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Tadeusz Łopatkiewicz – Krosno 

Rysunki zabytków Strzyżowa i Dobrzechowa na tle dorobku 

naukowo-artystycznej wycieczki Władysława Łuszczkiewicza z uczniami 

krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w roku 1891

Początki nowoczesnego konserwatorstwa zabytków, zrywającego ostatecznie 

z  romantycznymi uniesieniami lubowników starożytności ojczystych, przypadają 

w  Galicji na lata osiemdziesiąte XIX wieku. Wśród wielu znamion tego przełomu 

wskazać należy przede wszystkim na przekształcenie się Krakowskiego Towarzystwa 

Naukowego w Akademię Umiejętności (1872) i zorganizowanie w ramach jej Wydzia-

łu Filologicznego – Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce1. Do najważniejszych 

zadań tego gremium zaliczono wówczas rozpowszechnienie poważnych prac na polu 

sztuki przeszłości, wydawanie materyjałów do dziejów sztuki w rysunkach zabytków 

architektury, rzeźby i malarstwa, jak niemniéj ogłaszanie piśmiennych źródeł archiwal-

nych do tychże dziejów, w błogiéj nadziei, że się w ten sposób przyczyni do rozszérze-

nia gruntownych wiadomości, trafnego sądu i zamiłowania w sztuce krajowéj2. Lucjan 

Siemieński, formalny przewodniczący, od początku zdominowany był w  Komisji 

przez sekretarza Władysława Łuszczkiewicza, który – choć samouk – jednak dzięki 

wybitnym uzdolnieniom i rzadkiej pracowitości osiągnął tak wysoki poziom wiedzy 

o sztuce, że wśród pierwszych członków uchodził za niekwestionowany autorytet, ze 

znacznym przy tym dorobkiem naukowym. Po śmierci Siemieńskiego, Łuszczkiewicz 

objął funkcję przewodniczącego Komisji na lata 1878-1892, a wspomagany był przez 

sekretarzy: Mariana Sokołowskiego (kadencja 1878-1882) i Stanisława Tomkowicza 

(kadencja 1882-1892)3.

Współpraca Łuszczkiewicza i  Sokołowskiego sięgała swymi początkami roku 

1874, kiedy to wzięli udział we wspólnej wycieczce naukowej, której celem było 

zbadanie wczesnośredniowiecznych reliktów architektonicznych na ostrowie jeziora 

1 L. Kalinowski, Dzieje i dorobek naukowy Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności i Polskiej Aka-

demii Umiejętności 1873-1952 oraz powstanie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1882 

[w:] Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku, pod red. 

A. S. Labudy, „Prace Komisji Historii Sztuki PTPN”, t. 25, Poznań 1996, s. 24.
2 Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki (dalej cyt. SKHS), t. 1, 1879, s. wstępna.
3 A. Bochnak, Historia sztuki [w:] Polska Akademia Umiejętności 1872-1952. Nauki humanistyczne i spo-

łeczne. Materiały sesji jubileuszowej, Kraków 3-4 V 1973, Wrocław 1974, s. 245.
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Lednicy. Publikacja Sokołowskiego, do której Łuszczkiewicz dostarczył tablic 

rysunkowych i  zdjęć pomiarowych, ukazała się drukiem w  roku 18764. Obszerna, 

niezwykle erudycyjna, od razu zwróciła uwagę środowiska na osobę autora. Łącznie 

z wcześniej opublikowanym artykułem o Kaulbachu i Courbecie5, prace te stanowiły 

swoistą inugurację naukowej działalności Sokołowskiego, którego pozycja – nie tylko 

w Komisji Historii Sztuki – będzie odtąd nieustannie rosnąć, aż w roku 1892 obejmie 

on przewodnictwo po Łuszczkiewiczu6. Nie było to jednak ani główne, ani jedyne pole, 

gdzie potencjał intelektualny i erudycja Sokołowskiego mogły się w pełni realizować. 

Drugą taką płaszczyznę stwarzał mu Uniwersytet Jagielloński i własna – pierwsza na 

ziemiach polskich – katedra historii sztuki, którą otrzymał w roku 1882. 

Wspomnieliśmy wyżej osobę Stanisława Tomkowicza, następcę Sokołowskiego 

na stanowisku sekretarza Komisji akademijnej. Ten germanista z wykształcenia, pre-

zentował równocześnie rozległą wiedzę z historii sztuki i konserwatorstwa zabytków, 

a jako taki – rychło zwrócił na siebie uwagę w dyskusji nad przygotowywaną właśnie 

reformą funkcjonowania galicyjskich urzędów konserwatorskich7. Wskutek tej refor-

my powiększono znacznie liczbę funkcjonujących państwowych ck konserwatorów8, 

a Tomkowiczowi przypadł ponadto w udziale własny, IV okręg konserwatorski (1887). 

Obejmował on tereny siedmiu powiatów politycznych – od jasielskiego na wschodzie, 

po nowotarski – na zachodzie9. 

Z właściwą sobie energią i poświęceniem, niemal od pierwszego dnia urzędowa-

nia, podjął Tomkowicz trud konserwatorskiego inwentaryzowania zabytków w pod-

ległym sobie okręgu10. To bezprecedensowe na ziemiach polskich, pionierskie przed-

4 M. Sokołowski, Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy. Studyum nad budownictwem w przedchrześcijań-

skich i pierwszych chrześcijańskich wiekach w Polsce, „Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, 

t. 3, 1876, s. 117-277.
5 Tenże, Koulbach i Courbet, „Przegląd Polski”, R. 8, 1873, t. 1, s. 58-85.
6 Łuszczkiewicz zachował wtedy funkcję zastępcy przewodniczącego i pełnił ją dożywotnio, do 1900 roku.
7 S. Tomkowicz, Reforma konserwatorstwa zabytków sztuki w Galicyi, odbitka z „Przeglądu Powszech-

nego”, t. 9, Kraków 1886, s. 225-234, 411-445.
8 Wcześniej teren Galicji podlegał dwóm takim ck urzędnikom – odpowiednio dla Galicji Zachodniej 

(w  Krakowie) i  Wschodnie (we Lwowie). Zob. P. Dobosz, Konserwatorzy i korespondenci krajowych 
urzędów konserwatorskich dla zabytków sztuki, wykopalisk i archiwów w Galicji, „Wiadomości Konser-

watorskie Województwa Krakowskiego”, t. 2, 1995, s. 21-50 (dalej cyt. Dobosz 1995).
9 J. Remer, Stanisław Tomkowicz, sylweta konserwatora, „Ochrona Zabytków Sztuki. Czasopismo po-

święcone opiece nad zabytkami, inwentaryzacji i geografj i zabytków”, 1930-1931, cz. 1, z. 1-4, s. 34-51; 

T. Łopatkiewicz, Stanisława Tomkowicza curriculum vitae, [w:] Stanisława Tomkowicza Inwentarz za-
bytków powiatu krośnieńskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr 
i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2005, s. 3-14.
10 J. Gadomski, Stanisław Tomkowicz – pionier nowoczesnej inwentaryzacji zabytków sztuki w Polsce [w:] 

Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi 

komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2001, s. 3-5.
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sięwzięcie wzorował na świetnie zredagowanych i wydawanych tomach niemieckich 

oraz austriackich Kunsttopographie. W warunkach galicyjskich nie mógł jednak liczyć 

na pomoc grona współpracowników, rozpoczął tedy w pojedynkę mozolne objazdy 

terenowe zabytków, skrupulatne kwerendy archiwalne, gromadzenie wyciągów źród-

łowych dla inwentaryzowanych miejscowości, a także podstawowej ikonografi i – foto-

grafi cznej i rysunkowej – dla badanych przez siebie pomników przeszłości artystycz-

nej11. Pierwsze na ziemiach polskich inwentarze zabytków, przygotowane w rękopisie 

dla wszystkich siedmiu powiatów wchodzących w  skład okręgu konserwatorskiego, 

udało się Tomkowiczowi ogłosić drukiem jedynie dla Grybowskiego i Gorlickiego12. 

Pozostałe – przeleżały w rękopisie ponad stulecie13, a ich sukcesywna publikacja nastą-

piła dopiero w XXI wieku14. 

Wśród wielu wyzwań, jakie Tomkowicz napotykał w terenowych pracach inwen-

taryzacyjnych, największą trudność sprawiało zgromadzenie materiałów ilustrujących 

opisywane zabytki. Ograniczenia techniczne i funkcjonalne ówczesnej fotografi i właś-

ciwie wykluczały wykonywanie zdjęć w ciemnych wnętrzach kościelnych, a fotografi e 

plenerowe – choć udawały się lepiej – wymagały znów dźwigania wielkiego aparatu 

na szklane klisze, z obowiązkowym drewnianym statywem. Inwentaryzatorowi pozo-

stawały zatem rysunki, pozwalające wprawdzie lepiej niż fotografi a wydobyć detale, 

ornament, czy fakturę zabytku, wymagające jednak sprawnej ręki doświadczonego ry-

sownika. A skąd brać takich? 

Nieoczekiwany sukurs przyszedł ze strony Władysława Łuszczkiewicza, profeso-

ra krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (SSP). Wprawdzie sam Łuszczkiewicz rysował 

bardzo sprawnie, ale w swych wyprawach badawczych korzystał czasami z pomocy 

11 Zob. P. Łopatkiewicz, Podróże naukowe Stanisława Tomkowicza w latach 1887-1895 jako początek no-

woczesnej inwentaryzacji zabytków w Polsce [w:] Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne i historyczno-

-artystyczne, pod red. P. Krasnego i D. Ziarkowskiego, Kraków 2009, s. 179-189.
12 S. Tomkowicz, Inwentaryzacja zabytków Galicyi Zachodniej. Powiat grybowski [w:] Teka Grona Kon-

serwatorów Galicji Zachodniej, t. 1, 1900, s. 95-165; tenże, Inwentaryzacja zabytków Galicyi Zachodniej. 

Powiat gorlicki, [w:] tamże, s. 167-319.
13 J. Nowak, Kolekcja rękopisów Stanisława Tomkowicza w Muzeum Narodowym w Krakowie [w:] Stanisła-

wa Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komenta-

rzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2001, s. 11-12.
14 Obejmują one obszar powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, sądeckiego i limanowskiego. Zob. Stanisława 

Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami 

opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2001; Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków 

powiatu krośnieńskiego. Z  rękopisów Autora wydali i  własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i  Tadeusz 

Łopatkiewiczowie, Kraków 2005; Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. 

Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 

2007, t. 1 i 2; Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu limanowskiego. Z rękopisów Autora 

wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2008.
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rysownika. Szczególnie tak wytrawnego, jak Stanisław Wyspiański, z którym profesor 

inwentaryzował w lecie roku 1888 romańskie zabytki w okolicach Opoczna15. Przywie-

zione stamtąd rysunki, podziwiane i komentowane na posiedzeniu Komisji Historii 

Sztuki AU, zwróciły uwagę – Łuszczkiewicza oraz Tomkowicza – na niewykorzystany 

potencjał tkwiący w uczniach krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, chętnie i sprawnie 

rysujących z natury zabytki artystycznej przeszłości. Nie miejsce tu, by kwestiom tym 

poświęcać więcej uwagi16, wystarczy zatem przypomnieć, iż od 1889 roku, przez pięć 

lat kolejnych, na przełomie lipca i sierpnia, Łuszczkiewicz wyruszał z Krakowa w te-

ren z kilkuosobowym gronem uczniów, aby odkrywać, poznawać, rysować, a niekiedy 

też wzbogacać znaleziskami na prowincji zbiory krakowskiego Muzeum Narodowego, 

którego dyrektorem był – a jakże – kierownik wycieczki. Wykorzystując nadarzające 

się możliwości, profesor z wyprzedzeniem występował listownie do ck Namiestnictwa 

lwowskiego, któremu podlegała Szkoła, aby to, urzędową drogą służbową, wyjednało 

w wiedeńskim ck Ministerstwie Wyznań i Oświecenia skromną subwencję, na opła-

cenie kosztów wycieczkowych17. Prośbie Łuszczkiewicza ministerstwo nie odmówiło 

nigdy, a zręcznie przemyślane i zorganizowane przedsięwzięcie przynosiło satysfakcję 

wszystkim. Uczniom – bo w towarzystwie świetnego badacza, a przy tym niezrówna-

nego gawędziarza, przemierzali i poznawali kraj ojczysty, samemu Łuszczkiewiczowi 

– bo jego osobowość nie znosiła bezczynności, a odbywane peregrynacje dostarczały 

mu świeżego materiału do kolejnych publikacji, członkom Komisji Historii Sztuki oraz 

środowisku intelektualnemu Krakowa – bo to im, po powrocie, Łuszczkiewicz refero-

wał przeszłość historyczno-artystyczną odwiedzonych stron, przedstawiając również 

15 Wycieczka w Opoczyńskie jest jedną z najsłabiej znanych wypraw badawczych Łuszczkiewicza. Przez 

długi czas kalendarium i trasa wyprawy były z braku źródeł zupełnie nieznane. Sytuację zmieniła dopiero 

publikacja Kalendarza życia i twórczości 1869-1890 Stanisława Wyspiańskiego, opr. M. Stokowa [w:] Sta-

nisław Wyspiański. Dzieła zebrane, t. 16, vol. 1, Kraków 1971, w którym – na podstawie później podanych 

do druku trzech listów Wyspiańskiego do J. Mehoff era, pisanych w trakcie wycieczki – ustalono z grubsza 

jej przebieg, zob. Stanisław Wyspiański – listy zebrane, t. 1, Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehof-

fera, Henryka Opieńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego, cz. 1: Listy, opr. M. Rydlowa, Kraków 1994, poz. 1-3, 

s. 7-16, il. 2-7, 9. Pełne itinerarium inwentaryzacji Łuszczkiewicza w Opoczyńskiem podaję w swej dyser-

tacji doktorskiej: T. Łopatkiewicz, Między pedagogiką a inwentaryzacją zabytków. Naukowo-artystyczne 

wycieczki Władysława Łuszczkiewicza z uczniami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w latach 1888-1893, 

Archiwum UJ, sygn. Dokt. 2006/117 (dalej cyt. Łopatkiewicz 2006), natomiast zachowany do dziś doro-

bek rysunkowy Wyspiańskiego zob. T. Łopatkiewicz, Kolekcja szkicowników uczniów krakowskiej Szko-

ły Sztuk Pięknych w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nieznane rysunki S. Wyspiańskiego, 

J. Mehoff era i innych z wycieczek z W. Łuszczkiewiczem w latach 1888-1892, „Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego”, MCCLXXVII, Opuscula Musealia, z. 14, 2005, s. 41-88 (dalej cyt. Łopatkiewicz 

2005).
16 Tę rysunkową współpracę Tomkowicza z Łuszczkiewiczem wykazałem i obszernie uzasadniłem w in-

nym miejscu, zob. Łopatkiewicz 2006.
17 Zwykle kwota ta wynosiła 250 zł.
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w formie relacji prasowych walory napotkanych zabytków. Najpoważniejszym jednak 

benefi cjentem naukowo-artystycznych wycieczek Łuszczkiewicza z uczniami wydaje 

się być Stanisław Tomkowicz, który po większości odbytych peregrynacji zakupił do 

zbiorów Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej18 szczególnie zasobne teki rysun-

ków terenowych19, stanowiące kapitalny materiał ilustracyjny do przyszłych publikacji 

własnych, zarówno w „Sprawozdaniach Komisji Historii Sztuki”, jak i „Tekach Grona 

Konserwatorów”20.

Dość mamy dowodów na to, iż wycieczkę naukowo-artystyczną w roku 1889 po-

prowadził Łuszczkiewicz marszrutą zaproponowaną wprost przez Tomkowicza21, po 

najważniejszych zabytkach zachodniej części jego okręgu konserwatorskiego – Są-

decczyzny, Grybowskiego i Gorlickiego22. W wycieczce tej, rozpoczętej 25 lipca 1889, 

wzięli udział dwudziestoletni – Stanisław Wyspiański23 oraz Józef Mehoff er24, a także 

18 Stanisław Tomkowicz był nie tylko organizatorem i członkiem Grona Konserwatorów Galicji Zachod-

niej (1888), ale też zastępcą przewodniczącego (od 1894) a w latach 1900-1914 – prezesem Grona. Zob. 

Dobosz 1995, s. 31; Łopatkiewicz 2006, s. 54.
19 Katalog tych rysunków, pochodzących z 13 szkicowników uczniowskich sporządziłem i podaję w Ło-

patkiewicz 2006, s. 204-256.
20 Zob. T. Łopatkiewicz, Zabytkoznawcze aspekty naukowo-artystycznych wycieczek Władysława Łusz-

czkiewicza z uczniami krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych (1888-1893). Uwagi na marginesie edycji ręko-

piśmiennych inwentarzy zabytków Stanisława Tomkowicza [w:] Sztuka i podróżowanie. Studia teoretyczne 

i historyczno-artystyczne, pod red. P. Krasnego i D. Ziarkowskiego, Kraków 2009, s. 191-210 (dalej cyt. 

Łopatkiewicz 2009).
21 Tamże, s. 84-85.
22 T. Łopatkiewicz, Naukowo-artystyczna wycieczka w Sądeckie z 1889 roku na tle zabytkoznawczej dzia-

łalności Władysława Łuszczkiewicza i uczniów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, „Biblioteka Rocznika 

Sądeckiego”, t. 1, Nowy Sącz 2008, (dalej cyt. Łopatkiewicz 2008); tenże, Kolegiata sądecka w rysunkach 

uczestników naukowo-artystycznej wycieczki po Sądecczyźnie w  roku 1889, „Almanach Sądecki”, R. 18, 

2009, nr 1/2 (66/67), s. 61-87.
23 Stanisław Mateusz Ignacy Wyspiański, ur. 15 stycznia 1869 w Krakowie, zm. 28 listopada 1907 w Kra-

kowie. W latach 1884/85 oraz 1887-1890 uczeń Szkoły Sztuk Pięknych, od 1 marca do września 1890 roku 

przedsięwziął samotną podróż po zabytkach Europy południowej i zachodniej. 11 maja 1891 roku wyje-

chał do Paryża, gdzie z przerwami pozostawał do września/października 1894 roku, zob. J. Jeleniewska-

-Ślesińska, W. Ślesiński, A. Załuski, Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895, 

pod red. J. E. Dutkiewicza, „Źródła do Dziejów Sztuki Polskiej”, pod red. A. Ryszkiewicza, t. 10, Wrocław 

1959, s. 281 (dalej cyt. Materiały ASP); Stanisław Wyspiański 1869-1907. Wystawa jubileuszowa 1907-

1957, Kraków 1958, s. 34.
24 Józef Mehoff er, ur. 19 marca 1869 w Ropczycach, zm. 8 lipca 1946 w Wadowicach. W 1887 wstępuje na 

Uniwersytet Jagielloński aby studiować prawo, a równocześnie zapisuje się do krakowskiej Szkoły Sztuk 

Pięknych. Po dwuletnich studiach przenosi się do Wiednia, gdzie na uniwersytecie i w akademii sztuk 

pięknych kontynuuje naukę. Potem na powrót wstępuje pod skrzydła J. Matejki i  W.  Łuszczkiewicza. 

Uzyskawszy stypendium – w marcu 1891 roku – wyjeżdża do Paryża, gdzie studiuje malarstwo w kilku 

szkołach i pracowniach. Zob. Materiały ASP 1959, s. 248-249. Dalsze szczegóły biografi czne i wykaz prac 

– zob. Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, grafi cy (dalej cyt. 

SAP), t. 5, Warszawa 1993, s. 466-476. 
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Stefan Witold Matejko25, Karol Antoni Maszkowski26, Sylweriusz Saski27 oraz Celestyn 

Czynciel28. Wycieczka zakończyła się 10 albo 11 sierpnia 1889 a większość uczestni-

ków odjechała pociągiem do Krakowa, pozostawiając w terenie Mehoff era i Wyspiań-

skiego, zamierzających kontynuować prace inwentaryzacyjne we wsiach Pogórza Cież-

kowickiego29.

Wycieczka zorganizowana przez Łuszczkiewicza w  roku następnym (1890) – 

w Krośnieńskie i Sanockie, aż po Chyrów, Felsztyn i Laszki Murowane30 – rozpoczy-

nała się we wschodniej części okręgu konserwatorskiego Stanisława Tomkowicza. Nie 

tylko z tego powodu upatrywać zatem możemy udziału ck konserwatora w przygo-

towaniach do tego objazdu. Łuszczkiewiczowi, jak rok wcześniej, towarzyszyła grupa 

sześciu uczniów, z których większość brała udział w wycieczce sądeckiej 1889 roku: 

J. Mehoff er, St. Matejko, K. Maszkowski, C. Czynciel i S. Saski. Miejsce Wyspiańskie-

go, który od marca 1890 zwiedzał południe i  zachód Europy, zajął Władysław Ma-

ślakiewicz31, uczeń oddziału malarstwa SSP, rok wcześniej wymieniany w programie 

wycieczki sądeckiej jako uczestnik rezerwowy32. Z  bogatego dorobku rysunkowego 
25 Stefan Witold Matejko, ur. 5 maja 1872 w Kołomyi, zm. 5 lutego 1935 w Krakowie. Syn Adolfa, starsze-

go brata Jana Matejki. W latach 1886-92 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. 2 listopada 1892 

rozpoczął studia w akademii monachijskiej. Zob. Materiały ASP 1959, s. 247. Dalsze szczegóły biografi cz-

ne – zob. SAP, t. 5, Warszawa 1993, s. 441-442; G. Fijałkowska, Projektował Stefan Witold Matejko, Kraków 

2015, s. 21, 40-41.
26 Karol Antoni Zyndram Maszkowski, ur. 26 maja 1868 we Lwowie, zm. 24 marca 1938 w Warszawie. 

W Krakowie studiował na UJ medycynę (1886-87) oraz historię sztuki (od 1887), a w latach 1887-1892 

– malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych. Na przełomie 1891/92 roku podjął też studia malarskie w Mo-

nachium. Zob. Materiały ASP 1959, s. 247. Dalsze szczegóły biografi czne i wykaz prac – zob. SAP, t. 5, 

Warszawa 1993, s. 411-415.
27 Sylweriusz Saski, ur. 24 grudnia 1864 w Nottingham (Anglia), zm. ?. Studia w krakowskiej Szkole Sztuk 

Pięknych rozpoczął w 1884, a zakończył w 1890 roku – złotym medalem. W latach 1892-1895 zapisał się 

dodatkowo na oddział kompozycyjny SSP w Krakowie. Zob. Materiały ASP 1959, s. 263. 
28 Celestyn Czynciel, ur. 5 kwietnia 1858 w Krakowie, zm.?. Absolwent chemii na politechnice w Wiedniu, 

w latach 1886-1890 uczeń w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Kolejne trzy lata studiował w Monachium. 

Zob. Materiały ASP 1959, s. 220. Dalsze szczegóły biografi czne – zob. SAP, t. 1, Wrocław 1971, s. 413. 
29 Łopatkiewicz 2006, s. 94; Łopatkiewicz 2008, s. 46.
30 Kwestie organizacyjne, przebieg a także zachowany dorobek rysunkowy tej wycieczki omawiam obszer-

nie w Łopatkiewicz 2006, s. 122-142. Zob. też T. Łopatkiewicz, Śladami zapomnianej wycieczki. Studenci 

krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Krośnieńskiem A.D. 1890 [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i re-

gionu, t. 5, Krosno 2010, s. 383-432 (dalej cyt. Łopatkiewicz 2010); tenże, Nieznane rysunki z zapomnianej 

wycieczki… Uczniowie krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych na Podkarpaciu w 1890 roku, „Rocznik Ryma-

nowa Zdroju”, t. 7, 2002, s. 37-40.
31 Władysław Maślakiewicz, ur. w Bazylei (data nieznana), zm. w 1922 w Krakowie. W latach 1886-1892 

studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie otrzymał nawet medal za malowanie studiów z na-

tury. W latach 1894, 1896, 1897, 1900 i 1902 wystawiał swe prace w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięk-

nych. W czasach późniejszych pracował jako urzędnik banku austro-węgierskiego – zob. hasło SAP, t. 5, 

s. 424. Zob. też Materiały ASP 1959, s. 247.
32 Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 8.
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wycieczki33 dochowały się zaledwie dwa szkicowniki (Stefana Matejki i Władysława 

Maślakiewicza) oraz zdekompletowana teka terenowa Mehoff era34.

Naukowo-artystyczna wycieczka w Tarnowskie, Rzeszowskie i Jasielskie 

w roku 1891 – kulisy, organizacja, przebieg oraz efekty inwentaryzatorskie

Kolejnej wycieczce naukowo-artystycznej, poprowadzonej przez prof. Łuszczkie-

wicza po terenach Tarnowskiego, Rzeszowskiego i  Jasielskiego, poświęcimy nieco 

więcej miejsca – z racji bezpośredniego związku z anonsowanymi w tytule zabytkami 

Strzyżowa i Dobrzechowa. Obszary penetracji inwentaryzatorskiej pokrywały się tym 

razem z okręgami dwóch ck konserwatorów galicyjskich – Włodzimierza Demetrykie-

wicza35 i Stanisława Tomkowicza36. I to właśnie Tomkowiczowi zawdzięczamy dzisiaj, 

33 Sporządzony przez Łuszczkiewicza (dla dyrektora SSP Jana Matejki) rękopiśmienny wykaz wykona-

nych rysunków, wraz z oznaczonym tematem i atrybucją, publikuje Łopatkiewicz 2010, s. 427-431. 
34 Zachowane do dziś rysunki zabytków Krosna i okolic opublikowane są w części ilustracyjnej Stanisława 

Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komenta-

rzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2005, a także Łopatkiewicz 2010.
35 Włodzimierz Józef Demetrykiewicz, ur. 5 września 1859 w Złoczowie, zm. 13 kwietnia 1937 w Krako-

wie. Doktor prawa (1884), studiował archeologię i historię sztuki na uniwersytetach w Krakowie i Wied-

niu. Od roku 1887 korespondent wiedeńskiej Komisji Centralnej (konserwatorskiej) i konserwator od 

1891 okręgu tarnowsko-rzeszowskiego, zaś w latach 1890-1895 sekretarz Grona Konserwatorów Galicji 

Zachodniej. Jak się wydaje – prowadził jakieś inwentaryzacje zabytków w swoim okręgu konserwator-

skim, jednak materiały te nie zostały wydane, ani do tej pory ujawnione. Spore zasługi – jako prawnik 

– położył w reformowaniu wewnętrznego urządzenia austriackiej (w tym i galicyjskiej) służby konserwa-

torskiej. Zob. W. Demetrykiewicz, Opieka prawna Austryi dla zabytków sztuki i pomników historycznych. 

Ze szczególnem uwzględnieniem stosunków galicyjskich, (odbitka z „Nowej Reformy”, Kraków 1885; tenże, 

Finansowe zaniedbanie galicyjskich pomników historycznych, Kraków 1886. Demetrykiewicz przez lat kil-

kanaście kołatał w różnych instancjach i proponował daleko idące reformy rządowego konserwatorstwa 

zabytków, jednak wciąż natrafi ał na niechęć lub obojętność – a to wiedeńskiej Komisji Centralnej, a to 

lwowskiego Wydziału Krajowego, czy wreszcie niektórych konserwatorów galicyjskich. Zniechęcony, 

poróżniony ze środowiskiem, odszedł w końcu w roku 1895 do pracy w krakowskim Muzeum Archeo-

logicznym, któremu poświęcił się z nie mniejszym oddaniem. Zob. też W. Antoniewicz, Włodzimierz De-

metrykiewicz a konserwatorstwo zabytków, „Ochrona Zabytków Sztuki. Czasopismo poświęcone opiece 

nad zabytkami, inwentaryzacji i geografj i zabytków”, t. 1, 1930-1931, z. 1-4, cz. 1, s. 55-64; J. Kostrzewski, 

Zmarł nestor prehistoryków polskich, „Z Otchłani Wieków”, R. 12, 1937, z. 4-5, s. 37-39; hasło w Polskim 

Słowniku Biografi cznym, t. 5, Kraków 1939-1946, s. 102-103; R. Majkowska, Starania Włodzimierza De-

metrykiewicza o reformę konserwatorską w Galicji w latach 1885-1895, „Rocznik Biblioteki Polskiej Aka-

demii Nauk w Krakowie”, R. 25, 1980, s. 203-219.
36 Mowa o północnej części powiatu jasielskiego. Zob. T. Łopatkiewicz, Narysowane w Jaśle. Epizod z wy-

cieczki studentów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych latem 1891 roku [w:] „Na świadectwo ducha religij-

nego…”. Z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle. Materiały z sesji Jasło 20 

września 2002, pod red. A. Laskowskiego, Jasło 2004, s. 197-211 (dalej cyt. Łopatkiewicz 2004).
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że aż trzy pełne rysunków szkicowniki uczestników wycieczki37 nie tylko zakupił u au-

torów, ale i szczęśliwie przechował u siebie, a następnie, przy końcu życia, przekazał 

do zbiorów Muzeum Sztuki UJ38. Rysunki te ogromnie wzbogacają dziś naszą wiedzę, 

zarówno o przebiegu peregrynacji profesora z uczniami, jak też ówczesnym kształcie 

i stanie tych wszystkich zabytków, których rysunki, notaty terenowe i pomiary trafi ły 

na karty szkicowników uczniowskich.

Bogaty w doświadczenia z lat ubiegłych, mógł sobie Łuszczkiewicz pozwolić na 

stosunkowo późne przystąpienie do organizacji wycieczki planowanej na wakacyjne 

tygodnie roku 1891. Jak świadczą archiwalia, pismo z prośbą o udzielenie nowej kwoty 

na (…) wycieczki w bieżącym roku, które Profesor Łuszczkiewicz zamierza w miesiącu 

Lipcu, podczas wakacyi, z uczniami w dalszym ciągu przeprowadzić39, wysłała Szkoła do 

ck Namiestnictwa we Lwowie dopiero 20 kwietnia 1891, razem z rachunkiem i spra-

wozdaniem profesora z poprzedniej wyprawy w Krośnieńskie. Ck Namiestnictwo – 

zapewne na skutek przeciągającego się toku sprawy w ministerstwie – długo nie od-

powiadało na wniosek, dlatego też jeszcze 12 lipca Łuszczkiewicz nie miał pewności, 

czy uda mu się z uczniami wyjechać. Świadczy o tym passus z pełnego ciekawych wąt-

ków listu profesora do przebywających w Paryżu Mehoff era i Wyspiańskiego40, gdzie 

między innymi czytamy: Czy tego roku zrobię wycieczkę po Galicyi nie wiem dotąd 

bo z Wiednia niema dotąd wiadomości i nervus rerum pieniędzy. Jeżelibym jechał to 

z Maszkowskim, Matejką i może dwoma nowemi. Zawadziłbym o Rzeszów, Jasło – Łań-

cut i Przeworsk. Parę dni temu wyszedł zeszyt nowy Sprawozdań Komissyi z rysunkami 

Pana Mehofera [sic] które wypadły dobrze – jest i rysunek P. Wyspiańskiego41. Cytat ten 

jasno wskazuje, że Łuszczkiewicz nie miał wprawdzie pewności czy zdobędzie środki 
37 Szkicownik Stefana Matejki z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie-

go w Krakowie (dalej MUJ) nr inw. 15627 nr dz. 2758/II; Szkicownik Karola Polityńskiego z wycieczki 

w Rzeszowskie w 1891, MUJ nr inw. 15625, nr dz. 2756/II; Szkicownik Karola Maszkowskiego z wycieczki 

w Rzeszowskie w 1891, MUJ nr inw. 15626, nr dz. 2757/II.
38 Do niedawna sądzono, iż Tomkowicz przekazał do Muzeum zaledwie jeden szkicownik Wyspiańskie-

go: Według relacji prof. Bochnaka szkicownik Wyspiańskiego został przez niego przekazany przed drugą woj-

ną światową na życzenia Stanisława Tomkowicza do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, zob. T. Ślawski, 

Stanisław Wyspiański na Podkarpaciu, bmw., 1996, s. 57. W istocie – Tomkowicz przekazał w 1931 roku 

do zbiorów muzealnych 7 szkicowników z dwóch wycieczek w roku 1889 oraz 1891.
39 Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (dalej cyt. ArchASP), Dziennik spraw wychodzących, 

sygn. A-185, poz. 3451, 20 kwietnia 1891.
40 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (dalej cyt. ZNOW), Korespondencja Józefa Mehof-

fera, sygn.12790/II, s. 182, List W. Łuszczkiewicza do J. Mehoff era i S. Wyspiańskiego w Paryżu z 12 lipca 

1891. Zob. Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 22.
41 Mowa o publikacji czterech rysunków Mehoff era i jednego Wyspiańskiego, sporządzonych w trakcie 

wycieczki w Sądeckie 1889. Zob. W. Łuszczkiewicz, Przedstawienie rysunków z wycieczki w Sądeckie (1889 

rok) [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisyi Historyi Sztuki za czas od 13 marca do 31 grudnia 1890 roku, 

SKHS, t. 5, 1896, s. II- IX, Mehoff er – fi g. 1-3, 14; Wyspiański – fi g. 6.
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fi nansowe, mimo to plan wycieczki skonstruowany miał w ogólnym zarysie. Co wię-

cej, wyciągnął też widać wnioski z kłopotów, jakich przysporzył mu ck minister, żąda-

jący przedstawienia do wglądu szkicowników terenowych z Krośnieńskiego, bowiem 

w liście do Matejki, z 25 lipca, postanowił: Będę się starał aby w wycieczce tego rocznej 

biorący udział uczniowie za powrotem wykonali pewną liczbę rysunków skończonych na 

podstawie notat i takowe złożyli na własność szkoły celem zakomunikowania ich Wys. 

Ministeryum42. Myśl ta nie była bezprzedmiotowa, gdyż dwa dni wcześniej Szkoła 

otrzymała z Namiestnictwa pismo z dnia 13 Lipca 1891 r. L. 52259 [stwierdzające] że 

na mocy reskryptu J. Eks. Pana Ministra wyznań i oświecenia z dnia 30 Czerwca 1891 r. 

L: 10398 przeznacza się na wycieczki naukowe uczniów po kraju Profesora z uczniami 

złr 25043. W świetle powyższego, jedyna przeszkoda została usunięta.

Wyjeżdżając z  Krakowa Łuszczkiewicz zmodyfi kował nieco wcześniejsze plany 

organizacyjne wycieczki i zabrał ze sobą nie czterech, a najprawdopodobniej pięciu, 

a może nawet sześciu uczniów44. W publikowanej relacji z wycieczki wymienia pię-

ciu rysowników: K. Maszkowskiego, St. Matejkę, Tadeusza Okonia45, Karola Polityń-

skiego46 i W. Maślakiewicza – którzy w sprawozdaniu rysunki załączone wykonali47. 

Ale w innym znów miejscu, czytamy o rysunkach sporządzonych w trakcie wycieczki 

1891, że ich reszta pozostaje w tekach sześciu uczestników48. Zgodnie z planami komuni-

kowanymi Mehoff erowi i Wyspiańskiemu, Łuszczkiewicz zamierzał wyjechać z Masz-

kowskim i Matejką, natomiast pisząc o dwóch uczniach nowych, miał najpewniej na 

myśli T. Okonia oraz K. Polityńskiego. O ile jednak Stefan Matejko ukończył właśnie 

V oddział malarstwa Szkoły, a  Maślakiewicz nawet VI, o  tyle dwaj nowicjusze byli 

42 ArchASP, List W. Łuszczkiewicza do J. Matejki z 25 lipca 1891, sygn. A-119.
43 ArchASP, Dziennik spraw przychodzących, sygn. A-185, poz. 728, 23 lipca 1891.
44 Łopatkiewicz 2005, s. 48.
45 Tadeusz Okoń, ur. 4 września 1872 roku w Błażowej k. Rzeszowa, zm. 10 października 1957 w Krako-

wie. W latach 1887-1894 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, później kontynuował naukę 

w Wiedniu, Monachium i Paryżu, zob. Materiały ASP 1959, s. 253. Dalsze szczegóły biografi czne – zob. 

SAP, t. 6, Warszawa 1998, s. 219-221.
46 Karol Gustaw Polityński, ur. ok. 1870 roku w Tarnowie, zm. po 1944?, uczeń Szkoły Sztuk Pięknych 

w latach 1887-1893, zob. Materiały ASP 1959, s. 257-258. Dalsze szczegóły biografi czne – zob. SAP, t. 7, 

Warszawa 2003, s. 381-382, gdzie m.in. informacja o szkicowniku Polityńskiego znajdującym się w zbio-

rach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
47 W. Łuszczkiewicz, Sprawozdanie z wycieczki naukowej w lecie 1891 roku, cz. 1, SKHS, t. 5, 1896, s. 125 

(dalej cyt. Łuszczkiewicz 1896a).
48 Tamże, s. 117. Albo więc Łuszczkiewicz policzył swoją osobę do owej szóstki, albo wymieniając uczest-

ników wcześniej – o kimś zapomniał. Kwestia ta nie budzi kontrowersji W. Wyganowskiej, która stwier-

dza, iż Łuszczkiewiczowi towarzyszyło 6 uczniów: oprócz wymienionych wyżej – jeden nieznany z na-

zwiska, zob. W. Wyganowska, Praktyki inwentaryzacyjne pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, 

[w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofi arowane Adamowi 

Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 468 (dalej cyt. Wyganowska 1988).
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takimi jedynie w kategoriach indywidualnych doświadczeń wycieczkowych. Okoń był 

przecież rówieśnikiem Maszkowskiego z III oddziału rysunków, zaś Polityński ukoń-

czył w  1891 roku IV oddział malarstwa49 i  jak się wkrótce przekonamy – rysowali 

obaj nie gorzej, niż dwaj pierwsi. Zgodnie z relacją Leona Kowalskiego, Łuszczkiewicz 

zwykł był zabierać na wycieczki przede wszystkim takich uczniów, którzy zwrócili jego 

uwagę zdolnościami rysunkowymi, potwierdzonymi następnie przyznaniem jakieś 

nagrody50. Na dwa tygodnie przed wycieczką 1891, wśród laureatów konkursu rysun-

kowego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie znaleźli się St. Matejko51 

oraz K. Polityński52. Do wyróżniających się uczniów musiał także zaliczać się Tadeusz  

Okoń, skoro w listopadzie 1891 Szkoła wystąpiła do Wydziału Krajowego z wnioskiem 

o przyznanie mu stypendium53. Wśród proponowanych wówczas stypendystów widzi-

my również dwukrotnego uczestnika wycieczek z Łuszczkiewiczem – Sylweriusza Sa-

skiego. Jego domniemany udział w wycieczce z roku 1891 stawiam wprawdzie w tym 

miejscu jako hipotezę, jednak wysoce prawdopodobną54.

W wyjeździe w Tarnowskie i Rzeszowskie nie brali udziału Mehoff er i Wyspiań-

ski, bowiem od kilku miesięcy przebywali w  Paryżu, a  w  lipcu 1891 rozpoczęli już 

nawet naukę w  Akademii Colarossiego. Pomimo to, sprawa i  tej wycieczki z  Łusz-

czkiewiczem żywo zaprzątała uwagę Wyspiańskiego, czemu dawał wielokrotnie wyraz 

w korespondencji z Karolem Maszkowskim. Skomplikowane i burzliwe relacje łączą-

ce obu przyjaciół sprowadzały się wówczas – najkrócej rzecz ujmując – do praktyko-

wania układu mistrz-uczeń, w którym dominująca psychika Wyspiańskiego zupełnie 

zawładnęła niesamodzielnym umysłem Maszkowskiego, zafascynowanego ponadto 

49 ArchASP, Spis uczniów ck. Szkoły sztuk pięknych w 2iem półroczu 1890/91, syg. KS
5
, s. 1-3.

50 Oprócz „zasłużonych”, t.zn. takich, co otrzymali przy końcu roku nagrody, miał profesor swoją już wy-

próbowaną gromadkę rysowników, a więc Maszkowski Karol, Matejko Stefan, Tadek Okoń, Polityński Lolo, 

Maślakiewicz, a przed nami Mehoff er i Wyspiański (…), zob. L. Kowalski, Pendzlem i piórem, Kraków 1934, 

s. 37. Zob. też Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 33. 
51 ArchASP, Dziennik spraw wychodzących, sygn. A-185, poz. 3490, 16 lipca 1891: [Szkoła przesyła do 

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie] przekaz pieniężny na złr 30 jako pierwsza nagroda 

za malowanie aktu akademick. Stefanowi Matejce.
52 ArchASP, Dziennik spraw wychodzących, sygn. A-185, poz. 3489, 16 lipca 1891: [Szkoła przesyła do 

Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie] przekaz pieniężny na złr 20 jako druga nagroda za 

malowanie głów z natury przyznana Karolowi Polityńskiemu.
53 ArchASP, Dziennik spraw wychodzących, sygn. A-185, poz. 3540, 9 listopada 1891: [Szkoła przesyła] Do 

Wysok. Wydziału Krajowego z przedstawieniem na stypendya na I miejscu uczniów Saskiego, Strojnowskie-

go, Okonia; na 2 miejscu Gołębiowskiego, Marszałka, Pomietłę, na 3 miejscu Betleya.
54 Oczywiście, jeśli przyjąć, że Łuszczkiewiczowi towarzyszyła i tym razem szóstka uczniów.
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paryskim życiem bywałego w świecie, choć młodszego wiekiem, kolegi55. Co więcej, 

przemożny wpływ Wyspiańskiego na poszukującego wciąż w świecie sztuki Maszkow-

skiego zaobserwować można przynajmniej o rok wcześniej, niż przyjmuje to Rydlowa, 

a ilustracją powyższego są listy z lipca i sierpnia 1891, którymi Wyspiański, na odle-

głość, starał się powodować wycieczkowymi poczynaniami Maszkowskiego56.

W pierwszym z listów, 26 lipca 1891, Wyspiański pisze: Kochany Karolu! Niepo-

miernie się zdziwiłem nagłością zmiany programu. Jużem się tak łatwo pogodził z  tą 

myślą, że nie wyjedziesz w tym roku na wycieczkę. Rozpoczęcie rysowania aktu zdawało 

mi się rzeczą nieodwłoczną. Wszelkie przygotowania dłuższe, zabieranie się, preparacje 

zdawały mi się zupełnie nie na miejscu. Rzecz tak jasna i prosta, zamówić modela, wstać 

wcześnie i rysować na byle czém, nie w książkach, bo przekonałem się że to zanadto po 

żakowsku57. — Ale skoro już jedziesz, to pewnie nabrałeś już i humoru do téj wycieczki 

i wiele sobie po niej obiecujesz. — Ale z pracą nie masz co zwlekać, a każdy może się 

opierać tylko na widzialnych rezultatach — bardzo byśmy byli radzi58, gdybyś mi co na-

pisał w czasie twojej podróży, a i my ci poślemy jakie wiadomości, jeśli nam dokładnie 

i kolejno wskażesz miejsca pobytu — — Jak na razie wiem, że mogę pisać do Tarnowa 

(poste restante)59. Ciąg dalszy listu, a szczególnie jego zakończenie, realizuje zręczny 

schemat tych korespondencji, w  których Wyspiański konsekwentnie przeciwstawia 

pospolity byt Maszkowskiego w prowincjonalnych miejscowościach Galicji – swemu 

pełnemu atrakcji i pokus artystycznych życiu paryskiemu60: Przedwczoraj rozkoszowa-

łem się w Louvrze między antykami, przeglądając przedstawienia Muz dziewięciu. Jest 

tu piękny zwłaszcza jeden sarkofag, gdzie one są wszystkie. 

Następny list61 dorzuca do powyższego element drwiny z Maszkowskiego, którego 

Wyspiański poucza z wyższością: Kochany Karolu. Dobrze czynisz że nam piszesz o wa-

szej wycieczce, ale piszesz za mało o rzeczach interesujących a za dużo rozpaczasz żeś 

55 Analizując korespondencję z  roku 1892 i  lat późniejszych, obszernie pisze o  tym M. Rydlowa, Listy 

Stanisława Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego [w:] Stanisław Wyspiański, studium Artysty. Mate-

riały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 7-9 czerwca 1995, pod red. E. Miodońskiej-Brookes, 

Kraków 1996, s. 23 i n (dalej cyt. Rydlowa 1996).
56 Stanisław Wyspiański – listy zebrane, t. 3, Listy Stanisława Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego, opr. M. Ryd-

lowa, Kraków 1997, s. 69-75 (dalej cyt. Wyspiański 1997). Zob. też Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 24-29.
57 Jest to aluzja do rysowania w szkicownikach, praktykowanego na wycieczkach z Łuszczkiewiczem.
58 Wyspiański ma tu na myśli siebie i Mehoff era.
59 List S. Wyspiańskiego do K. Maszkowskiego, pisany z Paryża 26 lipca 1891, Wyspiański 1997, s. 69-70. 

Zob. Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 24.
60  Podtekstem tego była chęć nakłonienia Maszkowskiego do porzucenia nauki w Krakowie i wyjazdu do 

Paryża.
61 List S. Wyspiańskiego do K. Maszkowskiego, pisany z Paryża 3 sierpnia 1891, Wyspiański 1997, s. 70-71. 

Zob. Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 25.
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nie jest we Włoszech. Pamiętaj, że kto na to zasługuje może być każdej chwili we Wło-

szech, bo i od tego są koleje żelazne. Na to się żyje żeby się czegoś dokonało, należy zatem 

szukać środków. Twoje wanderjahre62 już powinieneś uważać za skończone, należałoby 

rozpocząć lehrjahre63. Bardzo to naturalne że w  dzisiejszych stosunkach postępuje się 

inaczej niż w XV. wieku64. I znów powraca schemat nęcenia adresata urokami Paryża: 

We czwartek będę w Sorbonie oglądał freski (…); W Komedyi francuskiej grają Herna-

niego (Victora Hugo) (…); Czytam obecnie Prometeusza Aischylosa. — Pozdrowienie 

dla całego grona podróżników. 

Mimo geografi cznej odległości, uwaga Wyspiańskiego skoncentrowana była ciągle 

na wycieczce z Łuszczkiewiczem, pilnie wyczekiwał przy tym wieści od Maszkowskie-

go, który jednak – pochłonięty rysowaniem i studiami terenowymi – pisał niewiele, 

a może i wcale. W liście z 13 sierpnia, a więc już po powrocie uczestników wyciecz-

ki do Krakowa, Wyspiański pisze do Maszkowskiego: Kto by uwierzył że znowu pół 

miesiąca upłynęło65. (…) Źle, że dawno nie miałem od Ciebie żadnej wieści. Donieś mi 

co robisz, boście pewnie już powrócili66. A bój się boga jak najmniej zajmuj się starożyt-

nościami, chociaż o tém z wieloma ludźmi można mówić — Jakże to trudno wejść na 

właściwą drogę. Góry trzeba przeskakiwać. — Idę obecnie do Sorbony — do widzenia do 

wieczora67. 

W kolejnym liście do przyjaciela, pisanym w tym samym dniu, mamy dalsze fakty 

zaprzątające uwagę obu artystów, a także kolejne dobre rady dla Maszkowskiego, po-

szukującego wciąż swej drogi ku Sztuce: Pisałem do Tarnowa, Rzeszowa i Przeworska 

korespondentki68 jeśliś ich nie otrzymał to leżą tam na poczcie. Za list Ci dziękuję. — 

Właśnie przed godziną wysłałem do ciebie kartkę ale jeszcze pod starym adresem. (…) 

Cieszę się niezmiernie tonem jaki panuje w twoim liście i humorem, jak również wiado-

mością że wiele rysujesz, mianowicie owe wnętrza perspektywiczne69, to wyrabia pojęcie 

o masach i o przestrzeni — Ale na miłość boską Karolu zwracaj się dokoła siebie — Na 

naturę — rysuj po ulicach, po plantach, bo sam nie wiesz jak ci takie rzeczy będą rychło 

62 wanderjahre – z niem. – lata włóczęgi.
63 lehrjahre – z niem. – lata nauki.
64 Aluzja do średniowiecznych podróży rzemieślniczych, którym u schyłku wieku XIX nie wypada, wedle 

Wyspiańskiego, hołdować; zatem i podróżowanie z Łuszczkiewiczem jest bezcelowe.
65 W istocie, od ostatniego listu do Maszkowskiego upłynęło 10 dni.
66 Mowa o powrocie z wycieczki.
67 List S. Wyspiańskiego do K. Maszkowskiego, pisany z Paryża 13 sierpnia 1891, Wyspiański 1997, s. 71-72. 

Zob. Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 26.
68 Korespondentka – to ówczesna nazwa karty pocztowej.
69 Zapewne Maszkowski pochwalił się Wyspiańskiemu swymi rysunkami z wnętrz obu bóżnic rzeszow-

skich, których sporządzenie wymagało odeń znacznej biegłości w rysunku perspektywicznym.
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mogły być potrzebne70 — a  jeśli się nie ma mnóstwa rysunków chwytanych z  natury, 

tego kompozycja nie zastąpi. Nie bądź nikim innym tylko uganiającym się za naturą71. 

W sześć dni później Wyspiański wysyła następny list do Maszkowskiego, w którym 

dziękuje mu za opis wycieczki72, a  potem już do końca przestrzega i  radzi – co do 

wynajętego modela, jego póz, kompozycji, harmonii kolorów oraz malowania akware-

lą73. Do kwestii wycieczki z Łuszczkiewiczem w Rzeszowskie Wyspiański powróci raz 

jeszcze, w korespondencji z 22 sierpnia 1891, pisząc z wyrzutem: …chciałbym w two-

ich listach widzieć trochę natury a mniéj kamieni i żeber74. — Wycieczka wasza miała 

śmieszne strony, mianowicie wypada na końcu, żeście ani jednego człowieka nie spotkali. 

Gdzież te typy, któreście mieli zbierać75, gdzież te peizaże, które was otaczały na każdym 

kroku. — Czytałem relację prof. Łuszczkiewicza w „Czasie”76, bo p. [Tadeusz] Stryjeński 

był od Ciebie lepszy i przysłał mi ten numer „Czasu” 77.

Epistolografi czna presja, wywierana przez Wyspiańskiego, nie pozostała bez śla-

dów. Efekty przemian dokonujących się w Maszkowskim odnajdujemy choćby w li-

ście Łuszczkiewicza do Mehoff era w Paryżu, w którym profesor, relacjonując nowiny 

z Krakowa, donosi m. in: Maszkowski już się ma za skończonego malarza, gniewa się na 

mnie poczciwiec okrutnie żem mu ten wyrzut zrobił. Puścił znów w trąbę historyę sztuki 

i pragnie zaprowadzić literacki dekadentyzm do sztuki malarskiej. Czuję z jaką litością 

patrzy na nas starych ten odrodziciel sztuki rachujący się z impresyą i naiwnością78. Taką 

ewolucją postawy u Maszkowskiego Wyspiański z pewnością poczuł się usatysfakcjo-

70 Wyspiański projektował bowiem przyjacielowi przyjazd do Paryża i podjęcie studiów malarskich: Czyś 

się nareszcie zabrał do jakiej pracy większej, boś powinien pamiętać o tém, że jeśli nie w Październiku [1891] 

to w Marcu [1892] powinieneś być już razem z nami tutaj, zob. List S. Wyspiańskiego do K. Maszkowskiego, 

pisany z Paryża 22 sierpnia 1891, Wyspiański 1997, s. 75. Zob. Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 29.
71 List S. Wyspiańskiego do K. Maszkowskiego, pisany z Paryża 13 sierpnia 1891, Wyspiański 1997, s. 72-73. 

Zob. Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 27.
72 Niestety – ten list Maszkowskiego nie zachował się.
73 List S. Wyspiańskiego do K. Maszkowskiego, pisany z Paryża 19 sierpnia 1891, Wyspiański 1997, s. 74-75. 

Zob. Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 28.
74 Z pewnością chodzi o żebra sklepienne, zaś aluzja jest przytykiem do inwentaryzacji zabytków, z Łusz-

czkiewiczem.
75 Widać Maszkowski obiecywał mentorowi wykorzystanie wyjazdu z Łuszczkiewiczem do własnych prac 

i studiów plenerowych. Że nic z tego nie wyszło, Wyspiański kładł na karb jednostronnego, inwentaryza-

torskiego charakteru tych wyjazdów.
76 Podróż naukowo-artystyczna po Galicyi, „Czas”, R. 44, nr 187 z 19 sierpnia 1891, s. 2. W istocie nie ma 

pewności, że autorem tekstu jest Łuszczkiewicz, który tylko – jak czytamy – udzielił autorowi relacji ma-

teriałów do jej napisania.
77 List S. Wyspiańskiego do K. Maszkowskiego, pisany z Paryża 22 sierpnia 1891, Wyspiański 1997, s. 75. 

Zob. Łopatkiewicz 2006, Aneks, poz. 29.
78 ZNOW, Korespondencja Józefa Mehoff era, sygn.12790/II, s. 199, List W. Łuszczkiewicza do J. Mehoff era 

i S. Wyspiańskiego w Paryżu z roku 1893 [?].
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nowany. Kiedy jednak ten zrezygnował ostatecznie z przyjazdu do Paryża, udając się 

na studia do Monachium, stosunki między przyjaciółmi zaczęły się psuć. W końcu 

zaś wytykany przez Wyspiańskiego brak postępów, ciągła blaga, gra słów, szarmancka 

głupota, myślący idiotyzm, sensacyjność pozorna się sprzykrzyła i ściągnęła na niegdy-

siejszego „ucznia” gniew „mistrza”, który rozczarowany Maszkowskim, zerwał z nim 

wszelkie kontakty79. Nim jednak do tego doszło, korespondencja obu uczniów Łusz-

czkiewicza służyć tu może pogłębionej refl eksji nad stosunkami panującymi w Szkole, 

gdzie nowoczesne dążenia artystyczne uczniów ustawicznie ścierały się z archeologią 

Łuszczkiewicza, akademizmem Matejki i nad wyraz tradycjonalistycznie pojmowaną 

pedagogiką artystyczną grona profesorskiego. 

Nieoczekiwanie, pierwszym przystankiem w  naukowo-artystycznej wycieczce 

z  roku 1891 stał się Tarnów80, do którego uczestnicy przybyli najprawdopodobniej 

rankiem, w  środę 29 lipca. Niewielka odległość od Krakowa pozwalała względnie 

szybko dojechać tu koleją, nic zatem dziwnego, że tę datę dzienną noszą pierwsze ry-

sunki w szkicownikach uczniowskich81. Łuszczkiewicz zatrzymał się w Tarnowie na 

cztery dni82, w  trakcie których zwiedzano i  inwentaryzowano katedrę – szczególnie 

dużo uwagi poświęcając we wnętrzu nagrobkom Tarnowskich i Ostrogskich, a także 

portalom i gotyckim stallom. Studiowano ponadto historyczną zabudowę miejską – 

w tym ratusz, podcieniowe kamienice w rynku, domy kurii kolegiackiej przy katedrze 

i zabudowę ulicy Żydowskiej. Spore zainteresowanie wzbudziło również ratuszowe ar-

chiwum miejskie, a przede wszystkim zbiory niedawno otwartego muzeum diecezjal-

nego83, z kapitalnymi dziełami plastyki średniowiecznej. W tych dniach wycieczka wy-

ruszyła ponadto na przedmieście Zabłocie, gdzie badała drewniany kościół pw. Matki 

Boskiej Szkaplerznej, zwiedziła także następny kościół – Św. Marcina w Zawadzie oraz 

parafi alną świątynię w podtarnowskim Skrzyszowie, gdzie zawitano w piątek 31 lip-
79 Por. List S. Wyspiańskiego do Henryka Opieńskiego, Rydlowa 1996, s. 26-27.
80 Łuszczkiewicz nie wymienił wcześniej tego miasta w liście do Mehoff era i Wyspiańskiego z 12 lipca 

1891. Mimo to Tarnów, jako pierwszy etap wycieczki, pojawić musiał się wkrótce potem, bowiem znany 

jest już Wyspiańskiemu, jak świadczy jego list do Maszkowskiego z 26 lipca 1881, zob. List S. Wyspiań-

skiego do K. Maszkowskiego, pisany z Paryża 26 lipca 1891, Wyspiański 1997, s. 69-70. Zob. Łopatkiewicz 

2006, Aneks, poz. 24.
81 Właśnie z uwagi na bliskość obu miast, przyjazd do Tarnowa we wtorek 28 lipca – choć możliwy – jest 

stosunkowo mało prawdopodobny. 
82 Ostatnie rysunki z Tarnowa datowane są na 1 sierpnia 1891. Następnego dnia była niedziela, w trakcie 

której nie rysowano, a którą spędzono albo Tarnowie, albo już w Rzeszowie.
83 Założycielem muzeum diecezjalnego – pierwszego na ziemiach polskich – był ks. Józef Bąba. Placówkę 

otwarto 25 października 1888, co Tomkowicz zaliczył do ważnych i dla sprawy utrzymania zabytków po-

myślnych wypadków w swoim okręgu, zob. Z protokołów posiedzeń Grona [w:] Teka Grona Konserwatorów 

Galicji Zachodniej, t. 1, 1900, s. 335 (dalej cyt. Teka Grona 1900); A. Nowak, Słownik biografi czny kapła-

nów diecezji tarnowskiej, t. 1, Tarnów 1999, s. 77.
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ca84. Przy okazji pobytu w Zawadzie, uczniowie obejrzeli także relikty pobliskiego za-

mku Tarnowskich na Górze Św. Marcina.

Analizując artystyczno-naukowe dokonania uczniów, trudno oprzeć się wraże-

niu, że wycieczka posuwała się w Tarnowie śladami S. Wyspiańskiego, który dwa lata 

wcześniej poświęcił zabytkom miasta i najbliższej okolicy dwa tygodnie intensywnej 

pracy inwentaryzatorskiej85. Łuszczkiewicz z  pewnością znał i  dobrze pamiętał mi-

strzowskie rysunki Wyspiańskiego z katedralnego wnętrza oraz skarbca, starał się za-

tem tak przydzielać pracę rysownikom, aby uniknąć dublowania tematów. Wykorzy-

stał mimo to nadarzającą się, niecodzienną okazję do wnikliwych studiów nagrobków 

hetmana Jana Tarnowskiego i księcia Janusza Ostrogskiego, jaką dawały rusztowania 

wówczas przeprowadzającej się restauracyi pomników86. Badając dorobek rysunkowy 

zawarty w trzech zachowanych szkicownikach z roku 1891 trudno jednak oprzeć się 

ocenie, iż Wyspiański zrobił w pojedynkę w Tarnowie więcej – i do tego na wyższym 

artystycznie poziomie – niż kilkuosobowa wycieczka jego kolegów w dwa lata później.

Kolejnym etapem podróży stał się Rzeszów, z  którego pierwsze rysunki noszą 

datę poniedziałkową – 3 sierpnia. Nie pomaga to w żaden sposób w ustaleniu chwili 

opuszczenia Tarnowa i pokonania pociągiem kilkudziesięciu kilometrów dzielących 

miasta. Możliwe, że wyjazd nastąpił w sobotnie popołudnie 1 sierpnia, choć bardziej 

prawdopodobna wydaje się być niedziela 2 sierpnia. Podróż ta raczej nie miała miejsca 

w poniedziałkowy poranek, bowiem w dniu tym powstało w Rzeszowie stosunkowo 

dużo rysunków.

W mieście wycieczka zatrzymała się na dwa dni (3-4 sierpnia 1891). Jak zwykle, 

uwagę uczestników przyciągnęły miejscowe kościoły – parafi alny pw. śś. Stanisława 

i Wojciecha, a także dwa klasztorne – Bernardynów i Pijarów. W każdym z nich stu-

diowano kamienne portale, nagrobki i  epitafi a oraz zabytki rzemiosła artystyczne-

go. W archiwum miejskim uczniowie natknęli się na historyczny plan miasta z roku 

176287, który utrwalił szereg zabytków rzeszowskich w widoku sprzed niemal półtora 

84 Informację o pobycie wycieczki Łuszczkiewicza w Skrzyszowie mamy również w relacji z przebiegu 

rekonesansu konserwatorskiego dokonanego przez Wł. Demetrykiewicza, o którym konserwator mówił 

na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej 3 listopada 1891, Teka Grona 1900, s. 365.
85 Zob. Łopatkiewicz 2008, s. 54, 101-108, 110-113.
86 Łuszczkiewicz 1896a, s. 114. Szczegółowe kwestie tej konserwacji referował 3 listopada 1891 na posie-

dzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej konserwator Wł. Demetrykiewicz, mówiąc o zakresie 

prac, odkrytych napisach i sygnaturach autorskich, Teka Grona 1900, s. 364.
87 Tzw. Plan Karola Henryka Wiedemanna (architekta Jerzego Ignacego Lubomirskiego) z 1762 roku, stał 

się też tematem trzech przerysów (w tym dwóch na kalce), zachowanych w szkicowniku K. Polityńskiego. 

Niecodzienny zabytek kartografi i Łuszczkiewicz postanowił reprodukować, staraniem Komisji Historii 

Sztuki AU, i wydać, co też przyprowadzono do skutku, zob. SKHS, t. 5, 1896, tabl. XVII. Zob. też J. Mal-

czewski, Dawne plany, mapy i widoki Rzeszowa, Rzeszów 1985, s. 4.
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wieku. Szczególne zainteresowanie wzbudził w tym kontekście okazały zamek Lubo-

mirskich, ich rokokowy letni pałacyk, a przede wszystkim dwie murowane bóżnice 

żydowskie, w których wnętrzach narysowano m.in. zdobiące je bimy. Wycieczka zba-

dała też podrzeszowską wieś Stare Miasto, w nazwie której próbowano doszukiwać się 

śladów średniowiecznej translokacji obecnego Rzeszowa, co już samo przez się dobrze 

świadczy o wnikliwości studiów prowadzonych w terenie. Jak wcześniej K. Polityń-

ski – Tarnowianin z urodzenia, tak w teraz T. Okoń – pochodzący z podrzeszowskiej 

Błażowej, służył zapewne wycieczce za przewodnika, jako szczególnie dobrze znający 

warunki miejscowe88.

Z Rzeszowa wyprawa pojechała dalej na wschód – do Przeworska. Przejazd grupy 

koleją odbył się najpewniej rankiem w środę 5 sierpnia, bowiem z dnia tego znamy 

dwa datowane rysunki przeworskie. Uwagę w miasteczku zwracał kościół parafi alny, 

wzniesiony około połowy XV wieku przez Bożogrobców, nieopodal drugi – należą-

cy do Bernardynów oraz charakterystyczna bóżnica żydowska. Przez trzy dni pobytu 

w Przeworsku, między 5 a 7 sierpnia 1891, w szkicownikach przybyło rysunków ar-

chitektonicznych napotkanych świątyń, a  także widoków ogólnych wnętrz, studiów 

kamiennych elementów architektonicznych, składników wyposażenia ruchomego, 

obrazów i  epitafi ów. Dzięki uprzejmości księcia Andrzeja Lubomirskiego, ordynata 

na Przeworsku, wycieczce dane było zwiedzić archeologiczne pozostałości zameczku 

w Białobokach, a także zapoznać się z bogatymi zbiorami sztuki w przeworskim pała-

cu Lubomirskich. Ciągiem dalszym wizyt składanych na dworach wielkopańskich była 

wycieczka do pobliskiego Łańcuta, gdzie – po nie budzącym zainteresowania kościele 

i zabudowaniach przyrynkowych – wycieczka zwiedzała pałac Potockich. Jego liczne 

apartamenta, korytarze, sienie i przedsionki zapełnione są tysiącami dzieł sztuki i przed-

miotów artystycznych (…). Nie mogło leżeć w  zadaniu wycieczki jak powierzchowne 

obejrzenie zbiorów. Wskazanem jest, aby świat artystyczny polski zyskał monografi ą 

łańcuckiego zamku i jego cennych dzieł sztuki pracą którego z uczonych polskich – zapi-

sał Łuszczkiewicz89.

Kolejny dzień, sobota 8 sierpnia, przyniósł rysunki sporządzone przez uczniów 

w  Jaśle, do którego zjechali koleją wieczorem dnia poprzedniego (7 sierpnia), albo 

też tego samego dnia rankiem90. Jak jednak zapisał rozczarowany profesor: Spotkał 

tu uczestników wycieczki zawód, gdyż czas i okoliczności wymiotły z  tego miasteczka 

wszystko aż do ostatniego kamyczka, coby przeszłość jego dawniejszą przypominało. (…) 
88 Łopatkiewicz 2005, s. 49.
89 W. Łuszczkiewicz, Sprawozdanie z wycieczki naukowej odbytej w lecie 1891 roku, cz. 2, SKHS, t. 5, 1896, 

s. 183 (dalej cyt. Łuszczkiewicz 1896b).
90 Łopatkiewicz 2004, s. 200.
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Na świadectwo ducha religijnego pozostał stary kościół, ale w tym stanie przeistoczenia 

strony zewnętrznej, iż domyślać się ledwo można, że był piękną gotycką budową XV w.91. 

W  tej sytuacji, to właśnie fara jasielska stała się wyłącznym obiektem inwentaryza-

torskich studiów, które pozostawiły w tekach terenowych kilka szkiców92. Utrwalono 

zatem widok ogólny kościoła, jakże różny od obecnego, w rysunkach stanowiących 

dzisiaj jedyny dowód, iż ostrołukowe okna prezbiterium, co najmniej do roku 1891, 

dochowały średniowieczną dekorację maswerkową – po której nie ma dziś ani śladu93. 

We wnętrzu zaciekawienie budziły profi lowane gzymsy, tarcze herbowe na zworni-

kach, żebra sklepienne i epigrafi ka – których szkice, wobec niemal całkowitego znisz-

czenia fary jasielskiej w 1944 roku, stanowią dziś cenne źródło ikonografi czne. 

Wydaje się, iż wszystkie rysunki jasielskie powstały w sobotę 8 sierpnia. Trudno 

natomiast ustalić, kiedy wycieczka opuściła miasto. Mogło to nastąpić albo w niedzielę 

wieczorem, albo w poniedziałek rano (10 sierpnia), bowiem w szkicownikach K. Masz-

kowskiego i St. Matejki znajdujemy rysunki94, szczególnie nas tu interesujące (il. 1-9), 

które bez wątpliwości powiązać można z  następującym fragmentem sprawozdania 

Łuszczkiewicza: Dwaj uczniowie, panowie Maszkowski i Matejko Stefan, zrobili z Jasła 

wycieczkę do Strzyżowa. Znaleźli tutaj kościół gotycki, zbudowany z  dzikiego kamie-

nia o trzech przodkowych nawach i wielokątnem presbiteryum95. Kościół ten wycieczka 

z pewnością widziała wcześniej z okien pociągu, kiedy – z Przeworska przez Rzeszów 

– dojeżdżała do Jasła. Obok licznych rysunków wykonanych w  farze strzyżowskiej, 

Matejko z Maszkowskim odwiedzili również w pobliskim Dobrzechowie96 drewniany 

kościół z murowanym prezbiterium, którego dwa rysunki w widoku ogólnym stano-

wią dziś jedyną ikonografi ę tego ciekawego, a nieistniejącego już zabytku97. Wykonane 

wówczas rysunki staną się dalej przedmiotem bardziej szczegółowych analiz.

Nie zachował się wśród archiwaliów pisanych jakikolwiek program wycieczki 

w Tarnowskie i Rzeszowskie. Mimo to, wszystko zdaje się wskazywać, że wcześniejsza 

deklaracja Łuszczkiewicza – o zwiedzeniu z uczniami Rzeszowa, Łańcuta, Przeworska 

i Jasła – świadczy o tym, iż Niepołomice – dokąd uczniowie pojechali następnie z pro-

fesorem – w ogóle nie były początkowo brane pod uwagę. Wobec zaskakująco małej 

ilości zabytków w Jaśle, wyjazd do Niepołomic wydaje się stanowić swoisty wariant 

91 Łuszczkiewicz 1896b, s. 183.
92 Łopatkiewicz 2004, s. 207-211, il. 60-65.
93 Tamże, s. 201, 207-208, il. 60-61.
94 Niestety – niedatowane.
95 Łuszczkiewicz 1896b, s. 184.
96 O rysunkach kościoła z Dobrzechowa słowem jednak nie wspomina Łuszczkiewicz w swoim sprawo-

zdaniu, tamże.
97 Łopatkiewicz 2004, s. 203, przyp. 25.
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awaryjny wycieczki, podjęty przez Łuszczkiewicza dla wypełnienia jej dwutygodnio-

wego kalendarza. Miasteczko nad Wisłą, w pobliżu stołecznego Krakowa, nie przy-

stawało bowiem żadną miarą do miejscowości, które wycieczka zamierzała studiować 

w 1891 roku, a już zabytki jego były bez wątpienia lepiej rozpoznane, niż Rzeszowa, czy 

też Przeworska. Wobec powyższego, jak przyznawał Łuszczkiewicz, wycieczka skiero-

waną tu została dla dwu kaplic renesansowych, zbudowanych u przodku kościoła po 

stronach obu i nagrobku w jednej z nich, dotąd nie zbadanego i nie ogłoszonego rysun-

kiem98. Chodziło o kaplice Branickich i Lubomirskich w niepołomickim kościele pa-

rafi alnym pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników oraz interesujący nagrobek Grzegorza 

Branickiego (+1596) i Katarzyny z Kotwiczów. Prócz tego, uczniowie narysowali kilka 

detali rzeźb fi guralnych z nagrobka, a także miedziany kociołek na wodę święconą. 

Nie wiemy, ile dni wycieczka Łuszczkiewicza zabawiła w Niepołomicach. Przy-

puszczam, że nie więcej niż dwa99. Mimo to, w szkicownikach uczniowskich widać wy-

raźnie niespotykane wcześniej rozprzężenie dyscypliny i brak zapału do pracy, a mamy 

też dowody, iż nie wszyscy uczestnicy w ogóle rysowali cokolwiek w Niepołomicach100. 

Atmosferę tę zdaje się też potwierdzać mała łączna liczba rysunków sporządzonych 

w kościele niepołomickim, a także wymowna notatka przy ostatnim szkicu w tece St. 

Matejki, gdzie uczeń ten napisał z ulgą: Finis Koniec!

Pomimo nieprzewidzianych okoliczności, wycieczka w Tarnowskie i Rzeszowskie 

przyniosła znaczną ilość rysunków101. Zdecydowana ich większość nigdy jednak nie 

została opublikowana, a terenowe szkicowniki uczniów uważane były przez history-

ków sztuki za zaginione102. Jakby przewidując taki obrót sprawy, Łuszczkiewicz za-

mieścił w drukowanym sprawozdaniu z wyprawy aż 47 ilustracji103, dzięki czemu prace 

inwentaryzacyjne z roku 1891 nie poszły w zapomnienie. Zawartość rzeczowa odnale-

zionych przeze mnie trzech tek uczniowskich – St. Matejki, K. Polityńskiego i K. Masz-

kowskiego104 – opublikowałem wkrótce w sposób zbiorczy, w układzie odwiedzonych 

98 Łuszczkiewicz 1896a, s. 117-118.
99 Hipotetycznie przyjmuję zatem, iż wycieczka zakończyła się 12 sierpnia 1891 i trwała 15 dni.
100 W tece Polityńskiego rysunki terenowe kończą się na Jaśle. Zob. Szkicownik Karola Polityńskiego z wy-

cieczki w Rzeszowskie w 1891, MUJ nr inw. 15625, nr dz. 2756/II
101 Ich ilość Łuszczkiewicz określił na 170. Zob. Podróż naukowo-artystyczna po Galicyi, „Czas”, R. 44, nr 

187 z 19 sierpnia 1891, s. 2. 
102 Wyganowska 1988, s. 469.
103 Były to wykonane piórkiem tablice do reprodukcji, sporządzone na podstawie terenowych rysunków 

w szkicownikach.
104 Wśród przechowywanych w  krakowskim Muzeum Narodowym dziesięciu szkicowników rysunko-

wych Tadeusza Okonia, ani jeden nie pochodzi z wycieczki z Łuszczkiewiczem w roku 1891. Zob. sygn. 

MNK KS. sz. k. 9933/1-34; 10244/1-51; 10161; 10169; 10241/1-30; 10242/1-7; 10246/1-42; 10247/1-11; 

10248/1-29; 10249/1-34.



55

Rysunki zabytków Strzyżowa i Dobrzechowa...Rysunki zabytków Strzyżowa i Dobrzechowa...y y y

miejscowości i obiektów zabytkowych w ich obrębie, jednak w znacznym skrócie105. 

Szczegółowe natomiast przedstawienie zawartości tych szkicowników zamieściłem po 

raz pierwszy w swej dysertacji doktorskiej106, tu zaś przywołuję je w Aneksie, z uwagi 

na adekwatność tego materiału do tytułowej tematyki.

Wycieczka w  Tarnowskie i  Rzeszowskie stanowiła dla Stefana Matejki trzecią 

z kolei wyprawę z Łuszczkiewiczem. Porównując jego rysunki terenowe, zawarte w za-

chowanych szkicownikach z Sądeckiego, Krośnieńskiego i Rzeszowskiego, stwierdzić 

należy, iż uczeń ten poczynił znaczne postępy w umiejętnościach rysunkowych, a na 

wycieczce roku 1891 był bezsprzecznie najlepszym i najbardziej doświadczonym in-

wentaryzatorem. Niewiele ustępował mu w biegłości rysunkowej Karol Polityński – 

debiutant w grupie wycieczkowej Łuszczkiewicza, mimo to jednak uczeń niezwykle 

pracowity i skoncentrowany na swej pracy – jak zdaje się wskazywać jego szkicownik.

Wysokie umiejętności rysunkowe Polityńskiego wkrótce zwróciły nań uwa-

gę środowiska krakowskiego. O  nagrodzie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 

przyznanej za malowanie głów z natury, była już mowa. Drobnym śladem dalszych 

prac rysunkowych, jakie Polityński wykonywał na zlecenie S. Tomkowicza, jest bi-

let wizytowy Łuszczkiewicza, na którym profesor własnoręcznie napisał: Wielmożny 

Dr Tomkowicz c.k. Konserwator etc. ulica Wolska 11. Oddawcą jest P. Polityński, któ-

ry wykonał kalki żądane przez WPana i takowe odnosi wedle zawartej w Nim ugody. 

(3 fl .). – WŁuszcz.107. Z pewnością musiały to być kalki przeznaczone do reprodukcji 

drukiem jakichś obiektów zabytkowych, gdyż tylko takich Tomkowicz mógł potrze-

bować. Efekty dalszych prac inwentaryzacyjnych Polityńskiego – wykonywanych być 

może na zlecenie – odnajdujemy także na końcowych stronicach jego szkicownika 

z roku 1891. Interesująco przedstawia się tam pięć rysunków gotyckich stalli w drew-

nianym kościele w Skrzyszowie108, bowiem zanotowana data – 1/10.91 – wskazuje jas-

no, iż Polityński powrócił tu w niecałe dwa miesiące po wycieczce z Łuszczkiewiczem, 

aby uzupełniać dokumentację rysunkową tych mebli o potrzebne szczegóły109. Z tego 

samego roku pochodzą też najprawdopodobniej następne szkice inwentaryzacyjne 

Polityńskiego, które sporządził w krakowskim kościele Św. Krzyża. Zajmujące osiem 

stron szkicownika rysunki, przedstawiają manierystyczny lawaterz ze zniesionego 

105 Łopatkiewicz 2005, s. 78-86.
106 Łopatkiewicz 2006, Katalog rysunków terenowych, poz. 10, 11, 12.
107 Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (dalej cyt. BKCzK), Korespondencja konserwatorska 
S. Tomkowicza (listy od różnych osób), sygn. rkps MNK 609, teczka Stary Sącz.
108 Szkicownik K. Polityńskiego z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, k. 20 recto. Zob. Łopatkiewicz 2006, 

Katalog rysunków terenowych, poz. 11.
109 Przyszło to Polityńskiemu tym łatwiej, że w Tarnowie miał swój dom rodzinny.
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kościoła Św. Ducha110 oraz detale architektoniczne stalli – ławki w kościele św. Krzyża 

w Krakowie obecnie w Muzeum Narodowym [19]91111. Dowodem jakiegoś wyjazdu in-

wentaryzacyjnego Polityńskiego do Bolesławca (?) zdaje się też być rysunek maniery-

stycznego zwieńczenia z kartuszem i herbami Topór oraz Strzemię, sporządzony – jak 

dowodzi data – 12 września 1891112.

Na tle wcześniej zaprezentowanych, szkicownik Maszkowskiego nie zachwyca 

ani gdy idzie o ilość rysunków, ani walory artystyczne. Ich autor – weteran wycieczek 

z Łuszczkiewiczem – nie zwraca też na siebie uwagi, nawet w konfrontacji z debiu-

tantem Polityńskim. Tym dziwniejsza zatem wydaje się opinia Wyganowskiej, która 

niefrasobliwie pisze o rzekomo istotnej roli, jaką odgrywał wśród kolegów Maszkow-

ski, jako doświadczony i najlepszy rysownik113. Nie był takim na wycieczce roku 1891 

z pewnością, wbrew temu co się biografce artysty wydaje. Sąd swój opiera ona na jed-

nym wyłącznie rysunku Maszkowskiego, znanym jej z  drukowanego sprawozdania 

Łuszczkiewicza114. Gdyby Wyganowska widziała tekę Maszkowskiego, gdyby dostępne 

jej były – dla porównań – szkicowniki Matejki i Polityńskiego, z pewnością wypowia-

dałaby się nieco ostrożniej, a tym samym sądy jej byłyby bardziej uprawnione. 

Nie popełnił błędu w  ocenie Maszkowskiego Stanisław Tomkowicz, który trzy 

wyżej omówione szkicowniki zakupił od autorów do zbiorów własnych, lub jak chce 

tradycja – Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej. Dzięki Tomkowiczowi teki te są 

dzisiaj dostępne i każdy może sprawdzić, jakie honoraria zostały autorom wypłacone. 

Za każdy ze szkicowników Matejki i Polityńskiego Tomkowicz zapłacił po 25, a zaś 

Maszkowskiego – tylko 15 fl orenów. Teki pozostałych uczniów nie zwróciły widać 

uwagi konserwatora, z czego wnosić należy, iż w pełni na takie właśnie potraktowanie 

zasługiwały. 

Odrębną kwestią pozostaje data zakupu szkicowników przez Tomkowicza. Wy-

daje się, iż nastąpiło to nie wcześniej niż po 1 października 1891 i nie później, niż na 

wiosnę roku 1892. Uczniowie musieli bowiem mieć czas na przygotowanie dla Łusz-

czkiewicza rysowanych piórkiem tablic do reprodukcji, sporządzanych na podstawie 

rysunków terenowych. Z kwestią powyższą wiąże się ściśle postanowienie Łuszczkie-

wicza, aby uczniowie za powrotem wykonali pewną liczbę rysunków skończonych na 

110 To manierystyczne lavabo z roku 1581 pełni obecnie funkcję kropielnicy w kruchcie kościoła Św. Krzy-

ża, zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4, Miasto Kraków, pod red. A. Bochnaka i J. Samka, cz. 3, 

Kościoły i klasztory Śródmieścia, 2, Warszawa 1978, s. 23-24.
111 Szkicownik K. Polityńskiego z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, k. 21-25.
112 Tamże, k. 18 rewers.
113 Wyganowska 1988, s. 468.
114 Łuszczkiewicz 1896b, s. 175, fi g. 4.
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podstawie notat i takowe złożyli na własność szkoły celem zakomunikowania ich Wys. 

Ministeryum115. Że tak się stało, przekonuje fragment protokołu z posiedzenia Komisji 

Historii Sztuki, odbytego 5 listopada 1891, na którym Przewodniczący [Łuszczkiewicz] 

zdając pokrótce sprawę z wycieczki wakacyjnej z uczniami Szkoły sztuk pięknych odbytej 

do Tarnowa, Rzeszowa, Przeworska, Łańcuta, przedkłada szkice uczniów. Za 5 tablic 

już zrobionych koszt wyniesie 18 fl . Jakkolwiek nie wszystkie może będą publikowane, 

uchwalono wziąć zrobione już tablice, a upoważniono p. Łuszczkiewicza do zamówienia 

kilku dalszych, mianowicie z bóżnic rzeszowskich116, z nagrobka Rzeszowskich117, kilku 

fi gur portretowych i kołatki z Zabłocia118 w Tarnowie, z Rzeszowa także sprowadzić by 

trzeba do reprodukcyi oryginał planu miasta à vol d’oiseau119. Z Niepołomic weźmie się 

rysunki nagrobka Branickich120 i portret Branickiego121. Passus powyższy wskazuje jas-

no, iż rysunkami z wycieczki Komisja była żywo zainteresowana, a potrzeba ich pub-

likacji nie budziła kontrowersji. 

Już na następnym posiedzeniu, 3 grudnia 1891, P. Łuszczkiewicz przedstawił (…) 

8 tablic wykończonych jako ilustracye do wycieczki wakacyjnej z uczniami szkoły szt. 

pięknych, z której sprawozdanie wejdzie do publikacyi Komisyi. Uchwalono na te ostat-

nie wypłacić rysownikom 30 złr.122. Nie były to jednak ostatnie z zamówionych przez 

Komisję rysunków, bowiem na posiedzeniu 5 maja 1892 znów zajmowano się tą spra-

wą: Prof. Władysław Łuszczkiewicz przedłożył rysunki wykonane przez uczniów szkoły 

sztuk pięknych z pomników architektury, rzeźby, malarstwa i przemysłu artystycznego 

uzbierane w czasie zeszłorocznej wycieczki do Tarnowa, Rzeszowa, Skrzyszowa. Komi-

sya zgodziła się na zakup tych rysunków w liczbie trzynastu123 – tym bardziej, że zbliżała 

się chwila publikacji kolejnego, II zeszytu w V tomie Sprawozdań Komisyi do Badania 

Historyi Sztuki. Z zeszycie tym Łuszczkiewicz zamierzał pomieścić relację z wycieczki 

w Tarnowskie i Rzeszowskie, niezwykle bogato ilustrowaną wyżej wymienionymi ry-

sunkami. A właściwie pierwszą część tej relacji124, bowiem rzecz cała zakrojona została 

niezwykle szeroko. 

115 ArchASP, List W. Łuszczkiewicza do J. Matejki z 25 lipca 1891, sygn. A-119.
116 Zob. Łuszczkiewicz 1896b, s. 173- 177, fi g. 1-9.
117 Zob. Łuszczkiewicz 1896a, s. 119- 123, fi g. 8-14.
118 Zob. W. Łuszczkiewicz, Przedstawienie rysunków z  wycieczki w  lecie 1891 roku, SKHS, t. 5, 1896, 

s. LXVII, fi g. 50 (dalej cyt. Łuszczkiewicz 1896c ).
119 Zob. SKHS, t. 5, 1896, s. 120 oraz tabl. XVII.
120 Zob. Łuszczkiewicz 1896a, s. 116- 117, fi g. 5-7.
121 Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (dalej cyt. Ar-

chPANiPAU), Protokoły posiedzeń Komisyi Akademickiej Historyi Sztuki od 1891-1897, syg. PAU W I-23, s. 3.
122 Tamże, s. 5.
123 Tamże, s. 20-21.
124 Łuszczkiewicz 1896a, s. 107- 121, fi g. 1-15.
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Sprawozdanie z  wycieczki naukowej w  lecie 1891 roku Prof. Władysława Łusz-

czkiewicza jest ideową kontynuacją o  dwa lata wcześniejszej relacji z  wycieczki po 

Sądecczyźnie. W  istocie swej, tekst ten stanowi drobiazgowe studium historyczno-

-artystyczne Tarnowa z okolicami, Niepołomic i tzw. „chrześcijańskiej części” Rzeszo-

wa. Najpewniej z powodu tematów posiadanych już rysunków, profesor zmuszony był 

dokonać w publikacji sztucznego przestawienia kolejności odwiedzonych miast, stąd 

zaraz po Tarnowie zrelacjonował artystyczne kwestie Niepołomic, a  szczególnie ich 

parafi alnego kościoła, po czym powrócił do Rzeszowa. Gdyby to była typowa relacja 

z wycieczki – zabieg taki byłby praktycznie niewykonalny, gdyż poważnemu zakłóce-

niu uległoby wówczas wycieczkowe kalendarium oraz itinerarium. Natomiast w przy-

padku studium zabytkoznawczego, sporządzonego dla trzech miast historycznych, ko-

lejność omawiania ich przeszłości nie miała żadnego znaczenia. Tekst Łuszczkiewicza 

jest przy tym tak drobiazgowy, iż nie dziwią podawane przez autora wymiary portali, 

wysokości otworów okiennych w  świetle, czy genealogiczne zawiłości drzewa Tar-

nowskich z linii hetmańskiej. W studium tym widać bowiem wyraźnie, iż wycieczka 

z uczniami miała tylko dostarczyć rysunków i podstawowej faktografi i – z jednej stro-

ny, a pretekstu do napisania i opublikowania kolejnej części inwentaryzacyjnego opisu 

kraju naszego – z drugiej. Oba zadania zrealizowane zostały z dużym powodzeniem.

Dysponując rysunkami skończonymi na podstawie notat, mógł też wreszcie Łusz-

czkiewicz dopełnić obowiązku sprawozdawczego, względem ck Namiestnictwa we 

Lwowie. Uniknął w  ten sposób niebezpieczeństwa wysyłania oryginalnych rysun-

ków terenowych, które posiadał w jednym egzemplarzu. 5 marca 1892 Szkoła Sztuk 

Pięknych skierowała przesyłkę Do Wysok. Ck Namiestnictwa z przesłaniem rachunku 

z kwoty złr 250 udzielonej na wycieczki artystyczne po kraju, kwitu Prof. Łuszczkiewicza 

na tęż kwotę i sprawozdania z tychże125. Dokumenty powyższe w zupełności zadowoliły 

Namiestnictwo, które 26 czerwca 1892 wystosowało odpowiedź, że rachunek z kwoty 

złr 250 udzielonej na wycieczkę artystyczną z uczniami w roku 1891 przez Profesora 

Łuszczkiewicza podany, sprawdzono126.

Zanim zawiadomienie to nadeszło do Krakowa, Łuszczkiewicz zredagował 

i z ogromną satysfakcją złożył na ręce dyrektora Jana Matejki pismo127, do którego dołą-

czył pierwszą część swego wydrukowanego już sprawozdania z wycieczki roku 1891: Za-

łączam sprawozdanie już wydrukowane, dzięki pomocy Komisyi historyi sztuki Akademii 

125 ArchASP, Dziennik spraw wychodzących, sygn. A-185, poz. 3623, 5 marca 1892.
126 ArchASP, Dziennik spraw przychodzących, sygn. A-185, poz. 770, 30 czerwca 1892. Zob. też Łopatkie-

wicz 2006, Aneks, poz. 32.
127 ArchASP, List W. Łuszczkiewicza do J. Matejki z 20 maja 1892, sygn. A-119. Zob. Łopatkiewicz 2006, 

Aneks, poz. 31.
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Umiejętności w Krakowie, która je w swoich wydawnictwach pomieszcza w tem przekona-

niu że oprócz celu głównego, korzyści uczniów z wycieczek kosztem państwowem, zyskuje 

się cel równie ważny rozpowszechnienia wiadomości u społeczeństwa o ważności zabytków. 

Drukowane sprawozdanie, znajdzie przystęp do szerszych kół publiczności polskiej i nauczy 

poszanowania dla sztuki przeszłości (…). W dalszym ciągu swego pisma Łuszczkiewicz 

zapowiada publikację drugiej części sprawozdania na łamach „Sprawozdań Komisji…” 

zaś w postscriptum dodaje: Całość Sprawozdania z wycieczki w r. 1891 obejmie 44 cyn-

kotypii128 z rysunków uczniów wykonanych w podróży które już są gotowe do reprodukcyi.

Wprawdzie Łuszczkiewicz określił ilość potrzebnych klisz drukarskich na 44, jed-

nak w trakcie pracy nad drugą częścią sprawozdania pojawiły się dodatkowe potrzeby. 

Świadczy o  tym fragment protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 5 stycznia 1893, 

kiedy to Prof. Łuszczkiewicz przedłożył (…) Dokończenie sprawozdania z wycieczki na-

ukowej w lecie 1891 roku i uprasza o kredyt na wykonanie jeszcze trzech rysunków. Na 

co Komisya żądany kredyt uchwala, przyczem prof. Sokołowski129 wyraża życzenie, aby 

w Sprawozdaniu z wycieczki pomieścił autor i omówiony już dawniej plan m. Rzeszo-

wa. Zarówno prośba Łuszczkiewicza, jak i sugestia Sokołowskiego zostały pomyślnie 

zrealizowane, bowiem w III zeszycie V tomu Sprawozdań Komisyi do Badania Historyi 

Sztuki została opublikowana druga część Sprawozdania z wycieczki naukowej odbytej 

w  lecie 1891 roku przez Prof. Władysława Łuszczkiewicza130, a  na dalszych stronach 

rozmieszczono dodatkowo dziesięć okazałych rysunków z Tarnowskiego i Rzeszow-

skiego131, ponadto dołączono przy końcu tomu dwustronicową reprodukcję planu 

Wiedemanna z objaśnieniami132. Wraz z trzema zachowanymi szkicownikami tereno-

wymi, publikacje te stanowią trwały dorobek wycieczki w Tarnowskie i Rzeszowskie 

z 1891 roku.

Rysunki z kościołów w Strzyżowie i Dobrzechowie 

– prezentacja, analiza i wnioski

Epizod wycieczki z roku 1891, jakim stał się niedzielny wyjazd dwójki uczniów 

z Jasła do Strzyżowa i Dobrzechowa, nie pozostawił wielu śladów. W najwcześniejszej 

relacji z wycieczki, opublikowanej w numerze krakowskiego „Czasu” w tydzień po po-

128 W rzeczywistości opublikowano łącznie 47 ilustracji.
129 Niemal rok wcześniej – na posiedzeniu 11 lutego 1892 – prof. Marian Sokołowski został obrany przewod-

niczącym Komisji Historii Sztuki AU, prof. Łuszczkiewicz jej wiceprzewodniczącym, zaś Leonard Lepszy 

– sekretarzem. Zob. ArchPANiPAU, Protokoły posiedzeń Komisyi Akademickiej…, syg. PAU W I-23.
130 Obie części sprawozdania wycieczkowego mają nieco różniące się między sobą tytuły. Łuszczkiewicz 

1896b, s. 173-184, fi g. 1-22.
131 Łuszczkiewicz 1896c, s. XLIII-LXVII, fi g. 31-33, 35, 42, 43, 47-50.
132 SKHS, t. 5, 1896, tabl. XVII.
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wrocie, rzecz cała skwitowana została ledwie jednym zdaniem: Wycieczka zwróciła się 

do Jasła, miasta ubogiego w pomniki; posunęła się do Strzyżowa, gdzie zastano kościół 

gotycki z XIV wieku i ciekawe szczegóły133. Więcej uwagi poświęcił Łuszczkiewicz farze 

strzyżowskiej w drugiej części swej szczegółowej, zabytkoznawczej relacji z wycieczki, 

choć zastrzegł się, iż opiera się w tym przypadku wyłącznie na podstawie relacyi po-

wyższych uczniów i dokonanych przez nich rysunków134. I chociaż wśród przywiezio-

nych szkiców były również dwa przedstawiające kościół w Dobrzechowie, wzmianki 

o tym zabytku próżno szukać w sprawozdaniu Łuszczkiewicza. „Strzyżowski” passus 

jego tekstu ma treść następującą:

Dwaj uczniowie, panowie Maszkowski i Matejko Stefan, zrobili z Jasła wycieczkę 

do Strzyżowa. Znaleźli tutaj kościół gotycki, zbudowany z dzikiego kamienia o  trzech 

przodkowych nawach i wielokątnem presbiteryum. Na szkarpy i krawędzie użytym jest 

starannie obrobiony cios. Facyata135 ma dwie szkarpy pośrodkiem, odpowiednie nawie 

głównej i inne narożne ze starannie oprofi lowanymi ustępami. Szczególnymi są otwory 

na przestrzał w górze szkarp środkowych, jakoby poprzeczne bramki, w górze trzema 

łukami zamknięte, środkowy segment obszerniejszy od bocznych; rozdzielają je licowe 

wycięcia, ostre pozostawiając grzbieciki.

Pięknymi zabytkami w kościele są: portal główny z schodowatym sztorcem jak w bu-

dowlach Długoszowych XV wieku; gotyckie drzwi do zakrystyi z podłużnem, koronu-

jącem je rozetowaniem, a poniżej profi l z holkelem136 i walkami gruszkowymi. Filary, 

rozdzielające nawy przodkowe, przerobione zostały na renesansowe z impostowymi ka-

pitelami, arkady są półkoliste, sklepienie beczkowe z lunetami, zatem późniejsze. Pięk-

nym jest jeden z ołtarzy137 snycerskiej roboty XVII w. ze skrętami roślinnymi, tworzącymi 

skrzydła boczne, w które wchodzą naturalistycznie oddane swojskie kwiaty jak słonecz-

niki, jaskry itp.; wszystko to jest starannie polichromowane. Piszę to na podstawie relacyi 

powyższych uczniów i dokonanych przez nich rysunków.

Z Jasła nastąpił powrót do Krakowa. O rezultatach wycieczki do Niepołomic zdali-

śmy sprawę w części pierwszej niniejszego sprawozdania z roku 1891 i zanotowali nazwi-

ska uczniów Szkoły Sztuk pięknych, towarzyszących sprawozdawcy w wyprawie nauko-

wej kosztem wysokiego c. k. Ministeryum oświaty odbytej138.

133 Podróż naukowo-artystyczna po Galicyi, „Czas”, R. 44, nr 187 z 19 sierpnia 1891, s. 2.
134 Łuszczkiewicz 1896b, s. 184.
135 Chodzi o elewację zachodnią świątyni.
136 Chodzi o wklęskę – hochkehle – z niem. głęboka bruzda.
137 W istocie – w kościele zachowały się dwa takie ołtarze bliźniacze, stojące pod pierwszą parą fi larów 

międzynawowych, od tęczy licząc. 
138 Łuszczkiewicz 1896b, s. 184.
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Indywidualny wyjazd dwójki uczniów do Strzyżowa, bez opiekuna, był wydarze-

niem zupełnie nietypowym, bowiem uczestnicy wycieczki zawsze rysowali pod nad-

zorem Łuszczkiewicza i to właśnie profesor rozdzielał poszczególne tematy do reali-

zacji, dbając aby rysunki nie dublowały się. Do Strzyżowa pojechało jednak dwóch 

najbardziej doświadczonych rysowników, dla których wycieczka w  roku 1891 była 

już trzecim wyjazdem inwentaryzacyjnym. Być może też, profesor wyposażył ich na 

drogę w jakieś ogólne instrukcje, bo na miejscu poradzili sobie nadspodziewanie do-

brze, a przywiezione rysunki świadczą o tym, iż prawidłowo dobrali tematy własnych 

rysunków inwentaryzacyjnych, zwracając w strzyżowskim kościele uwagę na rzeczy 

istotne. Pozostali przy tym wierni głównym zainteresowaniom badawczym swej epoki, 

zwracającej się przede wszystkim ku sztuce średniowiecznej – zabytkom architektury, 

kamieniarstwa, kowalstwa artystycznego, rzeźby, malarstwa itd., jeśli pochodzącym 

z epok późniejszych, to nie wykraczających poza wiek XVIII.

Prezentację i pierwszą po 125 latach publikację rysunków strzyżowskich rozpo-

czniemy od szkicownika Karola Maszkowskiego139. Karta 17 recto (il. 1) – obok trzech 

szkiców wykonanych w farze jasielskiej (gmerk, data 1479 i monogram IHS – wszyst-

kie ze sklepienia prezbiterium140) zawiera pierwszy rysunek sporządzony w Strzyżo-

wie. Przedstawia on lewy węgar wraz z połową nadproża kamiennego portalu wio-

dącego do zakrystii. Rysowanie jedynie połowy tego rodzaju symetrycznych dzieł to 

powszechna praktyka wśród rysowników Łuszczkiewicza. Dzięki temu czas poświęco-

ny na inwentaryzowanie w terenie ulegał skróceniu, kiedy jednak zaszła potrzeba – bez 

trudu można było sporządzić na czysto rysunek całego zabytku. Zauważmy dalej, że 

Maszkowski nie zinwentaryzował daty 1494 ze zwieńczenia tego nadproża (il. 2), ani 

nawet nie zapisał jej w notatce, przez co datowanie zabytku nie weszło w konsekwencji 

do sprawozdania Łuszczkiewicza141. Mam podejrzenie, graniczące z pewnością, dla-

czego daty 1494 nie ma w szkicowniku, do czego jeszcze powrócę dalej. 

Narysowany portal zachował się do dzisiaj we wnętrzu świątyni, a  bliższe jego 

oględziny ujawniają fakt kompletnej wymiany obu węgarów, wobec czego jedynie nad-

proże pozostaje dziełem oryginalnym. Rekonstrukcji węgarów dokonano najpewniej 

wkrótce po pożarze świątyni142, kiedy to w kolejnych dwóch latach prowadzono re-

139 Szkicownik Karola Maszkowskiego z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, MUJ nr inw. 15626, nr dz. 2757/

II. Zob. też Aneks, poz. 1.
140 Zob. też Łopatkiewicz 2004, s. 211, il. 64.
141 Owa data 1494 jest tożsama z rokiem konsekracji strzyżowskiego kościoła pw. Bożego Ciała, por. 

L. Grzebień, Parafi a w Strzyżowie i kult Matki Bożej Niepokalanej, Kraków 1997, s. 22.
142 Pożar dachu kościoła parafi alnego w Strzyżowie, będący wynikiem pożogi w mieście, miał miejsce 10 

maja 1895 roku.
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staurację fary strzyżowskiej z  subwencji Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 

pod kierunkiem ck konserwatora Włodzimierza Demetrykiewicza143. Przy okazji 

rekonstrukcji węgarów podrasowano też dolną partię laskowań – dodając im śmigę 

i dziś tylko rysunek Maszkowskiego dokumentuje oryginalny kształt późnogotyckiego 

opracowania rzeźbiarskiego tych fragmentów.

Wracając do portalowej daty 1494 – trzeba zauważyć, iż w żaden sposób nie lo-

kalizuje ona w czasie tego portalu, co więcej – wyprzedza nieco jego powstanie, gdyż 

forma nadproża, ze ślepymi maswerkami lancetowatymi i krzyżującymi się laskowa-

niami, z  pewnością jest dziełem początku stulecia XVI, nie zaś końca wieku XV144. 

Data z portalu jest – jak wiemy – pamiątką konsekracji kościoła, a nie jest przecież 

możliwe, aby wznosząc świątynię – datę tę przewidziano i  utrwalono w  nadprożu. 

Nie jest też możliwe, aby Maszkowski w gotyckiej manierze zapisu nie rozpoznał daty, 

a w szczególności charakterystycznych czwórek oddanych jako połowy ósemek, sko-

ro dzień wcześniej dostrzegł podobną formę na sklepieniu prezbiterium fary w Jaśle 

i odrysował w swoim szkicowniku, zresztą – na tej samej stronicy (il. 1). Reasumu-

jąc – kwestię powyższą wyjaśnić można jedynie tym, iż daty 1494 na portalu w roku 

1891 jeszcze nie było… Jak oba węgary, tak i ona jest elementem nowym, dodanym 

najpewniej w trakcie restauracji z roku 1895. W masie sztucznego kamienia, zapewne 

z  inicjatywy proboszcza a przy akceptacji Demetrykiewicza, dodano nie tylko cyfry 

daty konsekracji świątyni (zresztą dość koślawe formalnie145), ale też przekomponowa-

no centralny maswerk wieńczący nadproże, dodając mu zupełnie niegotycki krzyżyk 

(il. 2 u dołu). Zauważmy przy tym, że cyfry 1494 zamiast być wklęsłe, jak zwykle bywa 

w takich przypadkach, na tym nadprożu są reliefem wypukłym, co jest pracochłonne 

do wykucia w piaskowcu, ale łatwe do zrealizowania w plastycznej masie sztucznego 

kamienia. Pod pierwszą cyfrą naszej daty umieszczono ponadto znak kamieniarski, 

który pierwotnie wykuty był najpewniej w tym właśnie miejscu, a o którego odtworze-

nie upomniał się z pewnością Demetrykiewicz. 

Rysunek Maszkowskiego dowodzi jeszcze jednego: w  roku 1891 wyprawy tyn-

kowe północnej ściany prezbiterium zakrywały nie tylko prostokątne pole wieńczące 

143 Na posiedzeniu Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej 25 kwietnia 1895 roku, odbytego pod prze-

wodnictwem prof. Mariana Sokołowskiego, Kons. Dr. Demetrykiewicz stawia wniosek o wyznaczenie sub-

wencyi z funduszów konserwatorskich w sumie 150 zł. a., na odrestaurowanie kamiennych rzeźb w kościele 

w Strzyżowie koło Rzeszowa, mianowicie na odrestaurowanie renesansowego nagrobka Kaspra Stanisław-

skiego + 1656, portalów gotyckich do zakrystyi i w kruchcie, których fotografi e dołącza. Wniosek przyjęło. 

Zob. Teka Grona 1900, s. 412.
144 Pomijam tu znany fakt kilkunastoletnich opóźnień, z jakimi zawsze docierały na prowincję określone 

zjawiska formalno-stylowe.
145 Por. kształt cyfry 1 oraz 9 w dacie narysowanej przez Maszkowskiego w Jaśle (il. 1).
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nadproże portalu (dzisiaj z datą 1494), ale też szeroką opaskę jego obramienia pozio-

mego. Rysunek rejestruje bowiem wyraźną dysproporcję szerokości pomiędzy opas-

ką pionową (z lewej strony) a poziomą, uwidaczniając jedynie wystające spod tynku 

sfazowanie tej drugiej. Zatynkowanie prostokątnego pola nadproża – nie wiadomo 

kiedy dokonane – można wytłumaczyć jedynie jakimś poważnym uszkodzeniem jego 

struktury rzeźbiarskiej146. Ubytku tego nie umiano w przeszłości naprawić, zdecydo-

wano się zatem ukryć destrukt, zatynkowując całość. W tym stanie rzeczy Maszkowski 

zinwentaryzował rysunkowo portal, natomiast 4 lata później, w trakcie restauracji za-

bytku, nie tylko zdemontowano pierwotne węgary, ale też najpewniej wyjęto ze ścia-

ny rzeźbione nadproże. Odkryto wówczas istnienie prostokątnego pola wieńczącego 

i pod konserwatorskim nadzorem zdecydowano się na jego odsłonięcie spod tynku 

oraz uzupełnienie i plastyczne zagospodarowanie płaszczyzny w masie sztucznego ka-

mienia. Tym nowym tworzywem pokryto niemal całe prostokątne pole, w granicach 

otaczającej je z  trzech boków opaski147, za wyjątkiem prawego, górnego narożnika, 

w którym pozostał niewielki, trójkątny świadek powierzchni oryginalnej (il. 2 u dołu). 

W tej samej masie sztucznego kamienia zrealizowano następnie wypukłą datę 1494, 

zwieńczenie maswerku centralnego, wyprowadzonego z  nadproża, oraz zaznaczony 

rytem znak kamieniarski148. Jakość fi nalna tych wszystkich przekształceń i uzupełnień 

okazała się na tyle sugestywna, że ulegli jej nawet autorzy Katalogu Zabytków Sztuki, 

w kilku miejscach pewnie datujący strzyżowski portal na rok 1494149.

Stronica kolejna (k. 17 verso) przynosi efektowny rysunek lewego uszaka jednego 

z dwóch bliźniaczych ołtarzy bocznych150, stojących dziś przy pierwszej parze fi larów 

międzynawowych, od tęczy licząc (il. 3). Bujne zwoje akantu, w które wpleciono kwia-

ty, plastycznie rzeźbione i złocone, pochodzą – jak się przypuszcza – z warsztatu sny-

cerzy krośnieńskich, a zdobią nastawy ołtarzowe powstałe ok. roku 1700. Prawą część 

stronicy wypełnił Maszkowski przestrzennym rysunkiem jednego z dwóch przeźroczy, 

znajdujących się w najwyższych partiach przypór głównych fasady zachodniej kościoła. 

Otwory te, nadające lekkości masywnym szkarpom, od strony wewnętrznej ujęte są ku-

146 Uszkodzenie tej partii nadproża mogło powstać w trakcie pożaru kościoła w czasie najazdu wojsk Jerze-

go II Rakoczego w 1657 roku.
147 Nałożona wówczas warstwa kitów mineralnych odspoiła się już od podłoża i w charakterystyczny spo-

sób „dzwoni”, postukana palcem.
148 Podziękowania za obszerną dyskusję i kwerendę powyższych kwestii składam w tym miejscu bratu – dr 

Piotrowi Łopatkiewiczowi. 
149 Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa, t. 3, Województwo rzeszowskie, pod. red. E. Śnieżyńskiej-

-Stolotowej i F. Stolota, z. 1, Ropczyce. Strzyżów i okolice, Warszawa 1978, s. 172, fi g. 7.
150 Nastawa ołtarza lewego ma dziś w polu głównym obraz Św. Rodziny, ołtarza prawego zaś – przedsta-

wienie św. Andrzeja Boboli, sygnowane przez S. Jakubczyka. 
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tymi w piaskowcu węgarami z nadprożem, wygiętym w trójodcinkowy łuk zamykający. 

Poniżej rysunku przeźrocza, Maszkowski linią giętą zaznaczył profi l – jak się wydaje – 

któregoś z zachowanych na południowej ścianie kościoła reliktów kamiennego cokołu. 

Z powodu silnego przekucia tych partii, trudno jest dziś stwierdzić to w sposób pewny.

Karta 18 recto w szkicowniku Maszkowskiego mieści rysunek fasady zachodniej 

świątyni, który nie tylko lokalizuje szczególne otwory na przestrzał w górze szkarp środ-

kowych – jak je określił Łuszczkiewicz, ale ukazuje też całą plastykę architektoniczną 

tej elewacji (il. 4). Tworzy ją portal zachodniego wejścia do kościoła, cztery przypory, 

blenda i przekształcone okno zachodnie pomiędzy parą szkarp głównych oraz trój-

kątny szczyt, którego płaszczyznę wypełnia łącznie siedem płycin różnego kształtu. 

Ta część fary strzyżowskiej zmieniła się od chwili wykonania rysunku stosunkowo 

niewiele, wyjąwszy przeprojektowane schody z balustradami – wiodące do wnętrza, 

czy czerwone dachówki – nakrywające kute w piaskowcu gzymsy kapnikowe przypór.

Kolejne rysunki inwentaryzacyjne z fary strzyżowskiej przynosi szkicownik Ste-

fana Matejki151. Karta 26 verso (il. 5), na której mamy sąsiadujące obok siebie rysunki 

portali z kościołów w Jaśle i Strzyżowie, wskazuje jasno na kolejność inwentaryzowa-

nia tych dwóch zabytków152. Matejko rozpoczął rysowanie w Strzyżowie od późno-

gotyckiego tzw. portalu Długoszowego, w kruchcie północnej. To charakterystyczne 

obramienie schodkowe, o laskowaniach krzyżujących się pod kątem prostym, zostało 

przez rysownika szczegółowo zwymiarowane, ponadto rysunek jego lewej połowy za-

opatrzył on w precyzyjny szkic przekroju węgara. Zajęty tym wszystkim, w ciemnym 

wnętrzu kruchty, nie zauważył chyba znaku kamieniarskiego, zachowanego do dziś 

na prawym podłuczu portalu. Całość, choć rysowana pospiesznie i w sposób uprosz-

czony, dowodzi znacznego doświadczenia zdobytego przez Matejkę w trakcie dwóch 

wcześniejszych wycieczek naukowo-artystycznych.

Kolejna stronica jego szkicownika – karta 27 recto – zawiera cztery rysunki detali (il. 

6). Trzy z nich, u góry strony, odnoszą się do skrzydła drzwiowego zamykającego portal 

do zakrystii, uprzednio narysowany przez Maszkowskiego. Na schematycznym rysunku 

ukazującym kształt tych drzwi, rysownik przedstawił fragment pokrywającej je dekora-

cji metaloplastycznej. Z boku mamy natomiast dwa rysunki ukazujące kształt ozdobnej 

nakładki czworolistnej na każdym skrzyżowaniu pasów płaskownika, tworzącego rom-

boidalne pola, poniżej – kowalskie wypełnienie takich rombów. Porównanie powyższych 

rysunków z istniejącymi dziś drzwiami w strzyżowskiej farze skłania do wniosku, iż nie 

151 Szkicownik Stefana Matejki z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, MUJ nr inw. 15627 nr dz. 2758/II. Zob. 

też Aneks, poz. 2.
152 Stronicę tę publikuje – z uwagi na rysunek jasielski – Łopatkiewicz 2004, s. 210, il. 63.
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jest to już – niestety – zabytek narysowany przez Matejkę. Bliższe oględziny tego skrzydła 

drzwiowego pozwalają stwierdzić, iż mamy tu znowu do czynienia z rekonstrukcją, do tego 

bardzo uproszczoną, ze znacznymi przekształceniami w partii kowalskiego wypełnienia 

rombów, jak również zupełnym brakiem czterolistnych ozdób na skrzyżowaniu pasów. Co 

więcej – rysunek z 1891 roku wskazuje jasno, iż drzwi oryginalne miały zawiasy po prawej 

stronie, podczas gdy obecne – mają je po stronie lewej, przy rekonstrukcji dodano również 

pośrodku skrzydła antabę z głową lwa, której wcześniej nie było.

Dół prezentowanej stronicy w szkicowniku Matejki wypełnia plastycznie naryso-

wany fragment rzeźbiarskiej dekoracji akantowej. Stanowi ona prawą część obramie-

nia obrazów w zwieńczeniu nastaw153 jednego z pary bocznych ołtarzy barokowych: 

Świętej Rodziny lub św. Andrzeja Boboli. Rysunek ten stanowi uzupełnienie dla pra-

wego uszaka ołtarzowego, zinwentaryzowanego wcześniej przez Maszkowskiego.

Kartę 27 verso w tece Matejki wypełnia szkic widoku na chór muzyczny i wnę-

trze pod nim – od strony nawy głównej (il. 7). Przestrzenny rysunek rejestruje fi lary 

nawowe i kształt ich kapiteli, rząd arkad na kolumienkach dekorujących parapet chó-

ru muzycznego, a  nawet ławkę z  barokowym przedpiersiem154, stojącą pod fi larem. 

W rysunek ten wciska się szczegółowy plan kościoła, z zaznaczoną kruchtą północną, 

portalem południowym, oknami w  elewacjach i  wszystkimi przyporami w  obrysie 

ścian zewnętrznych. Szerokość fasady zachodniej określił rysownik na 9 kroków, zaś 

orientację bryły kościoła zaznaczył aż dwoma schematycznie zaznaczonymi róża-

mi kompasowymi155. Na lewo od rzutu poziomego kościoła, a poniżej rysunku jego 

wnętrza pod chórem, mamy jeszcze tajemniczy, niedokończony szkic. Co przedsta-

wia – łatwo przekonać się obracając stronicę o  180 stopni. Mamy tam zatem profi l 

przeprutej przeźroczem przypory przy fasadzie zachodniej kościoła, z zaznaczonymi 

schematycznie gzymsami kapnikowymi.

Ostatnie rysunki wykonane przez Stefana Matejkę w  Strzyżowie przynosi kar-

ta 28 recto jego szkicownika (il. 8). Otwiera ją perspektywiczny rysunek kościoła w wi-

doku od wschodu, ukazujący elewację północną świątyni. Pozornie wszystko jest tu takie 

same, jak i dziś, choć wprawne oko od razu dostrzeże różnice. Pomiędzy pierwszą parą 

przypór ściany zakrystii nie ma jeszcze obecnego jej wejścia, gdyż do końca XIX wieku 

wnętrze to komunikowało się jedynie z prezbiterium, przez analizowany już portal z datą 

1494. Rysunek Matejki dokumentuje dalej północne okno skarbca nad zakrystią, dzisiaj 

zamurowane bez śladu. Wydaje się, iż kruchta północna nie miała też w roku 1891 okien 
153 Obecnie w  zwieńczeniu nastawy ołtarza lewego mamy obraz św. Stanisława Szczepanowskiego, zaś 

prawego – Matki Boskiej Bolesnej.
154 Takich ławek nie ma już dziś we wnętrzu.
155 Tak dokładne opisanie stron świata świadczyć może o tym, iż Matejko korzystał z kompasu.
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termalnych, które obecnie doświetlają jej wnętrze. Połacie dachu kościoła rysowanego 

wówczas przez obu uczniów pokryte były gontem, ale dach ten spłonął w pożarze cztery 

lata później. Odbudowa spowodowała kolejne przekształcenia w obrębie wschodniego 

szczytu korpusu nawowego, gdzie Matejko zarejestrował kilka otworów lub też płycin, 

podczas gdy dzisiaj znajduje się tam tylko pojedyncze okno.

U dołu stronicy szkicownika mamy jeszcze cztery rysunki architektoniczne por-

talu południowego kościoła. Po lewej, Matejko umieścił zwymiarowany węgar ze śmi-

gą u dołu, na prawo – schematyczny kształt całego obramienia, a dalej dwa szczegóło-

we rysunki przekrojów przez profi lowania – jeden z nich zwymiarowany. Detale te, na 

skutek znacznego przekucia węgarów w remontach lat powojennych, są dziś cennym 

dokumentem formy portalu południowego u końca XIX wieku.

Kolejne rysunki, zarówno w tece Maszkowskiego, jak i Matejki, sporządzone zosta-

ły w Dobrzechowie. Nie ustalimy już dziś sposobu, w jaki dotarli tam obaj uczniowie – 

możliwa jest bowiem jazda ze Strzyżowa pociągiem lub księżowską bryczką, a najbardziej 

prawdopodobny – spacer pieszo. Ówczesny kościół dobrzechowski, zwracający uwagę swą 

bryłą, obaj rysownicy widzieli już wcześniej z okien pociągu156, po raz pierwszy – gdy prze-

mieszczali się koleją z Rzeszowa do Jasła, ponownie – kiedy dojeżdżali na rekonesans do 

Strzyżowa. W Dobrzechowie powstały zaledwie dwa rysunki – widoki ogólne świątyni (il. 

9, 10). Rysownicy zapewne nie weszli do wnętrza, bo albo na to nie było już czasu przed 

powrotem koleją do Jasła, albo też w niedzielne popołudnie kościół był zamknięty. Mimo 

to – oba rysunki stanowią dziś jedyną ikonografi ę rozebranego wkrótce zabytku, a wobec 

faktu niedawnego ujawnienia przeze mnie szkicowników uczniowskich (2003)157 – wiedza 

o tym, jak stary kościół w Dobrzechowie wyglądał, jest równie świeżej daty158.

156 Linia kolejowa przebiegała około 200 m od tego kościoła.
157 Zob. T. Łopatkiewicz, P. Łopatkiewicz, Szkicowniki z wycieczek Władysława Łuszczkiewicza z uczniami 

krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Fakty znane i nieznane, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Pol-

skiej Akademii Umiejętności”, t. 67, 2003, s. 106-109.
158 Fotokopiami obu rysunków podzieliłem się wkrótce z bardzo nimi zainteresowaną – bo pochodzącą z Do-

brzechowa – mgr Teresą Szetelą-Zauchową. Jej ojcu, Tadeuszowi Szeteli, mimo drobiazgowych poszukiwań 

nie udało się na żadną ikonografi ę starego kościoła natrafi ć, zob. T. Szetela, Dzieje Dobrzechowa. Opowieść 

o rodzinnej wsi, Rzeszów 2003, s. 141-160. Nie odnalazł też takowej O. Ludwik Grzebień, zob. 

L. Grzebień, 800 lat dziejów kościelnych Dobrzechowa 1185-1985, Kraków 1985, s. 45; tenże, Dzieje kościelne 

parafi i Dobrzechów, Kraków 2004, s. 191 (dalej cyt. Grzebień 2004). T. Szetela-Zauchowa przekazała fotoko-

pie rysunków kościoła dobrzechowskiego dalszym zainteresowanym, dlatego też można je czasami spotkać 

w publikacjach, jednak bez podstawowej atrybucji, sygnatur, właściciela itd., natomiast ze zwykle bałamutny-

mi informacjami i wnioskami, por. K. Zieliński, Architektura drewniana – specyfi ka i bogactwo południowo-

-wschodniego regionu Polski [w:] Ślady przeszłości. Sejmik kultury Powiatu Strzyżowskiego w latach 2006-2012. 

Publikacja z okazji 100-lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie, Strzy-

żów 2012, s. 193; K. Zieliński, Suplement. Niezachowane drewniane obiekty sakralne na terenie województwa 

Podkarpackiego [w:] Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia, t. 2, Rzeszów 2011, s. 171.
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Nie miejsce tu na cytowanie szczegółów z przeszłości tej budowli, ujawnionych 

i zebranych przez L. Grzebienia w toku archiwalnych kwerend159. Przypomnę jedynie, 

iż Maszkowski z Matejką inwentaryzowali rysunkowo budowlę wielofazową, podda-

waną wielokrotnym remontom i przebudowom, będącą główną świątynią parafi i się-

gającej swymi początkami 2. poł. XIII wieku. Pierwsza pewna wzmianka źródłowa 

mówi w roku 1425 o kościele dobrzechowskim tyle, iż jest on stary, a z powodu braku 

odpowiedniego uposażenia i  niedbalstwa jego rządców zupełnie chylił się ku upadko-

wi160. Brak jest jednoznacznych przesłanek, aby twierdzić, iż to wówczas właśnie tę 

pierwszą świątynię dobrzechowską rozebrano, budując na jej miejscu kościół nowy. 

Wydaje się to jednak bardzo prawdopodobne161, bowiem po wielu przebudowach bu-

dowla ta dotrwała jednak do końca XIX wieku, kiedy w roku 1898 rozebrano ją bez 

śladu. Pomiędzy 1. ćw. XV wieku a  schyłkiem XIX kościołowi dobrzechowskiemu 

m.in. dobudowano od północy kaplicę pw. Zbawiciela i śś. Piotra i Pawła162, słupowo-

-ramową dzwonnicę przy elewacji zachodniej163, sygnaturkę na kalenicy, wzmacniano 

kamieniem fundamenty, wycinano bądź zasłaniano otwory komunikacyjne w  ścia-

nach nawy itd. Najpoważniejsze jednak przekształcenia architektoniczne dokonały się 

w ostatniej ćwierci wieku XVII, za probostwa cystersa o. Benedykta Piotrowskiego164. 

Ten energiczny zakonnik nie tylko wymienił drewniane ściany zrębowego prezbite-

rium oraz kaplicy bocznej na murowane z kamienia, ale też odnowił drewnianą nawę, 

a wnętrza murowane ozdobił dekoracją malarską, dodał dwa nowe ołtarze itp. Prace te 

wykonano w Dobrzechowie pomiędzy 1675 a 1683 rokiem, kiedy to sufragan krakow-

ski Mikołaj Oborski konsekrował przebudowany kościół i nowe ołtarze165. 

Prace budowlane, zainicjowane przez proboszcza Piotrowskiego, wykonane zo-

stały na tyle solidnie, że bez większych napraw kościół przetrwał wiek XVIII, bowiem 

w roku 1772 wizytator dopatrzył się jedynie potrzeby wymiany gontu na dachu166. Ale 

159 Zob. Grzebień 2004.
160 Tamże, s. 68.
161 Tamże.
162 Kaplicę tę wzniesiono przed rokiem 1614, za probostwa ks. Marcina Petriciusa, instytuowanego w Do-

brzechowie w roku 1610. Zob. tamże, s. 101-102.
163 W wizytacji z czasów bp Piotra Tylickiego (1608 i 1610) odnotowano, iż obok kościoła znajdowała się 

osobna dzwonnica z dwoma dzwonami, wymagająca naprawy. Na kościele wisiała natomiast sygnaturka. 

Remont dzwonnicy, a być może wzniesienie nowej wieży przystawionej do kościoła od zachodu – nastą-

piło w 1661 roku, wraz ze sprawieniem trzeciego dzwonu. Zob. tamże, s. 101.
164 Tej wyjątkowej introdukcji zakonnika na proboszcza dobrzechowskiego dokonał biskup krakowski pod 

warunkiem odnowienia przez o. Benedykta Piotrowskiego kościoła i budowy plebanii. Nowy proboszcz ob-

jął parafi ę 17 czerwca 1675 roku i był w niej czynny do śmierci – 13 marca 1685 roku. Zob. tamże, s. 114-115.
165 Tamże, s. 115.
166 Tamże, s. 118.
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już wizytacje z lat 1825, 1842, 1844, 1846 o stanie kościoła były coraz gorszego zdania. 

Wnętrze świątyni stawało się też z każdym rokiem ciaśniejsze dla coraz liczniejszej 

parafi i. Wprawdzie w roku 1875 położono jeszcze na kościele nowe pokrycie gonto-

we167, ale też coraz częściej akcentowana była we wsi myśl budowy nowej świątyni. 

I rzeczywiście – w roku 1887 przystąpiono do niwelowania terenu pod nowy kościół 

murowany, projektu Teodora Talowskiego168. Kiedy więc Maszkowski z Matejką zawi-

tali w Dobrzechowie – nowy kościół był już niemal ukończony169, a dni starego – po-

liczone. Nie po raz pierwszy więc uczniowskie szkicowniki utrwalały rzeczywistość, 

która wkrótce miała odejść w niebyt.

Karta 28 verso w szkicowniku Stefana Matejki – przedstawia całostronicowy rysu-

nek południowej elewacji starego kościoła w Dobrzechowie, w widoku od południo-

wego zachodu (il. 9). Plastycznie ukazana bryła świątyni mogłaby nawet uchodzić za 

typową w tych stronach, gdyby nie przypory południowej ściany prezbiterium, świad-

czące jasno i potwierdzające pisemne przekazy, iż część tę w ósmej dekadzie wieku 

XVII rzeczywiście wystawiono z  muru. Trudno dziś rozstrzygnąć, jaką rolę te bez-

uskokowe przypory pełniły w  nowym prezbiterium? Czy wymagało ich sklepienie 

jego wnętrza? Czy część ta w ogóle mogła mieć jakiekolwiek sklepienie, bądź było ono 

planowane? A może przypory pełniły wyłącznie funkcje estetyczne i były wynikiem 

zapatrzenia się w najbliższy Dobrzechowowi wzór świątyni murowanej – gęsto oszkar-

powaną farę strzyżowską?

Trzeba zauważyć dalej, iż to dwuprzęsłowe prezbiterium jest równej ze starą nawą 

szerokości170, w  czym dostrzec można zamiar proboszcza Piotrowskiego nie tylko 

wymiany materiału konstrukcyjnego ścian, ale też przy okazji – powiększenia po-

wierzchni wnętrza kościelnego, a w przyszłości – wzniesienia nowej nawy murowanej, 

na miejscu starej, zrębowej, lecz od niej szerszej, stosownie do obszerniejszego, muro-

wanego prezbiterium. Jednakową szerokość zewnętrzną obu części wykorzystano przy 

tym przemyślnie, nakrywając kościół jednolitym dachem o  takim samym kącie na-

chylenia połaci i wspólnej kalenicy nad obu częściami. Dach ten, podobnie jak ściany 

nawy i nachylone stromo ku sobie elewacje słupowej wieży, a także łącznik między nią 

a nawą – opierzone były gontem. Południową elewację nawy artykułowały dwie pełnej 

167 Tamże, s. 171.
168 T. Talowski, Projekta kościołów. Projets d’églises. Kirchenbauten Entwürfe, Kraków 1897, tabl. 33-44.
169  Budowę kościoła nowego zakończono w jesieni 1892 roku, poświęcenie świątyni odbyło się 23 grud-

nia 1892 i tym samym, po przeniesieniu dwóch ołtarzy bocznych, zaprzestano odprawiania nabożeństw 

w kościele starym. Zob. Grzebień 2004, s. 190.
170 Najprawdopodobniej budowniczowie nowego prezbiterium zastosowali tu częsty w takich razach sce-

nariusz i obudowali istniejące prezbiterium zrębowe nowymi ścianami murowanymi. Dopiero ukończe-

nie nowego obwodu ścian i nakrycie ich dachem stawało się sygnałem do rozbiórki starego prezbiterium.
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wysokości lisice171, biegnące od dolnego fartucha ściany po profi lowany gzyms pod-

okapowy. Wnętrze doświetlały trzy okna, z kwaterami złożonymi z dużej ilości małych 

szybek. Z wizytacji 1608-1610 wiadomo, że kościół ten miał w ścianie południowej 

wejście172, jednak w 1891 roku nie było już jego śladów. 

Zrezygnowano z niego zapewne zaraz po wzniesieniu przysadzistej wieży dzwon-

nej, niezbyt wysokiej, za to z dość znacznie nachylonymi ku sobie połaciami ścian. Ta 

słupowo-ramowa wieża powstała, jak się wydaje, nie wcześniej niż w XVII wieku i być 

może była efektem przebudów prowadzonych tu przez proboszcza-cystersa. Zlokalizo-

wano ją od zachodu, zaraz przy podmurówce ściany nawy, a znaczne nachylenie połaci 

wieży wymusiło zastosowanie między nimi łącznika, nakrytego dwuspadowym dasz-

kiem, odsłaniającego jednak dużą część opierzonego gontem szczytu. Zwieńczenie wie-

ży dobrzechowskiej miało formę na wskroś indywidualną, utworzoną przez spiętrzone 

i  zwężające się ku górze wydatne gzymsy profi lowane, przechodzące nawet w  rodzaj 

wklęsłych daszków. Pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją tych gzymsów przestrzeń 

ściany ożywiają pary owalnych otworów, wskazujących na to, iż na wieży znajdowały 

się dzwony. Całość wieńczył barokowy hełm z wysoką sterczyną, którego plastyka lepiej 

widoczna jest na rysunku w szkicowniku Maszkowskiego – karta 18 verso (il. 10). Zanim 

przejdziemy do jego analizy – zwróćmy jeszcze uwagę na bardzo wysmakowaną stylowo 

formę barokowej wieżyczki sygnaturki, wieńczącej kalenicę dachu nad nawą.

Rysunek Maszkowskiego ukazuje nam kościół dobrzechowski od strony zachod-

niej i  północnej. Daszek okapowy wejścia zachodniego wieży – słabo widoczny na 

rysunku Matejki – u Maszkowskiego jest dobrze czytelny, co więcej – widać, że prze-

strzeń pod wieżą dostępna była również od północy. Wiemy, iż od tej strony do nawy 

dostawiono w początku wieku XVII kaplicę boczną, wpierw o ścianach zrębowych, za 

czasów proboszcza Piotrowskiego wymienionych na murowane. Niestety, na rysunku 

z roku 1891 nie ma już śladu tej kaplicy. Być może – rozebrano ją niedawno, a kamień 

ze ścian przeznaczono do prac budowlanych nowego kościoła? Maszkowski utrwala 

bowiem w  ścianie północnej nawy jedynie okno, podobne wcześniej opisanym. Co 

więcej – wyraźnie zaznaczona na rysunku ściana murowanego prezbiterium kontynu-

uje się ku zachodowi rodzajem drewnianej, opierzonej gontem kruchty, przystawio-

nej do korpusu nawowego. Konstrukcję tego wiatrołapu wzniesiono zapewne dopiero 

wówczas, kiedy ostatecznie rozebrano ściany kaplicy bocznej i zasłaniano nowym sza-

lunkiem gontowym otwór komunikujący ją wcześniej z nawą. 

171 Lisice służą do usztywniania w pionie nadwątlonych ścian zrębowych, zatem ich występowanie świad-

czy o tym, iż statyka południowej ściany nawy była już naruszona.
172 Grzebień 2004, s. 99.
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Wielka szkoda, iż czasu i sił uczniowskich starczyło w Dobrzechowie jedynie na 

dwa rysunki. Żałować należy, iż nie natrafi ono do tej pory na żadną ikonografi ę uka-

zującą wnętrze tej ciekawej budowli. Wkrótce bowiem część jej liturgicznego wypo-

sażenia przeniesiono do nowego kościoła, przede wszystkim na jego strych, resztę zaś 

rozproszono po fi lialnych świątyniach parafi i lub zwyczajnie – zniszczono173. Uwaga 

wszystkich zwrócona już w tym czasie była bowiem wyłącznie na kościół nowy. Ostat-

nim akordem dla starego stało się pismo proboszcza ks. Karola Józefa Fischera do 

Konsystorza Przemyskiego, z 18 czerwca 1898 roku, wnoszące o rychłą – ile możności 

przed żniwami – rozbiórkę. Nie wiadomo na ile wiarygodnym był zamieszczony w tym 

liście passus, iż Konserwator starożytności W. Pan Dr Demetrykiewicz zwiedził ten koś-

ciół, a przyjąwszy do wiadomości, że jeden pomnik, mający wartość artystyczną, zosta-

nie przeniesiony do nowego kościoła, oświadczył, że nie ma nic przeciw rozebraniu174. 

Zgoda biskupa Łukasza Soleckiego nadeszła szybko, bo już 30 czerwca 1898 roku, za-

mieniając na zawsze stary kościół dobrzechowski w niepozorne Kościelisko. Pozostały 

dwa skromne rysunki na pożółkłym papierze. Tylko tyle – i aż tyle.

173 Tamże, s. 191. 
174 Tamże, s. 193.
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Il. 1. Jasło, kościół parafi alny. Trzy rys.: gmerk, data 1479 i monogram IHS. Poniżej zwymiarowany rys. lewe-
go węgara portalu do zakrystii w kościele par. w Strzyżowie. Szkicownik Karola Maszkowskiego z wycieczki 
w Rzeszowskie w 1891, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (MUJ), nr inw. 15626, nr dz. 2757/II, k. 17 recto.
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Il. 2. Strzyżów, kościół par., portal z prezbiterium do zakrystii. Wyżej – widok ogólny nadproża. Fot. Ta-
deusz Łopatkiewicz, 12 lutego 2016 roku. Niżej – szczegóły prostokątnego pola wieńczącego z datą 1494 
i znakiem kamieniarskim. Fot. Piotr Łopatkiewicz, 10 marca 2016 roku.
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Il. 3. Strzyżów, kościół par. Rysunek wici akantowej uszaka bocznego ołtarza w nawie oraz kształtu przeprucia 
w głównych przyporach fasady zachodniej. Poniżej – profi l cokołu ściany południowej kościoła. Szkicownik 
Karola Maszkowskiego z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, MUJ, nr inw. 15626, nr dz. 2757/II, k. 17 verso.
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Il. 4. Strzyżów, kościół par. Rysunek widoku ogólnego elewacji zachodniej. Szkicownik Karola Maszkow-
skiego z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, MUJ, nr inw. 15626, nr dz. 2757/II, k. 18 recto.
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Il. 5. Jasło, kościół par. Rysunek węgara portalu zachodniego. Strzyżów, kościół par. Rysunek portalu z kruchty 
północnej – lewa część wraz z profi lem laskowania. Oba rys. zwymiarowane. Notatka: Jasło, Strzyżów. Szki-
cownik Stefana Matejki z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, MUJ nr inw. 15627 nr dz. 2758/II, k. 26 verso.
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Il. 6. Strzyżów, kościół par. Rysunek kowalskich drzwi do zakrystii oraz dwa rysunki szczegółów – rozeta i wy-
pełnienie rombu kratownicy. Notatka: Strzyżów. Poniżej szczegół snycerskiej dekoracji suchego akantu ze 
zwieńczenia bocznego ołtarza w nawie. Szkicownik Stefana Matejki z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, MUJ 
nr inw. 15627 nr dz. 2758/II, k. 27 recto.
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Il. 7. Strzyżów, kościół par. Widok na chór muzyczny i wnętrze pod chórem z barokową ławką. Plan kościoła 
zorientowany wg stron świata. Notatka: Strzyżów, planik kościoła w Strzyżowie. U dołu, po lewej – odwrócony 
o 180º szkic profi lu przypory elewacji zachodniej kościoła. Szkicownik Stefana Matejki z wycieczki w Rzeszow-
skie w 1891, MUJ nr inw. 15627 nr dz. 2758/II, k. 27 verso.
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Il. 8. Strzyżów, kościół par. Widok kościoła od północy, poniżej rysunek ostrołukowego portalu połu-
dniowego wraz z dwoma zwymiarowanymi przekrojami profi li węgarów. Notatka: Strzyżów. Szkicownik 
Stefana Matejki z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, MUJ nr inw. 15627 nr dz. 2758/II, k. 28 recto.
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Il. 10. Dobrzechów, kościół par. Rys. kościoła w  widoku od północnego zachodu. Szkicownik Karola 
Maszkowskiego z wycieczki w Rzeszowskie w 1891, MUJ, nr inw. 15626, nr dz. 2757/II, k. 18 verso.
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Aneks
Katalog rysunków terenowych z wycieczki w roku 1891

1
Szkicownik Karola Maszkowskiego z wycieczki w Rzeszowskie w roku 1891 
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (MUJ) nr inw. 15626, nr dz. 2757/II

Według muzealnej karty katalogowej szkicownik przekazało Grono Konserwatorów Galicji 
Zachodniej w 1931 roku175.
Brulion w  twardej oprawie w  marmurkowy wzorek, z  grzbietem i  narożnikami okładki 
wzmocnionymi płótnem, zawiązywany na tasiemki. Wewnątrz 31 kart gładkiego, lekko 
pożółkłego papieru, o wymiarach 33,4 x 20,7 cm + wyklejka okładek. Poszczególne karty 
przedzielone zostały wtórnie wklejonymi bibułkami i ponumerowane czerwonymi cyframi 
paginacji kart. Jedna z kart – pomiędzy 10 i 11 – pominięta w numeracji.
Na etykiecie okładki ręką artysty złożony podpis: Maszkowski Kraków – Basztowa 18. Na 
wewnętrznej stronie okładki, u góry, naklejka: z HANDLU J. F. FISCHERA Rynek, Linia AB 
w Krakowie. Pod tym dopisane niebieską kredką 0 i dalej ołówkiem – 15 fl .[orenów]. U dołu 
pieczątka kartuszowa Muzeum UJ i ołówkiem zapisany Nr inw. 15626 2757/II.
Szkicownik bez dat, zwiera łącznie 45 rysunków z wycieczki oraz rysunek klatki schodowej 
w Collegium Novum UJ.

k. 1 recto i verso – czysta
k. 2 recto i verso – czysta
k. 3 recto – Tarnów, katedra. Rys. głowy Jana Tarnowskiego z  rzeźby jego nagrobka. Obok 

szkicowe rysunki ornamentów z nagrobka. Notatka: Głowa Jana z Tarnowa wojewo-
dy sandomierskiego (marmurowa) 1575 [Jan zmarł w roku 1515]

k. 3 verso – Tarnów, katedra. Rys. fragmentu kratownicy drzwi kowalskich z portalu głównego
k. 4 recto – Tarnów, katedra. Rys. postaci Barbary z Rożnowa z jej nagrobka. Notatka: Pomnik 

Barbary z Rożnowa Tęczyńskiej, matki Jana z Tęczyna
k. 4 verso – Tarnów, dom Jana Mikołajowskiego z  roku 1523. Szkic wnętrza z  belkowanym 

stropem
k. 5 recto – Tarnów, ratusz miejski. Rys. fragmentu dzbana cynowego z roku 1639 – pokrywa 

z uchwytem. Obok szczegół gmerku z półksiężycem i strzałą. Notatka: Dzban cyno-
wy w Radzie miejskiej w Tarnowie 

k. 6 recto – Tarnów, katedra. Rys. anioła gaszącego pochodnię z pomnika Tarnowskich 1564
k. 6 verso – Tarnów, katedra. Rys. głowy niewiasty z  pomnika Janusza Ostrogskiego. Poniżej 

szkic cynowej ampułki. Notatka: Ampułka z Muzeum dyecezyalnego
k. 7 recto – Tarnów, katedra. Szkic ozdobnej rozety z pomnika Ostrogskich. Poniżej rys. zaple-

cka z herbem Leliwa – fragment stalli w kościele w Skrzyszowie
k. 7 verso – Tarnów, katedra. Rys. maszkarona – głowa lwa. Notatka: z pomnika Janusza Ostrogskiego
k. 8 recto – Tarnów, muzeum diecezjalne. Rys. postaci Św. Jana Chrzciciela. Notatka: Obraz na 

drzewie z Terlikówki (tło złote) [z obrazu ŚŚ. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty]176

175 Wszystkie ze szkicowników z wycieczek Łuszczkiewicza trafi ły do zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagielloń-

skiego (wówczas Muzeum Sztuki UJ) w tym samym czasie. Na tej podstawie uważam, iż relacjonowany przez 

A. Bochnaka fakt przekazania wszystkich archiwaliów Tomkowicza miał miejsce w 1931. Zob. przyp. mój 38.
176 Zob. L. Lepszy, Muzeum diecezyalne w Tarnowie, [w:] Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 

t. 2, 1906, s. 325, poz. 29 (dalej cyt. Lepszy 1906).
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k. 8 verso – Tarnów, katedra. Dwa rys.: kapitel z pomnika Ostrogskich, poniżej: główka aniołka 
z pomnika Ostrogskich

k. 9 recto – Skrzyszów, kościół parafi alny. Widok ogólny kościoła drewnianego od strony 
wschodniej, poniżej rys. zwieńczenia zaplecków stalli gotyckich. Notatka: ornament 
z ław kollatorskich w kościółku w Skrzyszowie

k. 9 verso – Tarnów, katedra. Rys. schodów spiralnych – notatka: wnętrze wieży kościoła kate-
dralnego w Tarnowie

k. 10 recto – Tarnów, dom Jana Mikołajowskiego z roku 1523. Rys. wnętrza ze schodami i stro-
pem belkowym

k. 10 verso – Tarnów, katedra. Niedokończony szkic głowy Matki Boskiej spod Krzyża w na-
grobku Ostrogskich. Notatka: Głowa św. Magdaleny z pomnika Ostrogskich

k. niepaginowana recto – Tarnów, ratusz miejski. Widok ogólny – Ratusz w Tarnowie. Poniżej 
rys. dwóch niewiast z pomnika Barbary Tęczyńskiej

k. niepaginowana verso – Rzeszów, kościół parafi alny. Rys. głowy niewieściej – notatka: z pomni-
ka Rzeszowskich, Rzeszów. VRSULA DE KOCZMOROW RZESSOWSKA A.D. 1551

k. 11 recto – Rzeszów, kościół parafi alny. Rys. głowy Urszuli Rzeszowskiej – notatka: z pomnika 
Rzeszowskich, Rzeszów

k. 11 verso – Rzeszów, kościół parafi alny. Zwymiarowany rys. trzech klęczących postaci nie-
wieścich, lewe pole – notatka: z pomnika Rzeszowskich

k. 12 recto – Rzeszów, synagoga Miejska (Stara Szkoła). Perspektywiczny rys. wnętrza z wido-
kiem na emporę

k. 12 verso – Rzeszów, rokokowy pałacyk Lubomirskich. Szkic elewacji frontowej
k. 13 recto – Rzeszów, synagoga Nowomiejska. Rys. wnętrza z widokiem na bimę
k. 13 verso – Rzeszów, rokokowy pałacyk Lubomirskich. Widok ogólny
k. 14 recto – Przeworsk, bóżnica. Widok ogólny od strony przedsionka
k. 14 verso – Przeworsk, klasztor Bernardynów. Niedokończony rys. sklepienia krużganków 
k. 15 recto – Przeworsk, kościół parafi alny. Rys. późnogotyckiego epitafi um Rafała Jakuba Tar-

nowskiego z Przeworska (+1493)
k. 15 verso – Przeworsk, kościół Bernardynów. Widok ogólny od wschodu ze szczytem manie-

rystycznym i wieżą
k. 16 recto – Przeworsk, klasztor Bernardynów. Rys. wnętrza krużganków,
k. 16 verso – niedokończony rysunek bazy kolumny?
k. 17 recto – Jasło, kościół parafi alny. Trzy rys.: gmerk, data 1479 i  monogram IHS. Poniżej 

zwymiarowany rys. lewego węgara portalu do zakrystii (1494 rok) w kościele para-
fi alnym w Strzyżowie (il. 1)

k. 17 verso – Strzyżów, kościół parafi alny. Rys. wici akantowej uszaka ołtarza bocznego oraz 
kształtu przeprucia w głównych przyporach fasady zachodniej. Poniżej – profi l co-
kołu ściany południowej kościoła (il. 3)

k. 18 recto – Strzyżów, kościół parafi alny. Widok ogólny elewacji zachodniej (il. 4)
k. 18 verso – Dobrzechów, kościół parafi alny. Rys. kościoła w widoku od północnego zachodu 

(il. 10)
k. 19 recto – Niepołomice, kościół parafi alny. Rys. klęczącej postaci Grzegorza Branickiego 

(+1595) – z manierystycznego nagrobka Branickich
k. 19 verso – Niepołomice, kościół parafi alny. Rys. barokowego kociołka na wodę święconą
k. 20 recto  – k. 30 verso – czyste
k. 31 recto – rys. głowy w kapeluszu
k. 31 verso – Kraków, Collegium Novum. Rys. klatki schodowej (odwrócony góra-dół)



83

Rysunki zabytków Strzyżowa i Dobrzechowa...Rysunki zabytków Strzyżowa i Dobrzechowa...y y y

2
Szkicownik Stefana Matejki z wycieczki w Rzeszowskie w roku 1891
MUJ nr inw. 15627 nr dz. 2758/II

Według muzealnej karty katalogowej szkicownik przekazało Grono Konserwatorów Galicji 
Zachodniej w 1931 roku.
Brulion w twardej oprawie w marmurkowy wzorek, zawiązywanej tasiemką. Wewnątrz 38 
kart gładkiego, lekko pożółkłego papieru, o  wymiarach 33,3 x 21 cm. Poszczególne kar-
ty przedzielone są wtórnie wklejonymi bibułkami i ponumerowane czerwonymi cyframi 
paginacji. Na etykiecie okładki ręką artysty złożony podpis: Stefan Matejko 1891. Na we-
wnętrznej stronie okładki, u góry, naklejka: z HANDLU J. F. FISCHERA Rynek, Linia AB 
w Krakowie. Pod tym dopisane czerwoną kredką 0 i dalej ołówkiem – 25 fl .[orenów]. U dołu 
pieczątka kartuszowa Muzeum i zapisany ołówkiem Nr inw. 15627 2758/II
Szkicownik, prowadzony między 29 lipca a 8 (a zapewne 12) sierpnia 1891. Zawiera łącznie 
78 rysunków z wycieczki. Ponadto – później wykonane: rysunek Chrystusa z Apostołami, 
szkic kompozycji, portret Pilikiewicza, dwa profi le portretowe i jedną kompozycję lawowa-
ną akwarelą. Jedenaście rysunków oznaczonych pozostaje dużym znakiem X, oznaczającym 
ich publikację w „Sprawozdaniach…”177.

k. 1 recto – sygnatura Matejko Stefan, rys. grotu włóczni, rys. twarzy, ornamenty. U dołu stronicy 
okrągła pieczątka MUZEUM SZTUKI W KRAKOWIE 9101 - przekreślona

k. 1 verso – niedokończony szkic zbroi. U dołu stronicy kartuszowa pieczątka Muzeum UJ i za-
pisany ołówkiem numer 2758/II

k. 2 recto – Tarnów, katedra. Rys. płyty z rzeźbą Jana Amora Tarnowskiego, kasztelana krakow-
skiego (+1511). Notatka: Pomnik Tarnowskiego, Tarnów 29 VII 891 rp. 

k. 2 verso – Tarnów, katedra. Rys. renesansowej konsoli z nagrobka Trzech Janów, Tarnów 29/
VII 891

k.  3  recto  –  Tarnów, katedra. Rys. rzeźby Jana Aleksandra Tarnowskiego (+1515) z  nagrobka 
Trzech Janów. Notatka: Z pomnika Tarnowskiego Tarnów 29/VII 891

k. 4 recto – Tarnów, katedra. Rys. rzeźby Barbary z Tęczyńskich Tarnowskiej (+1521) z nagrobka. 
Notatka: Pomnik Tęczyńskiej Tarnów 30/VII 891

k. 5 recto – Tarnów, ratusz miejski. Rys. dzbana cynowego roboty gdańskiej – jednego z trzech za-
chowanych (kiedyś miało ich być 12 sztuk, a jeden nosił datę 1639). Notatka: Dzban 
na piwo cynowy, Tarnów 30/VII 891

k. 5 verso – Tarnów, ratusz miejski. Rys. fragmentu broni drzewcowej (halabardy). Notatka: Tar-
nów 30/7 891

k. 6 recto – Tarnów, dom Jana Mikołajowskiego z roku 1523. Zwymiarowany rys. gotycko-rene-
sansowego portalu głównego. Notatka: Drzwi gotyckie, Tarnów 30/VII przy Katedrze

k. 7 recto – Tarnów, dom Jana Mikołajowskiego z roku 1523. Rys. wnętrza ze stropem belkowym. 
Notatka: Wnętrze kolegiaty akademickiej, Tarnów 30/VII 891 rp.

k. 7 verso – Tarnów, katedra. Rys. dwóch późnogotyckich okuć drzwiowych. Notatka: Katedra 
okucia na drzwiach, Tarnów 30/VII 891.

k. 8 recto – Tarnów, katedra. Rys. anioła z nagrobka hetmana Jana Tarnowskiego. Notatka: Tar-
nów 30/VII 891, Pomnik Tarnowskich Bambino gaszący pochodnię

k. 8 verso – Tarnów, katedra. Niedokończony szkic zaplecka stalli gotyckich większych178.

177 Por. Łuszczkiewicz 1896a; Łuszczkiewicz 1896b; Łuszczkiewicz 1896c.
178 Ze skomplikowanym rysunkiem tego zaplecka Matejko sobie nie poradził. Por. prace Wyspiańskiego 

z 1889 roku – Łopatkiewicz 2006, s. 363-364, il. 23 i 24; Łopatkiewicz 2008, s. 118, 121, il. 31, 32.
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k. 9 recto – Tarnów, ratusz miejski. Widok ogólny od północy. Notatka: Ratusz, Tarnów 30/VII
k. 9 verso – Tarnów, muzeum diecezjalne. Rys. późnogotyckiego kielicha (1645), dwa szczegóły 

nodusa, data 1645 oraz rys. ampułki cynowej. Notatka: Kielich mszalny z kościoła 
w Czarnej 31/7

k. 10 recto – Tarnów, muzeum diecezjalne. Rys. postaci Św. Jana Ewangelisty z obrazu z kościoła 
w Terlikówce (oznaczenia kolorystyczne). Notatka: Św. Jan. Obraz gotycki z muzeum 
w Tarnowie 31. VII (z obrazu ŚŚ. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty)179

k. 10 verso – niedokończony szkic siedzącej postaci kobiecej (może obraz Św. Anny z Olszyn, 
postać z prawej?)

k. 11 recto – Skrzyszów, kościół parafi alny. Widok ogólny drewnianego kościoła od południowe-
go wschodu. Notatka: Skrzyszów 31/VII

k. 11 verso – Skrzyszów, kościół parafi alny. Odpis inskrypcji z portalu południowego: Hec aula 
constructa est/ in laude Deo et S / Stanislao............/ Mgr Joannes Czi.......

k. 12 recto – Skrzyszów, kościół parafi alny. Zwymiarowany rys. schodkowego portalu południo-
wego. Notatka: Skrzyszów 31/VII 891

k. 13 recto – Tarnów, katedra. Rys. rzeźby orła z nagrobka Ostrogskich. Notatka: p.[omnik] Os-
trogskich, Tarnów 1/VIII 891

k. 14 recto – Tarnów, katedra. Rys. putta ze zwieńczenia nagrobka. Notatka: P. [omnik] Ostrog-
skich, 1/VIII 891

k. 14 verso – Tarnów, katedra. Rys. maszkarona z pomnika hetmana Tarnowskiego. Notatka: 
                     P. [omnik] Tarnowskich 1/VIII 891
k. 15 recto – Tarnów, kamienica mieszczańska. Rys. wnętrza sieni. Notatka: Wnętrze domu w Tar-

nowie z charakterystyczną kopułą, Tarnów 1/VIII 891
k. 15 verso – Tarnów-Zabłocie, drewniany kościół pw. N. P. Szkaplerznej. Rys. późnogotyckiej 

kołatki kowalskiej. Notatka: 1/VIII z kościółka drewn. na Zabłociu nad Wątokiem, 
kołatka. Niżej – szkic postaci Św. Krzysztofa

k. 16 verso – Tarnów, pierzeja rynkowa. Rys. wnętrza podcieni rynkowych. Notatka: Podcienia 
w Tarnowie

k. 17 recto – Tarnów, pierzeja rynkowa. Rys. fragment pierzei. Notatka: Podcienia w Tarnowie, 
poniżej – pierzeja ulicy Żydowskiej. Notatka: 1/VIII 891 ul. Żydowska w Tarnowie 
(oznaczenia kolorystyczne elewacji)

k. 17 verso – Rzeszów, kościół parafi alny. Rys. nieokreślonego wnętrza kościelnego z postaciami 
siedzących w ławkach (fara w Rzeszowie?). Poniżej fragment prawej sekcji architek-
tonicznego obramienia nagrobka Rzeszowskich

k. 18 recto – Rzeszów, kościół parafi alny. Rys. renesansowego nagrobka Rzeszowskich z fi gurami 
w półpostaci. Notatka: Pomnik Rzeszowskich w Rzeszowie 3/VIII 891 rp

k. 18 verso – Rzeszów, kościół parafi alny. Dwa rysunki popiersi Rzeszowskich, w zbrojach, z buz-
dyganami. Notatka: Pomnik Rzeszowskich w kościele farnym w Rzeszowie 

 3/VIII 891. Ponadto – profi l głowy postaci górnej (Mikołaja Rzeszowskiego?)
k. 19 recto – Rzeszów, kościół parafi alny. Widok nagrobka nieznanego z imienia Rzeszowskiego 

(+1603), zbrojnego, w półfi gurze. Niżej profi l tej samej głowy. Notatka: Pomnik nie-
znajomego obywatela 3/VIII 91

k. 20 recto – Rzeszów, synagoga Miejska (Stara Szkoła). Perspektywiczny rys. wnętrza. Notatka: 
Bóżnica w (Rzeszowie)

k. 20 verso – Rzeszów, synagoga Miejska (Stara Szkoła). Rys. manierystycznego Aron Hakodesz. 
Notatka: Ołtarz w bóżnicy Rzeszów

179 Zob. Lepszy 1906, s. 325, poz. 29.
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k. 21 recto – Rzeszów, synagoga Nowomiejska. Widok ogólny bóżnicy nowomiejskiej, z okrągłą 
wieżyczką narożną. Notatka: Bóżnica Rzeszów. Poniżej fragment ulicy z zabudową 
drewnianą

k.  21  verso  –  Rzeszów, kościół Bernardynów. Rys. klęczącej postać arcybiskupa lwowskie-
go Feliksa Ligęzy z  nagrobka Ligęzów. Notatka: FELIX LIGĘZA DE BOBREK 
AR:CHIEPISCOPUS LEOPOLIENSIS:. Poniżej klęcząca postać następnego Ligęzy 
w zbroi, z hełmem u kolan. Notatka: Rzeszów

k. 22 recto – Rzeszów, rokokowy pałacyk Lubomirskich. Widok ogólny z narożnymi alkierzami 
i mansardowym dachem. Notatka: Rzeszów pałacyk Lubomirskich. Poniżej rys. domu 
drewnianego z dachem czterospadowym

k.  22  verso  –  Rzeszów, rokokowy pałacyk Lubomirskich. Rys. barokowego obramienia okna 
z owalnym oculusem w zwieńczeniu, palmetą i dwoma wazonami. Notatka: Rzeszów

k. 23 recto – Przeworsk, kościół parafi alny (dawniej Bożogrobców). Rys. wnętrza – widok z nawy 
do prezbiterium. Notatka: Przeworsk kościół parafi alny

k. 23 verso – Przeworsk, kościół parafi alny (dawniej Bożogrobców). Rys. kociołka na wodę świę-
coną (z datą 1730) i szczegół okucia. Notatka: Przeworsk

k. 24 recto – Przeworsk, kościół Bernardynów. Widok ogólny kościoła ze szczytem gotyckim. 
Notatka: Przeworsk kościół i klasztor Bernardynów. Poniżej szkic szczegółów zwień-
czenia wieżyczki w fasadzie

k. 24 verso – Przeworsk, klasztor Bernardynów. Rys. wnętrza krużganka. Notatka: Ramię zachod-
nie w kl. Bern. w Przeworsku 6/VIII 891

k. 25  recto – Przeworsk, bożnica. Widok ogólny na przedsionek. Notatka: Przeworsk.  Poniżej 
cztery rys. gzymsów profi lowanych

k. 25 verso – Przeworsk, bożnica. Rys. bimy we wnętrzu i trzy rys. profi li oznaczonych literami a, 
b, c. Notatka: Bóżnica Przeworsk

k.  26  recto  –  Jasło, kościół parafi alny. Widok fary od południa, powyżej rysunek daty 1479 
i dwóch gmerków. Notatka: Jasło sobota/VIII 891 i trzy szkicowe rys. ośmioboków 
(pod bęben sygnaturki?)

k. 26 verso – Jasło, kościół parafi alny. Rys. węgara portalu zachodniego. Strzyżów, kościół pa-
rafi alny. Rys. portalu z kruchty północnej – lewa część wraz z profi lem laskowania. 
Oba rys. zwymiarowane. Notatka: Jasło, Strzyżów (il. 5)

k. 27 recto – Strzyżów, kościół parafi alny. Rys. kowalskich drzwi do zakrystii oraz dwa rys. szcze-
gółów – rozeta i wypełnienie rombu kratownicy. Notatka: Strzyżów. Poniżej szczegół 
snycerskiej dekoracji suchego akantu ze zwieńczenia ołtarza bocznego (il. 6)

k. 27 verso – Widok na chór muzyczny i wnętrze pod chórem z barokową ławką. Plan kościo-
ła zorientowany wg stron świata. Notatka: Strzyżów, planik kościoła w Strzyżowie. 
U  dołu, po lewej – odwrócony o  180º szkic profi lu przypory elewacji zachodniej 
kościoła. (il. 7)

k. 28 recto – Strzyżów, kościół parafi alny. Widok kościoła od północy, poniżej rys. ostrołukowego 
portalu południowego wraz z dwoma zwymiarowanymi przekrojami profi li węga-
rów. Notatka: Strzyżów (il. 8)

k. 28 verso – Dobrzechów, kościół parafi alny. Rys. kościoła w widoku od południowego zachodu. 
Notatka: Dobrzechów (il. 9)

k. 29 recto – Niepołomice, kościół parafi alny. Rys. manierystycznego nagrobka z dwoma posta-
ciami klęczących – Grzegorza Branickiego (+1595) i Katarzyny z Kotwiczów Brani-
ckiej (+1588). Notatka: Niepołomice

k. 29 verso – Niepołomice, kościół parafi alny. Rys. klęczącej postaci Katarzyny z Kotwiczów – 
z nagrobka Branickich



86

Tadeusz ŁopatkiewiczTadeusz Łopatkiewicz

k. 30 recto – Niepołomice, kościół parafi alny. Rys. barokowego kociołka na wodę święconą. No-
tatka: Finis Koniec!

k. 31 recto i verso – czysta
k. 32 recto – Rys. postaci Chrystusa w otoczeniu Apostołów
k. 32 verso – k. 33 verso – czysta
k. 34 recto – Portret mężczyzny w półpostaci. Notatka: Pilikiewicz
k. 34 verso – k. 36 recto – czysta
k. 36 verso – szkic dwóch profi li głów (odwrócone o 180º)
k. 37 recto – czysta
k. 37 verso – akwarelowa kompozycja z książką, wachlarzem, sfi nksem i medalionem
k. 38 recto i verso – czysta

3
Szkicownik Karola Polityńskiego z wycieczki w Rzeszowskie w roku 1891
MUJ nr inw. 15625, nr dz. 2756/II

Według muzealnej karty katalogowej szkicownik przekazało Grono Konserwatorów Galicji 
Zachodniej w 1931 roku.
Brulion w  twardej oprawie w  marmurkowy wzorek, z  grzbietem i  narożnikami okładki 
wzmocnionymi płótnem. Wewnątrz 25 kartek gładkiego, lekko pożółkłego papieru, o wy-
miarach 33,4 x 20,9 cm. Poszczególne karty przedzielone zostały wtórnie wklejonymi bibuł-
kami i ponumerowane czerwonymi cyframi paginacji. 
Na etykiecie okładki ręką artysty złożony podpis: Polityński. Na wewnętrznej stronie okład-
ki, u  góry, naklejka: z  HANDLU J. F. FISCHERA Rynek, Linia AB w  Krakowie. Pod tym 
dopisane czerwoną kredką 0 i dalej ołówkiem 25 fl .[orenów]. 
Szkicownik, prowadzony między 29 sierpnia a 1 październikiem 1891, zwiera łącznie 80 
rysunków z wycieczki, ponadto inne, wykonane później. Dwa rysunki oznaczone są dużym 
znakiem X, oznaczającym ich publikację w „Sprawozdaniach…”180.

k. 1 recto – U góry sygnatura autorska Polityński Karol 1891. Poniżej głowa wąsatego mężczyzny 
z monoklem w oku

k. 2  recto – Tarnów, katedra. Rys fragmentu gzymsu z pomnika hetmana Jana Tarnowskiego. 
Notatka: Tarnów 29/7 91 Gzyms cokołowy pomnika Tarnowskich w Katedrze Tarnow-
skiej z roku 1564

k. 2 verso – Tarnów, katedra. Rys. zwieńczenia nagrobka Barbary z Rożnowa. Notatka: Tarnów 
29/7 91 Pomnik Barbary z Rożnowa matki Jana Tarnowskiego +1517. Poniżej szkic 
prawej dłoni

k. 3 recto – Tarnów, katedra, nagrobek Barbary z Rożnowa. Rys. gzymsu zdobnego maszkaro-
nem i ptakami – notatka: szczegół tegoż. Poniżej dwa szkicowe rysunki detali zdob-
niczych. Notatka: w Tarnowie 30/7 91

k. 3 verso – Tarnów, zabudowania kolegiackie – dom Jana Mikołajowskiego z roku 1523. Zwy-
miarowany rys. portalu gotyckiego na parterze – notatka: Odrzwia z dawnej szkoły 
Tarnów 30/7 91. Poniżej wić roślinna – bordiura z  dzwonu – notatka: Ornament 
dzwonu na ratuszu w Tarnowie

k. 4 recto – Tarnów, ratusz miejski. Zwymiarowany rysunek broni drzewcowej (halabardy) wraz 
z czterema szczegółami ozdób kowalskich. Notatka: Z archiwum magistratu Tarnów 
30/7 91

180 Łuszczkiewicz 1896b. Opublikowanych rysunków Polityńskiego z wycieczki w 1891 jest jednak więcej.
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k. 4 verso – Tarnów, katedra. Dwa rys. ozdób kowalskich drzwi – notatka: 30/7 91 okucia drzwi 
portalu głównego w Katedrze Tarnowskiej. Poniżej kowalska tarcza zamka z kościoła 
parafi alnego w Skrzyszowie – notatka: Skrzyszów 31/7 91. U dołu – dwa rys. okucia 
drzwi portalu bocznego w Tarnowie 1/8.91 (katedra)

k. 5 recto – Tarnów, katedra. Zwymiarowany rys. prawego węgara portalu południowego, z za-
znaczonym profi lem. Notatka: Profi l portalu bocznego Katedry w Tarnowie 1/8. 91

k. 5 verso – Skrzyszów, kościół parafi alny. Rys. zaczepów dachu nad prezbiterium – widok od 
południa; rys. szczegółu ozdobnego okna nawy; rys. szczytu kruchty południowej 
ze zwieńczeniem i wiatrowskazem z chorągiewką IHS. Notatka: Skrzyszów 31/7 91.

k. 6  recto – Tarnów, muzeum diecezjalne. Rys. kielicha wraz z dwoma szczegółami zdobienia 
– notatka: Kielich mszalny z  Czarny181 z  roku 1645 wielkość naturalna WESSEL 
WEESTER HOLTER 1645182. Poniżej rys. ampułka cynowa, a także trzy schematycz-
ne i niedokończone szkice domów drewnianych

k. 6 verso – Tarnów, katedra. Rys. putta wspartego na czaszce (z prawego przyczółka zwieńczenia 
nagrobka Ostrogskich). Notatka: Tarnów 1/8.91. Z pomnika ks. Ostrogskich 

k. 7 recto – Tarnów, katedra. Rys. popiersia kariatydy z nagrobka Ostrogskich. Notatka: Tarnów 
1/8.91. z pomnika ks. Ostrogskich

k. 7 verso – Tarnów, ratusz miejski. Rys. wieży wraz ze szczegółem wiatrowskazu z postacią zbroj-
nego na koniu. Notatka: Wieża ratuszowa w Tarnowie 1/8.91.

k. 8 recto – Tarnów, krata (z ulicy Żydowskiej) w Tarnowie 1/8.91. Poniżej rys. wieży ratuszowej
k. 8 verso – Tarnów, pierzeja rynkowa. Rys. trzech kamienic podcieniowych. Notatka: Tarnów 

1/8.91 Podcienia
k. 9 recto – Tarnów, pierzeja ulicy Żydowskiej. Notatka: Tarnów ulica Żydowska 1/8 91
k. 9 verso – Rzeszów, synagoga Miejska (Stara Szkoła). Widok wnętrza. Notatka: Bóżnica Rzeszów 

3/8.91
k. 10 recto – Rzeszów, kościół parafi alny. Rys. lewej strony zwieńczenia nagrobka Rzeszowskich. 

Notatka: Rzeszów 3/8.91. Z pomnika Rzeszowskich. Poniżej rysunek strefy cokołowej 
pomnika

k. 10 verso – Rzeszów, kościół parafi alny. Rys. nagrobka Rzeszowskiego – notatka: Rzeszów 3/8.91 
Pomnik Rzeszowskich w kościele parafi alnym

k. 11 recto – Rzeszów, kościół parafi alny. Rys. głowy kobiecej z nagrobka Rzeszowskich. Notatka: 
Rzeszów 3/8.91. VRSVLA DE KOCZMOROW RZESSOWSKA A.D. 1558

k. 11 verso – Rzeszów, dwa szkice: kapitela (słupa bimy?) oraz sklepionego wnętrza (z bóżnicy?)
k. 12 recto – Rzeszów, synagoga Miejska (Stara Szkoła). Perspektywiczny rysunek fi larów bimy. 

Notatka: Rzeszów 3/8.91. Bóżnica. Poniżej rysunek nieokreślonego motywu zdobni-
czego (palmetowego)

k. 12 verso – Rzeszów, synagoga Miejska (Stara Szkoła)183. Rys. wnętrza – widok na ścianę z czte-
rema oknami. Notatka: Stara Bóżnica w Rzeszow. 4/8.91.

k. 13 recto – Rzeszów, widok zabudowy podmiejskiej. Notatka: Rzeszów 4/8.91.
k. 13 verso – Rzeszów, rys. wieży kościoła parafi alnego wg planu K.H. Wiedemanna – notatka: 

Zakończenie dawne wieży kościoła parafi alnego w Rzeszowie (według planu z r. 1762). 
Rzeszów 4/VIII. 91. Obok niedokończony rys. dachu letniego pałacyku Lubomir-
skich. Poniżej fragment zabudowy wiejskiej – z chałupą szerokofrontową, krytą da-
chem czterospadowym – na pierwszym planie. 

181 Chodzi o Czarną k. Kolbuszowej.
182 L. Lepszy odczytuje ten napis jako: Wessel Westerholz 1645. Zob. Lepszy 1906, s. 321.
183 Łuszczkiewicz określa ten rysunek jako pochodzący z  bóżnicy Nowomiejskiej. Zob. Łuszczkiewicz 

1896b, s. 177, fi g. 9.
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 W tym miejscu, w szkicownik włożone są dwie kalki kreślarskie z rysunkami ołów-
kowymi, wykonanymi wg planu K.H. Wiedemanna – pierwsza: o rozmiarach 13,8 
x 7,8 cm, zawiera dwa rys. bóżnicy – notatka: Bóżnica w Rzeszowie według planu 
z roku 1762. Druga: o rozmiarach 13,8 x 10 cm, ukazuje rokokowy pałacyk Lubomir-
skich – notatka: Teatr letni w Rzeszowie ks. Lubomirskich (według planu z roku 1762). 
Ponadto drobne szkice woluty, pierzei rynkowej z parterowymi domami szczytowy-
mi, lewej strony symetrycznego obramienia barokowego.

k. 14 recto – Rzeszów, rokokowy pałacyk Lubomirskich. Widok ogólny – notatka: Pałacyk letni 
ks. Lubomirskich w Rzeszowie 4/8.91. Poniżej kartusz z herbem Strzemię i Leliwą? 
oraz niedokończony rys. chałupy z dachem czterospadowym

k. 15 recto – Przeworsk, kościół parafi alny (dawniej Bożogrobców). Widok ogólny chrzcielnicy 
brązowej z 1440 roku. Notatka: Przeworsk 5/VIII 91. Chrzcielnica w kościele para-
fi alnym

k. 15 verso – Przeworsk, klasztor i kościół Bernardynów. Widok ogólny od strony prezbiterium. 
Notatka: Klasztor Bernardynów w Przeworsku. 5/VIII 91.

k. 16 recto – Przeworsk, kościół parafi alny. Widok ogólny kościoła od strony północno-wschod-
niej. Notatka: Kościół parafi alny w Przeworsku 7/VIII 91. Poniżej trzy rys. przekro-
jów kapników na przyporach (oznaczone literami a, b, d) oraz rys. profi lu cokołu 
(oznaczony literą c)

k. 16 verso – Przeworsk, klasztor Bernardynów. Rys. wnętrza krużganków. Notatka: Przeworsk 
6/VIII 91. Kurytarz u Bernardynów. U góry dwa rys. profi li żeber sklepienia gwiaź-
dzistego

k. 17 recto – Przeworsk, bożnica. Cztery rys. szczegółów architektonicznych: lewy węgar portalu 
wraz ze szczegółem klucza – Przeworsk 7/VIII. 91. Portal w  synagodze. Rys. lewej 
strony okna z kolumną boczną – Okno w Bóżnicy. Rys. bazy i kapitela – Kolumna 
portalu w Bóżnicy

k. 17 verso – Przeworsk, klasztor Bernardynów. Rys. fragmentu wieży. Notatka: Przejście wieży 
w ośmiobok w klasztorze Bernardynów w Przeworsku 7/VIII 91

k. 18 recto – Łańcut, pałac Potockich. Rys. Kopuła na wieży zamku Potockich w Łańcucie 7/8. 
91. Poniżej rys. profi lu gzymsu przy tęczy w kościele parafi alnym w Jaśle – notatka: 
Profi l gzymsu z kościoła parafi alnego w Jaśle 8/VIII. 91. Rys. zwornika z gmerkiem ze 
sklepienia kościoła farnego w Jaśle – notatka: Monogram architekta w Jaśle w prezbi-
terium oraz rys. Profi l żebra

k. 18 verso – rys. manierystycznego zwieńczenia z kartuszem herbowym czteropolowym (Strze-
mię, Topór) Notatka: Z Bolesławca[?] 12.9.91 

k. 19 recto – Jasło, kościół parafi alny. Widok fary od południa – notatka: Kościół parafi alny w Ja-
śle 8/VIII 91. Poniżej niedokończony rys. przyziemia kaplicy południowej i wryso-
wany w to zwymiarowany rys. profi lu portalu zachodniego oraz przekrój pionowy 
przez dolną część tegoż

k. 20 recto – Skrzyszów, kościół parafi alny. Rys. stalli w prezbiterium, z oznaczeniami kolory-
stycznymi. Notatka: Stalle gotyckie w kościele parafi alnym w Skrzyszowie d. 1/10. 91. 
Obok – pięć rys. szczegółów architektonicznych i zdobniczych – m.in. zaplecek, pro-
fi l boczny i gzymsy

k. 21 recto – Kraków, kościół Św. Krzyża. Niedokończony rys. zwymiarowany gzymsu koronu-
jącego stalli

k. 21 verso – Kraków, kościół Św. Krzyża. Kilka niedokończonych szkiców – m.in. manierystycz-
nego lawaterza z 1581 roku, guza, belkowania stalli?
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k. 22 recto – Kraków, kościół Św. Krzyża. Rys. gzymsu koronującego stalli – notatka: Gzyms koro-
nujący z ławki w kościele św. Krzyża w Krakowie obecnie w Muzeum Narodowym 91. 
Poniżej dwa zwymiarowane rys. przekrojów (oznaczone A B oraz C D)

k. 22 verso – Kraków, kościół Św. Krzyża. Zwymiarowany szkic jak wyżej. Notatka: Przekrój
k. 23 recto – Kraków, kościół Św. Krzyża. Zwieńczenie manierystycznego lawaterza z roku 1581 

(przeniesionego ze zniesionego kościoła Św. Ducha – obecnie kropielnica w kruch-
cie), rys. zwymiarowany. Notatka: Górna część Lavabo z kościoła Św. Krzyża w Kra-
kowie 91

k. 23 verso – Kraków, kościół Św. Krzyża. Zwymiarowany rys. przekroju przez konchę lawaterza 
z roku 1581. Notatka: Przekrój

k. 24 recto – Kraków, kościół Św. Krzyża. Zwymiarowany rys. części środkowej lawaterza z roku 
1581. Notatka: Lavabo z kościoła św. Krzyża w Krakowie 91

k. 25 recto – Kraków, kościół Św. Krzyża. Zwymiarowany rys. misy lawaterza z roku 1581 z masz-
karonem. Poniżej przekrój przez misę. Notatka: Dolna część Lavabo z kościoła Św. 
Krzyża w Krakowie 91
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years and the fact that the other landmark (Dobrzechów) ceased to exist as it was dismantled 

a few years later. A lot of attention was paid to the monograph of the 1891 excursion organi-
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and accomplishments. Th e existing records of the two-week tour were compiled in a complete 
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Elżbieta Bakun – Rzeszów

Konserwacja i restauracja malowideł w bimie synagogi w Strzyżowie

Wprowadzenie

Synagoga w Strzyżowie znajduje się przy ul. Przecławczyka 6. Obecnie znajduje 

się w niej Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Strzyżów, siedziba Towarzystwa Miłoś-

ników Ziemi Strzyżowskiej oraz fi lia Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej.

Na tym miejscu już w XVII w. istniała drewniana synagoga, która w II połowie 

XVIII w. zastąpiona została nową, murowaną w stylu późnobarokowym1. Główna sala 

modlitewna przykryta była sklepieniem dziewięciopolowym żaglowym, podpartym 

czterema fi larami, pomiędzy którymi dawniej stała bima. Całe wnętrze synagogi było 

udekorowane polichromią. Pierwsza prawdopodobnie powstała w  końcu XVIII w., 

była poprawiana i przemalowywana w XIX w., a ostateczny wygląd nadało jej malowa-

nie w 1928 r., które ukończył w 1935 r. A. Garfunkel malarz strzyżowski.

Synagoga jako dom modlitwy była w pełni użytkowana do jesieni 1939 r. Podczas 

II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali ją, urządzając wewnątrz magazyn urzą-

dzeń gospodarczych, a na jej podwórzu warsztaty naprawcze samochodów. Po zakoń-

czeniu wojny budynek został wyremontowany i przeznaczony na magazyn nawozów 

sztucznych oraz sklep paliw płynnych.

W  1961 r. planowano w  synagodze urządzić zakład gastronomiczny oraz ka-

wiarnię, jednak z tego zamiaru zrezygnowano. Decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki 

z dnia 5.06.1964 r. synagogę przekazano na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

W latach 1964-1966 została wyremontowana i równocześnie przebudowana według 

projektu inżyniera Czesława Białego. Główną, wysoką salę modlitewną podzielono na 

dwie kondygnacje, zbudowano wewnętrzną klatkę schodową, parter zaś podzielono 

na mniejsze pomieszczenia. 

Dewastacja w latach wojny oraz późniejsza przebudowa spowodowały, że z bo-

gatej polichromii zachował się jedynie fragment: w  kopule bimy Lewiatan, poniżej 

draperia oraz ornament roślinny w podłuczach arkad. Polichromia ta została zakon-

1 A.E. Kuropatnicki, Geographia albo dokładne opisanie królestwa Galicyi i  Lodomeryi, Przemyśl 

1786, s. 100.
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serwowana w  latach 1966-1967 przez artystów konserwatorów Sabinę Kozłowską 

i Bogusława Bałosa2.

W 2013 r. przeprowadzono we wnętrzu synagogi kolejny remont, pomalowano 

ściany na kolor żółty. Zlecono także prace przy konserwacji polichromii w bimie, które 

wykonali konserwatorzy dzieł sztuki Elżbieta Bakun i Piotr Bakun.

Opis polichromii

Do dnia dzisiejszego zachowała się jedynie dekoracja kopuły bimy oraz najbliż-

szego jej otoczenia. Z opisów i  fotografi i3 wiadomo, że cała powierzchnia wnętrza sy-

nagogi była zdobiona malowidłami. Jakie one były możemy przypuszczać, analizując 

tę niewielką część, która pozostała. Jest ona bardzo niejednorodna stylistycznie i praw-

dopodobnie chronologicznie. Taka też mogła być dekoracja całego wnętrza, malowa-

nego kilka razy od czasu powstania. Niektóre przedstawienia zapewne były jedynie 

poprawiane, inne całkiem przemalowane. Zmieniała się też kolorystyka malowideł.

Zachowaną do dziś dekorację można podzielić stylistycznie na cztery grupy:

1. W kopule bimy namalowany Lewiatan w formie długiej ryby zwiniętej w okrąg, 

ukazanej na tle spienionych wód (fot. nr 2).

2. Powierzchnia ścian pod kopułą, na których namalowana jest zawieszona na li-

stwie czerwona tkanina udrapowana i podzielona na 5 pól podłużnymi złotymi 

zwisami zakończonymi chwostami. Dołem tkanina ozdobiona jest złotymi frędz-

lami. W  polu powyżej tkaniny znajduje się barokowy ornament roślinny. Pole 

łuku oddziela od kopuły iluzjonistycznie namalowany pas gzymsów (fot. nr 6-12). 

3. Iluzjonistyczne w zamyśle żagle podpierające kopułę – trójkąty obramione żół-

tą obwódką – ze znajdującym się wewnątrz ornamentem roślinnym o  bardzo 

uproszczonej formie (fot. nr 10).

4. Ornamenty roślinne na podłuczach arkad, malowane płasko, schematycznie, ko-

lor obwiedziony czarnym konturem (fot. nr 3-4, 15-16).

Historia polichromii

Murowana synagoga wybudowana została w II połowie XVIII w. Prawdopodob-

nie od samego początku wnętrze było ozdobione malowidłami, które później były kil-

kakrotnie poprawiane i zmieniane. Obecnie zachowana jest tylko mała część dawnej 

2 Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków. Oddział w Rzeszowie, S. Kozłowska, B. Bałos, Sprawozdanie 

z przeprowadzonych prac konserwatorskich w zabytkowej bożnicy, Kraków 1967, (mps). 
3 Zachowała się fotografi a fragmentu wnętrza synagogi będąca obecnie w zbiorach Muzeum Samorządo-

wego Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, na której widać ornamenty rokokowe(?) oraz teksty. 

Widać również fragmenty dwóch fi larów podpierających bimę z dekoracją imitującą marmoryzację. 
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całości, ale na jej podstawie można próbować określić, ile razy bima i jej otoczenie było 

malowane oraz jakie były poszczególne kompozycje.

Malowidło I

Na podstawie wykonanych podczas ostatnich prac konserwatorskich odkrywek 

stwierdzono występowanie starszej dekoracji malarskiej. Jest ona zachowana w resztkach, 

a jej stan zachowania jest zły, jest mocno poprzecierana. Mimo tego, można z dużym 

prawdopodobieństwem opisać jej kompozycję. Na ścianach tarczowych była wymalowa-

na również draperia, ale inna w formie, bardziej wydłużona i kończąca się nieregularnie. 

Ponad łukiem arkady namalowany był szeroki iluzjonistyczny gzyms (fot. nr 21). Orna-

ment roślinny w kolorze ugrowym, znajdujący się w najwyższym punkcie tego pola mógł 

już wtedy stanowić część kompozycji. Namalowany w kopule Lewiatan w postaci ryby 

otoczony był wodami. W podłuczach arkad znajdowała się imitacja marmoryzacji (fot. 

nr 15). Kolorystyka pierwotnej polichromii opierała się na bieli, ugrach, umbrze, sienie, 

czerni. Było to malowidło wykonane na pobiale prawdopodobnie w technice tempery 

klejowej. Dekoracja ta może pochodzić z czasów budowy synagogi, z II połowy XVIII w.

Malowidło II

Następne malowanie odbyło się zapewne około połowy XIX w., gdyż do tego cza-

su malowidło pierwotne mogło być już dość zniszczone, albo mało czytelne z powodu 

zabrudzenia. Zmieniono wtedy dekorację na ścianach pod kopułą, draperię ugrowo-

-brązową i  brązowe tło zamieniono na czerwoną tkaninę zawieszoną na błękitnym 

tle. Przemalowano ornament roślinny znajdujący się ponad nią. Na pewno przemalo-

wano również malowidło w kopule, i zapewne wtedy zmieniono jego kolorystykę na 

niebiesko-brązową. 

Polichromia z tego okresu charakteryzowała się ładnymi, żywymi kolorami, i spo-

sobem malowania z wyrazistym światłocieniem, dającym iluzjonistyczny efekt, w któ-

rym miejsca z  blikami światła były bardzo plastyczne. Technika jaką się posłużono 

była prawdopodobnie klejowa.

Malowidło III

Ostatnie malowanie miało miejsce w latach dwudziestych i trzydziestych. Prze-

malowano wtedy całość polichromii, upraszczając formę i spłycając światłocień. Wy-

daje się, że ornamenty roślinne znajdujące się w podłuczach powstały właśnie w tym 

okresie na zamalowanej wtedy marmoryzacji. Zapewne z  tego też okresu pochodzi 

forma ornamentu znajdującego się w namalowanych żagielkach wspierających kopułę, 
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naśladująca barok. Do malowania użyto farb temperowych o  mocniejszym spoiwie 

klejowym (być może kazeinowym).

Konserwacja w 1966 r.

Poprzednie, udokumentowane4 prace konserwatorskie przy malowidłach z  bimy 

przeprowadzono w  1966 r. Wykonawcami byli artyści plastycy konserwatorzy mgr Sabi-

na Kozłowska i mgr Bogusław Bałos z Krakowa. W opisie stanu zachowania autorzy prac 

podkreślają bardzo zły stan zachowania obiektu. Poza silnymi zabrudzeniami powierzchni 

wymieniano jeszcze osypywanie się malowidła z powodu rozłożenia spoiwa klejowego oraz 

występowanie wielu pęcherzy pobiał od tynków i związanych z tym ubytków warstwy ma-

larskiej5. W trakcie prac wykonanych w 1966 r. po oczyszczeniu powierzchni, w pierwszej 

kolejności podklejono kazeiną odspojenia pobiał, a następnie utrwalono osypujące się farby 

również tym samym spoiwem. Miejsca ubytków uzupełniono pobiałą. Punktowania i rekon-

strukcje wykonano w większości kreską barwnikami odpornymi na wapno spoiwem kazeino-

wym6. (fot. nr 17, 18).

Stan zachowania i przyczyny zniszczeń

Dekoracja malarska przed rozpoczęciem prac w 2013 r. wykazywała duże znie-

kształcenia kolorystyczne w postaci silnego pociemnienia całości oraz zmian uzupeł-

nień warstwy malarskiej wykonanych w czasie poprzedniej konserwacji. Występowały 

również mechaniczne ubytki polichromii. Po prawie pięćdziesięciu latach od ostatniej 

konserwacji malowideł konieczne było ponowne przeprowadzenie prac konserwator-

skich i  restauratorskich, aby powstrzymać dalszy proces degradacji malowideł oraz 

przywrócić odpowiedni efekt estetyczny. 

Ocena stanu zachowania poszczególnych warstw: 

Podłoże – zaprawa prawdopodobnie wapienno-piaskowa. Widoczne były różnej 

długości nieregularne pęknięcia tynku, przechodzące przez pobiały i warstwę malar-

ską. Głównie na krawędziach łuków znajdowały się drobne ubytki tynków. Nie zaob-

serwowano większych odspojeń tynku. Zostały zlikwidowane w  czasie poprzedniej 

konserwacji i nie powstały nowe.

Pobiała – prawdopodobnie wapienno-klejowa w kolorze białym o różnej grubo-

ści. Zaobserwowano drobne pęknięcia pobiały w różnych częściach malowidła oraz jej 

odspojenia od tynków.

4 S. Kozłowska, B. Bałos, Sprawozdanie z przeprowadzonych.
5 Notatka odręczna autorów prac: Stan zachowania – Strzyżów 30.11.66 r., UOZ w Rzeszowie.
6 S. Kozłowska, B. Bałos, Sprawozdanie z przeprowadzonych.
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Warstwa malarska – była silnie zabrudzona i pociemniała. Występowały lokalne 

przebarwienia uzupełnień warstwy malarskiej w postaci ciemnych plam. Mechanicz-

ne ubytki i przetarcia do pobiały widoczne były na podłuczach arkad i  lokalnie we 

wnętrzu kopuły. Największe zniszczenia znajdowały się na ścianach nad fi larami. Ory-

ginalna warstwa malarska i uzupełnienia jej ubytków w wielu miejscach pudrowały się 

w wyniku degradacji zastosowanych spoiw.

Podczas oględzin i wstępnych badań malowidła stwierdzono występowanie zniekształ-

ceń kolorystycznych, polegających na zasadzie negatywu: tam, gdzie powinny być światła 

występowały ciemne podkreślenia. Takie pociemnienia występowały na łuskach ryby (fot. 

nr 24), iluzjonistycznym gzymsie, ornamencie barokowym (fot. nr 19), na guzach i chwo-

stach draperii (fot. nr 17). Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy namalowano te wzmoc-

nienia świateł, które tak mocno zmieniły się kolorystycznie. Prawdopodobnie pochodzą 

one z remontu w 1937 r., ale nie można wykluczyć, że niektóre z nich wykonano podczas 

prac w 1966 r. Farba jakiej użyto to prawdopodobnie tempera kazeinowa, w wielu miejscach 

jest twarda i dobrze sklejona z podłożem. Poza tym, malowidło przy poprzednich pracach 

było utrwalone kazeiną, co spowodowało konsolidację warstw i obecnie uniemożliwia cał-

kowite usunięcie tych przebarwień bez zniszczenia wcześniejszego malowidła.

Technika wykonania

1. Malowidło pierwotne z  końca XVIII w. wykonane zostało prawdopodobnie 

w technice tempery klejowej na pobiałce.

2. Malowidło z poł. XIX w. wykonano prawdopodobnie w technice klejowej.

3. Przemalowanie w latach 1929-1935 mogło zostać wykonane w technice klejówki 

lub mocniejszej tempery klejowej, być może kazeinowej7.

4. Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej wykonane w  czasie konserwacji 

w 1966 r. wykonano pigmentami suchymi mieszanymi ze spoiwem kazeinowym8.

5. Uzupełnienia ubytków warstwy malarskiej wykonane podczas konserwacji 

w 2013 r. wykonano suchymi pigmentami mieszanymi z 5% PAW9.

Cel oraz założenia konserwacji i restauracji

Zasadniczym celem prac było powstrzymanie dalszego procesu degradacji spoiwa 

warstwy malarskiej, uzupełnienie wszystkich ubytków oraz przywrócenie oryginalne-

7 Trudno to jednoznacznie stwierdzić, gdyż w czasie konserwacji w 1966 r. utrwalono pudrującą się po-

wierzchnię malowideł kazeiną. 
8 S. Kozłowska, B. Bałos, Sprawozdanie z przeprowadzonych……
9 Archiwum Urzędu Ochrony Zabytków. Oddział w Rzeszowie, E. Bakun, P. Bakun, Malowidła w bimie 

synagogi w Strzyżowie. Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich, Rzeszów 2013. 
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go kolorytu. Korzystając z dostępu do malowidła, założono również konieczność po-

wtórzenia wykonanych podczas poprzedniej konserwacji badań na obecność wcześ-

niejszych polichromii i ich ewentualnej weryfi kacji. 

Przebieg konserwacji i restauracji

Na wstępie, przed ustawieniem rusztowania, wykonano dokumentację fotogra-

fi czną stanu zachowania. Po ustawieniu rusztowania wykonano fotografi e fragmentów 

i zbliżeń polichromii. Wykonano pierwsze próby na oczyszczanie. Delikatnie omiata-

jąc pędzlem, usunięto pierwszy brud i kurz z powierzchni malowidła.

Na tak przygotowanej powierzchni wytypowano miejsca do zrobienia odkry-

wek sondażowych i stratygrafi cznych. Z powodu niejednolitej budowy chronologicz-

nej i braku podobnej ilości warstw w różnych miejscach, trudno było jednoznacznie 

stwierdzić ilość przebytych remontów i przemalowań. Wiadomo na pewno, że pod-

czas kolejnych przemalowań prace wykonywano na istniejących malowidłach, usu-

wając jedynie zniszczone i odpadające od podłoża fragmenty wcześniejszych warstw. 

Podczas konserwacji przeprowadzonej w 1966 r. wszystkie zachowane do tego czasu 

nawarstwienia poddano pieczołowitej konserwacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań odkrywkowych stwierdzono, że w prze-

szłości na ścianach wewnętrznych bimy istniał inny w formie rodzaj dekoracji malar-

skiej, prawdopodobnie podobny w treści, ale o innej kolorystyce, utrzymanej w ugro-

wo-brązowej tonacji (fot. nr 21, 22).

Podobnie było również na podłuczach arkad, gdyż tam, pod schematycznym or-

namentem roślinnym znaleziono marmoryzację utrzymaną podobnie jak w pozosta-

łych partiach w ugrowo-brązowej tonacji (fot. nr 15).

Ponieważ malowidło pierwotne jest źle zachowane, niekompletne i mocno znisz-

czone postanowiono je jedynie udokumentować, nie odsłaniać nawet fragmentów. 

Jako widoczną pozostawić warstwę pochodzącą z  ostatniego malowania, mimo jej 

niespójności stylistycznej. Odkrywki fragmentów warstwy wcześniejszej udokumen-

towano na fotografi ach, zabezpieczono roztworem ok. 3% Paraloidu B-72 w acetonie 

i zamalowano. 

Powierzchnię malowidła oczyszczono dokładnie z kurzu i brudu (fot. nr 5). Wiele 

miejsc mocno pudrujących się oczyszczano bardzo ostrożnie. Po tym zabiegu uwydat-

niły się różnice pomiędzy warstwą malarską oryginalną, a rekonstrukcjami i punkto-

waniem wykonanym w 1966 r. Prace z tego okresu zostały przeprowadzone poprawnie 

technicznie, zgodnie z ówczesną wiedzą i dostępnymi w tym czasie materiałami. Prace 

restauratorskie również wykonane zostały zgodnie ze sztuką. Jednakże niektóre bar-
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dzo starannie wykonane uzupełnienia warstwy malarskiej były dużo ciemniejsze. Być 

może wykonane zostały pigmentami nieodpornymi na działanie światła, albo wyko-

nano je do lekko zabrudzonej powierzchni10. 

Po doczyszczeniu powierzchni stwierdzono również występowanie zniekształceń 

kolorystycznych, polegających na odwróceniu światłocienia: tam, gdzie powinny być 

światła występowały ciemne podkreślenia. Takie pociemniałe wzmocnienia świateł 

występują na elementach dekoracyjnych wewnątrz sklepienia. Ponieważ w czasie kon-

serwacji przeprowadzonej w latach sześćdziesiątych użyto podobnych materiałów, ja-

kie zapewne zastosowano podczas przemalowania polichromii w latach trzydziestych 

XX w., trudne jest stwierdzenie, w którym momencie je wykonano. Technika jakiej 

użyto, prawdopodobnie kazeinowa, powoduje, że w wielu miejscach, np. na frędzlach, 

chwostach, ozdobnych guzach i ornamentach, łuskach ryby niemożliwe jest usunię-

cie tych pociemnień, bez zniszczenia zamalowanego malowidła. Te pociemniałe pod-

kreślenia udało się usunąć w sposób mechaniczny jedynie z ornamentu roślinnego, 

na którym przemalowanie położono na grubej warstwie świateł i spoiwo z farby nie 

zdołało go przesycić. Odsłonięto tam jasnożółty kolor, a wszystkie inne pociemniałe 

poprawki pozostawiono.

Następnie wykonano zabiegi techniczne polegające na podklejeniu odspaja-

jących się warstw zapraw, stosując dyspersję akrylową Primal AC-33. Pogłębiono 

również niektóre pęknięcia, podklejono luźne brzegi i założono warstwowo zapra-

wę wapienno-piaskową. W miejscach ubytków zaprawy oraz na nowych kitach za-

łożono zmodyfi kowaną pobiałkę wapienną. Całość utrwalono, stosując około 3% 

roztwór Paraloidu B-72 w acetonie. Zabieg przeprowadzono, rozpylając żywicę na 

powierzchnię malowidła.

Następnie uzupełniono ubytki warstwy malarskiej, stosując różne metody uzu-

pełnień: kreskę, lawowanie plamą barwną, punktowania naśladowcze, w  zależno-

ści od miejsca występowania ubytku oraz jego charakteru (zupełny brak koloru lub 

przetarcie powierzchni). Farby wykonano na bazie suchych pigmentów mieszanych 

z około 5% PAW.

10 Mogło tak się stać w przypadku silnego pudrowania się malowidła i zbyt dużych strat podczas jego 

oczyszczania. Wtedy po bardzo delikatnym usunięciu jedynie powierzchniowego brudu najpierw utrwala 

się malowidło, a potem doczyszcza dokładniej. Część zanieczyszczeń pozostaje utrwalona razem z pig-

mentami, ale w takim przypadku zgodnie z zasadą primum non nocere niedoczyszczenie nie jest błędem.
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Podsumowanie

Z całej niegdyś bogatej dekoracji wnętrza synagogi zachował się do dziś niewielki jej wy-

cinek. Zadaniem prowadzących prace, oprócz wykonania zabiegów konserwatorsko-restaura-

torskich mających na celu zatrzymanie procesu degradacji malowidła oraz przywrócenie walo-

rów estetycznych, było zdobycie maksymalnej ilości informacji o historii malowania synagogi. 

Nie zajmowano się symboliką ani ikonografi ą samych dekoracji, jak również nie studiowano 

dogłębnie historii samej synagogi. Skupiono się jedynie na kompozycji, technice i technologii 

poprzednich malowań i poprawek malowideł.

Takie podejście umożliwiły prawidłowo przeprowadzone w 1966 r. prace konserwator-

skie, zgodne z ówczesnym stanem wiedzy, podczas których zachowano wszystkie nawarstwie-

nia. Zaobserwowane zmiany kolorystyczne uzupełnień ubytków z  tego okresu poprawiono, 

w niektórych miejscach usunięto, w pozostałych pozostawiono, aby nie spowodować ubytków 

substancji zabytkowej. 

Wykonane wcześniej, w latach trzydziestych, podkreślenia świateł oraz niektóre przema-

lowania zmieniły swój walor: stały się ciemniejsze i  bardziej żółte. Ponieważ w  wielu miej-

scach są już na trwałe związane z podłożem postanowiono je zostawić. Są świadectwem epoki, 

pewnych materiałów i spoiw, których wtedy używano. Są one rozłożone równomiernie na po-

wierzchni malowideł, w związku z tym mało widoczne i nie zakłócają odbioru estetycznego.

Dużym problemem konserwatorskim było końcowe opracowanie całej powierzchni po-

lichromii. Różne technologicznie fragmenty pochodzące z  XIX w., lat trzydziestych XX w., 

i konserwacji z 1966 r. inaczej reagowały na utrwalenie. Miejsca bardziej sklejone wybłyszczały 

się, miejsca pudrujące się pozostawały mniej lub bardziej matowe. W tych warunkach koniecz-

ne było, podczas wykonywania uzupełnień ubytków warstwy malarskiej, stałe kontrolowanie 

połysku powierzchni, aby uzyskać pożądany efekt. 

Malowidła w bimie, które przetrwały do naszych czasów, pieczołowicie zakonserwowane 

dwukrotnie: w 1966 i 2013 roku, będą stale przypominać o przeszłości tej zabytkowej budowli.

Conservation and restauration of paintings in the bimah 

of the Strzyżów synagogue

Before 1940 the Jewish community constituted 50% of the entire population of Strzyżów. 

Because of this research of religious architecture (synagogue) supplements our knowledge of 

this area. Built in the 1700s the synagogue is the only building which had been used by the 

Jewish population of Strzyżów and survived the World War II. Th e author presents the history 

of the building related to its conservation during the interwar period and aft er WWII. She per-

forms a detailed analysis of conservation works carried out in 2013.

Synagogue, Jews from Strzyżów, polychrome, conservation
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Fot. 1. Synagoga w Strzyżowie. Wnętrze bimy przed konserwacją.  Fot. E. Bakun.

Fot. 2. Synagoga w Strzyżowie. Zbliżenie na przedstawienie Lewiatana przed konserwacją.  

Fot. E. Bakun.
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Fot. 3. Synagoga w Strzyżowie. Podłucze od strony wschodniej przed konserwacją. 
Fot. E. Bakun.

Fot. 4. Synagoga w Strzyżowie. Podłucze przed konserwacją.  Fot. E. Bakun.
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Fot. 5. Synagoga w Strzyżowie. Ściana zachodnia w trakcie oczyszczania z kurzu i brudu 

(lewa strona po oczyszczeniu).  Fot. E. Bakun.

Fot. 6. Synagoga w Strzyżowie. Ściana zachodnia po przeprowadzeniu prac.  Fot. E. Bakun.
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Fot. 7. Synagoga w Strzyżowie. Ściana północna w trakcie oczyszczania 

z powierzchniowych zabrudzeń.  Fot. E. Bakun.

Fot. 8. Synagoga w Strzyżowie. Ściana północna po przeprowadzeniu prac.  Fot. E. Bakun.
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Fot. 9. Synagoga w Strzyżowie. Ściana wschodnia w trakcie oczyszczania 

z powierzchniowych zabrudzeń.  Fot. E. Bakun.

Fot. 10. Synagoga w Strzyżowie. Ściana wschodnia po przeprowadzeniu prac.  Fot. E. Bakun.
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Fot. 11. Synagoga w Strzyżowie. Ściana południowa w trakcie oczyszczania 

z powierzchniowych zabrudzeń.  Fot. E. Bakun.

Fot. 12. Synagoga w Strzyżowie. Ściana południowa po przeprowadzeniu prac.  Fot. E. Bakun.



111

Konserwacja i restauracja malowideł...Konserwacja i restauracja malowideł...j j

Fot. 13. Synagoga w Strzyżowie. Malowidło w kopule przed konserwacją i restauracją, 

przedstawienie Lewiatana otoczonego spienionymi wodami.  Fot. E. Bakun.

Fot. 14. Synagoga w Strzyżowie. Malowidło w kopule po przeprowadzeniu prac.  Fot. E. Bakun.



112

Elżbieta BakunElżbieta Bakun

F
o

t. 1
5

. Syn
ago

ga w
 Strzyżo

w
ie. O

rn
am

en
t ro

ślin
n

y n
a 

p
o

d
łu

czu
 ark

ad
y, w

 d
o

ln
ej części w

id
o

czn
a jest o

d
k

ryw
k

a 

d
o

 w
arstw

y o
rygin

aln
ej, o

d
sło

n
ięta zo

stała m
arm

o
ryzacja 

w
 to

n
acji u

gro
w

o
-b

rązo
w

ej.  F
ot. E

. B
aku

n
.

F
o

t. 1
6

. Syn
ago

ga w
 Strzyżo

w
ie. F

ragm
en

t łu
k

u
, w

 k
tó

rym
 

o
d

sło
n

ięto
 fragm

en
t m

arm
o

ryzacji, p
o

 p
rzep

ro
w

ad
zen

iu
 p

rac 

k
o

n
serw

ato
rsk

ich
, zab

ezp
ieczen

iu
 o

rygin
ału

 i w
yk

o
n

an
iu

 p
rac 

restau
rato

rsk
ich

.  F
ot. E

. B
aku

n
.



113

Konserwacja i restauracja malowideł...Konserwacja i restauracja malowideł...j j

Fot. 17. Synagoga w Strzyżowie. Fragment draperii z chwostem i frędzlami przed 

konserwacją, widoczne jest punktowanie kreską wykonane podczas konserwacji w roku 1966. 
Fot. E. Bakun.

Fot. 18. Synagoga w Strzyżowie. Inny fragment draperii po oczyszczeniu.  Fot. E. Bakun.
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Fot. 19. Synagoga w Strzyżowie. Ornament roślinny w trakcie oczyszczania, widoczne są 

pociemniałe podkreślenia świateł.  Fot. E. Bakun.

Fot. 20. Synagoga w Strzyżowie. Zbliżenie na fragment iluzjonistycznego gzymsu, widoczne 

przebarwienia i pociemnienia wcześniejszych punktowań.  Fot. E. Bakun.
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Fot. 21. Synagoga w Strzyżowie. Fragment przy narożniku, w odkrywkach widać warstwę 

malarską pierwotną: inny układ (prawdopodobnie) draperii, iluzjonistyczny gzyms 

namalowany ponad łukiem w ugrowo-brązowej kolorystyce.  Fot. E. Bakun.

Fot. 22. Synagoga w Strzyżowie. Zbliżenie na południowo-wschodni narożnik, widoczne 

liczne zniszczenia i ubytki warstwy malarskiej.  Fot. E. Bakun.
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Fot. 23. Synagoga w Strzyżowie. Zbliżenie na głowę Lewiatana przed konserwacją 

i restauracją.  Fot. E. Bakun.

Fot. 24. Synagoga w Strzyżowie. Zbliżenie ciała Lewiatana przed konserwacją i restauracją, 

widać pociemniałe podkreślenia świateł.  Fot. E. Bakun.


