrz ni¿ej). Wszak¿e w drugiej po³owie XV w. i w r. 1505 wchodzi³a w sk³ad
starostwa nowotarskiego (Zakrzewski, Dzieje Szczyrzyca, Rozpr. Ak. Um. Wydz. histor. filoz. II, XVI,
64 i Morawski, S¹deczyzna II, 373).

Mowa tu chyba o murowanej kaplicy dostawionej do nawy kocio³a w roku 1865.
Pod r. 1697 do odlewania dwóch dzwonów i sygnaturki, zaci¹gn¹³ ks. proboszcz zpod Muszyny ludwisarzów
dwóch; robili tedy formy i piecz niedziel 14; wziêli od roboty piwo, wódkê i z³. 100 . Materya z Winica, co da³ JMæ pan
marsza³ek z dzia³a, cetnarów 2; kosztem ks. plebana z Winica przez puszkarzów zniesione zosta³o za z³p. 20. Do
dzwonów y do spi¿u z dzia³a, kupi³ ks. pleban cyny za z³. 90. Kowal co dzwony kowa³ kosztuje z³. 10 , zob. £epkowski,
Jerzmanowski 1850, s. 199-200.
364
Daty tej nie podaj¹ £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 200, chocia¿ cytuj¹ odnony zapis ze Spisu wydatków.
365
Autorzy powy¿si cytuj¹ jeszcze kolejne interesuj¹ce zapisy ze Spisu wydatków: O³tarz w. Antoniego malowa³ malarz z Mylenic z ch³opcem niedziel 4; dosta³ za to 70 z³ . Szymon Skibski robi³ kocieln¹ robotê. Wyz³aca³
o³tarze pan Say malarz mylenicki . P. Jan Dynieñski malarz, pocz¹³ malowaæ zakrysty¹. Wojciech Gliñski z Zêbrzyc
robi³ rzebê do ambony i lichtarze . Od poz³oty i malowania tych¿e da³o siê panu Szymonowi Chraczewiczowi
malarzowi mylenieckiemu y jego synowi z³. 40 . Jan Ogiñski malarz, pod dzwonnic¹ malowa³ niedziel 5; od roboty
z³. 40. JWJM pan marsza³ek nadworny koronny [Józef Karol Lubomirski], jako kollatory patron da³ z³. 300 na dzwony , zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 200.
366
Cysterska lokacja Olszówki nie dosz³a jednak do skutku, tym bardziej, i¿ tereny te zosta³y w 1380 roku
zakonowi skonfiskowane przez Ludwika Wêgierskiego i w³¹czone do dóbr królewskich, zob. przyp. nasz 139.
367
Ów Filip Klemensowicz wymieniony jest w królewskim dokumencie lokacji Olszówki, jaki 14 maja 1388 roku
wystawi³a kancelaria W³adys³awa Jagie³³y. So³tysowi Filipowi zezwala³ król na lokowanie w lasach i puszczach wsi o powierzchni 60 ³anów frankoñskich, z których dwa ³any przeznaczono na so³tystwo. Dochody so³tysa tworzy³y ponadto
trzecia czêæ op³at s¹dowych, szósta czêæ czynszów p³aconych do skarbu królewskiego, zwyczajowo zezwolono te¿
so³tysowi na za³o¿enie karczmy i m³yna. Olszówka, wchodz¹ca w sk³ad starostwa nowotarskiego, dzier¿awiona by³a
w XV wieku przez Rato³dów ze Skrzydlnej. Zob. J. Wielek, Najdawniejsze dzieje Olszówki, AZL, 2005, nr 20, s. 9.
368
Po Rato³dach ze Skrzydlnej Olszówka dzier¿awiona by³a przez Pieni¹¿ków h. Odrow¹¿. W 1641 roku król
W³adys³aw IV zezwala Adamowi Jordanowi z Zakliczyna przekazaæ wsie Olszówka, Jasionów, Skaliste i Rabê Micha³owi Jordanowi i Katarzynie z Kurozwêk ma³¿onkom, zob. Lustracja 1659-1664, s. 842.
362
363
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K o  c i ó ³ paraf. . Jana Chrzc. Patron Jan Kazim. hr. Chomêtowski

Uposa¿enie kocio³a i parafii jest z r. 1388369 (patrz ni¿ej: Kopiarz przywilejów). Potem przez d³ugi czas
by³a tu filia do Mszany dolnej, lecz r. 1744 przywrócono parafiê (patrz ni¿ej: portret kard. Lipskiego).
Wnêtrze dekorowa³ malarz Dwornicki w r. 1753 (Rastawiecki, S³ownik malarzy).

27/8 1895370
Budynek drewniany z wie¿¹ z przodu371, typowy podhalañski, o dachu bardzo stromym,
nawa bez sobót, s¹ doko³a prezbiteryum372. Wnêtrze jednonawowe, o polichromii mocno zniszczonej z drugiej po³owy XVIII w.373. Najlepiej zachowa³o siê malowanie w babieñcu pod wie¿¹374. Tutaj sufit przedstawia sploty rolinne dwukolorowe; na cianach sceny z dziejów .
Pustelników; postaci wielkoci natur., robota doæ gruba ale charakterystyczna375.
Z roku 1388 pochodzi³ te¿ pierwszy koció³ w Olszówce, nale¿¹cy wpierw do parafii w Rabce, a nastêpnie
rozleg³ej parafii w Mszanie Dolnej. W 1732 roku wybudowano tu nowy koció³, do którego w 1734 dobudowana zosta³a
kaplica boczna, ufundowana przez Romana Sierakowskiego, chor¹¿ego krakowskiego  dzier¿awcê wsi w czasach
saskich. Poniewa¿ do kocio³a parafialnego by³o daleko, przeto biskup Jan Aleksander Lipski poleci³ w 1738 roku
utrzymywanie w Olszówce sta³ej ekspozytury. W roku 1744 kardyna³ Lipski konsekrowa³ koció³ w Olszówce i utworzy³
tu samodzieln¹ parafiê. Zob. Wielek, Najdawniejsze dzieje Olszówki, op. cit., s. 10.
370
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Olszówce, poda³ informacje o barokowym o³tarzu g³ównym, malaturach cian w babiñcu oraz
niewielkim obrazie z XVI wieku, przedstawiaj¹cym rodzinê Chrystusa, TGKGZ 1900, s. 422.
371
Koció³ ten sp³on¹³ doszczêtnie wraz ca³ym swoim wyposa¿eniem 15 wrzenia 1993 roku, M. Kornecki,
Koció³ w Olszówce spalony, Kocio³y Drewniane, nr 11, Kraków 1993, s. 10-11. Z dawnego obejcia pozosta³a
podmurówka oraz kamienna posadzka kocio³a, piaskowcowa p³yta wejcia do krypty grobowej w prezbiterium, niewielki fragment trzonu chrzcielnicy, a tak¿e ogrodzony kamiennym murem cmentarz kocielny. W murze tym dominuje
18 kapliczek s³upowych z pó³kolistymi wnêkami, nakrytych brogowymi daszkami z blachy. W dwóch wnêkach wmurowane zosta³y wtórnie marmurowe tablice epitafijne. Pierwsza:
D. O. M.
Tu spoczywaj¹ zw³oki
p. JX. WOJCIECHA KALATOWICZA
plebana tutejszego który ur. 1797 r.
wysw. 1820. po 33 letniem wzorowem pasterzowaniu
w tej parafii 6 Maja 1858 op³akany od parafian
[dalej nieczytelne]
Niech odpoczywa w pokoju
369

Druga, w czêci niezachowana, której pocz¹tek nieczytelny:
[...]BOGU
kaplica ta postawiona w roku 1830
przez Dziedzica Dóbr Olszowki
i Raby nizniey Franciszka Bara
nowskiego ktory powszelkich
trudach y przeciwnociach ¿ycia
chêtnie ten wiat po¿egna³
y tu spokoynoæ znalaz³ ¿¹dan¹
d. 2/3 w roku 1855
372
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 74. Utracony bezpowrotnie koció³, usytuowany w centrum wsi, wzniesiony zosta³
w konstrukcji zrêbowej, z wie¿¹-dzwonnic¹ konstrukcji s³upowo-ramowej. Wyd³u¿one prezbiterium by³o zamkniête od
wschodu trójbocznie, przy nim od pó³nocy zlokalizowana by³a niewielka zakrystia, za od po³udnia  znacznych rozmiarów  kaplica p.w. w. Jana Nepomucena, zamkniêta trójbocznie, zob. Czêæ ilustracyjna, il. 82. Do kwadratowej
nawy, znacznie krótszej od prezbiterium, dostawiona zosta³a wie¿a-dzwonnica, równej z naw¹ szerokoci, o cianach
zwê¿aj¹cych siê ku górze, z nadwieszon¹ izbic¹ zwieñczon¹ baniastym he³mem, zob. Czêæ ilustracyjna, il. 75, 77-81.
Dachy kocio³a, o wspólnej kalenicy (kalenica kaplicy by³a tak¿e tej samej wysokoci), kryte by³y gontem. Na skrzy¿owaniu kalenicy prezbiterium i kaplicy usytuowana by³a, piêkna w swych proporcjach, barokowa wie¿yczka sygnaturki.
ciany korpusu szalowane by³y od 1922 roku deskami w uk³adzie poziomym, za wnêtrze posiada³o nakrycie w formie
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pozornej, sp³aszczonej kolebki, w nawie z p³askimi odcinkami bocznymi, por. Kopera, Lepszy 1916, s. 120-134; KZS
1951, s. 9-10; Brykowski, Kornecki 1984, s. 84; U. Janicka-Krzywda, Zabytkowe kocio³a Orawy, Spisza, Podhala,
Gorców i Pienin, Kraków 1987, s. 76-79; Kornecki 1999, s. 316-317, 327, il. 343, 345. Koció³ nie by³ budowl¹ jednolit¹.
Nie ma pewnoci, czy jego najstarszym cz³onem (mo¿e jeszcze z koñca XVI wieku) by³o prezbiterium, czy mo¿e
kwadratowa nawa. Ów podstawowy, dwucz³onowy program architektoniczny (wraz z zakrysti¹) istnia³ ju¿ w roku 1732.
Przed 1744 rokiem zosta³a dobudowana wie¿a-dzwonnica, za kaplica w. Jana Nepomucena najpóniej w roku
1774. Koció³ otacza³y dawniej soboty, znane zarówno z rzutu reprodukowanego przez Koperê i Lepszego, jak te¿
dawnych fotografii, pochodz¹cych sprzed gruntowanych remontów w latach 1907 i 1922. W dzienniku konserwatorskim
Bogdana Tretera, pod dat¹ 17 grudnia 1938 roku, znajduje siê sporo cennych informacji dotycz¹cych dzia³añ konserwatorskich planowanych wówczas w odniesieniu do drewnianego kocio³a w Olszówce. In¿. Berdek by³ w Olszówce,
pomierzy³ koció³, a nastêpnie w Niedwiedziu i Porêbie, gdzie zrobi³ pomiary kocielnego spichlerza i lamusa. W Olszówce udzieli³ w zastêpstwie moim wskazówek, co ma siê dalej robiæ przy kociele. Do wykonania s¹ nastêpuj¹ce
roboty, aby ca³y koció³ móg³ byæ uwa¿any w zupe³noci za odrestaurowany: wymiana wêg³ów w naro¿niku, gdzie
prezbiterium od po³udnia ³¹czy siê z naw¹ (przy kaplicy), gdy¿ w tym naro¿niku dach w koszu zamaka³ i powodowa³
gnicie wêg³ów. Nastêpnie w tym miejscu dolna czêæ kr¹¿yny stropu te¿ musi byæ wymieniona na now¹, bo zgni³a.
ciana têczowa rozchodzi siê, co zapewne wynik³o z obsuniêcia siê podwaliny, ale przede wszystkim z powodu konstrukcji wi¹zania, które nie tylko zawieszone, prze ca³¹ si³¹ na boczne ciany nawy. Trzeba zatem pod stropem za³o¿yæ
ankrê wi¹¿¹c¹, a na strychu kleszcze miêdzy krokwiami, które zmniejsz¹ parcie dachu na boki. Dalsz¹ czynnoci¹
by³oby za³o¿enie pod sygnaturk¹ belek konstrukcji, która by przenios³a jej ciê¿ar na szersz¹ p³aszczyznê, gdy¿ obecnie
strop siê pod sygnaturk¹ ugina widocznie. Blaszane pokrycie dachu na dzwonnicy musi byæ zmienione na gontowe,
a przy tym trzeba bêdzie zrobiæ pewne zmiany w konstrukcji bani. Przyda³oby siê odtworzyæ dawne soboty, które
otacza³y koció³ek. Por. Dzienniki Tretera 1931-1944, s. 151.
373
Malowid³a kocio³a w Olszówce od lat budzi³y najwiêksze zainteresowanie. W starszych opracowaniach
przyjmowano, ¿e autorem malowide³ powsta³ych rzekomo w latach 1753-1760 by³ malarz Dwornicki, którego sygnatura
znajdowa³a siê na cianie nad chórem muzycznym, por. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 24-25; E. Rastawiecki,
S³ownik malarzów polskich, t. 1, Warszawa 1850, s. 154; KZS 1951, s. 10, il. 17. Jednak¿e nowsze badania naukowe
zaprzeczy³y tej atrybucji. Okaza³o siê bowiem (a potwierdzaj¹ to ród³a), ¿e interesuj¹ce nas tu malowid³a istnia³y ju¿
w roku 1744, O. Solarz, Polichromia kocio³a parafialnego w Olszówce pow. Limanowa, BHS, (23), 1961, nr 1, s. 4352 (zw³aszcza s. 46); Dwornicki, [w:] SAP, t. 2, Warszawa 1975, s. 133. Badania przeprowadzone podczas konserwacji
malowide³ w latach 1956-1958, pozwoli³y na wyodrêbnienie dwóch kolejnych warstw malarskich, nie licz¹c malowide³
w kaplicy z 1774 roku i uzupe³nieñ wykonanych w roku 1841 przez malarza Wiszniewskiego z S¹cza. Wspomniana
konserwacja doprowadzi³a do ods³oniêcia i maksymalnej ekspozycji malowide³ pierwotnych z roku 1744 (data ta opiera
siê na zapisie archiwalnym z wizytacji w tym¿e roku, gdzie czytamy: [ ] koció³ olszowski zosta³ ca³kowicie obecnie
kosztem wielmo¿nego starosty olszowskiego w³asnym ró¿nymi kolorami wymalowany [ ]. Kolejna wizytacja z roku
1748 podaje [ ] strop z desek nowy ca³y wraz ze cianami wytwornie pomalowany, por. Solarz, op. cit., s. 46. Malowid³a w nawie, wykonane wprost na zrêbie, a pod wie¿¹ na deskowaniu, obejmowa³y monumentalne kompozycje figuralne,
g³ównie sceny z ¿ycia pustelników oraz kompozycje moralizatorskie. Na stropach widnia³y: Madonna, Ucieczka Grzeszników oraz Chrzest Chrystusa w Jordanie. Polichromia stropu pod wie¿¹ obejmowa³a wielobarwn¹ kompozycjê o motywach
rolinnych. Nieco póniejsza dekoracja malarska kaplicy przedstawia³a sceny Gloryfikacji w. Jana Nepomucena.
374
W stanie, w jakim malowid³a przetrwa³y do po¿aru w roku 1993, wyj¹tkowo okazale prezentowa³y siê sceny
we wnêtrzu obszernej kruchty podwie¿owej, gdzie na trzech cianach widnia³y znakomite kompozycje z pustelnikami,
przedstawionymi na tle puszczañskiego krajobrazu. By³ tu w. Jan Chrzciciel, w. Antoni Pustelnik, b³. Jan z Dukli, w.
Franciszek, w. Hubert (?), a ponadto w. Maria Magdalena i w. Rozalia z Palermo (?). Na wschodniej cianie, ponad
wejciem do nawy, znajdowa³a siê kilkustrefowa scena: Nauka umierania chrzecijañskiego, oparta na miedziorycie
drukowanym w dziele Jana Januszowskiego, Nauka dobrego i szczêliwego umierania , wydanym w Krakowie w roku
1675, por. Solarz, op. cit., s. 44-45, 47-50, il. 1-2. Jak dowodzi O. Solarz, w ikonografii polichromii kocio³a w Olszówce
niezwykle oryginalna jest koncepcja gloryfikacji pustelniczego ¿ycia i pokuty, jako przygotowania do dobrej mierci.
Nie znajduje ona analogii w monumentalnym malarstwie tego okresu, jakkolwiek poszczególne przedstawienia mierci,
przyk³adów dobrego i z³ego umierania, s¹ liczne w sztuce XVII i XVIII wieku. Przemylany i oryginalny program ikonograficzny wiadczy korzystnie o jego twórcy. Fundatorem rozbudowy kocio³a by³ Roman Sierakowski herbu Ogoñczyk, chor¹¿y krakowski, zwany czêsto starost¹ olszowskim. By³ on ojcem Sebastiana (kanonika krakowskiego, kustosza
skarbca koronnego i rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego, autora dzie³a: Architektura obeymui¹ca wszelki gatunek
murowania i budowania, postaci dobrze znanej w dziejach sztuki polskiej) i bratem Wac³awa Hieronima Sierakowskiego (w latach rozbudowy kocio³a biskupa przemyskiego, póniejszego arcybiskupa lwowskiego). Byæ mo¿e zatem
Roman Sierakowski, pragn¹c ozdobiæ koció³ olszowski, zasiêgn¹³ w tej kwestii rady swego znakomitego brata, por.
Solarz, op. cit., s. 52.
375
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 85, 86.
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dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 32 rêkopisu:
fot. moja

W i e l k i o ³ t a r z (fig. ) o retabulum ca³em bogato rzebionem w stylu pón. baroku376.
Czêci dolne maj¹ kompozycyê architektoniczn¹, nasada górna raczej rzebiarsk¹ tylko, mo¿e
dodatkiem [jest] póniejszym.
Dwa o³tarze boczne maj¹ ramy obrazów w retabulum z³o¿one ze skrêtów barokowych
szlachetnego pomys³u i wykonania377.
W kaplicy bocznej o³tarzyk boczny (nie g³ówny) ma górn¹ kondygnacyê retabulum architektonicznie pomylan¹ i dobrze rzebion¹378.
Obrazy
Predella w. o³tarza, oryginalnie pierwotna, obraz olejny na p³ótnie: Chrystus u Maryi i Marty; wiek XVII. Malowanie dobre379.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 33 rêkopisu: fotogr.

rodek tryptyku (fig. ), powieszony na cianie blisko w. o³tarza. Obraz prostok¹tny,
wys. 0.95 m., szer. 0.76 m., malowany na drzewie, alla tempera. Rodzina P. Jezusa (heil. Sippschaft). 7 postaci ludzkich, w rodku . Anna, M. Boska i P. Jezus Dzieci¹tko, nad postaciami
bocznemi na wstêgach pionowo ulatuj¹cych podpisy literami XVI w.: Joannes, Joachim, Kleophas itd. Gór¹ nad rodkiem ulata Go³êbica380. T³o z³ocone i wyciskane381. Malowanie XVI w.
le odnawiane niedawno farbami olejnemi382; pierwotnie robota by³a doæ gruba*.
* By³o jeszcze niedawno skrzyd³o boczne zapewne od tego samego tryptyku: N. Pani depc¹ca wê¿a.
W r. 1890 zabrane zosta³o do Muzeum dyec. w Tarnowie383.

376
Tak opisuj¹ go Kopera i Lepszy: O³tarz g³ówny, bogato rzebiony, póny barok, z t³ami zielonemi i z³oceniami, w nim predella pierwotnie na p³ótnie przedstawiaj¹ca Chrystusa u Marii i Marty, Kopera, Lepszy 1916, s. 120.
W nastawie, ujêtej po bokach bramkami, mieci³y siê ponadto: p³askorzeba przedstawiaj¹ca Bo¿e Narodzenie oraz
obraz Przemienienie Pañskie, Kornecki, Koció³ w Olszówce , s. 6-7.
377
Dwa boczne o³tarze barokowe, ciekawe jako snycerska robota, maj¹ skrêty barokowe za g³ówny motyw,
Kopera, Lepszy 1916, s. 120. W nastawie po stronie lewej znajdowa³ siê obraz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem w typie
Hodegetrii, wed³ug Korneckiego  niewykluczone, i¿ by³ to gruntownie przemalowany obraz gotycki, Kornecki, Koció³
w Olszówce , s. 7.
378
Nastawa tego o³tarza przetrwa³a do po¿aru w roku 1993, Kornecki, Koció³ w Olszówce , s. 7.
379
Obraz wzmiankuje KZS 1951, s. 10; Kornecki, Koció³ w Olszówce , s. 7.
380
Obraz siêgaj¹cy do tak popularnego w pierwszej tercji XVI wieku tematu Rodziny Marii, wzmiankowany
i reprodukowany przez Koperê i Lepszego (s. 138, fig. 218), przetrwa³ po¿ar kocio³a, gdy¿ by³ ju¿ wówczas przechowywany w budynku plebanii. Jako zachowany, wzmiankuje go i reprodukuje jeszcze Kornecki w roku 1993. W czasie
naszego pobytu w Olszówce we wrzeniu 2007 istnienia tego obrazu na plebanii nie uda³o siê niestety potwierdziæ,
gdy¿ ks. proboszcz nic na ten temat nie wiedzia³. Na podstawie zachowanej reprodukcji obraz w Olszówce zaliczyæ
mo¿na do prowincjonalnych redakcji tego tematu, powsta³ych najpewniej dopiero w 2 æwierci XVI stulecia. Rodzinê
Marii z Olszówki wzmiankuje Gadomski 1995, s. 28.
381
T³o tablicy posiada³o plastyczn¹ dekoracjê w postaci charakterystycznej kratownicy z motywów rombowych
z wpisanym w romby motywem stylizowanej, liciastej rozety.
382
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej w dniu 16 padziernika 1890 roku, dr Stanis³aw
Krzy¿anowski, sekretarz Grona, odczytuje list Najprzewiel. Biskupa tarnowskiego X. £obosa, korespondeta Komisyi
centralnej [najwy¿szego organu konserwatorskiego w Wiedniu], w którym ten dostojnik Kocio³a zwraca uwagê Grona
na ca³y szereg staro¿ytnych dzie³ sztuki po kocio³ach, które w czasie tegorocznej swojej wizyty kanoniczej w 3 dekanatach górskich swojej diecezyi, mia³ sposobnoæ ogl¹daæ. [ ] W Olszówce (w powiecie limanowskim) wisi na cianie
blisko o³tarza wielkiego dobrze zachowany obraz Matki Bo¿ej na drzewie malowany. Zob. TGKGZ 1900, s. 342.
383
Chodzi tu w rzeczywistoci o skrzyd³o z przedstawieniem w. Ma³gorzaty depcz¹cej smoka. Obraz ten tak
opisuje Lepszy: Obraz . Ma³gorzaty szczytowy z tryptyku, malowany na desce z zakoñczeniem od góry kwiatonem
gotyckim porodku, a z boku fialami z ¿abkami. T³o z³ocone wyciskane w pierogi [sic]. Przedstawia . Ma³gorzatê,
stoj¹c¹ w koronie i z krzy¿em pasterskim w rêku na smoku. Obraz wysoki do osady ³uków falistych 0,775 m., z kwiatonem 1,145m., szeroki 0.363 m. Szko³y cechowej krakowskiej z pierwszej po³owy XVI w. Mocno przemalowany.
Z kocio³a z Olszówki ko³o Zarytego, Lepszy 1906, s. 325-326, nr 30; MDT nr inw. 934. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 89.
Prócz tego do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie z kocio³a w Olszówce przekazano jeszcze: pónogotycki obraz w.
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P o r t r e t kard. Lipskiego b. krak. zawieszony nad drzwiami z kocio³a do zakrystyi. Malowanie s³abe olejne (fig. ). Podpis u do³u: Joannes Alexander in Lipe (s.) Lipski M. D. S. P.
E. Praesbyter (s.) Cardinalis Episcopus Cracoviensis dux Severiae. Sub eujus Episcopate Ecclesia Parochialis Olszoviensis in Anno 1388 una cum Bonis erecta, per incuriam Ultimi Parochi
multis annis suo Pastore carens, Juribus antiquis Parochalibus Anno 1744 restituta384.
P l a k i e t a s r e b r n a zawieszona jako ex voto na obrazie w o³tarzu . Jana Nep. w kaplicy.
Jest to tabliczka z blachy srebrnej; wys. 0.18 m., szer. 0.14 m. P³askorzeba trybowana przedstawia wród z jednej sztuki z ni¹ wykutej ramki ze skrêtów rokokowych mê¿czyznê klêcz¹cego przed zjawiaj¹cym siê w ob³okach wiêtym (fig. ). W dolnej po³owie pola, w równej
wysokoci z postaci¹ klêcz¹cego mê¿czyzny napis kursyw¹ wybity punc¹*
Romanus a Bogus³awice
Sierakowski Vexillifer
Palatinatus Crakoviensis (s.)
Cum hoc Voto se Uxorem
et totam Familiam suam
Protectioni Sancti Joan
nis Nepomuceni praecipui
sui Patroni Offert et
Commendat

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 33 rêkopisu: fot.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 33 rêkopisu: fotogr.

Poza ramk¹ nad dolnym brzegiem blachy blisko naro¿nika prawego (od widza):
A. D. 1774385
Kilka ciennych lichtarzy drewnianych w kociele, dobrej snycerskiej roboty w stylu rokoko386.
Szeæ podstawek drewnianych pod lichtarze na g³ównym o³tarzu kaplicy, oryginalnej roboty, ozdobionych dobrze narysowanymi ornamentami barokowymi, p³asko wyrobionymi387.
Dwa ornaty z ³adnemi kolumnami haftowanemi, na srebnem tle kwiaty jedwabne kolorowe388.
*

Z bliska linie wygl¹daj¹ jak szereg punktów wg³êbionych.

Katarzyny, w kszta³cie prostok¹ta stoj¹cego, byæ mo¿e ze zwieñczenia tryptyku (ok. 1500), MDT nr inw. 11 (zob. Czêæ
ilustracyjna, il. 88) oraz obraz olejny na p³ótnie z przedstawieniem w. Agaty (zapewne z XVIII w.), MDT nr inw. 1305.
384
Przed po¿arem portret ten wisia³ w zakrystii, Kornecki, Koció³ w Olszówce , s. 7.
385
Kopera, Lepszy 1916, s.121 podaj¹, i¿ oprócz tego widzimy na tablicy inicya³y z³otnika wyt³oczone: M. L.,
odnosz¹ce siê do krakowskiego cechmistrza Marcina Lekszyckiego, czynnego w Krakowie w latach 1763-1798. Samek podaje, i¿ Marcin Lekszycki w swych pónych pracach pos³ugiwa³ siê projektami ks. Sebastiana Sierakowskiego
(a wiêc syna fundatora), co uprawdopodabnia tezê o zatrudnieniu w tym przypadku w³anie Lekszyckiego, Samek,
Polskie rzemios³a artystyczne , s. 334.
386
Do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie z kocio³a w Olszówce trafi³o lustro w rokokowej ramie,
MDT, nr inw. 1380.
387
Fundatork¹ wielu elementów wyposa¿enia wi¹tyni, w tym organów, by³a miejscowa gadzina Magdalena
Jagodzina Kutengerowa, która oko³o 1776 roku ofiarowa³a na ten cel 100 z³p. Zob. Wielek, Najdawniejsze dzieje
Olszówki , s. 10.
388
Ornaty te wzmiankuj¹ równie¿ Kopera i Lepszy: dwa ornaty na srebrnym tle z kolumnami, haft jedwabny
w kolorowe kwiaty, Kopera, Lepszy 1916, s. 121. Notuje je równie¿ KZS 1951, s. 10. Sp³onê³y zatem najpewniej
podczas po¿aru w roku 1993.
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Kopiarz przywilejów zawiera miêdzy innemi odpis dokumentu, którym W³adys³aw Jag.
w r. 1388 nadaje wsi prawo magdeburskie i uposa¿a koció³ jednym ³anem. Jako w³aciciel wsi
nazwany jest Philippus Clementis. Wed³ug dalszej zapiski w r. 1553 dziedzicem by³ Procopius
Pieni¹¿ek.
Z dawniejszych opisów. Niegdy by³o starostwo olszowskie (?)389. W kociele drewnianym wielki o³tarz
pysznemi rzebami staro¿ytnych czasów siêgaj¹cemi okryty. Mnóstwo rzeb w kociele jest dzie³em
samouka Andrzeja Czesacza z Waksmundu390. Na pu³apie malowanie Dwornickiego z r. 1753, popsute
i odnawiane391 1841 r. Pierwotne malowanie zachowa³o siê w babieñcu.
Drewniana kaplica przy kociele z r. 1734 fundacyi Romana Sierakowskiego, którego jest piêkne votum
srebrne na o³tarzu kaplicy, z napisem.
Dzwony dwa, wiêkszy z r. 1765, mniejszy z r. 1743 la³ Gotfred Schnelrad w Wroc³awiu392.
Kopiarz przywilejów393 z XVIII w.
Dawniej by³a to filia Mszany, od r. 1744 parafia (£epkowski  Jerzmanowski, Podró¿ po Galicyi r. 1849.
Bibl. Warsz. 1850 r., t. III, str. 26).
P. Dwornicki malowa³ al fresco (!) r. 1753 koció³ w Olszówce w Krakowskiem; wiadczy to napis nad
chórem. Malowania dzi sp³owia³e, a w czêci odnowieniem popsute (Rastawiecki, S³ownik I, 154).
Dzwon w Olszówce z napisem: Gotfred Schnelrad me fecit Vratislaviae 1753394 (Ko³aczkowski, Wiadomoci tycz¹ce siê przymys³u i sztuki, 399 i 411).

16. Pisarzowa
Wie, oddal. wschodnio-wschodnio po³udn. od Limanowy 6½ kilom. Parafia w miejscu.

Dawna nazwa mo¿e Pyssarska wyesch (D³ugosz, Lib. ben. II, 249). Nale¿a³a niegdy do starostwa grod.
w S¹czu395 (X. Sygañski, N. S¹cz, str. 51). R. 1581 do kapitu³y s¹deckiej396 (Pawiñski, Ma³op. 130).

389
Ju¿ w 1659 roku Olszówka stanowi³a samodzieln¹ dzier¿awê, od starostwa nowotarskiego quondam od³¹czon¹, w której sk³ad wchodzi³a równie¿ Raba Ni¿na, Jasionów i Skaliste. Dzier¿awili te dobra Jordanowie z Zakliczyna,
zob. Lustracja 1659-1664, s. 87-88. Póniej, na mocy przywilejów Augusta II Mocnego (1720) i Augusta III (1739)
trzyma³ Olszówkê Roman Sierakowski. We wsi by³o tak¿e gospodarstwo wybranieckie Józefa Zawadzkiego. Po I rozbiorze starostwo olszañskie zosta³o zlikwidowane a Olszówka wesz³a w sk³ad dóbr kameralnych. Zob. Wielek, Najdawniejsze dzieje Olszówki , s. 10.
390
£epkowski i Jerzmanowski wymieniaj¹ wród dzie³ Czesacza nastêpuj¹ce: Chrystus na krzy¿u, cyboryum,
o³tarz tej Trójcy, piêkne drewniane lwy, pelikany, ryba Jonasz i inne pomniejsze ozdoby kocielne, zob. £epkowski,
Jerzmanowski 1850, s. 216.
391
Malowid³a Dwornickiego odnawia³ Wiszniewski, lichy malarz z S¹cza, zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850,
s. 216.
392
Dzwony te przetrwa³y rekwizycje I i II wojny wiatowej, notuje je bowiem KZS 1951, s. 10. We wrzeniu 2007
nie uda³o nam siê ustaliæ czy przetrwa³y po¿ar? Byæ mo¿e w trakcie remontu drewnianej dzwonnicy zosta³y przeniesione
do kocio³a nowego.
393
Prócz tego, £epkowski i Jerzmanowski notuj¹ Liber Memorabilium, w której s¹ kopie póniejszych ju¿ przywilejów, jakoto: August IIgi potwierdza przywileje swoich poprzedników; sprawa rozdzia³u Olszówki od Mszany 1744 r.
aktów szeæ; zapis Romana Sierakowskiego na rzecz kaplicy, przez siebie tutaj zbudowanej r. 1798. Zob. £epkowski,
Jerzmanowski 1850, s. 216.
394
£epkowski i Jerzmowski podaj¹ tê inskrypcjê w nastêpuj¹cym odpisie: A. D. 1743 Gottfred Schnelrad me
fecit Vratislaviae, zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 217.
395
Rajman sk³onny jest powstanie Pisarzowej przypisywaæ dzia³alnoci osadniczej mieszczan nowos¹deckich,
zob. Rajman 1995, s. 4. W 1389 roku wystêpuje Mathias  so³tys Pisarzowej, zob. Rutkowska-P³achciñska 1961,
s. 175.
396
12 sierpnia 1660 roku we Lwowie król Jan Kazimierz nadaje Wojciechowi i Zofii Mieszkowskim wakuj¹ce po
mierci ostatniego posesora so³tystwo w Pisarzowej. W tym czasie mieszka tu 20 kmieci p³ac¹cych czynsz, podobnie
jak i dwóch zagrodników. Cha³upników w tej wsi jest nro 9, czynszu ¿adnego nie p³ac¹ jeno dni 3 w tydzieñ podczas
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R. 1735 wie ucierpia³a od Moskali, którzy pustoszyli Czorsztyn i okolice (Janota, Przewodnik w wycieczkach do Babiej Góry itd., str. 54). W drugiej po³owie XIX Maurycego bar. Brunickiego397.
W r. 1891 obszaru dworsk. w³acicielami ¿ydzi398.

K o  c i ó ³ paraf. . Jana Ew. Patronami ¿ydzi.

Fundacya Kazimierza Jag. z r. 1472399. R. 1712 rezebrano go400 i nowy drew. wystawi³ proboszcz X. Franc.
W¹sowski401.
Plebani: r. 1520 X. Miko³aj (Morawski, S¹deczyzna II, 387). R. 1795 X. W¹sowski (Jerzmanowski,
Roczniki do dziejów Podtatrza, str. 37). R. 1761 X. Pajêcki402 (patrz ni¿ej: dzwony).

23/8 1895403
Budynek drewn. ma³y, nie ma cech starowieckich404, z frontu wie¿a drewniana405. Malowanie wnêtrza w stylu XVIII w. (architektura, kolumny i obrazy figuralne), popsute zw³aszcza
¿niw, plewid³, sprz¹tania ³¹k, odrabiaj¹ o pañskiej strawie. Karczmarz czynszu ¿adnego nie daje jeno piwo i gorza³kê
dworsk¹ szynkuje. Zob. Lustracja 1659-1664, s. 557-558, 880.
397
W 1832 roku kamera austriacka sprzedaje so³ectwo w Pisarzowej Brunickim, którzy dzier¿¹ je do roku 1881.
Od Brunickich kupuje je by³y stra¿nik Potacz, który odsprzedaje ¯ydom las, ziemiê za z czasem rozkupuj¹ ch³opi,
a resztê, w 1889, by³y s³uga dworski K¹cki, zob. Górszczyk 1986, s. 35.
398
Zob. interesuj¹ce wspomnienia z prze³omu XIX i XX wieku w Pisarzowej, pióra A. Górszczyka, Pisarzowa,
[w:] Materia³y etnograficzne z powiatu limanowskiego, z. 2, Archiwum Etnograficzne, nr 30, 1971, s. 53-69.
399
W roku tym, w Nowym Korczynie, Kazimierz Jagielloñczyk nadaje so³ectwo we wsi Pisarzowa (villa regale)
so³tysom Stanis³awowi i Maciejowi, wydzielaj¹c równoczenie jeden ³an ziemi dla probostwa i polecaj¹c budowê nowego kocio³a, zob. Górszczyk 1986, s. 35. Niezale¿nie od powy¿szego, Kumor datuje powstanie parafii pisarzowskiej na
lata przed rokiem 1336, kiedy to wzmiankowany jest ju¿ koció³ w tej wsi. W roku 1596 by³ on drewniany i konsekrowany, za w 1639  zaznaczono, ¿e jest starodawny. W latach 1350-1354 parafia pisarzowska by³a po³¹czona z mêciñsk¹, zob. Kumor 1964b, s. 122.
400
W 1713 r. zburzono dawny koció³, a na tym miejscu wybudowano nowy z drzewa modrzewiowego. Modrzew ten wyr¹bano w lesie na Zbyrku, a zwióz³ go jeden gospodarz (Serafin). Dzi na Zbyrku nie zobaczy siê ani
ladu lasu. S¹ tam pola orne, zob. Górszczyk 1986, s. 35. Tê sam¹ datê budowy nowego kocio³a w Pisarzowej podaj¹
Tabele bpa Za³uskiego, sporz¹dzone dla Pisarzowej w 1748 roku, w których czytamy: Koció³ drewniany, zbudowany
przed 35 laty. Pe³nej publikacji historycznego opisu kocio³a pisarzowskiego w Tabelach Za³uskiego dokona³ niedawno
w t³umaczeniu na jêzyk polski W. Urban, Pisarzowa w po³owie XVIII wieku, AZL, 2002, nr 9, s. 12-13. Jeszcze w 1727
roku nowy koció³ by³ niekonsekrowany, Kumor 1964b, s. 122.
401
Zdaje siê, i¿ nazwisko ksiêdza mia³o formê W¹sowicz, nie za W¹sowski, w jakiej utrwali³ je Jerzmanowski.
W miejscowej Liber Memorabilium Ecc. paroch. Pisarzoviensis ks. W¹sowicz o kociele swoim zapisa³: I budowa³em
szczêliwie, lubo z wielk¹ turbacj¹ moj¹, bo nie mia³em pomocy znik¹d, tylko prawie gdziem co wyprosi³, o tem budowa³em. A icie wtenczas wielk¹ drogoæ by³a y g³ód by³ ciê¿ki, ¿e ludzie z g³odu umierali po drogach, lasach i polach,
z chwastów trawê jedli nie maj¹c siê czem po¿ywiæ, puchli na dysenteriê, które siê by³y zagoci³y miêdzy ludmi.
Chorowali i ciê¿ka klêska na ludzi pad³a. Za bardzo wiele ludzi w Polszcze umiera³o, osobliwie nagle, chodz¹cy. Na
wiosnê za najwiêkszy g³ód by³ anno 1717. Choroby ciê¿kie, puchliny i ró¿ne choroby, w których ludzi palili. Y bardzo
wielka liczba ludzi po miastach wymiera³a z g³odu. A te¿ na ten czas bardzo ciê¿kie i nieznone by³y kontrybucje
saskie, egzekucje, gdzie z jednego dymu po z³otych dwadziecia i cztery brali, cyt. za Górszczyk 1986, s. 35.
402
W czasach sporz¹dzania Tabel Za³uskiego (1748) plebanem w Pisarzowej by³ 36-letni Jan Marmulewicz,
pochodz¹cy z Nawojowej, ordynowany na ksiêdza w 1738 r., który obj¹³ parafiê pisarzowick¹ w 1741. Zob. Urban,
Pisarzowa , s. 13.
403
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Pisarzowej, poda³ informacje o dwóch zniszczonych kwaterach z tryptyku, które znalaz³ na piêtrze
dzwonnicy oraz dzwonie z napisami minusku³¹ gotyck¹, TGKGZ 1900, s. 422.
404
Koció³ drewniany, konstrukcji zrêbowej, wzniesiony w roku 1713, posiada prostok¹tn¹ nawê i takie¿ (wê¿sze
od nawy) prezbiterium, zamkniête od wschodu trójbocznie. Od pó³nocy do prezbiterium przylega niewielka zakrystia,
za od po³udnia nowszy sk³adzik (zob. Czêæ ilustracyjna, il. 90, 91), w obecnej formie ukszta³towany dopiero u schy³ku lat siedemdziesi¹tych XX wieku. Nawê i prezbiterium nakrywaj¹ wspólne dachy, o jednakowej szerokoci wiêzarów
wiêby dachowej i tej samej wysokoci kalenicy dachu, z wydatnym okapem wzd³u¿ cian prezbiterium. Wnêtrze nawy
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na suficie przez prze³o¿enie desek; dekoracya jednak miejscami niele zachowana406. Wartoæ
artystyczna rednia407.
Obrazy
 Skrzyd³o z tryptyku w ramie, zawieszone na cianie w kaplicy. Malowanie temper¹ na
drzewie, kszta³t prawie kwadratowy. Na stronie wewnêtrznej (o³tarza otwartego) . Katarzyna,
na stronie zewnêtrznej: P. Jezus Mi³osierny408. Malowanie redniej wartoci.
 Obraz nagrobkowy, w ramach z XVII w. Pod Ukrzy¿owanym klêcz¹ 3 mê¿czyzn i 2 kobiety, wszyscy w dawnych strojach polskich. Widocznie to ojciec, matka i 3 dzieci. Dwoje
z nich ma czerwone + nad g³ow¹ na znak, ¿e nie ¿yli, gdy obraz by³ malowany. Malowanie na
drzewie, olejne, drugorzêdne409.
 Dwa obrazy z tryptyku, wyrzucone na strychu. Na drzewie malowane dwustronne, wiêc
skrzyd³a tryptyku, niemal kwadratowe, wys. 0.76 m. Na jednym po stronie wewnêtrznej . Agnieszka, po stronie zewn. M. Boska w bia³ym p³aszczu, z ksi¹¿k¹ w rêku. Na drugiem po stronie
wewnêtrznej . Marcin na bia³ym koniu, po stronie zewnêtrznej Anio³. T³a wszystkie czerwone. Strony zewnêtrzne z³o¿one przy skrzyd³ach zamkniêtych daj¹ Zwiastowanie410. Zniszczone
dosyæ mocno, ale niegdy dobre malowanie, wiek mo¿e XV*.
*

Przedmiot muzealny. Poleci³em zanieæ do zakrystyi411.

posiada strop p³aski, a w prezbiterium  pozorne sklepienie kolebkowe o ³uku odcinkowym, KZS 1951, s. 10-11, il. 9;
Kornecki 1972, s. 295-296; Brykowski, Kornecki 1984, s. 85; Kornecki 1999, s. 183, 224, il. 225.
405
Wie¿a-dzwonnica kocio³a w Pisarzowej, dwukondygnacyjna, o cianach pionowych, z wê¿sz¹ kondygnacj¹ piêterka dzwonowego nakryt¹ baniastym he³mem z omioboczn¹ latarni¹, wzorowana na wie¿y dawnego kocio³a
limanowskiego, zosta³a wzniesiona (jak wskazuje inskrypcja na belce konstrukcyjnej: na wzór limanowskiej) przez
Kazimierza Tokarskiego dopiero w roku 1868, Brykowski, Kornecki 1984, s. 85; Kornecki 1999, s. 188, 252. W latach
1977-79, w czasie gruntownej modernizacji wi¹tyni, w dolnej kondygnacji wie¿y konstrukcjê drewnian¹ zast¹piono
betonowo-stalow¹, otwieraj¹c tym samym przestrzeñ podwie¿ow¹ do wnêtrza nawy.
406
Tomkowicz widzia³ jeszcze w roku 1895 barokow¹ dekoracjê malarsk¹ wnêtrza, która zosta³a usuniêta dwa
lata póniej, kiedy to malarz Adolf Gucwa z Tarnowa wykona³ now¹ polichromiê wnêtrza, zachowan¹ do dzisiaj (sygnatura malarza zachowana na cianie, za nastaw¹ o³tarza g³ównego).
407
Wnêtrze kocio³a w Pisarzowej, zw³aszcza po pracach z koñca lat siedemdziesi¹tych XX wieku, sprawia
obecnie wra¿enie nadmiernie zmodernizowanego. Z wa¿niejszych elementów wyposa¿enie wymieniæ warto: barokow¹ nastawê o³tarza g³ównego, w której jednak nie ma obrazu Matki Boskiej, wykonanego w technice intarsji, wzmiankowanego przez: KZS 1951, s. 11; Kornecki 1972, s. 296. W nastawie o³tarza bocznego po stronie po³udniowej obraz
Nauczanie Marii, sygn. St. Bochyñski 1892. Pod nim starszy obraz w. Izydora z 1720 roku. W nastawie o³tarza po
stronie pó³nocnej, (pod zasuw¹) wartociowy obraz w. Antoniego, z dat¹ 1640 na odwrociu.
408
Tablica ta  w rzeczywistoci zapewne kwatera skrzyd³a tryptyku  zaginê³a byæ mo¿e ju¿ na pocz¹tku XX
wieku, nie trafi³a równie¿ do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.
409
Tego epitafium szlacheckiego, zapewne z koñca XVI lub 1 po³. XVII wieku nie ma ju¿ dzisiaj w kociele i nikt
nie wie co siê z nim sta³o.
410
Przywo³ane tu przez Tomkowicza szczegó³y maj¹ kapitalne znaczenie. Lokalizuj¹ bowiem we wnêtrzu kocio³a w Pisarzowej trzy dwustronnie malowane kwatery (do wymienionych w tym miejscu dwóch, dodaæ nale¿y równie¿
dwustronnie malowan¹ kwaterê ze w. Katarzyn¹ i Chrystusem Bolesnym, wymienion¹ wy¿ej), stanowi¹ce pozosta³oæ bardzo wczesnych skrzyde³ o³tarzowych, mo¿e jeszcze z 1 po³. XV wieku. Dwukwaterowy podzia³ rewersów
sk³adaj¹cy siê na Zwiastowanie oraz wizerunek Chrystusa Bolesnego i (zapewne wówczas ju¿ niezachowany) Matki
Bo¿ej Bolesnej, przywodz¹ na myl skrzyd³a tryptyku w £¹cku, odkryte przez Tomkowicza jeszcze pod koniec XIX
wieku, por. J. Gadomski, Skrzyd³a tryptyku z drugiej æwierci wieku XV w £¹cku, [w:] Magistro et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesiêciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 454-456, il. 1-5, ostatnio za opublikowane przez £opatkiewiczowie 2007, s. 72, przyp. 281. Na nieska¿onych renowacj¹ rewersach skrzyde³ w £¹cku,
w kwaterach górnych umieszczono (identycznie jak na niezachowanych kwaterach w Pisarzowej): Archanio³a Gabriela
i Mariê (grupa Zwiastowania), w kwaterach za dolnych: Matkê Bo¿¹ Bolesn¹ i Chrystusa Bolesnego. Na podstawie
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Rzeby drewniane
W kaplicy na cianach przy o³tarzu przybite skrzyd³a z o³tarza renesansowego, zniesionego. Ornamenty przezrocze, podobne jak w Che³mcu (patrz pow. N. S¹decki, Che³miec  por.
£uszczkiewicza komunikat w Sprawozd. Kom. hist. szt. tom IV, str. LXXXII)412. Rzecz wiêkszej wartoci artyst.
U mensy tego¿ o³tarza 2 trzony kolumn z³oconych, widocznie nale¿¹ce do jednej z powy¿szemi skrzyd³ami ca³oci413.
O r n a t y dwa z kolumnami haftowanemi podobnemi: na tle srebrnem kwiaty jedwabne
ró¿nokolorowe. Jeden z tkaniny tureckiej jedwabnej, bia³o b³êkitnej we wzór kwiatów414. Z tej
samej tkaniny jest kapa w Ujanowicach (patrz ni¿ej: Ujanowice).
Dzwony
1) Najwiêkszy ma pod krawêdzi¹ czapki obiegaj¹cy doko³a napis, du¿emi wypuk³o odlanemi kapitalikami:
lavdate dominvm in cymbaris (s.) bene sonantibus 1678*
poni¿ej na flance:
s. Jacobe ora pro nobis IHS preban (s.) pisarzows.
2) redni, z napisem minusku³ami got. XV w.:
o rex glorie veni cum pace lucas marcus matheus ioannes415
3) Najmniejszy, z napisem kapitalikami:
1761 laudatur Jesus Christus paiêcki plebanus pisarzo. petrus paulus
Metryki parafialne maj¹ byæ na miejscu od r. 1696 (Schemat.)416.
*

Cyfry daty stosunkowo do poprzednich liter bardzo ma³e.

analizy cech stylistycznych Gadomski odnosi czas powstania skrzyde³ z £¹cka do ok. 1440 roku. S¹ to zatem jedne
z najstarszych skrzyde³ o³tarzowych zachowanych w Ma³opolsce, tam¿e, s. 458-463. Podobne rozwi¹zanie, z dwukwaterowym podzia³em rewersów, sk³adaj¹cym siê w ich górnej czêci na grupê Zwiastowania, znany by³ równie¿ z niezachowanych skrzyde³, które w koñcu XIX wieku Tomkowicz ogl¹da³ jeszcze w kociele w Biegonicach pod Nowym
S¹czem, por. £opatkiewiczowie 2007, s. 34, przyp. 61; P. £opatkiewicz, O znaczeniu rêkopimiennych inwentarzy
Stanis³awa Tomkowicza dla badañ nad gotyckim malarstwem tablicowym Ma³opolski, [w:] Artifex Doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesi¹t¹ rocznice urodzin, t. 2, Kraków 2007, s. 204, przyp. 22.
411
Te cenne kwatery skrzyd³owe przepad³y zapewne nied³ugo póniej i wbrew oczekiwaniom Tomkowicza nie
trafi³y nigdy do zbiorów muzealnych.
412
Chodzi tu zapewne o a¿urowe uszaki o³tarzowe, zdobione (podobnie jak te z kocio³a w. Heleny w pods¹deckim Che³mcu) splotami ornamentów okuciowych, por. £opatkiewiczowie 2007, s. 406-407, il. 18-19.
413
Odnotowane tu relikty pónorenesansowych (lub raczej manierystycznych) nastaw o³tarzowych zaginê³y
zapewne dwa lata póniej, kiedy ciany kocio³a by³y przygotowywane do wykonania nowej polichromii.
414
We wnêtrzu kocio³a w Pisarzowej nie zachowa³ siê ju¿ dzi ¿aden zabytkowy ornat. Cztery ornaty i kapê
z XVIII wieku notuje jeszcze KZS 1951, s. 11.
415
Ten dzwon, jako jedyny, unikn¹³ rekwizycji w latach I wojny wiatowej. Opublikowa³ go Szyd³owski 1922,
s. 15, 45, poz. nr 21, który  datuj¹c dzwon na wiek XIV lub prze³om XIV i XV stulecia  zaliczy³ go do grupy najstarszych dzie³ tego typu w by³ej Galicji, por. tak¿e KZS 1951, s. 11; Kornecki 1972, s. 296.
416
Z 1696 roku pochodzi Liber natorum oraz Index copulatorum. Póniejsze ksiêgi metrykalne obejmuj¹ nieprzerwanie lata: L. Natorum  od 1777, L. Copulatorum  od 1777, L. Mortuorum  od 1757. Zachowa³a siê tak¿e
Ksiêga zarz¹dzeñ kurii i w³adz z lat 1780-1850. Sporo równie¿ w archiwum parafialnym dokumentów dziewiêtnastowiecznych.
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17. Przyszowa
Wie, oddal po³udn. wschodnie od Limanowy 9½ kilom. Parafia w miejscu.

R. 1280 Janik Gryfita wnuk Wierzbiêty z Przyszowej, woj. sandomierski, zamieni³ Gryfa rodzinnego na
Janinê (za D³ugoszem Morawski, S¹deczyzna II, 359). Wierzbiêtowie z Przyszowej wystêpuj¹ w dziejach nastêpnie przez kilka wieków (za D³ugoszem, tam¿e, II, 146, 244-247). R. 1535 Jakub W.417 za³o¿y³ wie w obrêbie Przyszowej i od h. swego nazwa³ j¹ Nowa Janina. R. 1560 dziel¹ siê bracia Wierzbiêtowie majêtnoci¹ i jest wtedy w Przyszowej dwór i stare dworzysko (teraz Wy¿ni dwór), (S³own.
geogr.). I jeszcze w 1581 dzia³y swoje w Prz. mieli Wierzbiêtowie: Stanis³aw, Andrzej, Marcin i Miko³aj (Pawiñski, Ma³op. 132). Póniej czêciowymi dziedzicami £apkowie z £apanowa, Wiktorowie z Wiatrowic, Przyborowscy, Podoscy, Wielog³owscy, Oyr[z]anowscy, Miel¿eccy, Pêgowscy, Jakliñscy. R. 1655
ch³opi okoliczni brali pod wodz¹ Krzysztofa W¹sowicza udzia³ w walkach ze Szwedami niszcz¹cymi
okolicê418. Po r. 1650 Jan i Krzysztof Dunin-W¹sowicze. R. 1683 naby³ Prz. Aleksander ¯uk-Skarszewski
i w rêku tej rodziny wie dotychczas zostaje419. Jest tu tartak, m³yn zbo¿owy, stêpa, m³yn do mielenia
koci (S³own. geogr.).

K o  c i ó ³ paraf. . Miko³aja b. Patron (1891) Ignacy Faustyn ¯uk Skarszewski

Fundacya niewiadoma420. Drewniany istnia³ za D³ugosza421 (Lib. ben. II, 301). R. 1555 zajêli go dyssydenci422. Po zgorzeniu w r. 1595 stan¹³ nowy w r. 1600423. Teraniejszy modrzewiowy powiêcony w r.
1618424. R. 1710 przystawiono kaplicê N. P. Maryi z obrazem cudownym M. B.425 R. 1774 koció³
odnowiony.
Pleban: r. 1650 X. Ad. Textoris (X. Sygañski, Hist. N. S¹cza II, 100).

W 1530 roku s¹d ziemski odes³a³ do s¹du podkomorskiego sprawê o granice miêdzy Siekierczyn¹ i Przyszow¹ Jakuba Wierzbiêty a Ilmanow¹ i Mordark¹ Achacego Jordana, zob. SHGWK, cz. 2, z. 1, s. 164.
418
Zob. T. Nowak, Nowy S¹cz i S¹deczyzna w latach potopu szwedzkiego (1655-1657), RS, t. 13, 1972, s. 1939; £opatkiewiczowie 2007, s. 111, przyp. 496. Najazd szwedzki podsyci³ tak¿e niechêæ katolików do arian, czego
wyrazem by³ zbrojny napad ch³opów pod wodz¹ Grzegorza Kêpy z Woli Zagórzañskiej na dwór Padowskich w Przyszowej, dokonany 20 grudnia 1655 roku, zob. J. Wielek, Z dziejów Przyszowej, AZL, 2002, nr 10, s. 10.
419
G. Dro¿d¿-Kêska, ¯uk-Skarszewscy z Przyszowej, AZL, 2002-2003, nr 11, s. 14-17; ta¿ sama, Z dziejów
rodu ¯uk-Skarszewskich herbu Na³êcz w Przyszowej, AZL, 2003, nr 12, s. 11-13.
420
Powstanie parafii w Przyszowej Rajman odnosi do lat przed 1325, zob. Rajman 1995, s. 7. Kumor wskazuje
w tej kwestii na pierwsze dwudziestolecie XIV wieku, widz¹c w parafii przyszowskiej fundacjê rycersk¹, o której pierwsza wzmianka ród³owa pojawia siê w 1326 roku, zob. Kumor 1964b, s. 126. Zob. te¿ Rutkowska-P³achciñska 1961,
s. 163.
421
By³ te¿ ju¿ wtedy konsekrowany, zob. Kumor 1964b, s. 126.
422
Datê zamienienia, przez Andrzeja Wierzbiêtê, kocio³a w zbór ariañski Kumor odnosi do lat ok. 1580 roku.
Zaznacza przy tym, i¿ mimo oddania kocio³a katolikom w 1610, w³aciciele Przyszowej jeszcze w 1648 roku nale¿¹
do herezji ariañskiej, zob. Kumor 1964b, s. 127.
423
Ale jeszcze wizytacja archidiakona Jana Januszowskiego z 1608 roku mówi, i¿ w Przyszowej sta³a [wówczas] brzydkoæ spustoszenia na miejscu wiêtem, a duszpasterza katolickiego nie by³o ¿adnego, zob. Sygañski
1910, s. 120-121, przyp. 2. Wizytator zapisa³ ponadto: sklepienie kocio³a nad prezbiterium i naw¹ g³ówn¹ bez pokrycia, o³tarze zniszczone, chrzcielnica spróchnia³a, porzucona, drzwi wyrwane  wszystko zniszczone, Kumor 1964b,
s. 126. Wydaje siê zatem, i¿ data 1600, jako rok wzniesienia nowego kocio³a w Przyszowej, jest przedwczesna i racjê
ma J. Wielek wskazuj¹cy (za Kumorem) na 1612 rok, kiedy to Marcin Wierzbiêta wzniós³ z drewna drugi w kolejnoci
koció³ przyszowski, zob. Wielek, Z dziejów Przyszowej, s. 10.
424
Konsekracji kocio³a dokona³ 13 maja 1638 roku sufragan krakowski Tomasz Oborski (1614-1645), Kumor
1964b, s. 126.
425
Przy kociele dzia³a³o tak¿e bractwo Pocieszenia NMP, notowane w ród³ach od przynajmniej 1748 roku.
Dziêki legatowi Piotra Dunina z Nowego S¹cza (4000 florenów), bractwo to otrzyma³o 26 maja 1757 roku w³asnego
promotora, zob. Kumor 1964b, s. 127.
426
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwa417
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3/8 1895426
Budynek drewniany427, dawny, (fig. ), malowni428
czy , bez cech szczególnego znaczenia artyst. Wewn¹trz
w têczy kocio³a belka drewniana barok. wyginana i skrêtami ozdobiona, o koñcach wspartych na pilastrach, ca³a
z³ocona; wcale zajmuj¹cy zabytek, pochodziæ ma z kocio³a Franciszkanów w St. S¹czu429.
W. o³tarz barokowy, retabulum rzebione z XVII
wieku430.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 37 rêkopisu: fotogr.

torskiego. Mówi¹c o Przyszowej, poda³ informacje o starych ornatach w kociele oraz siedemnastowiecznym spichlerzu drewnianym, z pokojami mieszkalnymi na drugim piêtrze, TGKGZ 1900, s. 422.
427
Drewniany koció³ w Przyszowej, wzniesiony najpewniej w 1612 roku, respektuj¹cy jeszcze w kategoriach
konstrukcyjnych tradycjê ciesielstwa pónego redniowiecza, przesta³ istnieæ w roku 1907 lub nied³ugo póniej. W roku tym, w rubryce Tätigkeitsbericht (Sprawozdanie z dzia³alnoci) wiedeñskiej ck Komisji Konserwatorskiej, wród
doniesieñ z Galicji, czytamy: Przyszowa, koció³ drewniany. Konserwator [Leonard] Lepszy komunikuje, ¿e koció³ ten
ma zostaæ rozebrany, poniewa¿ podobno jest w stanie ruiny i stwarza dla nowego kocio³a, na cianie którego siê
opiera, sta³e zagro¿enie po¿arowe. Zbadanie stanu rzeczy przez konserwatora bêdzie nam przed³o¿one do wgl¹du,
zob. Mitteilungen der K.K. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und Historischen Denkmale,
Wiedeñ 1907, s. 123. Notatce tej towarzyszy fotografia kocio³a przyszowskiego w widoku od po³udnia, wykonana
w 1900 roku, na której  prócz drewnianej wi¹tyni, widaæ ju¿ zgromadzone ciosy kamienne na podmurówkê kocio³a
nowego, zob. Czêæ ilustracyjna, il. 93. Kolejne znane fotografie zabytku, wykonane w siedem lat póniej, ukazuj¹ go
ju¿ w stanie krytycznym, w bezporednim s¹siedztwie kocio³a nowego, ukoñczonego w roku 1906, zob. Czêæ ilustracyjna, il. 95-98. Nowy koció³ w Przyszowej wzniesiono w latach 1901-1906 wg proj. arch. Teodora Talowskiego,
Kornecki 1972, s. 297; Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 524. Koció³ zbudowany z ceg³y, z zastosowaniem kamiennych detali architektonicznych, rozplanowano na rzucie krzy¿a ³aciñskiego, z dwiema kaplicami transeptowymi. Prezbiterium, równej szerokoci z naw¹, posiada od wschodu trójboczne zamkniêcie. Bezwie¿owa fasada wyposa¿ona
zosta³a w bogaty detal architektoniczny, skoncentrowany wokó³ portalu wejciowego. W a¿urowym szczycie umieszczono kamienny pos¹g Ukrzy¿owanego, rzebê wspó³czesn¹ budowie kocio³a.
428
Na podstawie zachowanych fotografii zabytku (najstarsza pochodzi z 1900 roku i ukazuje wi¹tyniê zredukowan¹ ju¿ o boczne poszerzenie po³udniowego aneksu zaskrzynieniowego, spowodowane trwaj¹cymi ju¿ przygotowaniami do budowy kocio³a nowego  zob. Czêæ ilustracyjna, il. 93) stwierdziæ mo¿na, i¿ drewniany koció³ w Przyszowej posiada³ prostok¹tne prezbiterium zamkniête trójbocznie i kwadratow¹ nawê z zaskrzynieniami, szersz¹ od
prezbiterium, zob. te¿ M. Kornecki, O dawnym kociele drewnianym w Przyszowej, Kocio³y Drewniane, nr 37, 1996,
s. 1, il. 1; Kornecki 1999, s. 132, il. 114. G³ówne wejcie do wi¹tyni zlokalizowane by³o w elewacji po³udniowej i prowadzi³o przez niewielki portal, zamkniêty form¹ ³uku pe³nego. Nawê i prezbiterium nakrywa³ wspólny dach, kryty gontem,
o jednakowej szerokoci wiêzarów (najpewniej jeszcze storczykowej) wiêby dachowej i wspólnej kalenicy, na której
w rodkowej czêci posadowiona by³a niewielka wie¿yczka sygnaturki. Aneksy zaskrzynieniowe nakryte by³y po³aci¹
dachu g³ównego nawy, poprzez przed³u¿enie krokwi przypustnicami dachowymi. Nawê i prezbiterium dowietla³y po
dwa okna, umieszczone w elewacji po³udniowej, prostok¹tne, zamkniête form¹ ³uku odcinkowego. Od strony zachodniej
przylega³a wie¿a-dzwonnica, wzniesiona w konstrukcji s³upowo-ramowej, o cianach zwê¿aj¹cych siê ku górze, pokrytych pionowym szalunkiem deskowym, pozbawiona wyodrêbnionej izbicy, nakryta baniastym, gontowym he³mem, bez
latarni. Ostatnie fotografie zabytku wykonane w roku 1907, ukazuj¹ równie¿ elewacjê pó³nocn¹ wi¹tyni, w której
uwagê zwraca murowana zakrystia i zrêbowa kaplica, dostawiona do drewnianej nawy w roku 1710, w której umieszczono ³askami s³yn¹c¹ rzebê Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, z 2 po³. XIV wieku.
429
Informacja bardzo istotna, lokalizuje bowiem we wnêtrzu kocio³a w Przyszowej fragment wyposa¿enia kocio³a staros¹deckich franciszkanów. Wyposa¿enie tej wi¹tyni uleg³o rozproszeniu po ostatecznym zniesieniu klasztoru w roku 1815, por. £opatkiewiczowie 2007, s. 248. Belka têczowa z tego kocio³a mog³a zostaæ zakupiona na jednej
z licytacji wyposa¿enia, mo¿e przez ¯uk-Skarszewskich, ówczesnych dziedziców Przyszowej. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 99.
430
Retabulum to ju¿ nie istnieje, przepad³o najpewniej podczas rozbiórki kocio³a drewnianego w roku 1907.
W nawie kocio³a nowego zachowa³y siê dwie rokokowe nastawy o³tarzowe z 2 po³. XVIII wieku, przeniesione ze
starego kocio³a. Na sarkofagowej mensie o³tarza Przemienienia Pañskiego malowany jest herb Na³êcz. Retabula te
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Obraz Ukrzy¿owanego w w. o³tarzu, malowanie olejne na p³ótnie doæ wielkiej wartoci
artyst431.
Ramy ze starego o³tarza drewnianego, styl rokoko, malowane, srebrzone i z³ocone, piêkne dzie³o snycerstwa XVIII w.  w kaplicy M. Boskiej432.
C h r z c i e l n i c a kamienna, o czarze konchowatej, ch³opska robota kamieniarska pónorenes433. Na nodze w kszta³cie pnia 4 herby:
1) Pó³kozic, 2) Strzemiê miêdzy literami M W nad po³ow¹ wysokoci herbu po bokach
umieszczonemi, 3) znak i data
4) Pobóg miêdzy literami Z K, umieszczonemi po bokach w wysokoci krzy¿yka nad
podkow¹.
 P³yta grobowa w posadzce, bardzo starta, znaæ jeszcze herb i litery
doko³a434
 Epitafium Szczepana Wielog³owskiego w kruchcie435. Tablica marmurowa prostok¹tna
z napisem:
Wspomniey cz³ecze na bliniego
Westchnieniem za duszê iego
Bóg ci tego nie zapomni
I o duszy Twoiey wspomni
Bendzie ci zap³ata za to
Daæ po mierci wieczne lato
fui non sum
Anno Dni 1736 die 20 febr.
Szczepan Wielog³owski
by³y konserwowane w roku 2005 przez art. kons. Rafa³a Bukowskiego i art. kons. Janusza Czopa, WUOZwNS, nr inw.
5498. W lewym znajduje siê kopia gotyckiej rzeby Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, w prawym obraz Przemienienia
Pañskiego (w typie s¹deckim), zapewne z 2 po³. XIX wieku.
431
Byæ mo¿e obraz ten, zapewne z 2 po³. XVIII wieku, jest do dzi zachowany w nastawie o³tarza g³ównego,
Kornecki 1972, s. 297.
432
Te elementy wyposa¿enia przepad³y najpewniej podczas rozbiórki kocio³a drewnianego. We wnêtrzu kaplicy dawnego kocio³a parafialnego, od 1710 roku, przechowywana by³a gotycka figura Tronuj¹cej Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem. Po zburzeniu starego kocio³a wizerunek ten translokowano do nowej wi¹tyni i eksponowano w nowo¿ytnym feretronie. Nastêpnie po konserwacji, któr¹ w roku 1953 przeprowadzi³a art. kons. Jadwiga Stru¿yñska (WUOZwNS,
nr inw. 1784), dzie³o przeniesiono do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie (MDT nr inw. 2476), na miejscu za zast¹piono je wspó³czesn¹ kopi¹. To cenne dzie³o snycerstwa gotyckiego opublikowa³ po raz pierwszy J. E. Dutkiewicz, Nieznane
rzeby XIV i XV wieku na terenie Ma³opolski po³udniowo-zachodniej, BHSiK, (2), 1933-34, s. 258. Badacz ten, w swej
pracy z 1949 roku, zaliczy³ rzebê z Przyszowej do tzw. typu s¹decko-spiskiego, ustali³ czas jej powstania na ostatni¹
æwieræ XIV wieku, zwróci³ ponadto uwagê, i¿ pozostaje ona w cis³ych zwi¹zkach z podobn¹ figur¹ z podkrakowskich
Stani¹tek, por. Dutkiewicz 1949, s. 130-131, kat. nr 71. Rzebê z Przyszowej wzmiankuj¹ ponadto: Chrzanowski,
Kornecki 1982, s. 112; Kornecki, O dawnym kociele drewnianym w Przyszowej , s. 4. Zob. Czêæ ilustracyjna,
il. 102.
433
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 101. Zachowana do dzisiaj, ustawiona w nowym kociele z prawej strony, u wejcia do prezbiterium, wzmiankowana w KZS 1951, s. 11; Kornecki 1972, s. 297.
434
Zosta³a najpewniej zniszczona podczas rozbiórki, b¹d niwelacji terenu po zburzeniu starego kocio³a.
435
Nie ma dzi ju¿ tego epitafium, natomiast w przedsionku kocio³a nowego, po prawej stronie, zachowa³a siê
marmurowa tablica epitafijna z napisem:
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Ornaty436
1) Bia³y; ca³y haftowany, na srebrnem tle kwiaty jedwabne, kolorowe. Wiek XVII.
2) Kolumna podobnego pomys³u i wykonania jak poprzedni. Boki liche.
3) Woda zielono-srebrna na bokach, kolumna z wody b³êkitnej.
Z dawnych opisów. W posadzce kocio³a jest p³yta grobowa Wiktorów z Wiatrowic z r. 1671 z napisem
nieczytelnym (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851). S¹ tu groby i pomniki Dunin W¹sowiczów[:]
Kolatorowie
tego Kocio³a spoczywaj¹:
Krzysztof i Zofia z Taszyckich
Dunin W¹sowiczowie
+ 1710-1720 r. tu w Kociele
Marcyan ¯uk Skarszewski
Skarbnik Podolski + 1716 r.
i brat jego
Stefan Skarbnik Podlaski
z ¿on¹
Magdalen¹ z Podoskich
¯uk Skarszewscy
+ oko³o 1780 r. w Klasztorach w Starym S¹czu
Onufry + 1793 r. z ¿on¹
Jadwig¹ z Potockich + 1831 r.
¯uk Skarszewscy
tu w Kaplicy
Erazm Micha³ * 1780 + 1838 r.
z ¿on¹ Antonin¹ Wyszkowskich [sic] * 1794 + 1848 r.
i siostr¹ Tekl¹
¯uk Skarszewscy
tu przed babiñcem.
Bo¿e! daj im zbawienie. 
Na cmentarzu parafialnym znajduje siê okaza³y grobowiec rodziny ¯uk-Skarszewskich, w którym pochowani s¹:
Faustyn Józef * 10 II 1819 + 16 IX 1904, Jerzy * 7 V 1882 + 9 III 1917, Eugeniusz ppor. 8 pu³ku * 2 VI 1897 poleg³ za
Ojczyznê 18 III 1919, Leonard * 6 XI 1822 + 24 XI 1850, Prot * 19 VI 1820 + 3 III 1882, Maria * 2 X 1830 + 4 IX 1884,
Karolina z Fihauserów * 27 I 1829 + 10 I 1903, Stefan * 21 IV 1881 + 12 IV 1903 oraz Franciszek Wyszkowski * 25 II
1801 + 27 II 1881. Po lewej stronie grobowca znajduje siê skromny nagrobek z marmurowym epitafium, na którym 
pod kartuszem z herbem Zadora  czytamy:
FELICYAN z BRZEZIA
MARSZA£KOWICZ
ur. 9 Czerwca 1805
+ 11 Stycznia 1870
Ów Felicjan Marsza³kowicz vel Marsza³kiewicz by³ w³acicielem dworu w Stroniu, gdzie gromadzi³ w po³owie XIX
wieku interesuj¹c kolekcjê staro¿ytnych zabytków. Tak o niej pisa³ Józef £epkowski, który zwiedzi³ zbiory w Stroniu
w roku 1851, w trakcie swej podró¿y archeologicznej po S¹decczynie: Zbiór ów liczy do 1000 egzemplarzy, bardzo
wielu rzadkich monet. Monety te, obce i krajowe, oraz biblioteka, odznaczaj¹ca siê kilkoma inkunabu³ami  nadto
rêkopisy, po czêci satyryczne, daj¹ce obraz kraju od r. 1648, wreszcie zapiski z czasów konfederacyj, zas³u¿y³y ju¿ na
uwagê i badania, bawi¹cego tu chwilowo w r. 1845 i teraz w przejedzie, P.W.A. Maciejowskiego. Jeden z rêkopisów
tego zbiorku, poczytuje p. Maciejowski za poezye Wespazyana Kochowskiego i Morsztyna. Wiêksza czêæ zbioru
monet p. Marsza³kiewicza Felicyana, i wszystkie jego rzymskie monety, s¹ wykopane lub znalezione w tutejszych
okolicach  rzymskie w przestrzeni od wsi Mogilna do Ro¿nowa. Zob. £epkowski 1852, s. 237-238. W innym miejscu
£epkowski podaje, i¿ w trakcie wycieczki 1851 roku sporz¹dzi³ przerys ciekawéj kocielnéj spi¿owéj miednicy z XV.
wieku, któr¹ posiada w swych zbiorach p. M. Marsza³kowicz w³aciciel Kamienicy. Chrzcielnicê tê ozdobn¹ w wypuk³orzeby, i trudne do odczytania napisy wyrzuci³a na brzeg rzeka Bia³a przed 1½ wiekiem. Dzisiejszy jéj w³aciciel
obieca³ odlew tego zabytku nades³aæ do muzeum uniwersyteckiego. £epkowski 1851, s. 19, (list V, pisany 23 sierpnia
1851 w Starym S¹czu).
436
¯adnego z tych ornatów, we wrzeniu 2007 roku, nie uda³o siê nam ju¿ odnaleæ.
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Krzysztofa przywódcy ruchawki ch³opów miejscowych w r. 1655 przeciw Szwedom i jego ¿ony Zofii
z Taszyckich 1710-1720, Stefana Wielog³owskiego +1737 przywódcy pospol. ruszenia szlachty podgórskiej na Sasów w r. 1715, ¯uków Skarszewskich, Wiktorów z Wiatrowic, Marsza³kowiczów.
Liber memorabilium od r. 1610, metryki od 1665 (S³own. geogr.).

D w ó r na ciasnym pagórku oddzielonym w¹wozem od wzniesieñ s¹siednich; miejsce by³o z natury obronne437. Boki pagórka z trzech stron opadaj¹ stromymi szkarpami ziemnemi. Na
wierzchniej terasie stoj¹ naprzeciw siebie dwa budynki
mieszkalne b i c, jakby dawne oficyny; bli¿ej jednej z nich
spichlerz czy lamus a, budynek drewniany na planie kwadratu, wysoki, dwupiêtrowy. Drugie piêtro ma z dwóch
boków obiegaj¹cy ganek zewnêtrzny zaszalowany, do którego prowadz¹ schody zewnêtrzne zaszalowane. Na tem
piêtrze s¹ 2 pokoje o sporych oknach kwadratowych438.
Pierwszy ma tak drzwi wejcia jak i w cianie dzia³owej
z odrzwiami wyciêtemi z faz¹ i ze ladami dawnego malowania w imitacyê intarsyi. Na nadpro¿ach obu drzwi malowane tarcze barokowe, starte. Na
jednej lad h. Dru¿yna wród liter

Widoki spichlerza: K³osy, tom XXIX z r. 1878, Nr 738, str. 127439 (z artyku³em opisowym
B. Sulity). Mok³owski Kaz. Sztuka ludowa w Polsce, Lwów 1903, str. 496. Materya³y do sztuki
stosowanej, Zesz. 6 (z fotogr. Tad. Skarszewskiego).
Dawniejsze opisy. Budynek modrzewiowy, wspó³czesny kocio³owi, mieszkalny, z gankiem u najwy¿szego piêtra, tam¿e 2 izby. Herb (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).
Zabudowania dworskie s¹ na posadach dawnego zameczku. Stary spichlerz dawniej dworzec obronny
z ok. r. 1600, z dat¹ MDLL, zbudowany do³em z dêbu, wy¿ej z modrzewia, ze strzelnicami na dole, a na
piêtrze obwiedziony z 3 (s.) stron gankami krytymi w wysokoci 8 ³okci nad terenem dziedziñca. Dawniejszy zamek mia³ siê sk³adaæ z 3 dworców nad spadzistociami dziedziñca, po³¹czonych ze sob¹ na
piêtrach k³adkami na ³añcuchach. Broni³y go wa³y i czêstoko³y. W przyleg³ym parku wed³ug tradycyi
cmentarzysko aryañskie (S³own. geogr.). Jest tu miejsce zamek (£epkowski, j.w.). Na górze £y¿ce
miejsce zw. stare zamczysko i gruzy kamienne i podziemia obszerne. Skarby Kingi mia³y byæ ukryte
przed Tatarami w Przyszowej na górze £y¿ce (za ¯. Paulim, Podró¿e naukowe po S¹deczynie, S³own.
geogr.).

437
Dawny murowany dwór w Przyszowej, za³o¿ony na planie wêgielnicy, zosta³ przebudowany w koñcu XIX
wieku przez Adama ¯uk-Skarszewskiego. Po II wojnie wiatowej przejêty przez Skarb Pañstwa, powróci³ ostatecznie
w rêce Skarszewskich w roku 1997.
438
Dawny lamus dworski zosta³ zburzony najpewniej ju¿ w pocz¹tku XX wieku. Dzi nawet miejsce po nim
trudne jest do zlokalizowania w obrêbie dawnych zabudowañ dworskich. Lamus w Przyszowej wzmiankuj¹ Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 616, wskazuj¹c, ¿e budowla ta  znana jedynie z dawnej ikonografii  jest doæ trudna do
datowania. Autorzy ci podnosz¹ ponadto, i¿ szczytowe ganki z parapetami z ozdobnie wyrzynanych desek by³y rozpowszechnione w okolicznych wsiach regionu limanowskiego [ ] np. w zagrodzie plebañskiej w Laskowej, por. tam¿e.
439
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 104.
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18. Rybie nowe440
Wie, oddal. pó³n. zachodnie od Limanowy 10 kilom. Parafia w miejscu.

R. nowe i stare to dawne gniazdo Dru¿ynów, mo¿e Rupniewskich, albo Szykowskich (Semkowicz,
Kwartaln. hist. r. 1900, str. 210 i n.). Og³oszony przez £epkowskiego (Listy z Galicyi, Czas 1851, nr
175) dokument z r. 1365 o odnowieniu przez Spytka Jordana kocio³a zniszczonego przez luteranów,
jest oczywistym falsyfikatem441. R. 1531 Rupnowscy [sic!] dziel¹ siê miêdzy sob¹ dobrami Rybie442 itd.
(Morawski, S¹deczyzna II, 374). W r. 1581 wymieniona w parafii Rybie nie istniej¹ca dzi wie Nowa
wyesz, w³asnoæ Strzeleckiego443 (Pawiñski, Ma³op.) to mo¿e Nowe Rybie (S³own. geogr.). R. 1889
obszar dworski nale¿y do Wiktora hr Lanckoroñskiego (S³own. geogr.). Mia³ tu niegdy byæ zbór aryañski444 (za Kronbachem, Siarczyñski w S³own. Galicyi, Rkp. Ossol. Nr 1826).

K o  c i ó ³ paraf. Znalezienia . Krzy¿a i . Trójcy. Patronowie (1891) spadkobiercy Wiktora hr.
Lanckoroñskiego

Parafia istnia³a w r. 1469 (patrz ni¿ej: Dawny opis). Na budynku kocielnym data 1517 mo¿e wskazuje
czas jego budowy (patrz ni¿ej opis kocio³a). Koció³ podobno zosta³ póniej przed³u¿ony ku zachodowi445, czyli ku frontowi; mia³a niegdy tu byæ wie¿a i by³o sklepienie, w wieku XVIII piorun zwali³
wie¿ê a mo¿e wtedy i sklepienie runê³o, poczem przestrzeñ wie¿y do³¹czono do nawy kocio³a, a nawê
nakryto sufitem (twierdzenie X. Proboszcza miejscowego)446. R. 1795 zgorza³ koció³, a odbudowa³ go
Gabryel Gembarzewski (S³own. geogr.).

12/9 1895447
Obecnie nazwa oficjalna miejscowoci to Nowe Rybie.
Tak te¿ traktuje go i £epkowski, który pisze o okolicach Szczyrzyca i Tymbarku tymi s³owy: Nie ma prawie
kocio³a, któryby nie pogorza³, a zt¹d rzadko siê znajduje orygina³ dyplomatu erekcyjnego, najczêciéj kopia; a kilka
z nich niezawodnie fa³szywych, we wsi Nowém Rybiu jest dokument wiadcz¹cy i¿ Spytek Jordan tamtejszy koció³
restaurowa³ r. 1365, gdy przez Lutrów (Luteranos) by³ zniszczony (!) Jestto urzêdowa kopia orygina³u, mimo to zawiera
urzêdowe k³amstwo; w pó³tora bowiem dopiero wieku od daty owego aktu zjawi³ siê Luter i jego stronnicy. Zob. £epkowski 1851, s. 6, (list II, pisany 27 lipca 1851 w Limanowej).
442
Swoje dzia³y w Rybiu panowie z Rupniowa dzier¿¹ ju¿ du¿o wczeniej, jak wiadczy o tym zastaw dóbr
rybieñskich, nale¿¹cych do Andrzeja z Rupniowa, dokonany w roku 1486 za 113 florenów wêgierskich, na rzecz syna
Jana z Rupniowa. Ten¿e Jan zapisuje nastêpnie ¿onie swej Annie, córce Miko³aja Gbelskiego, 150 grzywien posagu
i tyle¿ wiana na po³owie dóbr w £ososinie i Rybiu. W 1493 roku Jan podzastawia znów za 60 florenów polskich bratu
Stanis³awowi czêæ dóbr w £ososinie i Rybiu, które za 113 florenów trzyma zastawem od ojca Andrzeja z Rupniowa,
od 1486 roku. W latach 1504-1526 wystêpuj¹ w ród³ach Miko³aj i Jakub Rupniowscy, dziedzice Rupniowa, £ososiny,
Piekie³ka i Rybia. Wzmiankowany podzia³ dóbr miêdzy Rupniowskimi mia³ jednak miejsce nie w roku 1531 a 1507,
kiedy to Jakubowi, pisarzowi ziemskiemu krakowskiemu, dostaje siê Rupniów, £ososina i Piekie³ko, natomiast bratu
jego  Miko³ajowi  Rybie Nowe. Rok póniej, pe³nomocnik szlachetnego Stanis³awa Sikorskiego z Rybia pozywa
Miko³aja Rupniowskiego z Rybia o uwolnienie schwytanego i uwiêzionego gwa³tem Sikorskiego. Rupniowski zostaje
tak¿e pozwany przed s¹d nadworny o naganienie szlachectwa owego Sikorskiego, a jeli ten szlachectwa swego
dowiedzie wówczas i pozew o uwiêzienie nabierze mocy prawnej. W 1526 roku Miko³aj Rupniowski zastawia za 500
florenów Miko³ajowi Filipowskiemu, burgrabiemu krakowskiemu, dobra swe ojczyste i macierzyste w £ososinie, Piekie³ku,
Rupniowie i Rybiu, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 979.
443
Jakie czêci posiada³ te¿ w roku 1558 pisz¹cy siê z Rybia Jan £apka, ziêæ Jana Gabañskiego, zmar³y
przed 1577 rokiem, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 1040.
444
Przekszta³cenie kocio³a w Rybiu na zbór ariañski dokona³o siê za spraw¹ Rupniewskich z Rupniowa, ok.
roku 1543, zob. Kaleciak 1986, s. 13.
445
Koció³ zosta³ w roku 1996 pokryty nowymi tynkami, dlatego te¿ ladów ewentualnego przed³u¿enia korpusu
nawowego w kierunku zachodnim nie sposób siê dzisiaj dopatrzyæ.
446
Potwierdzenie tych informacji nie jest mo¿liwe bez przeprowadzenia badañ architektonicznych. Konstrukcja
murów obwodowych, z masywnymi przyporami, nie wyklucza istnienia niegdy sklepieñ, przynajmniej w czêci prezbiterialnej.
447
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwa440
441
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Budynek murowany z kamienia ³amanego, o murach grubych, na planie gotyckim, oryentowany, bez wie¿y, jednonawowy448. Prezbiteryum wê¿sze, zamkniête od wschodu prost¹
cian¹. S¹ szkarpy. Szkic planu czêci wschodnio pó³nocnej,
z zakrysty¹ i ma³¹ sionk¹ miêdzy ni¹ a prezbiteryum, obok
(fig. )449.
Okna ostro³ukowe maj¹ co w rodzaju faz kamiennych450. Na szkarpie skonej naro¿nej, po³udniowo wschodniej, prezbiteryum (przy a na planiku) wysoko nad terenem herb Dru¿yna i nad nim
napis 1517 5 RVPNIOW, grubo wyrzebiony w kamieniu 451, zapewne
data ukoñczenia budowy i mo¿e nazwisko jednego z fundatorów, Rupniewskich
(szkic rys. obok)452.
Z prezbiteryum do zakrystyi prowadzi kwadratowa
sionka, maj¹ca (przy b i c planiku) oddrzwia ostro³ukowe,
ciosowe, o ³uku bardzo ostrym; profil przy b jest widoczny z kocio³a, bardzo starannie
wykonany i doæ bogaty; odrzwia przy c skromne, z prost¹ faz¹, widoczne ze sionki453.

torskiego. Mówi¹c o Rybim Nowem, poda³ informacje o gotyckich odrzwiach w kociele, a tak¿e herbie Szreniawa
i dacie 1517, zachowanych na skarpie prezbiterium, TGKGZ 1900, s. 423.
448
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 106, 107, 109-111. Koció³ z Nowego Rybiego zbudowany zosta³ z kamienia
³amanego, pokrytego tynkiem. Posiada jednonawowy, byæ mo¿e niegdy trójprzês³owy korpus opiêty masywnymi przyporami i krótkie (jednoprzês³owe) prezbiterium, zamkniête od wschodu cian¹ prost¹, flankowan¹ dwiema skonie
ustawionymi przyporami zewnêtrznymi, KZS 1951, s. 12; Kornecki 1972, s. 559. Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 202,
koció³ ten zaliczaj¹ do grupy budowli drastycznie sprymitywizowanych oraz do przyk³adów stylowej nijakoci, w obrêbie murowanego budownictwa sakralnego 1 po³. XVI wieku. Przy pó³nocnej cianie prezbiterium  a czêciowo równie¿ nawy  znajduje siê niewielka zakrystia, po³¹czona z prezbiterium krótkim, sklepionym korytarzykiem. Do fasady
zachodniej (mo¿e w roku 1821) dobudowana zosta³a szeroka kruchta, za do elewacji po³udniowej  mniejsza, do
niedawna drewniana, ostatnio zast¹piona konstrukcj¹ murowan¹. Koció³ nakrywaj¹ dachy siod³owe, odrêbne dla
nawy i prezbiterium, kryte blach¹. Wnêtrze wyposa¿one zosta³o w stropy p³askie, dawniej drewniane, obecnie zast¹pione prawdopodobnie konstrukcj¹ ogniotrwa³¹.
449
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 108.
450
Obecnie glify okienne, zarówno od zewn¹trz, jak i wnêtrza, przykryte s¹ gruba warstwa wspó³czesnego
tynku.
451
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 112. Napis ten zachowa³ siê, a jego litery, jak równie¿ god³o herbu, pokryte s¹
czarn¹ farb¹ olejn¹.
452
Na przyporze pó³nocno-wschodniej wmurowane s¹ dwie prostok¹tne plakiety z piaskowca. Na jednej napis
No[we] R-e 1821, na drugiej data 1996, odnosz¹ca siê do ostatniego remontu.
453
W tym kszta³cie oba portale zachowa³y siê, warto jednak zwróciæ uwagê, i¿ portal z prezbiterium do owej
sionki zamkniêty jest wprawdzie ³ukiem ostrym, ale z pewnoci nie bardzo ostrym, jak to okreli³ Tomkowicz. Czas jego
powstania odnieæ mo¿na do pocz¹tku XVI wieku, mo¿e do roku 1517. Prócz tych dwóch portali, zachowa³ siê jeszcze
trzeci, widoczny w zewnêtrznej (zachodniej) cianie zakrystii. Zakrystia wyposa¿ona zosta³a równie¿ w okno o kamiennym gotyckim obramieniu z faz¹ prost¹, usytuowane w elewacji pó³nocnej.
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O r n a t y 454
 Czerwony (?); boki z pasa polskiego jedwabnego, w pr¹¿ki ¿ó³to-brunatne, czerwone
i ró¿owe  bez nitek srebrnych.
 Czerwony, ca³y z tkaniny jedwabnej ceglastej w drobne kwiateczki, zap. ze sukni damskiej.
 Czarny; kolumna haftowana, na tle srebrnem kwiaty jedw. kolorowe, robota gruba.
Dawny opis: Koció³ bez wie¿y, sklepienia nie ma455. Odrzwia do zakrystyi stare gotyckie, na nich napis
nieczytelny, jakby ...... ADRUPNOW i zewn¹trz herb

Series parochorum od r. 1469. Akta kocielne w kopiach dochowane od r. 1529 (£epkowskiego noty
rêkop. z r. 1851).
Obraz z tryptyku i drzwiczki od szafeczki w zakrystyi zabrane do Muzeum dyec. w Tarnowie (z listu
bisk. £obosa po wizycie dyec. r. 1890)456.

Sarysz
Wie457, oddal wsch. od Limanowy 3 kilom. Parafia w Limanowy.

S³. geogr. nic!
Ba³amutna wiadomoæ: Józef hr. Kuropatnicki w kociele wsi Stary¿a w obw. S¹deckim odkry³ i zabespieczy³ bardzo staro¿ytn¹ p³askorzebê wystawiaj¹c¹ chrzest W³adys³awa Jagie³³y (Staszica zagajenie
posiedzenia publ. Tow. Warsz. przyj. nauk r. 1829. Roczn. T.P.N. warsz. XXVII, str. 18). W S¹deckiem
nie ma wsi tego nazwiska458. Jest Sarysz, dzi w pow. limanowskiem, który niegdy tworzy³ czêæ obw.
s¹deckiego. Lecz tu nie ma kocio³a.

19. Siekierczyna
Wie, oddal. po³udn. od Limanowy 5 kilom. Parafia w Kaninie.

454
Niespotykana nieufnoæ i nieuprzejmoæ miejscowego proboszcza sprawi³a, i¿ we wrzeniu 2007 roku istnienia któregokolwiek z tych ornatów nie uda³o nam siê potwierdziæ. Prawdopodobnie ich ju¿ nie ma, bowiem zabytkowych szat liturgicznych w kociele nie notuje ani KZS 1951, s. 12, ani Kornecki 1972, s. 559-560.
455
Z godnych uwagi elementów wyposa¿enia, zachowanych dzi we wnêtrzu kocio³a, wymieniæ nale¿y: barokow¹ nastawê o³tarza g³ównego (z 1 po³. XVIII wieku), z barokowym krucyfiksem naturalnych rozmiarów z tego samego czasu, dwie pónobarokowe nastawy o³tarzy bocznych (trzecia, nowsza  w roku 2007 przekazana zosta³a do prac
konserwatorskich), uzupe³niane w wieku XIX i XX, ponobarokow¹ ambonê z ok. po³. XVIII wieku oraz pónogotyck¹
chrzcielnicê, zapewne z 1 po³. XVI wieku. Por. tak¿e Kornecki 1972, s. 559-560.
456
W Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie przechowywany jest tylko jeden zabytek pochodz¹cy z kocio³a w Nowem Rybiu, jest nim destrukt pónogotyckiej rzeby Chrystusa (zapewne Chrystusa z osio³ka palmowego), MDT nr
inw. 168. Rzebê tê wzmiankowa³ ostatnio Walanus 2006, s. 93-94, przyp. 100.
457
Ani w koñcu XIX wieku, ani dzi, Szarysz nie by³ samodzieln¹ wsi¹, a tylko przysió³kiem Mordarki. Sarysz,
wólka do Mordarki, w pow. limanowskim, sk³ada siê z fol.[warku] i os.[ady], maj¹cej 50 dm. [domów] i 373 mk. [mieszkañców] (365 kat.[olików] i 8 izrael.[itów]. Dwa gociñce z Limanowy (2.2 klm) do Mêciny i do Starego S¹cza otaczaj¹
obszar wólki, zroszony potokiem, zob. SGKP, t. 10, s. 329.
458
Wsi o tej nazwie nie ma na S¹decczynie, nie notuje te¿ takiej SGKP, t. 11, s. 278.
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W XV w. Szekyerczyna w par. Brusznyk, w³asnoæ Ro¿nów459 h. Gryf (D³ugosz, Lib. ben. II, 303).
R. 1587 dziedzicem wojewoda lubel. (Pawiñski, Ma³op.); by³ nim Jan Tar³o460.
Na gruntach tej wsi jest miejsce zwane Jonina albo Janina, prawdop. stare grodzisko po Wierzbiêtach461
(S³own. geogr.  por. Pisarzowa i Kanina).

20. Skrzydlna
Wie, oddal. zach. zach. pó³n. od Limanowy 18½ kilom. Parafia w miejscu462.

Dawne nazwy: Antiquas Rudel, Cridlna, Krzylna (patrz ni¿ej dzieje wsi i dzieje kocio³a).
Wie prawdopodobnie istnia³a ju¿ w koñcu XIII w.; w ci¹gu XIV wspomniana kilka razy jako Czidlna,
Antiquas Rudel (patrz ni¿ej dzieje kocio³a). R. 1361 Marek z Krzylnej z towarzyszami uposa¿a koció³
w Dobrej463 (Morawski, S¹deczyzna I, 240). W XV w. w³acicielami Krzidlnej byli Raphael et Ratholdus nob. de domo Szarza, czy te¿ wed³ug innej wersyi tego¿ D³ugosza: Jan, Marek, Jerzy i Katholdus
(?) de armis Szarzya464 (Lib. ben. I, 205; II, 129). Ok. r. 1475 Beata córka Marka Ratu³da wnosi Skrzydln¹ w dom Jana z Iwanowic Odrow¹¿a Pieni¹¿ka i jego nastêpców465 (Morawski, S¹deczyzna II, 276

Ro¿nowie byli te¿ w³acicielami pobliskiej Mêciny, zob. przyp. nasz 280.
W roku 1524 Jakub Wierzbiêta, dziedzic Kaniny i Przyszowej sprzedaje wie Siekierczynê Adamowi Niewiarowskiemu. Chyba nie ca³¹ jednak, bowiem w roku 1527 odstêpuje Jadwidze Wierzbiêcinie z Krakowa czêci swe
dziedziczne w Siekierczynie i Kaninie, zob. SHGWK, cz. 2, z. 3, s. 419. W roku 1534 Siekierczyna nale¿y ju¿ do
Stanis³awa, Jakuba i Hieronima Bobowskich, granicz¹c z dobrami Achacego Jordana, zob. SHGWK, cz. 2, z. 1,
s. 168.
461
Janina odnotowana jest w ród³ach w 1423 roku, jako osada nale¿¹c¹ do Micha³a Wierzbiêty herbu Janina,
dziedzica Przyszowej. Wie ta by³a nawet siedzib¹ parafii  w 1489 roku wspomniano o kaplicy na cmentarzu kocio³a
w Janinie  jednak przed 1560 rokiem opustosza³a i zanik³a (ju¿ w 1529 nale¿a³a do parafii w Kaninie, której pleban
pobiera³ z Janiny dziesiêcinê o wartoci 12 groszy). Dzi pami¹tk¹ po wsi Janina jest wzgórze o tej samej nazwie,
w granicach Siekierczyny, zob. Rajman 1995, s. 7; SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 209-210. Na wzgórzu tym znajduje siê rumowisko kamienne, które wed³ug niektórych pochodzi ze zniszczonej budowli. W toku badañ powierzchniowych nie
znaleziono tam ¿adnych zabytków potwierdzaj¹cych charakter osadniczy miejsca lub czas u¿ytkowania ewentualnej
budowli, por. M. Cabalska, Pradzieje pow. limanowskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, Prace
Archeologiczne, z. 12, 1970, s. 23; Marsza³ek 1993, s. 105.
462
W latach 1850-1862 Skrzydlna by³a siedzib¹ powiatu, przeniesionego nastêpnie do Tymbarku, Konieczny
1971, s. 10.
463
W roku 1361 rycerze Marek ze Skrzydlnej  skarbnik krakowski, Zawisza z Jod³ownika, Miko³aj z Raciborzan,
Stanoltus vel Arnold vel Ratoldus z Kostrzy i Stanis³aw z Topoli uposa¿yli dwoma ³anami wie¿o ufundowany (de novo
fundatam) przez biskupa Bodzantê koció³ p.w. . Szymona i Judy w Dobrej, zob. SHGWK, cz. 1, z. 3, s. 573; Rajman
1995, s. 6.
464
Rato³dowie ze Skrzydlnej uzyskali w 1424 roku od W³adys³awa Jagie³³y przywilej na lokowanie miasta Skrzydlna
w swoich posiad³ociach, ale zamiar ten nie zosta³ ostatecznie zrealizowany, Kiryk 1980, s. 374.
465
W istocie, ma³¿eñstwo jedynaczki Beaty Rato³dówny i Jana Pieni¹¿ka z Kru¿lowej mia³o miejsce w roku
1509. Nastêpcami Jana, referendarza królewskiego i sêdziego ziemi krakowskiej, byli jego synowie Prokop i Jan
(wymienieni w 1557), Piotr Pieni¹¿ek (1568), Krzysztof i Nikodem (1585). Ostatnim z rodu Pieni¹¿ków na Skrzydlnej
by³ Miko³aj, który w 1620 roku wraz z córk¹ Krystyn¹ zapisa³ tê wie i 5000 z³otych Stanis³awowi Wilkoszewskiemu
herbu Prus, po którego mierci w 1644 roku dobra te dzier¿y³o jego szeciu synów. W 1719 roku Skrzydln¹ zakupi³ od
Wilkoszewskich Felicjan de Krempa Jaxa-wiêcicki herbu Jastrzêbiec. Jaxowie utrzymali siê przy Skrzydlnej do koñca
XVIII wieku, kiedy to wie, wraz z rêk¹ Urszuli Jaxa-wiêcickiej, wesz³a w kniaziowski dom Antoniego Szujskiego. Ich
syn, Ignacy Szymon, przekaza³ nastêpnie maj¹tek swemu ziêciowi  Antoniemu Lewickiemu herbu Odrow¹¿, którego
syn Feliks sprzeda³ nastêpnie Skrzydln¹ (w 1844 roku) Antoniemu Pruszyñskiemu herbu Rawicz. W 1849 przej¹³
Skrzydln¹ syn poprzedniego  Zygmunt Pruszyñski, po którego mierci (1897) zad³u¿ony maj¹tek zosta³ zlicytowany
i zakupiony przez ¯yda tarnowskiego  Zygmunta Freia (1899). Ten ju¿ w 1903 roku odsprzeda³ dobra rodzeñstwu
Helenie i Karolowi Jordanom herbu Tr¹by, którzy w dwa lata póniej sprzedali Skrzydln¹ Józefowi hr. £ubieñskiemu
herbu Pomian. Zad³u¿ony przed laty maj¹tek £ubieñski traci jednak na licytacji 17 grudnia 1907 roku, kiedy to jego
po³owê zakupuje Zygmunt Mars herbu Noga z Limanowej, drug¹ za czêæ  Galicyjski Bank Ziemski w £añcucie,
459
460
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i 361) starostê s¹deck. i sêdziego krak. (Arch. grodzkie w Krakowie, Terrestria Crac. T. I p. 47 i p. 681).
R. 1581 dziedziczk¹ Pieni¹¿kowa (Pawiñski, Ma³op.); w drugiej po³owie XIX w. Zygmunt Pruszyñski466.

K o  c i ó ³ paraf. . Miko³aja b. Patron 1891 Zygmunt Pruszyñski

Parafia Cridlna seu antiquas Rudel467 istnia³a ju¿ w r. 1326468 (Theiner, Mon. Pol. I, 239), a jest przypuszczenie, ¿e za³o¿on¹ zosta³a ok. r. 1296 (Zakrzewski, Dzieje Szczyrzyca. Rozpr. Ak. Um. Wydz. hist.
filoz. II, XVI, 44). Wed³ug przywilejów469 jednak oryg. z³o¿onych w archiwum konsyst. tarnowsk.
P. Jarzyna zbudowa³ koció³ w r. 1315. Czêæ za murowana, prezbiteryum, jest dzie³em Prokopa Pieni¹¿ka470, który +1567 (?) (£epkowski  Jerzmanowski, Podró¿ po Galicyi 1849 r. Bibl. Warsz. 1850,
t. III. str. 203 i n.). W XV w. koció³ ca³y by³ drewniany (D³ugosz Lib. ben. II, 129).
Proboszczowie: R. 1326 Nicolaus plebanus de Cridlna seu de Antiquo Rudel (Theiner, Mon. Pol. I,
239). R. 1335 wiadkuje Miko³aj pleban ze Starej Rudki (Rudel), (Zakrzewski, Dzieje Szczyrzyca. Rozpr.
Ak. Um. Wydz. hist. filoz. II, XVI, 61).

16/9 1891471; 7/4 1892; 14/9 1895
Budynek w wiêkszej czêci drewniany, prezbiteryum i zakrystya murowane472. Czêæ
murowana nie sklepiona473, ma sufit w p³askie kasetony, z lich¹ nowsz¹ polichromi¹474.
który po sp³aceniu czêci Marsa rozpocz¹³ parcelacjê. Zob. Konieczny 1971, s. 9-11; Z. Ellnain, Dwór w Skrzydlnej,
AZL, 2005, nr 21, s. 27-29.
466
W czasie rabacji 1846 roku nienawiæ ch³opów obróci³a siê przeciwko miejscowemu justycjariuszowi Sroczyñskiemu (sêdziemu do rozstrzygania sporów miêdzy dworem a wsi¹). Ten, przeczuwaj¹c co mo¿e go spotkaæ, schowa³
siê w kociele w Skrzydlnej, ale ch³opi wywlekli go, przy czym skrwawili koció³, za co przez 3 miesi¹ce nie odbywa³y
siê nabo¿eñstwa, zob. Kaleciak 1986, s. 17.
467
Wed³ug £epkowskiego i Jerzmanowskiego do parafii tej nale¿a³a: Skrzydlna, Przenosza czyli Glince, Kasina, Wola, Iwanowice, Raciborzany, Jod³ownik, Kostrza czyli Reje, Markuszowa, Gruszów. Dzisiejsza rozleg³oæ parafii
jest ta sama, z wyj¹tkiem zmienionej w probostwo filii Kasina [1811], zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 203.
468
Istnienie wielowioskowej parafii w Skrzydlnej powiadczone jest roku 1325, zob. MPV 1913, s. 124.
469
Niektórzy pow¹tpiewaj¹ w autentycznoæ owego dokumentu erekcyjnego z 1315 roku, zob. Konieczny 1971, s. 8.
470
W Skrzydlnej znana by³a legenda, mówi¹ca jakoby pochowany pod kamiennym nagrobkiem rycerz Pieni¹¿ek fundowa³ koció³ murowany, jednak dogl¹daj¹c robót spad³ z rusztowania i zabi³ siê, wskutek czego budowa nie
zosta³a nigdy dokoñczona a resztê wi¹tyni wzniesiono z drewna, zob. Konieczny 1971, s. 9.
471
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 5 padziernika 1891, sk³ada³ konserwator Tomkowicz sprawozdanie z wycieczki, któr¹ odby³ tego lata w swoim okrêgu w powiecie s¹deckim i limanowskim. Ze
Skrzydlnej omówi³: koció³ drewniany, g³ówny o³tarz, nagrobek Pieni¹¿ka (wraz z odpisem inskrypcji), srebrny kielich
z 1757 roku fundacji wiêcickich, ornat z brokatu oraz dwa dzwony z XVIII wieku, TGKGZ 1900, s. 358-359.
472
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 113-116. Jak zapisano w notatce z 9 wrzenia 1937 roku: Drewniana nawa
i dzwonnica póniejsze; pod prezbiterium podziemia. W/g informacyj starosty powiatowego w o³tarzu obraz M. B. z XVI
w.; cenne tabernaculum kamienne, oraz pierwotny o³tarz romañski pod obecnym o³tarzem. 9. IX. [1]937. J. [nazwisko
nieczytelne]. Na innej niedatowanej karcie rêkopimiennej zapisano, i¿ na strychu zakrystii lad got. okna. Zob. Skrzydlna. Koció³  wypisy archiwalne 1938 r. [sic!], WUOZwNS, nr inw. 492.
473
Koció³ w Skrzydlnej, w kategoriach bry³y architektonicznej, przetrwa³ do naszych czasów niemal w takim
stanie, w jakim u schy³ku XIX wieku ogl¹da³ go Tomkowicz. Autentyzm substancji, wyczuwalny zw³aszcza w nietkniêtych
duchem modernizacji elewacjach zewnêtrznych czêci murowanej, koresponduje tu jednak z katastrofalnym zaniedbaniem zabytku, zdewastowanym wnêtrzem i skrajnie zaniedbanym otoczeniem. Na przestrzeni ostatniego pó³wiecza
w zabytku nie by³y prowadzone ¿adne, nawet bie¿¹ce prace konserwatorskie. Od wielu lat koció³ nie jest ju¿ u¿ytkowany do celów liturgicznych. Na domiar z³ego, kolejne w³amania i kradzie¿e, bêd¹ce wynikiem w³anie owych zaniedbañ i zaniechañ, znacznie uszczupli³y trzon dawnego wyposa¿enia wnêtrza. W swym obecnym kszta³cie koció³ w Skrzydlnej przedstawia siê jednak jako budowla ze wszech miar oryginalna, choæ równoczenie bardzo niejednolita stylowo.
Schy³kowogotyckie cechy zachowa³o murowane z kamienia i tynkowane prezbiterium oraz zakrystia, wzniesione najpewniej jeszcze w 2 po³. XVI wieku. Nawa zbudowana w konstrukcji zrêbowej (w swym obecnym kszta³cie szalowana
zarówno na zewn¹trz, jak i wewn¹trz), zosta³a dostawiona najpewniej dopiero w XVII wieku. Wnêtrze zosta³o gruntownie przebudowane w roku 1787. Wówczas to wprowadzone zosta³y pozorne sklepienia deskowe, w kszta³cie sp³aszczonej kolebki. W roku 1837 lub 1838 do zachodniej ciany nawy dobudowano wie¿ê-dzwonnicê, konstrukcji s³upowo-
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O b r a z y . rodek tryptyku w w. o³tarzu, zas³aniany zasuw¹475. Obraz wys. ok. 1.25 m.,
szer. 1.00 m. Malowanie na drzewie zap. olejne. M. Boska miêdzy . Miko³ajem i Stanis³awem, w ca³ej postaci, przedstawiona jest z d³ugiemi w³osami rozpuszczonymi476. P³aszcz jej
i t³o z³ocone, z wyciskanym wzorem arabeskowym (nie motyw granatu), wielkoæ figur ¾
wielkoci nat. Malowanie wiêkszej wartoci artyst. zap. w. XV, albo pocz. w. XVI. Stan zachowania doæ dobry, t³o wie¿o odz³ocone477.
 . Józef i . Rodzina, obraz olejny na p³ótnie, wisi na cianie w kociele.
U do³u klêcz¹cy ksi¹dz w kome¿ce a obok niego h. Nieczuja wród liter X. J. V.
D. V. Wartoæ art. ma³a478.
 P o m n i k grobowy Prokopa Pieni¹¿ka* przy cianie bocznej prezbiteryum, po stronie
episto³y479. Wys. ok. 3.00 m. szer. 2.50 m. Z kamienia (piaskowca?) grubo zapokostowanego na bia³o. Zaczyna go od do³u coku³ [sic!] z filunkiem i h. reniawa480.
Nad tem p³yta g³ówna ukonie ustawiona i na niej wyrzebiony le¿¹cy rycerz w zbroi,
* By³ to Prokop star. s¹decki i sêdzia krak. o¿eniony z Ann¹ Pukarzewsk¹ h. reniawa. Pomnik w r. 1892
odrestaurowano kosztem dra Karola Pieni¹¿ka, wiceprez. m. Krakowa. wcale starannie, ale w tym roku nie skoñczono
roboty, a nawet szczegó³y wie¿o by³y obt³uczone. Wtedy albo kiedy przedtem zmieniono datê, która pierwotnie
by³a 1567 (patrz ni¿ej dawny opis). R. 1567 by³ r. mierci tego Prokopa (Arch. grodz. m. Krakowa, Terr. Crac.
t. XXX p. 1162). Syn jego Prokop ¿y³ jeszcze r. 1603.
ramowej, o cianach pochy³ych, zakoñczonych nadwieszon¹ izbic¹, zwieñczon¹ neobarokowym he³mem z omioboczn¹ latarni¹ (Kornecki 1999, s. 252, 262, il. 272), za od po³udnia  niewielk¹ kaplicê, zamkniêt¹ trójbocznie.
Kamienne prezbiterium i drewnian¹ zrêbow¹ nawê nakrywaj¹ dachy o wspólnej kalenicy i jednakowej szerokoci
wiêzarów dachowych, z barokow¹ wie¿yczk¹ sygnaturki, usytuowan¹ w rodkowej czêci kalenicy. Prezbiterium oddziela
od nawy murowana arkada têczy, zamkniêta ³ukiem koszowym. Zaskrzynienia nawy podpierane s¹ przez drewniane
kolumny, tworz¹ce pozorny efekt trójnawowoci. Wnêtrze zachowa³o jeszcze dawn¹ posadzkê, z du¿ych, prostok¹tnych p³yt kamiennych. Por. tak¿e KZS 1951, s. 12-13, il. 7; Kornecki 1972, s. 560-561.
474
Polichromia, któr¹ ogl¹da³ Tomkowicz, przetrwa³a do roku 1958, kiedy to malarz Tadeusz £akomski wykona³
obecn¹, ornamentalno-figuraln¹, równie bezwartociow¹, jak ta poprzednia. P³askie kasetony na stropie rejestruje
jeszcze KZS 1951, s. 13.
475
Na zasuwie tej £epkowski i Jerzmanowski zanotowali obraz w. Miko³aj, pêdzla samoucznego malarza Nanke, z miasteczka Limanowy, zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 203-204. Obraz w. Miko³aja wzmiankowany
przez Korneckiego 1972, s. 561, zosta³ skradziony z kocio³a w roku 2002. Fragment tego obrazu zosta³ nastêpnie
odnaleziony, wróci³ do Skrzydlnej i przechowywany jest na plebanii. Podczas w³amania do kocio³a w roku 1999,
z wnêtrza zginê³y miêdzy innymi: barokowe rzeby . Miko³aja, Stanis³awa, Piotra i Paw³a oraz elementy snycerskie
z nastawy o³tarza g³ównego.
476
Zaginiony obraz zosta³ skradziony z nastawy o³tarza g³ównego pod koniec 1999 roku. Jak zapewniaj¹ Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 160, nale¿a³ on do najpóniejszych przyk³adów kompozycji typu Sacra Conversatione,
szczególnie popularnych w tablicowym malarstwie Ma³opolski 1 po³. XVI wieku. Por. tak¿e KZS 1951, s. 13 oraz
Kornecki 1972, s. 561, gdzie obraz ten datowany jest na pocz¹tek XVI wieku (zdaniem naszym chyba zbyt wczenie).
477
Zob. przyp. nasz 483.
478
Obraz ten zachowa³ siê we wnêtrzu kocio³a, zawieszony jest obecnie na cianie pó³nocnej. Duchownego
donatora w kome¿ce mo¿na jeszcze dopatrzyæ siê w prawym dolnym naro¿niku, jednak herb i monogram  rozpoznany przez Tomkowicza  jest ju¿ ca³kowicie nieczytelny. Nad postaci¹ donatora widzimy unosz¹c¹ siê na skrzyd³ach
postaæ w. Micha³a Archanio³a (mo¿e patrona donatora), w ob³okach powy¿ej  pó³postaæ Boga Ojca i go³êbicê Ducha
wiêtego; ca³oæ powsta³a najwczeniej w 2 po³. XVIII wieku.
479
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 117. W tym miejscu zachowany do dzisiaj.
480
W zwieñczeniu nagrobka mamy ponadto okaza³y kartusz z herbem Odrow¹¿.
481
Zmar³ego rycerza ukazano w charakterystycznej do wieku XVI pozie sansowinowskiej, z g³ow¹ wspart¹ na
lewym przedramieniu i skrzy¿owanymi nogami. Dzie³o zamówione zosta³o najpewniej w Krakowie, byæ mo¿e nawet
w warsztacie samego Hieronima Canavesiego (lub u którego z jego bliskich wspó³pracowników) i w elementach przywiezione do Skrzydlnej. Nagrobek Pieni¹¿ka wzmiankuje: KZS 1951, s. 13, il. 31; Kornecki 1972, s. 561; Chrzanowski,
Kornecki 1982, s. 258.
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wielkoci wiêcej ni¿ nat.481. W rêku trzyma buzdygan z lask¹ utr¹con¹482; w nogach le¿y szyszak. Wy¿ej napis ryty kapitalikami:
hoc positvs tvmvlo Procopivs ille quiescit
Pieni¹¿ek clarvs dexteritate sva
dotibvs ingenii valvit tvm corpore praestans
vsvs tvm fortunae prosperitate sva
in vvltv gravitas in verbis maxima virtvs
hvic fvit et verae religionis amor
gratvs erat cvnctis mitis comes et pivs illvm*
pavida mors properans svstvlit ante diem
Vmbra
qvamvis in medio vitae morior tamen inde
vitam habeo aeternam, mortva vita vale
mortvvs 14 april anno 1587** aetatis svae 48483
dalej koniec napisu na krawêdzi gzymsu nad samym rycerzem, czêciowo zatarty i nieczytelny:
...arzew moesta conivgi svo desideratissimo hoc monvmentvm posvit484
K i e l i c h ma³y srebrny485, skromny co do ozdoby; wewn¹trz stopy, doko³a podstawy napis ryty: Iste calix fundatus per M. M. Josefum (s.) et Salomeam Swiecickie, burgrabios arcis
Cracoviensis ad capellam palatie Skrzydlnensis A. D.
* Ten wyraz w oryginale wygl¹da: ILLVM.
** Data zepsuta, zam. 1567.
Dzisiaj laska buzdyganu jest kompletna i zrekonstruowana, zapewne w toku konserwacji nagrobka prowadzonej w latach 1892-1893.
483
Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, na swym posiedzeniu 16 padziernika 1890 roku, powziê³o wiadomoæ z listu bp I. £obosa, i¿: W Skrzydlnej (w powiecie limanowskim) jest w kociele od strony episto³y wielkiego
o³tarza, piêkny pomnik alabastrowy [w rzeczywistoci rzebiony w wapieniu piñczowskim] Prokopa Pieni¹¿ka z r.
1587. Ten pomnik, powinien byæ krat¹ od zniszczenia zabezpieczony. W wielkim o³tarzu obraz piêkny na drzewie na tle
z³otem, przedstawiaj¹cy w. Stanis³awa B. i w. Miko³aja, TGKGZ 1900, s. 342. Zob. te¿ przyp. nasz 382. Kwestia
kraty do nagrobka powróci³a na posiedzeniu Grona 30 grudnia 1890: Dr Demetrykiewicz, powo³uj¹c siê na list Najprzew. ks. biskupa £obosa wnosi, aby wyznaczyæ pewn¹ kwotê na sprawienie kraty zabezpieczaj¹cej piêkny pomnik
alabastrowy Prokopa Pieni¹¿ka z r. 1587 w kociele w Skrzydlnej. Na wniosek p. Tomkowicza od³o¿ono ostateczn¹
decyzyê w tej sprawie a¿ do chwili, kiedy bêdzie mo¿na zbadaæ stan pomnika na miejscu, TGKGZ 1900, s. 346.
W trakcie posiedzenia Grona 7 grudnia 1891 roku Konserwator Tomkowicz zawiadomi³, ¿e adwokat Dr. Pieni¹¿ek
przyrzek³ na jego przedstawienie dokonaæ w³asnym kosztem restauracyi piêknego renesansowego pomnika Prokopa
Pieni¹¿ka + 1587 w kociele w Skrzydlnej, TGKGZ 1900, s. 367.
484
Z innych dzie³ plastyki nagrobnej trzeba wymieniæ tablicê epitafijn¹ z czarnego marmuru dêbnickiego, wmurowan¹ od zewnêtrz w po³udniow¹ cianê prezbiterium, powiêcon¹ Rozalii z Szo³ajskich Struszkiewiczowej, zm.
w 1841 i Paw³owi ze Stru¿y Struszkiewiczowi, zm. w 1837 roku. W s¹siedztwie znajduje siê jeszcze wolnostoj¹cy
nagrobek Wincentego Stro¿kiewicza (1816-1868), fundowany przez ¿onê Mariê Stro¿kiewiczow¹, a wykonany przez
F. Fischera w Krakowie.
485
Dzi ju¿ go nie ma i nikt nie wie siê z nim sta³o. Kielicha tego nie wzmiankuje ju¿ tak¿e KZS 1951. Bez
w¹tpienia wybitnym dzie³em pochodz¹cym z dawnego kocio³a w Skrzydlnej jest drewniany gotycki krucyfiks, zapewne z 2 po³. XIV wieku, do niedawna zawieszony w têczy kocio³a, kilka lat temu zabrany i przeniesiony do kocio³a
nowego. Dzie³o to do literatury naukowej wprowadzi³ Dutkiewicz 1949, s. 142, kat. poz. 97, który na podstawie wizytacji
biskupa A. Za³uskiego z roku 1748, powiadczaj¹cej istnienie in medio ecclesiae effigies Crucifixi sculpturae veteris ,
stwierdzi³ doæ wczesne powi¹zanie tej rzeby z wnêtrzem kocio³a w Skrzydlnej. Badacz ten zwróci³ uwagê, i¿ zarówno w samym typie fizycznym, sposobie opracowania  siêgaj¹cego kolan  perizonium, pochyleniu i typie g³owy, czy
³ukowatym wygiêciu ramion, krucyfiks w Skrzydlnej zbli¿ony jest do znanego krucyfiksu z Krzyszkowic, w powiecie
482
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(w drugim wierszu) 1757 ora pro eis
O r n a t ca³y z brokatu, wspania³y; boki o tle srebrnem, kolumna o tle z³otem, piêkny haft
jedw. w kwiaty kolorowe p³askie. Znacznej wartoci art., podniszczony486.
Z dawniejszych opisów. Koció³ drewniany; czêæ ko³o w. o³tarza murowana jest dzie³em Prokopa
Pieni¹¿ka (+1567 r.). W o³tarzu w. piêkny obraz w gucie bizanckim: . Miko³aj. . Stanis³aw, w rodku
M. Boska.
W bocznym o³tarzu . Józef piastuj¹cy Chrystusa, z podpisem: pinxit a. d. 1718 die 26 Sept. Martynus
Zaj¹c487. Po lewej stronie w. o³tarza wielki pomnik z piaskowca, rycerz w zbroi, le¿¹cy, piêknej rzeby.
U góry h. Odrow¹¿, u do³u Srzeniawa. Nad postaci¹ napis (ten sam jak wy¿ej podany, tylko w 1ym w.
zamiast ille jest illustr, w 4ym opuszczono usus, koniec 8go wygl¹da tak: an... die. m., a 12y: mortus 1ae
Aprilis 1567 aetatis suae 43.
Dzwony dwa z XVIII w., dzwon wiêkszy i m³odszy, z r. 1765, ma d³ugi napis488, lany by³ przez Kaspra
Kramnitz von Krompach in Ciritz i ma pyszne odlewy: . Micha³, M. Boska i Chrystus na Krzy¿u.
W archiwum Liber memorabilium ze spisem proboszczów od 1601; komendarzy najwiêcej. Proboszczami bywali znaczni pra³aci (£epkowski  Jerzmanowski, Podró¿ po Galicyi 1849 r. Bibl. Warsz. 1850
t. III, 201 i n.).
Dzwon przelany w r. 1765 przez Kaspra Kramnitza z Krompach. Drugi dzwon z r. 1707489 (Ko³aczkowski, Wiadomoci tycz¹ce siê przemys³u i sztuki, str. 415).

21. S³opnice królewskie albo S³opnica królewska490
Wie, oddal. zachodnie od Limanowy 5 kilom. Parafia w miejscu.

Jest to jedno z gniazd Dru¿ynitów491 (Semkowicz, Kwart. hist. r. 1900, str. 210 i n.). R. 1581 wchodzi³a
wie w sk³ad starostwa tymbarskiego492 (S³own. geogr.).

mylenickim. Ten wybitny zabytek plastyki gotyckiej, przez wiele lat zagro¿ony zniszczeniem lub kradzie¿¹, jest obecnie ca³kowicie niedostêpny dla badañ. W najbli¿szym czasie podj¹æ nale¿y starania, aby dzie³o to trafi³o do zbiorów
muzealnych, a tym samym mia³o szansê wejæ do szerszego obiegu naukowego. Krucyfiks w Skrzydlnej wzmiankuje
ponadto: Kornecki 1972, s. 561; Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 119.
486
Prawdopodobnie ornat ten trafi³ do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 481. Dwa inne
 jeden haftowany z XVII, drugi z XVIII wieku  notuje jeszcze KZS 1951, s. 13. Po fali kradzie¿y, które spustoszy³y
koció³ w Skrzydlnej w roku 1999, a nastêpnie w 2002, dwa ornaty (jeden z XVII, drugi z XVIII wieku) przeniesiono
podobno do kocio³a nowego. Informacji tej, uzyskanej w WUOZwNS, na miejscu nie uda³o siê nam potwierdziæ.
487
Obraz ten przechowywany ostatnio w nastawie o³tarza bocznego po stronie prawej, zosta³ skradziony z kocio³a podczas w³amania, które mia³o miejsce w roku 1999.
488
A. D. 1765. Pater celestus sanctificetur nomen tuum. W rodku: Compana haec rupta et fracta denuo noviter refusa est, sub patrocinio Beatae Mariae ss. Michaelis archangeli, Annae et Josephi, cura et studio perillustrissimi
Magn. ac generosi Dni Josephi de Krempa Swiecicki Burgrabii arcis crac. nec non Rdni. Michaelis B³aszyñski parchoi
loci. Casparus Kramnitz goss mich von Krompach in Ciritz. Zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 204. Dzwon drugi
z napisem: A. D. M. G. B. M. V. H. (ad majorem Dei gloriam Beatae Mariae Virginis honorem) sub patricinio ss. Nicolai,
Stanislai et Josephi. Josephus U³anowski P. S. (Parochus Skrzydlnae) fieri procuravit, A. D. 1707. Odlew Marya, zob.
tam¿e.
489
Dzi nie ma ju¿ ¿adnego z nich. Najstarszy z zachowanych odlano (lub przelano) przed rokiem 1939, drugi
pochodzi z 1966, Kornecki 1972, s, 561.
490
Pierwotny, po³udnikowy, podzia³ S³opnic na czêæ Królewsk¹ i Szlacheck¹  z granic¹ przebiegaj¹c¹ na
potoku S³opnica  dotrwa³ do 1 kwietnia 1930 roku, kiedy to obie osady objêt¹ wspóln¹ nazw¹ S³opnice. W latach
siedemdziesi¹tych XX wieku podzielono wie równole¿nikowo, tworz¹c S³opnice Dolne i Górne, zob. Wojcieszak 1999,
s. 25.
491
Od pocz¹tku swych dziejów S³opnice rozwijaj¹ siê jako dwa odrêbne organizmy osadnicze: S³opnice Królewskie (na lewym brzegu potoku S³opnica) oraz S³opnice Szlacheckie, obejmuj¹ce tereny rozci¹gaj¹ce siê na wschód
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K o  c i ó ³ paraf. . Andrzeja ap. Patron (1891) Ludwik Myszkowski

Parafia erygowana w r. 1337 przez Kazimierza W.493 i w tym¿e roku mia³ stan¹æ koció³494 (Schem.
i S³own. geogr.).

12/9 1895495
Budynek drewn.496 bez wybitnych cech artyst.497.
od tego¿ potoku. W 1400 roku wystêpuj¹ dwaj wspó³w³aciciele czêci szlacheckiej  Skarbko ze Zrêczyc oraz Jako
ze Zbydniowa  rycerze herbu Dru¿yna (Krzywañ), zob. Wojcieszak 1999, s. 22-23. W 1402 roku niejaka Piechna
zrzeka siê na rzecz Stanis³awa z Lus³awic swoich dóbr dziedzicznych, w których sk³ad wchodzi³y nastêpuj¹ce wsie:
£ososina Górna, Dobra, Laskowa, M³ynne i S³opnice, Rajman 1995, s. 6. Akt zrzeczenia siê dóbr dziedzicznych
Piechny (córki Piotra, wnuczki mi³a z ¯elenikowej) SHGWK odnosi do mê¿a Adama z Turu, nie za Stanis³awa
z Lus³awic, ponadto nie wymienia wród dóbr S³opnic, a Stêpocice, zob. SHGWK, cz. 3, z. 2, s. 439. W 1490 roku
Królewska czêæ S³opnic nale¿a³a do Jordanów, Szlachecka za  Mstowskich, zob. Wojcieszak 1999, s. 33.
492
Starostwo tymbarskie nale¿a³o w roku 1581 do dwóch powiatów: s¹deckiego i szczyrzyckiego. S³opnice, a¿
do rozbiorów, wchodzi³y w sk³ad tego pierwszego, powiat szczyrzycki by³ za jednym z najwiêkszych w Polsce, bowiem
tworzy³o go a¿ 76 parafii. Po 1850 roku S³opnice nale¿a³y do powiatu, którego siedzibê zlokalizowano w Skrzydlnej,
póniej za (1861) przeniesiono do Tymbarku. W 1867 roku powiat tymbarski, wraz ze S³opnicami, w³¹czono ostatecznie do powiatu limanowskiego, zob. Wojcieszak 1999, s. 33-34.
493
Rzekomy dokument fundacyjny dla kocio³a s³opnickiego, wystawiony przez króla jakoby w roku 1337, jest
osiemnastowiecznym falsyfikatem, sporz¹dzonym przez Stanis³awa Morawskiego, zob. W. Kêtrzyñski, Stanis³aw Morawski. Przyczynek do historii fa³szerstw w Polsce, Przewodnik Naukowy i Literacki, t. 3, 1875, s. 657-669. Wojcieszak przesuwa erekcjê parafii na czasy biskupa Bodzanty i lata szeædziesi¹te wieku XIV, opowiadaj¹c siê za inicjatyw¹ królewsk¹ w tym wzglêdzie. Parafiê od pocz¹tku tworzy³y dwie wsie: S³opnice Królewskie (gdzie wzniesiono koció³)
oraz Szlacheckie, zob. Wojcieszak 1999, s. 29. Szczegó³owe dane ród³owe odnosz¹ce siê do uposa¿enie parafii
s³opnickiej przytacza Wojcieszak, tam¿e, s. 41-59.
494
Wprawdzie Liber beneficiorum D³ugosza nie wymienia kocio³a w S³opnicach  a to z powodu s³abego
rozeznania autora w realiach tego regionu  jednak wi¹tynia ta istnia³a ju¿ przed 1450 rokiem, zob. Rajman 1995,
s. 11. Osiemnastowieczny odpis wizytacji dziekañskiej z lat miêdzy 1680 a 1689 stwierdza, ¿e: W roku Pañskim 1444
dnia 12 maja, Jakusz (Jakub) Lasocki z Lasocic, szlachcic, nie przymuszony i nie przynaglony, dobrowolnie zobowi¹za³ siê dawaæ dziesiêcinê snopow¹ pochodz¹c¹ ze swego pola w Grabiu, któr¹ ojciec jak i jego poprzednicy dawa³
panu Janowi plebanowi i jego kocio³owi w S³opnicy, a tak¿e nastêpcom owego kocio³a, zob. Wojcieszak 1999, s. 2627. Zapiska powy¿sza pozwala odnosiæ czas powstania pierwszego kocio³a s³opnickiego do prze³omu XIV i XV wieku.
495
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Stopnicy królewskiej, poda³ informacje o barokowym o³tarzu g³ównym z obrazem malowanym na
drewnie, z fundatorem herbu Odrow¹¿ i dat¹ 1637. W kociele by³a tak¿e ciekawa skrzynia ¿elazn¹ ze sztucznym
zamkiem, stara migownica z herbem, druga rozerwana, 3 modzierzyki, TGKGZ 1900, s. 423.
496
Koció³ obecny wzniesiono (na miejscu poprzedniego) w latach 1774-1776, jak wiadczy o tym inskrypcja
z parapetu chóru muzycznego, pozostawiona przez budowniczego-cielê Jana Golenckiego. Konsekracji nowej wi¹tyni dokona³ 25 padziernika 1776 sufragan krakowski Franciszek Potkañski, zob. Wojcieszak 1999, s. 114. Dzieje tej
wi¹tyni, jej kolejne remonty, modernizacje i rozbudowy, szczegó³owo omówi³ Wojcieszak, tam¿e, s. 113-126. Por. te¿
inwentaryzacyjn¹ notatkê terenow¹ Bogdana Tretera, z 7 wrzenia 1937 roku, sporz¹dzon¹ w kociele s³opnickim,
zob. Aneksy, poz. 2b, por. tak¿e Dzienniki Tretera 1931-1944, s. 48.
497
Koció³ zbudowany w konstrukcji zrêbowej, z przedsionkiem zachodnim wzniesionym w konstrukcji s³upoworamowej, posiada kwadratowy korpus nawowy, z szerokimi aneksami zaskrzynieniowymi, wspartymi na czterech s³upach,
dziel¹cymi przestrzeñ na trzy wyrane nawy, i prostok¹tne (znacznie wê¿sze od korpusu) prezbiterium, zamkniête od
wschodu trójbocznie. Od pó³nocy do prezbiterium przylega zakrystia, z niewielkim póniejszym przedsionkiem, odpowiadaj¹ca dok³adnie szerokoci nawy bocznej pó³nocnej. Do po³udniowej ciany prezbiterium dobudowano w roku
1875 okaza³¹, zamkniêt¹ trójbocznie kaplicê w. Józefa. Dach nad kocio³em jest wspólny dla prezbiterium i nawy
rodkowej, o jednakowej wysokoci kalenicy, kryty blach¹. Wiêba dachowa oryginalna, storczykowa, z ram¹ usztywnienia wzd³u¿nego, piêknie ko³kowana, zestawiona jest na przemian z wiêzarów pe³nych (storczykowych) i pustych
(krokowiowo-jêtkowych). Aneksy naw bocznych nakryte zosta³y prze³amanymi po³aciami wspartymi na przypustnicach, stanowi¹cych przed³u¿enie krokwi dachu nawy g³ównej. Na kalenicy usytuowano znacznych rozmiarów szecioboczn¹ wie¿yczkê sygnaturki. Wnêtrze nakrywaj¹ stropy p³askie, wspólne dla prezbiterium i nawy g³ównej. Osobne
odcinki stropów naw bocznych s¹ znacznie obni¿one w stosunku do stropu nawy g³ównej. Polichromiê wnêtrza, która
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Wielki o³tarz z retabulum drewn. póno barok., dobrej snycerskiej roboty498. Ornamenty
z³ocone na tle zielonem; to przemalowanie pochodzi zapewne z jakiej póniejszej restauracyi,
pierwotnie zap. t³o by³o ciemno niebieskie499.
Obrazy
W w. o³tarzu obraz malowany na drzewie: M. Boska wród . Miko³aja i Andrzeja500.
Postaci wielkoci natur. U do³u maleñka postaæ ksiêdza klêcz¹cego, w kom¿y.
Obok niego h. Odrow¹¿ i litery S. Z. P. ... A. D. 1637501. Obraz w stylu XVI
w.502, pierwotnie by³ wcale znacznej wartoci artyst.  ale wydaje siê przemalowany503.
 W o³tarzu . Józefa504, w górnej kondygnacyi: wiêta klêcz¹ca przed krzy¿em, obraz
zap. stary, ale zepsuty przemalowaniem i polakierowaniem505.
 . Sebastyan, obraz olejny na p³ótnie, w kruchcie. Niez³e malowanie506. Dawniej by³
zasuw¹ w. o³tarza507 (patrz ni¿ej: Dawny opis).
pochodzi³a z koñca XIX wieku, w latach szeædziesi¹tych wieku XX usuniêto poprzez obciosanie lica cian wewnêtrznych. We wnêtrzu zachowa³a siê dawna posadzka, z du¿ych kwadratowych p³yt piaskowca. Por. tak¿e KZS 1951,
s. 13-14; Kornecki 1971, s. 298; Brykowski, Kornecki 1984, s. 91; Wojcieszak 1999, s. 113-126.
498
Okaza³a nastawa o³tarzowa, jednoosiowa, jednokondygnacyjna, ze zwieñczeniem w kszta³cie pe³nego trójk¹tnego przyczó³ka, posiada niszê rodkow¹ (z obrazem), zamkniêt¹ arkad¹ ³uku pe³nego, flankowan¹ po bokach
parami kolumn o z³oconych trzonach przewi¹zanych w 1/3 wysokoci, bogato ornamentowanych. Retabulum, mimo i¿
utrzymane w duchu plastyki o³tarzowej pocz¹tku XVII wieku, powsta³o chyba dopiero w roku 1637. Kompozycjê dope³niaj¹ a¿urowe, z³ocone uszaki ze splotów suchego akantu, dodane w pocz¹tkach XVIII wieku. Zob. Czêæ ilustracyjna,
il. 119.
499
Ciemnogranatowe t³o struktury ods³oniête zosta³o podczas niedawnej konserwacji. Prócz nastawy o³tarza
g³ównego we wnêtrzu kocio³a zachowa³y siê jeszcze dwa niewielkie, jednoosiowe retabula z ok. po³. XVII wieku,
ustawione pod têcz¹, zdobione splotami ornamentu ma³¿owinowo-chrz¹stkowego oraz pónobarokowa nastawa o³tarza w. Józefa, ustawiona w kaplicy bocznej.
500
Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, na swym posiedzeniu 16 padziernika 1890 roku, powziê³o wiadomoæ z listu bp I. £obosa, i¿: W S³opnicach królewskich (w powiecie limanowskim) znajduje siê w wielkim o³tarzu
stary obraz przedstawiaj¹cy w. Andrzeja i w. Miko³aja, za w kaplicy dobrego pêdzla w. Józef. W zakrystyi skrzynia
z kutego ¿elaza z zamkiem sztucznym, jednym kluczem otwiera siê 14 ryglów [w istocie jest ich 13], TGKGZ 1900,
s. 341-342. Zob. te¿ przyp. nasz 495.
501
Brakuj¹ca litera monogramu to S, a sportretowanym ma byæ Stanis³aw Zieliñski Pleban S³opnicki (w latach
1629-1659), za którego koció³ miejscowy zosta³ zrestaurowany i upiêkszony, zob. Wojcieszak 1999, s. 111. Niezale¿nie od powy¿szej atrybucji, uprawniona pozostaje w¹tpliwoæ S. Tomkowicza co do Zieliñskich, pieczêtuj¹cych siê
Odrow¹¿em a raczej jak¹ jego odmian¹, gdy¿ miejsce strza³y nad dwoma w¹sami zajmuje tu z³amany w lewo (heraldycznie) krzy¿, przez co herb ten najbardziej przypomina chyba Bramê Obozow¹.
502
Spostrze¿enie trafne, istotnie tablica powsta³a jeszcze najpewniej w 1 po³. XVI wieku i nale¿y rozpatrywaæ j¹
w sekwencji pónogotyckich kompozycji typu Sacra Conversatione, Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 160. Nastêpnie
zosta³a uzupe³niona w roku 1637 przez dodanie postaci donatora, bêd¹cego najpewniej fundatorem zachowanej do
dzi struktury o³tarza g³ównego, do której wstawiono wówczas pónogotyck¹ tablicê.
503
Pierwszego przemalowania obrazu dokonano w 1637 roku z inicjatywy ks. Stanis³awa Zieliñskiego, którego
postaæ (wraz z kartuszem herbowym i monogramem) domalowano wówczas u do³u kompozycji, przydaj¹c przy tym
postaci Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem srebrn¹ koronê, zob. Wojcieszak 1999, s. 111, gdzie ilustracja. Kolejne przemalowanie mia³o miejsce w roku 1857, jednak zosta³o ono usuniête w trakcie konserwacji prowadzonej w latach 19721974, podczas której przywrócono warstwê malarsk¹ z roku 1637, tam¿e, s. 121-122.
504
Nastawa o³tarza w. Józefa, ustawiona w kaplicy pod tym samym wezwaniem, zosta³a ufundowana w 2 po³.
XVIII wieku. W jej rodkowej czêci znajduje siê obraz w. Józefa (wspó³czesny o³tarzowi), os³oniêty drewnian¹ sukienk¹. Uszaki o³tarzowe, ze splotów bujnego ornamentu ma³¿owinowo-chrz¹stkowego, zosta³y translokowane z jakiego
starszego retabulum, byæ mo¿e wprost z o³tarza g³ównego.
505
Chodzi tu najpewniej o zachowany do dzi obraz w. Marii Magdaleny, umieszczony w owalnej, promienistej
glorii zwieñczenia o³tarza w. Józefa, malowany w 2 po³. XVIII wieku.
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P u l p i t na msza³, na bocznym o³tarzu; rodzaj skrzynki rzebionej przezroczo, barokowej508.
O r n a t y 509
 Dwa z kolumnami  na tle srebrnem, haftowanem, haft jedwab. kolorowymi.
 Zielony. Boki z tkaniny zielonej jedw. w z³ote kwiaty; dobrze utrzymany.
 Boki z tkaniny jedwab. b³êkitnej w kwiaty srebrne; licho utrzymany.
 Czarny. Boki nowe; kolumna haftowana na tle srebrnem, kwiaty z³ote grubo wypuk³e.
XVII w.
 Trzy palki stare jedw. z haftem srebrnym; jedna z M. Bosk¹ na kielichu kwiatowym.
S k r z y n i a ¿ e l a z n a w zakrystyi, okuta listwami ¿elaznemi tworz¹cemi kratê510. Miêdzy
listwami pola kwadratowe ze ladami malowañ. W niej ma byæ monstrancja drewniana stara,
schowana jako curiosum, lecz nie mo¿na by³o jej widzieæ gdy¿ niedawno popsuty zamek niedozwala³ jej otwieraæ. Skrzynia podobna jest do skrzyni u Bo¿ego Cia³a w Krakowie.
 m i g o w n i c a511, w sk³adzie przy wejciu g³ównem, du¿a ¿elazna z odlanym h.
Nowina i liter¹ Z. By³a i druga, podobno bez herbu, niedawno rozerwana przy strzelaniu na
odpust, jeszcze le¿¹ czerepy.
Trzy m o  d z i e r z y k i ¿elazne, stare, do strzelania, w tym¿e sk³adzie512.
Dawny opis. Koció³ obszerny, jod³owy, z r. 1784 lub 1776 jak wiadczy napis na chórze muzycznym.
W tem samem miejscu by³ stary, ma³y w. o³tarz r. 1637 odnawiany, z³ocony i piêknie rzebiony. W nim
liczny bizancki . Miko³aj, . Andrzej; twarz M. B. piêkna. M. Boska i suknia niez³ego pêdzla. U do³u
przy rogu klêczy proboszcz X. St. Zelieñski*. O³tarz . Antoniego, rzebiony jak w Szczyrzycu w li* Na czem oparte to twierdzenie? Nieznani s¹ Zieliñscy czy Zieleñscy h. Odrow¹¿ lub podobnego doñ
Ogoñczyk, który jest wymalowany wród liter S i Z (patrz wy¿ej, opis z r. 1895).
Ten wysokiej klasy obraz, malowany technik¹ olejn¹ na p³ótnie, o wym. 199 x 127 cm, uda³o nam siê odnaleæ w sk³adziku na plebanii. Kompozycja malowana na tle pejza¿u, dope³niona postaci¹ anio³ka wyjmuj¹cego strza³ê
z boku wiêtego, namalowana zosta³a wed³ug zmodyfikowanego wzoru, którym by³ znany miedzioryt Gerarda Seghersa. P³ótno, oryginalnie zszyte z dwóch brytów, przez wiele lat by³o niew³aciwie przechowywane, st¹d te¿ posiada
sporo przetaræ i zniszczeñ warstwy malarskiej, biegn¹cych w liniach poziomych i pionowych. Dzie³o to, malowane byæ
mo¿e jeszcze w 2 po³. XVII wieku, wymaga podjêcia pilnych prac konserwatorskich. Prócz obrazu w. Sebastiana na
plebanii przechowywany jest ponadto: krucyfiks drewniany, o wym. Ukrzy¿owanego: 82 x 72 cm, pónogotycki, zapewne
z pocz¹tku XVI wieku (silnie zniszczony, z resztkami polichromii (mo¿e jeszcze oryginalnej), wzmiankowany przez
Dutkiewicza i Korneckiego i datowany na 2 po³. XV wieku, por. KZS 1951, s. 14; Kornecki 1972, s. 299. Zachowa³ siê
równie¿ obraz olejny na p³ótnie, przedstawiaj¹cy Chrystusa Ukrzy¿owanego ze w. Mari¹ Magdalen¹ u stóp krzy¿a,
sygnowany: St. Bochyñski, Wien 1891.
507
Obraz musia³ byæ doæ wczenie zabrany z kocio³a na plebaniê, gdy¿ nie notuje go ju¿ ani KZS 1951, ani
Kornecki 1972, s. 299.
508
Dzi ju¿ go nie ma.
509
We wrzeniu 2007 ¿adnego z tych ornatów nie uda³o siê ju¿ odnaleæ. W koñcu lat szeædziesi¹tych XX
wieku, M. Kornecki widzia³ jeszcze w S³opnicach trzy ornaty z XVIII wieku: bia³y z haftem kwiatowym, zielony z kolumn¹
haftowan¹ w motywy kwiatowe i czerwony z tkaniny uzupe³nianej haftem, Kornecki 1972, s. 299.
510
Dzisiaj przechowywana w kruchcie zachodniej. Zob. przyp. nasz 495.
511
migownica to dzia³o nabijane z ty³u, bêd¹ce pierwowzorem przysz³ej broni odtylcowej, zob. Z. Gloger,
Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 4, Warszawa 1972, s. 343.
512
Ani tych migownic, ani modzie¿y dzi ju¿ w kociele nie ma i nikt nie wie co siê z nimi sta³o. migownicê
z herbem i trzy modzierzyki w. XVII-XVIII notuje KZS 1951, s. 14, natomiast w koñcu lat szeædziesi¹tych XX wieku
M. Kornecki widzia³ jeszcze w S³opnicach piêæ modzie¿y  wiwatówek, XVIII w., Kornecki 1972, s. 299.
506
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lie*. W o³tarzu . Józefa ma³y obrazek bizancki Zwiastowanie**. W zasuwie w. o³tarza . Sebastyan,
niez³ego pêdzla. Za w. o³tarzem 2 migownice ¿elazne z h.
W zakrystyi skrzynia ¿elazna, ogromna, 13 sztucznych zamków spada jednym kluczem. Mia³a przyp³yn¹æ z wod¹ rzeki Czarna.
Erekcya Kazimierza W. z r. 1337, wykaz dochodów z r. 1449, dotacya z r. 1529: wszystkie kopie porz¹dnie utrzymane u Ksiêdza. Erekcya by³a kilka razy produkowana***.

nie¿nica
patrz: Kasina W., kamienie graniczne.

dopisek o³ówkiem
pod nazw¹ miejscowoci na s. 46
rêkopisu: czy pó³n.
pó³n. zach. od N.
S¹cza 11 kilom?

22. widnik
Wie513, oddal. po³udn. wschodnie od Limanowy 15 kilom. Dwa folwarki, r. 1890 jeden nale¿y
do pañstwa Walterów, drugi do p. Wandy Niwickiej514.
W XV w. . by³ w³asnoci¹ ¯egoty Gabañskiego h. Janina515 (D³ugosz, Lib. ben. I, 550), w r. 1581
Stanis³awa Rogowskiego516 (Pawiñski, Ma³op. 128).

D w ó r pañstwa Walterów517
Budynek drewniany518, parterowy, niski a rozleg³y. Sk³ada siê z korpusu g³ównego prostok¹tnego nakrytego wysokim, stromym dachem siod³owym, po dwu koñcach zwalmowanym
* By³ jeszcze w r. 1895, ale bez wartoci artyst.
** Zapewne to owa wiêta przed krzy¿em, mylnie tu nazwana Zwiastowaniem.
*** S¹ ró¿ne szparga³y w r. 1895, ale o tych dokumentach w kopii proboszcz nic nie wie.
513
Na skutek pomy³ki, Tomkowicz zamieci³ opis dworu widnickiego w hale widnik, odnosz¹cym siê do wsi
ko³o Têgoborza, w powiecie s¹deckim. Zob. £opatkiewiczowie 2007, s. 251-252, przyp. 1258-1265, il. 351-358.
514
Na prze³omie wieków w widniku by³y jeszcze trzy, dzi nieistniej¹ce, dwory: Ni¿ni  nale¿¹cy do Walterów,
Wy¿ni  do Gostkowskich i Na Owieczce  Reklewskich, zob. Z. Ellnain, Dwór w widniku. Sarmacka per³a Limanowszczyzny, AZL, 2004, nr 17, s. 16.
515
Gabañscy byli od 1441 roku w³acicielami s¹siedniej £ukowicy, zob. przyp. nasz 242. W 1441 roku Jan, syn
Miko³aja Krakowskiego, dziedzic £ukowicy sprzedaje za 100 grzywien pó³groszy Miko³ajowi z Gabania swe czêci
dziedziczne w £ukowicy, Roztoce i Starym widniku, zob. SHGWK, cz. 3, z. 4, s. 1035.
516
Rogowscy dzier¿¹ widnik ju¿ wczeniej, bowiem w roku 1555 poddani Jana Sêdzimira  Jan Sewcze
i Stanis³aw Siekaniec  okazuj¹ rany zadane im przez s³ugê Jakuba Rogowskiego ze widnika, zob. SHGWK, cz. 3,
z. 4, s. 1044. W roku 1557 Jan Sêdzimir z £ukowicy pozywa Jakuba Rogowskiego ze widnika i Wolicy o wyznaczenie
granic pomiêdzy £ukowic¹, Wolic¹ i widnikiem. W 1561 roku wspomniany Rogowski oskar¿a Jana Sêdzimira, ¿e ten
nie stawi³ siê do wyznaczenia granic, zob. tam¿e, s. 1033. W 1570-1571 tocz¹ siê liczne sprawy s¹dowe miêdzy
Jakubem Rogowskim ze widnika i Jastrzêbia a braæmi Piotrem i Stanis³awem Sêdzimirami z £ukowicy o skradzione
przez Sêdzimirów 2 stogi siana, napastowanie przez Rogowskiego zagrodnika Sêdzimirów Wawrzyñca Wyrzutka,
a tak¿e dwa drzewa z ulami, które wyci¹³ kmieæ Rogowskiego Walenty Dzier¿ek, czy te¿ straty poniesione przez Rogowskiego w wyniku wycinki 1540 drzew (!), której dopucili siê Sêdzimirowie, tam¿e, s. 1042. Po Rogowskich widnik
nale¿a³ do Sêdzimirów z £ukowicy, póniej za Wielog³owskich, którzy w 1752 roku wznieli obecny dwór.
517
Po 1946 roku, reformie rolnej i eksmisji Marianny z Walterów mia³owskiej, ostatniej w³acicielki, dwór w widniku pocz¹³ niszczeæ. Przejciowo by³ siedzib¹ w³adz gromadzkich, póniej kolejno  szko³y, orodka wypoczynkowego
Akademii Medycznej w Krakowie, potem  Przedsiêbiorstwa Budowlanego w Mielcu. W 1991 roku obiekt wraz z parkiem zosta³ przejêty przez Urz¹d Gminy w £ukowicy i po kilku dzier¿awach osobom prywatnym  dwór zakupili w 2002
roku Maria i Krzysztof Twardowscy. Zob. Ellnain, Dwór w widniku, op. cit., s. 16, 19. Po przeprowadzeniu gruntownych prac remontowych pe³ni obecnie funkcjê domu gocinnego i zajazdu.
518
W latach 1958-1959 oraz 1978-1980 dwór by³ remontowany, a w trakcie tych prac drewniany materia³ cian
zrêbowych zast¹piono materia³em ceramicznym.
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[?] i czterech po naro¿nikach jego pawilonów kwadratowych, nakrytych ka¿dy dachem czterospadowym namiotowym. ciany budynku s¹ otynkowane, pokrycie dachów gontowe519. Z frontu
na rodku przed wejciem ma³a wystawa z frontonikiem na 4 s³upach drewnianych520 (fig. ).
Tej charakterystycznej postaci zewnêtrznej odpowiada wnêtrze, którego szczegó³y pochodz¹ równie¿ z pocz¹tku XVIII w. Nale¿¹ do nich drzwi dwuskrzyd³owe starannej stolarskiej, a w czêci snycerskiej roboty521 (fig. i fig. ), boazerye i obicia cian (fig. ).
Supraporty malowane olejno na p³ótnie, a przedstawiaj¹ce temperamenty i zawody ludzkie (melancholicus522, prawnik z ksiêg¹ corpus iuris523 itd.) na tle peiza¿ów (fig. )524 a wreszcie umeblowanie czêciowo biedermajerowskie (fig. ) i sprzêty525, jak np. marmurowe czy
alabastrowe wazony, urny itp. (fig. ).

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 46 rêkopisu:
fot. czyja?

Wykopaliska bronzowe z r. 1900 by³y u prof. Piekosiñskiego (Sprawozdanie za r. 1900
Konserwatora III sekcyi Dydyñskiego, dla Kom. Centralnej Konserwat. w Wiedniu).

czy istniej¹? czy to
o ten widnik lub
w S¹deckiem

3 fotogr.
3 fotogr.
3 fotogr.
fotogr.

(relacya p. Tadeusza Stryjeñskiego, architekta z r. 1905)526

W ostatnim czasie zniszczone poszycie gontowe zosta³o wymienione na nowe.
Dzisiaj s³upy drewniane zast¹pione s¹ przez cztery murowane filary o przekroju owalnym, z których dwa
wtopione s¹ do po³owy obwodu w cianê frontow¹ dworu. Ta forma ganku widoczna jest ju¿ na fotografiach z lat
trzydziestych. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 120.
521
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 125-126. Obecna stolarka otworów drzwiowych nawi¹zuje wprawdzie, nawet
w najdrobniejszych szczegó³ach, do dawnej, ale autentycznej substancji w nich ju¿ nie ma.
522
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 128.
523
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 127.
524
W 1962 roku ten cenny zespó³ dziewiêciu malowanych na p³ótnie supraport, pochodz¹cych z dawnego
dworu w widniku, malowanych najpewniej w latach 1775-1776 (na jednej z kompozycji w czasie ostatniej konserwacji
odkryto bowiem datê 1776, na innej  1775), zosta³ zakupiony do zbiorów Muzeum Okrêgowego w Nowym S¹czu od
Marii mia³owskiej w Krakowie. Na podstawie zapisów w karcie katalogowej Muzeum stwierdziæ mo¿na, i¿ w roku
1908 supraporty by³y konserwowane przez Bronis³awê Rychter-Janowsk¹, nastêpnie za w roku 1996 przez art. kons.
Józefa Steca oraz Lidiê Walczyk. Po konserwacji znaduj¹ siê one w sta³ej ekspozycji Domu Gotyckiego w Nowym
S¹czu. Na kolekcjê supraport sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce przedstawiania lub personifikacje: Geografia, nr inw. MNS/
1301/S, wym. 88 x 154 cm; Erudycja, nr inw. MNS/1305/S, wym. 49 x 141 cm; Melancholicus, nr inw. MNS/1306/S,
wym. 50 x 142 cm; Scena polowania, nr inw. MNS/1308/S, wym. 53 x 143 cm; Rybak, nr inw. MNS/1307/S, wym. 47
x 142 cm; Corpus iuris, nr inw. MNS/1300/S, wym. 82 x 161 cm; Teologia, nr inw. MNS/1302/S, wym. 92 x 140 cm;
Bilard, nr inw. MNS/1303/S, wym. 82 x 136 cm; Warcaby, nr inw. MNS/1304/S, wym. 42 x 118 cm.
525
Z bogatej dekoracji wnêtrza do naszych czasów niewiele przetrwa³o. Zabytkowe wyposa¿enie zosta³o w wiêkszoci zniszczone po II wojnie wiatowej. Obecny w³aciciel w 2002 roku rozpocz¹³ kompleksowe prace konserwatorskie. Z dawnego wyposa¿enia wnêtrza, we wrzeniu 2007 roku, zastalimy tu tylko dwa murowane piece zdobione
sztukateri¹: jeden  w stylu regencji, zapewne z po³owy XVIII wieku, drugi  neoklasycystyczny, z pierwszej po³owy XIX
wieku. W pó³nocnym pomieszczeniu parteru, na lewo od sieni wejciowej, zachowa³a siê tak¿e dawna belka stropu
drewnianego z inskrypcj¹: BENEDIC DOMINE DOMVM ISTAM EXTRVITAM 1752 AODIEBVS 7BRIS ET OMNIS
HABITANTES IN EA. W zbiorach Muzeum Okrêgowego w Nowym S¹czu przechowywane s¹ nastêpuj¹ce sprzêty
i elementy wyposa¿enia pochodz¹ce z dawnego dworu w widniku: drewniane krzes³o, w typie renesansowego zydla
z a¿urowym oparciem, neorenesansowe z ok. po³. XIX wieku, nr inw. MNS/510/S; intarsjowana komódka z 1 po³. XIX
wieku, nr inw. MNS/511/S; biurko damskie, klasycystyczne, prze³om XVIII/XIX wiek, nr inw. MNS512/S; eta¿erka ze
spiralnie skêconymi kolumienkami, zapewne koniec XIX wieku, nr inw. MNS/514/S; lampa wisz¹ca ze szk³a barwionego, w metalowej oprawie, zapewne koniec XIX wieku, nr inw. MNS/515/S; popiersie Zygmunta Krasiñskiego, odlew
gipsowy, 2 po³. XIX wieku, nr inw. MNS/513/S. Wymienione eksponaty zosta³y przekazane do Muzeum w 1949 roku
przez Szko³ê Rolnicz¹ w widniku.
526
Pos³u¿enie siê w tym miejscu opisem dworu w relacji T. Stryjeñskiego zdaje siê wskazywaæ, i¿ Tomkowicz
nie odwiedzi³ tej miejscowoci, a jedynie posi³kowa³ siê informacjami z drugiej rêki, co te¿ przyczyni³o siê w efekcie do
pomylenia widnika s¹deckiego z limanowskim. W maju 1895 roku Stryjeñski obj¹³ po Tomkowiczu IV okrêg konserwatorski, do którego nale¿a³ m.in. powiat limanowski, zob. P. Dobosz, Konserwatorzy i korespondenci krajowych
urzêdów konserwatorskich dla zabytków sztuki, wykopalisk i archiwów w Galicji, Wiadomoci Konserwatorskie Województwa Krakowskiego, t. 2, 1995, s. 36; L. Lameñski, Tadeusz Stryjeñski (1849-1943)  architekt, konserwator
519

520
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Z dawnego opisu. We dworze p. Waltera ma byæ jaka zbroja, czy czêæ zbroi527 (por. Szczêsny Morawski, Lechia, Sarmaty, Pany i lachta. Kraków 1896).

23. Szczyrzyce albo Szczyrzyc
Wie oddal. pó³n. zachodnie od Limanowy 23½ kilom. Parafia w miejscu (koció³ klasztorny
Cystersów).

Dawne formy nazwy: Ciric, Cjrice, Chyric, Schyricz, Chyrihe, Cirich, Czyrzycz, Sciric, Scirzycz, czasem tak¿e Góra . Jana (patrz wy¿ej: Góra . Jana).
Szcz. po raz pierwszy wspomniany w r. 1238 (Kod. dypl. ma³. I, 29). Jest przypuszczenie, ¿e w pierwszej po³owie XIII w. nale¿a³ do rodu Dru¿ynitów (Semkowicz, Kwart. hist. 1900 r., str. 211), mo¿e do
comesa Zdzis³awa528 (Kod. dypl. ma³. I, 29). R. 1244 Sulis³aw kan. krak. zatwierdza uczynion¹ ju¿
wczeniej przez ojca jego Jana Gryfitê sprzeda¿ Szczyrzyc529 Teodorowi woj. krak., który wie darowa³
zakonowi Cystersów530 (Kod. dypl. ma³. I, 32-33). Wed³ug innego dokumentu Teodorowi sprzeda³ Szczyrzyce przed r. 1244 Andrzej biskup mazow. stryj Sulis³awa (Kod. dypl. pol. II, 47). Zap. Jan i Andrzej
byli braæmi i wspó³w³acicielami tej wsi531, a mo¿e ten Jan jest identyczny z Joannes dictus Zila (patrz
ni¿ej: dzieje klasztoru). R. 1324 £okietek bawi³ w Szczyrzycach i mieszka³ w klasztorze (Kod. dypl.
pol. I, 182 i 200). Po r. 1794 rz¹d austr. skonfiskowa³ dobra klasztoru poczem w r. 1806 naby³ maj¹tek
i klasztor Szczyrzyce
hr. Dzieduszycki532 (Hist. Beschreibung, na podstawie aktów miejscowych
urzêdownie, bezimiennie sporz¹dzony w r. 1827. Rêk. w aktach konserwatorskich po prof. J. £epkowskim). Póniej jednak Cystersi w r. 1864 odkupili od hr. Heleny Dzieduszyckiej maj¹tek i klasztór.
Prawdopodobnie by³a tu niegdy kasztelania i wystêpuj¹cy w r. 1235* comes Zdzis³aw by³ mo¿e kasz*

Mylnie rok ten tutaj podano zamiast 1238.

i przemys³owiec krakowski. Biografia, Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, 1991, seria I,
z. 30, s. 72 oraz przyp. 86; T. £opatkiewicz, Franciszkanie i konserwatorzy. Ze róde³ do dziejów restauracji zabytków
kronieñskiego konwentu franciszkañskiego w dobie autonomii galicyjskiej, [w druku].
527
Nie uda³o siê ustaliæ co siê z ni¹ sta³o.
528
W 1238 roku w opactwie jêdrzejowskim mia³ miejsce s¹d polubowny, rozstrzygaj¹cy na korzyæ cystersów
ich spór ze Zdzis³awem, krewnym Teodora Gryfity, o prawo patronatu nad kocio³em w Szczyrzycu, zob. Morajko
2006, s. 41.
529
Cirice nadaje Teodor (Czader) Gryfita, wojewoda krakowski, klasztorowi cysterskiemu w Jêdrzejowie w 12341235 roku. W 1244 Sulis³aw  kanonik krakowski, potwierdza sprzeda¿ wsi przez swego ojca Jana i stryja Andrzeja na
rzecz Teodora, za sumê 100 grzywien. Potwierdzenie darowania Szczyrzyca cystersom mamy te¿ z roku 1254, kiedy
to przed Boles³awem Wstydliwym i Grzymis³aw¹ sk³adaj¹ je Klemens i Marek, bratankowie wojewody Czadera, zob.
SHGWK, cz. 1, z. 4, s. 831.
530
Na temat Teodora (Czadera vel Cedry) herbu Gryf zob. H. Polaczkówna, Zapis Teodora Gryfity dla Cystersów z 1196 r., Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Dzia³ 2, 1938, t. 23, z. 1. Autorka publikuje odnaleziony we Francji szesnastowieczny odpis dokumentu Teodora, nakrela kulisy tej fundacji i wchodz¹ce w jej sk³ad dobra
ziemskie. Wedle Polaczkówny, realizacja zamierzeñ Gryfity z roku 1196 napotka³a trudnoci, z powodu których fundacja
zosta³a zrealizowana dopiero po roku 1231, kiedy to Teodor zakupi³ podkrakowskie Mogilany, z myl¹ przeznaczenia
wsi jakiemu klasztorowi. Koncepcja powy¿sza, a przede wszystkim data 1196, s¹ kwestionowane w nauce. Wedle
tradycji, ród Gryfitów, z którego wywodzi³ siê Teodor, ufundowa³ 75 klasztorów, w tym tak znaczne, jak konwent bo¿ogrobców w Miechowie (1180), norbertanek na Zwierzyñcu (1191), benedyktynek w Stani¹tkach (gdzie bratanica Teodora
by³a ksieni¹) czy cystersów w Jêdrzejowie (1140), Morajko 2006, s. 32-35.
531
Tak by³o w istocie.
532
Tadeusz i Salomea z Tremiñskich Dzieduszyccy byli jedn¹ z rodzin, którym rz¹d austriacki zabra³ tzw. dobra
solne i utworzy³ z nich monopol pañstwowy. W wyniku uk³adu zawartego 27 grudnia 1806 pomiêdzy stronami, oprócz
wielu innych maj¹tków dosta³ siê Dzieduszyckim od rz¹du, jako rekompensata z dóbr funduszu religijnego, Szczyrzyc,
Góra wiêtego Jana i Wilkowisko. Dzia³em familijnym z 1812 wsie te przypad³y Helenie z Dzieduszyckich Sierakowskiej, która po bezpotomnej mierci w roku 1848 przekaza³a je bratankowi  Eugeniuszowi Dzieduszyckiemu, zob.
Karolczak 1999a, s. 222, przyp. 35.

108

tel. szczyrzyckim533 (Zakrzewski, Najstarsze dzieje klasztoru Cystersów w Szczyrzycu. Rozpr. Ak. Um.
Wydz. hist. filoz II, XVI, 33). R. 1270 istnieje ksi¹¿êcy gród castrum de Cyrich (Kod. dypl. pol. III,
N 43), który w XIV w. pustoszeje534. Powiat szczyrz. jeszcze w XVI w. by³ bardzo rozleg³y (Zakrzewski, j.w. 32).
Wspomniane w latach 1369 i 1408 grodzisko szczyrzyckie castrum desolatum dictum Grodzisko (Kod.
dypl. ma³. I, 364, 365, tudzie¿ Archiw. klaszt.) le¿y na gruntach wsi Poznachowice, pow. mylen.535.

K o  c i ó ³ paraf. i klasztorny Wniebowziêcia N.M.P. i . Stanis³awa b. i m. oraz klasztor Cystersów, zw. dawniej tak¿e Vallis s. Mariae. Patron: Konwent Cystersów miejscowy.
533
Uwa¿a siê, i¿ siedzib¹ owego Zdzis³awa Gryfity, kasztelana szczyrzyckiego, by³ gródek na dzisiejszej górze
Grodzisko. Zdzis³aw co najmniej dwa razy przewija siê ród³ach: w 1235 roku, kiedy to sprzedaje za 79 grzywien
Teodorowi (Czaderowi), wojewodzie krakowskiemu, sw¹ dziedzinê Goduszê, drugi raz  w roku 1238, kiedy wystêpuje
w sporze o prawo patronatu nad kocio³em szczyrzyckim, por. przyp. nasz 15. Zob. te¿ Konieczny 1971, s. 7.
534
Z owym castrum de Cyrich Adam Wojs wi¹¿e funkcjonowanie lokalnego ksiêstwa karpacko-nadwilañskich
Chorwatów, na czele którego staæ mia³by Dobromir, ojciec Emnildy, trzeciej ¿ony Boles³awa Chrobrego. Orodkiem
w³adzy ksiê¿êcej  wed³ug Wojsa  by³ gród zlokalizowany w³anie na górze Grodzisko ko³o Szczyrzyca, pami¹tk¹ po
którym jest miejscowy toponim  Dobromir. Góra Grodzisko mieci te¿ drugi obiekt osadniczy  Klasztorzysko 
po³o¿ony kilkaset metrów na wschód od szczytu. Pierwotnie stanowi³ go gród obronny, póniej za  zbudowany na
jego ruinach klasztor (wg Wojsa  benedyktyñski, fundacji ksiêcia Dobromira), o którym wzmianki mamy w siedemnastoi osiemnastowiecznych archiwaliach cysterskich w Szczyrzycu (In hoc igitur loco Monasterium primitus erectum fuisse,
dicitur, immediate sub ipso Castro Grodzisko, quod usqe ad hodiernam diem Klasztorzysko vocatur, et muri adhuc
ibidem ruinosi conspiciuntur). Zob. A. Wojs, Szczyrzyckie lady ksiêcia Dobromira, AZL, 2004, nr 16, s. 39-43. Ta
mia³a hipoteza historyczna nie znajduje jednak potwierdzenia w materiale zabytkowym wydobytym w toku wielokrotnych badañ archeologicznych prowadzonych na tym stanowisku. Na ich podstawie nie sposób równie¿ dowieæ, i¿ na
prze³omie X i XI wieku, w obszarze interesuj¹cego nas wzniesienia, funkcjonowa³o jakiekolwiek grodzisko. Czas jego
budowy odnosi siê bowiem powszechnie dopiero do 2 po³. XII wieku (zob. wyniki badañ archeologicznych zaprezentowane w przypisie ni¿ej).
535
Mowa o poroniêtej lasem górze Grodzisko, 623 m n.p.m., w pamie Ciecienia, wznosz¹cej siê ok. 300 m
ponad okolicznymi dolinami, le¿¹cej pomiêdzy Poznachowicami Dolnymi i Górnymi. Znajduje siê ono na wschód od
wsi, w odleg³oci 3,5 km na pó³nocny-zachód od klasztoru cystersów w Szczyrzycu. Grodzisko sk³ada siê z grodu
w³aciwego oraz przylegaj¹cego doñ od zachodu podgrodzia. Od strony grzbietu, czyli od po³udniowego-wschodu,
zachowa³y siê dwa wa³y zaporowe. Gród w³aciwy, o kszta³cie nieregularnego owalu, o wym. 128 x 80 m, zajmuje
najwy¿sz¹ czêæ wzniesienia. W jego obrêbie wyró¿nia siê owalna p³aszczyzna wierzcho³kowa o wym. 42 x 30 m.
Majdan grodu otoczony jest dobrze zachowanym wa³em, o szerokoci u podstawy ok. 10 m, wysokoci do 2 m od
strony wewnêtrznej i 5 m  od strony zewnêtrznej. Podgrodzie ma kszta³t czworoboku o wym. 122 x 55 m. Otoczone
jest ono wa³em o szerokoci 2-3 m i wysokoci 1,5 m, który ³¹czy siê z umocnieniami grodu w³aciwego. Pierwszy wa³
zaporowy znajduje siê w odleg³oci 12 m od wa³u grodu i ma 43 m d³ugoci, 3 m szerokoci i 1 m wysokoci. Drugi wa³,
usytuowany o ok. 40 m dalej, ma 56 m d³ugoci. Obserwacjê ca³oci za³o¿enia utrudnia obecnie las porastaj¹cy ca³e
stanowisko. Na terenie grodziska wielokrotnie prowadzone by³y badania archeologiczne (1952  Andrzej ¯aki; 1955 
Gabriel Leñczyk; 1978-1980  Antoni Jod³owski). Na ich podstawie stwierdziæ mo¿na, ¿e podgrodzie otacza³ mur
kamienny, na silnej zaprawie wapiennej (kamienie przy licu zosta³y odpowiednio dopasowane, wnêtrze za wype³niono gruzem). Szerokoæ muru wynosi³a ok. 2 m, za jego wysokoæ nie przekracza³a pierwotnie 3 m. Przeprowadzone
badania pozwalaj¹ na wyró¿nienie trzech zasadniczych faz osadniczych. Najstarsza z nich reprezentuje pón¹ fazê
kultury ³u¿yckiej (okres halsztacki, ewentualnie wczesnolateñski). Najliczniejsz¹ grupê stanowi ceramika grupy tynieckiej z okresu pónolateñskiego i pocz¹tku epoki wp³ywów rzymskich. Niewielki zasiêg przestrzenny znalezionych
zabytków wskazuje, ¿e mieszkañcy z tego okresu zbudowali na szczycie wzniesienia i na zachodnich jego stokach
osadê otwart¹. Widoczne do dzisiaj pozosta³oci grodu s¹ zwi¹zane z najm³odsz¹ faz¹ osadnicz¹, z wczesnego
redniowiecza (2 po³. XII i wiek XIII). Jednak doæ cienka warstwa kulturowa i lady domostw jedynie na odcinku
po³udniowym, przy wale, wskazuj¹ raczej na krótkotrwa³e osadnictwo w tym okresie. Gród nale¿a³ zapewne do kasztelanii krakowskiej, o czym wiadczy notatka z 1270 roku, mówi¹ca o ciê¿arach ludnoci w zakresie obowi¹zków
naprawy i konserwacji castrum de Cyrich  czyli, zdaniem mediewistów, w³anie omawianego grodu. Nie wiadomo,
kiedy gród zosta³ zniszczony, bowiem w latach 1369 i 1408 wzmiankowany jest ju¿ tylko jako grodzisko. Badania na
Grodzisku omówi³, skomentowa³ oraz zaprezentowa³ szerok¹ literaturê naukow¹ J. Poleski, Wczesnoredniowieczne
grody w dorzeczu Dunajca, Kraków 2004, s. 408-409; por tak¿e, Marsza³ek 1993, s. 176-178. Zob. te¿ artyku³ K. Mo-
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Klasztor z Ludzimierza, gdzie pierwotnie by³ za³o¿ony536 (por. pow. nowotarski: Ludzimierz), przeniesiono tutaj wed³ug D³ugosza (Lib. ben. III, 438) w r. 1245537, lecz wiadomoæ o istnieniu klasztoru
w Szcz. mamy ju¿ w r. 1243538 (Kod. dypl. ma³. I, 32). Opat szczyrzycki wystêpuje w r. 1250 (tam¿e,
37). Parafia w Szcz. by³a ju¿ w r. 1238 (Kod. dypl. ma³. I, 29) a wbrew twierdzeniu D³ugosza (Lib. ben.),
¿e koció³ szczyrzycki jest . Jana, akt urzêdowy bisk. krak. z r. 1296 mówi, ¿e Ratoldus filius Joannis
dicti Zilae rezygnuje ze swego prawa patronatus et praesentationis ecclesiae s. Mariae de villa Ciric na
rzecz konwentu Cystersów539 (Kod. dypl. ma³. II, 159). Zatem koció³ klasztorny P. Maryi by³ wtedy
zarazem paraf. Zdaje siê, ¿e w XIII w. istnia³y odrêbne parafie: Góra . Jana i Szczyrzyce, ale czasem
mieszano je miêdzy sob¹, i tak w r. 1333 wystêpuje dnus Joannes ad s. Joannem in Czyrzicz plebanus
(Kod. dypl. ma³. I, 29 i 151; Zakrzewski, j.w. 43-44  por. wy¿ej Góra . Jana).
Opactwo by³o tu do r. 1795540. Poczem klasztor s³u¿y³ jako dwór i siedziba rodziny Dzieduszyckich,
którzy od rz¹du austr. nabyli majêtnoæ zniesionego konwentu541. Od r. 1864 znów zajmuj¹ go Cystersi,
i jak dawniej spe³niaj¹ obowi¹zki duszpasterskie. Teraniejszy koció³ i klasztor wybudowa³* Stanis³aw Korczak Drohojowski, kan. gnien. i opat szczyrzycki w r. 1620 (S³own. geogr.). Gmach ca³y
zewn¹trz wie¿o odnowiony, pobielony. R. 1765 by³ po¿ar542, w którym stopi³y siê dzwony kocielne
(patrz ni¿ej: Z dawn. opisów).
Klasztor nazywano dawniej Maria vallis i tak go nazywa Szczygielski w Vitae episcoporum Crac.
W latach 1793-1820 by³a tu szko³a543 (£epkowskiego noty rêk. z r. 1852).
* Wyra¿enie przesadzone; w XVII w. nast¹pi³a jedynie daleko id¹ca przebudowa, w której jednak pewne
szczegó³y widoczne, a zapewne wiele dzi niewidocznych, pozostawiono z poprzednich wieków.
rajki, Grodzisko szczyrzyckie  legendy, hipotezy, fakty, AS, R. 12, 2003, nr 4 (45), s. 3-21, w którym jednak tych
pierwszych jest zdecydowanie najwiêcej.
536
W 1234 roku Teodor Gryfita uzyskuje przywilej biskupa krakowskiego Wis³awa z Kocielca, zezwalaj¹cy na
zbudowanie kocio³a na czeæ Najwiêtszej Maryi, na ziemi, która potocznie Ludemer (Ludmierz) siê nazywa. Z roku
nastêpnego pochodzi kolejny dokument, potwierdzaj¹cy fakt nabycia przez wojewodê Teodora dwóch wsi  Goduszy
i Gruszowa  z myl¹ ofiarowania w³asnemu klasztorowi, który nazywa siê Ludmierz, z prawem do dziedziczenia
i posiadania ich na zawsze, zob. Morajko 2006, s. 36.
537
Datê tê potwierdza równie¿ SHGWK, cz. 1, z. 4, s. 831.
538
Lata poprzedzaj¹ce tê datê wype³ni³y cystersom dzia³ania oko³o nowego domu zakonnego w Ludmierzu:
z 1234 roku pochodzi przywilej biskupa krakowskiego Wis³awa z Kocielca, zezwalaj¹cy na zbudowanie kocio³a
w Ludmierzu. W roku 1235 kapitu³a generalna poleca opatom z Jêdrzejowa i Sulejowa aby rozstrzygnêli miêdzy
sob¹, z którego klasztoru bêd¹ pochodziæ zakonnicy, maj¹cy obsadziæ now¹ placówkê w Ludmierzu. W rezultacie,
wybrano na placówkê macierzyst¹ dla Ludmierza klasztor w Jêdrzejowie, tote¿ w 1236 roku kapitu³a generalna
poleci³a opatowi jêdrzejowskiemu aby wys³a³ konwent swojego domu do miejsca, które ofiarowa³ szlachetny Pan
Teodor, wojewoda krakowski, zob. Morajko 2006, s. 38.
539
Wieloletni spór o prawo patronatu nad kocio³em szczyrzyckim zakoñczy³a ugoda zawarta 4 maja 1296 roku
przed biskupem Muskat¹. W jej ramach Rato³d, syn Jana ¯y³y, zrzek³ siê swoich uprawnienieñ do kocio³a parafialnego odziedziczonych po ojcu, jednoczenie jednak wy³¹czy³ z parafii szczyrzyckiej swoje wsie: Skrzydln¹, Przenoszê,
Raciborzany, Markuszow¹ i Stró¿ê, obiecuj¹c utworzenie z nich samodzielnej parafii w Skrzydlnej. Nie ma pewnoci,
czy dosz³o do tego ju¿ w roku 1296, jest jednak wyrana zapowied takiego rozwi¹zania, zob. Konieczny 1971, s. 7-8.
540
Zanim do zniesienia opactwa przez Austriaków dosz³o, w 1786 roku Ewaryst Andrzej hr. Kuropatnicki zanotowa³ w hale Czyrzec, co nastêpuje: Wie s³awna kocio³em, klasztorem i opactwem JXX. Cystersów, które teraz
posiada JW. N. P. JX. Grzymis³awski, przedtem opat wilicki. Ten pra³at na pierwszem wprowadzeniu stanów Galicyi,
na sejmie we Lwowie, jako magnat Galicyi i Lodomeryi królestw po biskupach zaraz posiada³ miejsce, co ile z polskich
opatów klasztornych, pierwszemu JW. opatowi czyrzeckiemu Grzymis³awskiemu ta siê trafi³a dystynkcya, a podobno
i ostatnia, bo przez dekret Majestatu, tê us³ugê publiczn¹ dla kraju, luboæ nie pracowit¹ ale kosztown¹, bo mil przesz³o
40 jechaæ trzeba by³o, za JXX. opatów JXX. biskupi dyecezalni [sic] zastêpowaæ na potym bêd¹, zob. Geografia albo
dok³adne opisanie królestw Galicyi i Lodomeryi, wyd. powtórne, Lwów 1858, s. 18.
541
Zob. przyp. nasz 532.
542
Opis po¿aru, jaki mia³ miejsce w Szczyrzycu 21 stycznia 1765 roku, zawarty jest w rêkopimiennym inwentarzu dóbr zakonnych, a po czêci tak¿e kronice, Revisio Praediorum, Inventariorum, Subditorum (archiwum klasztorne, sygn. S.V. 10). Tekst tej relacji przytacza J. M. Marszalska, Najwa¿niejsze ród³a rêkopimienne do dziejów
klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu, NP, t. 104, 2005, s. 62-64.
543
Na wniosek zakonu Gubernium Krajowe zezwoli³o w 1793 roku na za³o¿enie szko³y trywialnej, w której
nauczyciele  D¹browski, po nim Jan Wnêkowski  op³acani byli w czêci przez pañstwo. W roku 1808 cystersi zg³osili
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1891544
Ca³e zabudowania klasztoru z kocio³em w nader malowniczem po³o¿eniu górskiem, wród
starych drzew i bujnej wegetacyi, w miejscowoci obfituj¹cej w wodê, i nosz¹cej lady dawnej
wysokiej kultury pod wzglêdem gospodarczym i przemys³owym545. Stare drogi, kana³ roboczy.
Zabudowania s¹ obszerne i okaza³e.
B u d y n e k k o  c i e l n y murowany, du¿ych rozmiarów, na planie krzy¿a546. Ma odrzwia
portalu g³ównego w fasadzie przedniej ostro³ukowe547, skromnie profilowane, przy cianach
szkarpy gotyckie, za w. o³tarzem apsydê pó³kolist¹, ciany szczytowe zazêbione548.
Wnêtrze w ogóle ma cechê barokow¹549, a gotyckiemi s¹ jedynie ostro³ukowe odrzwia
drzwi bocznych z kocio³a do klasztoru, skromnie profilowane550.
gotowoæ przejêcia szko³y od pañstwa i obsadzenia jej w³asnymi, zakonnymi nauczycielami. Po w³¹czeniu szko³y do
zakonu sk³ada³a siê ona z dwóch klas i liczy³a w 1811 roku 48 uczniów, wród których dzieci ubogich rodziców otrzymywa³y w klasztorze bezp³atne mieszkanie i wy¿ywienie. W 1812 roku cystersi z w³asnej inicjatywy przekszta³caj¹ tê
szko³ê do trzyklasowej i prowadz¹ takow¹ do 1820 roku. W 1818 rz¹d austriacki za³o¿y³ w Nowym S¹czu gimnazjum,
do którego wspó³finansowania namówi³ cystersów szczyrzyckich. Mimo obni¿ania kwoty zobowi¹zania, klasztor nie
by³ w stanie wywi¹zaæ siê w kolejnych latach ze wspó³finansowania gimnazjum i doszed³ (m.in. z tego powodu) do takiej nêdzy, i¿ czêæ zakonników zmuszona by³a szukaæ dochodów poza murami konwentu, na opró¿nianych probostwach. Tym samym upad³a te¿ w 1820 roku szko³a zakonna. Zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 213-215.
544
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 5 padziernika 1891, sk³ada³ konserwator Tomkowicz sprawozdanie z wycieczki, któr¹ odby³ tego lata w swoim okrêgu w powiecie s¹deckim i limanowskim. Ze
Szczyrzyca omówi³: architekturê kocio³a klasztornego, o³tarz g³ówny, stalle, ambonê, ornaty i infu³y opackie. Ponadto
 zabudowania klasztorne, wirydarz i kru¿ganki górne, z ich wyposa¿eniem artystycznym (siedemnastowieczny o³tarz
Matki Boskiej, obraz w. Rodziny i zegary) oraz dzwon Kramnitza, TGKGZ 1900, s. 359-360.
545
Szczyrzyc po³o¿ony jest w dolinie Stradomki, na jej prawym brzegu. £agodny klimat, znaczna liczba dni
pogodnych i dobre nas³onecznienie stoków, stworzy³y tu ju¿ przed stuleciami doskona³e warunki do rozwijania rolnictwa
i sadownictwa.
546
Najstarszy koció³ szczyrzycki by³ zapewne drewniany. Obecny, murowany, jednonawowy, z dwiema kaplicami w ramionach transeptu i wyd³u¿onym prezbiterium (o równej szerokoci i wysokoci co nawa) zamkniêtym pó³kolist¹ apsyd¹, stan¹³ ok. 1620 roku. W budowli z tego czasu powtórzono najpewniej (przynajmniej czêciowo), uk³ad
przestrzenny wi¹tyni redniowiecznej, wykorzystuj¹c niektóre partie cian i detale budowli gotyckiej. Architektura
kocio³a i klasztoru cystersów w Szczyrzycu posiada szereg opracowañ, w tym jedno o charakterze monograficznym,
st¹d te¿ w komentarzach poprzestajemy na odwo³aniu siê do wa¿niejszych publikacji w tym zakresie: B. KwiatkowskaKopka, Najstarsze dzieje klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu, Teki Krakowskie, t. 8, 1998; ta¿ sama, LudmierzSzczyrzyc, [w:] Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 2, Poznañ 1999; ta¿ sama, Klasztor OO. Cystersów w Szczyrzycu
w wietle wstêpnych badañ archeologiczno-architektonicznych, AS, nr 4/45, 2003, s. 29-37; por. E. £u¿yniecka, J. M.
Marszalska, Szczyrzyc. Dzieje budowy opactwa cysterskiego, Wroc³aw 2005.
547
W tym kszta³cie, pochodz¹cym zapewne jeszcze z 1 po³. XV wieku, zachowa³y siê do dzisiaj, por. KZS 1951,
s. 16, il. 3. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 132-133.
548
Tomkowicz ma tu na myli neogotyckie ceglane krenela¿e zwieñczenia ciany szczytowej prezbiterium i nawy oraz cian szczytowych ramion transeptu, wzniesione podczas restauracji kocio³a prowadzonej w 2 po³. XIX w.
549
Wnêtrze nakrywaj¹ sklepienia kolebkowo-krzy¿owe (w kaplicach transeptowych kolebkowe), pochodz¹ce
z czasów budowy wi¹tyni, czyli ok. 1620 roku. W roku 1850 odnotowano jeszcze: Sklepienie malowane alfresco
wystawia dzieje . zakonu, jak siê zdaje pêdzla A. Radwañskiego Krakowianina, zob. £epkowski, Jerzmanowski
1850, s. 205. W roku 1913 powsta³a obecna secesyjna dekoracja malarska, wykonana przez Jana Bukowskiego,
odnowiona i uzupe³niona w roku 1968 (przez dodanie na cianach scen figuralnych) przez Macieja Makarewicza 
inskrypcja na cianie têczowej. W oknach prezbiterium zachowa³y siê dwa witra¿e figuralne z 1905 roku, sygnowane
s¹ przez krakowski Zak³ad Witra¿ów Ekielskiego i Tucha. Na jednym z nich przedstwienia w. Franciszka lub Bernarda
modl¹cego siê pod krzy¿em, na drugim w. Stanis³aw wskrzeszaj¹cy Piotrowina. Witra¿e szczyrzyckie nie zosta³y
ujête na licie oeuvre artystycznego Zak³adu, opublikowanej ostatnio przez Andrzeja Laskowskiego, por. A. Laskowski,
Dzia³alnoæ krakowskiego Zak³adu Witra¿ów W³adys³awa Ekielskiego i Antoniego Tucha, [w:] Dziedzictwo polskiej
sztuki witra¿owej, Kraków 2000, s. 133-148. Z kolei Kornecki 1972, s. 564, uwa¿a je za dzie³o zak³adu Stanis³awa
Gabriela ¯eleñskiego, czemu w oczywisty sposób przeczy zachowana sygnatura.
550
Portal ten zachowa³ siê do dzisiaj, pochodzi najpewniej z 1 po³. XV wieku.
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Wiêkszej wartoci szczegó³ami s¹ barokowa ambona drewniana551 i wrota drzwi g³ównych, dobr¹ snycersk¹ robot¹ XVII w. wykonane552. 6 lewków drewnianych, w prezbiteryum
u stóp stall chórowych dla zakonników553, u¿ywane jak stopnie przy wejciach do stall  w³aciwoæ klaszt. kocio³ów cysterskich. D³ugoæ 1.25 m., wykonane z dêbu, pe³ne charakteru, jak
siê zdaje  barokowe554, w ka¿dym razie m³odsze od podobnych sulejowskich.
O b r a z U k r z y ¿ o w a n i e w w. o³tarzu, kwadratowy o ok. 1.00 m. boku, malowany na
drzewie, pierwotnie temper¹, t³o z³ocone g³adkie; zap. XV w555. Oryginalnym pozosta³ i najwiêksz¹ wartoæ art. ma Chrystus. Po bokach krzy¿a postaci M. Boskiej i . Jana przemalowane
olejno556.
S z a t y l i t u r g i c z n e w skarbcu.
 Ornat bia³y bogaty i wspania³y, ca³y haftowany. Na tle srebrnem wypuk³e kwiaty z³ote
stylizowane; taka¿ stu³a; barok z XVII w. Dobrze zachowany tylko brudny i zczernia³y557.
 Kilka ornatów z kolumnami haftowanemi, na tle srebrnem lub z³otem kwiaty jedw.
kolorowe. XVII w.558.
551
Ambona, zawieszona na po³udniowej cianie nawy, z falistym korpusem i rzeb¹ w. Stanis³awa na baldachimie, zdobiona ornamentami regencyjnymi i rokokowymi, powsta³a najpewniej w tym samym czasie co dwie nastawy
o³tarzy bocznych (pod têcz¹), czyli dopiero po po¿arze wi¹tyni w roku 1765, por. Kornecki 1972, s. 564.
552
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 139. Zachowane do dzi dwuskrzyd³owe drzwi wejcia g³ównego, s¹ doskona³ym
zabytkiem pónomanierystycznego stolarstwa i snycerstwa, zapewne z 2 æwierci XVII wieku. Centralne pola skrzyde³
wype³niaj¹ p³ytkie, arkadowe p³yciny, zwieñczone palmet¹, flankowane hermowymi pilastrami z cekinow¹ dekoracj¹
trzonów. Na fryzie belkowania, oraz w ostro³ukowym polu nadpro¿a, wystêpuj¹ ju¿ ornamenty ma³¿owinowo-chrz¹stkowe, które nie pozwalaj¹ na datowanie dzie³a wczeniej, ni¿ przed rokiem 1625. Por. KZS 1951, s. 16, il. 3; Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 392, il. 241a.
553
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 140. Obecne stalle w prezbiterium s¹ dzie³em neorenesansowym, zapewne
z pocz¹tku XX wieku. W p³ycinach przedpiersi malowana jest dekoracja ornamentalna, imituj¹ca intarsjê. W p³ycinach
zaplecków znajduj¹ siê postacie wiêtych, malowane przez Macieja Makarewicza, za w zwieñczeniu baldachimów
wizerunki or³ów trzymaj¹ce ma³¿owinowo-chrz¹stkowe kartusze z god³em opactwa szczyrzyckiego (?) i herbem Gryf,
pod którym namalowano póniej datê 1741.
554
Obecnie przed stallami zobaczyæ mo¿emy jedynie dwa wyobra¿enia le¿¹cych lwów, bowiem cztery (z pierwotnych szeciu) zosta³y przeniesione do muzeum klasztornego. Wyrzebione istotnie z drewna dêbowego, posiadaj¹ce pe³noplastyczny charakter, bez wyranych cech stylowych, ale z pewnoci¹ jeszcze z wieku XVII, by³y po raz
pierwszy wzmiankowane w inwentarzu kocio³a z roku 1740 (na dole przy chorach loco scabellorum s¹ ab utraque
parte po trzy lwy dêbowe), cyt. za: lusarek 2000, s. 38, kat. poz. III/5.
555
Wskazany tu obraz tablicowy, o wym. 137 x 106 cm, obecnie przechowywany w klasztorze, w pomieszczeniach zwanych Opatówk¹, zosta³ po raz pierwszy odnotowany w Szczyrzycu w protoko³ach wizytacji kard. Jerzego
Radziwi³³a z roku 1597. Znajdowa³ siê wówczas w nastawie o³tarza p.w. w. Krzy¿a, zlokalizowanym blisko zakrystii.
Nastêpnie, w inwentarzu z 1755 roku, wzmiankowany jest jako: cudowny Krucyfiks i ad extra Maria i Jan, usytuowany
w nastawie o³tarza w kaplicy pó³nocnej, który zosta³ fundowany w roku 1696, cyt. za: lusarek 2000, s. 17, kat. poz. II/
2. lusarek odnosi powstanie tablicy do 1 æwierci XVI wieku, jednak cechy stylowe przedstawienia, zw³aszcza za
ornament zastosowany w tle, wskazuj¹ raczej na po³owê XVI stulecia. Por. tak¿e KZS 1951, s. 17; Kornecki 1972,
s. 565, gdzie obraz ten datowany jest nawet na pocz¹tek XVI wieku. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 142.
556
W ostatnim czasie tablica zosta³a poddana zabiegom konserwatorskim (nie uda³o nam siê ustaliæ autora
tych prac), w wyniku których przemalowania zniekszta³caj¹ce kompozycjê zosta³y usuniête.
557
Wskazany tu ornat, zachowany w komplecie wraz ze stu³¹ i manipularzem, eksponowany w muzeum klasztornym, notowany by³ w inwentarzu kocio³a z lat 1740 i 1755. Podzielony na trzy pionowe kolumny przy pomocy
galonu z³otego we wzór jode³kowy, haftowany jest nici¹ srebrn¹ (t³o) i z³ot¹ (ornamenty), ciegami faturowymi, p³askimi
oraz na pod³o¿eniu. Piêkny ornament kwiatowy kolumn zosta³ u³o¿ony osiowo. Zob. lusarek 2000, s. 48, kat. poz. IV/
9, tabl. barwna s. 80. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 145.
558
Zob. lusarek 2000, s. 48-53, kat. poz. IV/10; IV/11; IV/12; IV/13. Wszystkie przechowywane w muzeum
klasztornym.
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 Infu³y opackie, miedzy niemi 2 stare i bogate, ze z³otej lamy na której haftowane kwiaty
jedw. kolorowe559.
B r a m a z drogi na dziedziniec przed frontem kocio³a, barokowa z XVII w., architektonicznie traktowana560.
K l a s z t o r 561. Obok frontu kocielnego nad korytem m³ynówki562 p³yn¹cej wzd³u¿ ca³ej
fasady, spichlerz poprzez który jest wjazd do ogrodu i zabudowañ563. Nad przejazdem rzebiona tarcza z h. Korczak (zap. Drohojowskich)564. Klasztor tworzy kwadrat doko³a wirydarza,
z dobudowanem w przed³u¿eniu boku jednego skrzyd³em, na pomieszczenie opactwa565. W wirydarzu nad oknem od refektarza wyryta data: 1620566.
W muzeum klasztornym przechowuje siê obecnie szeæ dawnych infu³ opackich (z czego cztery powsta³y do
koñca XVIII wieku): bia³a z adamaszku, haftowana nici¹ metalow¹ z³ocon¹, zapewne z koñca XVII wieku, lusarek
2000, s. 55-56, kat. poz. IV/18; z³ota z arma Christi, z 1 po³. XVIII wieku, lusarek 2000, s. 56, kat. poz. IV/19, tabl.
barwna s. 82 (zob. Czêæ ilustracyjna, il. 146); z³ota z haftem kwiatowym, z 1 po³. XVIII wieku, lusarek 2000, s. 57,
kat. poz. IV/20; srebrna z winnymi gronami, z 2 po³. XVIII wieku, lusarek 2000, s. 57-58, kat. poz. IV/21, por. tak¿e
KZS 1951, s. 16 (gdzie wzmiankowane s¹ tylko dwie infu³y opackie z XVIII wieku); Kornecki 1972, s. 564.
560
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 138. Piêkna barokowa brama, z arkad¹ o ³uku pe³nym, flankowana dwoma piaskowcowymi filarami, zwieñczonymi elementami przerwanego przyczó³ka, powsta³a dopiero w roku 1761 (data w kluczu arkady). Powy¿ej, w barokowym kartuszu, u podstawy postumentu, na którym ustawiono rzebê Matki Boskiej
Niepokalanie Poczêtej, wykuty zosta³ herb Gryf, odnosz¹cy siê do fundatora klasztoru. Na dwóch skrajnych filarach,
flankuj¹cych odcinki ogrodzenia przed fasad¹ kocio³a (po obu stronach bramy) usytuowane s¹ pos¹gi w. Stanis³awa
ze Szczepanowa i w. Bernarda z Clairvaux.
561
Pierwotny klasztor w Szczyrzycu by³ najpewniej budowl¹ drewnian¹. W roku 1580, na polecenie stolicy
apostolskiej opat Edmund od Krzy¿a wizytowa³ klasztor szczyrzycki. Jego spostrze¿enia zawarte w raporcie pozwalaj¹
s¹dziæ, ¿e jeszcze pod koniec XVI wieku zabudowania klasztoru s¹ drewniane i ca³kowicie staro¿ytne, poza kocio³em, por. B. Kwiatkowska-Kopka, Dzieje klasztoru cystersów w Szczyrzycu, [w:] lusarek 2000, s. XXX; ta¿ sama,
Klasztor OO. Cystersów w Szczyrzycu w wietle wstêpnych rozpoznañ archeologiczno-architektonicznych , s. 3031. Podobne opisy za³o¿enia klasztornego znajduj¹ siê w protoko³ach wizytacji kardyna³a Jerzego Radziwi³³a, gdzie
znajduje siê jeszcze dodatkowe stwierdzenie, ¿e strop kocielny i dach s¹ drewniane, tam¿e, s. 31.
562
Dzi skanalizowanej i niewidocznej.
563
Dzi w spichlerzu tym zorganizowane jest muzeum klasztorne, którego powstanie upamiêtnia tablica po
lewej stronie przejazdu przez budynek: ANTIGUAM DEVASTATAM RESIDENTIAM ABBATUM CIRICIENSIUM PER
OCCUPANTES IN GRANARIUM TRANSLATAM AGILITATE SUA A COMMUNISTIS P.R.L. RECUPERAVIT ET IN
MUZEUM MONASTICUM CONVERTIT ABBAS HUBERTUS KOSTRZAÑSKI. Jeszcze niedawno, zupe³nie bezpodstawnie, budynek ten okrelano jako dawn¹ rezydencjê opata, zob. M. Marcinowska, Muzeum klasztorne w Szczyrzycu, [w:] lusarek 2000, s. XXXIII-XXXIV, sprostowane nastêpnie przez t¹¿ sam¹, Pierwotne funkcje budynku muzeum
klasztornego w Szczyrzycu, AS, R. 12, 2003, nr 4 (45), s. 22-28, gdzie  prócz wielu szczegó³ów z historii szczyrzyckiego klasztoru  zamieszczono reprodukcjê planu zabudowañ cysterskich z roku 1845, tam¿e, s. 25. Por. tak¿e
H. Jêdrzejewski, Muzeum Cystersów w Szczyrzycu, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne, t. 54, 1987.
564
Oprócz tego kartusza herbowego, upamiêtniaj¹cego opata Stanis³awa Drohojowskiego (1607-1632), klasztor zachowa³ jeszcze kilka innych architektonicznych detali kamiennych z datami oraz elementami heraldycznymi.
Zwornik prawego portalu w elewacji po³udniowej klasztoru ozdobiony jest herbem Jelita oraz monogramem RLAC,
odnosz¹cym siê zapewne do opata Remigiusza £ukowskiego (1633-1641). W elewacji wschodniej widoczne jest
kamienne obramienie okienne z herbem Pilawa, monogramem PB (opata Piotra Borowskiego 1565-1590) oraz dat¹
1572, por. tak¿e J. M. Marszalska, W. Graczyk, Opaci i przeorzy Klasztoru OO. Cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX
wieku, Kraków-Tyniec 2006.
565
Wyniki badañ archeologicznych i architektonicznych, prowadzonych w klasztorze (w szczególnoci w obrêbie wirydarza), sumuje Kwiatkowska-Kopka, Klasztor OO. Cystersów w Szczyrzycu w wietle wstêpnych rozpoznañ
archeologiczno-architektonicznych , s. 29-37. Badania te wykluczaj¹ hipotezê zak³adaj¹c¹ istnienie we wczesnym
etapie zagospodarowywania siê zakonników w Szczyrzycu murowanego kocio³a i drewnianego klasztoru. Rozpoznania Kwiatkowskiej-Kopki wskazuj¹ ponadto, i¿ pierwotne zabudowania cysterskie sk³ada³y siê z niewielkiego, jednonawowego kocio³a z transeptem i prezbiterium zamkniêtym cian¹ prost¹, krótszym znacznie od obecnego, a tak¿e
pojedynczego skrzyd³a klasztornego z kru¿gankiem, byæ mo¿e pierwotnie niesklepionym. Dopiero w kolejnej fazie
559
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Wewn¹trz w kru¿ganku parterowym, jedna po³aæ ma wzd³u¿ ca³ej
[s³owo powtórzone] jednej ciany rodzaj stall drewnianych; s¹ to siedzenia dla starców do Umywania nóg w W. Czwartek567. W oknie ciany
przeciwleg³ej dawne lektoryum do tej¿e ceremonii podobno razem z budynkiem wykonane. We framudze okiennej ³aweczka i pulpit, murowane, kamieniami nakryte, ustawione bokiem do korytarza i bokiem do
okna568, które czytaj¹cy mia³ po swej prawej stronie.
W posadzce tej¿e czêci kru¿ganku wyryta data 1749569.
W celi przeora, na cianie nad oknami, wyrzebiona wypuk³o data
1644570.

dopisek o³ówkiem na
lewym marginesie
s. 50 rêkopisu:
fotogr. ze Spr. Opieki
za r. 1909

lektoryum w kru¿gankach
O b r a z y w klasztorze.
571
 M. Boska z Dzieci¹tkiem Jezus . W kru¿ganku I piêtra572, obok zejcia do kocio³a
rodzaj o³tarzyka. Na piêknej komodzie rzebionej z XVII w. ustawiony obraz malowany na
drzewie573. Wys. ok. 1.20 m., szerokoæ 0.80 m.574 (fig. ). M. Boska w ca³ej postaci, w sukni
bia³ej a p³aszczu szafirowym ze z³otem obszyciem, stoi na kwiecistej murawie. Na jasnow³osej
g³owie ma koronê z klejnotami wypuk³o rzebionymi. Typ Madonny szlachetny i delikatny.
Dzieciê Jezus na jej rêku, nagie, trzyma ró¿ê. W 4 rogach obrazu 4 anio³ów unosi siê lub klêczy,
trzymaj¹c wstêgi faluj¹ce z napisami w gotyckich minusku³ach[:]
1 (u do³u na lewo) ave regina celorum (s.) mater
2 (nad nim) regis angelorum o maria
3 (w górze na prawo) flos virginum vel ut re
4 (pod tym ostatnim) funde preces ad filium pro salute fidelium

budowlanej wzniesiono wokó³ prostok¹tnego wirydarza murowane skrzyd³a klasztorne. Kolejne rozbudowy przyniós³
wiek XVI, kiedy to poszerzono skrzyd³o wschodnie, wyd³u¿ono prezbiterium kocielne oraz wzniesiono podpiwniczony
pa³ac opata, dostawiony do czworoboku klasztornego od strony wschodniej. Faza XVII-wieczna sprowadzi³a siê do
poszerzenia pa³acu opata w kierunku pó³nocnym i po³udniowym, wzniesienia dwóch klatek schodowych, wymiany
drewnianych stropów na sklepienia itp., tam¿e, s. 33, 36.
566
Dzi ju¿ jej nie ma, byæ mo¿e zosta³a usuniêta lub zatynkowana.
567
Dzi tych drewnianych ³aw, czy stalli, ju¿ w kru¿ganku nie ma.
568
Owo sedilium  czy jak chce Tomkowicz lektorium  z kamiennym pulpitem zachowa³o siê do dzi (choæ
w nieco zmienionym kszta³cie) na parterze, w kru¿ganku skrzyd³a pó³nocnego. Wzmiankowane przez KZS 1951, s. 17,
przez Korneckiego okrelane jest jako sedilum dla lektora z pulpitem i odnoszone do XVI wieku, Kornecki 1972, s. 565.
569
Obecna posadzka z p³ytek cementowych barwionych w masie, zosta³a u³o¿ona najpewniej na pocz¹tku XX
wieku. Wówczas to zapewne  data któr¹ widzia³ jeszcze Tomkowicz  zosta³a ostatecznie zakryta.
570
Data ta zachowa³a siê do dzisiaj, ale pomieszczenie to pe³ni obecnie funkcjê biblioteki klasztornej.
571
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 143. Obraz szczyrzycki nale¿y do wybitniejszych przyk³adów malarstwa tablicowego z 2 po³. XV wieku, zachowanych in situ na terenie powiatu limanowskiego. Od czasów Tomkowicza, który w 1900
roku poda³ pierwsz¹ o nim informacjê, doczeka³ siê ten obraz licznych wzmianek w literaturze naukowej, ostatnio za
tak¿e pierwszego opracowania o charakterze monograficznym. Kompozycja w kszta³cie prostok¹ta stoj¹cego przedstawia ca³opostaciowy wizerunek Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem na prawym ramieniu (podtrzymywanym obur¹cz). G³owê Marii zdobi okaza³a korona, za pod jej praw¹ stop¹ znajduje siê pó³ksiê¿yc. Dope³nieniem kompozycji s¹ cztery
postacie anielskie, ukazane parami w górnej i dolnej strefie obrazu, adoruj¹ce swoj¹ Królow¹ s³owami wypisanymi na
trzymanych w d³oniach banderolach. W kategoriach ikonograficznych obraz w Szczyrzycu utrzymany jest w konwencji
XV-wiecznych wizerunków Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem w typie Regina Angelorum.
572
Obecnie obraz przechowywany jest w klasztorze, w pomieszczeniach zwanych Opatówk¹.
573
Obraz zosta³ opisany po raz pierwszy w inwentarzu z lat 1727-1755, w zwi¹zku z fundacj¹ sukienki przez
opata Miko³aja Romiszowskiego. Wymieniony by³ tak¿e w spisie argentariów kocio³a w Szczyrzycu z roku 1785,
wówczas umiejscowiony po lewej stronie w nawie kocio³a. W inwentarzu z roku 1869 zlokalizowany zosta³ przy têczy,
cyt. za lusarek 2000, s. 16.
574
Rzeczywiste wymiary obrazu wynosz¹ 131 x 79 cm.
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Murawa i kwiatki malowane szczegó³owo i drobiazgowo a ze znajomoci¹ rzeczy. T³o
z³ote g³adkie. Obraz jest zap. z pierwszych dziesi¹tków XVI w., mo¿e pochodzenia krakowskiego575.
Typ i uk³ad przypomina choæ nie powtarza miedzioryt mistrza P. z r. 1457 (reprod. w Ollego Handbuch
der Kirchl. Kunstarchäologie. Wyd. V, tabl. przy str. 586). Hr. Jerzy Mycielski pisz¹c o obrazie szczyrzyckim w Spraw. Tow. op. nad zab. za r. 1908 zalicza go do grupy obrazów pónoredniowiecznych
z Przeworska, Nowosielec i Dêbna, i s¹dzi, ¿e malowany w latach 1510-1515.

 Rodzina P. Jezusa (hl. Sippe), obraz na drzewie malowany, wys. 1.10 m., szer. 0.90 m576.
10 osób doros³ych i 6 dzieci, na wstêgach przy nich ich imiona. Architektura; t³o z³ocone,
wyciskane we wzór. Malowanie pewnej wartoci, lecz dosyæ zniszczone; zap. pocz¹tek XVI
w577. Rama stara z³ocona i posrebrzana (muzealny).
W klasztorze znajduj¹ siê nadto nastêpuj¹ce obrazy578:
575
Obraz, wzmiankowany po raz pierwszy przez Tomkowicza w roku 1900, TGKGZ 1900, s. 359, przez Jerzego
Mycielskiego zosta³ zaliczony do grupy dzie³ wywodz¹cych siê ze rodowiska krakowskiego. Micha³ Walicki ucili³
czas powstania kompozycji na lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te XV wieku, zaliczaj¹c przedstawienie do typu Regina Angelorum, Walicki 1933, s. 23; Walicki 1961, s. 317. Obraz datowany przez Jerzego Gadomskiego na ok. 1470,
zaliczony zosta³ do nurtu idealistycznego w malarstwie ma³opolskim tego czasu, por. Gadomski 1981, s. 123, il. 96.
W najnowszym opracowaniu monograficznym dzie³a autor zwróci³ miêdzy innymi uwagê na podobieñstwa w formule
ikonograficznej do przedstawienia Assunty z Detny, przechowywanego Galerii Narodowej w Pradze, por. J. Groszczyk,
Gotycki obraz Matki Boskiej z anio³ami w Klasztornym Muzeum w Szczyrzycu, Lublin 1997, s. 78-83; por. tak¿e lusarek
2000, s. 16, kat. poz. II/1, tabl. barwna s. 74.
576
Wymiary tablicy w wietle ram wynosz¹ 107 x 87 cm.
577
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 144. Obrazu tego, stanowi¹cego w istocie rozbudowan¹ formu³ê ikonograficzn¹
tematu Rodziny Marii, nie ma ju¿ dzi w klasztorze. Przed rokiem 1906 trafi³ do zbiorów Muzeum Diecezjalnego
w Tarnowie, MDT nr inw. 2, por. Lepszy 1906, s. 329, nr 45, fig. 12. Tablicê wzmiankuje Gadomski 1995, s. 28, przyp.
139, zaliczaj¹c j¹ do grupy blisko trzydziestu ma³opolskich przedstawieñ Rodziny Marii typu wertykalnego.
578
Pe³n¹ listê obrazów przechowywanych w klasztorze i muzeum klasztornym, przytacza Kornecki 1972, s. 564565; por. tak¿e lusarek 2000, s. 16-34, kat. poz. II/1-II/26. W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na dwa wartociowe
dzie³a, których w czasach Tomkowicza w klasztorze szczyrzyckim jeszcze nie by³o. W klasztorze, w pomieszczeniach
tzw. Opatówki, przechowywany jest dzi m. in.: tablicowy obraz Chrystusa Frasobliwego z Matk¹ Bosk¹, . Janem
Chrzcicielem, Andrzejem i Janem Ewangelist¹ oraz dwoma fundatorami herbu Ogoñczyk, który do Szczyrzyca trafi³
najwczeniej u schy³ku XIX wieku (Tomkowicz zasta³ go jeszcze w drewnianym kociele w Jod³owniku, zob. przyp.
nasz 60) oraz malowana na desce ikona Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, w typie Hodegetrii Jerozolimsko-Gruziñskiej,
zapewne z 1 po³. XVI wieku, która do Szczyrzyca przywieziona zosta³a dopiero po II wojnie wiatowej, z by³ego kocio³a cystersów w Wistyczach (obecnie na Bia³orusi), zob. lusarek 2000, s. 18-19, kat. poz. II/4, tabl. barwna s. 75.
Z innych obrazów uwagê zwracaj¹ portrety szczyrzyckich opatów, przechowywane równie¿ w pomieszczeniach Opatówki: Stanis³awa Drohojowskiego 1607-1632, zapewne z 2 æwierci XVII wieku, z herbem Korczak i literami S. D. A. C.,
lusarek 2000, s. 28, kat. poz. II/16; Remigiusza £ukowskiego 1633-1641; Miko³aja Romiszowskiego 1684-1727;
Romualda Jab³onowskiego 1766-1768; Wincentego Kolora 1869-1905  malowany w roku 1898 przez Wojciecha
Weissa, lusarek 2000, s. 34, kat. poz. II/26. Z innych wartociowych dzie³ tego typu nale¿y wspomnieæ portret biskupa
sufragana krakowskiego Tomasza Oborskiego, zap. z 1 po³. XVII wieku, zob. lusarek 2000, s. 28-29, kat. poz. II/17.
Prócz obrazów, w klasztorze szczyrzyckim przechowywane s¹ liczne zabytki rzeby drewnianej. Najstarszym z nich
jest znacznych rozmiarów drewniany krucyfiks gotycki (wys. 171 cm), z ok. 1440 roku, pochodz¹cy zapewne z têczy
kocio³a, przypuszczalnie po po¿arze kocio³a przeniesiony z reszt¹ ocala³ego wyposa¿enie i zawieszony w parterze
na kru¿ganku. Byæ mo¿e to w³anie dzie³o wzmiankowane jest w protokole wizytacji kardyna³a Radziwi³³a z 1597 roku
i okrelane jako Effigies Crucifixi stylo vetero sculpta in medio eclesiae, cyt. za lusarek 2000, s. 35. Dzie³o opublikowa³ po raz pierwszy Dutkiewicz 1949, s. 120, kat. nr 47. Badacz ten uzna³ krucyfiks szczyrzycki za dzie³o prowincjonalnego lub wêdrownego snycerza, nale¿¹ce do drugiej fazy rozwoju krucyfiksu typu heroicznego, a czas jego powstania
odniós³ wpierw do pierwszej æwierci XV wieku, tam¿e, s. 120, nastêpnie za do pierwszej po³owy XV stulecia, por. KZS
1951, s. 17. Na rok ok. 1440 krucyfiks w Szczyrzycu datowa³ z kolei Kornecki 1972, s. 565, a datowanie to utrzyma³
ostatnio lusarek 2000, s. 35, kat. poz. III/1, tabl. barwna s. 76. Z zabytków rzeby kamiennej odnotowaæ nale¿y
czworoboczn¹ czarê kropielnicy, zapewne z 2 po³. XVI wieku, z p³askorzebionymi scenami Modlitwy w Ogrojcu,
Biczowania, Koronowania cierniem oraz Ukrzy¿owania, zob. lusarek 2000, s. 35-36, kat. poz. III/2. Inne przyk³ady
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dopisek o³ówkiem na
s. 50 rêkopisu:
czy to nie sztychy?

 Obraz symbolizuj¹cy zakon Cysterski, dedykowany Miko³ajowi Zaleskiemu, opatowi z Oliwy, jako
pami¹tka dysputy w kolegium mogilskim, 16/6 1722579.
 Pan Jezus ubiczowany, obraz z napisem Illmis abbatibus in Sulejoviensi Monasterio ad capitulum
provinciale congregatis 1723580
 Pami¹tka dysputy w Mogile odbytej ofiarowana Micha³owi Gorczyñskiemu opatowi z Parady¿a 1759581
 Taka¿ pami¹tka ofiarowana Kazimierzowi i Karolinie Oskierkom dobrodziejom klasztoru 1781582.
(Z listu X. Gerarda Kowalskiego o. C. z Mogi³y, z 2/9 1903)

Z e g a r y w klasztorze
 Zegar szafiasty z XVII w. stoi w korytarzu583.
 Zegarek kaflowy bronzowy, 8 boczny z XVII w., toruñski lub gdañski, w mieszkaniu
przeora584.
Z dawniejszych opisów.
Zap. w kociele lub na zewn¹trz kocio³a znajdowa³o siê epitafium Jana Pieni¹¿ka, dziedzica Kru¿lowej
i Skrzydlny, star. s¹deckiego, sêdziego krak., (bez daty), przytoczone w Starowolskiego Monumentach,
str. 786.
 Sklepienie kocio³a beczkowe. Wielki o³tarz pysznej snycerskiej roboty585. Na zasuwie piêkny obraz
olejny na p³ótnie: Wniebowziêcie M. B586. Pod tym obrazem: Chrystus na krzy¿u, na desce, grunt gipsowy, t³o z³ocone, w sposobie bizanckim587. Sklepienie malowane al fresco wystawia dzieje wiêtych
zakonu, pêdzla jak siê zdaje Radwañskiego588. W bocznych o³tarzach w piêknie rzebionych i nader
odleg³ej stro¿ytnoci siêgaj¹cych ramach589, w wielkie kwiaty i lilie srebrne wyrabianych, piêkne obrazy . Benedykta i . Bernarda590. Portret Teodora Gryfity Cedrone, z podpisem591, pochodzi z XVII w.
rzeb pochodz¹cych z opactwa szczyrzyckiego publikuje i reprodukuje lusarek 2000, s. 37-42, kat. poz. III/3-III/11,
por. tak¿e Kornecki 1972, s. 565.
579
Tego obrazu nie ma ju¿ dzi w klasztorze.
580
Nie wiadomo do koñca o który tu obraz chodzi. Byæ mo¿e Tomkowicz ma tu na myli obraz Biczowanie
Chrystusa, o wym. 66 x 53 cm, obecnie zawieszony na kru¿ganku klasztornym na parterze, wi¹zany ze szko³¹ flamandzk¹, datowany na schy³ek XVII wieku, zob. lusarek 2000, s. 29, kat. poz. II/18, albo te¿ mo¿e  obraz Chrystus
przy s³upie, o wym. 195 x 107, datowany na 2 po³. XVII wieku, lusarek 2000, s. 21, kat. poz. II/6.
581
Tego obrazu nie uda³o siê zidentyfikowaæ wród licznych p³ócien w klasztorze.
582
Uwaga jak wy¿ej.
583
Do dzi w kru¿ganku zachowa³ siê zegar szafkowy, znacznych rozmiarów, malowany na niebiesko z herbem
Gryf na czerwonym polu powy¿ej cyferblatu. Zegar ten pochodzi jednak najpewniej z 2 po³. XVIII wieku.
584
Tego zegara dzi ju¿ nie ma i nikt nie wie co siê z nim sta³o.
585
Nastawa o³tarza g³ównego, jednoosiowa, jednokondygnacyjna z polem rodkowym flankowanym dwiema
parami kolumn o g³adkich z³oconych trzonach, fundowana najpewniej jeszcze w latach dwudziestych XVII wieku (boczne
bramki dodano w 2 po³. XVIII wieku), by³a w stuleciach XVIII, XIX i XX kilkakrotnie uzupe³niana i przekszta³cana, por.
KZS 1951, s. 16; Kornecki 1972, s. 564. W roku 2007 zabiegi konserwatorskie przy nastawie o³tarzowej przeprowadzi³
w Krakowie Juliusz Kasper, WUOZwNS, nr inw. 5522.
586
Zachowany do dzisiaj w nastawie o³tarza g³ównego, znacznej klasy artystycznej, wi¹zany z warsztatem
Tomasza Dolabelli, powsta³ zapewne w 1 æwierci XVII wieku, por. KZS 1951, s. 16; Kornecki 1972, s. 564. Obraz by³
konserwowany w roku 2007, zabiegi przeprowadzi³a art. kons. Joanna Bella.
587
Chodzi tu o obraz, zapewne z ok. po³. XVI wieku, który zosta³ nastêpnie przeniesiony do klasztoru, gdzie do
dzi jest przechowywany w pomieszczeniach tzw. Opatówki, lusarek 2000, s. 17, kat poz. II/2, tabl. barwna s. 74.
588
Jak wiadcz¹ dwa napisy na cianie têczowej, od strony prezbiterium, koció³ zdobi dzi POLICHROMIA
JANA BUKOWSKIEGO WYKONANA w 1913 ZA RZ¥DÓW O. OPATA TEODORA MAGIERY. POLICHROMIÊ
ODNOWI£ I UZUPE£NI£ MACIEJ MAKAREWICZ W. R. 1968 STARANIEM O. OPATA STANIS£AWA KIE£TYKI.
W archiwum WUOZwNS przechowywana jest obszerna dokumentacja konserwatorska prac wykonanych przez Makarewicza, WUOZwNS, nr inw. 1681.
589
Wzmiankowane tu nastawy o³tarzowe, ustawione w dwóch kaplicach transeptowych, zosta³y ufundowane
oko³o roku 1696. Reprezentuj¹ one typ retabulum pozbawionego elementów architektonicznych, w którym pole
obrazu rodkowego zdobione jest wokó³ splotami bujnej, miêsistej wici akantowej, por. Chrzanowski, Kornecki 1982,
s. 390.
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Nagrobki kamienne przed wielkim o³tarzem, w posadzce, jeden zatarty, na drugim mo¿na wyczytaæ:
Stanisl...... Drosowski abbas......592, trzeci z XVIII w.593. Stalle piêkne w prezbiteryum po dwu stronach,
na nich zawieszone or³y bia³e, jeden z nich trzyma w szponach h. Gryf, drugi  herb z god³ami opackiemi594. Dzwon z h. Gryf (opactwa tutejszego) ma piêkne ozdoby, licznie odlane postaci P. Jezusa, M. Boskiej, . Jana Nep.; napis ³aciñsko-s³owacki okazuje siê, ¿e la³ go Gaspar Kramnitz obiwatel krompachsky w r. 1767 po po¿arze, który nast¹pi³ 21 Stycznia 1765595. Archiwum przechowuje wiele wa¿nych
przywilejów i dokumentów596; najdawniejszy z r. 1244597. Jest to dyplom erekcyi kocio³a czy klasztoru.
Biblioteka zawiera przesz³o 1100 dzie³ histor. i teol., miêdzy niemi niektóre cenne598. Jest to reszta
ksi¹¿ek pozosta³a po wywiezieniu g³ównej czêci w r. 1794 do Lwowa, gdzie sp³onê³y (£epkowski 
Jerzmanowski, Podró¿ po Galicyi 1849 r. Bibl. warsz. r. 1850, tom III, 204-216).
Klasztorzysko grunt za klasztorem. Klasztorzysko w lesie599. W archiwum przechowuj¹ dyplom Kazimierza W. z r. 1368600. Koció³ widocznie dawniej by³ gotycki i wy¿szy (£epkowskiego noty rêk. z r.
1852). Klasztor posiada 68 dyplomów601 (£epkowski, Listy z Galicyi. Czas 1851, Nr 173).
Dzwon z r. 1767 z napisem: Lell mnie Gasparus Kramnitz maister dzwonar obiwatel krompachsky
(Ko³aczkowski, Wiadomoci o rêkodzie³ach i sztuk. piêkn. str. 416).
W nastawie o³tarza umieszczonego w kaplicy po³udniowej znajduje siê dzi obraz w. Kazimierza Królewicza, za w nastawie o³tarza w kaplicy pó³nocnej obraz przedstawiaj¹cy Chrystusa obejmuj¹cego w. Bernarda z Clairvaux. Drugi obraz, podejmuj¹cy ten rzadki w sztuce temat, pochodzi z 1621 roku i przechowywany jest dzi w klasztorze, por. lusarek 2000, s. 21-22, kat. poz. II/7.
591
Obraz ten zachowa³ siê do dzi, zawieszony w kru¿gankach parteru. Pochodzi zapewne z 1 po³. XVIII wieku
i ukazuje Nadanie przywilejów cystersom przez Teodora Gryfitê, zob. lusarek 2000, s. 31, kat. poz. II/21, tabl. barwna
s. 76. W prawym dolnym naro¿niku kompozycji, w ozdobnym kartuszu, malowana jest inskrypcja przytoczona (nie bez
b³êdów) przez £epkowskiego i Jerzmanowskiego: Theodorus Cedro de domo Gryphonum comes in Ruszcza palatinus
Crac[oviensis] fundator monachorum Cisterciensium 1mo in Ludzimierz Anno 1234 ac tandem post decennium eosdem monachos transtulit in Szczyrzyc. Obiit anno Domini 1288, por. tak¿e £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 205.
592
Chodzi tu najpewniej o p³ytê opata Stanis³awa Drohojowskiego (1607-1632), wykut¹ z marmuru dêbnickiego,
o silnie ju¿ zatartym napisie, ustawion¹ dzi przy po³udniowej cianie prezbiterium, por. Kornecki 1972, s. 564.
593
Fr. Gerard de Hirtemberg Abbatis circensis +1752, zob. £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 205-206. P³yta
Gerarda de Hirtenberga (bo takie nazwisko widnieje na epitafium), wykuta w bloku marmuru dêbnickiego, stoi dzisiaj
po lewej stronie o³tarza g³ównego, oparta o pó³nocn¹ cianê prezbiterium.
594
Siedemnastowiecznych stalli zakonnych, które w po³owie wieku XIX w prezbiterium widzieli jeszcze £epkowski
i Jerzmanowski, dzi ju¿ nie ma. W wieku XX zosta³y zast¹pione nowymi, utrzymanymi jedynie w stylistyce neorenesansowej. Wskazane tu jednak kartusze herbowe zosta³y przeniesione i zamocowane w zwieñczeniu baldachimów zaplecków.
595
Dzwon ten zachowa³ siê do dzisiaj, jest zawieszony na dzwonnicy usytuowanej nad budynkiem klasztoru.
Prócz tego, na wie¿yczce kocielnej, znajduje siê jeszcze sygnaturka odlana w tym samym czasie i przez tego samego
ludwisarza, por. KZS 1951, s. 16; Kornecki 1972, s. 566.
596
Zob. Marszalska, Najwa¿niejsze ród³a rêkopimienne , s. 37-70; M. Wczeny, Zabytki pimiennictwa OO.
Cystersów ze Szczyrzyca. Katalog wystawy w Galerii Dawna Synagoga, Muzeum Okrêgowe w Nowym Saczu, marzecmaj 2006, Nowy S¹cz 2006.
597
Chodzi tu zapewne o dokument, w którym kanonik krakowski Sulis³aw potwierdza sprzeda¿ Szczyrzyca
komesowi Teodorowi przez swego ojca Jana i stryja Andrzeja oraz potwierdza prawa w³asnoci klasztoru do tej wsi,
por. Wczeny, op. cit., kat. poz. 7. Wskazany tu dokument nie jest jednak najdawniejszym w zbiorach klasztoru szczyrzyckiego, bowiem najstarszy pergaminowy dokument  w którym Grzymis³awa, ksiê¿na sandomierska, zatwierdza
darowiznê wsi Mogilany, dokonan¹ przez Mi³os³awê, wdowê po komesie Gaworku, na rzecz komesa Teodora, wojewody
krakowskiego  datowany jest na rok 1231, zob. tam¿e, kat. poz. 1.
598
Tytu³y niektórych z nich przytacza £epkowski, Jerzmanowski 1850, s. 215-216. Zob. te¿. J. M. Marszalska,
Katalog inkunabu³ów biblioteki opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu, Kraków 2002; ta¿ sama, Biblioteka opactwa
Cystersów w Szczyrzycu do koñca XIX stulecia, Tarnów 2007.
599
Zob. przyp. nasz 534.
600
Mowa tu o pergaminowym dokumencie podpisanym 19 czerwca 1368 roku w Krakowie (przechowywanym
do dzisiaj w klasztorze), w którym król Kazimierz Wielki potwierdza dotychczas nadane przywileje dla klasztoru ojców
cystersów w Szczyrzycu, por. Wczeny, op. cit., kat. poz. 15.
601
Korzystaj¹c wiêc z gocinnoci zacnego prze³o¿onego zgromadzenia Cystersów Szczyrzyckich ks. Placyda
Szczepañskiego, zaj¹³em siê kopiowaniem i odczytywaniem dyplomatów, których klasztór posiada 68, miêdzy temi
590
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24. Szyk
Wie, oddal. pó³n. zachodnie od Limanowy 12½ kilom. Parafia w miejscu.

W XV w. by³a rodzina Szykowskich602 Dru¿ynitów603 (D³ugosz, Lib. ben. II, 237), którzy zap. z t¹d [sic]
pochodzili. R. 1409 wspomniany jest Szyk i Szyc w par. Góra . Jana (Pawiñski, Ma³op. 449 i 450).
R. 1581 Szyk wy¿szy nale¿y do Jana Strzeleckiego (tam¿e 53). Obszar dw. (1891) nale¿y do Maryi
Russockiej (S³own. geogr.). Na terytoryum Sz. jest pagórek zw. Zamczysko (tam¿e).

K o  c i ó ³ paraf. . Barbary i Stanis³awa b. i m. Patron (1891) Marya Russocka

R. 1209 jako data erekcyi kocio³a, czy parafii (Schematyzm) polega na b³êdzie604. Koció³ jest wspomniany w wizycie Kazimierskiego z lat 1596-1598 (X. Bukowski, Dzieje Reform. w Polsce I, 640). Jest
tradycya, ¿e zajmowali go socynianie, a ladem tego wiadomoæ o powiêceniu go, zap. po profanacyi,
w r. 1633 (S³own. geogr.) albo 1634 (Schemat.). Metryki zachowa³y siê od r. 1687 (Schemat.).

17/9 1891605
Budynek drewniany oryentowany o typie zwyk³ym w tych stronach606, tylko bez sobót607.
Wie¿a frontowa ma izbicê o cianach nadwieszonych608. Wnêtrze nie przedstawia nic specyalnego609. Strop drewniany nowy610.
O b r a z y 611. Skrzyd³o tryptyku zawieszone na cianie w prezbiteryum, obok w. o³tarza, na
cianie po³udniowej612. Obraz prostok¹tny ok. 1.50 m. wys., a 0.60 m. szer., malowany na
znalaz³em 13 z przedjagielloñskich czasów, wyjaniaj¹ce dzieje Szczyrzyckiego klasztoru od chwili jego za³o¿enia, to
jest, od r. 1234 pocz¹wszy. Zob. £epkowski 1851, s. 2-3, (list I, pisany 22 lipca 1851 w Szczyrzycu).
602
Polska Encyklopedia Szlachecka, t. 1-12, Warszawa 1935-1938 nie zna Szykowskich herbu Dru¿yna, a jedynie reniawitów tego nazwiska.
603
W koñcu XIV wieku Szyk oraz s¹siednie Lasocice nale¿a³y do Pilawity rycerza Miko³aja Mi³oty z Chodynic
i D¹brownicy. Od wieku XV wsie te przechodz¹ w posiadanie Dru¿ynitów  Jakusza z Lasocic (wzmiankowanego
w latach 1406, 1419, 1441, 1443, 1446) oraz Stanis³awa z Lasocic (wzmiankowanego w roku 1420). W roku 1465 ich
potomkowie  bracia Piotr i Stanis³aw Lasoccy  dokonuj¹ podzia³u w³oci miêdzy sob¹, w wyniku czego czêæ Szyku
dosta³a siê Stanis³awowi, zob. Kornecki 1983, s. 59-60. W roku 1443 Stanis³aw i Jan Lipscy, synowie Jana z Lipia,
sprzedaj¹ za 300 grzywien bratu swemu Prokopowi dobra dziedziczne m. in. w Szyku. W 1453 dochodzi do podzia³u
dóbr braci Lipskich w Sadku, Szyku, Laskowej i czêci Mstowa, w wyniku czego w³asnoæ ta przypada Janowi, Prokopowi,
Jakubowi i Piotrowi z Lipia Lipskiemu. Zaraz te¿ Jan z Sadku zastawia za 80 florenów bratu swemu Jakubowi dobra
swej czêci dziedzictwa m. in. w Szyku. W roku 1459 Piotr z Szyku i Lipia zastawia za 34 grzywny pospolitej monety
bratu Prokopowi dobra ojczyste swego dzia³u w Szyku, natomiast w 1467 swój dzia³ w Szyku  dwa ³any z dwoma
kmieciami  zamienia z bratem Prokopem na jego dobra w Laskowej i dop³atê 30 grzywien, zob. SHGWK, cz. 3, z. 2,
s. 439.
604
Rajman uwa¿a, i¿ jednowioskowa parafia w Szyku powsta³a przed rokiem 1373, Rajman 1995, s. 5. Liber
beneficiorum et retaxationum potwierdza nadanie uposa¿enia kocio³owi w Szyku przez Stanis³awa Lasockiego w 1492
roku, zob. Kornecki 1983, s. 60.
605
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 5 padziernika 1891, sk³ada³ konserwator Tomkowicz sprawozdanie z wycieczki, któr¹ odby³ tego lata w swoim okrêgu w powiecie s¹deckim i limanowskim. Odnonie
Szyku omówi³: architekturê kocio³a, chrzcielnicê kamienn¹, skrzyd³o tryptyku wisz¹ce obok o³tarza g³ównego (z dok³adnym rozpoznaniem ikonograficznym przedstawionych postaci), 4 obrazki z tryptyku znajduj¹ce siê w zakrystii oraz trzy
ornaty (czwarty znajdowa³ siê ju¿ w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie), TGKGZ 1900, s. 360.
606
Koció³ drewniany w Szyku, utrzymany w typie budowli nawi¹zuj¹cych do tradycji ciesielstwa epoki pónego
redniowiecza, nale¿y obecnie do najbardziej wartociowych i najlepiej utrzymanych budowli drewnianych w powiecie
limanowskim. Jednonawowy, z wê¿szym prezbiterium zamkniêtym trójbocznie, wzniesiony zosta³ w konstrukcji zrêbowej.
Ca³oæ nakrywaj¹ dachy siod³owe, wspólne dla prezbiterium i nawy (o jednej kalenicy), oparte na storczykowej konstrukcji wiêby dachowej, wyposa¿onej w ramê usztywnienia wzd³u¿nego. Wnêtrze nakrywaj¹ stropy p³askie, w nawie
z zaskrzynieniami, oddzielone od siebie prostok¹tn¹ przegrod¹ têczy. W archiwum WUOZwNS przechowywana jest
inwentaryzacja architektoniczna kocio³a, opracowana w roku 1971 przez arch. M. Dzikiewicza, nr inw. 622. Por. tak¿e
Kornecki 1999, s. 119, gdzie reprodukowany jest rzut i przekrój budowli. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 147-150.
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Czas powstania wi¹tyni, wielokrotnie wzmiankowanej w literaturze naukowej, odnoszony jest b¹d to do
wieku XVI, b¹d XVII. KZS 1951, s. 17, odnosi czas wzniesienia kocio³a do wieku XVII, z kolei Kornecki 1972, s. 566,
sk³onny jest datowaæ jego powstanie nawet na 1 po³. XVI wieku. Brykowski, Kornecki 1984, s. 93, przyjêli rok 1633 jako
czas budowy obecnej wi¹tyni, wskazuj¹c jednoczenie, i¿ w fundacji tej wykorzystano fragmenty starszej budowli
z 1 po³. XVI wieku. W najnowszej swej pracy z 1999 roku M. Kornecki sk³ania siê do datowania kocio³a w Szyku na rok
1633, por. Kornecki 1999, s. 119, il. 97, 375.
608
Wie¿a-dzwonnica, wzniesiona w konstrukcji s³upowo-ramowej, o cianach lekko pochy³ych, z wyran¹ izbic¹ podkrelon¹ szalunkiem deskowym, zosta³a silnie zespolona ze cian¹ zachodni¹ nawy. Z przedsionka podwie¿owego do nawy prowadzi szeroki portal, wyposa¿ony w nadpro¿e o wykroju sp³aszczonego olego grzbietu, zapewne
z 1633 roku.
609
Na mimo wszystko doæ okaza³e wyposa¿enie wnêtrza sk³ada siê dzi: nastawa o³tarza g³ównego, rokokowa, jednoosiowa, ze zwieñczeniem, zapewne z 2 po³. XVIII wieku. W strefie rodkowej retabulum, flankowanej parami
kompozytowych kolumn, wstawiony jest pónogotycki obraz tronuj¹cej Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem odzianej w S³oñce, w zwieñczeniu za obraz w. Werany. W nastawach o³tarzy bocznych pod têcz¹, rokokowych, z 2 po³. XVIII wieku,
reprezentuj¹cych typ jednoosiowego retabulum ze zwieñczeniem, ukazano odpowiednio w. Antoniego (w zwieñczeniu w. Apoloniê) oraz w. Wawrzyñca (w zwieñczeniu za w. Joannê), wszystkie malowane w 2 po³. XVIII wieku.
Rozpoznania ikonograficzne obrazów w zwieñczeniach tych trzech nastaw o³tarzowych podano tu na podstawie inskrypcji widniej¹cych w dolnych czêciach ka¿dej kompozycji. Dlatego te¿ ró¿ni¹ siê one od dawnych wskazañ opublikowanych przez M. Korneckiego, por. Kornecki 1972, s. 567. Wystroju wnêtrza dope³niaj¹ ponadto barokowe obrazy (niegdy o³tarzowe), obecnie zawieszone na cianie po³udniowej nawy. Wród nich na uwagê zas³uguj¹ zw³aszcza  w.
Barbary, w. Jana Nepomucena oraz w. Stanis³awa wskrzeszaj¹cego Piotrowina (wszystkie z 2 po³. XVIII wieku).
610
Obecna polichromia wnêtrza jest skromn¹ aran¿acj¹ malarsk¹ wykonan¹ w wieku XX. Jednak w trakcie
prac konserwatorskich, prowadzonych w latach 1998-2000 przez art. kons. Jana Kowalczyka, w prezbiterium ujawniona zosta³a starsza (najpewniej pierwotna) dekoracja malarska, zapewne z ok. po³owy XVII wieku. Na cianie pó³nocnej
prezbiterium tworz¹ j¹ nastêpuj¹ce sceny: Wskrzeszenie Piotrowina, powy¿ej  Prezentacja Piotrowina królowi Boles³awowi mia³emu; w. Stanis³aw, powy¿ej  Zabójstwo w. Stanis³awa; Czuwanie przy zw³okach w. Stanis³awa,
powy¿ej  Rozsiekanie zw³ok w. Stanis³awa. W dalszym ci¹gu ciany pó³nocnej cykl w. Stanis³awa przedzielony
zosta³ znacznych rozmiarów kompozycj¹: Wniebowziêcia Matki Boskiej (w dolnej czêci ukazano Aposto³ów przy
pustym grobie). W kolejnych polach, usytuowanych ju¿ na pó³nocno-wschodniej cianie apsydy, w bezporednim
s¹siedztwie nastawy o³tarza g³ównego, pomieszczono nieokrelon¹ wiêt¹ (z ¿ebrakiem u stóp), powy¿ej za  Cudowne zroniêcie siê cz³onków w. Stanis³awa. Po drugiej stronie nastawy o³tarza g³ównego, na cianie po³udniowowschodniej apsydy, przedstawiono w. Miko³aja, powy¿ej za  Zmartwychwstanie Pañskie.
611
W nastawie o³tarza g³ównego zachowa³ siê (przez Tomkowicza nie zauwa¿ony, gdy¿ przemalowany i przykryty wówczas sukienkami) obraz Tronuj¹cej Matki Boskiej z  ods³oniêt¹ póniej  kompozycj¹ Pietas Domini w strefie górnej, zob. Czêæ ilustracyjna, il. 151. Tablica, o wym. 163 x 123 cm, by³a po raz pierwszy wzmiankowana przez
J. E. Dutkiewicza. Badacz ten, datuj¹c dzie³o na 1 po³. XVI wieku, uzna³ je za pozosta³oæ rodkowej czêci tej samej
nastawy o³tarzowej, z której w kociele w Szyku pozosta³o dwustronnie malowane skrzyd³o, zasugerowa³ ponadto
mo¿liwoæ autorstwa Stanis³awa Samostrzelnika, KZS 1951, s. 18, il. 24. Obraz omówili nastêpnie Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 162-164, il. 91. Wskazuj¹c na wyrane zwi¹zki warsztatowe z tryptykiem w. Katarzyny w Przydonicy,
autorzy ci zwrócili uwagê na silne oddzia³ywanie wzorów graficznych Albrechta Dürera. Po zakoñczeniu prac konserwatorskich, przeprowadzonych w latach 1971-1974 przez art. kons. Zbigniewa Jaskowskiego, obszerne studium monograficzne powiêci³ tablicy, i jedynemu zachowanemu skrzyd³u, M. Kornecki. Badacz ten ustali³ datowanie zdekompletowanych elementów nastawy o³tarzowej na lata ok. 1520-1530 i zidentyfikowa³ fundatora przedstawionego w kompozycji
rodkowej jako Marcina Lasockiego z Szyku. £¹cz¹c z fundacj¹ Lasockich równie¿ redniowieczny koció³ w Szyku,
przeprowadzi³ tak¿e hipotetyczn¹ rekonstrukcjê ca³ego tryptyku (z uwzglêdnieniem zaginionego skrzyd³a lewego) oraz
omówi³ jego program ikonograficzny, Kornecki 1983, s. 61-65; por. tak¿e Olszewski 1994, s. 56; Gadomski, podtrzymuj¹c wiêkszoæ ustaleñ Korneckiego dotycz¹cych obrazu z Szyku, zaproponowa³ datowanie tryptyku na okres bezporednio po roku 1522, czyli po powrocie malarza z przypuszczalnej podró¿y do Austrii, gdzie móg³ on ogl¹daæ
(powsta³e w³anie w roku 1522) epitafium Aleksego Funcka  burmistrza Wiener Neustadt. Zob. Gadomski 1993,
s. 43-45; Gadomski 1995, s. 98; Gadomski 2004, s. 301; Labuda, Secomska 2004, s. 263-264, il. 646-648.
612
W tym miejscu skrzyd³o zawieszone jest do dzisiaj. Mimo up³ywu czasu, i nie najlepszego stanu zachowania,
w dalszym ci¹gu nie by³o poddawane ¿adnym zabiegom konserwatorskim. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 152-155. Dwustronnie malowan¹ tablicê do literatury naukowej wprowadzi³ Tomkowicz, TGKGZ 1900, s. 360. Kolejn¹ wzmiankê
dotycz¹c¹ skrzyd³a w Szyku zawdziêczamy Dutkiewiczowi, KZS 1951, s. 18. Szerokie omówienie i wnikliwa interpretacja tablicy jest jednak dopiero zas³ug¹ M. Korneckiego. Badacz ten zwróci³ uwagê na podobieñstwa kompozycyjne
do rycin Albrechta Dürera, w tym na zale¿noæ sceny Pojmania od drzeworytu B 27 z Ma³ej Pasji z roku 1509, a postaci
w. Wawrzyñca od drzeworytu B 108 (ok. 1503-1505), Kornecki 1983, s. 67-69. Do dzie³ warsztatu Mistrza Tryptyku
607
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drzewie, dwustronnie613. Jedn¹ stronê zajmuje niemal w ca³ej d³ugoci
. Wawrzyniec, wielkoci ¾ natury, na tle peiza¿u, którego niebo z³ocone
w wyt³aczany wzór arabesków renes. Dalmatyka wiêtego malowana z³otem w motyw granatu. W dolnej czêci obrazu ca³¹ szerokoæ zajmuje rodzaj coko³u na którym pochód 7 . pomocników (z cyklu 14 Nothelfer)614,
w pó³figurach zwróconych od prawego ku lewemu (patrz¹cego); wszyscy
w strojach charakterystycznych: 1) biskup z dzid¹ czy wiec¹ w rêku (Lambert bisk. z Mastricht albo Cyryak), 2) rycerz (Jerzy), 3) trzymaj¹cy rece
zakrwawione na g³owie (Pantaleon), 4) giermek z g³ow¹ jelenia w rêku
(Eustachy?), 5) z kogutem na ksi¹¿ce (. Wit), 6) mê¿czyzna w¹saty o typie szlachcica polskiego, 7) rycerz (Longinus albo Achatius)615. Po drugiej
stronie obraz w wysokoci podzielony na 2 po³owy, w górnej Poca³unek
Judasza, w dolnej Ukrzy¿owanie. Koniec XV lub pocz. XVI w.
 4 obrazki na drzewie malowane jednostronnie, bez ram, zap. z dawnego tryptyku:
1) Wjazd do Jerozolimy, 2) Chrystus przed Pi³atem, 3) Biczowanie, 4) Zmartwychwstanie616,
rodzaj zw. malarstwem cechowem, podobne do obrazków ze scenami z ¿ycia i mêki Chrystusa
u . Katarzyny w Krakowie617. By³y w zakrystyi wsuniête za szafê. Muzealne.
z Szyku autor ten zaliczy³ ponadto tryptyk w. Katarzyny z kocio³a w Przydonicy oraz kwaterê o³tarzow¹ w Chronowie
(obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie), tam¿e, s. 69-71. J. Gadomski, podtrzymuj¹c spostrze¿enia Korneckiego, zwi¹za³ ponadto z dzia³alnoci¹ tej pracowni malarskiej (czynnej w latach ok. 1510-1535) kilkanacie utworów,
miêdzy innymi: tryptyk Rodziny Marii z Domu Matejki, obraz z Por¹bki Uszewskiej (obecnie w Muzeum Diecezjalnym
w Tarnowie), kwaterê tryptyku z przedstawieniem Obna¿ania Chrystusa z szat, tzw. z okolic Krosna (obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie), obraz Zaniêcia Matki Boskiej w klasztorze franciszkanów w Nowym Korczynie oraz
tryptyki w Zborówku i w Tarczku, Gadomski 1995, s. 94-99, il. 148-183. Uczony ten postawi³ tezê, i¿ ród³em kompozycji na awersie skrzyd³a w Szyku (z szeregiem drobnym postaci w pseudopredelli) mog³o byæ wspomniane wy¿ej epitafium Funcka z lat ok. 1522. W dolnej czêci kompozycji twórca austriackiego epitafium wyodrêbni³ bowiem osobn¹
strefê, z drobnymi postaciami wiêtych i adorantów, i do tego pomys³u móg³ w³anie nawi¹zaæ malarz ma³opolski, gdy
na awersie skrzyd³a w Szyku wydzieli³ w czêci dolnej rodzaj fryzu (pseudopredelli), wype³nionego niewielkimi postaciami wiêtych Wspomo¿ycieli. Por. Gadomski 1993, s. 43-45; Gadomski 1995, s. 97; Gadomski 2004, s. 301-303;
Labuda, Secomska 2004, s. 263-264, il. 649.
613
Rzeczywiste wymiary skrzyd³a wynosz¹: 163 x 61 cm. Skrzyd³o zachowa³o siê jednak jedynie z fragmentem
profilowanej ramy zewnêtrznej (widocznym po stronie rewersów), który na ca³ym obwodzie nie przekracza 2 cm.
614
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 153. Siedem pó³postaciowych przedstawieñ wiêtych w dolnej czêci awersu
skrzyd³a nale¿y do zespo³u czternastu mêczenników, których kult rozpowszechni³ siê u schy³ku redniowiecza. Reprezentowali oni z jednej strony idee mêczeñskie w obronie wiary, z drugiej za byli patronami, których wstawiennictwo
mia³o strzec przed ró¿nego typu nieszczêciami. cis³y na ogó³ zestaw owych czternastu Wspomo¿ycieli pozwala (z
du¿¹ pewnoci¹) ustaliæ ikonografiê analogicznego pola na drugim, brakuj¹cym skrzydle. Byli to najpewniej nastêpuj¹cy wiêci: Dionizy, Sebastian, Erazm, Idzi, Ma³gorzata, Barbara i Katarzyna. Niekiedy zestaw ten obejmowa³ tak¿e
wizerunek Krzysztofa i byæ mo¿e jego postaæ znajdowa³a siê na niezachowanej tablicy (oczywicie zamiast postaci,
którego ze wiêtych tu wymienionych). Na temat przedstawieñ czternastu Wspomo¿ycieli zob. L. Reau, Iconographie
de lart chretien, t. III, Paris 1958, s. 680-683.
615
Owych siedmiu (z czternastu) wiêtych Wspomo¿ycieli to: B³a¿ej, Achacjusz, Pantaleon, Eustachy, Wit,
Cyriak i Jerzy. Po raz pierwszy zestaw taki w ca³oci zidentyfikowa³ Kornecki 1983, s. 59, il. 9.
616
Informacja podana tu przez Tomkowicza ma kapitalne znaczenie. Pozwala bowiem domylaæ siê (a cytowany ni¿ej fragment not £epkowskiego z 1851 roku, zdaje siê to dodatkowo potwierdzaæ), i¿ jednostronnie malowane
kwatery stanowiæ mog³y pierwotnie wype³nienie zewnêtrznych (nieruchomych) skrzyde³ nastawy o³tarzowej, której
pozosta³oci¹ w kociele w Szyku jest obraz w nastawie o³tarza g³ównego i skrzyd³o wisz¹ce na cianie po³udniowej.
Sugestia powy¿sza pozwala zatem rekonstruowaæ retabulum w Szyku nie jako tryptyk, lecz poliptyk (cilej pentaptyk)
o dwóch parach skrzyde³: wewnêtrznych (dwustronnie malowanych, ruchomych) i zewnêtrznych (jednostronnie malowanych, nieruchomych). Pojmanie i Ukrzy¿owanie  dwa przedstawienia na rewersie jedynego dzi zachowanego
skrzyd³a, z czterema przedstawieniami (które w zakrystii kocio³a widzia³ jeszcze w roku 1891 Tomkowicz) tworz¹

120

C h r z c i e l n i c a kamienna w kszta³cie kielicha, pomys³u prostego a wykonania grubego618. Czara pêkata a na jej wypuk³oci niezgrabnie wyryty h. Jelita619
wród liter M D B C i nad tem drobniejsze cyfry: 1585
O r n a t y 3 z kolumnami haftowanemi620 na tle srebrnem w kwiaty jedw. kolorowe p³askie .
621

Z dawniejszych opisów. Wedle inwentarza z r. 1705 (?) jest podanie, ¿e koció³ za³o¿ony w r. 1209,
a 1751 (!) restaurowany; w tym roku* by³y przy kociele kopie erectionis ex libris retaxationis de
A. 1492, z r. 1537 donacya poddanego  ale tych dokumentów nie ma. Koció³ jod³owy, w rodzaju
jod³ownickiego (patrz wy¿ej: Jod³ownik), lecz o wiele starszy622. Obrazy nader piêkne, lecz zniszczone,
* Zapewne mowa tu o r. spisania inwentarza i to o r. 1805 a nie 1705 jak wynika z wpisanej weñ daty
restauracyi z r. 1751.
logiczny i konsekwentny program treciowy. Program ten, obejmuj¹cy najwa¿niejsze wydarzenia z Pasji Chrystusa,
eksponowany by³ tylko po zamkniêciu skrzyde³ wewnêtrznych. Przypuszczalny uk³ad scen poliptyku zamkniêtego

móg³ byæ zatem nastêpuj¹cy (od lewej, w rzêdzie górnym): 1. Wjazd do Jerozolimy, 2. Modlitwa w Ogrojcu lub Ostatnia
Wieczerza, 3. Pojmanie, 4. Chrystus przed Pi³atem, (za od lewej w rzêdzie dolnym): 5. Biczowanie, 6. Naigrawanie
lub Niesienie Krzy¿a, 7. Ukrzy¿owanie, 8. Zmartwychwstanie (kwatery 3 i 7 zachowane; 1, 4, 5, 8 znane £epkowskiemu i Tomkowiczowi).
617
Tomkowicz ma tu na myli kwatery zdekompletowanego retabulum o³tarzowego, które do roku 1936 przechowywane by³y we wnêtrzu augustiañskiego kocio³a w. Katarzyny na Kazimierzu, kiedy to konwent augustiañski
zdecydowa³ siê sprzedaæ jedenacie z nich Muzeum Narodowemu w Krakowie. Ten cenny zespó³ malarstwa tablicowego,
autorstwa krakowskiego malarza Miko³aja Haberschracka, posiada bardzo obszern¹ literaturê, gdy¿ znajdowa³ siê
w krêgu zainteresowañ historyków sztuki ju¿ od XIX stulecia. W ostatnim czasie tablice augustiañskie sta³y siê przedmiotem wnikliwego studium H. Ma³kiewiczówny, Augustiañskie retabulum Miko³aja Haberschracka. Kolejna próba
rekonstrukcji, [w:] Magistro et Amico amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesiêciolecie urodzin, Kraków 2002, s. 521-540, tam¿e odnaleæ mo¿na te¿ pe³n¹ literaturê przedmiotu.
618
Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, na swym posiedzeniu 16 padziernika 1890 roku, powziê³o wiadomoæ z listu bp I. £obosa, i¿: W Szyku (w powiecie limanowskim) jest kamienna chrzcielnica z r. 1585. Na podstawie
wyryty herb Ligêzów [w rzeczywistoci jest on wyryty na czarze] i litery MD [w rzeczywistoci MDBC]. Znajduje siê tam
tak¿e ornat z czerwonego aksamitu z kolumn¹ o figurach wypuk³ej roboty, z tych trzecia czêæ ju¿ zniszczona, TGKGZ
1900, s. 342. Zob. te¿ przyp. nasz 382. Chrzcielnica ta zachowa³a siê do dzisiaj we wnêtrzu kocio³a w Szyku, jest ustawiona z prawej strony, u wejcia do prezbiterium. Zabytek wzmiankuj¹: KZS 1951, s. 18 oraz Kornecki 1972, s. 567.
619
W istocie zarówno na czarze chrzcielnicy, jak i odrêcznym rysunku Tomkowicza, widnieje herb Pó³kozic.
Cyfry daty 1585, wyryte na krawêdzi chrzcielnicy, s¹ dzisiaj przykryte drewnian¹ pokryw¹.
620
Zob. przyp. nasz 618.
621
We wrzeniu 2007 roku, we wnêtrzu kocio³a w Szyku, ¿adnego z tych ornatów nie uda³o siê ju¿ odnaleæ.
W koñcu lat szeædziesi¹tych XX wieku M. Kornecki ogl¹da³ tam jeszcze: ornat zielony z kolumn¹ z tkaniny osiemnastowiecznej oraz ornat bia³y z tkaniny rokokowej, z 2 po³. XVIII wieku, por. Kornecki 1972, s. 567.
622
Nie wiadomo na jakich przes³ankach przewiadczenie swoje opiera³ tu £epkowski, gdy¿ koció³ w Jod³owniku, wzniesiony w roku 1585, jest najpewniej znacznie starszy od kocio³a w Szyku, który wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa zosta³ zbudowany dopiero w roku 1633.
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wisz¹ po cianach, które zapewne nale¿a³y do jednego tryptyku623, ma³e bardzo, jak M. Pañska u . Katarzyny: Chrystus przed Pi³atem, Zmartwychwstanie, Wjazd do Jerozolimy, Biczowanie, Poca³unek
Judasza, mieræ.
Dzwon wiêkszy: Casparus Cramnitz goss mich aus Krompach z r. 1765 i dobrymi odlewami kilku
wiêtych624 (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).
Ornat z czerwonego aksamitu z kolumn¹ o figurach wypuk³o haftowanych, zniszczony* (z listu b. £obosa, po wizycie r. 1890)625.

25. Tymbark
Miasto626, oddal. wschodn. wschodn. pó³nocne od Limanowy 7½ kilom. Parafia w miejscu.

Dawne nazwy: Dinenburg, Tannenberg, Thynbarc, Trimbark, mo¿e Jod³owa Góra.
Mo¿e byæ, i¿ do Tymbarku (Tannenberg) odnosi siê przywilej z r. 1453627 moc¹ którego Kazimierz W.

*

R. 1891 ju¿ ornatu tego nie zasta³em, mówiono ¿e wziêty zosta³ przez biskupa do Tarnowa.

£epkowski widzia³ wszystkie kwatery zawieszone na jednej cianie, obok siebie. St¹d te¿ jego spostrze¿enie
zapewne nale¿a³y do jednego tryptyku, wydaje siê tu byæ niezwykle istotne. Zob. te¿ przyp. nasz 616.
624
Dzwon ten zawieszony jest do dzi na dzwonnicy kocielnej, por. KZS 1951, s. 18; Kornecki 1972, s. 567.
625
Ornat ten przepad³ najpewniej jeszcze w koñcu XIX wieku i nigdy nie trafi³ do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. W zbiorach tego Muzeum przechowywany jest tylko jeden zabytek z Szyku, a jest nim pónogotycka monstrancja wie¿yczkowa z ostensorium cylindrycznym, MDT nr inw. 104. Ten cenny wyrób pónoredniowiecznego rzemios³a
artystycznego, przechowywany w muzealnym magazynie, nie by³ nigdy publikowany. Monstrancja o wymiarach: wys.
52 cm, szer. 21 cm, r. cylindra ostensorium 6,5 cm, wykonana zosta³a z mosi¹dzu, pierwotnie najpewniej srebrzonego
(srebrzenia zachowane ladowo). G³adka szeciolistna stopa wyposa¿ona jest w szerok¹, mocno sp³aszczon¹ kryzê,
z niewysokim cokolikiem. Za porednictwem szeciobocznego talerzyka przechodzi w szecioboczny trzon, ze sp³aszczonym nodusem z szecioma rombowymi guzami. Górna czêæ trzonu (powy¿ej nodusa) rozszerza siê lekko ku
górze, tworz¹c podstawê kolistej, profilowanej obrêczy dolnej dawnego ostensorium cylindrycznego. Krawêd dolna
i górna obrêczy zdobiona jest wycinanym motywem fryzu z drobnych lilijek. Górna czêæ monstrancji ma kszta³t a¿urowego retabulum wie¿yczkowego, w którego centralnej czêci znajdowa³o siê kiedy przeszklone ostensorium cylindryczne, obecnie zast¹pione wtórnie osadzon¹ kolist¹ puszk¹ na hostiê, otoczon¹ promienist¹ glori¹. Boczne partie retabulum zosta³y skonstruowane z prostych, po³¹czonych ze sob¹, trzech par piêtrz¹cych siê dorodkowo pinakli,
zwieñczonych dekoracyjnymi fialami, zdobionymi motywem sekwencji architektonicznych ¿abek. Ponad reservaculum
znajduje siê górna, kolista obrêcz zamykaj¹ca niegdy szklany cylinder ostensorium (zdobiona analogicznie jak obrêcz
dolna). Ponad ni¹ piêtrzy siê czworoboczna, a¿urowa wie¿yczka zwieñczenia, flankowana w naro¿nikach dekoracyjnymi pinaklami. Zwieñczenie wie¿yczki  zakoñczone niegdy najpewniej wysokim namiotowym daszkiem, zdobionym
na krawêdziach po³aci ¿abkami  w póniejszym okresie zosta³o zast¹pione g³adk¹ form¹ sto¿kowat¹, zwieñczon¹
p³askim krzy¿ykiem, kszta³towan¹ z blachy mosiê¿nej. Cechy stylowe wyrobu, który posiada doæ bogaty materia³
porównawczy, pozwalaj¹ datowaæ monstrancjê z Szyku na 2 po³. XV wieku.
626
Zob. niezwykle interesuj¹ce uwagi na temat rozwoju ludnociowego miasteczka w XIX wieku, oparte na
analizach archiwalnych ksi¹g metrykalnych Tymbarku: F. Leniak, Stosunki demograficzne w Tymbarku w latach 17851918, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Rzeszowie  Historia, z. 3/44, 1980, s. 65-90.
627
B³¹d pisarski Tomkowicza, gdy¿ w istocie chodziæ tu mo¿e tylko o rok 1353, kiedy to 2 lipca, w kancelarii
królewskiej sporz¹dzono dokument lokacyjny, w którym król Kazimierz Wielki aby pomno¿yæ po¿ytki z lasów ( )
opatrznemu Kunadowi, synowi Alpodrika nada³ lasu nad rzek¹ £ososin¹ 100 ³anów frankoñskich ( ) dla za³o¿enia
osady na prawie magdeburskim. W akcie tym czytamy dalej: za to osiedlenie Kunadowi i potomkom jego dajemy
wójtostwo w miecie Jod³owa Góra, zob. Codex diplomaticus Poloniae, t. 3, wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1958,
s. 233-236, cyt. za Leniak 1978, s. 10. Nie ulega w¹tpliwoci narodowociowy charakter pierwszych osadników,
którzy rych³o dokonali skutecznej translacji polskiej nazwy Jod³owa Góra na niemiecki Tannenberg, z licznymi odmianami, tam¿e. Jak zauwa¿a Rajman, nie jest zapewne dzie³em przypadku, ¿e król lokowa³ w tym samym roku zarówno
Tymbark, jak i Trzetrzewinê, chc¹c zapewne o¿ywiæ handel w tym regionie, a tak¿e wype³niæ lokacj¹ Jod³owej Góry
lukê pomiêdzy doæ daleko po³o¿onymi miastami  Nowym S¹czem i Dobczycami. Zasadcê Tymbarku Rajman okrela jako Konrada syna Teodoryka, zauwa¿aj¹c s³usznie, i¿ lokowany na surowym korzeniu Tymbark usytuowany zosta³
623
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nada³ Kunadowi las nad rzek¹ £ososin¹ dla za³o¿enia osady628 na prawie magdeb. i da³ mu so³tystwo
w miecie Jod³owa Góra (Morawski, S¹deczyzna I, 234). Inna wersya mówi, ¿e miasto za³o¿one w r.
1349 przez osadników niem. na co jest przywilej Kazimierza W.629 (Kod. dypl. pol. ?; S³own. geogr.).
W XV w. dziedzicem by³ Marschalcus630. By³o wówczas przedmiecie zw. Jasna (D³ugosz, Lib. ben. II,
257). Starostwo niegrodowe tymbarskie631, w r. 1770 obejmuj¹ce Tymbark, S³opnice itd.632, r. 1813
zabra³ rz¹d austr. i sprzeda³ w rêce prywatne633 (S³own. geogr.).

w otoczeniu kilku wsi istniej¹cych tutaj najpóniej od XIII wieku  £ososiny, Skrzydlnej, Jod³ownika i Dobrej, zob.
Rajman 1995, s. 7-8. Stu³anowy teren nadany przez Kazimierz Wielkiego zosta³ skolonizowany przez tymbarczan,
bowiem jak zawiadcza Liber beneficiorum, p³acili oni z tych stu ³anów dziesiêcinê. Powsta³y na nich przedmiecie
Jasna oraz trzy wsie: £opiennik, Zawadka i Zamiecie oraz folwark wójtowski, z którego dziesiêcinê pobiera³ pleban,
zob. Rajman 1995, s. 15.
W tym miejscu warto zwróciæ uwagê na osobê owego Kunada, okrelonego w dokumencie jako Cunado filio
Alpodrici suo fideli sculptori, por. Cracovia artificum 1300-1500, wyd. J. Ptanik, Kraków 1917, s. 5, nr 24. Na podstawie powy¿szego przekazu Tadeusz Dobrowolski uzna³ Kunada  syna Apoldryka  za nadwornego rzebiarza Kazimierza Wielkiego, autora kamiennych zworników prezbiterium katedry krakowskiej, przede wszystkim za twórcê nagrobka W³adys³awa £okietka, por. T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków 1950, s. 128-129 (pogl¹d ten autor powtórzy³
konsekwentnie w kolejnych wydaniach ksi¹¿ki, a¿ po ostatnie (Kraków 1978, s. 120-122). Architektoniczna dekoracja
rzebiarska katedry wawelskiej, w tym równie¿ problem nagrobka £okietka, sta³y siê ostatnio przedmiotem wnikliwych
badañ Marka Walczaka, por. M. Walczak, Rzeba architektoniczna w Ma³opolsce za czasów Kazimierza Wielkiego,
Kraków 2006, s. 54-116. Badacz ten  nie rozstrzygaj¹c kwestii udzia³u Kunada w architektonicznej dekoracji katedry
 dowodzi, i¿ kamieniarze, którzy odkuli zworniki w prezbiterium i nagrobek W³adys³awa £okietka w obejciu katedry
krakowskiej, nale¿eli do wiod¹cych osobowoci artystycznych w skali Ma³opolski. Z pewn¹ ostro¿noci¹ mo¿na pokusiæ siê o przypisanie im jeszcze jednego zespo³u dzie³  rzeb w kociele franciszkañskim w. Stanis³awa w Nowym
Korczynie, tam¿e, s. 114.
628
Akt lokacyjny zwalnia³ mieszkañców z wszelkich ciê¿arów na okres 20 lat, szczegó³owo zezwala³ mieszczanom na budowê sukiennic i jatek sukiennych, i podczosnych, rybnych, szewskich, krawieckich, miêsnych i ³ani,
a tak¿e okrela³ zasadnicze nadania dla wójta tymbarskiego: czterech ³anów wolnych, dla plebana za pó³tora, a trzy
na wspóln¹ skotnicê ( ) s¹downictwa spraw ma³ych i wielkich trzeci grosz, nam dwa ( ) z czynszów pi¹ty grosz, nam
piêæ, Leniak 1978, s. 10.
629
Ten rzekomy dokument królewski jest osiemnastowiecznym falsyfikatem, pe³nym usterek i anachronizmów,
co przekonywuj¹co podnosi Leniak 1978, s. 10.
630
Mowa o Stanis³awie Marsza³kowicu z Brzezia, któremu tenutê tymbarsk¹ odst¹pi³ w roku 1478 poprzedni
starosta  Jan Lasek ze widnika. Ów Stanis³aw uzyska³ w 1498 roku zezwolenie królewskie od Jana Olbrachta na
puszczenie w zastaw Janowi Jordanowi z Zakliczyna nie tylko Tymbarku, ale i S³opnic oraz Jasnej. W cztery lata
póniej Jan Jordan sprzeda³ wójtostwo tymbarskie za 120 grzywien Stanis³awowi, przeorowi konwentu w. Augustyna
w Krakowie (tzw. Marków), zob. Leniak 1978, s. 12-13, który szczegó³owo omawia nie tylko redniowieczne, ale
i nowo¿ytne dzieje miasteczka oraz przemiany, jakim podlega³o, tam¿e, s. 11-24.
631
Starostwo tymbarskie pozostawa³o w rêkach dwóch linii rodowych Lubomirskich do roku 1629, kiedy to
przesz³o w rêce Wy¿yckich  Stanis³awa, pu³kownika husarskiej chor¹gwi królewskiej, a po jego mierci w 1640 roku
 syna Stanis³awa, chor¹¿ego kijowskiego. Ok. roku 1660 dzier¿awa Timbark nale¿a³a do Jana Szumowskiego, stolnika sandomierskiego i starosty opoczyñskiego, jednak lustratorzy stwierdzaj¹, i¿ urodzajów te¿ tam penitus nie bywa,
gdy¿ circumcirca tej dzier¿awej góry consistunt, Lustracja 1659-1664, s. 603-606. W roku 1681 czêæ, a póniej
ca³oæ, tenuty dosta³a siê Stanis³awowi Cetnarowi, i kolejno  jego synowi Janowi. W 1724 dziedzicem tymbarskim
zosta³ Antoni Sebastian Dembowski, póniejszy biskup p³ocki i w³oc³awski, który dobra te scedowa³ w 1735 na swego
siedmioletniego syna Stefana Floriana Dembowskiego. Nieletni starosta tymbarski  wraz ze swymi póniejszymi
synami (Florianem, Ignacym i Szczepanem) by³ ostatnim przed rozbiorami, zob. Leniak 1978, s. 16, 19.
632
Starostwo tymbarskie obejmowa³o w XVII i XVIII wieku miasto Tymbark oraz wsie: Zamiecie, Pod³opieñ,
Zawadkê, Jasn¹ i S³opnice. Obejmowa³o obszar 63,5 ³anu (45 km2), zob. Leniak 1978, s. 17.
633
Starostwo tymbarskie zosta³o w 1813 roku w³¹czone przez zaborcê w sk³ad dóbr kameralnych, w których
w³adaniu pozostawa³o do 17 listopada 1830. Wtedy to na licytacji dobra tymbarskie zakupi³ Antoni Migdalski, za sumê
30 860 z³r. Po czternastoletnim okresie jego rz¹dów, sprawowanych za porednictwem dzier¿awcy Jana Najdera,
maj¹tek ten naby³ Antoni S³owikowski, profesor okulistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego. Synowie S³owikowskiego
sprzedali w 1868 roku Tymbark Ludwikowi Myszkowskiemu, adwokatowi z Jaros³awia, po którym w³asnoæ przesz³a
na Jana Myszkowskiego i jego syna Józefa (w 1902 roku), zob. Leniak 1978, s. 19.
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dopisek o³ówkiem na
s. 54 rêkopisu:
kiedy ¿y³?

Miejsce urodzenia Fr. Armiñskiego634, astronoma, organizatora obserwatoryum warsz. (S³own. geogr.).
Herb m.: litera K z koron¹ (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).

K o  c i ó ³ paraf. Narodzenia N. P. Maryi. Patron (1891) Ludwik Myszkowski635

R. 1349 Kazimierz W. wystawiæ kaza³ i uposa¿y³ drewniany koció³ N. Panny636 (Morawski, S¹deczyzna I, 233). Nowszy wymurowano w r. 1824637 (S³own. geogr.).
Pleban: r. 1662 Jan Jaroszowski638 (patrz ni¿ej: dzwony).

13/9 1895639
Budynek doæ du¿y, murowany, jednonawowy, bez szczególnych cech stylowych640.
634
Franciszek Armiñski ur. 2 padziernika 1789 w Tymbarku, zm. 14 stycznia 1848 w Warszawie, pochowany
na Pow¹zkach. Syn Jana i Apolonii z Przyborowskich, po mierci rodziców wychowywany przez wuja. Po ukoñczeniu
gimnazjum w Krakowie przeniós³ siê do Warszawy, gdzie rozwija³ zainteresowania matematyczne pod kierunkiem
Jana Joachima Liveta, profesora Szko³y In¿ynierskiej. Pod koniec 1811 roku wyjecha³ aby studiowaæ w Pary¿u matematykê i astronomiê u J.-B. J. Delambrea i François Arago, najpierw na w³asny koszt, a od 1814 jako stypendysta
w³adz owiatowych Ksiêstwa Warszawskiego. W 1815 roku powróci³ z Pary¿a i rok póniej otrzyma³ na powstaj¹cym
Uniwersytecie Warszawskim katedrê astronomii. Budowê obserwatorium rozpocz¹³ w kwietniu 1820 roku, na terenie
Ogrodu Botanicznego, o czym przes¹dzi³a opinia Jana niadeckiego, a co nie by³o po myli Armiñskiego. Formalnie
przejêcie przez Uniwersytet Warszawski ukoñczonego ponad pó³ roku wczeniej budynku obserwatorium nast¹pi³o
w sierpniu 1825. Armiñski by³ bardziej organizatorem nauki ni¿ uczonym-badaczem i pozostawi³ niewielki dorobek naukowy. Zob. te¿ J. W³odarczyk, Franciszek Armiñski  has³o witryny internetowej Astronomia i Kosmologia (www.wiw.pl).
Wybitn¹ postaci¹ zwi¹zan¹ miejscem swego urodzenia (1815 rok) z Tymbarkiem by³ tak¿e Feliks Teodor Wis³ocki, syn
Bazylego, profesor okulistyki na Uniwersytecie Warszawskim, zob. Leniak 1978, s. 19, 24.
635
Losy tymbarskiego starostwa w czasach zaborów, przejêtego przez Austriaków i sprzedanego na licytacji
w 1830 roku baronowi Antoniemu Migdalskiemu, a tak¿e katalog kolejnych dziedziców w Tymbarku publikuje S. Wcis³o,
Tymbarski dwór i jego w³aciciele, AZL, 2004-2005, nr 19, s. 34-36.
636
Dokument ten jest falsyfikatem, ponadto  nieuzasadnionym aktem by³aby budowa kocio³a poród puszczy
karpackiej na cztery lata przed lokowaniem miasta, zob. Leniak 1978, s. 10. Pierwsz¹ wzmiank¹ o kociele tymbarskim jest odnotowanie go w spisie wiêtopietrza z 1373 roku, na co zwróci³ niedawno uwagê Rajman 1995, s. 8.
Istnienie parafii i kocio³a w Tymbarku potwierdza nastêpnie wzmianka Jana D³ugosza w Liber beneficiorum dioecesis
Cracoviensis, t. 2, wyd. A. Przedziecki, Kraków 1864, s. 257, w której czytamy: miasto posiada koció³ parafialny
drewniany pod wezwaniem Narodzenia Najwiêtszej Marii Panny ( ) plebanowi daj¹ z ³ana sep po jednej miarze
najwy¿szego gatunku, a sam proboszcz dzier¿y rolê i ³¹kê stosown¹ dla siebie, cyt. za Leniak 1978, s. 12. Plebañskiej roli Pod dêbami dotyczy³ póniejszy konflikt proboszcza tymbarskiego ze starost¹ (a jednoczenie i wójtem)
Miko³ajem Lubomirskim, któr¹ ten przy³¹czy³ przed 1555 rokiem do tworzonego przez siebie folwarku, tam¿e, s. 13. Z koñcem wieku XVI parafia tymbarska obejmowa³a miasto i cztery wsie: Pod³opieñ, Jasn¹, Zawadkê i Zamiecie. Wedle
wizytacji biskupiej z 1596 drewniany koció³ parafialny by³ ma³y, jednonawowy, pokryty dachem gontowym, otoczony
cmentarzem grzebalnym, a zlokalizowany w miejscu, gdzie dzi stoi kapliczka i dom parafialny, tam¿e, s. 18.
637
W tym samym roku mia³a odbyæ siê konsekracja nowego kocio³a, zob. Kaleciak 1986, s. 17. Kornecki, jako
datê konsekracji podaje natomiast dzieñ 18 maja 1825 roku. Przeprowadzi³ j¹ biskup Grzegorz Tomasz Zigler, zob.
Kornecki 1972, s. 568.
638
Leniak 1978, s. 15 wymienia ponadto wystêpuj¹cego w dokumencie z 1513 roku proboszcza Jana Rybickiego, a tak¿e ksiêdza Miko³aja, aktywnego w sporze ze starost¹ Miko³ajem Lubomirskim, w 1533 roku. Po nich
nastêpuj¹ bli¿si naszym czasom proboszczowie  Andrzej Danek, Jan Szczurek i Szymon Kumorek, tam¿e, s. 23.
639
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Tymbarku, poda³ informacje o czêciach tryptyku znajduj¹cych siê w kociele, kamiennej chrzcielnicy z roku 1541 oraz dzwonach  z dat¹ MV36 (1536) i dwóch nastêpnych  z roku 1662, TGKGZ 1900, s. 423.
640
Koció³ w Tymbarku zaprojektowany przez niewiadomego architekta i wzniesiony przez nieznanego budowniczego, reprezentuje doæ rzadki w tym regionie przyk³ad architektury pónoklasycystycznej, utrzymanej w orbicie
rozwi¹zañ i programów sakralnego budownictwa doby józefiñskiej. Jednonawowy, z wê¿szym i krótszym prezbiterium,
wyposa¿ony zosta³ w doæ skromn¹ fasad¹ frontow¹, dzielon¹ gzymsem na dwie kondygnacjê i zwieñczon¹ odcinkiem ciany attykowej z ozdobnymi kulami na obu krañcach, por. KZS 1951, s. 19; Kornecki 1972, s. 568. Attyka
ciany fasadowej po³¹czona jest dwoma sp³ywami z centralnie usytuowan¹, czworoboczn¹ wie¿¹, o podzia³ach lizenowo-ramowaych, zwieñczon¹ neobarokowym baniastym he³mem z omioboczn¹ latarni¹ (wzniesionym w obecnym
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Obrazy
Dwa skrzyd³a tryptyku641, u¿yte do nowszego w. o³tarza w ten sposób,
¿e po dwu bokach obrazu g³ównego w retabulum przymocowane642. Odwrotu nie mo¿na widzieæ. Malowane na drzewie, olejne. Ka¿de skrzyd³o
w¹skie a wysokie, podzielone w wysokoci na dwa obrazy niemal kwadratowe. Na lewym (od widza) wy¿ej Zwiastowanie, ni¿ej . Stanis³aw i Miko³aj. Na skrzydle prawem wy¿ej Nawiedzenie, ni¿ej . Zofia z 3ma córkami643. T³a z³ocone, u góry ka¿dego obrazu maswerk p³askorzebiony644. W Zwiastowaniu na

kszta³cie dopiero w roku 1857). Koció³ nakrywaj¹ dachy siod³owe, o wspólnej kalenicy ale zró¿nicowanej szerokoci
wiêzarów wiêby dachowej nad naw¹ i prezbiterium. W roku 1898 do tak ukszta³towanej bry³y dobudowano okaza³¹
zakrystiê, ze skarbczykiem na piêtrze, za w 1925 wnêtrze nakryte zosta³o pozornym, krzy¿owo-kolebkowym sklepieniem wspartym na gurtach, zob. Czêæ ilustracyjna, il. 159. Kolejna gruntowna przebudowa wi¹tyni mia³a miejsce
w latach 1962-1966. Wówczas to, do bocznych elewacji dostawione zosta³y aneksy kaplicowe, nakryte odcinkami
daszków pulpitowych, przerywanych rytmicznie w miejscach, gdzie zlokalizowane s¹ dawne okna nawy. Do wnêtrza
tych aneksów prowadz¹ obecnie prostok¹tne otwory wejciowe, zlokalizowane symetrycznie, po bokach dawnej fasady frontowej.
641
Skrzyd³a  wzmiankowane tu przez Tomkowicza  przepad³y najpewniej jeszcze w koñcu XIX wieku. Nie
trafi³y do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, mimo ¿e do tego Muzeum z kocio³a w Tymbarku przekazano
w 1953 roku 17 przyk³adów rzeby figuralnych, przewa¿nie z XVIII i XIX wieku, MDT nr inw. 2321-2336. W depozycie
tym uwagê zwraca zw³aszcza gotycka Pietá z 1 po³. XV wieku, MDT nr inw. 2336. Ta wysokiej klasy rzeba, reprezentuj¹ca jeszcze schy³kow¹ fazê stylu Piêknych Madonn, zosta³a bardzo póno wprowadzona do obiegu naukowego.
Dzie³a tego nie notuje jeszcze Dutkiewicz w swej pracy z 1949 roku, ani te¿ przygotowany przez tego¿ autora KZS
1951. Rzeba by³a po raz pierwszy wzmiankowana w roku 1957, por. W. Smoleñ, Dwie wystawy maryjne w Muzeum
Diecezjalnym, nadbitka z Currendy, nr 5/57, Tarnów 1957, s. 9, a nastêpnie na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX
wieku, por. Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 118. Krótkie omówienie tego zabytku znalaz³o siê dopiero w pracy A. M.
Olszewskiego. Badacz ten zwróci³ uwagê, i¿ twarz Marii, o wyrazie jakby spokojnego zamylenia, obramowana jest
faluj¹cym r¹bem chusty, sp³ywaj¹cej pionowo na ramiona, a nie przerzuconej pod szyj¹ z przodu, jak w innych ma³opolskich przyk³adach (np. Pietá w kociele w. Barbary w Krakowie, czy Pietá z Uniejowa). Motywem znanym z innych
ma³opolskich przyk³adów tego przedstawienia jest  w przypadku Piety tymbarskiej  gest lewej d³oni Marii, która
obejmuje prawicê Syna, jak równie¿ rozwi¹zanie przedniej, dolnej czêci kompozycji, w postaci rurkowatych fa³dów
opadaj¹cych z kolan Marii, tworz¹cych miêdzy nimi formy miêkkie i ³ukowate, por. 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. 197-198.
642
Zachowana do dzi neobarokowa nastawa o³tarza g³ównego mo¿e byæ t¹ sam¹, któr¹ jeszcze u schy³ku XIX
wieku ogl¹da³ Tomkowicz. W jej rodkowej strefie znajduje siê obraz Narodzenie N. P. Marii, malowany w 1891 roku
przez Ferdynanda Olesiñskiego, za w niszach bocznych stoj¹ figury w. Kingi i b³. Salomei. Skrzyd³a wzmiankowane
przez Tomkowicza (w¹skie a wysokie), z powodzeniem zmieci³yby siê w tej strukturze, po dwóch stronach obrazu
rodkowego, w doæ szerokich przestrzeniach znajduj¹cych siê miêdzy ram¹ obrazu, a flankuj¹cymi go kolumnami.
643
Helena Ma³kiewiczówna zwróci³a przed kilkunastu laty uwagê na szczególny kult, jakim cieszy³a siê w.
Zofia na terenie archidiakonatu s¹deckiego. Dowodem tego s¹ liczne wezwania kocio³ów, kaplic i nastaw o³tarzowych, których wiêta ta jest patronk¹ lub wspó³patronk¹ oraz nie mniej liczne wizerunki w. Zofii z córkami, znane
z zachowanych przyk³adów malarstwa tablicowego, por. Ma³kiewiczówna 1990, s. 44-46, 66-67. Dziêki informacjom
Tomkowicza, do przyk³adów przytoczonych przez tê autorkê, do³¹czyæ mo¿na jeszcze niezachowan¹ tablicê w kociele w Tymbarku oraz zachowan¹, choæ nigdy nie publikowan¹, kwaterê skrzyd³a o³tarzowego z kocio³a w Wilkowisku,
obecnie w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie (zob. has³o Wilkowisko w niniejszym tomie).
644
P³askorzebiony maswerk, bêd¹cy cech¹ charakterystyczn¹ dla malarstwa ma³opolskiego, zw³aszcza ostatniej
æwierci XV wieku, stopniowo zanikaj¹cy w pierwszych latach stulecia nastêpnego, mo¿na by³oby w tym przypadku
uznaæ za element datuj¹cy zaginione skrzyd³a. Z kolei zestaw ikonograficzny opisany tu przez Tomkowicza, wskazuje,
i¿ kwatery skrzyde³ zosta³y w póniejszym czasie przekomponowane, gdy¿ nie uk³adaj¹ siê one w logiczny program.
Scenom Zwiastowania i Nawiedzenia powinny odpowiadaæ ni¿ej kompozycje Bo¿ego Narodzenia i Pok³onu Trzech
Króli, a nie reprezentacyjne przedstawienia wiêtych, jak widzia³ to Tomkowicz. Przypuszczaæ mo¿na zatem, i¿ z czterech kwater z³o¿one zosta³y dwa skrzyd³a, z tym ¿e kwatery górne zwrócone zosta³y do patrz¹cego awersami, za
dolne  byæ mo¿e  stron¹ rewersów.
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wstêdze od Archanio³a id¹cej litery AVE MAR... Malowanie drugorzêdnej wartoci, zap. z XVI
wieku645.
Predella mo¿e od powy¿szego tryptyku zawieszona na przedpiersiu chóru muzycznego646.
Na desce poprzecznej malowanie olejne: P. Jezus w studni a po jego bokach po 3 wiêtych (od
lewego) a) . Wawrzyniec, b) . Jan Chrzciciel, c) i d) aposto³owie,
mo¿e Pawe³ i Piotr, e) . Jan Ja³mu¿nik, f) Franciszkanka, mo¿e .
Klara albo Kunegunda647.

dopisek o³ówkiem na
s. 55 rêkopisu:
Brzyskach?

Chrzcielnica z piaskowca w kszta³cie kielicha648 (podobne s¹ w Lipnicy niem.649 i w Brzysku650, tylko ¿e jest na
rzucie poziom. 8 bocznym.
Na nodze nisko data 1541 i pod ni¹ ryty kr¹¿ek z napisami zagadkowymi: w rodku
S NIAVSTA (mo¿e zamiast Stanis³aus?)
w otoku +CORDACN NOA (albo Cordaczzoa)651

Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej, na swym posiedzeniu 16 padziernika 1890 roku, powziê³o wiadomoæ z listu bp I. £obosa, i¿: W Tymbarku (w powiecie limanowskim) na cianie, obok wielkiego o³tarza, s¹ czêci
z tryptyku dobrze zachowane, TGKGZ 1900, s. 342. Zob. te¿ przyp. nasz 382.
646
Wskazana predella równie¿ zaginê³a najpewniej jeszcze u schy³ku XIX wieku, nie objê³a jej bowiem intensywna akcja muzealizacji dzie³ sztuki redniowiecznej, prowadzona w tym czasie przez biskupa £obosa, zainspirowanego
przez samego Tomkowicza.
647
Wskazane tu szczegó³y kompozycyjne przywodziæ mog¹ na myl predellê, z oko³o po³. XV wieku, zachowan¹ w kociele w Kamionce Wielkiej k. Nowego S¹cza, w dawnym powiecie grybowskim. W roku 1889 zd¹¿y³ j¹ jeszcze
narysowaæ Stanis³aw Wyspiañski, podczas swej wycieczki w S¹deckie, zob. T. £opatkiewicz, Naukowo-artystyczna
wycieczka w S¹deckie z 1889 roku na tle zabytkoznawczej dzia³alnoci W³adys³awa £uszczkiewicza i uczniów krakowskiej Szko³y Sztuk Piêknych, Biblioteka Rocznika S¹deckiego, t. 1, Nowy S¹cz 2008, s. 51, 100-101. Nastêpnie,
w czasie restauracji nastawy o³tarzowej (prowadzonej pod koniec XIX wieku), predella zosta³a ca³kowicie zamalowana,
dlatego te¿ pozostawa³a nieznana a¿ do roku 1990, kiedy to ods³oniêto j¹ na powrót podczas konserwacji przeprowadzonej przez art. kons. Adama Janczego. Na predelli w Kamionce Wielkiej (podobnie, jak na predelli tymbarskiej), w rodkowej czêci kompozycji ukazano pó³postaciowy wizerunek Chrystusa, za po jego bokach  Matkê Bosk¹ i w. Jana
oraz w. Dorotê i w. Barbarê. Na tym podobieñstwa siê jednak koñcz¹. Wskazana przez Tomkowicza postaæ w. Jana
Ja³mu¿nika, z predelli tymbarskiej, wyklucza jej powstanie przed pocz¹tkiem XVI stulecia. Przedstawienia tego wiêtego pojawi³y siê w tej czêci kraju dopiero po roku 1501, czyli po powrocie z podró¿y do Konstantynopola i Budy Miko³aja Lanckoroñskiego, który wydatnie przyczyni³ siê do rozpowszechnienia kultu tego patriarchy aleksandryjskiego
w Ma³opolsce, por. K. Secomska, Krakowska Legenda w. Jana Ja³mu¿nika. Problemy stylu i warsztatu, FFA, t. 27,
1991, s. 76-77; Gadomski 1995, s. 17, 52.
648
Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 160. Chrzcielnica ta zachowa³a siê do dzisiaj we wnêtrzu kocio³a tymbarskiego,
por. KZS 1951, s. 19; Kornecki 1972, s. 569.
649
Chodzi tu o Lipnicê Wielk¹ (w dawnym powiecie grybowskim), w której do dzi zachowa³a siê renesansowa
chrzcielnica z 1554 roku, fundacji Krzysztofa Pieni¹¿ka, por. Kornecki 1972, s. 103.
650
Tomkowicz ma tu na myli kamienn¹ chrzcielnicê w Brzyskach (w powiecie jasielskim), fundacji tego¿ samego
Krzysztofa Pieni¹¿ka, z zachowan¹ inskrypcj¹ fundacyjn¹ i dat¹ 1563, zob. £opatkiewiczowie 2001, s. 26.
651
Zagadkowego napisu na chrzcielnicy do dzi nie uda³o siê odczytaæ i zinterpretowaæ. Nale¿y przypuszczaæ,
¿e kamieniarz odkuwaj¹cy chrzcielnicê by³ analfabet¹, za litery traktowa³ jak ornament, dokonuj¹c licznych przestawieñ czy pominiêæ.
645
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O r n a t bia³y, jeden z kilku, rzekomo najstarszy; boki z wody jedwabnej ze z³otem, na tem
haftowane kwiaty jedw. kolorowe. Kolumna haft. na tle srebrnem kwiaty i ornament liciasty
jedwabne, kolorowe i z³ote. Zniszczony652.
Dzwony
Najwiêkszy, red. dolna 0.89 m., napis w 2 wierszach, z r. 1536653:

REX FORTIS VENIT IN PACE ET DEVS HOMO FACTVS ESCTRISTUS (s.)
MV36
redni z napisem w 2 wierszach:
Ego sum tuba Dei peccatores excito ad contricionem et laudaolu Deum
Ioan Jaroszowski pleb. timb. una cum nobili Paulo Ciszowski promotores A. D. 1662
Najmniejszy z napisem w 1 wierszu:
Buccine divinae laudis sum terror averni A. D. 1662654
B u d y n e k g o s p o d a r s k i z ganeczkiem w Tymbarku (Wie i miasteczko. 1916 r. zesz.
II, fig. 147).
Z dawnego opisu. W kociele 4 ³adne obrazki bizanckie, w ruskich ornatach postaci, . Stanis³aw
i Miko³aj, Zwiastowanie, . Zofia, Nawiedzenie; przemalowane. Dzwony: najwiêkszy, ³adny odlew; na
rednim napis Laudam Dominum meum etc. Joannes Jaroszowski pleb. timbarc. una cum nobili Paulo
Oszowski etc. (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).
U burmistrza kopie przywilejów od r. 1349. Pieczêæ ze starym h. miasta do dzi u¿ywanym (£epkowski,
Listy z Galicyi. Czas 1851 r. Nr 175).

26. Ujanowice
Wie, oddal. pó³nocno wsch. od Limanowy 11 kilom. Parafia w miejscu.

R. 1268 Kinga zak³ada so³tystwo w Ujanowicach655 (Morawski, S¹deczyzna I, 143). Wie nale¿a³a do
uposa¿enia Klarysek staros¹deckich656 (S³own. geogr.). R. 1344 Zbigniew kanclerz król. pol. wzi¹³ j¹

Ornatu tego nie ma ju¿ dzisiaj w kociele.
Zachowany do dzi dzwon, o rednicy 98 cm, opublikowa³ Szyd³owski 1922, s. 62, poz. 115, a wzmiankowali
go ponadto: KZS 1951, s. 19; Kornecki 1972, s. 569.
654
Tych dwóch dzwonów z 1662 roku dzi ju¿ w kociele nie ma. Uleg³y najpewniej rekwizycji w latach I wojny
wiatowej.
655
Na ten sam rok pojawienia siê Ujanowic w ród³ach historycznych wskazuje tak¿e Rutkowska-P³achciñska
1961, s. 163. Wie ta wymieniona jest bowiem w Inventarium bonorum conventus A. Sandec, manuskrypt. z 1681
roku, Regestrum privilegiorum, f. 36. Karta kopiarza, na której znajdowa³ siê odpis dokumentu lokacyjnego Ujanowic,
zaginê³a, tam¿e, tab.
656
Parafia, fundacji klarysek, powsta³a najwczeniej w latach czterdziestych XIV wieku, a pierwsza wzmianka
o niej pochodzi z 1357 roku. 10 lipca 1526 roku Anna Rokitnicka, ksieni staros¹decka, wystawi³a nowy akt fundacyjny
dla parafii, Kumor 1964b, s. 134.
652
653
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wraz z innemi dobrami klasztoru w zastaw (Kod. dypl. Ma³op. III, 387). W XV w. i r. 1581 nale¿y do
Klarysek (D³ugosz Lib. ben. II, 243 i III, 351; Pawiñski, Ma³op. 142) równie¿ 1600 r., a ksieni Gostwicka (1605-1610) fundowa³a tu szpital ubogich i kalek657 (X. Za³êski, . Kinga, str. 175 nota i str. 101).

K o  c i ó ³ paraf. . Micha³a arch. Patron (1891) Franc. Przychodzki

W XV w. by³ ju¿ koció³ drewniany658 (D³ugosz, j.w.). Murowany mo¿e zaczêto stawiaæ w r. 1502 (patrz
ni¿ej napis na chórze, za organami) a skoñczono
1526 i ten rok uchodzi zwykle za datê zbudowania nowszego kocio³a (Schemat., S³own. geogr.).
Metryki od r. 1662 (S³own. geogr.).
Proboszczowie. R. 1553 X. Adam Porêbski (Morawski, S¹deczyzna I, 406). Po r. 1629 X. Szymon
Jaroszewski (X. Za³êski, . Kinga, str. 104), w latach 1614, 1633 X. Jakub Wistalicki albo Wythalicius (X. Sygañski, Arendy kl. staros¹d., 57 i Hist.
N. S¹cza II, 100); ok. 1700 X. Pilecki (ten¿e,
Arendy, str. 101)659.

21/8 1895660
Budynek murowany z kamienia ³amanego,
na planie gotyckim, jednonawowy661. Prezbiteryum zakoñczone wielobocznie, obwiedzione
szkarpami od po³udnia i wschodu. Jedna szkarpa
pó³nocna zdaje siê utopiona w cianie zakrystyi. Nawa bez szkarp662. Z frontu wie¿a niska, nie657
Szpital ujanowicki ufundowa³a aktem z 30 padziernika 1608 roku ksieni Ewa Gostwicka. Erygowa³ go w dwa
lata póniej bp Piotr Tylicki. W 1618 roku szpital mia³ piêciu pensjonariuszy, w 1727  wzniesiony by³ z drewna. Prócz
szpitala, przy kociele w Ujanowicach funkcjonowa³a szko³a parafialna, bêd¹ca w 1596 roku w z³ym stanie. W 1608
kierownik szko³y mia³ dom z izb¹ i piekarni¹, w 1618 wizytator nakazuje by wybudowaæ now¹ szko³ê albo star¹ zrestaurowaæ, czego widaæ dokonano, bo w trakcie wizytacji 1639 roku szko³a by³a w stanie zadowalaj¹cym, zob. Kumor
1964b, s. 135.
658
Koció³ ten, wspomniany w 1357 roku, by³ w czasach D³ugosza drewniany i konsekrowany, Kumor 1964b,
s. 135.
659
Wikarym w kociele ujanowickim by³ ks. Jan Warpêcha (10 lipca 1834  11 marca 1837), póniejszy proboszcz w Limanowej, na której probostwie spêdzi³ 40 lat, zob. Kumor 1999, s. 266-267.
660
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 7 listopada 1895, konserwator Dr. Tomkowicz
zda³ sprawê z wycieczek w ci¹gu lata odbytych w celu dokoñczenia inwentaryzacyi dawnego swego okrêgu konserwatorskiego. Mówi¹c o Ujanowicach, poda³ informacje o dzwonie z roku 1514 oraz kamieniu z gotyckim napisem erekcyjnym z 1502, TGKGZ 1900, s. 422.
661
W takim kszta³cie koció³ w Ujanowicach przetrwa³ do naszych czasów. W kategoriach architektonicznych
reprezentuje typ prowincjonalnej budowli sakralnej, wzniesionej w tradycji pónogotyckiego budownictwa sakralnego.
Prezbiterium ni¿sze i wê¿sze od jednonawowego korpusu, zamkniête jest od wschodu trójboczn¹ apsyd¹, opiêt¹
niskimi, bezuskokowymi przyporami zewnêtrznymi. Do pó³nocnej ciany prezbiterium przylega doæ znacznych rozmiarów zakrystia, byæ mo¿e w czasach nowo¿ytnych powiêkszona w kierunku zachodnim, stykaj¹ca siê obecnie ze
wschodni¹ cian¹ kaplicy pó³nocnej, dobudowanej do nawy. Dachy wi¹tyni, odrêbne dla prezbiterium i nawy, o zró¿nicowanej rozpiêtoci wiêzarów oryginalnej, storczykowej wiêby dachowej i zró¿nicowanej wysokoci kalenicy, nakryte s¹
obecnie blach¹, pod któr¹ zachowa³o siê jeszcze starsze pokrycie gontowe. Storczykowa wiêba dachowa, z zachowanymi ciesielskimi znakami monta¿owymi, bêd¹ca dzi jednym z najcenniejszych fragmentów pierwotnej konstrukcji
wi¹tyni, jest obecnie przestrzeni¹ wyj¹tkowo zaniedban¹ i zagro¿on¹. Ca³a konstrukcja wymaga pilnych prac porz¹dkowych i konserwatorskich. Wskazane by³oby równie¿ sporz¹dzenie jej szczegó³owej inwentaryzacji pomiarowej, rysunkowej i fotograficznej.
662
Nawa  wy¿sza, d³u¿sza i znacznie szersza od prezbiterium  wyposa¿ona jest dzisiaj w przypory naro¿ne
(dwie zachodnie ustawione skonie, po³udniowo-wschodnia usytuowana prostopadle do elewacji po³udniowej, za
pó³nocno-wchodnia  jak s³usznie przypuszcza Tomkowicz  wtopiona jest we wnêtrzu zakrystii). Elewacje zewnêtrze
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dokoñczona mo¿e663, kwadratowa ze szkarpami skonemi w naro¿nikach (plan fig. wykona³
K. Knaus w r. 1896, lecz pobie¿nie i niecile)664.
Coko³y, obramienia okien i gzymsy w szkarpach ciosowe665. Po bokach nawy 2 przybudowy nowsze (kaplica i kruchta) tworz¹ pozornie na zewn¹trz ramiona krzy¿a666. Wie¿a do³em
tworzy przedsionek, do którego nie ma wejcia na osi pod³u¿nej kocio³a, tylko s¹ 2 wejcia
boczne. Budowa ca³a ciê¿ka i ordynarna, bez form architektonicznych667. Obok planu i szkarp
przy cianach prezbiteryum szczegó³ami pónogotyckiemi s¹ odrzwia ostro³ukowe, profilowane jednak ju¿ renesansowe668. Jedne stanowi¹ zewnêtrzne wejcia do kruchty po³udniowej (przy
b planu szkic.), przeniesione podobno tutaj z po³udniowej ciany nawy, gdzie by³y przy c szkic.
planu669. Drugie takie¿ podobne prowadz¹ z prezbiteryum do zakrystyi (przy a szkicu planu)670.
Dwa boczne wejcia kruchty pod wie¿¹ frontow¹ maj¹ odrzwia kamienne, niby ostro³ukowe,
nowsze. Z jednego z nich pierwotnego le¿¹ jeszcze pod kocio³em wyrzucone wêgary z faz¹
gotyck¹671. Wewn¹trz prezbiteryum ma sklepienie beczkowe z lunetami672; w nawie pu³ap drewniany673.
kocio³a poddawane by³y w wieku XX kilkakrotnym pracom modernizacyjnym i remontowym, dlatego te¿ nie mo¿na
wykluczyæ, i¿ wskazane tu przypory nie s¹ elementem pierwotnej substancji wi¹tyni (w¹tpliwoæ tê sugeruj¹ znaki
zapytania wstawione przez Tomkowicza na rzucie poziomym sporz¹dzonym przez K. Knausa). Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 165.
663
Istotnie  wie¿a, nakryta obecnie barokowym he³mem z latarni¹, jest doæ niska, a korona jej murów nie
osi¹ga nawet wysokoci kalenicy dachu nawy. Trudno jednak zak³adaæ, by sytuacja taka by³a efektem niedokoñczenia
zamys³u architektonicznego. Wysokoæ wie¿y jest raczej pochodn¹ niskich kwalifikacji muratorskich warsztatu prowadz¹cego budowê.
664
Zob. list proboszcza ujanowickiego do S. Tomkowicza z 17 kwietnia 1896, w którym ks. Ernest Christ wnosi
o spowodowanie wizyty architekta Knausa w Ujanowicach, w toku której wypracowana mia³a zostaæ koncepcja dalszych prac remontowych kocio³a, zob. Aneksy, poz. 3a. Wród kart rêkopisu Inwentarza zachowa³ siê bilet wizytowy,
na którego awersie czytamy: Karol Knaus Architekt, za na odwrociu, rêk¹ Knausa napisane: Wielmo¿ny Panie Konserwatorze! Mam zaszczyt przy niniejszem przes³aæ zdjêcie kocio³a w Ujanowicach z nadmienieniem, ¿e nie jest ono
dok³adnem, gdy¿ go tylko o tyle robi³em, o ile dla obliczenia wyprawy by³o potrzebnem. Z wysokim szacunkiem  Krak.
22. V. 96. Plan Knausa zachowa³ siê i jest dzi dowodem, i¿ Tomkowicz nie pozosta³ g³uchy na proby proboszcza
Christa. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 165.
665
Dawne kamienne coko³y poddane zosta³y w ostatnim czasie fatalnej renowacji, w wyniku której lico gotyckich ciosów zosta³o przykryte g³adkim tynkiem (uwaga ta dotyczy równie¿ obramieñ okiennych). Gzymsy kapnikowe
przypór zewnêtrznych zosta³y zatynkowane i okute blach¹. Ich dawna forma jest ju¿ dzi zupe³nie nieczytelna.
666
Kaplica i kruchta zosta³y dobudowane do korpusu nawowego podczas gruntownej restauracji wi¹tyni, prowadzonej w latach 1870-1885, KZS 1951, s. 19; Kornecki 1972, s. 300.
667
Chrzanowski i Kornecki zwrócili uwagê, i¿ cech¹ charakterystyczn¹ 1 po³. wieku XVI jest to, ¿e na prowincji
powstaj¹ budowle o formach tradycyjnych albo w ogóle pozbawione formy stylowej, po prostu nijakie, w których
jedynie tu i ówdzie pojawia siê ozdobniejszy detal, typowy dla swej epoki, wzglêdnie czasem drastycznie sprymitywizowany. Do grupy takich w³anie budowli sakralnych zaliczaj¹ miêdzy innymi koció³ w Ujanowicach, Chrzanowski,
Kornecki 1982, s. 201-202.
668
Tomkowicz ma tu na myli doæ typow¹ dla 1 po³. XVI wieku sytuacjê, w której profilowane gotycko wêgary
portalu, w 1/3 swej wysokoci, u nasady profilu, wyposa¿one zosta³y w charakterystyczn¹ formê profilowanej piramidki, zob. Czêæ ilustracyjna, il. 166.
669
Uwaga s³uszna, bowiem wskazany tu portal istotnie zosta³ translokowany na obecne miejsce. Pierwotnie
pe³ni³ funkcjê wejcia bocznego, usytuowanego w po³udniowej cianie nawy.
670
W portalu do zakrystii zachowa³y siê piêkne kowalskie drzwi, zdobione od strony prezbiterium skon¹ kratownic¹ kowalsk¹, tworz¹c¹ pola rombowe. Drzwi te pochodziæ maj¹ z 1526 roku, por. Kornecki 1972, s. 300.
671
Tego detalu architektonicznego dzi ju¿ nie ma. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, i¿ zarówno Dutkiewicz,
jak i Kornecki, pisz¹ wyranie o trzech gotyckich portalach w kociele w Ujanowicach (por. KZS 1951, s. 20; Kornecki
1972, s. 300), gdy ju¿ u schy³ku XIX wieku Tomkowicz zasta³ tam jedynie dwa.
672
Zachowane do dzi sklepienie kolebkowe z lunetami zosta³o wzniesione w prezbiterium podczas pierwszego gruntowanego remontu wi¹tyni, prowadzonego w latach 1722-1727, por. Kornecki 1972, s. 300. Zob. Czêæ
ilustracyjna, il. 169.
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Wewn¹trz na chórze organowym w nawie674, wmurowana jest w cianê za organami p³yta
z napisem niezgrabnemi minusku³ami gotyckiemi, nie dobrze czytelnym w 4 wierszach675:

*

C h r z c i e l n i c a kamienna w kszta³cie kielicha, grubej ch³opskiej roboty, niezgrabnych
form, na cokole renesansowo profilowanym676. W miejscu wêz³a sznur bez tarcz. Czara skonie
¿³obkowana. Pod jej górn¹ krawêdzi¹ 16 pól z ró¿nemi znakami gmerkowymi i herbami:

itd. Ca³a chrzcielnica zewn¹trz pomalowana szpetnie olejno677.
D z w o n y . Z dwóch wiêkszy, red. dolnej 1.00 m., o cianach grubych, wyszczerbiony.
Na flance odlana p³askorzeba: Chrystus na krzy¿u miêdzy dwoma postaciami, obwiedziona
wieñcem z lici. Wy¿ej, pod krawêdzi¹ czapki napis wypuk³y, kapitalikami678:

*

Wyrazy nieodczytane podane tu s¹ w podobinie. Data zap. jest 1502.

Nawa, jak i prezbiterium, nakryte by³y pierwotnie p³askim drewnianym stropem, na co wskazywaæ mog¹ zbyt
niskie, bezuskokowe przypory zewnêtrzne. Polichromia wnêtrza, jak wskazuje data zachowana na chórze muzycznym,
powsta³a w roku 1905. Wykona³ j¹ malarz Józef Mikulski, wed³ug projektu Jana Matejki, por. Chrzanowski, Kornecki
1982, s. 546. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 168. Wskazana dekoracja malarska by³a gruntownie odnawiana i najpewniej
tak¿e uzupe³niana w latach 1961 i 1991. Mikulski, urodzony w roku 1850 w Wieliczce, by³ autorem licznych dekoracji
malarskich, które wykonywa³ samodzielnie lub we wspó³pracy z innymi artystami. Znane s¹ jego prace z lat 18951897, w nowej zakrystii i kaplicy b³. Salomei w kociele franciszkanów w Krakowie (realizacja we wspó³pracy z Franciszkiem Górskim, pod kierunkiem Stanis³awa Wyspiañskiego), czy z roku 1899, w krypcie kocio³a Paulinów na Ska³ce,
por. J. Derwojed, Mikulski Józef, [w:] SAP, t. 5, Warszawa 1993, s. 556.
674
Na chórze muzycznym zachowa³ siê instrument organowy z roku 1857, sygnowany przez organmistrza
Jana Baronowskiego.
675
W tym miejscu p³yta fundacyjna, o wym. 42 x 58 cm, przetrwa³a do dzisiaj. Odnotowana przez Tomkowicza
inskrypcja jest s³abo czytelna  zw³aszcza, ¿e w niewiadomym czasie p³yta zosta³a przemalowana pokostem i farb¹
olejn¹.
676
Jadwiga Kuczyñska odnosi czas powstania chrzcielnicy z Ujanowic do pocz. XVI wieku, por. Kuczyñska
1984, s. 122, poz. 367. Por. tak¿e KZS 1951, s. 20; Kornecki 1972, s. 300. Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 25 (nie wiadomo na jakiej podstawie), odnosz¹ czas powstania chrzcielnicy z Ujanowic do roku 1554.
677
Przemalowania olejne zosta³y usuniête w póniejszym okresie, jednak zabieg ten wykonano niezbyt starannie. Chrzcielnica ustawiona jest obecnie w arkadzie têczy, po stronie pó³nocnej.
678
Szyd³owski 1922, s. 63, poz. 120 podajê nieco inny odczyt inskrypcji: CRISTVS REX FORTIS VENIT IN
PACE ET DEVS HOMO FACTVS EST 154(?), ostatnia cyfra daty niewyrana. Na p³aszczu z jednej strony znajduje siê
medalion z Ukrzy¿owaniem, z drugiej plakieta z jak¹ niewyran¹ postaci¹. Szyd³owski podaje ponadto, i¿ w czasie
wojny zarekwirowano w Ujanowicach dzwon o rednicy 52 cm, który mia³ pochodziæ z 1519 roku. Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 185, il. 106, odnosz¹ powstanie dzwonu w Ujanowicach do roku 1514.
673
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Na szyldziku zamku u nowych drzwi przy c planu szkic., przeniesionym tutaj
z wyrzuconych drzwi dawniejszych wyryty napis679:
K o c i o ³ e k miedziany na wodê wiêcon¹, kszta³tu prostego, dobrej trybowanej roboty680.
Szaty liturgiczne.
Ornat bia³y ca³y haftowany, na srebrnem tle kwiaty jedw. kolorowe, nadniszczony, ale
piêkny i da³by siê zreperowaæ. XVII w.
Ornat bia³y, podobny do poprzedniego, bardzo zniszczony, nieu¿ywany, muzealny, XVII
w.681
Kapa z tureckiej tkaniny jedwab. b³êkitnej w bia³e kwiaty682. Rodzaj adamaszku; z tej
samej tkaniny jest ornat w Pisarzowej (patrz wy¿ej: Pisarzowa).
Reszty archiwum.
Liber memorabilium spisany r. 1832683. Wed³ug niego erekcya parafii i kocio³a z r. 1526
przez Klaryski s¹deckie, ale istnia³ przedtem koció³ . Katarzyny. Niegdy dziedzicami Szykowscy de armis Dru¿yna, r. 1440 wspomniani w Lib. benef. (?)*.
* To jest b³êdne. D³ugosz mówi o Szykowskich dziedzicach Kamionki wielkiej pod N. S¹czem, i tam mo¿e
by³ niegdy koció³ pod wezw. . Katarzyny  obecnie w. Bart³omieja.
679
Dzi nie ma ju¿ ani tych drzwi, ani tego zamka. Obecne drzwi wejciowe z kruchty po³udniowej do nawy s¹
bowiem wyrobem stolarstwa z 2 po³. XX wieku.
680
Tego wyrobu rzemios³a artystycznego dzi ju¿ w kociele nie ma i nikt nie wie co siê z nim sta³o.
681
Jeden z tych ornatów trafi³ do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 679. W zbiorach
tego Muzeum przechowywany jest równie¿, pochodz¹cy z Ujanowic, polski pas kontuszowy, o wym. 361 x 30 cm,
MDT, nr inw. 742, sygnowany przez znanego tkacza i persjarza Franciszka Antoniego Mas³owskiego, czynnego w Krakowie w koñcu XVIII wieku, zob. Samek, Polskie rzemios³o artystyczne , s. 425. W zbiorach Muzeum Diecezjalnego
w Tarnowie przechowywane s¹ jeszcze dwa zabytki redniowiecznej rzeby, pozyskane z kocio³a w Ujanowicach ju¿
przed II wojn¹ wiatow¹. Pierwszym z nich jest figura Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, MDT nr inw. 162, opublikowana
przed laty przez J. E. Dutkiewicza i datowana na lata ok. 1400, zob. Czêæ ilustracyjna, il. 171. Badacz ten zaliczy³
rzebê z Ujanowic do tzw. typu s¹decko-spiskiego, podj¹³ jednoczenie próbê jej typologicznego powi¹zania z pokrewnymi przedstawieniami z £apsz Ni¿nych, Szczebrzusza, £ukowicy, czy Rajbrotu, por. Dutkiewicz 1949, s. 136, kat.
poz. 83. Najpewniej tej w³anie rzeby dotyczy fragment akt wizytacji kocio³a ujanowickiego, przeprowadzonej w roku
1608 przez biskupa Piotra Tylickiego: Altaria [ ] quartum parvulum [ ] cum structura parva sculpta Beatae Virginis
Mariae. Sed haec structura statim est per me in alium locum reiecta, cyt. za Dutkiewicz 1949, s. 136. Drugim dzie³em
rzeby redniowiecznej pochodz¹cym z Ujanowic jest pónogotycka rzeba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, MDT nr inw.
79, powsta³a ok. 1510 roku, wzmiankowana ostatnio przez Wojciecha Walanusa, por. Walanus 2006, s. 198, przyp. 67.
Jedynym zabytkiem rzeby pónoredniowiecznej, który pozosta³ do dzi we wnêtrzu kocio³a ujanowickiego, jest
znacznych rozmiarów drewniany krucyfiks zawieszony wysoko pod stropem, u wejcia do prezbiterium. Brak dostêpu
do zabytku utrudnia jego precyzyjne datowanie. W grê wchodziæ tu mo¿e zarówno 2 po³. XV, jak i pocz¹tek XVI
stulecia. Kornecki 1972, s. 300, datuje krucyfiks z têczy ujanowickiej na pocz. wieku XVI. Kwestia ta pozostaje jednak
nadal otwarta, przynajmniej do czasu przeprowadzenia szczegó³owych badañ budowy technologicznej wizerunku,
które wykonaæ bêdzie mo¿na dopiero podczas jego najbli¿szej konserwacji.
682
Tej szaty liturgicznej w kociele w Ujanowicach dzi ju¿ nie ma. Zachowa³ siê jednak bia³y ornat rokokowy,
(kolumna i boki haftowane w kolorowe kwiaty), zapewne z 2 po³. XVIII wieku. Z innych elementów wyposa¿enia kocio³a w Ujanowicach wymieniæ nale¿y rokokow¹ nastawê o³tarza g³ównego, z rzebami w. Micha³a Archanio³a oraz .
Miko³aja i Wojciecha oraz dwie rokokowe nastawy o³tarzy bocznych, uzupe³niane w XIX wieku (w prawym znajduje siê
dobrej klasy obraz w. Józefa, z 1884 roku, sygnowany przez Walerego Eliasza Radzikowskiego). Por. tak¿e Kornecki
1972, s. 300.
683
Zachowane Liber memorabilium, licz¹ce 178 stron, by³o systematycznie prowadzone do roku 1948. W archiwum parafialnym zachowa³ siê ponadto Elenchus presbyterorum ecclesiae Ujanovicensis, zaprowadzony w roku 1848
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By³a tu Ksiêga roków czyli s¹dów gminnych, lecz zabra³ j¹ X. Uryga do Mogi³y, brat
dawnego wójta ujanowskiego Urygi ze ¯mi¹cej i odst¹pi³ prof. Ulanowskiemu. Excerpta z niej
wyda³a Akademia Umiej.
Z dawnych opisów. Napis na kamieniu nad chórem organowym: hoc templum est edificatum || per
vunerabilem dominum ple..... wa || ai .... de nawticia adla || dem anno dom. 1502, zdaje siê dotyczy
budowy prezbiteryum. Na patce klucza 1526684. Na kluczu (s.) 1566. Erekcyi orygina³ by³ w St. S¹czu
w klasztorze, ale go nie ma. W konsystorzu copia vidimata erekcyi wyd. r. 1526 przez ksieniê staros¹deck¹, na miejscu dokumentu starego z przed 150 laty, który zagin¹³. Musia³ tu byæ koció³ dawniejszy
nawet od r. 1476 (?!), gdy¿ z Lib. benef. widaæ i¿ koció³ w Kamionce ma³ej (filia tutejszego) r. 1440
erecta* (£epkowskiego noty rêkop. z r. 1851).
Zamek z r. 1526 w drzwiach kaplicy** (z listu bisk. £obosa z r. 1892 po wizycie dyecez[y]alnej).

27. Wilkowisko
Wie, oddal. pó³n. zachodnie od Limanowy 11 kilom. Parafia w miejscu.

Wie istniej¹c¹ ju¿ dawniej, dziedzictwo Piotra Kunickiego, £okietek r. 1324 lokuje na prawie niem.
(Kod. dypl. Ma³. I, 199). Szreniawita Kunicki pisa³ siê ze S³upia, by³ póniej ostatnim kaszt. nowotarskim (Zakrzewski, Najst. dzieje klaszt. Cystersów w Szczyrzycu. Rozpr. Ak. Um. Wydz. hist. filoz. II,
XVI, 33 i n.). R. 1416 wystêpuje Nicolaus de Wicouiska685 h. wêg. de proclamatione Tekela (Helcel,
Stare pr. pol. pom. II, de a. 1416. 4. II Nr 1428). D³ugosz mówi o Wylkowysko utraque, w innem miejscu
podaje nazwê Wylkowyska, które za jego czasów by³y dziedzictwem Miko³aja Buczyñskiego de Strepe
i Bogdana de armis et familia Szyarzya686 (Lib. ben. III, 276, 279). R. 1560 Spytek Jordan z Zakliczyna

* I to jest mylne. D³ugosz nigdzie nie mówi o kociele w Kamionce ma³ej, nale¿¹cej do parafii Ujanowice,
i posiadaj¹cej dopiero od niedawna koció³ filialny . Katarzyny. Data 1476, zap. zam. 1376 jest mo¿e wynikiem
b³êdnego mniemania, i¿ ksieni wyda³a kopiê dokumentu z przed 150 lat, podczas gdy raczej mowa tu o jakiej kopii
nowszej, mo¿e z r. 1676 dokumentu z r. 1526.
** Zdaje siê, ¿e mylnie tê datê przypisano zamkowi z r. 1566, obecnie u drzwi z kocio³a do kruchty.
przez ks. Miko³aja G³ombiñskiego (proboszcza w Ujanowicach w latach 1831-1865), w którym wymienione s¹ nazwiska kolejnych proboszczów ujanowickich od roku 1520.
684
O dacie tej listownie informowa³ Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej bp. £obos, pisz¹c: W Ujanowicach (powiat limanowski) jest w drzwiach kaplicy staro¿ytny zamek z r. 1526, TGKGZ 1900, s. 376.
685
Ów Miko³aj z Wilkowiska ju¿ w 1399-1400 procesuje siê z Jakuszem z Kostrzy, Miko³ajem z Jod³ownika
i Paszkiem z Janowic o las i gwa³tem zabrane 20 przyciesi. W roku 1415 uzyskuje s¹downie 2 grzywny zadoæuczynienia za ³¹kê wypasion¹ przez Miko³aja Drobota z Jod³ownika. W 1416 roku Miko³aj z Wilkowiska, naganiony przez
Drobota, oczyszcza swe szlachectwo, przedstawiaj¹c szeciu wiadków. W roku nastêpnym Drobot p³aci kolejne kary
na rzecz Miko³aja z Wilkowiska, a tak¿e op³aty s¹dowi i królowi pro repecussione pignoris. Procesy s¹dowe obu
Miko³ajów trwaj¹ nadal  w roku 1425 komes z Wilkowiska p³aci karê za zabrane Drobotowi byd³o, popêdzone nastêpnie do Tymbarku, rok póniej Drobot oskar¿a Miko³aja z Wilkowiska o gwa³tem wypasione 60 stogów owsa, ³¹kê
i dalsze szkody na kwotê 5 grzywien, zob. SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 334. W roku 1440 wystêpuj¹ w ród³ach Miko³aj
i Jurek z Wilkowiska, którzy wiêtochnie  wdowie po Miko³aju Drobocie z Jod³ownika, zastawiaj¹ za 60 grzywien
swoje niwy i ³¹ki po miedzê Wac³awowsk¹, ponadto za nastêpne 17 grzywien, tej samej wiêtochnie, kmiecia Marcina
G³owê wraz z rolami i karczmê z Miko³ajem karczmarzem w Wilkowisku. W 1450 roku wie ta zostaje zastawiona przez
Annê, ¿onê Szczepana z Wilkowiska, Wiêc³awowi z Jod³ownika, synowi Miko³aja Drobota. Rok póniej Franczek
z Podegrodzia wraz z ¿on¹ El¿biet¹ owiadczaj¹, ¿e zap³acili Wiêc³awowi z Jod³ownika wwi¹zanie do ca³ej swej czêci
w Wilkowisku, tam¿e, s. 335. Wkrótce jednak El¿bieta sprzedaje Wiêc³awowi za 100 grzywien ca³¹ czêæ swojej
wilkowiskiej dziedziny po rodzicach, wraz z czêci¹ prawa patronatu kocio³a w Wilkowisku, tam¿e, s. 336.
686
W roku 1497 Wiêc³aw z Jod³ownika zastawia za 100 florenów bratu Miko³ajowi Bogda³owi z Wilkowiska
karczmê sw¹, m³yn z sadzawk¹, zagrodê w której siedzi m³ynarz oraz role z ³¹kami zwane Poddubie (Poddêbie), wraz
z rol¹ Pi¹tkowsk¹  wszystko w Jod³owniku, zob. SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 333.
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zamieni³ Wilkowisko wielkie i ma³e na wsi klasztoru mogilskiego687 a r. 1581 nale¿a³o do Cystersów
w Szczyrzycach688 (S³own. geogr.).
W³acicielem obszaru dwor. w r. 1891 W³adys³aw Olszewski689.

K o  c i ó ³ paraf. . Katarzyny p. i m. Patron (1891) W³adys³aw Olszewski

Data erekcyi parafii r. 1328 (S³own. geogr. i Schemat.) nie wiadomo na czem oparte. W koñcu XVI w.
koció³ paraf. by³ nadania opata Cystersów w Szczyrzycu (X. Bukowski. Dzieje reform. w Polsce I, 640,
gdzie nazwa wsi przekrêcona jako Wilkowsko).

16/9 1891690
Budynek drewniany691 w piêknem po³o¿eniu692, wród otoczenia wiekowych lip. Z przodu wie¿a zwyk³ego typu o cianach skono siê zwê¿aj¹cych, w górze izbica o cianach nadwieszonych pionowemi deskami obitych.
687
Zanim do tego dosz³o, w roku 1510 Achacy Jordan zamienia z Wiêc³awem z Jod³ownika swoje dobra dziedziczne w Jod³owniku na dobra Wiêc³awa we wsi Wielkie Wilkowisko (Magna Vilkouiszko). W tym samym roku Bogda³
z Ma³ego i Wielkiego Wilkowiska, za zgod¹ brata Wiêc³awa z Jod³ownika, sprzedaje za 500 florenów wêgierskich
Miko³ajowi Jordanowi z Zakliczyna ca³¹ sw¹ czêæ w Wielkim Wilkowisku, która przypad³a mu po mierci brata Miko³aja, wraz ze swym folwarkiem Chlochol w Wilkowisku, tudzie¿ dwoma zagrodami, z rolami i zabudowaniami. Po mierci
Bogda³a, Wiêc³aw odstêpuje kolejne czêci swego dziedzictwa w Ma³ym i Wielkim Wilkowisko na rzecz Miko³aja Jordana
z Zakliczyna, w rezultacie czego Wilkowisko przechodzi w dom Jordanów, zob. SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 337.
688
Cystersom szczyrzyckim przypad³o Wilkowisko chyba ju¿ wczeniej, skoro w roku 1570 odroczono rozgraniczenie pomiêdzy dobrami klasztornymi: Dobrogniew, Janowice, Raciborzany i Wilkowisko, a wsiami: Jod³ownik, Kostrza
i Ryje, zob. SHGWK, cz. 2, z. 2, s. 333.
689
Zob. przyp. nasz 532.
690
Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 5 padziernika 1891, sk³ada³ konserwator Tomkowicz sprawozdanie z wycieczki, któr¹ odby³ tego lata w swoim okrêgu w powiecie s¹deckim i limanowskim. Odnonie
Wilkowiska omówi³: architekturê drewnianego kocio³a, poda³ treæ jego napisów pami¹tkowych, opisa³ ostry ³uk têczy,
D³ugoszowe kszta³ty portali bocznych, zanotowa³ obraz w o³tarzu g³ównym (Matka Boska ze . Katarzyn¹ i Janem
Chrzcicielem), kolejne obrazy  w. Anny, w. Stanis³awa i Wojciecha, czterech wiêtych niewiast, malowany szczyt
pó³kolisty  sk³adaj¹ce siê prawdopodobnie na odrêbny tryptyk. W zakrystii Tomkowicz dostrzeg³ piêkny ornat z brokatu, na wie¿y  dwa dzwony z 1559 i 1646 roku, TGKGZ 1900, s. 360-361. Zapewne na skutek b³êdu w druku, relacjê
dotycz¹c¹ wyposa¿enia kocio³a w Wilkowisku zamyka zdanie: Nagrobków kamiennych z XVI wieku ma³¿onków Bylickich i Jadwigi Posadowskiej, które widzia³ p. £epkowski w r. 1851  odszukaæ nie móg³ p. Tomkowicz, TGKGZ 1900,
s. 361. W rzeczywistoci zdanie to dotyczy nagrobków z drewnianego kocio³a w Podolu, w pow. s¹deckim (por.
£opatkiewiczowie 2007, s. 170, przyp. 811, s. 173, przyp. 819), nie za Wilkowiska w pow. limanowskim.
691
Koció³ w Wilkowisku by³ w czasach Tomkowicza jedyn¹ drewnian¹ budowl¹ sakraln¹ z okresu pónego
redniowiecza zachowan¹ na terenie dawnego powiatu limanowskiego. Po¿ar tej wi¹tyni, który mia³ miejsce w roku
1916, by³ zatem bez w¹tpienia jedn¹ z najwiêkszych strat jakie ponios³o dziedzictwo kulturowe tego regionu.
692
wi¹tynia, któr¹ ogl¹da³ Tomkowicz w roku 1891, sp³onê³a 28 stycznia 1916 roku. Wiadomo, ¿e po roku
1904 zosta³a przed³u¿ona o 4 metry, a jej dach pokryto blach¹. Mimo usilnych prób nie uda³o siê jak dot¹d odnaleæ
¿adnej ikonografii tej pod wieloma wzglêdami wyj¹tkowej drewnianej budowli kocielnej. Na miejscu dawnej wi¹tyni,
w latach 1921-1923, staraniem ks. Leona Gruszowieckiego, wzniesiono nowy koció³ parafialny, drewniany, konstrukcji
zrêbowej, z wie¿¹ s³upowo-ramow¹. Jest to budowla jednonawowa, z prostok¹tnym prezbiterium, zamkniêtym trójbocznie, do którego przylega niewielka zakrystia. Dyspozycja przestrzenna nawy, szerszej od prezbiterium, wzbogacona
zosta³a od po³udnia okaza³¹ kaplic¹, za od pó³nocy niewielk¹ krucht¹. Fasada frontowa kocio³a wyposa¿ona zosta³a
w wie¿ê-dzwonnicê (podzielon¹ odsadzkami na trzy zasadnicze kondygnacje, zwê¿aj¹ce siê uskokami ku górze),
zwieñczon¹ neobarokowym baniastym he³mem z wieloboczn¹ latarni¹ (w formie tej wie¿y Kornecki dopatruje siê
s³usznie oddzia³ywania lokalnego archetypu w postaci wie¿y-dzwonnicy, nieistniej¹cego ju¿ wówczas, drewnianego
kocio³a parafialnego w Limanowej, Kornecki 1999, s. 188-189). Wnêtrze nakrywaj¹ pozorne sklepienia deskowe,
wyposa¿one u nasady w sekwencje poprzecznych wnêk o charakterze lunet sklepiennych. Ca³oæ nakrywaj¹ dachy
siod³owe, od pocz¹tku kryte blach¹. Na kalenicy dachu zlokalizowana zosta³a wie¿yczka sygnaturki, której neobarokowa forma nawi¹zuje do kszta³tu he³mu na wie¿y-dzwonnicy. Marian Kornecki zalicza obecny koció³ w Wilkowisku do
licznej grupy podkarpackich wi¹tyñ, siêgaj¹cych do ponadczasowego wzorca budowli, które najlepiej zdawa³y siê
oddawaæ poczucie trwa³oci formy i funkcji drewnianego kocio³a wiejskiego, por. Kornecki 1999, s. 252. Wród za-
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Wnêtrze nowem malowaniem pokryte, na cianie prezbiteryum wymalowane herby: Odrow¹¿ i Starykoñ. Nad drzwiami wejcia g³ównego od wewn¹trz napis na cianie nowo malowany
(zap. wed³ug dawniejszego):
Haec ecclesia fabricata est ad laudem et honorem Deo trino et Uni ac beatae Catharina V.
at. M. A. D. 1520 circiter 693. Renovatio ostia (s.) 1586 per Spect. Dnum Albertum
Blandidam haeredem ex opinione in Wilkowisko
W têczy ³uk trymfalny ostry, ale bez belki ³¹cz¹cej boczne s³upy czy wêgary694. Galerya
muzyczna spoczywa na belce poprzecznej profilowanej renesansowo695.
G³ówne wejcie696 i wyjcie z kocio³a do zakrystyi maj¹ obramienie drewn.
ostro³ukowe, grubo niby gotycko profilowane.

Obramienie za drzwi wejcia bocznego do kocio³a697
naladuje schodkowate wyciêcia pónogotyckich drzwi kamiennych, typu zw. D³ugoszowym698, ale na niezgrabn¹ mowê
cieli ch³opskiego przerobione.
chowanych elementów wyposa¿enia uwagê zwraca pónobarokowa nastawa o³tarza g³ównego, zakupiona ze starego
kocio³a w Limanowej, oraz trzy nastawy o³tarzy bocznych, wzorowane na barokowych, wykonane w latach 1926-1935
przez Antoniego Wróbla. Wnêtrze pozbawione jest polichromii i pozostawione w kolorystyce naturalnego drewna.
Witra¿e w oknach, z lat 1952-1953, s¹ dzie³em limanowskiej firmy witra¿owniczej Józefa Kaima (na temat dzia³alnoci
firmy witra¿owniczej Wojciecha, Józefa i Antoniego Kaimów, zob. J. Bogacz, W blasku witra¿y. Wojciech Kaim (18741947) mistrz szklarski i witra¿ysta, AZL, nr 16, 2004, s. 14-16). Z zachowanych do dzi reliktów wyposa¿enia dawnego
kocio³a, które ocala³y z po¿aru, wymieniæ nale¿y niewielki pónogotycki krucyfiks drewniany, o wym. 64 x 55 cm,
zapewne z ok. po³owy XV wieku (przemalowany, wymagaj¹cy prac konserwatorskich) oraz dwa obrazy z 2 po³. XIX
wieku: Matki Boskiej nie¿nej (kopia wizerunku z kocio³a Dominikanów w Krakowie) oraz Matki Boskiej Ró¿añcowej
ze . Dominikiem i Katarzyn¹ Sieneñsk¹. Por. tak¿e KZS 1951, s. 20; Kornecki 1972, s. 570.
693
Fundatorem kocio³a mia³ byæ kasztelan biecki Miko³aj Jordan z Zakliczyna. W ród³ach podawane s¹ jednak ró¿ne daty fundacji. Obok roku 1520, wskazywany jest równie¿ rok 1521 a nawet 1586, por. KZS 1951, s. 20.
Dostrze¿one przez Tomkowicza cechy stylowe i architektoniczne niezachowanej budowli pozwalaj¹ s¹dziæ, i¿ jej fundacja mog³a nast¹piæ istotnie w roku 1520, natomiast rok póniej mog³a mieæ ju¿ miejsce konsekracja nowej wi¹tyni.
694
Ostro³ukowe przegrody têczowe, popularne zw³aszcza w kocio³ach drewnianych wieku XV, w pocz¹tkach
nastêpnego stulecia wci¹¿ nie nale¿a³y jeszcze do rzadkoci. Belka têczowa, znajduj¹ca siê niegdy bez w¹tpienia
u podstawy arkady têczowej, musia³a zostaæ usuniêta podczas której z nowo¿ytnych modernizacji wnêtrza.
695
Tego rodzaju rozwi¹zania powszechne by³y w kocio³ach drewnianych wznoszonych ju¿ od koñca XV stulecia. Jedna z najpiêkniejszych realizacji, w postaci profilowanych belek parapetu chóru muzycznego, zachowa³a siê do
dzi w drewnianym kociele w Iwkowej, z ostatniej æw. XV wieku, por. R. Brykowski, Drewniana architektura kocielna
w Ma³opolsce XV wieku, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk-£ód 1981, s. 160-161, il. 205.
696
Tomkowicz ma tu na myli portal umieszczony w cianie zachodniej. Specyfika polskich redniowiecznych
kocio³ów drewnianych polega jednak na tym, i¿ wejcia g³ówne (najczêciej szersze i bardziej ozdobne) lokalizowane
by³y czêsto nie na osi zachodniej, lecz w elewacji po³udniowej. Koció³ w Wilkowisku, z ozdobnym portalem schodkowych umieszczonym w cianie po³udniowej, by³y najpewniej takim w³anie przyk³adem.
697
Chodzi tu zapewne o portal wejcia po³udniowego.
698
Ryszard Brykowski uwa¿a, i¿ portali schodkowych wykonanych w drewnie znanych jest zaledwie szeæ.
Dwa w kociele w Jadownikach Podgórnych z 1465 roku (zburzonym ok. roku 1910), dwa w kociele w Skrzyszowie
z 1517 roku (zachowane) oraz dwa w kociele w Szynwa³dzie z 1555 roku (zburzonym ok. roku 1918), por. Brykowski,
Drewniana architektura kocielna , s. 166-167, il. 177-181. Do tej liczby (za Tomkowiczem) dodaæ nale¿y jeszcze
portal po³udniowy kocio³a w Wilkowisku, zapewne z ok. 1520 roku. Dziêki Tomkowiczowi wiemy tak¿e, i¿ w prezbiterium drewnianego kocio³a w Ko³aczycach w Jasielskiem (zburzonym ok. 1903 roku) dwa okna [ ] umieszczone
wysoko, maj¹ obramienia gotycko profilowane i wykrawane w zêby, roboty starannej, przypominaj¹ kamienne obramienia zw. D³ugoszowemi, por. £opatkiewiczowie 2001, s. 43.
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O b r a z y . W w. o³tarzu obraz: M. Boska, P. Jezus, . Katarzyna i . Jan Chrzc.; malowanie
XVI w. na drzewie699, przemalowane ca³kowicie i licho, tylko rysunek zosta³700.
 . Anna Samotrzecia, obraz na drzewie, zawieszony nad drzwiami do zakrystyi w prezbiteryum. Siedzenie . Anny otacza malowana boazerya, t³o z³ocone wyt³aczane we
wzór granatu701. Wiek XVI, szpetnie przemalowane.
 Dwa obrazy na drzewie zawieszone na cianie pod chórem muzycznym. 1) . Stanis³aw
i drugi biskup (mo¿e . Wojciech; wed³ug tradycyi têdy przechodzi³ do Wêgier)702;
2) . Micha³ (?); anio³ z mieczem w rêku trzyma wagê, na jednej szali dusza ludzka,
na drugiej siedzi dyabe³ z kamieniem m³yñskim703. Wiek XVI.
 Obraz wiêkszy od poprzednich704, po³o¿ony na organach: 4 niewiasty zgrupowane, wszystkie w koronach na g³owach: . Anna, M. Boska, . Katarzyna i czwarta klêcz¹ca705.
 Obraz S¹d ostateczny, zawieszony w kruchcie nad wejciem706. Malowanie na drzewie, kszta³t odcinku ko³a707. Bóg Ojciec siedzi na têczy708.
Tablica zauwa¿ona przez Tomkowicza w nastawie o³tarza g³ównego, z popularn¹ w pocz¹tkach XVI wieku
ikonograficzn¹ formu³¹ Sacra Conversatione, by³a pierwotnie rodkow¹ czêci¹ pónoredniowiecznego retabulum
o³tarza g³ównego. Za funkcj¹ imago principalis przemawia tu zw³aszcza obecnoæ w. Katarzyny, patronki kocio³a
w Wilkowisku.
700
Obraz sp³on¹³ zapewne wraz z nowo¿ytn¹ nastaw¹ o³tarza g³ównego, podczas po¿aru kocio³a w 1916 r.
701
Tablica przepad³a najpewniej podczas po¿aru wi¹tyni. Na podstawie przytoczonych tu szczegó³ów ikonograficznych nie mo¿na mieæ pewnoci, czy Tomkowicz istotnie widzia³ w Wilkowisku obraz w. Anny Samotrzeæ, czy
te¿ zredukowany do piêciu postaci, bardzo popularny w 1 po³. XVI wieku, obraz Rodziny Marii, w którym usadowione
na tronie postacie w. Anny, Matki Boskiej i Dzieci¹tka Jezus dope³niane by³y usytuowanymi za zapleckiem tronu
wizerunkami . Joachima i Józefa. Zaginiona tablica by³a najpewniej górn¹ kwater¹ prawego skrzyd³a tryptyku, którego obraz rodkowy Tomkowicz zasta³ jeszcze w nastawie o³tarza g³ównego. Na podstawie przedstawieñ na rewersach
trzech innych zachowanych kwater skrzyd³owych, domylaæ siê mo¿emy, ¿e na rewersie tablicy ukazano scenê Koronowania Cierniem.
702
Tablica o wym. 95 x 80 cm, bêd¹ca pierwotnie doln¹ kwater¹ skrzyd³a prawego, trafi³a do zbiorów Muzeum
Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 1463. Na jej rewersie znajduje siê scena Ukrzy¿owania.
703
Tablica o wym. 95 x 80 cm, z interesuj¹cym przedstawieniem w. Micha³a Archanio³a, bêd¹ca pierwotnie
górn¹ kwater¹ skrzyd³a lewego, trafi³a do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 1463. Na jej
rewersie znajduje siê scena Biczowania Chrystusa.
704
Obraz trafi³ do zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, MDT nr inw. 1463. W rzeczywistoci jednak
tablica ta nie jest wiêksza od poprzednich. Jej wymiar wraz z ram¹ wynosi 95 x 80 cm. Tomkowicz nie ogl¹da³ wskazanych kwater równoczenie i nie mia³ wiêc mo¿liwoci bezporedniego porównania ich wymiarów. St¹d jego sugestia,
i¿ tablica odnaleziona przez niego na chórze muzycznym (le¿¹ca na organach), by³a wiêksza od pozosta³ych.
705
Tomkowicz ogl¹da³ tablicê w warunkach terenowych, byæ mo¿e w bardzo s³abym owietleniu, dlatego te¿
pomyli³ siê w rozpoznaniu ikonograficznym. W rzeczywistoci na awersie tablicy przedstawiono wizerunek w. Zofii
z trzema córkami, za na jej rewersie scenê Upadku pod krzy¿em. Scena rewersu pozwala domylaæ siê, i¿ by³a to
kwatera dolna lewego skrzyd³a tryptyku.
706
Obraz ten sp³on¹³ zapewne podczas po¿aru kocio³a w roku 1916.
707
Wskazany tu kszta³t tablicy pozwala mieæ pewnoæ, i¿ pierwotnie pe³ni³a ona funkcjê pó³kolistego zwieñczenia rodkowej tablicy tryptyku. By³a ona zatem podobna do zwieñczeñ o³tarzowych znanych choæby z dzie³ Mistrza
Tryptyku z Szyku (np. tryptyk w Przydonicy, zob. Gadomski 1995, il. 163-164), zw³aszcza za pónych prac warsztatu
Mistrza Tryptyku z Wójtowej (np. tryptyk z Korzennej oraz destrukty nastaw o³tarzowych z Szerzyn, czy z Wo³owca,
zob. Gadomski 1995, il. 205, 213, 217).
708
Pomy³ka Tomkowicza, oczywicie chodzi tu nie o Boga Ojca lecz Chrystusa, wystêpuj¹cego zawsze w tego
typu scenach. Przedstawienie S¹du Ostatecznego, które badacz ten ogl¹da³ w roku 1891 we wnêtrzu kocio³a w Wilkowisku, zdaje siê byæ ca³kowicie odosobnionym tematem ikonograficznym w ma³opolskim malarstwie tablicowym
1 po³. XVI wieku. Sytuacja taka mo¿e byæ jednak spowodowana zaginiêciem wiêkszoci tablic ze zwieñczeñ o³tarzowych, w których to spodziewaæ by siê mo¿na tego typu kompozycji.
699
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Wszystkie powy¿sze obrazy s¹ zapewne czêciami, choæ niekompletnemi tryptyku709.
Wymiary ich to przypuszczenie potwierdzaj¹710.
Ornat ca³y jednostajnie haftowany: na srebrnem tle kwiaty jedwabne kolorowe. Haft
p³aski, bardzo piêkny i artystyczny; niedawno dobrze odrestaurowany711.
Dawny opis. Koció³ czêciowo jod³owy, czêciowo dêbowy712, zewn¹trz podobny do Jod³ownika. Aktu
erekcyi nie ma. Metryki od 1609 r.*. Wewn¹trz w prezbiteryum pu³ap w czworoboki niegdy malowane
piêknie u³o¿ony713. Przy drzwiach zakrystyi h. Odrow¹¿**. W o³tarzu w. . Katarzyna bizancka i taki¿
* Tych metryk w r. 1891 ju¿ nie znalaz³em i nic o nich nie wiedziano na miejscu.
** Zapewne jako herb Cystersów mogilskich (patrz wy¿ej daty z dziejów wsi).
709
Tomkowicz ma tu zupe³n¹ racjê. Istotnie ogl¹dane przez niego tablice stanowi³y rozproszone elementy nastawy o³tarza g³ównego, z lat dwudziestych lub trzydziestych XVI wieku. Z opisanych tu elementów przetrwa³y jedynie
trzy kwatery skrzyd³owe, które w niewiadomym czasie trafi³y do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. W zbiorach tego
Muzeum, znajduje siê ponadto (przez Tomkowicza nie zauwa¿ona) tablica z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy,
pochodz¹ca z kocio³a w Wilkowisku, MDT nr inw. 46, stanowi¹ca przyciêt¹ nieco po bokach pozosta³oæ predelli tej
samej nastawy o³tarzowej. Zob. Czêæ ilustracyjna, il. 172.

Na podstawie znanych wymiarów kwater skrzyd³owych ustaliæ mo¿na w przybli¿eniu wielkoæ zarówno tablicy rodkowej, jak i ca³ej nastawy o³tarzowej. Skrzyd³a (wraz z ram¹) posiada³y wymiar 190 x 80 cm, zatem tablica
rodkowa (wraz z ram¹) musia³a posiadaæ w przybli¿eniu rozmiary: 190 x 160 cm. W tej sytuacji wielkoæ nastawy
otwartej (bez predelli i zwieñczenia) mog³a wynosiæ ok. 190 x 320 cm.
711
Ornat ten przetrwa³ do naszych czasów. Prócz niego w kociele zachowa³ siê jeszcze ornat czerwony, uszyty
z tkanin pochodz¹cych z XVIII i XIX wieku, por. Kornecki 1972, s. 570.
712
£epkowski ma tu raczej na myli wykonane z drewna dêbowego wêgary i nadpro¿a portali. ciany zrêbowe
wykonane by³y zapewne z (najbardziej popularnego w ciesielstwie pónego redniowiecza) drewna jod³owego.
713
Prezbiterium zdobi³ bez w¹tpienia strop kasetonowy. Na podstawie lakonicznego opisu £epkowskiego nie
mo¿na mieæ pewnoci czy podzia³y kasetonów by³y malowane na p³askim deskowaniu stropu, czy te¿ malowane pola
710
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piêknej roboty ma³y obrazek. Na drzwiach g³ównych pisane farb¹: Hec......... A. fabricata est ad laudem
et honorem Deo trino et uno (s.) ac beate Katerinae A. D. 1521.... 8br. Renovatio ostium (s.) p. Albertum
Blandidam.
W zakrystyi bizanckie podo³tarze (?) póne714. Dzwony z r. 1646 i 1559715 (£epkowskiego noty rêkop.
z r. 1851).

kasetonów wydzielone by³y (przymocowanymi do p³askiego deskowania stropu) profilowanymi listwami, jak to ma
miejsce np. w pónoredniowiecznych kocio³ach drewnianych w Przydonicy, Podolu czy Trzcinicy.
714
Byæ mo¿e £epkowski ma tu na myli predellê o³tarzow¹ ze scen¹ Ostatniej Wieczerzy, zachowan¹ w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.
715
Szyd³owski nie rejestruje ¿adnego zabytkowego dzwonu z kocio³a w Wilkowisku. Byæ mo¿e zosta³y one
zniszczone podczas po¿aru kocio³a w roku 1916, lub (co bardziej prawdopodobnej) przesta³y istnieæ ju¿ wczeniej.
O ich wystêpowaniu nic ju¿ bowiem nie wspomina Tomkowicz. Dzwony w kociele w Wilkowisku, pochodz¹ce rzekomo z 1559 i 1649 roku, zapewne za £epkowskim wzmiankuje Dutkiewicz, por. KZS 1951, s. 20. Jak uda³o siê jednak
ustaliæ, dwa dzwony o imionach Leon i Andrzej, zawieszone do dzi na wie¿y-dzwonnicy kocielnej, zosta³y odlane
odpowiednio w 1927 i 1946 roku u Karola Schwabego w Bia³ej.
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1

Kalendarium objazdów terenowych Stanis³awa Tomkowicza
po zabytkach powiatu limanowskiego w latach 1891-1910

alfabetycznie
Góra w. Jana
Jod³ownik
Kamienica
Kamionka Ma³a
Kanina
Kasina Wielka
Limanowa
£ososina Górna
£ukowica
Mêcina
Mszana Dolna
Niedwied
Niedwied
Olszówka
Pisarzowa
Przyszowa
Rybie Nowe
Skrzydlna
Skrzydlna
Skrzydlna
S³opnice Królew.
Szczyrzyc
Szyk
Tymbark
Ujanowice
Wilkowisko

1891
13 wrzenia 1895
30 lipca 1895
22 sierpnia 1895
3 sierpnia 1895
14 wrzenia 1895
3 sierpnia 1895
13 wrzenia 1895
1 sierpnia 1895
14 wrzenia 1893
27 sierpnia 1895
27 sierpnia 1895
2 sierpnia 1910
27 sierpnia 1895
23 sierpnia 1895
3 sierpnia 1895
12 wrzenia 1895
16 wrzenia 1891
7 kwietnia 1892
14 wrzenia 1895
12 wrzenia 1895
1891
17 wrzenia 1891
13 wrzenia 1895
21 sierpnia 1895
16 wrzenia 1891

chronologicznie
1891
1891
16 wrzenia 1891
16 wrzenia 1891
17 wrzenia 1891
7 kwietnia 1892
14 wrzenia 1893
30 lipca 1895
1 sierpnia 1895
3 sierpnia 1895
3 sierpnia 1895
3 sierpnia 1895
21 sierpnia 1895
22 sierpnia 1895
23 sierpnia 1895
27 sierpnia 1895
27 sierpnia 1895
27 sierpnia 1895
12 wrzenia 1895
12 wrzenia 1895
13 wrzenia 1895
13 wrzenia 1895
13 wrzenia 1895
14 wrzenia 1895
14 wrzenia 1895
2 sierpnia 1910

roda
roda
czwartek
czwartek
czwartek
wtorek
czwartek
sobota
sobota
sobota
roda
czwartek
pi¹tek
wtorek
wtorek
wtorek
czwartek
czwartek
pi¹tek
pi¹tek
pi¹tek
sobota
sobota
wtorek

Góra w. Jana
Szczyrzyc
Skrzydlna
Wilkowisko
Szyk
Skrzydlna
Mêcina
Kamienica
£ukowica
Kanina
Limanowa
Przyszowa
Ujanowice
Kamionka Ma³a
Pisarzowa
Mszana Dolna
Niedwied
Olszówka
Rybie Nowe
S³opnice Królew.
Jod³ownik
£ososina Górna
Tymbark
Kasina Wielka
Skrzydlna
Niedwied
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2
Rêkopimienne notaty terenowe z badañ inwentaryzacyjnych
zabytków powiatu limanowskiego w okresie miêdzywojennym

2a
Rêkopimienne notaty terenowe dr Tadeusza Dobrowolskiego, sporz¹dzone w Jod³owniku w maju 1923
Piêæ arkuszy g³adkiego, po¿ó³k³ego papieru, zapisanego jednostronnie pismem rêcznym, czarnym atramentem. W prawym górnym rogu pierwszej stronicy dopisek o³ówkiem: Maj. 1923. Niektóre s³owa w rêkopisie podkrelone czerwon¹ kredk¹. Miêdzy notatkami szeæ rysunków pogl¹dowych, wykonanych piórem, numerowanych Fig. 1-6.
Archiwalium w teczce: Jod³ownik. Koció³  mat. archiwalne, WUOZwNS, nr inw. 2950.

Maj. 1923.

(inwentaryz. Dr T. Szyd³owski
maj r. 1923.)

Jod³ownik (pow. limanowski)
Koció³ p. wezw. Narodzenia N. P. Marji.
Koció³ pochodzi z r. 1585, fundacji Przec³awa Niewiarowskiego. Budynek drewniany sk³ada siê z wie¿y
(dzwonnicy) i nawy przechodz¹cej w prezbiterjum, wê¿sze od nawy, zakoñczone po³ow¹ omioboku.
Wie¿ê powi¹zano na s³up,  nawê zbudowano na zr¹b. Od pó³nocy przylega do prezbit.  zakrystja. Dzwonnica o cianach zwê¿aj¹cych siê ku górze, pochy³ych, dwiga gór¹ hurdycjê (piêterko) nakryte dachem czterospadowym 
dzisiaj pobitym blach¹ (dawniej gontem). Koció³ poza tem pokryty jest gontem. Gonty kalenicy s¹ wyrzynane: Fig. 1.
Nad têcz¹ (prawie) wznosi siê sygnaturka, która mimo niedawnej gruntownej restauracji zachowa³a kszta³t stary. Nad wejciem g³ównem, umieszczonym od zachodu
w dzwonnicy, przyczepiono do ciany siod³owy daszek. 
Architektura wnêtrza nie odznacza siê niczem, co by zas³ugiwa³o na zbytni¹ uwagê.
Do produktów lud. ciesio³ki nale¿¹ dwa s³upy podpieraj¹ce chór muzyczny, o bazie
i kapitelu kostkowym, fig. 2.
Inwentarz zabytków:
1) Na parapecie muz. chóru poprzybijano listowia pozwijane, bardzo bujne  nosz¹ce cechê baroku. Pochodz¹ ze starych organów z kocio³a cysterskiego w niedalekim Szczyrzycu.
2) Pod chórem muzycznem wisz¹ dwa obrazy  bez wiêkszej wartoci artystycznej (wymiarów prostok¹tnych), ka¿den z nich ujmuje temat wymalowan¹ eliptyczn¹ ram¹ kartuszow¹ ozdobion¹ polnemi kwiata148

mi, - w której (w jednym obrazie) wyobra¿ono dzieci¹tko Jezus, (w drugim obrazie) N. P. Marjê z dzieci¹tkiem. W. XVIII (?).
3) Obok chóru muz. zamieszczono rednich rozmiarów obraz  olej na p³ótnie przedst. . Tomasza z Akwinu
 i Anio³a nad nim. Z boku na stole luny papier, inkaust i pióro. Obok wiêtego wyobra¿onego w pozycji
klêcz¹cej le¿y pastora³. Ca³oæ ujêta w eliptyczn¹ ramê z napisem. W lewym naro¿niku obrazu widaæ
anielskie g³ówki. Malowid³o wprawdzie naiwne, ale nienajgorsze (w. XVII. ?)
Pod tym obrazem wisi 
4) Obraz oprawiony w elipt. (prawie okr¹g³¹) ramê  olej na p³ótnie przedst. . Jana Chrzciciela z barankiem. wiêty trzyma krzy¿ z chor¹gwi¹ (raczej wstêg¹) z napisem: Ecce Agnus Dei. (obraz bardzo
przeciêtny.) w. XVII ? [skrelone przez autora]
5) W nawie kocio³a równie¿ (na cianie pó³nocnej) znajduje siê teza odbita na at³asie z r. 1765. z napisem: ... Ales vere coeli volucris .......... decus Perillustris Magnifici ac Generosi Domini Dei Josephi de
Krempa wiêcicki... etc. Anno Domini 1765 die 13 Maji. Teza (nad 1 m. wysok.) przedstawia Pana Jezusa
w niebieskiej chwale otoczonego Anio³ami. Figury narysowane doskonale, o modelunku miêkkim, dyskretnym wiat³ocieniem stanowi¹ ca³oæ artystyczn¹.
6) Równie¿ do ciany pó³nocnej przylega tryptyk, który pierwotnie by³ zapewne pomieszczony w jednym
z bocznych o³tarzy, jako retabulum.
Tryptyk sk³ada siê z czêci górnej i dolnej, która sk³ada siê ze rodkowej i dwóch skrzyde³ osadzonych na
zawiasach. Obraz szczytowy oprawiony jest w ramê stylu renes. fig. 3.

Malowany na desce powleczonej cienk¹ warstw¹ kredowego gruntu. Technika: tempera  i laser. olej.
Treæ 1) obrazu górnego interes. pod wzglêdem ikonograf. przedstawia Boga Ojca trzymaj¹cego na kolanach cia³o Syna swego (rodzaj Piety). Po dwu stronach tej grupy rodkowej  wyobra¿ono po dwóch
anio³ów z insygniami mêki (krzy¿, g¹bka na w³óczni).
2) Czêæ rodkowa  przedstawia Koronacjê N. P. Marji. Obraz w ramie prostok¹tnej zamyka siê
gór¹ pó³kolem  a w powsta³ych st¹d naro¿nikach pomieszczono t³oczon¹ ok³adkê t³a  wygniatan¹ w listowia. Poz³ocono równie¿ aureolê wiêtych. M. Boska ma cechy redniow.  Czo³o np. bardzo wypuk³e 
podobnie, jak i postaæ Boga Ojca i Syna (te w mniejszym stopniu). Do³em anio³owie o cia³ach pe³nych,
muskularnych (g³owy gorsze). Dwóch podtrzymuje sierp ksiê¿yca umieszczony pod nogami Marji, dwóch
gra na lutni i tr¹bce.
3) Skrzyd³o lewe przedst.
a) Ofiarowanie go³êbicy
b) Chrzest P. Jezusa (tu na uwagê zas³uguje traktowanie cia³ nagich  masywnych)
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4) Skrzyd³o prawe
c) Cud w Kanie
d) Ma³y Chrystus w wi¹tyni (w momencie, w którym znajduje go Marja)
Z lewej strony czêci rodk. zachowa³ siê lad napisu: Eum fecit (sic) potentiam in Brachio tuo Dispersit
Superlios. Malowanie drugorzêdne. Niektóre szczegó³y s³abe, inne lepsze. Niele malow. cia³a.
Technika, determinacja, masywnoæ cia³, forma dzbanów renes. w Kanie i s³u¿¹cy w prostej renes. szacie
 wszystko wskazuje na w. XVI.ty. Koció³ fund. w r. 1585. Tryptyk zatem mo¿e z koñca w. XVItego.
7) Nad ambon¹ wisi obraz w. Franciszek (?) z krucyfiksem w ramie elipt. mal. olejno, doæ dobry.
8) W g³ównym o³tarzu: M. Boska z dzieci¹tkiem (na p³ótnie które naklejono na deskê) w sukience srebrnej haft. w kwiaty (w. XVI?)  prawdopod. kopia z M. Boskiej cudownej u Dominikanów w Krakowie.
9) Na cianie po³udn. nawy  portret Niewiarowskiego Przec³awa, naturalnej wielkoci. Ubrany w czerwony ¿upan, deljê szamerowan¹ sznurami, w ¿ó³tych butach z cholewami  opar³ praw¹ d³oñ o stó³  lew¹
z³o¿y³ na rêkojeci karabeli schowanej pod delj¹.
Przystrzy¿ona broda, (niezbyt obfite w¹sy opuszczone na dó³), wysokie czo³o, rozumne spojrzenie 
wreszcie kostjum upodobniaj¹ fundatora kocio³a do Stef. Batorego. (2ga po³. w. XVIgo)
10) ciany kocio³a pokrywa polichromja wyblak³a, bardzo zniszczona. Przemalowana niezdarnie w prezbiterjum, zachowa³a siê w szacie pierwotnej (lecz prawie niewidocznej) w nawie. Tutaj widaæ piêkne
rokokowe obramienia kartuszowe barwione seledynem gór¹. wiêtych w kartuszach np. . Wincentego,
. Piotra, papie¿a Benedykta XIIIgo, Piusa Xgo i td. i na pu³apie Koronacjê N. P. Marji.
Malowid³a prze¿arte wilgoci¹ pozosta³y tylko w ogólnych zarysach. (z w. XVIII)
11) Na bocznym ( z prawej str.) o³tarzu znajduje siê Relikwiarz (przerobiony z monstrancji)? z blachy
posrebrzanej i poz³acanej  o formie bardzo prostej. Czêæ górn¹ stanowi¹ ob³oki i wy³aniaj¹ce siê z nich
promienie. Podstawê eliptyczn¹ zdobi ornament rokokowy (w. XVIII.)
12) Relikwiarz (z koci¹ . Damiana) w formie rêki z drzewa posrebrzanego (mo¿e z w. XVIIIgo)
W zakrystji znajduje siê kilka obrazów:
13) w. Miko³aj (olej na p³ótnie) scena znana z ¿ycia wiêtego (wyratow. trzech m³odzieñców) wyobra¿aj¹ tu trzej nadzy m³odzieñcy siedz¹cy w balji: obraz s³aby. (w. XVIII)?
14) Dzieci¹tko Jezus depc¹ce smoka i kociotrupa. Wokó³ kwiaty i krzew polnej ró¿y. Obraz tkwi w ramie drewnianej malowanej we wstêgi i kwiaty (materia³em  p³ótno naklejone na deskê  farby olej.). Obraz s³aby, lecz interesuj¹cy (w. XVII?)
15) Katalog Bractwa Ró¿añcowego (papier naklejony na deskê) z r. 1731go.
Dooko³a prostok¹tnej karty rozwijaj¹ce siê temper¹ malowane kwiaty (s³oneczniki, tulipany) bardzo ³adne.
16) W dzwonnicy ko³o drzwi wprowadzaj¹cych do nawy stoi kropielnica z piaskowca, pozbawiona w zupe³noci ozdób, forma nale¿¹ca do gotyku (fig. 4.)  prawdopodob. z w. XVIgo.
17) Na dzwonnicy znajduj¹ siê dwa dzwony:
dzwon mniejszy z legend¹:
Generosus D Preclaus Niewiarowski de Niewiarów
(1590.)
i tarcza herbowna (fig. 5) Pó³kozic
(patrz: Dzwony starodawne, T. Szyd³owski, Krak. 1922.)
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18) Dzwon wiêkszy ma legendê: Ecclesia Jodlowicensis lost co.stien fudit anno
164Z.  i tarcza herbow. (fig. 6.) z monogramem.

2b
Rêkopimienne notaty terenowe Bogdana Tretera, sporz¹dzone w kociele s³opnickim 7 wrzenia 1933

Arkusz kratkowanego, po¿ó³k³ego papieru, zapisanego jednostronnie pismem rêcznym, atramentem czarnym (wypisy T. Dobrowolskiego z Teki Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej) i niebieskim (B. Treter). W lewym górnym rogu dopisek o³ówkiem: Limanowa. Obok niebiesk¹ kredk¹: S³opnica Królewska. Niektóre s³owa w rêkopisie
T. Dobrowolskiego podkrelone kredk¹ czerwon¹. Miêdzy notatkami Tretera dwa jego rysunki piórem, z przekrojami
kocio³a.
Archiwalium w teczce: S³opnice. Koció³  wypisy archiwalne 1933 r., WUOZwNS, nr inw. 526.

Koció³ kryty blach¹, szalowany pionowo deskami z listwami.
Wie¿y niema, tylko przedsionek. Wewn. malowania sprzed ±50
lat, brzydka. Piêkny o³tarz g³. z³ocony, t³a zgaszone niebieskie.
Boczne uskoki nawy na prostych s³upach wsparte  têcza prosta (ca³y otwór wolny). Belka têczy na wysokoci bocznych
stropów nawy. Wspólna kalenica.

Wi¹zanie dachu.
Wi¹zanie dachu
polskie, wzmocnione ko³kami, o g³ówkach piêknie fazowanych.
W przysionku zakrystji skrzynia ¿elazna (tamy) maj¹ca wieko
z bardzo przemylnym mechanizmem  12 zamkach. Dziedziniec kocielny ujêty jest murkiem z kamienia luno u³o¿onego, niespojonego zapraw¹, p³askiego. Przy
ogrodzeniu 3 cenne jesiony1, ponad 4 m. obwodu.
(B. Treter, 7. 9. 1933).

1

We wrzeniu 2007 roku drzew tych ju¿ nie by³o w obejciu kocio³a s³opnickiego.
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2c
Pismo Urzêdu Parafialnego w Niedwiedziu do Wojewódzkiego Oddzia³u Sztuki i Kultury w Krakowie,
17 padziernika 1927.

Arkusz liniowanego papieru listowego, zapisany jednostronnie pismem rêcznym, czarnym atramentem. U góry
czerwon¹ kredk¹ dekretacja: Tr/odz. szt. [Treter Oddzia³ Sztuki].
Archiwalium w teczce: Niedwied. Koció³ - wypisy archiwalne, opis kocio³a z 1927 r., WUOZwNS, nr inw. 319.

Urz¹d parafialny
w Niedwiedziu
L. 295

Niedwied dnia 17 padziernika 1927

Do
Wysokiego Województwa
(Oddzia³ Sztuki i Kultury)
w Krakowie!
W uprzejmej odpowiedzi na cenne pismo z dnia 1.X. 927 L. 143 O. szt. donoszê: Koció³ parafialny w Niedwiedziu wybudowano z drzewa jod³owego 1695 r.; obejmuje 20 metrów d³ugoci, 9 m. szerokoci w prezbiterjum, a w nawie 12 m sz. i 9 metr. wysokoci. Oko³o 1850 dobudowano drewnian¹ wie¿ê,
25-30 metr. wysok¹ i z pó³nocnej strony dobudowano oko³o 1865 r. kaplicê z kamienia rzecznego w stylu
zupe³nie odmiennym, bo z wielk¹ kopu³¹ w porodku; przez tê dobudowê zeszpecono w niemo¿liwy
sposób zewnêtrzn¹ piêknoæ koció³ka. Szczyty wierzy [sic!], sygnaturki i kaplicy (kopu³a) kryte s¹ w 1898.
blach¹, ca³y za dach gontem; wokó³ kocio³a, prócz kaplicy znajduj¹ siê podsienia (sobótki), oko³o 2 m.
szerokoci: i babiniec; otoczony jest murem z kamienia i bardzo staremi lipami, w murze 4 kapliczki
(4 ewangelistów) i 14 obrazów Drogi Krzy¿owej.
Wewn¹trz koció³ odnowiono 1925 r. przez pomalowanie cian i 3ech bocznych o³tarzy. Wielki
o³tarz okaza³y w stylu renesansowym bardzo silnie zniszczony, boczne w doæ dobrym stanie. Okna
zwyczajne, szk³o bia³e 5 z po³udniowej strony, jedno z pó³nocnej; posadzka cementowa, z kostek. Cennych
rzeczy antyków niema ¿adnych. Organ nowy 10 g³osowy z firmy Rojer, sprawiony w 1925 r. Wewn¹trz
urz¹dzenie kocio³a bardzo skromne; w kaplicy dwie tablice pami¹tkowe w murze. Poniewa¿ kaplica
budowana jest znacznie póniej, przeto poziom jej jest wy¿szy tak, ¿e z kocio³a wejcie prowadzi po
6ciu stopniach cementowych. Z obrazów o³tarzowych wymieniæ nale¿y w. Sebastjana i w. Rodziny
w betanni [sic!], w. Antoni i w. Franciszek z Asy¿u, oraz obraz Matki Boskiej malowany na drzewie,
oraz Zwiastowanie N. M. Pannie, z dat¹ 1725.
Jednem s³owem prawdziwie ubo¿uchny wiejski koció³ek mo¿e i stylowy (oprócz kaplicy), nie
z nadzwyczajn¹ [sic!] historj¹.
Ks. Franciszek Baradziej [?]
proboszcz
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Korespondencja konserwatorska Stanis³awa Tomkowicza

3a
List ks. Ernesta Christa, proboszcza w Ujanowicach, z 17 kwietnia 1896 roku

Arkusz pr¹¿kowanego papieru listowego, z³o¿ony na pó³, trzy kolejne stronice zapisane pismem rêcznym, czarnym
atramentem.
Biblioteka Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie, sygn. rkps MNK 609.

Wielmo¿ny Panie Doktorze
Dobrodzieju!
Omielony uprzejmoci¹ i ³ask¹ Wielmo¿nego Pana Doktora Dobrodzieja, udajê siê do Niego z nastêpuj¹c¹ prob¹: Wed³ug ³askawie udzielonej mi rady, kilkakrotnie udawa³em siê do Nowego S¹cza, aby
tam osobicie porozumieæ siê i prosiæ Wgo Pana Architekta Knausa, o poradê, jak mam siê zabraæ do
dalszej restauracyi kocio³a naszego. 
Nie uda³o mi siê jednak zastaæ Pana Knausa w S¹czu, i ostatecznie zmuszony by³em listownie
z prob¹ moj¹ wyst¹piæ. Mniej wiêcej przed miesi¹cem, napisa³em do Niego list rekomendowany (ul. w.
Sebastyana Nr 18), w którym przedstawi³em dok³adnie probê nasz¹, prosi³em, aby w tym celu, raczy³ tu
kiedy w kwietniu lub maju z Nowego S¹cza przybyæ, a oprócz tego, abym nie znalaz³ siê w przykrym
po³o¿eniu, prosi³em uprzejmie, by raczy³ ³askawie oznaczyæ, ile bêdziemy Mu winni za jego fatygê.  Nie
wiem czy siê tem obrazi³, lub mo¿e jest tak zajêtym, ¿e odpowiedzieæ niema czasu, doæ ¿e odpowiedzi
¿adnej dotychczas nie otrzyma³em.
Omielam siê tedy najuni¿eniej prosiæ Wielmo¿nego Pana Doktora Dobrodzieja, aby, je¿eliby siê
nadarzy³a po temu jaka sposobnoæ, raczy³ ³askawie wstawiæ siê za nami do tego Pana, i probê nasz¹
raczy³ ³askawie poprzeæ. 
Przepraszam najmocniej, ¿e omieli³em siê Wielmo¿nego Pana Doktora Dobrodzieja t¹ spraw¹
trudziæ, i za³¹czam wyrazy mego g³êbokiego powa¿ania, z jakim zawsze dla Niego pozostajê.

Ujanowice
17go Kwietnia 1896.

ks. Ernest Christ
Proboszcz w Ujanowicach
o.p. Limanowa. 
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9. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, tablicowy obraz Zwiastowanie z Jod³ownika (niegdy epitafium Arnolfa Tedaldiego w kociele dominikanów w Krakowie), obecnie w MDT. Fot. A. Bochnaka z roku 1926

166

10. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, tablicowy obraz Chrystusa Frasobliwego z Matk¹ Bosk¹, . Janem
Ewangelist¹, Janem Chrzcicielem, Andrzejem oraz dwoma donatorami herbu Ogoñczyk (od koñca XIX wieku
w klasztorze cystersów w Szczyrzycu). Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950

11. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, portret Przec³awa Niewiarowskiego. Fot. S. Tomkowicza z 14 wrzenia 1895

167

12. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, klasycystyczna chrzcielnica kamienna (nie zachowana). Fot. W. Demetrykiewicza z roku ok. 1900

168

13. Kamienica  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1931), widok od pó³nocnego zachodu. Fot. z roku
ok. 1930

169

170

14. Kamienica  dawny pa³ac Marsza³kowiczów, widok od frontu. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950

15. Kamionka Ma³a  koció³ parafialny, widok od zachodu. Fot. J. ¯arneckiego sprzed roku 1939

171
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(obecnie w MDT). Fot. J. Langdy z roku 1956

173
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Fot. J. Langdy z roku 1956
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Fot. A. Bochnaka z roku 1928
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64. Mszana Dolna  widok dawnego za³o¿enia kocielno-plebañskiego, stan z pocz¹tku wieku XIX, wg Darstellungen

Kronbacha

65. Mszana Dolna  nowy koció³ parafialny, widok od pó³nocnego wschodu. Pocztówka z roku ok. 1920

220

66. Mszana Dolna  kapliczka szafkowa. Rys. z roku 1906 ze zbiorów S. Udzieli

221

67. Mszana Dolna  kapliczka szafkowa. Rys. z roku 1906 ze zbiorów S. Udzieli
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Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947

226

72. Niedwied  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1992), widok ogólny wnêtrza. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947

227

73. Niedwied  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1992), p³askorzebione antependium o³tarza
bocznego. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947

228

229

74. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993), widok od po³udniowego wschodu, przy prezbiterium soboty usuniête ok. roku 1922.
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podwie¿owej, z kilkustrefow¹ scen¹ Nauka umierania chrzecijañskiego. Fot. z pocz¹tku wieku XX

240

86. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993), malowid³a ornamentalne na stropie kruchty
podwie¿owej. Fot. z pocz¹tku wieku XX
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87. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993), barokowy obraz Wizja w. Ludgardy (?).
Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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88. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993), obraz w. Katarzyny z koñca
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93. Przyszowa  dawny koció³ parafialny (zburzony w roku 1907), widok od po³udnia. Fot. S. Udzieli z roku 1900
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Fot. L. Lepszego z roku 1907
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97. Przyszowa  dawny koció³ parafialny (zburzony w roku 1907) widok od pó³nocy na murowan¹ zakrystiê i kaplicê Matki Boskiej.
Fot. L. Lepszego z roku 1907
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98. Przyszowa  dawny koció³ parafialny (zburzony w roku 1907) widok od pó³nocy na murowan¹ zakrystiê i kaplicê Matki Boskiej i wie¿êdzwonnicê. Fot. L. Lepszego z roku 1907
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99. Przyszowa  dawny koció³ parafialny (zburzony w roku 1907). Stan po zdemontowaniu wyposa¿enia,
widok z nawy na barokow¹ belkê têczow¹ (przeniesion¹ z kocio³a franciszkanów w Starym S¹czu). Widoczne stacje Drogi Krzy¿owej i tabernakulum. Fot. L. Lepszego z roku 1907
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100. Przyszowa  widok ogólny wsi od po³udniowego zachodu, w g³êbi nowy koció³ parafialny, wzniesiony w latach 1901-1906 wg proj. T. Talowskiego. Fot. z roku ok. 1930

101. Przyszowa  nowy koció³ parafialny, kamienna chrzcielnica przeniesiona z kocio³a starego.
Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947

256

102. Przyszowa  nowy koció³ parafialny, gotycka rzeba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem przeniesiona z kocio³a starego (obecnie w MDT). Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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103. Przyszowa  dwór rodziny ¯uk-Skarszewskich, widok od strony pó³nocno-zachodniej. Fot. z roku ok. 1930

104. Przyszowa  dawny drewniany lamus dworski (zburzony w pocz¹tkach wieku XX), widok elewacji
po³udniowej (?). Ryc. z roku 1878, repr. wg K³osy
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105. Przyszowa  dawny drewniany lamus dworski (zburzony w pocz¹tkach wieku XX), widok elewacji
wschodniej (?), poni¿ej zwymiarowany rzut poziomy. Rys. A. Gebauera z roku ok. 1900
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106. Rybie Nowe  koció³ parafialny, widok od zachodu. Fot. z roku ok. 1920
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107. Rybie Nowe  koció³ parafialny, widok od po³udniowego zachodu, miêdzy przyporami dawna kruchta drewniana, obecnie zast¹piona murowan¹.
Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950

108. Rybie Nowe  koció³ parafialny, rzut poziomy. Rys. sprzed roku 1939
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109. Rybie Nowe  koció³ parafialny, elewacja wschodnia. Rys. sprzed roku 1939
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110. Rybie Nowe  koció³ parafialny, przekrój poprzeczny przez nawê. Rys. sprzed roku 1939
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111. Rybie Nowe  koció³ parafialny, elewacja po³udniowa. Rys. sprzed roku 1939
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112. Rybie Nowe  koció³ parafialny, kamienny cios z herbem dru¿yna i dat¹ 1517 na przyporze po³udniowo-wschodniej prezbiterium.
Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950

113. Skrzydlna  dawny koció³ paraf., widok od pó³nocnego wschodu. Fot. J. Szablowskiego z roku 1939
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114. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, widok od pó³nocy. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950

115. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, widok od po³udniowego zachodu na murowane prezbiterium.
Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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116. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, kamienny portal do zakrystii. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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117. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, nagrobek Prokopa Pieni¹¿ka przy po³udniowej cianie
prezbiterium. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950
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118. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, barokowy feretron z rzeb¹ w. Barbary. Fot. J. E. Dutkiewicza
z roku 1947
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119. S³opnice Królewskie  koció³ paraf., manierystyczna nastawa o³tarza g³ównego (jeszcze z pónobarokowym zwieñczeniem i bramkami bocznymi), w strefie rodkowej pónogotycki obraz w typie Sacra Conversatione (w tle fragmenty nieistniej¹cej obecnie dekoracji malarskiej cian i stropu). Fot. z roku ok. 1950
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120. widnik  dawny dwór Walterów, widok na portyk frontowy i naro¿ny alkierz. Fot. z roku ok. 1930
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121. widnik  dawny dwór Walterów, widok elewacji frontowej. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950
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122. widnik  dawny dwór Walterów, widok elewacji ogrodowej. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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123. widnik  dawny dwór Walterów, widok elewacji ogrodowej. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950

124. widnik  dawny dwór Walterów, naro¿ny kominek z regencyjn¹ nastaw¹. Fot. z roku ok. 1930
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125 widnik  dawny dwór Walterów, drzwi p³ycinowe z kowalskimi okuciami. Fot. T. Stryjeñskiego z 1905
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126. widnik  dawny dwór Walterów, drzwi p³ycinowe z kowalskimi okuciami. Fot. T. Stryjeñskiego z 1905
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127. widnik  dawny dwór Walterów, Corpus iuris  obraz olejny na p³ótnie z rokokowej supraporty (obecnie w zbiorach MNS). Fot. T. Stryjeñskiego z roku 1905
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129. widnik  dawny dwór Walterów, obraz olejny na p³ótnie z rokokowej supraporty (obecnie w zbiorach MNS). Fot. T. Stryjeñskiego z roku 1905

128.widnik  dawny dwór Walterów, Melancholicus  obraz olejny na p³ótnie z rokokowej supraporty (obecnie w zbiorach MNS). Fot. T. Stryjeñskiego z roku 1905
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130. Szczyrzyc  klasztor cystersów, widok z pocz¹tku wieku XIX, wg Darstellungen

Kronbacha
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131. Szczyrzyc  klasztor cystersów, widok ogólny za³o¿enia od strony po³udniowej. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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132. Szczyrzyc  klasztor cystersów, widok od pó³nocnego zachodu na koció³, dziedziniec przed kocio³em oraz cianê szczytow¹ zachodniego
skrzyd³a klasztoru. Fot. z pocz¹tku wieku XX

133. Szczyrzyc  koció³ cystersów, widok od wschodu na prezbiterium i transept, z lewej fragment wschodniego skrzyd³a klasztoru. Fot. J. Szablowskiego z roku 1927
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134. Szczyrzyc  klasztor cystersów, rzut poziomy przyziemia. Rys. z pocz¹tku wieku XX
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135. Szczyrzyc  klasztor cystersów, rzut poziomy parteru. Rys. z roku ok. 1950
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136. Szczyrzyc  klasztor cystersów, rzut poziomy I pietra. Rys. z roku ok. 1950

137. Szczyrzyc  koció³ cystersów, widok od po³udniowego wschodu na prezbiterium i transept, z lewej
fragment wschodniego skrzyd³a klasztoru. Fot. J. Szablowskiego z roku 1927
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138. Szczyrzyc  klasztor cystersów, widok na barokow¹ bramê prowadz¹c¹ na dziedziniec przed fasad¹
kocio³a. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950
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139. Szczyrzyc  koció³ cystersów, manierystyczne drzwi w gotyckim portalu zachodnim
kocio³a. Fot. J. Szablowskiego z roku 1927
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140. Szczyrzyc  koció³ cystersów, wnêtrze prezbiterium. Fot. J. Szablowskiego z roku 1927
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141. Szczyrzyc  koció³ cystersów, widok ogólny wnêtrza i fragmenty secesyjnej dekoracji malarskiej Jana
Bukowskiego. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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142. Szczyrzyc  klasztor cystersów, pónogotycki obraz Ukrzy¿owanie. Fot. W. Gumu³y z roku ok. 1955
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143. Szczyrzyc  klasztor cystersów, gotycki obraz Matki Boskiej Anielskiej. Fot. z roku ok. 1930
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144. Szczyrzyc  klasztor cystersów, pónogotycki obraz Rodziny Marii (obecnie w MDT). Fot. sprzed 1939
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145. Szczyrzyc  klasztor cystersów, ornat bia³y z 2 po³. wieku XVII. Fot. I. Kriegera z roku ok. 1900
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146. Szczyrzyc  klasztor cystersów, infu³a opacka z arma Christi, 1 po³. wieku XVIII.
Fot. J. Szablowskiego z roku 1927
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147. Szyk  koció³ parafialny, widok od wschodu. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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148. Szyk  koció³ parafialny, widok od po³udniowego zachodu. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950
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149. Szyk  koció³ parafialny, elewacja pó³nocna. Rys sprzed roku 1939

150. Szyk  koció³ parafialny, przekrój poprzeczny. Rys sprzed roku 1939
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151. Szyk  koció³ parafialny, Matka Boska w s³oñce odziana  pónogotycki obraz w nastawie
o³tarza g³ównego, dawniej obraz rodkowy poliptyku (stan przed konserwacj¹ i usuniêciem sukienek).
Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950,
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152. Szyk  koció³ parafialny, w. Wawrzyniec  awers skrzyd³a poliptyku. Fot. J. Szablowskiego z 1936
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153. Szyk  koció³ parafialny, siedmiu (z czternastu) w. wspomo¿ycieli  awers skrzyd³a poliptyku. Fot. J. Szablowskiego z roku 1936

154. Szyk  koció³ parafialny, Pojmanie Chrystusa  rewers kwatery skrzyd³a poliptyku. Fot. J. Szablowskiego z roku 1936
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155. Szyk  koció³ parafialny, Ukrzy¿owanie  rewers kwatery skrzyd³a poliptyku. Fot. J. Szablowskiego
z roku 1936
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156. Tymbark  widok miasteczka z lat dwudziestych wieku XIX, wg Darstellungen

Kronbacha
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157. Tymbark  widok miasteczka z roku ok. 1830. Repr. z tzw. Sztambucha Czyszkowskich w zbiorach MNS

158. Tymbark  fragment dawnej, ma³omiasteczkowej zabudowy Rynku (w centrum figura w. Floriana).
Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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159. Tymbark  koció³ parafialny, widok ogólny wnêtrza w kierunku prezbiterium. Pocztówka z roku ok. 1925

160. Tymbark  koció³ parafialny, pónogotycka chrzcielnica kamienna z roku 1541. Fot. J. ¯arneckiego
sprzed roku 1939

314

161. Tymbark  koció³ parafialny, gotycka Pietá z 1 po³. wieku XV (obecnie w zbiorach MDT).
Fot. J. ¯arneckiego sprzed roku 1939
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162. Ujanowice  koció³ parafialny, widok od po³udniowego zachodu. Fot. W. Smereki z roku 1944
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163. Ujanowice  koció³ parafialny, widok od po³udniowego wschodu. Fot. W. Smereki z roku 1944

164. Ujanowice  koció³ parafialny, widok prezbiterium od po³udniowego wschodu. Fot. J. E. Dutkiewicza
z roku 1947
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165. Ujanowice  koció³ parafialny, rzut poziomy kocio³a. Rys. K. Knausa z roku 1896
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166. Ujanowice  koció³ parafialny, gotycki portal w elewacji kruchty po³udniowej (niegdy w po³udniowej
elewacji kocio³a). Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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167. Ujanowice  koció³ paraf., wnêtrze nawy, widok w kierunku chóru muzycznego. Fot. z roku ok. 1930
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168. Ujanowice  koció³ parafialny, widok ogólny wnêtrza. Fot. z roku ok. 1930
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169. Ujanowice  koció³ parafialny, widok wnêtrza w kierunku prezbiterium. Fot. z roku ok. 1940

170. Ujanowice  koció³ parafialny, kropielnica kamienna. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947
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171. Ujanowice  koció³ parafialny, gotycka rzeba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, ok. 1400 (obecnie MDT).
Fot. J. Langdy z roku 1956
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172. Wilkowisko  dawny koció³ parafialny, pónogotycka predella z przedstawieniem Ostatniej wieczerzy (ok. 1530), obecnie w zbiorach MDT.
Fot. J. Langdy z roku 1956

Epilog

Rêkopimienny Inwentarz zabytków powiatu limanowskiego, autorstwa Stanis³awa Tomkowicza,
by³ bez w¹tpienia pierwszym, ze wszech miar nowoczesnym kompendium wiedzy o zabytkach Limanowej i okolicy. Mimo to, nie odegra³ w XX wieku przynale¿nej mu roli. Niewydany drukiem, zapomniany, nie trafi³ on do ludzi nauki, nie utrwali³ siê te¿ w wiadomoci tych, w których rêku pozostawa³y
losy zabytków w Limanowskiem.
Nie znamy dzisiaj wszystkich powodów, dla których nie dosz³o do og³oszenia inwentarza limanowskiego drukiem. Wolê jego opublikowania Tomkowicz wyrazi³ bodaj po raz ostatni w 1900 roku.
Up³yw czasu, zmiany polityczne i administracyjne, akcja muzealizacji sporej czêci zasobu zabytkowego  spowodowaæ musia³y przewiadczenie Autora o coraz wiêkszej dezaktualizacji hase³ i opisów poszczególnych zabytków. W przeciwieñstwie do rêkopisów obejmuj¹cych powiaty jasielski,
kronieñski czy s¹decki, Tomkowicz nie zdecydowa³ siê po latach przekazaæ materia³ów limanowskich m³odszym badaczom, w celu dokonania niezbêdnych aktualizacji przed oczekiwan¹ edycj¹.
W ci¹gu ponad pó³ wieku, jaki up³yn¹³ od pierwszych wyjazdów w Limanowskie, nikt inwentaryzatorskiego trudu Tomkowicza nie kontynuowa³, jeli pomin¹æ pojedyncze wizytacje terenowe Tadeusza Stryjeñskiego, Tadeusza Dobrowolskiego czy Bogdana Tretera. Dopiero po II wojnie wiatowej
Józef Edward Dutkiewicz podj¹³ wysi³ek kontynuacji prac katalogowych nad artystyczn¹ przesz³oci¹ powiatu limanowskiego. Ich owocem sta³ siê odrêbny zeszyt Powiat limanowski, wydany w 1951
roku w ramach pierwszego tomu Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Ta niewielkich rozmiarów
i skromnie ilustrowana publikacja (21 stron i zaledwie 32 ilustracje) by³a jednak wa¿nym krokiem
w badaniach nad artystyczn¹ spucizn¹ regionu. Przez lata pozostawa³a te¿ jedynym szeroko dostêpnym ród³em wiedzy na ten temat. ¯a³owaæ nale¿y, i¿ autor nie zawar³ w zeszycie Katalogu s³owa
wstêpnego, w którym pionierska rola Tomkowicza w inwentaryzacji zabytków limanowskich zosta³aby nale¿ycie zaakcentowana (o ile Dutkiewicz w ogóle wiedzia³ o archiwalnych materia³ach swego
poprzednika). Co wiêcej, zaniechanie to utrwali³o na lata b³êdne przekonanie, ¿e inwentaryzacja
zabytków w powiecie limanowskim rozpoczê³a siê na dobre dopiero po II wojnie wiatowej, zgo³a
bez wybitnego wk³adu Stanis³awa Tomkowicza w to dzie³o.
Konsekwencj¹ takiego stanu rzeczy by³y póniej liczne nowe odkrycia zabytków, zw³aszcza
sztuki redniowiecznej. Niektórzy badacze, nawet jeszcze w latach piêædziesi¹tych XX wieku, przypisywali sobie palmê pierwszeñstwa w tym wzglêdzie, nie wiedz¹c, lub nie chc¹c przyj¹æ do wiadomoci, i¿ niektóre sporód tych zabytków odkry³ i opisa³ ponad pó³ wieku wczeniej Tomkowicz.
Szereg zabytków sztuki dawnej, które badacz ten zidentyfikowa³ u schy³ku XIX stulecia, zosta³o te¿
pominiête podczas akcji inwentaryzowania dzie³ sztuki po II wojnie wiatowej.
Schy³ek wieku XX spowodowa³ znaczne o¿ywienie zainteresowañ zabytkami tego regionu. Oprócz
szeregu prac monograficznych, w przewa¿aj¹cej swej czêci opublikowanych w Roczniku S¹deckim, wskazaæ nale¿y pomnikow¹ pracê Mariana Korneckiego Kocio³y Diecezji Tarnowskiej (1972)
oraz Sztukê Ziemi Krakowskiej (1982), autorstwa Tadeusza Chrzanowskiego i Mariana Korneckiego.

327

Prócz badañ, wiek XX przyniós³ te¿  niestety  du¿e ubytki i przewartociowania w zasobie
zabytkowym powiatu limanowskiego. Wiele z tego co w koñcu XIX wieku ogl¹da³ Tomkowicz utracone zosta³o ju¿ na pocz¹tku nastêpnego. Jego pionierskie ustalenia inwentaryzacyjne stanowi¹ wiêc
 w wietle powy¿szego  tym cenniejszy materia³, i¿ przynosz¹cy wiedzê o tym co kilkaset lat
trwa³o i by³o, a czego mimo to nikt poza Tomkowiczem zdokumentowaæ nie zdo³a³.
Najpowa¿niejsz¹ strat¹ by³o znikniêcie z krajobrazu Limanowszczyzny a¿ dziewiêciu (sporód
dziewiêtnastu) kocio³ów drewnianych. W roku 1885, a zatem na kilka lat przed podjêciem przez
Tomkowicza badañ terenowych w powiecie limanowskim, sp³on¹³ koció³ w Górze w. Jana (pochodz¹cy z 1720 roku), rok póniej za (1886) redniowieczny koció³ w Kaninie. W 1891 roku zburzony zosta³, pochodz¹cy byæ mo¿e jeszcze z okresu pónego redniowiecza, koció³ w Mszanie Dolnej,
za 1907 drewniany koció³ w Przyszowej, wzniesiony wprawdzie w stuleciu XVII ale ci¹gle jeszcze
w tradycji budownictwa redniowiecznego. W roku 1910 przesta³ istnieæ (pochodz¹cy z roku 1777)
drewniany koció³ w Limanowej.
Kolejne, tragiczne w skutkach, po¿ary spowodowa³y zniszczenie w 1916 roku redniowiecznego
kocio³a w Wilkowisku (z 1520), a w 1931  siedemnastowiecznego kocio³a w Kamienicy. Schy³ek
XX wieku przyniós³ kolejne dwie straty w tym zakresie: w 1992 po¿ar strawi³ doszczêtnie  wzniesion¹ u schy³ku XVII wieku  wi¹tyniê w Niedwiedziu, za rok póniej sp³on¹³ znakomicie wyposa¿ony i polichromowany koció³ w Olszówce.
Nie lepiej przedstawia siê sytuacja w zakresie architektury mieszczañskiej. Dynamiczne procesy
urbanizacyjne spowodowa³y niemal doszczêtne zniszczenie ma³omiasteczkowej, w czasach Tomkowicza na ogó³ drewnianej, zabudowy Limanowej, Mszany Dolnej i Tymbarku.
Budowle i zespo³y zabytkowe, które przetrwa³y do naszych czasów, w swej przewa¿aj¹cej wiêkszoci nie uniknê³y przekszta³ceñ, rozbudów i nieprzemylanych modernizacji. Przyk³adów w tym
wzglêdzie wskazaæ mo¿na sporo. Przesadnie zmodernizowane murowane kocio³y redniowieczne
w Nowem Rybiu i Ujanowicach, czy osiemnastowieczny koció³ drewniany w Pisarzowej, kontrastuj¹ tu z jak¿e zaniedbanymi i pozbawionymi nale¿ytej opieki konserwatorskiej wi¹tyniami w Skrzydlnej i Kasinie Wielkiej. Brak namys³u i beztroska pozbawiæ dzi mo¿e bezpowrotnie ka¿dy zabytek
jego najwiêkszej wartoci  waloru dokumentu, autentyzmu substancji, w koñcu za tak¿e  wa¿nych
ladów wielowiekowego u¿ytkowania w zgodzie z historyczn¹ funkcj¹. Z kolei obojêtnoæ i, jak¿e
czêsty, brak poszanowania dla dziedzictwa przesz³oci, wczeniej czy póniej, doprowadzaj¹ na ogó³
do jego bezpowrotnej utraty.
Szczêliwie los okaza³ siê bardzo ³askawy dla najcenniejszego za³o¿enia zabytkowego w powiecie limanowskim, jakim jest bez w¹tpienia koció³ i klasztor cystersów w Szczyrzycu. Jeli nie liczyæ
kilku niezbyt fortunnych (ale na szczêcie w skali swej doæ powierzchownych) modernizacji wnêtrza, ca³y kompleks architektoniczny, z niemal w ca³oci zachowanym wyposa¿eniem artystycznym,
przetrwa³ od czasów Tomkowicza do dzi, bez wiêkszego uszczerbku. Jedynie w Szczyrzycu, i mo¿e
jeszcze we wnêtrzu drewnianego kocio³a w Mêcinie, zaobserwowaæ mo¿emy tak istotne dla zabytków zatrzymanie siê czasu, a katalog strat z ostatniego stulecia wydaje siê byæ dziêki temu wyj¹tkowo skromny.
W wyposa¿eniu ruchomym wi¹tyñ powiatu limanowskiego najwiêksze straty spowodowa³y po¿ary, które doszczêtnie strawi³y a¿ szeæ kocio³ów drewnianych. Bodaj najwiêksz¹, jak¹ ponios³o
dziedzictwo kulturowe regionu, by³ w roku 1916 po¿ar kocio³a w Wilkowisku. Wraz z nim przepad³y redniowieczne detale architektoniczne, renesansowe malowid³a stropowe i cienne oraz liczne
przyk³ady pónoredniowiecznego malarstwa tablicowego.
W zakresie gotyckiego malarstwa tablicowego niepowetowan¹ strat¹ by³o zaginiêcie czterech
kwater tryptyku z kocio³a w Pisarzowej, pochodz¹cych byæ mo¿e jeszcze z 1 po³owy XV wieku, jak
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równie¿ gotyckich tablic, które Tomkowicz zinwentaryzowa³ u schy³ku XIX wieku w kociele parafialnym w Tymbarku, czy Szyku. Fala kradzie¿y, która dotknê³a w ostatnich latach koció³ w Skrzydlnej, spowodowa³a utratê pónoredniowiecznej tablicy o³tarzowej w typie Sacra Conversatione.
Zarówno w tych, jak i wielu innych przypadkach, tylko konserwatorskiej intuicji Tomkowicza zawdziêczaæ nale¿y sporz¹dzenie dok³adnego opisu, podanie wymiarów czy pe³nego odpisu inskrypcji,
w koñcu za  wykonanie odrêcznych rysunków lub fotografii.
Istotne ubytki w wyposa¿eniu kocio³ów w Limanowskiem poczyni³a równie¿ prowadzona od
schy³ku XIX wieku akcja muzealizacji sztuki sakralnej. T¹ drog¹ do Muzeum Narodowego w Krakowie trafi³a czternastowieczna rzeba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem z £ukowicy (nastêpnie zrabowana przez Niemców). Najwiêkszym jednak beneficjentem artystycznej spucizny powiatu limanowskiego sta³o siê Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. Niejednokrotnie cenne dzie³a trafia³y do zbiorów
tej placówki na skutek osobistej interwencji Tomkowicza, który nie widz¹c szans na zachowanie
zabytku in situ, osobicie zabiega³ o przekazanie go do Muzeum. Bezcenne zbiory tarnowskie s¹ dzi
tak¿e wyj¹tkowym dokumentem terenowej aktywnoci inwentaryzatorskiej Tomkowicza, a zabytki
przez niego rozpoznane, zinwentaryzowane a nastêpnie przekazane do tego Muzeum stanowi¹ obecnie
znacz¹cy zespó³, zarówno ilociowo, jak i jakociowo.
W zakresie malarstwa tablicowego do najwa¿niejszych depozytów zaliczyæ tu nale¿y: skrzyd³a
o³tarzowe i epitafium Doktora Adama z Bochenia, pozyskane z kocio³a w Kasinie Wielkiej; epitafium Arnolfo Tedaldiego z kocio³a w Jod³owniku; dwa, niemal kompletne tryptyki gotyckie z kocio³a w Kamionce Ma³ej; relikty pónogotyckiej nastawy o³tarzowej z £ososiny Górnej (tablica rodkowa i predella); kwatery skrzyd³owe i predellê tryptyku z kocio³a w Wilkowisku; tablicowy obraz
Rodziny Marii ze Szczyrzyca; czy dwie pónogotyckie tablice z Olszówki.
Ze redniowiecznych zabytków rzeby i rzemios³a artystycznego, które z tego obszaru trafi³y do
zbiorów tarnowskich, wymieniæ warto: dwie gotyckie rzeby Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem z kocio³a w Ujanowicach i kolejn¹, z Przyszowej; gotyck¹ Pietê z kocio³a w Tymbarku; portatyl z wczesnogotyckim rytem figuralnym, gotyck¹ rzebê w. Marii Magdaleny i pónogotyck¹ p³askorzebê Trójcy wiêtej z kocio³a w Kasinie Wielkiej; destrukt pónogotyckiej rzeby z kocio³a w Nowem Rybiu; pónogotyckie ornaty z kocio³ów w Kamienicy i w £ososinie Górnej, w koñcu za gotyck¹
monstrancjê z Szyku. Oprócz dzie³ sztuki redniowiecznej, Muzeum tarnowskie wzbogaci³o siê równie¿ o pochodz¹ce z tego regionu liczne dzie³a sztuki nowo¿ytnej, wród których na czo³o wysuwa
siê renesansowy tryptyk, fundacji Przec³awa Niewiarowskiego, pozyskany z kocio³a w Jod³owniku.
Szereg wartociowych elementów wyposa¿eñ kocielnych, zinwentaryzowanych przez Tomkowicza i zakwalifikowanych przez niego jako godne zachowania zabytki muzealne, nigdy jednak do
zbiorów muzealnych nie trafi³o. W takich przypadkach zawini³y najczêciej z³a wola, niezrozumienie oraz powszechny i ponadczasowy brak szacunku do przedmiotów starych, lub choæby w czêci
uszkodzonych.
Koñcz¹c przygnêbiaj¹ce wyliczanie strat w artystycznej spucinie Limanowszczyzny, dodajmy
jeszcze na zakoñczenie, i¿ sporód 172 ilustracji zamieszczonych przez nas w Czêci ilustracyjnej
Inwentarza  40 przedstawia zabytki, które dzi ju¿ nie istniej¹. Ich wartoæ poznaæ mo¿na z publikowanych w tomie  w wiêkszoci po raz pierwszy  dawnych fotografii i rysunków. Kolejne 60 ilustracji ukazuje zabytki w stanie zdecydowanie ró¿nym od dzisiejszego, bowiem sfotografowanych jeszcze przed podjêciem dwudziestowiecznych modernizacji i nieumiejêtnych restauracji.
Gdy uwiadomiæ sobie skalê zmian jakie w ci¹gu ostatniego stulecia dotknê³y zabytkowego zasobu w powiecie limanowskim, wartoæ Inwentarza Stanis³awa Tomkowicza widaæ dopiero w proporcjach w³aciwych. Jest on owocem wieloletniego trudu cz³owieka wiedzionego pasj¹ i g³êbokim
przewiadczeniem, ¿e spisanie istniej¹cych jeszcze zabytków przesz³oci nie tylko uratuje dla nauki
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wiadomoæ o nich, ale przez utrzymanie ewidencyi mo¿e siê przyczyniæ do ocalenia zabytków samych,
zwracaj¹c na ich wa¿noæ uwagê odpowiedzialnych za ich ca³oæ czynników dobrej woli, a u³atwi
zadanie w³adz duchownych i wieckich, powo³anych do czuwania nad temi rzeczami*.
Jest tak¿e Inwentarz Tomkowicza stanowczym memento, nakazuj¹cym zabytki otrzymane po przodkach starannie przechowaæ i bez uszczerbku przekazaæ pokoleniom, które po nas nadejd¹. To tak
niewiele przecie¿, a takie to wa¿ne

Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie
w Kronie, w marcu 2008 roku

* S. Tomkowicz, Inwentaryzacya zabytków Galicyi Zachodniej. Powiat grybowski, [w:] Teka Grona Konserwatorów
Galicyi Zachodniej, t. 1, 1900, s. 98.
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Indeks nazw i nazwisk

Wykaz skrótów:
abp  arcybiskup
arch.  architekt
archid.  archidiakon
b.  brat
bar.  baron
bp  biskup
c.  córka
chor.  chor¹¿y
h.  herb
hr.  hrabia
kan.  kanonik
kard.  kardyna³
kaszt.  kasztelan
kor.  koronny
krak.  krakowski
ks.  ksi¹dz
mal.  malarz
marsz.  marsza³ek
nadw.  nadworny
o.  ojciec zakonny
rzeb.  rzebiarz
s.  syn
tarn.  tarnowski
w.  wnuk/wnuczka
woj.  wojewoda
zw.  zwany
¿.  ¿ona

A

Adam z Bochenia doktor 44, 45, 188, 189,
329
Adam z Turu 19, 50, 60, 103
Adamek Franciszek rzeb. 22
Agencja wiatowid w Warszawie 204
Akademia Krakowska zob. Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie
Akademia Medyczna w Krakowie 106
Akademia Sztuk Piêknych w Krakowie 25,
26, 37, 39, 62, 81
Akademia Umiejêtnoci w Krakowie 21, 32,
42, 71, 72, 75, 99, 109, 132, 140
Aleksander I Jagielloñczyk 30, 45
Andrzej bp mazowiecki 108
Andrzej komendarz z Góry w. Jana 22
Andrzej stryj Sulis³awa kan. krak. 21, 117
Andrzej z Pilzna sufragan krak. 55
Andrzej z Rupniowa 95
Andrzej ze Skrzydlnej podkomorzy mazowiecki 42
Andrzej ze Zbydniowa 60
Anna c. Wiêc³awa s. Miczka Miko³aja 23

Anna wdowa po Janie ze Zbigniewa 23
Anna ¿. Szczepana z Wilkowiska 132
Arago Francois 124
Archiwum Grodzkie w Krakowie 99, 100
Archiwum Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 99
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie 23
Archiwum Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie 28
Archiwum Towarzystwa Naukowego we
Lwowie 108
Arianie 40, 50, 61, 63, 64, 66, 67, 90, 94, 95,
118
Armiñska Apolonia z Przyborowskich 124
Armiñski Franciszek s. Jana 124
Armiñski Jan 124
Arnold z Kostrzy zob. Stanoltus vel Arnold
vel Ratoldus z Kostrzy
August II Sas 70, 86
August III Sas 53, 86
Austriacy 110, 124

B

Badecki Karol 144
Bagiñski Jerzy z Cieszyna ludwisarz krak.
42, 57, 78, 81
Bal Irena 73
Ba³us Wojciech 56
Baradziej Franciszek ks. w Niedwiedziu 152
Baranowski Franciszek 82
Bardziej Franciszek ks. w Niedwiedziu 77
Baronowski Jan organmistrz 130
Bart³omiej ks. w Limanowej 57
Bartoszewicz J. 122
Barycz Henryk 45
B¹k Zbigniew z Grodkowic 60
Bednarczyk P. 58
Be³za Jan Kazimierz 72, 74
Benedykt XIII papie¿ 25
Benedykt z £ososiny s. Wojs³awa zw. Witsicz 60
Ben zob. Benedykt z £ososiny s. Wojs³awa
zw. Witsicz
Berdek S. in¿. 83, 205, 214, 237, 238, 246
Bernard ks. w £ososinie 61
Bernard z Clairvaux w. 113, 117
Bernat ks. w Kamienicy 33
Bia³uszyna Katarzyna z Melszyna 48
Biblioteka Jagielloñska w Krakowie 13, 23
Biblioteka Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie 12, 153
Blandida Albert 134, 137
Blandowsky [B³êdowski] Piotr 19
B³aszyñski Micha³ ks. w Skrzydlnej 102

B³êdowski Piotr 19
Bobowski Hieronim 98
Bobowski Jakub 98
Bobowski Stanis³aw 98
Bobrowska Irena 45, 141
Bochnak Adam 70, 165, 183, 184, 185, 186
Bochyñski Stanis³aw mal. z Bochni 88, 105
Bodzanta bp krak. 19, 98, 103
Bogacz Jerzy 134
Bogda³ s. Wiêc³awa s. Miczka Miko³aja opat
tyniecki 23
Bogda³ z Wilkowiska 133
Bogdan de armis Szyarzya 132
Boles³aw I Chrobry 109
Boles³aw V Wstydliwy ksi¹¿ê krak. i sandomierski 21, 108
Bolecic zob. Jastrzêbiec h.
Borowski Piotr opat szczyrzycki 113
Brama Obozowa h. 104
Braune Heinz 26, 46, 141
Broniowska M. 143
Browarny Maciej ks. w £ososinie 61
Brunicki Maurycy bar. 87
Brykowski Ryszard 20, 24, 36, 42, 43, 61,
65, 68, 83, 88, 104, 119, 134, 141
Buczyñski Miko³aj de Strepe 132
Budkowski Antoni arch. 56
Bujak Franciszek 51, 52, 53, 54, 59, 139
Bukowski Jan mal. 111, 116, 295
Bukowski Julian ks. 24, 72, 76, 118, 133, 139
Bukowski Rafa³ 92
Bukowski Tadeusz ks. 15
Buzakarinus zob. Uger
Buniak Józef ks. 65
Byliccy 133
Bzovi Abraham 48

C

Cabalska Maria 98
Caba³a Alojzy 15
Canavesi Hieronim rzeb. krak. 100
Cetnar Jan 123
Cetnar Stanis³aw 123
Che³mski Julian kan. krak. 30
Che³mski Maciej ks. w Mêcinie 67
Chlebowski Bronis³aw 140
Chojkowska-Sawicka Agnieszka 73, 74
Chojkowski Andrzej 62
Chomêtowski Jan Kazimierz hr. 82
Chorwaci 109
Chraczewicz Szymon mal. z Mylenic 81
Chrapczyñski Piotr rzeb. 20
Christ Ernst ks. w Ujanowicach 129, 153
Chroberski Stanis³aw 30
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Chrzanowski Tadeusz 22, 24, 28, 31, 51, 62,
65, 66, 69, 73, 91, 92, 94, 96, 100, 102,
104, 112, 116, 119, 125, 129, 130, 141,
327
Chrz¹st Pawe³ 61
Chwalibóg Jan 42
Ciszowski vel Oszowski Pawe³ 127
Clementis Philippus zob. Klemensowicz
Filip
Cosmopolito zob. Sêdzimir Micha³ Sêdziwój
Costien Jost ludwisarz 22, 31
Czaja Jaros³aw 65
Czarny Marcin mal. krak. 45, 73
Czarny Miko³aj mal. krak. 45, 73
Czerni-Szwarcenbergowie z Witowic 53
Czerny-Szwarcenberg Andrzej s. Micha³a 53
Czerny-Szwarcenberg Józef, kaszt. s¹decki,
s. Andrzeja 53
Czerny-Szwarcenberg Micha³ 53
Czesacz Andrzej rzeb. z Waksmundu 86
Czop Janusz 92
Czyszkowscy 311

D

Danek Andrzej ks. w Tymbarku 124
Dañda Józef 163
D¹browski nauczyciel w Szczyrzycu 110
Delambre Jean-Baptiste Joseph 124
Dembowski Antoni Sebastian 123
Dembowski Florian s. Stefana Floriana 123
Dembowski Ignacy s. Stefana Floriana 123
Dembowski Stefan Florian s. Antoniego Sebastiana 123
Dembowski Szczepan s. Stefana Floriana 123
Demetrykiewicz W³odzimierz 101, 168
Derwojed Janusz 130
Dêbicki Ludwik hr. 32
Dêbiñscy z Mordarki 55
D³ugosz Jan 19, 22, 32, 33, 35, 36, 41, 52,
54, 60, 64, 65, 67, 71, 75, 81, 86, 90, 98,
99, 103, 106, 110, 118, 123, 124, 128,
131, 132, 139
D³ugoszowski Szczepan 59
Dobek z Wierzbna 23
Dobosz Piotr 107
Dobromir ksi¹¿e 109
Dobrowolski Tadeusz 13, 14, 23, 59, 123,
148, 151, 327
Dobrzeniecki Tadeusz 26, 27, 28, 29, 38, 45,
141
Dolabella Tomasz mal. 116
Doliwa h. 42, 45, 49
Dorota B³êdowska c. Zawiszy z Lednicy
Wy¿nej 19
Drobot z Jod³ownika zob. Miczek Miko³aj
zw. Drobotem z Jod³ownika
Droboth de Jod³ownik zob. Miczek Miko³aj
zw. Drobotem z Jod³ownika
Drohojowscy 113
Drohojowski Stanis³aw Korczak opat szczyrzycki 110, 113, 115, 117
Dro¿d¿-Kêska Genowefa 23, 90
Dru¿yna h. 36, 52, 60, 60, 61, 62, 63, 67, 94,
96, 103, 131
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Dru¿ynici 54, 60, 62, 95, 102, 108, 118
Drzewicki Maciej bp 27
Dunin-W¹sowicz Krzysztof 93, 94
Dunin-W¹sowiczowa Zofia z Taszyckich 93,
94
Dunin-W¹sowiczowie 93
Dunin Piotr 90
Dussius zob. Dusza Jan ks. w Mêcinie
Dusza Jan ks. w Mêcinie 67
Duszyñski Jan ks. w Limanowej 55, 56
Duszyñski Szczepan ks. w Limanowej 55, 56,
58, 59
Dutkiewicz Józef Edward 20, 26, 31, 39, 54,
58, 62, 65, 66, 92, 101, 105, 115, 119,
125, 129, 137, 141, 143, 158, 161, 164,
172, 179, 180, 190, 191, 193, 209, 215,
226, 227, 228, 236, 242, 247, 256, 257,
270, 271, 273, 277, 285, 295, 301, 312,
318, 320, 324, 327
Dürer Albrecht 26, 119
Dwornicki mal. 82, 83, 86
Dyba Olga 141
Dydyñscy 53
Dydyñski Antoni s. Ignacego 53
Dydyñski Ignacy podstoli liwski 53, 55, 56
Dydyñski Józef s. Ignacego 53
Dydyñski konserwator 107
Dynieñski Jan mal 81
Dzieduszyccy 21, 72, 108, 110
Dzieduszycka Salomea z Tremiñskich 108
Dzieduszycki Eugeniusz hr. 108
Dzieduszycki Tadeusz hr. 108
Dzier¿ek Walenty 106
Dzier¿ek z £ukowicy 63
Dzikiewicz M. arch. 118

E

Edmund od Krzy¿a opat 113
Ekielski W³adys³aw 111
Ellnain Zygmunt 99, 106
El¿bieta ¿. Franczka z Podegrodzia 132
El¿bieta ¿. Szczepana Sêdzimira 64
Emnilda ¿. Boles³awa I Chrobrego 109
Erazm ludwisarz krak. 22
Erhard bp ratyzbonski 46
Erlicher Jakub ludwisarz 75
Estreicher Karol 46, 141

F

Fajt Jiøí 47
Fall Tomasz organmistrz 22
Falniowska-Gradowska Alicja 143
Falusiñski Stanis³aw ks. w Limanowej 57
Feliks ks. w Limanowej 57
Feliks z Rajbrotu ks. 54
Feliks z Rajbrotu ks. w £ososinie 61
Fihauserowie 93
Fija³ek Jan Nepomucen ks. 19, 139
Filipowski Miko³aj burgrabia krak. 95
Firlej Jan 61, 63
Fischer Stanis³aw mal. 22
Foltañski Stanis³aw ks. w Niedwiedziu 76
Forum Nobilium w Tarnowie 32
Franaszek Antoni 30
Franczek z Podegrodzia 132

Fr¹czkiewicz Jan ks. w Mszanie Dolnej 72
Frei Zygmunt 98
Frlicher zob. Erlicher Jakub
Funck Aleksy 119, 120
Furdyna Józef 69, 70

G

Gabañscy 64, 106
Gabañski Jan z £ukowicy 64, 95
Gabañski Miko³aj £oso z £ukowicy 64, 106
Gabañski ¯egota 106
Gaboñscy zob. Gabañscy
Gadomski Jerzy 9, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 36,
38, 39, 45, 46, 47, 73, 84, 88, 89, 115,
119, 135, 141, 142
Galeria Narodowa w Pradze 115
Galicyjski Bank Ziemski w £añcucie 98
Garbacik Józef 27
Gardoñ Stanis³aw 67
Gaworek komes 117
G¹siorowska Kunegunda 22
Gbelski Miko³aj 95
Gebauer Aleksander arch. 260
Gembarzewski Gabriel 95
Gerard de Hirtenberg 117
Giedko Stanis³aw z Bobowej 40
Gliñski Wojciech rzeb. z Zembrzyc 81
Gloger Zygmunt 105
G³ombiñski Miko³aj ks. w Ujanowicach 132
G³owa Marcin 132
Golencki Jan ciela 103
Go³ubiew Zofia 9, 14
Goraj Jan mal. krak. 45
Gorczyñski Micha³ opat paradyski 116
Gostkowscy 68, 106
Gostkowska Izabela z Szo³ayskich 70
Gostkowska Jadwiga z Paszyców 70
Gostkowski Karol bar. 70
Gostkowski Stanis³aw bar. 70
Gostkowski Wincenty bar. 70
Gostwicka Ewa ksieni staros¹decka 128
Gozdawa28, 70
Górski Jakub ks. w Mszanie Dolnej 72, 75
Górszczyk Antoni 87, 142
Graczyk Waldemar 113
Grochowski Jan ks. w Mêcinie 67
Grono Konserwatorów Galicji Zachodniej
w Krakowie 11, 20, 22, 24, 34, 36, 37,
38, 42, 43, 46, 49, 57, 59, 61, 68, 72, 76,
82, 84, 87, 90, 91, 95, 99, 101, 103, 104,
111, 118, 121, 124, 126, 128, 132, 133,
143, 144, 151, 330
Groszczyk J. 115
Gruszowiecki Leon ks. w Wilkowisku 133
Gryf h. 21, 27, 40, 90, 98, 112, 113, 117
Gryfina ¿. Leszka Czarnego 32, 36
Grzegorz ks. w £ososinie 61
Grzegorz z Sanoka bp lwowski 27
Grzyma³a 35
Grzymiñski A. mal. 74
Grzymis³awa c. Ingwara ksiêcia ³uckiego 21,
108, 117
Grzymis³awski Józef Onufry opat szczyrzycki 110

Gucwa Adolf mal. z Tarnowa 88
Gumowski Jan Kanty 229
Gumu³a W³adys³aw 212, 213, 296
Gurzyñski Ignacy 53
Gurzyñski Jan 53
Gut Jakub 53
Gutmanówna Karola 26
Guzzañscy z Mordarki 55

H

Haberschlack Miko³aj mal. krak. 121
Hanka s. Miczka Miko³aja zw. Drobotem
z Jod³ownika 23
Hanka ¿. Dobka z Wierzbna 23
Hanusz J. mal. 35
Helcel Antoni Zygmunt 23, 132, 139
Henryk I Brodaty 75
Heydecke-Mirc Jan 27
Holcer £ukasz 51
Horzela Dobros³awa 43, 44
Hörsch Markus 47
Hudzicki Stanis³aw 40

I

Imram z Chrz¹stowa 60
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie 13, 14, 15, 25,
27, 43
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie 13, 15
Iwo Odrow¹¿ bp krak. 49

J

J. R. monogramista 33
Jab³onowski Romuald opat szczyrzycki 115
Jab³oñski ks. 41
Jackowski Jan z Jackowic 40
Jagiellonowie 20
Jagienka ¿. Imrama z Chrz¹stowa 60
Jagódka Wojciech ks. w Niedwiedziu 76,
80
Jakliñscy 90
Jakub b. Jana z Sadku 118
Jakub ks. w Kaninie 40
Jakub ks. w Kaninie 41
Jakub s. Jakusza Bolecica z £ukowicy 63
Jakub s³odownik ze Szczyrzyca 22
Jakub z Parady¿a 19, 139
Jakusz Bolecic z £ukowicy 63
Jakusz z Kostrzy 23, 132
Jamroz J. in¿. 77
Jan de armis Szarzya 98
Jan Grot bp krak. 60
Jan Gryfita 108
Jan I Olbracht 30, 123
Jan II Kazimierz Waza 86
Jan ks. w £ososinie 61
Jan ks. w S³opnicach 103
Jan o. Sulis³awa kan. krak. 21, 117
Jan so³tys z Kaniny 40
Jan so³tys z Woli 42
Jan z Dobrej zob. Oskowski vel Oszkowski
Jan
Jan z Krakuszowic 60

Jan z Ksi¹¿¹t Litewskich 29
Jan z Lipia 118
Jan z Niewiarowa 42
Jan z Olkusza ks. 54
Jan z Rupniowa s. Andrzeja 95
Jan z Sadku 118
Jan z S¹cza ks. w Kaninie 41
Jan ze Zbigniewa [Zbydniowa] 23, 60
Janczy Adam 126
Janicka-Krzywda Urszula 83
Janicki Piotr mal. 62
Janik Gryfita woj. sandomierski 90
Janina h. 40, 64, 90, 98, 106
Jankowski Jakub ks. w Mszanie Dolnej 72
Janota Eugeniusz 32, 53, 87, 139
Janowska Anna ze Szczuczyc 60
Janusz z Mstowa 60
Januszowski Jan 83
Januszowski Jan ks. archid. s¹decki 53, 66
Jaroszewski Szymon ks. w Ujanowicach 128
Jaroszowski Jan ks. w Tymbarku 124, 127
Jarzyna P. 99
Jasieñczyk 50
Jasieñski Feliks 65
Jaskowski Zbigniew 20, 36, 119
Jastrzêbiec h. 63, 98
Jako ze Zbydniowa 103
Jaxa-wiêcicki Felicjan de Krempa 98
Jaxowie 98
Jelita h. 113, 121
Jende Pawe³ ks. w ¯elenikowej 41
Jerzmanowski Józef 42, 49, 59, 71, 72, 74,
75, 76, 78, 80, 81, 83, 86, 99, 100, 102,
111, 117, 139, 140, 143
Jerzy de armis Szarzya 98
Jêdrzejewski Henryk 113
Jod³owski Antoni 109
Jod³owski Stanis³aw ks. w Mszanie Dolnej
72
Jordan Achacy z Zakliczyna s. Jana 23, 52,
54, 55, 59, 98, 133
Jordan Adam s. Jordana Zbo¿nego 53
Jordan Adam z Zakliczyna 81
Jordan Beata ¿. Jordana Zbo¿nego 53
Jordan Helena 98
Jordan Ilman 52
Jordan Jan kaszt. biecki 52, 59, 123
Jordan Józef kan. krak., archid. s¹decki 35,
72
Jordan Karol 98
Jordan Micha³ z Zakliczyna 71, 81
Jordan Miko³aj z Zakliczyna 133, 134
Jordan Piotr Pawe³ s. Jordana Zbo¿nego 53
Jordan Spytek z Zakliczyna 95, 132
Jordan Stanis³aw 52, 53, 59, 59
Jordan Zbo¿ny 53
Jordanowa Anna z Niewiarowa ¿. Jana 59
Jordanowa Katarzyna z Kurozwêk ¿. Micha³a
81
Jordanowie 52, 53, 86, 103, 133
Jost Conze zob. Costien Jost ludwisarz
Józef II Habsburg 50
Jurek z Wilkowiska 132
Jurkowlaniec Gra¿yna 45

Juszczak Wies³aw 45, 142

K

K.K. Central-Commission zur Erforchung
und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale (Ck Komisja Centralna do Badania i Konserwacji Zabytków
Sztuki i Pomników Historycznych) 84,
91, 107
Kaim Antoni witra¿ysta 134
Kaim Józef witra¿ysta 134
Kaim Wojciech witra¿ysta 134
Kalatowicz Wojciech ks. w Olszówce 82
Kaleciak Piotr 61, 71, 95, 99, 124, 142
Kalinowski Lech 48, 88, 121
Kallimach Filip 27
Kara Mieczys³aw 51
Karolczak Kazimierz 53, 54, 108, 142
Karwowski £ukasz mal. 22
Kasper Juliusz 116
Kasper ks. w Kaninie 41
Katarzyna c. Miczka Miko³aja zw. Drobotem
z Jod³ownika 23
Katholdus de armis Szarzya 98
Kazimierski Krzysztof ks. 40, 118
Kazimierz III Wielki 27, 32, 33, 42, 71, 72,
74, 75, 103, 117, 122, 123, 124, 139
Kazimierz IV Andrzej Jagielloñczyk 21, 24,
87
Kazimierz Jagielloñczyk w. 117
K¹cki s³uga w Pisarzowej 87
Kêpa Grzegorz 90
Kêtrzyñski Wojciech 103
Kiciñski ks. w Kamienicy 33, 35
Kie³tyka Stanis³aw Józef opat szczyrzycki
116
Kilijañska Alicja 15
Kirchner Józef 32, 35
Kiryk Feliks 21, 51, 57, 143, 144
Klasztor OO. Augustianów w Krakowie 26,
121
Klasztor OO. Bo¿ogrobców w Miechowie
108
Klasztor OO. Cystersów w Jêdrzejowie 21,
108, 110
Klasztor OO. Cystersów w Ludmierzu 22,
75, 81, 110, 144
Klasztor OO. Cystersów w Mogile 28, 55,
116, 133, 136
Klasztor OO. Cystersów w Oliwie 116
Klasztor OO. Cystersów w Sulejowie 110,
116
Klasztor OO. Cystersów w Szczyrzycu 15,
21, 22, 23, 28, 29, 41, 42, 71, 75, 81,
105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115,
116, 117, 118, 132, 133, 140, 144, 148,
166, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298,
300, 328
Klasztor OO. Cystersów w W¹chocku 55
Klasztor OO. Dominikanów w Krakowie 23,
24, 26, 27, 29, 31, 42, 42, 45, 47, 48, 49,
134, 150, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188
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Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie
130
Klasztor OO. Franciszkanów w Kronie 108
Klasztor OO. Franciszkanów w Nowym
Korczynie 120, 123
Klasztor OO. Franciszkanów w Starym S¹czu 91, 93, 254
Klasztor OO. Kanoników Regularnych (Marków) w Krakowie 55
Klasztor OO. Kanoników Regularnych (Marków) w Trzcianie-Libichowej 54
Klasztor OO. Misjonarzy Krakowie 29, 30,
50, 51, 190, 191, 192
Klasztor OO. Norbertanów w Nowym S¹czu
55
Klasztor OO. Paulinów na Ska³ce 130
Klasztor SS. Benedyktynek w Stani¹tkach
108
Klasztor SS. Klarysek w Starym S¹czu 32,
36, 38, 39, 40, 93, 127, 128, 131, 132,
140
Klasztor SS. Norbertanek na Zwierzyñcu 108
Klemens bratanek Teodora Gryfity 21, 108
Klemens z Kêdzierzynki 50
Klemensowicz Filip 81, 86
Knapikowa Maria 25
Knaus Karol arch. 129, 153, 319
Kochowski Wespazjan 93
Koczkosza Marcin 67
Kolor Wincenty Wojciech opat szczyrzycki
115
Ko³aczkowski Julian 75, 81, 86, 102, 117,
139
Komisja Historii Sztuki Akademii Umiejêtnoci w Krakowie 72, 89
Konarski Jan bp krak. 73
Konieczny Józef 99, 109, 110, 142
Kopera Feliks 28, 65, 84, 85, 142, 144
Kopffowa Maria 45, 142
Koralek mieszczanin praski 64
Korczak h. 31, 110, 113, 115
Kornecki Marian 20, 22, 24, 25, 26, 28, 31,
33, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 50, 51, 57, 58,
61, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 77, 78, 82,
83, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 94, 96, 97,
100, 102, 104, 105, 111, 112, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125,
126, 127, 129, 130, 131, 133, 136, 141,
142, 327
Korytowski Albin 71
Kostrzañski Hubert Franciszek opat szczyrzycki 113
Kocieleccy 29
Kocielecka Beata c. Andrzeja 30
Kocielecki Andrzej star. s¹decki, kaszt.
wojnicki 28, 29, 30
Kowalczyk Jan 119
Kowalski Gerard opat mogilski 116
Kozakiewicz Helena 28, 29, 30, 142
Kozakiewicz Stefan 28, 29, 30, 142
Kozemierski Thomas Joseph 20
Kozicki 76
Koz³owska Ewa 162, 166, 170, 192, 194,
210, 216, 217, 218, 245, 262, 267, 269,
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272, 276, 278, 292, 302, 305
Koz³owski Janusz 23, 26, 27, 28, 142
Koz³owski W³adys³aw Adolf arch. 75
Krakowski Jan s. Miko³aja 106
Krakowski Miko³aj 106
Kramnitz Kasper vel Gaspar von Krompach
ludwisarz 102, 111, 117, 122
Krasiñski Henryk hr. 72
Krasiñski w Mszanie Dolnej 75
Krasiñski Zygmunt 107
Krasnowolski Bogus³aw 71, 142
Krasny Piotr 14
Krieger Ignacy 299
Kroh Antoni 15
Kronbach Emanuel Kratochville von 95, 219,
284, 310
Krotowscy 31
Kruczek S³awomir 51
Krystyn vel Kerstan Miko³aj 32
Krystyn so³tys wsi Przybyty 32
Krystyn z Mikluszowic 67
Krzesz Abraham 67
Krzesz Jan z Mêciny 67
Krzesz Sebastian 67
Krzesz Stanis³aw sêdzia biecki 40, 67
Krzeszowie 67
Krzy¿anowski Stanis³aw 59, 84
Ksiê¿arski Feliks arch. 177
Kuczman Kazimierz 23, 26, 27, 28, 29, 30,
142
Kuczyñska Jadwiga 21, 58, 130, 143
Kulig-Janarek Krystyna 15
Kumor Boles³aw ks. 32, 33, 36, 40, 52, 55,
57, 58, 59, 64, 66, 67, 68, 87, 90, 127,
128, 143
Kumorek Szymon ks. w Tymbarku 124
Kunad vel Konrad s. Apoldryka vel Teodoryka 122, 123
Kunegunda-Kinga w. ksieni staros¹decka
94, 127, 140
Kunicki Piotr ze S³upia 132
Kura Stanis³aw 47
Kuropatnicki Ewaryst Andrzej hr. 110
Kuropatnicki Józef 97
Kurtyka Janusz 51
Kutengerowa Magdalena Jagodzina 85
Kutzner Marian 48
Kwiatkowska-Kopka Beata 111, 113
Kwiatkowski Józef 65

L

Labuda Adam S. 28, 39, 45, 46, 119, 120,
142, 143
Lambert bp z Mastricht 120
Lameñski Lechos³aw 107
Lanckoroñski Miko³aj 126
Lanckoroñski Wiktor hr. 95
Langda Jerzy 173, 174, 175, 187, 207, 208,
243, 244, 325, 326
Lasek Jan ze widnika 123
Laskowscy 50, 51, 61, 62, 190, 191, 192, 193,
194
Laskowski Andrzej 111
Laskowski Jan 60

Lasoccy 61, 62, 119
Lasocki Jakusz vel Jakub z Lasocic 50, 60,
103, 118
Lasocki Marcin 60, 119
Lasocki Piotr 60, 118
Lasocki Stanis³aw 60, 118
Lekszycki Franciszek o. mal. 25, 77
Lekszycki Marcin z³otnik krak. 85
Leñczyk Gabriel 109
Lepszy Leonard 27, 34, 43, 44, 45, 48, 79,
84, 85, 91, 115, 142, 143, 249, 250, 251,
252, 253, 254
Leszczyc h. 31, 31, 44
Leszczyñska-Cyganik Barbara 9, 15
Leszek Czarny 32, 48
Leniak Franciszek 30, 51, 52, 53, 54, 55,
57, 122, 123, 124, 143
Leniak Franciszek ks. 28
Leniakowska Marta 56
Lewczuk Zygmunt 15
Lewicki Antoni 98
Lewicki Feliks 98
Ligêza Jan woj. ³êczycki 42
Ligêzowie 49, 121
Lipski Hieronim Achacy 53
Lipski Jakub 118
Lipski Jan Aleksander kard. bp krak. 82, 85
Lipski Jan s. Jana z Lipia 118
Lipski Miko³aj ks. 58
Lipski Piotr 118
Lipski Prokop s. Jana z Lipia 118
Lipski Stanis³aw s. Jana z Lipia 118
Livet Jan Joachim 124
Lubomirscy 19, 23, 59, 60, 61, 75, 76, 123,
225
Lubomirski Jerzy Dominik 19, 20
Lubomirski Joachim 23, 59
Lubomirski Józef Karol marsz. nadw. kor.76,
78, 81
Lubomirski Miko³aj starosta tymbarski 124
Lubomirski Sebastian kaszt. wojnicki 59, 75,
76, 79
Lubomirski Stanis³aw kaszt. wojnicki 19, 60
Lubomirski Tadeusz ksi¹¿e 60
Ludwik Wêgierski 41, 71, 81
Luteranie 95

£

£akomski Tadeusz mal. 100
£apka Jan 95
£apka Zbigniew ze Zbydniowa 60
£apkowie 61, 90
£azarski Kazimierz ks. w Limanowej 56
£epkowska Barbara 35
£epkowski Józef 12, 19, 20, 21, 22, 31, 32,
35, 40, 41, 42, 49, 58, 59, 59, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 86, 93,
94, 95, 97, 99, 100, 102, 108, 110, 111,
117, 118, 120, 121, 122, 124, 127, 132,
133, 136, 137, 139, 143
£epkowski Ludwik 35
£obos Ignacy bp tarn. 40, 41, 84, 97, 101,
104, 121, 122, 126, 132, 132
£omnicka-¯akowska Ewa 27, 28, 38, 45, 143

£opatkiewicz Piotr 9, 15, 39, 41, 48, 58, 88,
89, 90, 91, 106, 126, 133, 134, 143, 330
£opatkiewicz Tadeusz 9, 15, 39, 41, 48, 58,
88, 89, 90, 91, 106, 108, 126, 133, 134,
143, 330
£ossowski Marcin £ukasz organmistrz s¹decki 39
£oza Stanis³aw 72
£oziñska Tamara 143
£ubieñski Józef hr. 98
£ubieñski Kazimierz bp krak. 76
£ukowski Remigiusz opat szczyrzycki 113,
115
£uszczkiewicz W³adys³aw 89, 126
£u¿yniecka Ewa 111

M

Maciej ks. w £ukowicy 65
Maciej so³tys w Pisarzowej 86, 87
Maciejowski Bernard kard. bp krak. 67, 79
Maciejowski P. W. A. 93
Macura Szymon 67
Madej-Anderson Agnieszka 47
Magiera Teodor Józef opat szczyrzycki 23,
116
Magierowa Barbara 15
Maj Kazimierz ks. z Dobrej 19
Makarewicz Juliusz vel Julian mal. 73
Makarewicz Maciej 111, 112, 116
Malczewski Jacek 56
Malecki Jan mal. 76, 80
Ma³achowscy 19
Ma³achowska Anna z Lubomirskich 19
Ma³achowski Jan bp krak. 50, 51
Ma³achowski Stanis³aw woj. poznañski, star.
s¹decki 19, 49
Ma³kiewiczówna Helena 14, 30, 47, 48, 49,
62, 121, 125, 143
Ma³kowska-Holcerowa Teresa 45
Manna Maria 15
Marcin ks. z £ukowicy 65
Marcinek Roman 141
Marcinowska Maria 113
Marek bratanek Teodora Gryfity 21, 108
Marek Rato³d 98
Marek z Kêpia i Kurozwêk 64
Marek ze Skrzydlnej skarbnik krak. 19, 98
Marek de armis Szarzya 98
Markiewicz Józef ks. w Mszanie Dolnej 72
Marmulewicz Jan ks. w Pisarzowej 87
Mars Zygmunt 98, 99
Marsowie 204
Marszalska Jolanta Ma³gorzata 110, 111, 113,
117
Marsza³ek Juliusz 98, 109, 143
Marsza³kiewicz Felicjan zob. Marsza³kowicz
Felicjan
Marsza³kiewicz Maksymilian zob. Marsza³kowicz Maksymilian
Marsza³kowic Stanis³aw z Brzezia 123
Marsza³kowicz Felicjan ze Stronia 93
Marsza³kowicz Maksymilian z Brzezia 32,
33, 35
Marsza³kowiczowa z Kirchnerów Maksymilianowa 32

Marsza³kowiczowie 32, 94, 170
Martyniak-Charzyñska Bo¿ena 45
Mas³owski Franciszek Antoni 131
Matejkiewicz mal. 20
Matejko Jan 45, 120, 130, 141
Mateusz de Jas³o ks. w Mszanie Dolnej 72
M¹czeñski Zdzis³aw arch. 56, 200, 201, 202,
203
Medwecka Zofia 20, 26, 69
Medyceusze 27
Mehoffer Józef 15
Merzewska Józefa 67
Micha³owscy 50, 51
Micha³owski Antoni Wojciech 50
Micha³owski Piotr Pawe³ 50
Micha³owski Zygmunt Wincenty 50
Mickiewicz Adam 32
Miczek Micha³ ks. w Mêcinie 67
Miczek Miko³aj zw. Drobotem z Jod³ownika
23, 24, 132
Miel¿eccy 90
Mieszkowska Zofia ¿. Wojciecha 86
Mieszkowski Wojciech 86
Migdalski Antoni bar. 123, 124
Miklasiñski Aleksander mal. 36
Miklasiñski Franciszek Ferdynand mal. 36
Mikolaj ks. w Tymbarku 124
Miko³aj Bogda³ wójt z Ciê¿kowic s. Wiêc³awa s. Miczka Miko³aja 23, 132
Miko³aj bp Karpatos 47
Miko³aj karczmarz w Wilkowisku 132
Miko³aj ks. w £ososinie 61
Miko³aj ks. w Pisarzowej 87
Miko³aj ks. w Skrzydlnej 99
Miko³aj s. Wierzbiêty Jakuba 40
Miko³aj z Jod³ownika 132
Miko³aj z £ukowicy 63
Miko³aj z Niewiarowa 42
Miko³aj z Raciborzan 19, 98
Miko³aj z Wilkowiska 23, 132
Miko³aj ze Zbydniowa 60
Miko³aj zw. Kuchny ks. z Dobrej 20
Mikulski Józef mal. 130
Miliñski Benedykt o. 31
Mi³os³awa wdowa po Gaworku komesie 117
Mi³ota Miko³aj z Chodynic 118
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9
Miros³aw ks. z £ukowicy 64
Mistrz E. S. 38
Mistrz Jerzy mal. krak. 25
Mistrz O³tarza w. Barbary 26, 46
Mistrz Pasji Przydonickiej 21
Mistrz Poliptyku z Szyku 26, 119, 120, 135
Mistrz Tryptyku Dominikañskiego 46, 47
Mistrz Tryptyku Rodziny Marii 45
Mistrz Tryptyku w. Trójcy 44, 46
Mistrz Tryptyku z Gosprzydowej 44
Mistrz Tryptyku z Szyku zob. Mistrz Poliptyku z Szyku
Mistrz Tryptyku z Wójtowej 135
Mistrz Zwiastowania z Jod³ownika 26
Mok³owski Kazimierz 94, 139
Morajko Krzysztof 108, 109, 110, 144

Morawski Kazimierz 45
Morawski Stanis³aw 103
Morawski Szczêsny 19, 20, 23, 32, 33, 41,
42, 60, 64, 65, 67, 71, 75, 81, 87, 90, 95,
98, 108, 123, 124, 127, 139
Morenda Gabriel ks. w Mszanie Dolnej 72
Morsztyn Andrzej 93
Moser Lukas 44
Moskale 32, 53, 87
Modzierz Zbigniew 56
Mro¿ek Franciszek mal. 57
Mstowscy 61, 103
Muskata Jan bp krak. 110
Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie 47
Muzeum Diecezjalne w Tarnowie 15, 25, 26,
27, 28, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 62, 63, 65, 74, 79, 84, 85, 88, 92,
97, 102, 115, 118, 120, 122, 125, 131,
135, 136, 137, 165, 173, 174, 175, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
206, 207, 208, 243, 244, 257, 298, 315,
325, 326, 329
Muzeum Etnograficzne w Krakowie 13
Muzeum Narodowe w Krakowie 9, 12, 13,
14, 15, 29, 44, 48, 65, 120, 121, 141, 142,
153, 211, 329
Muzeum Narodowe w Warszawie 26, 73, 141
Muzeum Okrêgowe w Nowym S¹czu 13, 15,
107, 117, 144, 282, 283, 311
Muzeum Techniczno-Przemys³owe w Krakowie 72
Muzeum w Ulm 44
Muzeum Ziemi Limanowskiej w Limanowej
13, 15, 52, 176
Mycielski Jerzy hr. 115
Myszkowscy 47, 48
Myszkowski Jan 123
Myszkowski Józef s. Jana 123
Myszkowski Ludwik 103, 123, 124
Mytko Stanis³aw 52, 53
Mytkovius Imanoviensis zob. Mytko Stanis³aw

N

Na³êcz h. 90, 91, 92
Nicolai de Lyra 57
Nieczuja h. 100
Niemcy 65, 211
Nieniewski Apoloniusz Pawe³ arch. 75
Niesiecki Kasper 31
Niewiarowscy 31, 42
Niewiarowska El¿bieta ¿. Przec³awa 23
Niewiarowska z Krotowskich ¿. Krzysztofa
31
Niewiarowski Adam 23, 42, 98
Niewiarowski Jan b. Przec³awa 24, 42
Niewiarowski Krzysztof 31, 42
Niewiarowski Marian 61
Niewiarowski Przec³aw s. Krzysztofa 23, 24,
25, 30, 31, 42, 44, 49, 148, 150, 167, 329
Nitsch Andrzej 159, 160
Niwicka Wanda 106
Noga h. 98
Nowak Janusz 9
Nowakowski Wac³aw z Sulgostowa ks. 58
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No¿ownik Grzegorz 29
Nurmberger Melchior ludwisarz norymberski 70
Nykiel Józef 38

O

Oborski Tomasz sufragan krak. 40, 90, 115
Ocha³ Grzegorz ks. 15
Odolani Katarzyna ksieni staros¹decka 32
Odrow¹¿ h. 19, 49, 81, 98, 100, 102, 103,
104, 105, 134, 136
Ogiñski Jan mal. 81
Ogoñczyk h. 28, 29, 30, 31, 44, 83, 115, 166
Ojrzanowscy 90
Olesiñski Ferdynand mal. 125
Ole Andrzej 68, 232
Olszewski Andrzej Mieczys³aw 20, 21, 38,
43, 119, 125, 144
Olszewski W³adys³aw 133
Orzechowski Jan ks. w Mêcinie 67
Oskierko Karolina ¿. Kazimierza 116
Oskierko Kazimierz 116
Oskowski vel Oszkowski Jan 19
Osoria h. 23, 64
Osterwina Matylda 9
Ostoja h. 64
Oszowski Pawe³ zob. Ciszowski Pawe³
Otto Zygmunt Józef rzeb. 56
Owsiñski Jan ks. 64, 140
Owsiñski Stanis³aw ks. 64, 140
Oyrzanowscy zob. Ojrzanowscy

P

Padowscy w Przyszowej 90
Pajêcki ks. w Pisarzowej 87
Paliñska Anna 143
Pa³ka Kazimierz 25
Paszko z Brzenicy 42
Paszko z Janowic 23, 132
Paszko z Parchocina 42
Pauli ¯egota (Ignacy) 23, 94
Pawiñski Adolf 86, 90, 95, 98, 99, 106, 118,
128
Pêgowscy 90
Pêt m³ynarz w Kamienicy 32
Piechna c. Piotra, w. mi³a z ¯elenikowej,
¿. Adama z Turu 19, 50, 60, 103
Piekosiñski Franciszek 23, 59, 63, 107, 139,
140
Pieni¹¿ek Jan 61
Pieni¹¿ek Jan Odrow¹¿ z Iwanowic 19, 75,
98
Pieni¹¿ek Jan z Kru¿lowej 116
Pieni¹¿ek Karol dr 100, 101
Pieni¹¿ek Krzysztof 98, 126
Pieni¹¿ek Miko³aj 98
Pieni¹¿ek Nikodem 98
Pieni¹¿ek Piotr 98
Pieni¹¿ek Prokop s. Prokopa starosty s¹deckiego 100
Pieni¹¿ek Prokop starosta s¹decki 81, 86, 98,
99, 100, 101, 102, 272
Pieni¹¿ek Teresa 51
Pieni¹¿kowa Anna z Pukarzewskich ¿. Prokopa 100
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Pieni¹¿kowa Beata z Radu³tów vel Rato³dów
42, 75, 98
Pieni¹¿kowa Julia 60
Pieni¹¿kowa ze Skrzydlnej 99
Pieni¹¿kowie 72, 81
Pieni¹¿kówna Krystyna 98
Pietrzak Agnieszka 64, 65, 66
Pilawa h. 113, 118
Pilawici 118
Pilitowska Ewa 69
Pinder Ulryk 29
Piotr ks. w £ukowicy 65
Piotr o. Piechny 19, 50, 60, 103
Piotr s. Jana so³tysa z Woli 42
Piotr z Szyku 118
Piotrowski Wojciech ks. w Mêcinie 67
Pius V papie¿ 25
Piwkowic Stanis³aw mal. 25
Poczynowski A. ciela? 42, 49
Podoscy 90
Polaczkówna Helena 108
Poleski Jacek 109
Polska Akademia Nauk Oddzia³ w Krakowie
29
Pomian h. 98
Popielska-Michalczyk Joanna 15
Porêbski Adam ks. w Ujanowicach 128
Posadowska Jadwiga 133
Potacz stra¿nik w Pisarzowej 87
Potaczek Jan ks. w Niedwiedziu 76
Potkañski Franciszek sufragan krak. 103
Potulicki Adam hr. 32
Potulicki Adam ksiê¿ê 35
Pó³kozic h. 19, 23, 31, 44, 49, 92, 121
Prokop z Szyku 118
Prowano Prosper 75
Prus h. 60, 98
Pruszyñski Antoni 98
Pruszyñski Zygmunt 98, 99
Przedsiêbiorstwo Budowlane w Mielcu 106
Przerêbski Wac³aw 67
Przedziecki Aleksander 124, 139
Przyborowscy 90
Przybyszewski Boles³aw ks. 28, 45
Przychodzki Franciszek 128
Przy³êcka Barbara 53
Przy³êcki Achacy stolnik krak. 53, 54
Ptanik Jan 27, 123, 139, 144
Puczynowski A. zob. Poczynowski A. ciela?
Pudynkowska Emilia 79
Pukalski Józef bp tarn. 23, 56
Pu³aski Kazimierz 53
Pydynkowska zob. Pudynkowska Emilia

R

Radomyski Jan 64
Radu³towie zob. Rato³dowie
Radwan h. 19, 31, 44
Radwañski Andrzej mal. krak. 111, 116
Radzikowski Walery Eliasz mal. 131
Radziwi³³ Jerzy kard. bp krak. 112, 113, 115
Raiza Stern 54
Raiza Szaja 54
Rajman Jerzy 19, 21, 40, 41, 51, 54, 55, 57,

60, 61, 64, 67, 86, 90, 98, 103, 118, 122,
123, 124, 144
Raphael de domo Szarza 98
Rastawiecki Edward 82, 83, 86, 140
Raszkowicz Jan 67
Ratholdus de domo Szarza 98
Ratoldus z Kostrzy zob. Stanoltus vel Arnold vel Ratoldus z Kostrzy
Rato³dowie 42, 81, 98
Ratu³d s. komesa ¯y³y ze Skrzydlnej 22, 110
Rawicz h. 98
R¹czkowski Witold 143
Reau Louis 120
Rejtarski J. mal. z Nowego S¹cza 76
Reklewscy 106
Rogala h. 69, 71
Rogowscy 106
Rogowski Jakub 106
Rogowski Stanis³aw 106
Rokitnicka Anna ksieni staros¹decka 127
Romer Edmund Grzegorz Feliks z Biedziedzy 23
Romer Ludwik 23
Romer Tadeusz 28, 30, 49
Romerowie z Jod³ownika 23
Romiszowski Miko³aj opat szczyrzycki 114,
115
Rosiek Jan ks. w Kamienicy 33
Ro¿nowie 98
Róg Rafa³ 15
Rudnicki Kazimierz 64
Rudolf II cesarz niemiecki 64
Rupniewscy zob. Rupniowscy
Rupniowscy 60, 61, 62, 95, 96
Rupniowska Anna z Gbelskich ¿. Jana 95
Rupniowski Andrzej 60, 61
Rupniowski Jakub 60, 95
Rupniowski Miko³aj 60, 95
Rupnowscy zob. Rupniowscy
Rusocka Maria 118
Rutkowska-P³achciñska Anna 32, 67, 86, 90,
127, 144
Rybicki Jan ks. w Tymbarku 124
Rychter-Janowska Bronis³awa mal. 107
Rypniewscy zob. Rupniowscy
Rzeszowski Jan bp krak. 24

S

Sakran Jan kan. krak. 29, 30
Salomon ks. archid. s¹decki 22
Samek Jan 70, 85, 131
Samostrzelnik Stanis³aw o. mal. 28, 119
Sandewicz Aleksander ks. w £ukowicy 66
Sanguszko Pawe³ ksi¹¿e 76, 79
Sanguszkowa Maria Anna z Lubomirskich
76, 79
Sanguszkowie 59, 76
Sasi 94
Say mal. z Mylenic 81
S¹dek ks. w £ososinie 61
Schnelrad Gotdryd ludwisarz wroc³awski 86
Schüchlin Hans 44
Secomska Krystyna 28, 39, 45, 46, 119, 120,
126, 142, 143

Seghers Gerard 20, 105
Semkowicz W³adys³aw 23, 60, 95, 102, 108
Sendivogius Polonus zob. Sêdzimir Micha³
Sêdziwój
Serafin w Pisarzowej 87
Sewcze Jan 106
Sêdzimir vel Sêdomir z £ukowicy i Kêpia
s. Marka z Kêpia 64
Sêdzimir Gabriel z £ukowicy 64, 66
Sêdzimir Hieronim z £ukowicy miecznik
zakroczmski 64, 65, 66
Sêdzimir Jan 65, 106
Sêdzimir Marcin s. Szczepana 64
Sêdzimir Micha³ Sêdziwój 64
Sêdzimir Piotr 106
Sêdzimir Stanis³aw 106
Sêdzimir Stanis³aw s. Szczepana 64
Sêdzimir Szczepan (Stefan) z £ukowicy 64
Sêdzimirowa Zofia ¿. Hieronima 66
Sêdzimirowie 64, 106
Sêdziwojowie zob. Sêdzimirowie
Sêdziwój z £ukowicy 64
Sêdziwój z Szubina 42
Siarczyñski Franciszek ks. 75, 76, 95
Siekaniec Stanis³aw 106
Siemaszko Aleksander 15
Sierakowska Helena z Dzieduszyckich 108
Sierakowski Roman chor. krak. 82, 83, 85,
86
Sierakowski Sebastian ks. s. Romana 83, 85
Sierakowski Wac³aw Hieronim bp przem.
abp lwowski 83
Sikorski Stanis³aw 95
Sikorski Wiktor 22
Skarbo ze Zrêczyc 103
Sk¹pska Irena 68
Skibski Szymon 81
Skrobkowicz Jan ks. w Mszanie Dolnej 72
Skrzyñscy 50
Skuza Barbara 15
Slebarski mal. z Owiêcimia 49
S³owikowski Antoni prof. 123
S³upscy 52, 54, 60, 61, 62, 63
S³upski Jakub 52, 60
S³upski Jan 60
S³upski Miko³aj 52, 60, 67
S³upski Piotr 52, 54, 67
S³upski Stanis³aw 52, 60
S³u¿ewski dr adwokat 60
Smereka W³adys³aw ks. 316, 317
Smoleñ W³adys³aw ks. 26, 125
Smólski Janusz 24
Smulikowska Ewa 39
Sobek ks. w £ososinie 61
Sobek Melchior kan. krak. 30
Solarz Olga 83
So³tyk Kajetan bp krak. 56, 58
Sroczyñski ze Skrzydlnej 99
Stabrawa Józef ks. w Mszanie Dolnej 73
Stadnicka Teresa ksieni staros¹decka 33
Stanis³aw kan. krak, proboszcz w Kamienicy 33
Stanis³aw kmieæ ze S³opnicy 23
Stanis³aw opat augustianów w Kazimierzu
123

Stanis³aw opat szczyrzcki 29
Stanis³aw so³tys w Pisarzowej 87
Stanis³aw z Krakuszowic 60
Stanis³aw z Lasocic 118
Stanis³aw z Lus³awic 19, 60, 103
Stanis³aw z Niewiarowa 42
Stanis³aw z Opoczna ks. w Limanowej 57
Stanis³aw z Topoli 19, 98
Stankiewicz Jan mal. 20
Stanoltus vel Arnold vel Ratoldus z Kostrzy
19, 98
Starowolski Szymon 59, 116, 140
Starykoñ h. 134
Staszic Stanis³aw 97
Stawowiak Stanis³aw 20
Stec Józef 107
Stefan Batory 150
Stefaniak Krystyna 15
Stolarski mal. z Mylenic 74, 81
Stowarzyszenie Historyków Sztuki 125
Stradomska Katarzyna 60
Stro¿kiewicz Wincenty 101
Stro¿kiewiczowa Maria ¿. Wincentego 101
Stró¿kiewicz vel Struszkiewicz January 71
Struczyñska Leokadia 46, 47
Struszkiewicz Pawe³ ze Stru¿y 101
Struszkiewiczowa Rozalia z Szo³ajskich 101
Stru¿yñska Jadwiga 92
Stryjeñski Tadeusz 13, 34, 107, 280, 281, 282,
283, 327
Strzelecki 95
Strzelecki Jan 118
Strzemiê h. 92
Stwosz Wit 44, 73
Sulimierski Filip 140
Sulis³aw kan. krak. s. Jana Gryfity 21, 108,
117
Sulita B. 94
Su³owski Zbigniew 50
Swoboda O. 234, 235
Sygañski Jan ks. 64, 67, 90, 128, 140, 144
Szablowski Jerzy 12, 73, 74, 143, 233, 268,
287, 291, 293, 294, 300, 306, 307, 308,
309
Szablowski Tomasz 15
Szadzimir Stefan 64
Szarza zob. Osoria h.
Szczebak W³adys³aw ks. 15, 39, 43
Szczepan z Wilkowiska 132
Szczepañski Placyd opat szczyrzycki 117
Szczurek Jan ks. w Tymbarku 124
Szczygielski 110
Szembek Stanis³aw sufragan krak. 67
Szko³a In¿ynierska w Warszawie 124
Szko³a Rolnicza w widniku 107
Szko³a Sztuk Piêknych w Krakowie 126
Szo³drski arch. 33
Szreniawa h. 24, 61, 96, 100, 102, 132, 206,
207
Szreniawici 59, 132
Szubert Piotr 56
Szujska Urszula z Jaxów-wiêcickich 98
Szujski Antoni 98
Szujski Ignacy Szymon 98

Szumowski Jan stolnik sandomierski 123
Szurowski J. ks. w £ukowicy 66
Szwabe Karol ludwisarz 137
Szwedzi 71, 90, 94
Szyd³owski Tadeusz 12, 13, 31, 63, 89, 127,
130, 144, 148, 150, 188
Szykowscy 36, 118, 131
Szymañski Stanis³aw 25, 144
Szyszkowscy 95



cibor z £ukowicy 63
lepowroñska Anna z Laskowskich 50
lepowroñski Karol 50
lusarek Robert 15, 29, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 144
mia³owska Marianna vel Maria z Walterów
106, 107
mi³ z Markuszowej 60
mi³ z ¯elenikowej 19, 50, 60, 103
niadecki Jan 124
wica Marek 14
wie¿awski Aleksander 30
wiêciccy 99
wiêcicka Salomea ¿. Józefa 101
wiêcicki Józef z Krempy burgrabia krak. 31,
101, 102, 149
wiêtochna ¿. Miczka Miko³aja zw. Drobotem z Jod³ownika 23, 132

T

Tajdu Alojzy o. 23
Talowski Teodor arch. 91, 255
Tar³o Jan bp kijowski 64, 66
Taszyccy 93
Tatarzy 94
Tedaldi 27
Tedaldi Arnolfo (Ajnolfo) Pierozzi 27, 142,
165, 329
Telniczanka Katarzyna 29, 30
Teodor vel Czader Gryfita woj. krak. 21, 75,
108, 109, 110, 116, 117
Terakowscy 71
Terakowski Gabriel pisarz grodzki krak. 71
Terakowski Jan stolnik zakroczymski 71
Textoris Wojciech ks. w Przyszowej 90
Theiner Augustyn 99, 139
Tichy Karol arch. 56
Tokarski Kazimierz mal. 57, 88
Tomasz ks. w £ososinie 61
Tomasz z Akwinu 43, 149
Tomkowicz Stanis³aw 9, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33,
34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
49, 51, 57, 58, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72,
76, 77, 79, 82, 87, 88, 90, 95, 96, 99,
100, 101, 103, 104, 106, 107, 114, 115,
116, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 128,
129, 133, 134, 135, 136, 137, 143, 144,
147, 153, 156, 167, 181, 182, 189, 206,
327, 328, 329, 330
Topór h. 70
Towarzystwo Naukowe Krakowskie 143
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie 115
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Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana
w Krakowie 56
Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Warszawie
97
Towarzystwo Techniczne w Krakowie 72
Tr¹by h. 35, 52, 98
Trela Józef ks. 15
Treter Bogdan 14, 51, 68, 73, 74, 83, 103,
141, 151, 152
Trojan z Olpic ks. z Dziekanowic 24
Tuch Antoni 111
Turowski Stanis³aw 65
Twardowska Maria 106
Twardowski Krzysztof 106
Tworkowski Jan mal. 57
Tylicki Piotr bp krak. 59, 65, 128, 131
Tymowski Jerzy 64

U

Uchacz Adam 65
Udziela Seweryn 221, 222, 223, 248
Uger zw. Buzakarinus 22
Ulanowski Boles³aw 42, 59, 132
U³anowski Józef ks. w Skrzydlnej 102
Uniwersytet Jagielloñski 13, 14, 15, 19, 26,
45, 53, 63, 69, 83, 98, 123, 142, 143
Uniwersytet w Bolonii 29
Uniwersytet w Lipsku 47
Uniwersytet Warszawski 47, 124
Urban Wac³aw 87
Uryga o. z Mogi³y 132
Uryga ze ¯mi¹cej wójt ujanowicki 132

W

Wac³aw II 33
Wac³aw z Jod³ownika zob. Wiêc³aw s. Miczka Miko³aja
Waczlaus z Jod³ownika zob. Wiêc³aw s. Miczka Miko³aja
Walanus Wojciech 15, 21, 39, 97, 131, 144
Walczak Marek 123
Walczyk Lidia 107
Walenty ks. z £ukowicy 65
Walewski W³adys³aw 140
Walicki Micha³ 26, 28, 38, 43, 45, 46, 62,
115, 144
Walterowie 106, 108, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283
Wa³êga Leon bp tarn. 23, 56
Warpêcha Jan ks. w Ujanowicach 128
Warzyniec z £ysej Góry 53
Wazowie 140
W¹chalska-Konik Dorota 69
W¹sowicz Franciszek ks. w Pisarzowej 87
W¹sowicz Jan Dunin 90
W¹sowicz Krzysztof Dunin 90
W¹sowski zob. W¹sowicz Franciszek
Wcis³o Stanis³aw 124
Wczeny Marek 117
Wdowiszewski Jan Kacper 72
Wdowiszewski Wincenty Juliusz arch. 72
Weiss Wojciech mal. 115
Wencesalus z Jod³ownika zob. Wiêc³aw
s. Miczka Miko³aja
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Weronika ¿. Wiêc³awa z Jod³ownika s. Miczka Miko³aja 23
Wetter Evelin 47
Wielek Jan 15, 19, 50, 59, 67, 75, 76, 81, 82,
85, 86, 90
Wielog³owscy 90, 106
Wielog³owski Szczepan (Stefan) 92, 94
Wielopolski Miko³aj ze Stadnik 60
Wierzbiêta Andrzej 90
Wierzbiêta Jakub 40, 90, 98
Wierzbiêta Marcin 90
Wierzbiêta Micha³ 98
Wierzbiêta Miko³aj 90
Wierzbiêta Stanis³aw 40, 90
Wierzbiêta z Przyszowej 90
Wierzbiêtowie z Przyszowej 90, 98
Wiese Eryk 26, 46, 141
Wieyska Katarzyna z Laskowskich 50
Wieyski Tomasz 50
Wiêc³aw s. Miczka Miko³aja zw. Drobotem
z Jod³ownika 23
Wiêc³aw s. Wiêc³awa s. Miczka Miko³aja 23
Wiêc³aw z Jod³ownika 132, 133
Wiêrzbiêcina Jadwiga 98
Wiêrzbiêtowie 40
Wiktor Krzysztof z Siekierczyny 40
Wiktor Wac³aw arch. 50
Wiktorowie z Wiatrowic 90, 93, 94
Wilkoszewscy 98
Wilkoszewski Stanis³aw 98
Wis³aw z Kocielca bp krak. 110
Wis³ocki Bazyli 124
Wis³ocki Feliks Teodor s. Bazylego 124
Wistalicki vel Withalicius Jakub ks. w Ujanowicach 128
Wiszniewski mal. z Nowego S¹cza 83, 86
Winiowski T. 199
Withalicius zob. Wistalicki Jakub
Witkiewicz Jan Koszczyc arch. 56
Witkowska-¯ychiewicz Teresa 43
Wittwerck Absalon ludwisarz gdañski 70
Wittwerck Beniamin ludwisarz gdañski 70
Wittwerck Micha³ ludwisarz gdañski 70
Wittwerckowie 70
Wladislaus z Jod³ownika zob. Wiêc³aw s. Miczka Miko³aja
W³adys³aw I £okietek 108, 123, 132
W³adys³aw II Jagie³³o 21, 27, 81, 86, 97, 98
W³adys³aw III Warneñczyk 64
W³adys³aw IV Waza 72, 74, 81
W³odarczyk Eugeniusz Marek o. 15
W³odarczyk Jaros³aw 124
W³odarek Andrzej 143
Wnêkowski Jan nauczyciel w Szczyrzycu
110
Wodziccy 59, 76
Wodzicka Henrykowa hr. 76
Wodzicki Antoni hr. 76, 79
Wodzicki Micha³ ks. w Niedwiedziu 79
Wodzicki Piotr 42, 71
Wojciech ks. z Góry w. Jana 22
Wojciechowski Tomasz organmistrz krak. 39
Wojcieszak Stanis³aw ks. 55, 102, 103, 104,
144

Wojewódzki Oddzia³ Sztuki i Kultury w Krakowie 152
Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków 
Delegatura w Nowym S¹czu 15, 24, 25,
43, 44, 51, 59, 61, 67, 68, 69, 70, 74, 77,
92, 99, 102, 116, 118, 141, 148, 151
Wojs Adam 51, 52, 53, 109, 144
Wojsztat z £ukowicy zob. Wojszyk z £ukowicy
Wojszyk vel Wojsztat z £ukowicy 63
Wojtusiak Edward ks. 20
Wolbran Jan 72
Wolski Miko³aj 23
Wójcik Marek ks. w Niedwiedziu 15, 79
Wroñski Józef Szymon 56, 59
Wróbel Antoni 134
Wrzosowski Jan 19
Wyczesany Jerzy 36
Wydzia³ Konserwacji i Restauracji Dzie³
Sztuki ASP w Krakowie 25, 37, 39, 62
Wyrzutek Wawrzyniec 106
Wyspiañski Stanis³aw 130
Wyspiañski Stanis³aw 15
Wyszkowski Franciszek 93
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Rzeszowie
122
Wy¿yccy 123
Wy¿ycki Stanis³aw chor. kijowski s. Stanis³awa 123
Wy¿ycki Stanis³aw p³k. husarski 123

Z

Zadora h. 32, 93
Zahorska Stefania 26, 28, 46, 144
Zaj¹c Marcin mal. 102
Zak³ad Witra¿ów Ekielskiego i Tucha w Krakowie 111
Zakrzewski Stanis³aw 21, 42, 71, 75, 81, 99,
109, 110, 132, 140
Zaleski Miko³aj opat oliwski 116
Za³êski Stanis³aw ks. 128, 140
Za³uski Andrzej Stanis³aw Kostka bp krak.
87, 101
Zawadzki Józef 86
Zawisza z Jod³ownika 19, 23, 98
Zawisza z Lednicy Wy¿nej 19
Zbigniew kanclerz Kazimierza Wielkiego
127
Zbigniew z Donatkowic 64
Zbigniew ze Stadnik 60
Zbigniew ze Zbydniowa 60
Zb³udzki Józef ks. w Niedwiedziu 74, 76,
80
Zboiñski Ignacy 71
Zborowski Jan 47
Zdzis³aw kaszt. szczyrzycki 108, 109
Zdzis³aw s. komesa ¯y³y ze Skrzydlnej 22
Zeissberg Heinrich R. von 27
Ziegler vel Zigler Grzegorz Tomasz bp tyniecki 55, 124
Zieleñscy 105
Zieliñscy 104, 105
Zieliñski Stanis³aw ks. w S³opnicach 104, 105
Ziemian Gustaw ks. 72

Zigler Grzegorz Tomasz zob. Ziegler Grzegorz Tomasz
Zlat Mieczys³aw 28
Zwiernikiewicz Jan ks. w Limanowej 55
Zwierzyna Edward 19
Zygmunt I Stary 21, 29, 30, 45
Zygmunt II August 52
Zygmunt III Waza 64, 75, 79
Zygmunt z Cichawy 42

¯

¯aki Andrzej 52, 109
¯akiewicz Anna 47
¯arnecki Jerzy 171, 314, 315
¯eleñski Stanis³aw Gabriel 111

¯ochowski Konrad 50
¯uk-Skarszewscy 90, 91, 93, 94, 258
¯uk-Skarszewska Antonina z Wyszkowskich
¿. Erazma Micha³a 93
¯uk-Skarszewska Jadwiga z Potockich ¿.
Onufrego 93
¯uk-Skarszewska Karolina z Fihauserów 93
¯uk-Skarszewska Magdalena z Podoskich
¿. Stefana 93
¯uk-Skarszewska Maria 93
¯uk-Skarszewska Tekla 93
¯uk-Skarszewski Adam 94
¯uk-Skarszewski Aleksander 90
¯uk-Skarszewski Erazm Micha³ 93
¯uk-Skarszewski Eugeniusz 93

¯uk-Skarszewski Faustyn Józef 93
¯uk-Skarszewski Ignacy Faustyn 90
¯uk-Skarszewski Jerzy 93
¯uk-Skarszewski Leonard 93
¯uk-Skarszewski Marcjan skarb. podolski 93
¯uk-Skarszewski Onufry 93
¯uk-Skarszewski Prot 93
¯uk-Skarszewski Stefan 93
¯uk-Skarszewski Stefan skarbnik podlaski 93
¯uk-Skarszewski Tadeusz 94
¯ydowski Miko³aj Kajetan ks. w Niedwiedziu 76, 79, 80
¯ydzi 87
¯y³a Jan komes ze Skrzydlnej 22, 110
zestawili Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie
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Indeks geograficzny

Uwaga!
Pogrubion¹ czcionk¹ oznaczono strony, na
których zamieszczone s¹ poszczególne
has³a Inwentarza, kursyw¹  paginacjê
w obrêbie czêci ilustracyjnej.
Wykaz skrótów:
g.  góra
gr.  grodzisko
k.  ko³o
l.  las
rz.  rzeka
ul.  ulica
z.  zamek

A

Akwin 43, 149
Antiqo Rudel [Skrzydlna] 99
Antiquas Rudel [Skrzydlna] 98, 99
Austria 119

B

Babia Góra g. 32, 53, 87, 139
Banowice 52
Beskid Wyspowy 51, 57, 77, 144
Bia³a 137
Bia³a rz. 35, 93
Bia³oru 115
Biegonice 89
Bienik 52
Biedziedza 23
Bobowa 40, 52, 59
bobowski dekanat 59
Bocheñ 44, 45, 188-189, 329
Bochnia 36
Boczów 32
Bodzentyn 45
Bolonia 29
Brusznyk [Brunik] 98
Brz¹czowice 52
Brzezie 32, 93
Brzeziny 39
Brzenica 42
Brzyska k. Jas³a 126
Brzysko [Brzyska k. Jas³a] 126
Buda 126
Bzie Zameckie 38

C

Camienicie [Kamienica rz.] 32
Camijonka [Kamionka Ma³a] 36
Camionka monialium [Kamionka Ma³a] 36

Camyonka [Kamionka Ma³a] 36
Canina [Kanina] 40
Casina [Kasina Wielka] 41
Cassyna [Kasina Wielka] 41
Cassyna Maior [Kasina Wielka] 41
Che³miec 89
Chlochol folwark w Wilkowisku 133
Chodów 73
Chodynice 118
Chronów 120
Chrz¹stów 60
Chyrihe [Szczyrzyc] 108
Chyric [Szczyrzyc] 108
Cichawa 42
Cieszyn 81
Ciê¿kowice 23
Cirich [Szczyrzyc] 108
Ciric [Szczyrzyc] 108, 110
Cirice [Góra w. Jana] 21
Ciritz [Szczyrzyc] 102
Cjrice [Szczyrzyc] 108
Clairvaux 113, 117
Cridlna [Skrzydlna] 98, 99
Crostna l. 36
Cruzlova [Kru¿lowa] 52
Cyrice [Góra w. Jana] 21
Cyrich [Szczyrzyc] 109
Czarna rz. 106
Czichawa [Cichawa] 42
Czidlna [Skrzydlna] 98
Cziricz [Szczyrzyc] 42
Czorsztyn 32, 52, 53, 87
Czyrzec [Szczyrzyc] 110
Czyrzicz [Góra w. Jana] 22, 110
Czyrzycz [Szczyrzyc] 108

D

D¹bie 50
D¹brownica 118
Dembica [Dêbica] 72
Dembowdzia³ [Dêbowy Dzia³] 42
Detna 115
Dêbica 72
Dêbno (k. Brzeska) 115
Dêbowy Dzia³ 42
Dinenburg [Tymbark] 122
Dobczyce 21, 122
Dobra 17, 19-20, 21, 23, 49, 60, 98, 103, 123,
157-161
Dobrogniew 23, 133
Dobromir [Grodzisko g.] 109
Donatkowice 64
Droginia 52, 54
Druszków 19

Dukla 59
Dunajec rz. 32, 109
Dziekanowice 24

E

Europa 15, 64

F

Florencja 27, 28, 43
Francja 50, 108

G

Gabañ [Gaboñ] 64, 106
Galicja 41, 49, 59, 71, 81, 86, 89, 91, 95, 99,
102, 107, 110, 117, 127, 139, 143, 144
Galicja Zachodnia 11, 12, 20, 22, 24, 34, 36,
37, 42, 46, 49, 51, 52, 53, 57, 59, 61, 68,
72, 76, 82, 84, 87, 90, 95, 96, 99, 103,
104, 111, 118, 121, 124, 126, 128, 132,
133, 142, 143, 144, 151, 330
Glince [Przenosza] 99
Glisne 72
Godusza 110
Golesz z. 23
Gora [Góra w. Jana] 21, 22
Gora Sczericz [Góra w. Jana] 21
Gorce 83
Gorcz g. 32
gorlicki powiat 11, 12
Gosprzydowa 44
Góra Sti Johannis alias Ciricz [Góra w.
Jana] 21, 22
Góra w. Jana [Szczyrzyc] 108
Góra w. Jana 17, 21-22, 31, 110, 118, 147,
328
Górny l¹sk 38
Grabie 103
Grodzisko (gr. k. Szczyrzyca) 109
Grodzisko g. 109
Grotkowice 60
Gruszowiec 49
Gruszów 99, 110
Grünewald [Grywa³d] 52
Grünwald [Grywa³d] 52
grybowski powiat 11, 12, 126, 330
Grybów 52, 53
Grywa³d 24, 52

H

Hirtemberg 117

I

Iodlownik [Jod³ownik] 22
Igo³omia 72
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Ilmanów [Jordanów] 52,
Ilmanowa [Limanowa] 51, 52, 67, 90
Ilmanowa Nowa [Limanowa] 51, 52
Ilmanowa Stara [Stara Wie] 51, 52
Iordanow [Jordanów] 52
Iwanowice 98, 99
Iwkowa 134

J

Jackowice 40
Jadowniki [Jod³ownik] 22, 23
Jadowniki Podgórne 134
Janina [Kanina] 40
Janina gr. 40
Janowice 23, 132, 133
Jaros³aw 123
jasielski powiat 9, 11, 12, 13, 15, 126, 143,
327
Jasielskie 14, 134
Jasionów 81, 86
Jas³o 72
Jasna przedmiecie w Tymbarku 123, 124,
142
Jastrzêbie 64
Jazowsko 140
Jêdrzejów 21, 108, 110
Jodlowa [Jod³ownik] 22
Jodlownik [Jod³ownik] 22
Jodlownyky [Jod³ownik] 22
Jod³owa Góra [Jod³ownik] 22
Jod³owa Góra [Tymbark] 122, 123
Jod³ownik 17, 19, 20, 21, 22-31, 43, 44, 49,
98, 99, 115, 121, 132, 133, 136, 147, 148,
163-168, 329
Jonina [Siekierczyna] 17, 32, 40
Jordanów 52
Jurków 19

K

Kalwaria Zebrzydowska 57
Kamienica (dzisiaj Nowy S¹cz) 33
Kamienica 17, 32-35, 93, 147, 169-170, 328,
329
Kamienica rz. 32, 35
Kamiona [Kamionka Ma³a] 36
Kamionka Ma³a 17, 32, 35-40, 132, 147, 171175, 329
Kamionka Wielka 126, 131
Kamnienicza villa [Kamionka Ma³a] 36
Kamonka [Kamionka Ma³a] 36
Kamyonka [Kamionka Ma³a] 36
Kanina 17, 40-41, 79, 97, 98, 147, 176-178,
328
Karczmisko (w Limanowej) 52
Karpaty 143
Kaschina [Kasina Wielka] 41
Kasina Wielka 17, 29, 31, 37, 41-50, 99, 106,
147, 179-189, 328, 329
Kasinka [Kasinka Ma³a] 72
Kasinka Ma³a 72
Kassyna [Kasina Wielka] 41
Kaszyna [Kasina Wielka] 41
Kawêcina 52
Kazimierz (krakowski) 121
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Kêdzierzynka 50
Kêpie 64
Kisielówka 142
Klasztorzysko [Grodzisko g.] 109, 117
Kamenicza [Kamienica] rz. 32
Kocmyrzów 52
Ko³aczyce 134
Konina 72, 79
Konstantynopol 126
Korabiewice 42
Korzenna 135
Kostrza 19, 23, 98, 99, 132, 133
Kocielnisko (w Limanowej) 52, 54
krakowska archidiecezja 47, 53, 54, 59, 139
Krakowska ul. w Limanowej 52
krakowska ziemia 60, 141, 327
krakowskie województwo 107, 143
Kraków 9, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 37, 39, 42, 44, 47, 48, 49,
51, 55, 56, 57, 60, 62, 65, 70, 72, 73, 76,
77, 79, 81, 83, 98, 99, 100, 101, 105, 106,
107, 116, 117, 123, 124, 125, 129, 130,
134, 141, 142, 150, 152, 153, 165, 181187, 190-192, 211, 329
Krakuszowice 60
Krasne 67
Krempa 31, 149
Krompachy 102, 122
Krosno 15, 22, 48, 120, 330
Krostna 36
Krocienko nad Dunajcem 52
kronieñski powiat 9, 11, 12, 13, 15, 327
Kronieñskie 14
Królestwo Polskie 140
Kru¿lowa 52, 75, 98, 116
Kru¿lowa Wy¿na 58
Krzidlna [Skrzydlna] 98
Krzylna [Skrzydlna] 98
Krzyszkowice 101
Krzywcza 72
Ksiêstwo Warszawskie 124
Kurdwanów 60
Kurozwêki 64, 81

L

Lanckorona 53
Laskowa 17, 19, 50, 51, 60, 94, 103, 118,
190-194
Lasocice 50, 60, 103, 118
Luchowicz [£ukowica] 63
Lednica 75
Lednica Wy¿na 19
Leszczyny 60
Libichowa 55
Libusza 77
Limanowa 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 32, 35,
40, 41, 50, 51-59, 60, 61, 63, 66, 67, 68,
71, 75, 81, 86, 90, 95, 97, 98, 100, 102,
108, 118, 122, 127, 128, 132, 133, 134,
139, 142, 143, 144, 147, 151, 153, 195204, 328
limanowski powiat 9, 11, 12, 13, 15, 20, 22,
33, 83, 84, 87, 97, 98, 103, 107, 126, 132,
133, 142, 143, 147, 148, 156, 327, 328

Limanowskie 12, 13, 106, 327, 328, 329
Lipie 118
Lipnica Murowana 29, 56
Lipnica Niemiecka [Lipnica Wielka] 126
Lipowe 52, 53, 54, 56, 58
Lipsk 47
Litwa 139
Lodomeria 110
Lubieñ 72
Lubomierz 17, 32, 57, 59-60, 79, 80
Lucauicza [£ukowica] 63
Lucouicza [£ukowica] 63
Lucowicza [£ukowica] 63
Luczowicza [£ukowica] 63
Ludemer [Ludmierz] 110
Ludzimierz [Ludmierz] 22, 75, 81, 110, 117
Ludmierz 22, 75, 81, 110, 111, 117, 144
Lukowa [£ukowica] 63
Lukowe [£ukowica] 63
Lukowice [£ukowica] 63
Lus³awice 19, 60, 103
Lwów 27, 108, 110, 117

£

£apanów 59, 90
£apsze Ni¿ne 131
£¹cko 58, 88, 89
£entowe [£êtowe] 72
£êkawica ¯ywiecka 77
£êtowe 72
£opiennik 123
£ososina Górna 17, 19, 50, 52, 54, 56, 57,
60-63, 95, 103, 123, 147, 205-209, 329
£ososina rz. 123
£ostówka 72
£owicz 45
£ukawica [£ukowica] 63
£ukowica 17, 63-66, 106, 131, 147, 210-212,
329
£u¿na 52
£ysa Góra g. 52, 53
£y¿ka g. 94

M

Maciejowice 38
Malejowa 52
Ma³opolska 21, 22, 33, 43, 44, 60, 67, 77,
86, 89, 90, 92, 95, 98, 99, 100, 108, 109,
110, 118, 123, 125, 126, 128, 134, 139,
141, 142, 143, 144
Maria vallis [klasztor szczyrzycki] 110
Markuszowa 60, 99, 110
Mastricht 120
Mazowsze 42
Melstin [Melsztyn] 48
Mêcina 17, 40, 56, 57, 66-71, 97, 98, 147,
213-217, 328
Mêcina Dolna 67
miechowski powiat 73
Miechów 108
Miedwied [Niedwied] 75
Mielec 106
Mierzi¹czka 75
Mieciska (w Mszanie Dolnej) 72

Miecisko (w Mszanie Dolnej) 71, 79
Mikluszowice 67
M³ynne 19, 50, 60, 103
Mogilany 108, 117
Mogilno 93
Mogi³a 28, 55, 116, 132
Monachium 22
Mons Sancti Johannis [Góra w. Jana] 21
Montepulciano 24
Morawy 64
Mordarka 52, 53, 54, 55, 58, 90, 97
Mordarski Potok 52
Mstów 22, 60, 118
Mszana Dolna 17, 44, 56, 71-75, 76, 79, 82,
86, 147, 219-223, 328
Mszana Górna 71, 72
Mszana rz. 75
Mszczana [Mszana Dolna] 72
Mszyana [Mszana Dolna] 71
Muszyna 81
Myenczyna [Mêcina] 67
Mylenice 22, 72, 74, 81
mylenicki powiat 102, 109

N

Nawojowa 87
Niedwiedzia Porêba [Niedwied] 75, 76,
79
Niedwiedzia Poremba [Niedwied] 72
Niedwied 15, 17, 57, 59, 72, 75-81, 83, 147,
152, 224-228, 328
Niegowiæ 72
Niewiarów 23, 42, 59, 150
Norymberga 29, 57, 70
Nove Szmyldno [Kru¿lowa] 52
Nowa Janina [Przyszowa] 40, 90
Nowa Wie (k. Kawêciny) 52
Nowa wyesz (k. Nowego Rybiego) 95
Nowe Rybie 17, 60, 95-97, 147, 261-267,
328, 329
Nowosielce (k. Przeworska) 115
nowotarski powiat 12, 24, 28, 58, 110
nowotarskie starostwo 71, 75, 81, 86
Nowy Korczyn 87, 120, 123
Nowy S¹cz 13, 15, 33, 38, 41, 43, 44, 51, 55,
67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 89, 90, 106,
107, 111, 117, 122, 126, 131, 140, 141,
153
Nowy Targ 28, 41

O

Okó³ (krakowski) 60
Oliwa 116
Olkusz 54
Olpice 24
olszañskie starostwo 86
Olszowa 72
Olszówka 17, 43, 72, 77, 81-86, 147, 229244, 328, 329
Opoczno 57
Orawa 80, 83
Owiêcim 49
owiêcimskie ksiêstwo 20

P

Paczó³towice 29
Palermo 83
Parady¿ 19, 116, 139
Parchocin 42
Pary¿ 124
Paszyn 57
Pennafort 25
Pi¹tkowska rola (w Jod³owniku) 132
Piekie³ko 60, 95, 142
Pieniny 83, 139
Pilzno 54, 55
Piotrków Trybunalski 52
Pisarzowa 17, 53, 54, 57, 86-89, 98, 131, 147,
245-247, 328
Poddubie vel Poddêbie (w Jod³owniku) 132
Podegrodzie 67, 72, 132
Podhale 75, 83, 140
Podkarpacie 139
Pod³opieñ 123, 124, 142
Podobin 79
Podolany 52
Podole (w S¹deckiem) 133, 137
Podtatrze 64, 87
Polska 9, 14, 15, 27, 39, 50, 58, 64, 87, 94,
103, 122, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
327
Popowice 52
Por¹bka 49
Por¹bka Uszewska 120
Poremba [Porêba] 72
Porêba 79, 81, 83
Porêba Wielka 75
Poznachowice 109
Poznañ 125
Praga 64, 115
Prsebiti [Przybyty] 32
Przenosza 99, 110
Przeworsk 115
Przybyty 32
Przydonica 119, 120, 135, 137
Przy³êk 53
Przyszowa 17, 40, 52, 90-94, 98, 147, 248260, 328, 329
Pyssarska wyesch [Pisarzowa] 86

Q

Qwaszina [Kasina Wielka] 41

R

Raba 72, 81, 82
Raba Ni¿na 86
Raba rz. 75
Rabka 82
Raciborzany 19, 98, 99, 110, 133
Raciechowice 50
Rajbrot 54, 61, 131
Ratyzbona 46
Regalin 72
Reje [Kostrza] 99
Ropczyce 39
Rosenberg [Mszana] 71
Roztoka 64

Ro¿nów 93
Rupniow [Rupniów] 96, 97
Rupniów 60, 61, 95
Rybie Nowe zob. Nowe Rybie
Ryje 133
Rzeszów 108, 122

S

Sadek 118
Sanctus Johannes in Czyrzicz [Góra w. Jana]
21
Sandomierz 30
Sarysz [Szarysz] 17, 97
S¹decczyzna 13, 19, 20, 23, 32, 33, 41, 42,
60, 64, 65, 67, 75, 81, 87, 90, 94, 95, 97,
98, 123, 124, 126, 127, 128, 139, 143,
144
s¹decki archidakonat 125
s¹decki powiat 9, 11, 12, 15, 22, 58, 89, 103,
106, 133, 143, 327
Schyricz [Góra w. Jana] 21
Schyricz [Szczyrzyc] 108
Scirzyc [Szczyrzyc] 108
Siedliska 52
Siekierczyna 17, 32, 40, 41, 58, 90, 97-98
Siepraw 52
Skaliste 81, 86
Skrzydlna 17, 19, 22, 23, 24, 42, 49, 81, 98102, 110, 116, 123, 147, 268-273, 328,
329
Slupnice [S³opnice] 72
S³omka 72
S³ona 52
S³opnica 23
S³opnica Królewska [S³opnice Królewskie]
102, 151
S³opnica rz. 102
S³opnice 19, 54, 55, 60, 123, 144, 151
S³opnice Dolne 102
S³opnice Górne 102
S³opnice Królewskie 17, 102-106, 147, 274
S³opnice Szlacheckie 102, 103
S³upia 60, 63, 67
S³upie 132
Smidlno [Kru¿lowa] 52
Smylno [Kru¿lowa] 52
Sowliny 52, 53, 54, 58
Spisz 20, 38, 41, 83
Sromowce Ni¿ne 28
Stadniki 60
Stani¹tki 92, 108
Stara Rudka 99
Stara Wie (k. Limanowej) 51, 53, 54, 55,
58, 67
Staromiejski Potok 52, 59
Stary S¹cz 33, 37, 38, 39, 53, 91, 93, 97, 132,
254
Stary¿ w S¹deckiem [?] 97
Stêpocice 103
Stopnica Królewska [S³opnice Królewskie]
103
Strachocin 72
Stradom 30
Stradomka rz. 111
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Stra¿ki 38
Stronie 93
Stró¿a 110
Stró¿na 52
Sulejów 110
Sulgostów 58
Szaflary 42
Szalowa 52
Szarysz 58
Szczawa 32
Szczebrzusz 131
Szczepanów 26, 113
Szczuczyce 60
Szczyrzyc 14, 15, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 41,
42, 95, 99, 105, 108-117, 118, 132, 140,
144, 147, 148, 166, 284-300, 328, 329
Szczyrzyce [Szczyrzyc] 17, 71, 75, 81, 108,
110, 133
szczyrzycki powiat 103
Szekyerczyna [Siekierczyna] 98
Szerzyny 135
Szpitalna ul. w Limanowej 52
Szubin 42
Szyc [Szyk] 118
Szyk 15, 17, 26, 118-122, 135, 142, 147, 301309, 329
Szynwa³d 134



nie¿nica g. 17, 49, 106
ródmiecie (w Krakowie) 70
widnik 17, 106-108, 123, 275-283
widnik w powiecie s¹deckim 107

T

Tannenberg [Tymbark] 122
Tarczek 120
tarnowska diecezja 58, 142, 327
tarnowski dekanat 23
Tarnów 15, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 38, 39,
41, 43, 44, 46, 47, 48, 62, 63, 65, 74, 79,
84, 85, 88, 92, 97, 102, 115, 120, 122,
125, 131, 135, 136, 137, 142, 143, 165,
173-175, 181-189, 206-208, 243-244,
257, 298, 315, 325, 326, 329
Tatry 80, 139
Têgoborze 106
Thymbarc [Tymbark] 122
Tiefenbronn 44

Timbark [Tymbark] 123
Topola 19, 98
Trimbark [Tymbark] 122
Trzciana 55, 60
Trzcinica 137
Trzeniów 45
Trzetrzewina 122
Tur 19, 50, 60, 103
Tymbark 17, 21, 52, 55, 62, 95, 98, 103, 122127, 132, 142, 143, 144, 147, 310-315,
328, 329
tymbarski dekanat 61
tymbarskie starostwo 102, 103, 123
Tymowa 29, 45

U

Ujanowice 17, 32, 35, 36, 56, 89, 127-132,
147, 153, 316-325, 328, 329
Ulm 44
Uniejów 125

V

Virdis silva [Grywa³d] 52

W

Waksmund 86
Warszawa 13, 15, 26, 73, 75, 124
Wawel 45, 46, 47, 49, 60, 141
W¹chock 55
Werona 25
Wêgry 135
Wiatrowice 90, 93, 94
Wicouisko [Wilkowisko] 132
Wiedeñ 32, 35, 45, 84, 107
Wielog³owy 67
Wiener Neustadt 119
Wierzbno 23
Wilcza Górna 38
Wilczyska 58
Wilkowisko 17, 23, 57, 108, 125, 132-137,
147, 326, 328, 329
Wilkowisko Ma³e 133
Wilkowisko Wielkie 133
Wilmanow [Limanowa] 51, 52
Wilmanowa [Limanowa] 51, 59
Wilno 29
Wistycze 115
Winicz 78, 81

Witowice 53
Witów 72, 79
W³ochy 27, 28
Wojnicz 72
Wola (k. Limanowej) 52, 54
Wola Skrzydlañska 49, 99
Wola Zagórzañska 90
Wolica 106
Wo³owiec 135
Wójtowa 135
Wroc³aw 21, 46, 86, 141
Wylkowyska [Wilkowisko] 132
Wylkowysko [Wilkowisko] 132
Wysokie 52
Wy¿ni Dwór (w Przyszowej) 40, 90

Y

Yodlownik [Jod³ownik] 22
Ylmanowa [Limanowa] 51, 54

Z

Zakliczyn 23, 52, 59, 71, 72, 81, 86, 123, 132,
134
Zakopane 56
Zamczysko g. 118
Zamiecie (k. Tymbarku) 123, 124, 142
Zaryte 84
Zasadne 33
Zawada (k. £ukowicy) 64, 79
Zawada (k. Tarnowa) 26
Zawadka (k. Tymbarku) 123, 124, 142
Zbigniew [Zbydniów] 23, 60
Zbludza [Zb³udza] 32
Zb³udza 33
Zb³udza rz. 32
Zborówek 120
Zbydniów 60, 64, 103
Zbyrk l. (w Pisarzowej) 87
Zembrzyce 81
Zêbrzyce [Zembrzyce] 81
Zrêczyce 103
Zwierzyniec (krakowski) 108

¯

¯egocina 36
¯elenikowa 19, 41, 50, 60, 103
¯mi¹ca 15, 132
¯ywiec 72
zestawili Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie
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Indeks wezwañ i tematów ikonograficznych

Uwaga!
Kursyw¹ oznaczono odnoniki do czêci ilustracyjnej

Wzwania kocio³ów
kaplic i o³tarzy
B³. Salomei 130
Boga Wszechmog¹cego 55
Bo¿ego Cia³a 105
Grobu wiêtego 66
Jedenastu tysiêcy dziewic 55
Jezusa Chrystusa 89
Matki Boskiej 92, 111, 252, 253
Matki Boskiej Bolesnej 54, 55, 143
Matki Boskiej Ró¿añcowej 27
Matki Boskiej Szkaplerznej 20, 21
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa 67
Najwiêtszej Marii Dziewicy 55
Najwiêtszej Marii Panny 66, 90, 102, 110
Narodzenia i ciêcia w. Jana Chrzciciela 22
Narodzenia Najwiêtszej Panny Marii 23,
124
Nawiedzenia Najwiêtszej Panny Marii 33,
45
Oczyszczenia Matki Boskiej 76, 80
Pocieszenia Najwiêtszej Panny Marii 90
Przemienienia Pañskiego 33, 64, 66, 72, 91
w. Andrzeja Aposto³a 64, 103
w. Anny 63, 72, 75, 76, 77, 81, 102
w. Antoniego Padewskiego 67, 105
w. Apolonii 55
w. Barbary 46, 70, 118, 125
w. Bart³omieja 131
w. Cecylii 55
w. Damiana 150
w. Jacka 76, 80
w. Jana Chrzciciela 82
w. Jana Ewangelisty 87, 89, 110
w. Jana Nepomucena 82, 83, 85
w. Jerzego 60
w. Joachima 72
w. Józefa 80, 102, 103, 104, 106
w. Judy 19, 20
w. Katarzyny 36, 55, 63, 119, 120, 121, 122,
131, 133, 134, 137
w. Krzysztofa 55
w. Kunegundy 38
w. £ukasza Ewangelisty 89
w. Maciej Aposto³a 63
w. Marii Magdaleny 40, 42, 47, 48, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187

w. Marka Ewangelisty 29, 89
w. Mateusza Ewangelisty 89
w. Micha³a Archanio³a 33, 65, 72, 102, 128
w. Miko³aja bpa 54, 55, 90, 99
w. Rocha 39
w. Sebastiana 76, 77
w. Stanis³awa bp 55, 71, 109, 118
w. Szczepana 55
w. Szymona 19, 20
w. Urszuli 55
w. Walentego 55
w. Wawrzyñca 55
w. Wojciecha 76, 80
w. Zofii 55, 59, 63
wiêtego Krzy¿a 24, 25, 66, 72, 112
wiêtej Trójcy 26, 27, 45, 46, 47, 86, 95
Wniebowziêcia Najwiêtszej Panny Marii 55,
71, 109
Wszystkich wiêtych 60, 63
Znalezienia Krzy¿a wiêtego 95
Zwiastowania Marii 26

Tematy i przedstawienia
ikonograficzne

A

Achacjusz 120, 306, 307
Adoracja Najwiêtszego Sakramentu 43
Adoracja Trójcy wiêtej 43
Agata w. 85
Agnieszka w. 22, 88
Agnieszka z Montepulciano w. 24
Alvanus b³. 24
Andrzej Aposto³ w. 30, 65, 104, 105, 115,
166, 274
Anio³owie 27, 34, 114, 149, 242, 273, 297
Anna w. 20, 22, 25, 69, 76, 77, 84, 298
Anna w. Samotrzeæ 38, 40, 69, 135, 136,
174
Antoni Padewski w. 71, 77, 88, 119, 152
Antoni Pustelnik w. 83
Antonin abp w. 24, 43
Apolonia w. 22, 119
Aposto³owie 68, 69, 126, 207, 326
Aposto³owie przy grobie Matki Boskiej 119
Apoteoza Zakonu Dominikañskiego 43
Arma Christi 26, 113, 300

B

Barbara w. 38, 39, 40, 46, 62, 63, 119, 120,
126, 174, 206, 207, 273

Benedykt w. 116
Benedykt XI w. 24
Benedykt XIII w. 25, 150
Bernard z Clairvaux w. 111, 113, 116, 292
B³a¿ej w. 120, 306, 307
Bo¿e Narodzenie 125
Bóg Ojciec 26, 48, 49, 62, 100, 135, 149, 208,
242

C

Chrystus b³ogos³awi¹cy 50, 51, 193, 207
Chrystus Bolesny 20, 37, 38, 39, 42, 49, 68,
69, 88, 175
Chrystus Dobry Pasterz 68
Chrystus dwunastoletni w wi¹tyni 25, 150
Chrystus Frasobliwy 29, 115
Chrystus na osio³ku 97
Chrystus nios¹cy krzy¿ 121
Chrystus obejmuj¹cy w. Bernarda z Clairvaux 117
Chrystus obna¿ony 28, 29
Chrystus oczekuj¹cy na ukrzy¿owanie 28,
166
Chrystus przed Pi³atem 120, 121, 122
Chrystus przy s³upie 116
Chrystus u Marii i Marty 84
Chrystus Ukrzy¿owany 39, 48, 49, 57, 62,
74, 75, 78, 86, 88, 92, 101, 102, 105, 115,
131, 134, 208, 221, 223, 242, 323
Chrystus w drodze do Emaus 39
Chrystus w otoczeniu aposto³ów 63, 207
Chrystus w studni 126
Chrystus Zmartwychwsta³y 39, 46, 47, 188
Chrystusa biczowanie 115, 116, 120, 121,
122, 135, 136
Chrystusa chrzest w Jordanie 22, 25, 83, 149
Chrystusa koronowanie cierniem 24, 115,
135
Chrystusa Gloriale 31, 149
Chrystusa modlitwa w Ogrojcu 115, 121
Chrystusa obna¿anie 120
Chrystusa pojmanie 119, 120, 121, 122, 136,
308
Chrystusa Ukrzy¿owanie 29, 34, 41, 48, 49,
72, 105, 112, 115, 116, 120, 121, 122,
130, 135, 136, 199, 296, 309
Chrystusa upadek pod krzy¿em 135, 136
Chrystusa wjazd do Jerozolimy 120, 121, 122
Chrystusa Zmartwychwstanie 119, 120, 121,
122, 181, 183
Chrzest w Jordanie zob. Chrystusa Chrzest
w Jordanie
Corpus iuris 107, 282
Cyriak w. 120, 306, 307
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Czes³aw b³. 24
Czternastu w. wspomo¿ycieli 120, 306, 307

D

Daniel prorok 37, 173
Dionizy w. 120
Dominik w. 20, 27, 43, 134, 165, 228
Dominika w. mieræ 62
donatorzy 20, 24, 27, 28, 38, 44, 45, 49, 62,
88, 100, 104, 115, 119, 165, 166, 173,
188, 189, 206, 207, 329
Dorota w. 38, 126, 174
Duch wiêty 47, 84, 100
Dzieci¹tko Jezus 84, 135, 149, 150
Dzieci¹tko Maria 25

E

Ecce Homo 68, 69
El¿bieta w. 22
El¿bieta Turyngska w. 46
Erazm w. 120
Erhard bp Ratyzbony w. 46, 181, 184
Eustachy w. 120, 306, 307
Ewangelici 20, 46, 50, 51, 68, 152, 193
Ezechiel prorok 38

F

Florian w. 274, 312
Franciszek Ksawery w. 68
Franciszek w. 78, 83, 111, 150, 152

G

Gabriel Archanio³ 88, 165
Gody w Kanie Galilejskiej 25, 149
gra w bilard 107
gra w warcaby 107

H

Habakuk prorok 37, 174
Helena w. 22
Hubert w. 83

I

Idzi w. 120
Izajasz prorok 37, 174

J

Jacek w. 24, 43, 49
Jakub Starszy Aposto³ w. 77
Jan Chrzciciel w. 22, 27, 29, 38, 83, 84, 115,
126, 133, 135, 136, 149, 165, 166, 173
Jan Ewangelista w. 22, 29, 30, 34, 46, 57,
62, 112, 115, 126, 166, 208, 296, 309
Jan Ja³mu¿nik w. 126
Jan Kanty w. 57, 69
Jan Nepomucen w. 117, 119, 215
Jan z Dukli w. 83
Jana Chrzciciela w. ciêcie 22
Jana Kantego w. cuda 69, 215, 218
Jana Nepomucena w. gloryfikacja 83
Jeremiasz prorok 37, 38, 173
Jerzy w. 68, 70, 120, 306, 307
Jezus Chrystus 69, 117, 135, 326
Joachim w. 20, 25, 69, 76, 77, 84, 135, 298
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Joanna w. 119
Jonasz 86
Józef w. 100, 104, 131, 135, 298
Józefa w. przyjêcie w niebie 31
Judasz Aposto³ 120, 122, 308

Melancholicus 107, 283
Micha³ Archanio³ w. 72, 73, 100, 102, 131,
135, 136
Miko³aj bp w. 45, 100, 101, 102, 104, 105,
119, 125, 127, 131, 150, 188, 212, 274

K

N

Katarzyna Aleksandryjska w. 38, 39, 40, 45,
46, 62, 63, 85, 88, 119, 120, 133, 135,
136, 188, 206, 207, 243
Katarzyna Sieneñska w. 24, 134, 228
Kazimierz królewicz w. 117
Klara w. 126
Kleofas w. 84, 298
Koronacja Marii 20, 25, 26, 150
Koronowanie Cierniem zob. Chrystusa koronowanie cierniem
krucyfiks zob. Chrystus Ukrzy¿owany
Kunegunda-Kinga w. 38, 40, 125, 126

L

Lambert bp w. 120
Longinus w. 120
Ludgardy w. wizja 242
Ludwik w. 24

£

£ucja w. 24
£ukasz Ewangelista w. 46, 50, 193

M

Ma³gorzata w. 46, 84, 120, 244
Marcin bp w. 32, 88
Marek Ewangelista w. 46, 50
Maria Egipcjanka w. 46, 181, 184
Maria Magdalena w. 41, 42, 43, 46, 47, 83,
104, 105, 181, 183, 187, 329
Marii Magdaleny w. gloryfikacja 44, 187
Marii Magdaleny w. komunia 44
Marta w. 46, 182, 186
Mateusz Ewangelista w. 46, 193
Matka Boska 36, 40, 74, 77, 84, 88, 90, 104,
105, 117, 150, 152
Matka Boska Apokaliptyczna 119, 142, 144,
305
Matka Boska Bolesna 29, 30, 34, 37, 38, 39,
45, 49, 57, 58, 62, 88, 112, 115, 126, 166,
175, 188, 208, 296, 309
Matka Boska Regina Angelorum 114, 115,
297
Matka Boska Niepokalanie Poczêta 20, 36,
50, 113, 292
Matka Boska Hodegetria 78, 84, 115
Matka Boska Pocieszenia 26
Matka Boska Ró¿añcowa 134, 228
Matka Boska Assunta 115
Matka Boska Szkaplerzna 20
Matka Boska nie¿na 25, 61, 134
Matka Boska Tronuj¹ca 49
Matka Boska z Dzieci¹tkiem 20, 62, 63, 65,
78, 83, 84, 92, 100, 102, 105, 114, 131,
133, 135, 136, 149, 150, 211, 257, 274,
298, 325, 329
Matka Boska z Dzieci¹tkiem tronuj¹ca 91

Nadanie przywilejów cystersom przez Teodora Gryfitê 117
Naigrawanie z Chrystusa 121
Najwiêtsze Serce Jezusa 68
Narodzenie Najwiêtszej Panny Marii 125
Nauka umierania chrzecijañskiego 83, 240
Nawiedzenie 125, 127
nieokreleni wiêci 25, 65, 68, 186
nieokreleni wiêci dominikañscy 43
nieokreleni wiêci pustelnicy 82
nieokrelony wiêty bp 69
nieokrelonych wiêtych mêczeñstwo 68,
217
Noli me tangere 46, 47, 181, 183

O

Ofiarowanie Dzieci¹tka Jezus w wi¹tyni 25
Ofiarowanie Najwiêtszej Panny Marii
w wi¹tyni 25
Onufry w. 68
Ostatnia Wieczerza 25, 121, 136, 137, 326

P

Pantaleon w. 120, 306, 307
Pawe³ Aposto³ w. 25, 39, 62, 100, 126, 208,
274
personifikacja Erudycji 107
personifikacja Geografii 107
personifikacja Teologii 107
Pietas Domini 26, 119, 142, 149
Pietá 55, 58, 125, 315
Pi³at 120, 121, 122
Piotr Aposto³ w. 25, 39, 62, 100, 126, 150,
208, 274, 308
Piotr z Werony w. 25
Piotrowin 111, 119
Pius V w. 25
Pius X w. 150
Pok³on pasterzy 62
Pok³on Trzech Króli 22, 74, 125
Prorocy 37, 40
Przec³aw w. 25
Przemienie Pañskie 20, 92

R

Rajmund z Pennafort w. 25
Roch w. 69
Rodzina Marii 22, 35, 45, 65, 69, 84, 115,
120, 135, 141, 216, 298, 329
Rodzina wiêta 69, 84, 100, 111, 141, 152
Rozalia w. 38
Rozalia z Palermo w. 83
Ró¿a Limañska w. 24
rybak 107

S

Sacra Conversatione 26, 28, 30, 100, 102,
104, 105, 133, 135, 142, 206, 207, 274

Salomas 298
Salomea b³. 125
Salomon prorok 38
S¹d Ostateczny 135, 136
scena polowania 107
Sebastian w. 20, 69, 76, 77, 78, 80, 104, 105,
106, 120, 152
Sebastiana w. mêczeñstwo 69
Stanis³aw bp w. 37, 39, 40, 46, 47, 100, 101,
102, 111, 112, 113, 119, 125, 127, 135,
136, 185, 292
Stanis³aw bp w. prezentuj¹cy Piotrowina 119
Stanis³aw bp w. wskrzeszaj¹cy Piotrowina
111, 119
Stanis³aw Kostka w. 69
Stanis³awa bpa w. mêczeñstwo 119
Stanis³awa bpa w. rozsiekanie zw³ok 119
Stanis³awa bpa w. zroniêcie siê cz³onków
119



ciêcie w. Jana Chrzciciela zob. Jana Chrzciciela w. ciêcie

wiêta Rozmowa zob. Sacra Conversazione

T

Tekla w. 22, 70, 77
Tomasz z Akwinu w. 43, 149
Tron £aski 26, 48, 49
Trójca wiêta 20, 36, 42, 43, 44, 48, 141, 329
Trzej Królowie zob. Pok³on Trzech Króli

U

Ucieczka grzeszników 83
Ukrzy¿owanie zob. Chrystusa Ukrzy¿owanie

W

Wac³aw w. 25, 274
Walenty w. 45
Wawrzyniec w. 69, 119, 120, 126, 306
Werana w. 119
Wincenty a Paulo w. 68
Wincenty Fereriusz w. 25
Wincenty w. 150

Wit w. 120, 306, 307
Wniebowziêcie Matki Boskiej 22, 116, 119
Wojciech bp w. 37, 38, 39, 40, 46, 47, 131,
135, 136, 173, 182, 185

Z

Zaniêcie Matki Boskiej 72, 73, 74, 120
Zebdeusz 298
Zes³anie Ducha wiêtego 47, 149
Zmartwychwstanie zob. Chrystusa Zmartwychwstanie
Zofia w. z trzema córkami 38, 62, 63, 125,
127, 135, 136, 143, 174, 206, 207
Zwiastowanie Marii 20, 22, 24, 26, 27, 28,
88, 89, 106, 125, 127, 152, 165
zestawili Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie
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Indeks zabytków
Uwaga!
Indeks obejmuje wy³¹cznie obiekty z dawnego powiatu limanowskiego. Kursyw¹
oznaczono odnoniki do czêci ilustracyjnej.
ambony
Dobra 19, 20, 161
Jod³ownik 25, 150
Limanowa 55
£ososina Górna 62
£ukowica 65
Mêcina 67, 68
Niedwied 81, 227
Nowe Rybie 97
Olszówka 239
Pisarzowa 247
Szczyrzyc 111, 112
Tymbark 313
Ujanowice 321, 322
ampu³ki
Niedwied 81
antependia
Niedwied 77, 227, 228
archiwalia klasztorne
Szczyrzyc 109, 117, 118
archiwalia miejskie
Limanowa 52, 59
Tymbark 127
archiwalia parafialne
Kamienica 35
Kanina 41
Kasina Wielka 49
Limanowa 56, 57, 58, 59
£ososina Górna 63
£ukowica 65
Mêcina 67
Mszana Dolna 74
Niedwied 59, 76, 79, 80, 81
Nowe Rybie 97
Olszówka 82, 86
Pisarzowa 89
Skrzydlna 102
S³opnice Królewskie 106
Szyk 121
Ujanowice 128, 131, 132
biblioteki, ksiêgozbiory i starodruki
Kamienica 32
Limanowa 57
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Niedwied 76
Szczyrzyc 114, 116
bramki i ogrodzenia
Dobra 20, 157, 158, 159, 160
Kasina Wielka 179, 180
Mêcina 70
Niedwied 76, 77, 152
Olszówka 82, 232, 233, 234, 236
S³opnice Królewskie 151
Szczyrzyc 113, 292
Szyk 301, 302
chor¹gwie kocielne
Mszana Dolna 74, 75
Niedwied 76
chóry muzyczne
Dobra 20, 21
Jod³ownik 24, 148, 149
Kanina 41
Olszówka 86
S³opnice Królewskie 105
Ujanowice 128, 130, 321
Wilkowisko 134, 135
chrzcielnice
Dobra 20, 21
Jod³ownik 168
Limanowa 55, 57, 58, 59
£ososina Górna 61, 209
£ukowica 66
Nowe Rybie 97
Olszówka 82
Przyszowa 90, 92, 256
Szyk 118, 121
Tymbark 62, 124, 126, 130, 314
cmentarze
Kanina 98
Limanowa 56, 59
£ukowica 66
Mêcina 70
Mszana Dolna 71
Niedwied 76
Olszówka 82
Przyszowa 93
Tymbark 124
detale architektoniczne drewniane
Jod³ownik 24
Limanowa 57, 198, 199, 200, 201, 202,
203
Mêcina 68
Niedwied 76, 77, 224, 225, 226
Przyszowa 91, 94, 248, 254, 259, 260

widnik 107
detale architektoniczne kamienne
Góra wiêtego Jana 22
Kanina 41
Lubomierz 59
Nowe Rybie 95, 267
Przyszowa 91
Ujanowice 129
detale i ornamenty snycerskie
Jod³ownik 25, 148
Kamienica 33
Kanina 41
Mêcina 68, 69
Mszana Dolna 73
Niedwied 78
Olszówka 84, 85
Pisarzowa 89
Przyszowa 91, 92
S³opnice Królewskie 104, 274
Szczyrzyc 112, 116
dwory i pa³ace
Jod³ownik 28
Kanina 178
Kamienica 32, 35, 170
Laskowa 50, 51, 190, 191, 192, 193, 194
Limanowa 204
Mszana Dolna 71, 75
Przyszowa 94, 258
widnik 106, 107, 108, 275, 276, 277,
278, 279
dwory obronne i zamki
Mszana Dolna 75
Niedwied 75
Przyszowa 94
dzwonnice drewniane
Dobra 20, 21, 157, 158, 159
Jod³ownik 24, 31, 148, 150, 162, 163,
164
Kamienica 169
Kamionka Ma³a 36, 171, 172
Kasina Wielka 42, 43, 179, 180
Limanowa 55, 56, 57, 61, 77, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Lubomierz 57
£ososina Górna 57, 61
£ukowica 65, 66
Mêcina 57, 68, 69, 70, 213, 214
Mszana Dolna 72
Niedwied 57, 77, 81, 152, 224, 225,
226
Olszówka 82, 83, 229-236

Pisarzowa 57, 87, 88, 245
Przyszowa 91, 248-253
Skrzydlna 99, 268, 269
Szyk 118, 119, 301, 302, 303, 304
Wilkowisko 57, 133, 137
dzwonnice murowane
Góra wiêtego Jana 22
Kamienica 33
Kanina 41
Mszana Dolna 73, 74
Nowe Rybie 95
Tymbark 124
Ujanowice 128, 129, 316, 317, 318, 319
dzwony
Dobra 21
Góra wiêtego Jana 22
Jod³ownik 31, 150, 151
Kamienica 35
Kamionka Ma³a 39
Limanowa 55, 59
£ososina Górna 63
£ukowica 65
Mêcina 67, 70
Mszana Dolna 74, 75
Niedwied 76, 77, 78, 80, 81
Olszówka 86
Pisarzowa 87, 89
Skrzydlna 99, 102
Szczyrzyc 110, 111, 117
Szyk 122
Tymbark 124, 127
Ujanowice 128, 130
Wilkowisko 133, 137
epitafia obrazowe
Jod³ownik 26, 27, 28, 29, 30, 142, 165,
166, 329
Kasina Wielka 42, 44, 45, 49, 188, 189,
329
Pisarzowa 88
Szczyrzyc 115, 142
feretrony
Limanowa 58
Skrzydlna 273
grodziska
Siekierczyna 98
Szczyrzyc (Poznachowice) 109, 110, 117
ikony
Szczyrzyc 115
inskrypcje
Jod³ownik 24, 25, 26, 27, 28, 31, 149,
150, 151
Kamionka Ma³a 37, 38, 39
Kanina 40
Kasina Wielka 42, 45, 46, 49
Kasina Wielka (góra nie¿nica) 49, 50
Limanowa 57
£ososina Górna 61, 63

Mêcina 69, 70
Mszana Dolna 74, 75
Niedwied 76, 78, 81
Nowe Rybie 96, 97
Olszówka 82, 85, 86
Pisarzowa 87
Przyszowa 92, 93
Skrzydlna 101, 102
widnik 107
Szczyrzyc 113, 114, 116, 117
Tymbark 126, 127
Ujanowice 130, 131, 132
Wilkowisko 134, 137
instrumenty i prospekty organowe
Góra wiêtego Jana 22
Kamionka Ma³a 39
Olszówka 85
Szczyrzyc 148
Ujanowice 128, 130
kamienie graniczne
Kasina Wielka (góra nie¿nica) 49, 50,
106
kaplice (wolnostoj¹ce)
Kanina 41
Limanowa 56, 59
Lubomierz 59
Mordarka 55, 58
Mszana Dolna  w. Anny 75
Stara Wie 54
kaplice boczne
Dobra 20, 21
Kamienica 33, 34
Kamionka Ma³a 36, 39, 40
Kasina Wielka 43
Limanowa 55, 57
£ososina Górna 61
£ukowica 65, 66, 210
Mêcina 68, 69, 70, 213, 214
Niedwied 76, 77, 80, 81, 152, 225
Olszówka 82, 83, 84, 85, 86, 229, 230,
231, 232, 237, 238
Pisarzowa 245
Przyszowa 90, 91
Skrzydlna 100
S³opnice Królewskie 103, 104
Szczyrzyc 116, 117
Ujanowice 128, 129, 132
Wilkowisko 133
kaplice cmentarne
Kanina 98
Limanowa 56, 59
£ukowica 66
kaplice dworskie
Laskowa 50, 51
Mêcina 68, 69
kapliczki
Dobra 20

Mszana Dolna 221, 222, 223
Niedwied 77
Olszówka 82
Tymbark 124, 312
kartusze herbowe
Jod³ownik 27, 31, 150, 151
Kasina Wielka 44
Mêcina 69, 70, 71
Mszana Dolna 74
Nowe Rybie 95, 97
Przyszowa 92, 93, 94, 95, 256
Skrzydlna 100, 272
S³opnice Królewskie 104
Szczyrzyc 112, 113, 117
Szyk 121
Wilkowisko 134
kielichy mszalne
Góra wiêtego Jana 22
Mêcina 67
Niedwied 81
Skrzydlna 99, 101
klasztory i kocio³y klasztorne
Szczyrzyc 25, 28, 30, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 115, 116, 117, 118, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 328
kocio³ki i misy
Kamienica 35
Ujanowice 131
konfesjona³y
Limanowa 55
Olszówka 239
kostnice
Dobra 20
kocio³y drewniane
Dobra 19, 20, 21, 98, 157, 158, 159, 160,
161
Góra wiêtego Jana 22, 328
Jod³ownik 23, 24, 148, 162, 163, 164
Kamienica 32, 33, 35, 169, 328
Kamionka Ma³a 36, 40, 132, 171, 172
Kanina 40, 41, 328
Kasina Wielka 42, 49, 179, 180, 328
Limanowa 54, 55, 56, 57, 58, 59, 133,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 328
Lubomierz 57
£ososina Górna 54, 57, 61, 205
£ukowica 64, 65, 66, 210
Mêcina 57, 67, 68, 71, 213, 214, 215,
328
Mszana Dolna 71, 72, 74, 219, 328
Niedwied 57, 76, 77, 80, 152, 224,
225, 226, 227, 228, 328
Olszówka 82, 86, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 328
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Pisarzowa 57, 87, 88, 245, 246, 247, 328
Przyszowa 90, 91, 94, 248, 249, 250,
251, 252, 253, 254, 328
Skrzydlna 99, 100, 102, 268, 269, 328
S³opnice Królewskie 103, 105, 151, 274
Stara Wie 54, 55
Szczyrzyc 111
Szyk 118, 119, 301, 302, 303, 304
Tymbark 124
Ujanowice 128, 132
Wilkowisko 57, 133, 134, 136, 328
kocio³y murowane
Góra wiêtego Jana 22
Jod³ownik 25, 30
Kamienica 33
Kanina 41, 176
Laskowa 50
Limanowa 56
Mszana Dolna 72, 220
Nowe Rybie 95, 96, 97, 261, 262, 263,
264, 265, 266, 267, 328
Przyszowa 91, 255
Skrzydlna 99, 102, 269, 270, 271
Szczyrzyc 25, 28, 30, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 117, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 293, 294, 295
Tymbark 124, 125, 127, 313
Ujanowice 128, 153, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 328
kowalstwo artystyczne
£ukowica 65
S³opnice Królewskie 104, 106, 151
Ujanowice 129, 131, 132
kropielnice
Jod³ownik 150
Kanina 177
Niedwied 78
Szczyrzyc 115
Ujanowice 324
kruchty
Dobra 20, 21
Kasina Wielka 43
£ososina Górna 61
Mêcina 68, 69
Mszana Dolna 74
Nowe Rybie 95, 261, 262, 263, 266
Olszówka 83
Przyszowa 92
S³opnice Królewskie 103, 104, 105, 151
Szyk 119
Ujanowice 129
Wilkowisko 133
krucyfiksy
Kamionka Ma³a 39
Limanowa 57
Mêcina 68
Mszana Dolna 72, 74, 75
Niedwied 78, 227
Nowe Rybie 97
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Pisarzowa 245
Przyszowa 91, 254
Skrzydlna 101, 102
S³opnice Królewskie 105
Szczyrzyc 115
Ujanowice 131, 322, 323
Wilkowisko 134
krypty grobowe
Olszówka 82
Przyszowa 93
Skrzydlna 99
lamusy i spichlerze
Kamienica 35
Przyszowa 91, 94, 259, 260
Szczyrzyc 113, 285
Tymbark 127
lichtarze i wieczniki
Kamienica 35
Mêcina 68, 70, 215
Niedwied 78, 81
Olszówka 84
widnik 107
Tymbark 313
malarstwo monumentalne
Dobra 20, 161
Góra wiêtego Jana 22
Jod³ownik 24, 25, 150
Kamienica 33
Kamionka Ma³a 36
Kasina Wielka 42, 43
Laskowa 50, 51, 193, 194
Limanowa 56
£ososina Górna 61
£ukowica 65
Mêcina 68
Niedwied 81, 152, 227
Olszówka 82, 83, 86, 239, 240, 241
Pisarzowa 87, 88, 247
Skrzydlna 99, 100
S³opnice Królewskie 103, 104, 151, 274
Szczyrzyc 111, 116, 294, 295
Szyk 119
Tymbark 313
Ujanowice 130, 321, 322, 323
Wilkowisko 134, 136, 137, 328
malarstwo na blasze
Niedwied 78
malarstwo na p³ótnie
Dobra 20
Góra wiêtego Jana 22
Jod³ownik 25, 148, 149, 150
Kamienica 32, 35
Kamionka Ma³a 39, 40
Laskowa 50
Limanowa 56, 57
£ososina Górna 61, 62
£ukowica 65, 212
Mêcina 68, 69, 70, 71, 215, 218

Mszana Dolna 74
Niedwied 76, 77, 152
Olszówka 84, 242
Pisarzowa 88
Przyszowa 92
Skrzydlna 100, 102
S³opnice Królewskie 103, 104, 105, 106
widnik 107, 282, 283
Szczyrzyc 115, 116, 117
Szyk 119
Ujanowice 131
malarstwo portretowe
Jod³ownik 24, 30, 31, 150, 167
Kasina Wielka 31, 42, 44, 49
Limanowa 56, 57, 58
Olszówka 84
Szczyrzyc 115, 116
malarstwo tablicowe
Góra wiêtego Jana 22
Jod³ownik 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 142,
149, 150, 165, 166, 329
Kamienica 35
Kamionka Ma³a 37, 38, 40, 173, 174,
175, 329
Kanina 41
Kasina Wielka 29, 37, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
188, 189, 329
£ososina Górna 61, 62, 63, 206, 207, 329
£ukowica 65
Mêcina 68, 69, 216, 217
Mszana Dolna 72, 73, 74
Niedwied 78, 152
Nowe Rybie 97
Olszówka 82, 84, 85, 243, 244, 329
Pisarzowa 87, 88, 328
Skrzydlna 99, 100, 101, 102, 329
S³opnice Królewskie 103, 104, 105, 106,
274
Szczyrzyc 112, 114, 115, 116, 142, 296,
297, 298, 329
Szyk 118, 119, 120, 121, 122, 142, 305,
306, 307, 308, 309, 329
Tymbark 124, 125, 126, 127, 329
Wilkowisko 125, 133, 135, 136, 137,
326, 328, 329
meble i sprzêty
Limanowa 55
Mszana Dolna 74
S³opnice Królewskie 105
widnik 107
Szczyrzyc 114
militaria
S³opnice Królewskie 103, 105, 106
widnik 108
monstrancje
Góra wiêtego Jana 22
Jod³ownik 150
Mêcina 67

Niedwied 81
S³opnice Królewskie 105
Szyk 122, 329
nagrobki i p³yty grobowe
Przyszowa 92, 93
Skrzydlna 99, 100, 101, 102, 272
Szczyrzyc 117
nastawy o³tarzowe
Dobra 20, 161
Góra wiêtego Jana 22
Jod³ownik 25, 149, 150
Kamienica 33, 34, 35
Kamionka Ma³a 37
Kanina 40, 41
Kasina Wielka 43, 47, 49
Limanowa 55, 57
£ososina Górna 61, 62, 63
£ukowica 65, 66
Mêcina 68
Mszana Dolna 72, 73, 74, 75
Niedwied 76, 77, 78, 152, 227
Nowe Rybie 97
Olszówka 82, 84, 85, 86
Pisarzowa 88, 247
Przyszowa 90, 91, 92
Skrzydlna 99, 100, 101
S³opnice Królewskie 103, 104, 105, 106,
151, 274
Szczyrzyc 111, 112, 116, 117, 294, 295
Szyk 118, 119
Tymbark 125, 126, 313
Ujanowice 131, 322, 323
Wilkowisko 133, 136
pacyfika³y
Limanowa 57
Niedwied 80
parki i ogrody, okazy starodrzewia
Dobra 157, 158, 159, 160
Jod³ownik 162, 163, 164
Kamienica 35, 169
Kasina Wielka 179, 180
Laskowa 51, 190, 191, 192
Niedwied 152
Olszówka 231, 232, 233, 234, 235, 236
Przyszowa 258
S³opnice Królewskie 151
Szyk 301, 302
widnik 276, 277, 278
Ujanowice 316, 317, 318
Wilkowisko 133
pateny
Niedwied 81
plakiety wotywne
Olszówka 85, 86
plebanie
Kamienica 35
Kanina 176

Limanowa 55, 56, 58
Mszana Dolna 71
Olszówka 84
portale i odrzwia
Jod³ownik 148
£ukowica 65
Przyszowa 90, 91, 94
Nowe Rybie 95, 96, 97
Olszówka 239
Przyszowa 91, 248
Skrzydlna 271
Szczyrzyc 111, 112, 293
widnik 107
Szyk 119
Ujanowice 129, 132, 320
Wilkowisko 133, 134, 136, 137
portatyle
Kasina Wielka 48, 49
posadzki kamienne
Dobra 20, 161
Jod³ownik 25
Olszówka 82, 239
Pisarzowa 247
Przyszowa 254
Skrzydlna 100
S³opnice Królewskie 104
Szczyrzyc 114, 117, 294, 295
Ujanowice 320, 321, 322
predelle
Dobra 20
£ososina Górna 61, 63, 207
Olszówka 84
Tymbark 126,
Wilkowisko 136, 137, 326
ratusze
Mszana Dolna 71
relikwiarze
Jod³ownik 150
rzeba architektoniczna
Limanowa 56
Nowe Rybie 95, 267
rzeba figuralna drewniana
Dobra 20, 21
Kamionka Ma³a 37, 38, 39
Kasina Wielka 42, 43, 44, 47, 48, 49,
187, 329
Limanowa 55, 57, 58
£ososina Górna 62
Mêcina 68, 215
Mordarka 55
£ukowica 65, 66, 211, 329
Mszana Dolna 74, 75
Niedwied 77, 81, 227, 228
Nowe Rybie 97, 329
Olszówka 84, 86
Przyszowa 91, 92, 257, 329

Skrzydlna 100, 273
S³opnice Królewskie 274
Szczyrzyc 112, 116, 294, 295
Tymbark 125, 315, 329
Ujanowice 131, 325, 329
rzeba figuralna kamienna
Przyszowa 91
Szczyrzyc 113, 115, 292
sklepienia (tak¿e sklepienia pozorne)
£ukowica 65
Mszana Dolna 75
Niedwied 77, 81
Nowe Rybie 95
Olszówka 83
Przyszowa 90
Skrzydlna 99
Szczyrzyc 111, 114, 116, 294, 295
Tymbark 125
Ujanowice 129
Wilkowisko 133
soboty drewniane
Kamienica 35
Limanowa 55
£ukowica 65
Niedwied 77, 224, 225, 226
Olszówka 82, 83, 229
Szyk 118
stacje Drogi Krzy¿owej
Dobra 20
Góra wiêtego Jana 22
Kanina 41
Limanowa 57
Niedwied 77, 152
Olszówka 239
Przyszowa 254
stalle i ³awki
Dobra 20
Limanowa 55
Olszówka 239
Szczyrzyc 111, 112, 114, 117, 294, 295
stropy
Dobra 20, 21, 161
Jod³ownik 24, 25
Kamionka Ma³a 36
Kasina Wielka 42, 43
Laskowa 50, 51, 193, 194
Limanowa 55
Mêcina 68, 69
Nowe Rybie 95, 96
Olszówka 83, 86, 241
Pisarzowa 88, 247
Skrzydlna 99
S³opnice Królewskie 103
Szczyrzyc 113, 114
Szyk 118
Ujanowice 129, 130, 131
Wilkowisko 136
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sygnaturki
Dobra 21, 157, 158, 159
Jod³ownik 148, 162, 163, 164
Kamionka Ma³a 36
Kasina Wielka 179, 180
Limanowa 55, 57, 198, 199, 200, 201,
202, 203
£ukowica 65
Niedwied 77, 152, 224, 225, 226
Nowe Rybie 261, 262, 264, 265, 266
Olszówka 82, 83, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 236
Pisarzowa 245
Przyszowa 91
Skrzydlna 100, 269
S³opnice Królewskie 103
Szczyrzyc 117, 285, 286, 287, 291, 293,
294, 295
Szyk 301, 302, 303, 304
Wilkowisko 133
szafy zakrystyjne i skrzynie
Nowe Rybie 97
Skrzydlna 271
S³opnice Królewskie 104, 106, 151
szaty liturgiczne
Jod³ownik 31
Kamienica 34, 35, 329
Kanina 41
Kasina Wielka 49
Limanowa 55, 57, 58
£ososina Górna 61, 62, 63, 208, 329
£ukowica 65
Mêcina 67, 68, 70
Mszana Dolna 74, 75
Niedwied 76, 79
Nowe Rybie 97
Olszówka 84
Pisarzowa 89
Przyszowa 91, 93
Skrzydlna 99, 102
S³opnice Królewskie 105
Szczyrzyc 111, 112, 113, 299, 300
Szyk 118, 121, 122
Tymbark 127
Ujanowice 131
Wilkowisko 136
szko³y
Limanowa 53, 56, 58
Mszana Dolna 71
Szczyrzyc 110, 111
Ujanowice 128
szpitale
Limanowa 52, 56
Ujanowice 128
sztukaterie
Laskowa 51, 193, 194
widnik 279
tabernakula
Niedwied 78
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S³opnice Królewskie 274
tablice pami¹tkowe
Kamienica 33
Niedwied 152
Ujanowice 128, 130
tablice epitafijne
Dobra 19
Limanowa 59
Mêcina 70
Niedwied 76
Olszówka 82
Przyszowa 92, 93
Skrzydlna 101
trybularze
Niedwied 81
tryptyki lub ich czêci
Góra wiêtego Jana 22
Jod³ownik 24, 25, 26, 30, 149, 150, 329
Kamionka Ma³a 37, 38, 39, 40, 173, 174,
175
Kanina 41
Kasina Wielka 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46,
47, 48, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187
£ososina Górna 62, 206, 207
Mêcina 68, 69, 216, 217
Nowe Rybie 95
Olszówka 84, 85, 243, 244
Pisarzowa 87, 88, 89
Skrzydlna 100
Szyk 118, 119, 120, 121, 122, 305, 306,
307, 308, 309
Szczyrzyc 296, 297, 298
Tymbark 124, 125, 126, 127
Wilkowisko 125, 133, 135, 136, 137, 326
wiêby dachowe
Jod³ownik 24
Kasina Wielka 43
Laskowa 50, 51
Limanowa 57
£ososina Górna 61
£ukowica 65
Mêcina 68
Nowe Rybie 265
Olszówka 83, 238
Pisarzowa 87
Przyszowa 91
Skrzydlna 100
S³opnice Królewskie 103, 151
Szyk 118, 304
Tymbark 125
Ujanowice 128
widoki miejscowoci
Limanowa 195, 196, 197, 198
Mszana Dolna 219
Przyszowa 255
Szczyrzyc 284
Tymbark 310, 311, 312

witra¿e
Szczyrzyc 111, 294, 295
Wilkowisko 134
zacheusze
Dobra 20
zakrystie
Dobra 20, 21
Jod³ownik 28, 31, 148
Kanina 41
Kasina Wielka 42, 43
Limanowa 55, 56, 57, 58
£ososina Górna 61, 63
£ukowica 65, 66
Mêcina 68, 69, 70
Niedwied 78, 79, 81
Olszówka 82, 83, 85, 231, 233, 237, 238,
239
Nowe Rybie 95
Pisarzowa 87
Przyszowa 91
Skrzydlna 99, 269, 271
S³opnice Królewskie 103, 104, 151
Szczyrzyc 112
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1. Dobra  dawny koció³ parafialny, widok od po³udniowego zachodu. Fot. z roku ok. 1900, repr. wg Ma³opolska przed stu laty18901900, Tarnów 2006, s. 94, il. 137 (orygina³ w zbiorach Muzeum
Etnograficznego w Krakowie)

15. Kamionka Ma³a  koció³ parafialny, widok od zachodu. Fot.
J. ¯arneckiego sprzed roku 1939, IHS UJ, bez syg.

2. Dobra  dawny koció³ parafialny, widok ogólny od po³udnia. Fot.
J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26013

17. Kamionka Ma³a  koció³ parafialny, szafa rodkowa tryptyku
z ok. po³. XV wieku (obecnie w MDT). Fot. J. Langdy z roku
1956, syg. ISPAN 64945

3. Dobra  dawny koció³ parafialny, widok od po³udniowego zachodu. Fot. A. Nitscha z roku 1946, syg. ISPAN 178502
4. Dobra  dawny koció³ parafialny, widok od pó³nocnego wschodu. Fot. A. Nitscha z roku 1946, syg. ISPAN 178504
5. Dobra  dawny koció³ parafialny, widok ogólny wnêtrza. Fot.
J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26014
6. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, widok od zachodu. Fot.
E. Koz³owskiej z roku 1950, IHS UJ, bez syg.
7. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, widok od pó³nocnego wschodu. Fot. J. Dañdy z roku 1948, syg. MEK nr inw. 16126 F

16. Kamionka Ma³a  koció³ parafialny, widok od po³udniowego
wschodu. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26027

18. Kamionka Ma³a  koció³ parafialny, awersy skrzyde³ tryptyku
z ok. po³. XV wieku (obecnie w MDT). Fot. J. Langdy z roku
1956, syg. ISPAN 64955
19. Kamionka Ma³a  koció³ parafialny, rewersy skrzyde³ tryptyku
z ok. po³. XV wieku (obecnie w MDT). Fot. J. Langdy z roku
1956, syg. ISPAN 64956
20. Kanina  koció³ parafialny, widok ogólny od po³udnia. Fot. z roku 1906, syg. MZL, AF 45

8. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, widok od wschodu. Fot. J.
E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26020

21. Kanina  koció³ parafialny, kropielnica kamienna (nie istnieje).
Rys. F. Ksiê¿arskiego z roku 1857 (o³./akw./pap.), syg. MNK IIIr.a. 115

9. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, tablicowy obraz Zwiastowanie z Jod³ownika (niegdy epitafium Arnolfa Tedaldiego
w kociele dominikanów w Krakowie), obecnie w MDT. Fot.
A. Bochnaka z roku 1926, syg. ISPAN 20756

22. Kanina  dwór, widok od frontu (nie istnieje od lat I wojny wiatowej). Fot. z roku 1906, syg. MZL, AF 662
23. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, widok od zachodu.
Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26028

10. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, tablicowy obraz Chrystusa Frasobliwego z Matk¹ Bosk¹, . Janem Ewangelist¹, Janem
Chrzcicielem, Andrzejem oraz dwoma donatorami herbu Ogoñczyk (od koñca XIX wieku w klasztorze cystersów w Szczyrzycu). Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, syg. ISPAN 43609

24. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, widok od po³udniowego wschodu. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN
26029

11. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, portret Przec³awa Niewiarowskiego. Fot. S. Tomkowicza z 14 wrzenia 1895, IHS UJ,
bez syg.
12. Jod³ownik  dawny koció³ parafialny, klasycystyczna chrzcielnica kamienna (nie zachowana). Fot. W. Demetrykiewiczaz roku
ok. 1900, syg. ISPAN 20071
13. Kamienica  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1931),
widok od pó³nocnego zachodu. Fot. z roku ok. 1930, syg. MNS,
AF 5002
14. Kamienica  dawny pa³ac Marsza³kowiczów, widok od frontu.
Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, IHS UJ, bez syg.

25. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, rewersy czterech skrzyde³ tryptyku w. Marii Magdaleny (niegdy w kociele dominikanów w Krakowie, obecnie w MDT), stan przed konserwacj¹.
Fot. S. Tomkowicza z 13 wrzenia 1895, syg. MNK f-8400 [z zapisu S. Tomkowicza]
26. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, awersy dwóch skrzyde³ tryptyku w. Marii Magdaleny (niegdy w kociele dominikanów w Krakowie, obecnie w MDT), stan przed konserwacj¹.
Fot. S. Tomkowicza z 13 wrzenia 1895, syg. MNK f-8401 [z zapisu S. Tomkowicza]
27. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, Noli me tangere 
para rewersów skrzyde³ tryptyku w. Marii Magdaleny (niegdy
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w kociele dominikanów w Krakowie, obecnie w MDT), stan po
konserwacji. Fot. A. Bochnaka z roku 1928, syg. ISPAN 20779
28. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, w. Maria Egipcjanka, w. Erhard  para rewersów skrzyde³ tryptyku w. Marii
Magdaleny (niegdy w kociele dominikanów w Krakowie, obecnie w MDT), stan po konserwacji. Fot. A. Bochnaka z roku 1928,
syg. ISPAN 20780
29. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, w. Stanis³aw, w.
Wojciech  para awersów skrzyde³ tryptyku w. Marii Magdaleny (niegdy w kociele dominikanów w Krakowie, obecnie
w MDT), stan po konserwacji. Fot. A. Bochnaka z roku 1928,
syg. ISPAN 20776
30. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, w. Marta, w. nieokrelona  para awersów skrzyde³ tryptyku w. Marii Magdaleny (niegdy w kociele dominikanów w Krakowie, obecnie
w MDT), stan po konserwacji. Fot. A. Bochnaka z roku 1928,
syg. ISPAN 20778
31. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, rzeba w. Marii Magdaleny (tzw. z Olszówki)  rodkowa czêæ tryptyku w. Marii
Magdaleny (niegdy w kociele dominikanów w Krakowie, obecnie w MDT). Fot. J. Langdy z roku 1956, syg. ISPAN 64985
32. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, epitafium Doktora
Adama z Bochenia (niegdy w kociele dominikanów w Krakowie), obecnie w MDT. Fot. T. Szyd³owskiegoz roku ok. 1920,
syg. ISPAN 15805
33. Kasina Wielka  dawny koció³ parafialny, wizerunek Doktora
Adam z Bochenia (fragment obrazu epitafijnego), obecnie w
MDT. Fot. S. Tomkowicza (?) z koñca wieku XIX, syg. MNK
f-8413
34. Laskowa  dawny drewniany dwór Laskowskich (póniej w³asnoæ ksiê¿y misjonarzy w Krakowie), widok od pó³nocy. Fot.
J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26031
35. Laskowa  dawny drewniany dwór Laskowskich (póniej w³asnoæ ksiê¿y misjonarzy w Krakowie), widok od zachodu. Fot.
J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26032
36. Laskowa  dawny drewniany dwór Laskowskich (póniej w³asnoæ ksiê¿y misjonarzy w Krakowie), widok od zachodu, stan po
zniesieniu ganku wejciowego. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950,
IHS UJ, bez syg.
37. Laskowa  dawny drewniany dwór Laskowskich, polichromowany strop w dawnej kaplicy dworskiej. Fot. J. E. Dutkiewicza
z roku 1947, syg. ISPAN 26033
38. Laskowa  dawny drewniany dwór Laskowskich, fragment dekoracji stropu w dawnej kaplicy dworskiej. Fot. E. Koz³owskiej
z roku 1950, IHS UJ, bez syg.
39. Limanowa  widok ogólny miasta od strony zachodniej (w centrum dawny drewniany koció³ parafialny). Fot. z roku ok. 1900,
syg. MZL, AF 676
40. Limanowa  widok ogólny miasta od strony wschodniej (w g³êbi
dawny drewniany koció³ parafialny). Fot. z roku ok. 1900, syg.
MZL, AF 932
41. Limanowa  zabudowa po³udniowej czêci miasta (w g³êbi dawny drewniany koció³ parafialny). Fot. z roku ok. 1900, syg. MZL,
AF 932
42. Limanowa  dawny gmach S¹du Powiatowego (w g³êbi he³my
wie¿ dawnego drewnianego kocio³a parafialnego). Fot. z roku
ok. 1910, syg. MZL, AF 1505
43. Limanowa  dawny drewniany koció³ parafialny (zburzony w
roku 1910), widok od wschodu. Fot. T. Winiowskiego sprzed
roku 1910, syg. ISPAN 6621 B
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44. Limanowa  dawny drewniany koció³ parafialny(zburzony w roku 1910), elewacja zachodnia i wschodnia. Rys. Z. M¹czeñskiego z roku 1911, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 634, nr neg.
103647
45. Limanowa  dawny drewniany koció³ parafialny (zburzony w roku 1910), elewacja pó³nocna. Rys. Z. M¹czeñskiego z roku 1911,
repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 636, nr neg. 103648
46. Limanowa  dawny drewniany koció³ parafialny (zburzony w roku 1910), elewacja po³udniowa oraz profile gzymsów prezbiterium, nawy i kaplicy. Rys. Z. M¹czeñskiego z roku 1911, repr.
wg orygina³u syg. ISPAN nr 635, nr neg. 103649
47. Limanowa  dawny drewniany koció³ parafialny (zburzony w roku 1910), przekrój wzd³u¿ny, profile gzymsów wie¿y oraz szczegó³y artykulacji architektonicznej wnêtrza. Rys. Z. M¹czeñskiego z roku 1911, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 633, nr neg.
103646
48. Limanowa  dawny dwór Marsów, widok od frontu. Fot. Agencji
wiatowidz roku ok. 1930, syg. MEK III nr inw. 788 F
49. £ososina Górna  koció³ parafialny, rzut poziomy. Rys. S. Berdeka sprzed roku 1939, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 2187,
nr neg. 121520
50. £ososina Górna  koció³ parafialny, pónogotycki obraz Sacra
Conversatione (stan przed konserwacj¹, obecnie w MDT). Fot.
S. Tomkowicza z 13 wrzenia 1895, syg. MNK f-8424
51. £ososina Górna  koció³ parafialny, pónogotycki obraz Sacra
Conversatione, niegdy rodkowa czêæ tryptyku (stan po konserwacji i przeniesieniu do MDT). Fot. J. Langdy z roku 1956,
syg. ISPAN 64969
52. £ososina Górna  koció³ parafialny, pónogotycka predella tryptyku (obecnie w MDT). Fot. J. Langdy z roku 1956, syg. ISPAN
64968
53. £ososina Górna  koció³ parafialny, pónogotycka kolumna ornatu zielonego (obecnie w MDT). Fot. J. Langdy z roku 1956,
syg. ISPAN 64968
54. £ososina Górna  koció³ parafialny, pónogotycka chrzcielnica
kamienna. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26036
55. £ukowica  dawny koció³ parafialny, widok od po³udniowego
wschodu. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, IHS UJ, bez syg.
56. £ukowica  dawny koció³ parafialny, gotycka rzeba Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem (zrabowana przez Niemców z MNK). Fot.
sprzed roku 1939, IHS UJ, bez syg.
57. £ukowica  dawny koció³ parafialny, obraz w. Miko³aja. Fot.
W. Gumu³y z roku ok. 1950, IHS UJ, bez syg.
58. Mêcina  dawny koció³ parafialny, widok od wschodu. Fot.
W. Gumu³y z roku ok. 1950, IHS UJ, bez syg.
59. Mêcina  dawny koció³ parafialny, rzut poziomy. Rys. S. Berdeka sprzed roku 1939, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 2188, nr
neg. 121563
60. Mêcina  dawny koció³ parafialny, wnêtrze przedsionka pod
wie¿¹ (z prawej obraz w. Jana Kantego, w g³êbi wieczniki dwa
wielkie stoj¹ce). Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN
26044
61. Mêcina  dawny koció³ parafialny, Rodzina Marii  awers kwatery skrzyd³a tryptyku. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, syg.
IHS UJ, bez syg.
62. Mêcina  dawny koció³ parafialny, Mêczeñstwo nieokrelonych
wiêtych  rewers kwatery skrzyd³a tryptyku. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, syg. IHS UJ, bez syg.

63. Mêcina  dawny koció³ parafialny, obraz w. Jana Kantego we
wnêtrzu przedsionka pod wie¿¹. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950,
syg. ISPAN 43484

83. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
przekrój poprzeczny przez nawê. Rys. S. Berdeka sprzed roku
1939, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 2191, nr neg. 121758

64. Mszana Dolna  widok dawnego za³o¿enia kocielno-plebañskiego, stan z pocz¹tku wieku XIX. Repr. wg Kronbach, s. 30

84. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
fragment wnêtrza prezbiterium, na pierwszym planie barokowy
konfesjona³, w g³êbi portal do zakrystii. Fot. sprzed roku 1939,
syg. ISPAN 19453

65. Mszana Dolna  nowy koció³ parafialny, widok od pó³nocnego
wschodu. Pocztówka z roku ok. 1920, syg. MZL AF 956/96
66. Mszana Dolna  kapliczka szafkowa. Rys. z roku 1906 ze zbiorów S. Udzieli, syg. MNK III-r.a. 16319
67. Mszana Dolna  kapliczka szafkowa. Rys. z roku 1906 ze zbiorów S. Udzieli, syg. MNK III-r.a. 16320
68. Mszana Dolna  kapliczka szafkowa. Rys. z roku 1906 ze zbiorów S. Udzieli, syg. MNK III-r.a. 16321
69. Niedwied  dawny koció³ parafialny, spalony w roku 1992,
widok od po³udniowego wschodu. Fot. z pocz¹tku XX wieku,
syg. MNK f-4145
70. Niedwied  dawny koció³ parafialny, spalony w roku 1992,
widok od wschodu, z prawej murowana kaplica Lubomirskich
(zachowana). Fot. z pocz¹tku XX wieku, syg. MNK f-4147
71. Niedwied  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1992),
widok od po³udniowego wschodu. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku
1947, syg. ISPAN 26048
72. Niedwied  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1992),
widok ogólny wnêtrza. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg.
ISPAN 26050
73. Niedwied  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1992),
p³askorzebione antependium o³tarza bocznego. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26051
74. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
widok od po³udniowego wschodu, przy prezbiterium soboty usuniête ok. roku 1922. Rys. J. Gumowskiego z roku ok. 1915, syg.
MNK III-ryc. 1777
75. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
widok od po³udniowego zachodu, stan przed gruntown¹ konserwacj¹ rozpoczêt¹ w roku 1921. Fot. z pocz¹tku wieku XX, syg.
MNK f-4165
76. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
widok od pó³nocnego zachodu, stan po rozpoczêciu prac remontowych. Fot. z roku 1921, syg. ISPAN 15300
77. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
widok od po³udniowego zachodu, stan po rozpoczêciu prac remontowych. Fot. A. Olesia z roku 1921, syg. ISPAN 15299
78. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
widok od pó³nocnego wschodu. Fot. J. Szablowskiego z roku
1934, syg. ISPAN 15298
79. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
widok od pó³nocy. Fot. O. Swobody z roku ok. 1945, syg. MEK
III nr inw. 16173 F
80. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
widok od po³udnia. Fot. O. Swobody z roku ok. 1945, syg. MEK
III nr inw. 16171 F
81. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
widok od zachodu. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN
26056
82. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
rzut poziomy. Rys. S. Berdeka sprzed roku 1939, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 2191, nr neg. 121757

85. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
malowid³a na cianie wschodniej kruchty podwie¿owej, z kilkustrefow¹ scen¹ Nauka umierania chrzecijañskiego. Fot. z pocz¹tku wieku XX, syg. MNK f-4170
86. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
malowid³a ornamentalne na stropie kruchty podwie¿owej. Fot.
z pocz¹tku wieku XX, syg. ISPAN 10608
87. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
barokowy obraz Wizja w. Ludgardy (?). Fot. J. E. Dutkiewicza
z roku 1947, syg. ISPAN 26057
88. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
obraz w. Katarzyny z koñca XV wieku (obecnie w MDT). Fot.
J. Langdy z roku 1956, syg. ISPAN 64984
89. Olszówka  dawny koció³ parafialny (spalony w roku 1993),
zwieñczenie tryptyku z pocz¹tku wieku XVI z wizerunkiem w.
Ma³gorzaty (obecnie w MDT). Fot. J. Langdy z roku 1956, syg.
ISPAN 64983
90. Pisarzowa  koció³ parafialny, widok od po³udniowego wschodu. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, IHS UJ, bez syg.
91. Pisarzowa  koció³ parafialny, rzut poziomy. Rys. S. Berdeka
sprzed roku 1939, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 2192, nr
neg. 121909
92. Pisarzowa  koció³ parafialny, widok ogólny wnêtrza. Fot. J. E.
Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26060
93. Przyszowa  dawny koció³ parafialny (zburzony w roku 1907),
widok od po³udnia. Fot. S. Udzieli z roku 1900, syg. MNK f-2628
[z zapisu S. Tomkowicza]
94. Przyszowa  widok od zachodu na nowy i stary koció³ parafialny (zburzony w roku 1907). Fot. L. Lepszego z roku 1907, syg.
ISPAN 10636
95. Przyszowa  widok od pó³nocnego wschodu na nowy i stary koció³ parafialny (zburzony w roku 1907). Fot. L. Lepszego z roku
1907, syg. ISPAN 10638
96. Przyszowa  widok od pó³nocnego zachodu na nowy i stary koció³ parafialny (zburzony w roku 1907). Fot. L. Lepszego z roku
1907, syg. ISPAN 10637
97. Przyszowa  dawny koció³ parafialny (zburzony w roku 1907)
widok od pó³nocy na murowan¹ zakrystiê i kaplicê Matki Boskiej. Fot. L. Lepszego z roku 1907, syg. ISPAN 10641
98. Przyszowa  dawny koció³ parafialny (zburzony w roku 1907)
widok od pó³nocy na murowan¹ zakrystiê i kaplicê Matki Boskiej i wie¿ê-dzwonnicê. Fot. L. Lepszego z roku 1907, syg. ISPAN
10642
99. Przyszowa  dawny koció³ parafialny (zburzony w roku 1907).
Stan po zdemontowaniu wyposa¿enia, widok z nawy na barokow¹ belkê têczow¹ (przeniesion¹ z kocio³a franciszkanów w Starym S¹czu). Fot. L. Lepszego z roku 1907, syg. ISPAN 10643
100. Przyszowa  widok ogólny wsi od po³udniowego zachodu, w g³êbi nowy koció³ parafialny, wzniesiony w latach 1901-1906 wg
proj. T. Talowskiego. Fot. z roku ok. 1930, syg. MNS AF 172
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101. Przyszowa  nowy koció³ parafialny, kamienna chrzcielnica
przeniesiona z kocio³a starego. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku
1947, syg. ISPAN 26064
102. Przyszowa  nowy koció³ parafialny, gotycka rzeba Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem przeniesiona z kocio³a starego (obecnie
w MDT). Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26062
103. Przyszowa  dwór rodziny ¯uk-Skarszewskich, widok od strony pó³nocno-zachodniej. Fot. z roku ok. 1930, syg. MNS AF 173
104. Przyszowa  dawny drewniany lamus dworski (zburzony w pocz¹tkach wieku XX), widok elewacji po³udniowej (?). Ryc. z roku
1878, repr. wg K³osy, t. XXIX, nr 738 z 1878 roku, s. 127
105. Przyszowa  dawny drewniany lamus dworski (zburzony w pocz¹tkach wieku XX), widok elewacji wschodniej (?), poni¿ej
zwymiarowany rzut poziomy. Rys. A. Gebauera z roku ok. 1900,
syg. MNK N.I. 7344, ks. szkontr. 1907
106. Rybie Nowe  koció³ parafialny, widok od zachodu. Fot. z roku
ok. 1920, syg. MEK nr inw. III 16186 F
107. Rybie Nowe  koció³ parafialny, widok od po³udniowego zachodu, miêdzy przyporami dawna kruchta drewniana, obecnie
zast¹piona murowan¹. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, syg.
ISPAN 43486
108. Rybie Nowe  koció³ parafialny, rzut poziomy. Rys. sprzed roku
1939, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 2195a, nr neg. 122051
109. Rybie Nowe  koció³ parafialny, elewacja wschodnia. Rys.
sprzed roku 1939, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 2196a, nr
neg. 122053
110. Rybie Nowe  koció³ parafialny, przekrój poprzeczny przez
nawê. Rys. sprzed roku 1939, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr
2196a, nr neg. 122052
111. Rybie Nowe  koció³ parafialny, elewacja po³udniowa. Rys.
sprzed roku 1939, repr. wg orygina³u syg. ISPAN nr 2197a, nr
neg. 122054
112. Rybie Nowe  koció³ parafialny, kamienny cios z herbem dru¿yna i dat¹ 1517 na przyporze po³udniowo-wschodniej prezbiterium. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, syg. ISPAN 43487
113. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, widok od pó³nocnego
wschodu. Fot. J. Szablowskiego z roku 1939, ISPAN (pozytyw
bez nr negatywu)
114. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, widok od pó³nocy. Fot.
E. Koz³owskiej z roku 1950, IHS UJ, bez syg.
115. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, widok od po³udniowego
zachodu na murowane prezbiterium. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku
1947, syg. ISPAN 26070
116. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, kamienny portal do zakrystii. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26071
117. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, nagrobek Prokopa Pieni¹¿ka przy po³udniowej cianie prezbiterium. Fot. E. Koz³owskiej z 1950 roku, IHS UJ, bez syg.
118. Skrzydlna  dawny koció³ parafialny, barokowy feretron z rzeb¹
w. Barbary. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN
26073
119. S³opnice Królewskie  koció³ parafialny, manierystyczna nastawa o³tarza g³ównego (jeszcze z pónobarokowym zwieñczeniem i bramkami bocznymi), w strefie rodkowej pónogotycki
obraz w typie Sacra Conversatione (w tle fragmenty nieistniej¹cej obecnie dekoracji malarskiej cian i stropu). Fot. z roku ok.
1950, IHS UJ, bez syg.
120. widnik  dawny dwór Walterów, widok na portyk frontowy
i naro¿ny alkierz. Fot. z roku ok. 1930, syg. MNS, AF 4994
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121. widnik  dawny dwór Walterów, widok elewacji frontowej.
Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, IHS UJ, bez syg.
122. widnik  dawny dwór Walterów, widok elewacji ogrodowej.
Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, IHS UJ, bez syg.
123. widnik  dawny dwór Walterów, widok elewacji ogrodowej.
Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, IHS UJ, bez syg.
124. widnik  dawny dwór Walterów, naro¿ny kominek z regencyjn¹ nastaw¹. Fot. z roku ok. 1930, syg. MNS, AF 4998
125 widnik  dawny dwór Walterów, drzwi p³ycinowe z kowalskimi okuciami. Fot. T. Stryjeñskiego z roku 1905, syg. MNK
f-15690 [z zapisu S. Tomkowicza]
126. widnik  dawny dwór Walterów, drzwi p³ycinowe z kowalskimi okuciami. Fot. T. Stryjeñskiego z roku 1905, syg. MNK
f-15691 [z zapisu S. Tomkowicza]
127. widnik  dawny dwór Walterów, Corpus iuris  obraz olejny
na p³ótnie z rokokowej supraporty (obecnie w zbiorach MNS).
Fot. T. Stryjeñskiego z roku 1905, syg. MNK f-8990 [z zapisu
S. Tomkowicza]
128.widnik  dawny dwór Walterów, Melancholicus  obraz olejny
na p³ótnie z rokokowej supraporty (obecnie w zbiorach MNS).
Fot. T. Stryjeñskiego z roku 1905, syg. MNK f-8981 [z zapisu
S. Tomkowicza]
129. widnik  dawny dwór Walterów, obraz olejny na p³ótnie z rokokowej supraporty (obecnie w zbiorach MNS). Fot. T. Stryjeñskiego z roku 1905, syg. MNK f-8979 [z zapisu S. Tomkowicza]
130. Szczyrzyc  klasztor cystersów, widok z pocz¹tku wieku XIX.
Repr. wg Kronbach, s. 30
131. Szczyrzyc  klasztor cystersów, widok ogólny za³o¿enia od strony
po³udniowej. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN
26093
132. Szczyrzyc  klasztor cystersów, widok od pó³nocnego zachodu
na koció³, dziedziniec przed kocio³em oraz cianê szczytow¹
zachodniego skrzyd³a klasztoru. Fot. z pocz¹tku wieku XX, syg.
MNK f-4984
133. Szczyrzyc  koció³ cystersów, widok od wschodu na prezbiterium i transept, z lewej fragment wschodniego skrzyd³a klasztoru. Fot. J. Szablowskiego z roku 1927, IHS UJ, bez syg.
134. Szczyrzyc  klasztor cystersów, rzut poziomy przyziemia. Rys.
z pocz¹tku wieku XX, syg. MNK Pl. 4303
135. Szczyrzyc  klasztor cystersów, rzut poziomy parteru. Rys. z roku
ok. 1950, syg. ISPAN 52773
136. Szczyrzyc  klasztor cystersów, rzut poziomy I pietra. Rys. z roku ok. 1950, syg. ISPAN 52774
137. Szczyrzyc  koció³ cystersów, widok od po³udniowego wschodu na prezbiterium i transept, z lewej fragment wschodniego
skrzyd³a klasztoru. Fot. J. Szablowskiego z roku 1927, IHS UJ,
bez syg.
138. Szczyrzyc  klasztor cystersów, widok na barokow¹ bramê prowadz¹c¹ na dziedziniec przed fasad¹ kocio³a. Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, IHS UJ, bez syg.
139. Szczyrzyc  koció³ cystersów, manierystyczne drzwi w gotyckim portalu zachodnim kocio³a. Fot. J. Szablowskiego z roku
1927, IHS UJ, bez syg.
140. Szczyrzyc  koció³ cystersów, wnêtrze prezbiterium. Fot. J. Szablowskiego z roku 1927, IHS UJ, bez syg.
141. Szczyrzyc  koció³ cystersów, widok ogólny wnêtrza i fragmenty secesyjnej dekoracji malarskiej Jana Bukowskiego. Fot.
J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26090

142. Szczyrzyc  klasztor cystersów, pónogotycki obraz Ukrzy¿owanie. Fot. W. Gumu³y z roku 1955, IHS UJ, bez syg.
143. Szczyrzyc  klasztor cystersów, gotycki obraz Matki Boskiej
Anielskiej. Fot. z roku ok. 1930, IHS UJ, bez syg.
144. Szczyrzyc  klasztor cystersów, pónogotycki obraz Rodziny
Marii (obecnie w MDT). Fot. sprzed 1939 roku, ISPAN 35678
145. Szczyrzyc  klasztor cystersów, ornat bia³y z 2 po³. wieku XVII.
Fot. I. Kriegera z roku ok. 1900, syg. MNK f-16527 (z zapisu
S. Tomkowicza)
146. Szczyrzyc  klasztor cystersów, infu³a opacka z arma Christi,
1 po³. wieku XVIII. Fot. J. Szablowskiego z roku 1927, IHS UJ,
bez syg.
147. Szyk  koció³ parafialny, widok od wschodu. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26096
148. Szyk  koció³ parafialny, widok od po³udniowego zachodu.
Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, syg. ISPAN 43498
149. Szyk  koció³ parafialny, elewacja pó³nocna. Rys sprzed roku
1939, repr. wg orygina³u ISPAN nr 2203, nr neg. 122242
150. Szyk  koció³ parafialny, przekrój poprzeczny. Rys sprzed roku
1939, repr. wg orygina³u ISPAN nr 2203, nr neg. 122241
151. Szyk  koció³ parafialny, Matka Boska w s³oñce odziana 
pónogotycki obraz w nastawie o³tarza g³ównego, dawniej obraz
rodkowy poliptyku (stan przed konserwacj¹ i usuniêciem sukienek). Fot. E. Koz³owskiej z roku 1950, IHS UJ, bez syg.
152. Szyk  koció³ parafialny, w. Wawrzyniec  awers skrzyd³a
poliptyku. Fot. J. Szablowskiego z roku 1936, IHS UJ, bez syg.
153. Szyk  koció³ parafialny, siedmiu (z czternastu) w. wspomo¿ycieli  awers skrzyd³a poliptyku. Fot. J. Szablowskiego z roku
1936, IHS UJ, bez syg.
154. Szyk  koció³ parafialny, Pojmanie Chrystusa  rewers kwatery skrzyd³a poliptyku. Fot. J. Szablowskiego z roku 1936, IHS
UJ, bez syg.
155. Szyk  koció³ parafialny, Ukrzy¿owanie  rewers kwatery skrzyd³a poliptyku. Fot. J. Szablowskiego z roku 1936, IHS UJ, bez
syg.
156. Tymbark  widok miasteczka z lat dwudziestych wieku XIX.
Repr. wg Kronbach, s. 28

158. Tymbark  fragment dawnej, ma³omiasteczkowej zabudowy
Rynku (w centrum figura w. Floriana). Fot. J. E. Dutkiewicza
z roku 1947, syg. ISPAN 26106
159. Tymbark  koció³ parafialny, widok ogólny wnêtrza w kierunku prezbiterium. Pocztówka z roku ok. 1925, MZL, bez syg.
160. Tymbark  koció³ parafialny, pónogotycka chrzcielnica kamienna z roku 1541. Fot. J. ¯arneckiego sprzed roku 1939, IHS
UJ, bez. syg.
161. Tymbark  koció³ parafialny, gotycka Pietá z 1 po³. wieku XV
(obecnie w zbiorach MDT). Fot. J. ¯arneckiego sprzed roku 1939,
IHS UJ, bez. syg.
162. Ujanowice  koció³ parafialny, widok od po³udniowego zachodu. Fot. W. Smereki z roku 1944, APw¯, bez syg.
163. Ujanowice  koció³ parafialny, widok od po³udniowego wschodu. Fot. W. Smereki z roku 1944, APw¯, bez syg.
164. Ujanowice  koció³ parafialny, widok prezbiterium od po³udniowego wschodu. Fot. J. E. Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN
26110
165. Ujanowice  koció³ parafialny, rzut poziomy kocio³a. Rys.
K. Knausa z 1896 roku, syg. MNK Pl. 155
166. Ujanowice  koció³ parafialny, gotycki portal w elewacji kruchty
po³udniowej (niegdy w po³udniowej elewacji kocio³a). Fot. J. E.
Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26111
167. Ujanowice  koció³ parafialny, wnêtrze nawy, widok w kierunku chóru muzycznego. Fot. z roku ok. 1930, APw¯, bez syg.
168. Ujanowice  koció³ parafialny, widok ogólny wnêtrza. Fot. z roku ok. 1930, APw¯, bez syg.
169. Ujanowice  koció³ parafialny, widok wnêtrza w kierunku prezbiterium. Fot. z roku ok. 1940, APw¯, bez syg.
170. Ujanowice  koció³ parafialny, kropielnica kamienna. Fot. J. E.
Dutkiewicza z roku 1947, syg. ISPAN 26112
171. Ujanowice  koció³ parafialny, gotycka rzeba Matki Boskiej
z Dzieci¹tkiem, ok. 1400 (obecnie MDT). Fot. J. Langdy z roku
1956, syg. ISPAN 65121
172. Wilkowisko  dawny koció³ parafialny, pónogotycka predella
z przedstawieniem Ostatniej wieczerzy (ok. 1530), obecnie
w zbiorach MDT. Fot. J. Langdy z roku 1956, syg. ISPAN 64968

157. Tymbark  widok miasteczka z roku ok. 1830. Repr. z tzw. Sztambucha Czyszkowskich w zbiorach MNS (akw./pap.), syg. MNS/
1463/S, s. 20
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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
Ksi¹¿ka wyró¿niona zosta³a Pierwsz¹ Nagrod¹ Miasta Jas³a
za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoci artystycznej i naukowej
oraz upowszechniania kultury w roku 2001.

v
W 2005 roku ukaza³ siê:
Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu kronieñskiego. Z rêkopisu Autora wydali i w³asnymi komentarzami
opatrzyli Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2005, ss. 422, il. 253, ISBN 8387312-92-4
Ksi¹¿ka wyró¿niona zosta³a w roku 2007 przez Prezydenta
Miasta Krosna nagrod¹ za osi¹gniêcia w dziedzinie kultury.

v
W 2007 roku ukaza³ siê:
Stanis³awa Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu s¹deckiego.
Z rêkopisu Autora wydali i w³asnymi komentarzami opatrzyli
Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2007, t. 1 i 2, ss. 804, il. 414, ISBN 978-8389424-71-6
Dwutomowa edycja nagrodzona zosta³a w roku 2008 Srebrnym
Jab³kiem S¹deckim przez Starostê Nowos¹deckiego, ponadto
wyró¿niona Nagrod¹ S¥DECCZYZNA im. Szczêsnego
Morawskiego  za najlepsz¹ publikacjê dotycz¹c¹ dziejów
i kultury S¹decczyzny w roku 2008  przyznan¹ przez Polskie
Towarzystwo Historyczne Oddzia³ w Nowym S¹czu, Komitet
Redakcyjny Rocznika S¹deckiego, Muzeum Okrêgowe
w Nowym S¹czu oraz Redakcjê Almanachu Muszyny.

v
Tom limanowski koñczy edycjê rêkopimiennych inwentarzy
zabytków Stanis³awa Tomkowicza, pozostaj¹cych w zbiorach
Muzeum Narodowego w Krakowie i wydanych z jego rodków
w latach 2001-2008.

ISBN 978-83-7581-020-2

