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WSTĘP I STAN BADAŃ
„Kościół roŜnowicki to jeden z podręcznikowych przykładów imitacji
w drewnie, ambitnych rozwiązań, podejmowanych z barokowych
wzorców architektury monumentalnej, przezwycięŜających prostotę
narzuconą przez właściwości budulca. To ambitne a zarazem unikatowe
dąŜenie,

właściwie

niespotykane

w

budownictwie

drewnianych

kościołów gdzie indziej w Europie, stanowią klasyczne odbicie nurtów
sarmackich w polskim baroku.”
Marian Kornecki1

Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła i św. Anny
w RoŜnowicach, do 1945 r. Rozembarku (gmina Biecz, powiat Gorlice,
woj. małopolskie), wzniesiony został w roku 1764 przez proboszcza
Pawła Głodkowskiego nakładem własnym, na miejscu starszego.
Zniszczony został częściowo przez poŜar 4 sierpnia 1992 r.
Kościół orientowany, usytuowany został na splantowanym pagórku
stanowiącym najniŜszy element stoku wzgórz otaczających od strony
południowej dolinę, wzdłuŜ której rozciąga się wieś RoŜnowice. Obiekt
ten przy skromnym ukształtowaniu bryły, jak pisał Stanisław
Tomkiewicz,

zbliŜonej

do

„…typu

kościołów

drewnianych

dawniejszych, których ta okolica znaczną przedstawia ilość”, posiada
interesujące wnętrze, będące dobrym przykładem późnobarokowej,
drewnianej architektury, a projekt jego wnętrza musiał być wykonany
przez nieznanego z nazwiska architekta2.

1

Ks. Pachowicz W., RoŜnowice. Szkice z dziejów parafii, Rzepiennik Suchy 2002,
s. 85-86.
2
Tomkiewicz S., Trzechnawowy kościół drewniany barokowy w Rozembarku,
Sprawozdanie Komisji Historii Sztuki PAU 1896 r., t.V, s. LXXXVI – VII.
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Celem niniejszej pracy jest próba stworzenia monografii powyŜszego
obiektu, znaczącego przykładu drewnianego budownictwa sakralnego,
zarówno w sensie wartości architektonicznych, jak i artystycznych, oraz
programu

ikonograficznego

wnętrza

w

kontekście

przemian

historycznych.
Zarówno dane archiwalne odnośnie kościoła, jak i opracowania są
niezwykle skromne. Najstarsze wzmianki o kościele znajdują się
w „Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis” Jana Długosza3. Cenne
wiadomości

zawiera

równieŜ

Liber

Continens

Consignationem

Sacerdotum in Parochia Rozembark 4.
Kościół roŜnowicki dosyć wcześnie stał się przedmiotem badań
historyków sztuki i konserwatorów zabytków. JuŜ 9 lutego 1893 r. na
posiedzeniu komisji Historii Sztuki PAU w Krakowie Stanisław
Tomkiewicz podkreślił jego szczególne walory bryły architektonicznej
i wnętrza5. W tym czasie Tadeusz Stryjeński wykonał rysunki i pomiary
kościoła6,

które

pozwalały

stwierdzić,

jakie

zmiany

zostały

wprowadzone w projekcie podczas restauracji dokonanej przed 1900 r.
Równocześnie

umoŜliwiłyby

one

w

przyszłości

przywrócenie

kościołowi jego pierwotnego, w głównej mierze zewnętrznego kształtu.
Stanisław Tomkiewicz zwrócił teŜ uwagę na polichromię kościoła
o motywach architektoniczno-ornamentalnych i floralnych. „Dekoracyja
malarska wnętrza, jak pisał, równieŜ z pierwotnego planu wynikła.
Jest

konsekwentnie

architektonicznie

przeprowadzona,

odznacza

wszystkie gzymsy i fryzy, zdobi płaszczyznę ścian i sufitu sklepistego,

3

Długosz J., Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, Kraków 1865, t.III,
s. 201, 465.
4
Liber Continens Consignationem Sacerdotum in Parochia Rozembark, Archiwum
Parafialne, rkp.
5
Tomkiewicz S., op.cit., s. LXXXVI – VII.
6
TamŜe, s. 286, 287, 288. W dokumentacji fotograficznej pracy nr 1, 2, 3.
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składa się z wieńców, festonów, liści i kwiatów, a trzyma się w kolorach
bladych, harmonijnych na tle białym. Technika jak się zdaje tempera”7.
W 1968r. mgr inŜ. arch. Stanisław Szczęk dokonał inwentaryzacji
architektonicznej kościoła, zwracając uwagę na jego (kościoła czy
inwentaryzacji)

lokalizację,

precyzyjne

określenie

detali

architektonicznych, stan zachowania i stan techniczny8.
W latach siedemdziesiątych XX w. przeprowadzono liczne wizytacje
konserwatorskie, a Ryszard Brykowski prowadził indywidualne badania
naukowe kościoła od strony historyczno-stylowej. Uwzględniając opis
kościoła sporządzony przed 1900 r. przez Stanisława Tomkiewicza
i

rysunki

Tadeusza

Stryjeńskiego,

domagał

się

przywrócenia

pierwotnego wyglądu zewnętrznego i wnętrza kościoła, który został
zmieniony w wyniku prac remontowych, wykonywanych pod koniec
XIX i początkiem XX w.9
Wynikiem przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich
we wnętrzu kościoła przez zespół konserwatorów zabytków pod
kierownictwem Teresy śurkowskiej w 1971 r. była obszerna
dokumentacja wraz z materiałem ilustracyjnym10. Badania te dotyczyły
powierzchni ścian i sufitów, naw, prezbiterium oraz zakrystii
i skarbczyka.
W 1987 r. na zlecenie Biura Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie
została wydana publikacja pod redakcją Barbary Tondos „Teka
Konserwatorska. Polska Południowo-wschodnia”. Informowała ona
o pracach remontowych i renowacyjnych w kościele roŜnowickim

7

TamŜe, s. 288.
TamŜe, s. 3.
9
Brykowski R., Uwagi do prac remontowych przy drewnianym kościele
parafialnym p.w. Św. Andrzeja w RoŜnowicach, mnp, Archiwum PSOZ Nowy
Sącz, s. 2.
10
TamŜe, s. 1-3.
8
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przeprowadzonych

w

latach

1970-1975

ze

szczególnym

uwzględnieniem polichromii.
Wzmianki o kościele w RoŜnowicach znalazły się w ksiąŜce
Ryszarda Brykowskiego i Mariana Korneckiego pt.: „Drewniane
kościoły

w

Małopolsce

Południowej”,

wydanej

w

1984

r.

w Warszawie. Znalazło się tutaj stwierdzenie prof. Mariana
Korneckiego potwierdzające unikatowość wnętrza kościoła: „Twórca
roŜnowickiego kościoła połoŜył szczególny nacisk na stylowy detal
architektoniczny, stosując stylizowane kolumny dorycko-toskańskie,
o wydatnym belkowaniu, wspierające łuki arkad międzynawowych.
Kubatura wnętrza została zręcznie poszerzona o część przestrzeni
strychowej, przez wprowadzenie w nią wysokiego, pozornego
sklepienia kolebkowego.”11.
O kościele w RoŜnowicach wspominały równieŜ publikacje księdza
Władysława Pachowicza. W pierwszej zatytułowanej „Ksiądz Łukasz
Forystek”, wydanej w Tarnowie w 1992 r., autor oprócz biografii
miejscowego proboszcza opisuje jego dokonania dla kościoła. Druga
z jego ksiąŜek, wydana w 2002 r., to „RoŜnowice. Szkice z dziejów
Parafii”. Autor szczegółowo przedstawia historię parafii RoŜnowice
i kościoła oraz - bardzo pobieŜnie – jego architekturę i wyposaŜenie.
NaleŜy zwrócić takŜe uwagę na opracowania dotyczące architektury
drewnianej

Polski

południowo-wschodniej.

Chodzi

tu

m.in.

o publikacje: W. Krassowskiego „Architektura drewniana w Polsce”,
[Warszawa 1961], T. Chrzanowskiego i M. Korneckiego „Sztuka Ziemi
Krakowskiej” [Kraków 1982], M. Korneckiego „Sztuka sakralna”
[Kraków 1993] i tegoŜ autora „Kościoły drewniane w Małopolsce.
Zagadnienia uwarunkowań oraz systematyki typów i form architektury
11

Brykowski R., Kornecki M., Drewniane Kościoły w Małopolsce Południowej,
Warszawa, 1984, s. 59.
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(od Średniowiecza do XX w.)” [Warszawa 1991], S. Markowskiego,
„PejzaŜ Święty. Polskie kościoły drewniane” [Kraków 1998], A. Witko,
„Drewniane kościoły skarbem kościoła”, [w:] W obronie kościołów
i cerkwi drewnianych” [Rzeszów 2000], „Szlak architektury drewnianej.
Małopolska” [Kraków 2005].
Uwzględniono teŜ publikacje o charakterze encyklopedycznym
(F. Gryglewicz, Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [Lublin 1995]), słownikowym
(Hall’s Dictionary of Subjects and Symbols in Art [London 1989]
W. Kopaliński, Słownik symboli [Warszawa 1990]).
Rozdział pierwszy niniejszej pracy dotyczy historii parafii i kościoła.
W drugim rozdziale omówione zostały problemy architektury kościoła,
a w kolejnym opisano wyposaŜenie i wystrój wnętrza wraz ze
zmianami, jakie zachodziły w nim w ciągu stuleci. Rozdział czwarty
dotyczy

wybranych

wątków

ikonograficznych

ołtarzy.

Ostatni, piąty rozdział zawiera krótki opis historii sakralnego
budownictwa drewnianego regionu, od początku XVI do końca XVIII
w., który stanowi tło do prezentacji omawianego przeze mnie kościoła.
W pracy uwzględniono następujące metody: badań archiwalnych,
autopsji

i

dokumentacji

obiektu,

jego

analizy

stylistycznej

i porównawczej oraz rozwaŜania na temat ikonografii wnętrza.
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Rozdział I
Historia parafii i kościoła
Wieś i parafia RoŜnowice znajduje się ok. 7 km na zachód
od miasteczka Biecz. Do parafii, oprócz RoŜnowic, naleŜą 3 wioski:
Racławice, Sitnica i Bugaj, który był przysiółkiem RoŜnowic,
a wydzielony został w XIX w. Parafia RoŜnowice graniczy z 7 innymi
parafiami: od wschodu z Binarową, od południa z Kwiatonowicami
i Moszczenicą, od zachodu z Turzą i Rzepiennikiem Suchym, od
północy z Olszynami i Ołpinami. W przeszłości dawny Rozembark
naleŜał

do

województwa

krakowskiego

a

podlegał

Starostwu

przez

osadników

Grodowemu w Bieczu.
Prawdopodobnie
niemieckich,

o

wieś

czym

została

świadczą

załoŜona
liczne

nazwiska

pochodzenia

niemieckiego, takie jak: Olbrych, Ryznar, Firszt, Hycnar, poza tym
znaczna część mniejszości niemieckiej od dawna zamieszkiwała miasto
Biecz. Niektórzy historycy twierdzą, Ŝe osada powstała w pobliŜu
zamku, który mógł mieć nazwę pochodzenia niemieckiego, ale jest to
mało prawdopodobne, gdyŜ na jego ślady do dziś nie natrafiono. Nazwa
Rozembark wywodzi się prawdopodobnie z duŜej ilości krzewów róŜ,
które rosły na tych terenach. Jan Długosz w swej kronice pisał, Ŝe król
czeski i polski Wacław oddał biskupowi krakowskiemu zamek i miasto
Biecz wraz z wsią Rozenberg i całym powiatem za wieś Kamienicę nad
Dunajcem, na której miejscu załoŜył Nowy Sącz12. Przywilej wydany

12

Długosz J., Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. III, Kraków 1865,
s. 467.
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przez Wacława w roku 1303, dotyczący zamiany Kamienicy na Biecz,
nie wymienia Rozembarku i jest znany tylko z opisu.
W XIII w. w sąsiedztwie Turzy istniała druga wieś z okresu
średniowiecza, na pewno na prawie polskim o nazwie Nemsyno lub
Nemscino, na której gruntach w I połowie XIV w. połoŜone były dwie
wsie: Rzepiennik Suchy oraz Rosumberk, który, sądząc po nazwie, bez
wątpienia załoŜony był przez osadnika przybyłego z zachodu lub
z udziałem elementu niemieckiego.
Pierwsza wiadomość o Rozembarku znajduje się w przywileju
Kazimierza Wielkiego z roku 1354. W dokumencie tym napisano, Ŝe
Rozembark wraz z kilkoma innymi miejscowościami przechodzi
w posiadanie biskupów krakowskich. Jest wielce prawdopodobne,
Ŝe w Rozembarku pozostającym pod władaniem biskupów krakowskich
mógł być kościół. Parafia powstała za czasów biskupa Jana Muskaty,
który miał prawo obsadzać proboszcza. W 1354 roku Rozembark wrócił
w posiadanie króla, a biskupi mieli jedynie prawo patronatu13. W 1390
r. sołtysem w Rozembarku był Stiborius14. W 1429 r. w dokumentach
występuje Jan de Rosumbark15. Jednymi z pierwszych bernardynów
w Polsce byli Franciszek Rosembarski i Bernardyn z Biecza. Byli to
studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy pod wpływem kazań Jana
Kapistrana porzucili swoje zajęcia i wybrali Ŝycie zakonne. Pierwszym,
odnotowanym w 1415 r., proboszczem w Rozembarku był Filip
Clendmist z Sącza. Proboszcz ten ofiarował na wyposaŜenie ołtarza pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym
w Bieczu 30 grzywien16. Kościoły, rozembarski i biecki, połączyła

13

TamŜe, s. 485.
Tomkiewicz S., Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, Nakładem
Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej MCM, t.I, s. 285.
15
TamŜe, s. 285
16
Bujak F., Materiały do historii miasta Biecza (1361-1632), Kraków 1914, s. 6.
14
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osoba księdza Filipa Clendmista. Dwieście lat później nastąpiła reforma
kardynała Radziwiłła, której skutkiem było zorganizowanie kolegium
księŜy mansjonariuszy w Bieczu i przyznanie kaznodziei bieckiemu
parafii Rozembark jako uposaŜenia. Drugim wybitnym proboszczem
w Rozembarku był Andrzej z Kokorzyna, który posiadał tytuł profesora
Uniwersytetu Jagiellońskiego i archidiakona17.
W 1601 r. proboszczem rozembarskim został ks. Piotr Zielonacki,
którego staraniom Biecz zawdzięcza osiedlenie się Ojców Reformatów
w 1624 r. Oprócz tego Zielonacki, za zgodą biskupa Marcina
Szyszkowskiego, oddał im kościół św. Jakuba Apostoła. Nakłonił on
radę miejską, aby odstąpiła zakonnikom część gruntu koło kościoła na
budowę klasztoru. Ks. Zielonacki oprócz sprowadzenia zakonników do
Biecza dawał liczne datki na utrzymanie róŜnych instytucji.
Jego następcą był Seweryn śywiecki, który załoŜył Bractwo
Św. Anny w Rozembarku w 1636 r. Pod jego opieką instytucja ta
bardzo się rozwinęła, zyskując coraz większą liczbę członków
w parafii18.
W 1764 r. wzniesiony został nowy kościół, którego budowniczym
był ks. Paweł Głodkowski. Funkcję proboszcza w Rozembarku pełnił od
roku 1756 do 1774. Początek jego probostwa przypadł na okres trudny
dla parafii i całego starostwa libuskiego, kiedy to wzrost pańszczyzny
oraz odebranie przez dwór łąk i innych gruntów gromadzkich były
powodem powstania chłopskiego w całym starostwie libuskim, w tym
takŜe i w Rozembarku. Gromady wybrały pięciu przywódców, których
wysłano do Warszawy. PoniewaŜ nie przyniosło to Ŝadnych rezultatów,
chłopi w latach 1755-1758 wstrzymali pańszczyznę i usunęli płoty

17

Tomkiewicz S., op.cit., s. 286.
Ks. Pachowicz W., Bractwo św. Anny w Rozembarku, Rozprawa magisterska,
mnp, Kraków 1953, s 1.

18
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z tych pól plebańskich i dworskich, które zostały im zabrane.
W czerwcu, lipcu i sierpniu 1757 r. odbyła się egzekucja wojskowa pod
dowództwem kapitana Koziczkowskiego, który dowodził oddziałem
sześćdziesięciu

Ŝołnierzy.

Jednak

tłum

pięciuset

uzbrojonych

w przeróŜny sposób chłopów otoczył Ŝołnierzy zakwaterowanych
w karczmie i dworze rozembarskim, zmuszając ich do opuszczenia wsi.
Dnia 1 grudnia 1758 r. zjechał sąd komisarski wraz z eskortą wojskową.
Następnie rozpatrzył sprawę, wydając surowy wyrok. Gromada musiała
zapłacić 29 445 zł ratami, w ciągu czterech lat tytułem odszkodowania
za nieodrabianie pańszczyzny. Przywódców ruchu: Jakuba Fugla,
Adama Fika, Kazimierza Bryndala, Marcina Zawilińskiego skazano na
karę

śmierci19.

Tak

więc

początki

proboszczowania

księdza

Gołkowskiego w Rozembarku były bardzo trudne, gdyŜ pretensje
parafian skierowane były takŜe do proboszcza, który był zamieszany
w tę sprawę. Oprócz tego stary kościół stawał się powoli za ciasny dla
szybko rozwijającej się parafii. Została więc podjęta decyzja o budowie
nowego kościoła, który ks. Gołkowski wybudował w 1764 r. nakładem
głównie własnych środków. Po śmierci proboszcza w 1774 r. prace nad
wystrojem wnętrza nowej świątyni przypadły w udziale jego następcy,
ks. Józefowi Kantemu Wiśniowskiemu, doktorowi filozofii na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Funkcję proboszcza pełnił w Rozembarku
w latach 1776–1800. Był to ostatni kaznodzieja biecki, gdyŜ po
pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Rozembark dostał się pod zabór
austriacki. Bractwa kościelne zostały rozwiązane. W Rozembarku stało
się to dnia 25 listopada 1784 r., gdyŜ wówczas sprzedano na licytacji
część dobytku, a zapłatę wraz z pieniędzmi z kasy kościelnej zabrano do

19

Frańćić M., Powstanie chłopskie w starostwie libuskim i sąsiednich
królewszczyznach w połowie XVIII w., Kwartalnik Historyczny LXI nr 2,
Warszawa 1954, s. 130-164.

12
kasy religijnej. Z kościoła zabrano teŜ kielichy i monstrancje. Jednym
z najbardziej zasłuŜonych proboszczów, a zarazem następcą ks.
Wiśniowskiego, zmarłego w 1800 r., był ks. Tadeusz Chaliński, który
funkcję tę sprawował w latach 1803-1838. Zastał on parafię zaniedbaną,
nie było teŜ plebanii, rozebranej przez jego poprzednika w 1802 r.,
celem wybudowania nowej. Ks. Chaliński pisał: „Pleban przymuszony
jest mieszkać z czeladzią a organista w szpitaliku”20. Kościół parafialny
po grabieŜy, dokonanej z polecenia cesarza, pozbawiony był wszystkich
kosztowności, a stan jego był bardzo zły. Własnym kosztem ks.
proboszcz Chaliński wybudował drewnianą plebanię, organistówkę oraz
dom dla biednych21, odnowił i przykrył nowymi gontami kościół, oraz
wyposaŜył go w nowe naczynia i szaty liturgiczne22, tym razem
mosięŜne, Ŝeby uniknąć konfiskaty. W 1807 r. ks. Chaliński sprawił
sześć duŜych lichtarzy mosięŜnych w stylu empire. Na kaŜdym z nich
widniał napis: „Sex aequalia disavit cultui divino Thaddeus Chaliński
presbyter A.D.1807”. Oprócz tego ozdobił parafię pięcioma figurami
przydroŜnymi, wyrzeźbionymi z kamienia, stojącymi na wysokich
postumentach. Przy drodze pod kościołem umieścił figurę św. Tadeusza
Apostoła, przy rozwidleniu dróg do Rzepiennika Suchego i Sitnicy
św. Michała Archanioła, na początku Sitnicy św. Marii Magdaleny,
w Sitnicy św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus, piątą - figurę Matki Boskiej
z Dzieciątkiem - w Rozembarku, na tzw. „Pastewniku”23. Ks. Chaliński
zapraszał teŜ do parafii rzemieślników, którzy wykonywali dla kościoła

20

Ks. Chaliński T., Specyfikacya wszelkich realności i Praw do kościoła
rozembarskiego, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, rks, s. 1.
21
Ks. Skłudziński P., Akta wizytacji dziekańskich, Archiwum Diecezjalne
w Przemyślu, rękopis, 1834, s. 32.
22
TamŜe, s. 33.
23
Ks. Pachowicz W., RoŜnowice. Szkice z dziejów parafii, Rzepiennik Suchy 2002,
s. 76.
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róŜne prace. Jednym z nich był Marcin Olszewski, który odlewał
dzwony.
Jeden z nich odlał w 1822 r. dla kościoła w Siedliskach,
o sygnaturze: „Me fecit Martinus Olszewski A.D.1822”24, drugi w roku
1828 do kościoła w Rozembarku. Za

staraniem ks. Chalińskiego

sprowadzono relikwie św. Anny, prawdopodobnie z początkiem 1823 r.,
wraz z dokumentem potwierdzającym ich autentyczność, które nie
zachowały

się

do

dnia

dzisiejszego25.

Ks.

Chaliński

zmarł

w Rozembarku 9 lutego 1838 r. po 35-letnim pobycie w parafii.
Dnia 10 czerwca 1850 r. został konsekrowany kościół, a konsekracji
dokonał ordynariusz przemyski, ks. bp Franciszek Wierzchleyski.
Uroczystość odbyła się podczas wizyty kanoniczej, a brało w niej udział
osiemnastu kapłanów26.
W dniu 20 lipca 1909 r. probostwo objął ks. Łukasz Forystek27. Był
on proboszczem w Rozembarku aŜ 55 lat. Jego proboszczowanie
przypadło na okres szczególnie cięŜki dla parafii, na czasy dwóch wojen
światowych. Ks. Forystek na początku swojej pracy przykrył kościół
blachą, o czym pisał w swym pamiętniku: „Kościół ten cały drewniany
był przedtem pokryty i obity gontami, co się parafianom nie nadawało,
dla ciągłych naprawek”28. W 1912 r. wyrzeźbione zostały nowe stacje
drogi

krzyŜowej

przez

miejscowego

artystę

Jana

Wszołka29.

W bocznym ołtarzu Matki BoŜej jako zasłonę ks. Forystek umieścił
obraz Św. Antoniego Padewskiego, wykonany w Monachium według
24

Tomkiewicz S., Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, Nakładem
Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej MCM, t.I, s. 160.
25
Ks. Pachowicz W., Bractwo św. Anny w Rozembarku, Rozprawa magisterska,
mnp, Kraków 1953, s. 146.
26
Liber Continens Consignationem Sacerdotum in Parochia Rozembark, s. 3.
27
Ks. Pachowicz W., Ksiądz Łukasz Forystek, Wydawnictwo Comdruk, Tarnów
1992, s. 15.
28
Liber Continens …, s. 15.
29
Ks. Pachowicz W., op.cit., s. 16.
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kopii obrazu Murilla30. W 1912 r. sprawił dwa ornaty: czerwony
z wizerunkiem Dobrego Pasterza i biały do codziennego uŜytku.
W następnym roku odnowiona została duŜa monstrancja i sprawiono na
nią futerał, w tym takŜe roku odrestaurowany został pacyfikał
z relikwiami św. Koronata, odnowiono dwa kielichy, a do jednego
z nich dorobiono kubek srebrny z pateną31. Do kościoła wprawiono
nową posadzkę oraz przerobiono i odnowiono organy. Za jego
probostwa,
w roku 1945, dokonała się zmiana nazwy miejscowości Rozembark na
RoŜnowice.32 Ks. Łukasz Forystek posługę duszpasterską pełnił przez
63 lata, z czego 62 w RoŜnowicach.
Po śmierci ks. Forystka w 1967 r. probostwo objął ks. Tadeusz
Rączkowski. Za jego kadencji, w latach siedemdziesiątych XX wieku
tych zostały przeprowadzone prace remontowe na zewnątrz kościoła
i prace konserwatorskie w jego wnętrzu. Z wieŜy została zdjęta blacha
i powrócono do gontowego obicia konstrukcji . Zostało takŜe wykonane
ogrodzenie
polichromia.

okalające

kościół.

Wyremontowano

Wewnątrz
budynek

odnowiona

plebanii,

który

została
groził

zawaleniem.
W roku milenijnym 1966, 20 listopada, do parafii zostały
sprowadzone relikwie Św. Andrzeja Apostoła. Przywiózł je z Rzymu,
pochodzący z wsi Racławice, ks. Tadeusz Jodłowski. Jak pisze
ks. Tadeusz Rączkowski w swej kronice: „Rekolekcje zakończyły się na
porannej mszy świętej, ksiądz Jodłowski przyjechał z relikwiami do
rodzinnego domu w Racławicach, a stamtąd w komŜy i stule,

30

Liber Continens …, s. 23.
TamŜe, s. 20.
32
Rymut K., Nazwy miejscowe dawnego powiatu bieckiego, Wrocław 1975,
s. 41,42.
31
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z relikwiami w rękach, przyszedł piechotą do kościoła, błogosławiąc
relikwiami wszystkich spotkanych ludzi”33.
W latach siedemdziesiątych XX w. miały miejsce badania i prace
konserwatorskie prowadzone pod kierunkiem Teresy śurkowskiej.
Badania dotyczyły powierzchni ścian i sufitów, naw oraz prezbiterium.
W 1973 r. tenŜe zespół przeprowadził badania odkrywkowe na szerszą
skalę, po ustawieniu rusztowań wewnątrz kościoła. Tym razem
przedmiotem zainteresowania prócz naw i prezbiterium, znalazły się
zakrystia i skarbczyk, które dotąd nie zostały przebadane. Badania te
dotyczyły

dekoracji

malarskiej

wnętrza.

Chciano

dotrzeć

do

pierwotnego układu malarskiego, wykonanego - jak się okazało z badań
- w 1787 r. przez Jana Kozickiego. 30 kwietnia 1973 r. została zawarta
umowa między mgr Teresą śurkowską i konserwatorem Karolem
Habernym a parafią rzymskokatolicką w RoŜnowicach, reprezentowaną
przez ks. proboszcza Tadeusz Rączkowskiego, w której zobowiązano
się wykonać konserwację całości wnętrza kościoła: stropy, ściany,
wszystkie marmoryzowane detale architektoniczne jak: kolumny,
gzymsy, obramienia okien i drzwi, tęcze, balustradę chóru, ławy
zabytkowe, schodki i szafę w zakrystii, oraz konserwację malowideł
ściennych i stropowych w obu zakrystiach. W razie nieznalezienia na
stropach odpowiedniej dekoracji konserwatorzy zobowiązali się
wykonać nowe projekty, przedstawić je do akceptacji i zrealizować po
zatwierdzeniu. Podczas kontynuacji badań w 1973 r. przeprowadzono
badania odkrywkowe, jednakŜe nie znaleziono Ŝadnych dekoracji na
stropach. Prace prowadzone w zakrystii i skarbczyku potwierdziły, Ŝe

33

Ks. Rączkowski T., Materiały do kroniki, Archiwum autora, rękopis.
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sufity w obu pomieszczeniach są podbite wtórnie deskami, a nad nimi
znajdują się stropy płaskie belkowane, bez dekoracji, bielone 34.
Niestety, dnia 4 sierpnia 1992 r. około godz. 17:15 od uderzenia
pioruna zapalił się kościół. Mimo interwencji osiemnastu sekcji
straŜackich nie udało się uratować wieŜy i konstrukcji dachowej
korpusu kościoła. Zniszczeniu uległa polichromia i organy, ocalało
natomiast niemal całe wyposaŜenie: ołtarze, główny i boczne, obrazy
i rzeźby, ławki i konfesjonały, sztandary i szaty liturgiczne oraz księgi.
Zabezpieczono ściany i wnętrze kościoła, wykonując tymczasowe
zadaszenie

korpusu

natychmiastowej

budowy.

odbudowy

Historycy

świątyni.

sztuki

Marian

domagali
Kornecki

się
pisał:

„Drewniany kościół roŜnowicki nie moŜe być porzucony na łaskę losu.
Jego wysokie walory historyczne – wreszcie krajobrazowe – wymagają
bezwzględnie

pilnej

konserwacji

i

pełnej

restytucji

zabytku

z odtworzeniem elementów utraconych i uszkodzonych w tragicznym
poŜarze. Tu chodzi o konkretne dzieło kultury i sztuki religijnej, którego
nie zastąpi Ŝaden inny obiekt. Nie zaniedbajcie historycznej świątyni,
odwiecznego

miejsca

modlitwy

i

sprawowania

Sakramentów,

zagroŜonego klejnotu wsi i regionu.”35
Rok później, 4 sierpnia 1993 r. ks. bp ordynariusz Kazimierz Górny
dokonał poświęcenia placu pod budowę nowej świątyni. Projekt
wykonał mgr inŜ. Maciej Nejman przy współpracy architekta wnętrz,
34

śurkowska T., Sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich w Kościele
p.w. św. Andrzeja w RoŜnowicach, mnp, Archiwum parafialne w RoŜnowicach,
s. 1. Podczas prac konserwatorskich została teŜ naniesiona, w dolnej części ścian
naw i prezbiterium, róŜowa lamperia z fragmentami marmoryzacji. Pierwotnie miała
ona kolor ciemnobrązowy. Teresa śurkowska pisze: „z powodu całkowitego
zniszczenia pierwotnej lamperii, na podstawie bardzo nikłych śladów zdecydowano
się nałoŜyć nowa lamperię z marmoryzacjami w kolorze ciemnego róŜu, rezygnując
z poszukiwania ciemnobrązowej z XIX w. – jako zupełnie obcej wnętrzu
oczyszczonym z przemalówek z tego okresu”.
35
Ks. Pachowicz W., RoŜnowice. Szkice z dziejów parafii, Rzepiennik Suchy
2002, s. 88.
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Zdzisława Tohla. Nowy kościół został poświęcony Matce BoŜej
Fatimskiej. Administratorem budowy został ks. prałat Stanisław Pałka,
obecny proboszcz parafii RoŜnowice, który funkcję tę objął 23 sierpnia
1997 r. Ówczesny proboszcz ks. prałat Tadeusz Rączkowski przeszedł
na emeryturę i przebywa w parafii jako rezydent.
Obecny proboszcz, ks. prałat Stanisław Pałka, prowadzi starania
o odbudowę zniszczonej przez Ŝywioł świątyni.
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Rozdział II
Architektura kościoła
„Kościół, jak pisał S. Szczęk, jest orientowany, usytuowany na
pagórku, stanowiącym najniŜszy element stoku wzgórz, otaczających od
strony południowej dolinę, wzdłuŜ której rozciąga się wieś RoŜnowice.
Pagórek o wysokości względnej otacza od strony północnej droga
gromadzka. Teren usytuowania kościoła stanowi równy, prawie płaski,
splantowany plac o powierzchni około 0,5 ha, o formie owalnej,
otoczony drzewami w wieku około stu lat”36.
Kościół roŜnowicki to budynek zlokalizowany na planie podłuŜnym,
regularnym, o konstrukcji drewnianej i kubaturze około 1500m3. Składa
się z zasadniczo z dwóch brył architektonicznych: hali, która nakryta
jest dachem dwuspadowym, oraz wieŜy (il.4). Zarówno wieŜa, jak i hala
nie są podpiwniczone, lecz spoczywają na płytkiej podmurówce
z kamienia (il.5). Hala, o rzucie prostokąta, podzielona jest
drewnianymi kolumnami na trzy nawy (il.6). Nawa środkowa,
najwyŜsza, przedłuŜona jest w kierunku wschodnim i tworzy
prezbiterium, a zakończona jest trójścienną absydą. Kościół nakryty jest
w części prezbiterialnej pięciopołaciowym dachem, związanym
w kalenicy i głównym dwuspadowym, który przykrywa wszystkie trzy
nawy. Od strony zachodniej konstrukcja wieńcowa od zewnątrz
oszalowana jest deskami37. Dach posiada konstrukcję stolcową, która
połączona jest z krąŜynami powały nawy środkowej, imitującej

36

Szczęk S., Opis techniczny, mnp, Archiwum PSOZ Nowy Sącz, s. 1.
Brykowski R., Uwagi do prac remontowych przy drewnianym kościele par. p.w.
św. Andrzeja w RoŜnowicach (pow. Gorlicki, woj. Rzeszowskie), mnp, Archiwum
PSOZ Nowy Sącz, s. 3.
37
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sklepienie kolebkowe. Nawy boczne posiadały równieŜ powały z desek
na krąŜynach, imitujące sklepienie odcinkowe38 (il.7). Pokrycie dachu,
pierwotnie gontowe, po zdjęciu łat i oszalowaniu więźby pokryte
zostało blachą cynkowaną. WieŜa o podstawie kwadratu, szerokości
6,40 m piramidalnie zwęŜała się piętrami oddzielonymi od siebie za
pomocą okapów. Ostatnie piętro miało ściany pionowe, obite deskami.
Szkielet wieŜy stanowiły cztery słupy o przekroju 35x35 cm, ustawione
zbieŜnie ku górze, osadzone w podwalinie dębowej, powiązane
czterokrotnie na swej długości 15 m ryglami usztywnionymi
zastrzałami, skrępowanymi mieczowaniem w kształcie krzyŜów
św. Andrzeja. Słupy w górnych końcach łączył wieniec z podwójnych
rygli, na których osadzony był czworoboczny stolec, powiązany
skrzyŜowanymi zastrzałami, dźwigający boczną sygnaturkę, nakrytą
dachem rogowym, zakończonym niewielką banią. Bania z krąŜyn,
zamocowanych na centralnie ustawionym słupie, tzw. królu, osadzonym
na dwóch parach krzyŜujących się kleszczy w sygnaturce. Górny koniec
króla w formie iglicy zakończony był stalowym krzyŜem. Całość, od
zewnątrz podzielona poziomo gzymsami w odstępach zgodnych
z poszczególnymi kondygnacjami konstrukcji, dawała efekt pagody39.
Zarówno fundament wieŜy, jak i korpusu głównego wraz z prezbiterium
osłaniał około półmetrowy okap (il.8).
Kompozycja architektoniczna kościoła reprezentuje osobliwy typ
budowli opartej na tradycyjnej formie drewnianej gotyckich kościołów,
do której przeniknęły elementy stylowe okresu rokoka w Polsce40.
Na zewnątrz kościół roŜnowicki mało róŜni się od starszych
drewnianych kościołów w okolicy (Libusza, KruŜlowa, Binarowa itd.),

38

Szczęk S., Opis Techniczny, mnp, Archiwum PSOZ Nowy Sącz, s. 1.
TamŜe, s. 2.
40
TamŜe, s. 2.
39
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zwraca uwagę jednak swoją szerokością i mniej spadzistym dachem41.
Wejście główne do kościoła było przez spód wieŜy, zaś boczne przez
kruchtę,

przystawioną

do

ściany nawy od

strony północnej.

Zastosowanie określonego schematu architektonicznego świadczy
o tym, Ŝe kościół był projektowany przez architekta.
Z bryłą zewnętrzną koresponduje wnętrze kościoła.
Rzut poziomy kościoła jest nadzwyczaj regularny. Pomijając wieŜę,
budynek składa się z dwóch części. Część przytykająca do wieŜy jest
przestrzenią prostokątną, przedzieloną trzema rzędami słupów na trzy
nawy. Nawa środkowa ma szerokość 6,40m, a w najwyŜszym punkcie
sięga 8,25m, zaś nawy boczne mają szerokość 2,20m i wysokość
6,63m. Po kaŜdej stronie znajdują się dwie kolumny, trzecia zaś jest
wtopiona częściowo w tęczy kościoła42. Kolumny stoją na wysokich
piedestałach z gzymsowaniami i płycinami (il.9). Są w porządku
dorycko-toskańskim z pewnymi odmianami. Trzon ma u góry dwie
astragale, grubszą niŜej i cieńszą wyŜej (il.10). Abakus ma cztery
naroŜniki ścięte i boki nieco łukowato wklęsłe. Nad kapitelem wznosi
się rodzaj drugiego kapitelu, utworzonego z bogatego i horyzontalnie
mocno rozszerzonego belkowania toskańskiego, obiegającego trzon
kwadratowy. Z tych drugich kapitelów wyrastają łuki zakreślone
połową elipsy i dźwigające ściankę działową między nawami (il.11).
Archiwolty są profilowane, a przejście ścianki w sklepienie sufitu
odznaczone jest gzymsem poziomym.
Pierwotnym planem objęty jest teŜ chór muzyczny. Znajduje się
wzdłuŜ całej ściany głównego wejścia, o rzucie poziomym, sztucznie

41

Tomkiewicz S., Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej, Nakładem
Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej MCM, t.I, s. 286.
42
TamŜe, s. 287.
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wygiętym, wsparty na dwóch kolumnach przyściennych i dwóch
wolnych w nawie głównej (il.12).
Przejście z nawy do prezbiterium zaznacza belka na wysokości około
4,50 m przerzucona od ściany do ściany, barokowo powyginana, którą
zwieńcza rzeźba Chrystusa UkrzyŜowanego (il.13). Tęczy właściwej nie
ma.
Prezbiterium jest przedłuŜeniem nawy środkowej, posiada więc
tę samą szerokość i wysokość (il.14).
Okna, tak w nawach, jak i prezbiterium są prostokątne, średniej
wielkości, ujęte w obramowania profilowane (il.15).
Po lewej stronie prezbiterium znajduje się zakrystia, a po prawej
stronie - skarbiec. Zarówno zakrystia, jak i skarbiec mieszczą się
w przestrzeniach symetrycznych, prostokątnych, w tej wysokości co
ściany kościoła i tej szerokości co nawy boczne. Objęte wspólnym
z nawami dachem stanowią dla oka ich przedłuŜenie43.

43

TamŜe, s. 287.
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Rozdział III
WyposaŜenie i wystrój wnętrza
1. Ołtarze
W kościele znajdują się trzy ołtarze pochodzące z końca XVIII w.:
główny w części prezbiterialnej, przedstawiający Tron Łaski (Sedes
gratiae) i dwa boczne o złoŜonym programie ikonograficznym. W nawie
północnej ołtarz dedykowano św. Annie Samotrzeciej, a w nawie
południowej Matce Boskiej Częstochowskiej.
Ołtarz główny to struktura drewniana, polichromowana w kolorze
ciemnobrązowym,

dwukondygnacyjna,

jednoosiowa

z

dwoma

bramkami (il.16).
W dolnej części nastawy, po lewej i prawej jej stronie, znajdują się
bramki wysokie na około dwa metry w kolorze ciemnobrązowym.
Umieszczone są na nich wizerunki: na lewej bramce Chrystus
Zmartwychwstały, trzymający baranka, ukazany w czerwonej szacie
(il.17), na prawej zaś św. Sebastian, patron, który miał chronić przed
chorobami. Przedstawiony został jako młodzieniec przywiązany do
drzewa i przebity strzałami (il.18). Obrazy te malowane są
prawdopodobnie farbą olejną na drzewie. Na bramkach po obu stronach
umieszczone były dwie postaci aniołów, trzymające w obydwu rękach
świecznik (il.19). Figury te wyrzeźbione w drewnie, polichromowane,
pochodzą prawdopodobnie z XIX w.
W

środkowej

części

nastawy

między

dwiema

kolumnami

korynckimi, pokrytymi marmoryzacją, znajduje się nisza, w której na
przyrządzie kołowrotowym ustawione są cztery figury świętych,
pokazywane wymiennie, w zaleŜności od okresów liturgicznych. Są to
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św. Andrzej Apostoł, Chrystus Salvator Mundi, Maryja Niepokalana
z Dzieciątkiem, Ecce Homo, (il.20, il.21, il.22). Rzeźby te mniejsze niŜ
naturalnej wielkości są drewniane polichromowane ze złoceniami szat.
Pochodzą z drugiej połowy XVIII w. Wszystkie postaci ukazane są
w pozycji stojącej, styl rzeźbienia, anatomia oraz opracowanie szat
i podstawy wskazuje na to, Ŝe rzeźby te mogły wyjść spod dłuta jednego
mistrza. Zasłonę rzeźb ołtarzowych stanowił niegdyś obraz Stanisława
Bochyńskiego namalowany w 1922 r., przedstawiający „Wieczerzę
Pańską”

(il.23).

Dziś

obraz

ten

wisi

na

ścianie

w prezbiterium, nad wejściem do skarbca. Kolumny obok niszy
zakończone są podwójnym kapitelem. Z lewej i prawej strony wzdłuŜ
kolumn znajduje się złocony, renesansowy ornament roślinny. W górnej
części nastawy równieŜ mieści się nisza, w której przedstawiony był
Tron Łaski (il.24). Bóg Ojciec podtrzymywał na rękach UkrzyŜowanego
Syna. Pod nimi wtórnie, w sposób niezgodny z funkcją ikonograficzną,
umieszczony był Duch Święty pod postacią gołębicy. Są to rzeźby
drewniane, pokryte polichromią, mniejsze niŜ naturalnej wielkości,
o cechach gotycyzujących. Ks. Władysław Pachowicz twierdził, Ŝe
rzeźba Trójcy Św. na zwieńczeniu nastawy pochodziła z wcześniejszego
kościoła”44. Cechy rzeźb oraz umieszczenie postaci gołębicy świadczy
o tym, Ŝe ołtarz był prawdopodobnie wtórnie składany. W górnej części
nastawy po obydwu stronach niszy znajdowały się rzeźby głów
anielskich, nad niszą zaś umieszczone były postaci aniołków
podtrzymujące koronę kabłąkową. Zwieńczeniem ołtarza była mała
rzeźba św. Andrzeja Apostoła (il.25).
W nawie bocznej, północnej znajduje się późnobarokowy ołtarz
św. Anny Samotrzeciej z końca XVIII w., wykonany w drewnie,
44
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polichromowany, o jasnoniebieskim kolorze, pokryty marmoryzacją
(il.26). Retabulum jest dwukondygnacyjne, rozczłonkowane parą
kręconych barokowych kolumienek z rozerwanym przyczółkiem.
W dolnej części retabulum znajduje się nisza, w której umieszczona jest
rzeźba św. Anny Samotrzeciej o tradycjach gotycyzujących (il.27).
Maria i św. Anna siedzą na ławie, trzymając na rękach małego
Chrystusa. Św. Anna ma na głowie koronę. Tło wykonane jest ze
srebrnych, wyciskanych ornamentów roślinnych. Zasłonę stanowi obraz
olejny przedstawiający Świętą Rodzinę, sygnowany w prawym dolnym
rogu: „A. Wałęga Bugaj 1933 r.” (il.28). Na pierwszym planie tego
obrazu ukazana jest siedząca Maryja, trzymająca w rękach wrzeciono,
obok niej stoi mały Chrystus, trzymający w prawej ręce młotek
a w lewej, lekko uniesionej, krzyŜ. Pod jego stopami leŜą narzędzia
ciesielskie, których prawdopodobnie uŜył do zrobienia krzyŜa.
Na drugim planie stoi św. Józef przy warsztacie ciesielskim. Ukazany
jest on jako osoba starsza, prawdopodobnie w celu podkreślenia, Ŝe nie
jest on biologicznym ojcem Chrystusa.
W górnej części retabulum znajduje się ujęta w medalionie postać
św. Teresy z Lisieux, ukazana frontalnie na niebieskim tle (il.29). Ujęta
jest w trzech czwartych postaci. W rękach trzyma kwiaty róŜy i krzyŜ.
Całości ołtarza dopełnia bogate zdobnictwo ornamentyką roślinną.
Zwieńczenie ołtarza stanowi promienista gloria oka Opatrzności.
W południowej nawie bocznej znajduje się ołtarz Matki Boskiej
Częstochowskiej o tradycjach renesansowych, pochodzący z XIX w.
(il.30).

Jest

to

ołtarz

jednoczęściowy,

dwukondygnacyjny,

polichromowany o jasnoniebieskim kolorze, pokryty marmoryzacją.
W dolnej części nastawy znajduje się dziewiętnastowieczna kopia
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, ubranej w sukienkę (il.31).
Zasłoną

był

obraz

św.

Antoniego

Padewskiego,

wykonany
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w Monachium według kopii obrazu Murilla45 (il.32). Święty trzyma na
rękach Dzieciątko, z lewej jego strony umieszczone są postaci dzieci,
jedno z nich trzyma w ręku kwiat lilii. Z rozświetlonych niebios
spoglądają postaci aniołków, w oddali widać fragment krajobrazu.
Kompozycja ukazana jest w półmroku.
Po prawej i lewej stronie obrazu znajduje się dwie kolumny w stylu
korynckim. Trzony kolumn pokryte są złoconym ornamentem
plecionkowym. Kolumny zwieńczone są złoconymi kapitelami, na
których ustawiono figury aniołków wielkości mniej niŜ jedna trzecia
wysokości człowieka. W górnej części nastawy znajdowała się
płaskorzeźba Chrystusa UkrzyŜowanego, przy którym stał św. Jan
Apostoł. W tle ukazana była panorama Jerozolimy. Po prawej stronie
znajdowała się figurka św. Weroniki, trzymająca chustę z odbiciem
twarzy Chrystusa. Po lewej zaś znajdował się św. Longin trzymający
włócznię. Figurki ukazane były frontalnie, drewniane, polichromowane,
wielkości jednej trzeciej naturalnej wysokości człowieka. Płaskorzeźba
UkrzyŜowanego Chrystusa znajdowała się jakby w środku tympanonu
świątyni, podpartego dwiema płaskorzeźbionymi kolumnami w stylu
jońskim. Właściwe zwieńczenie ołtarza stanowiła rzeźba głowy anioła
ujęta w promienistą gwiazdę.

2. Polichromia
Pierwotną polichromię wykonał Jan Kozicki w 1787 r. Została
jednak przemalowana w 1894 r.46. Odkryta została podczas prac
konserwatorskich w 1973 r. przez zespół konserwatorów zabytków pod
kierownictwem Teresy śurkowskiej i Tadeusza Stopki.
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Polichromia z XIX w. składała się z czterech przedstawień na
sklepieniach w prezbiterium. Były to: „Wniebowzięcie Najświętszej
Maryi Panny”, w nawie głównej „Przemienienie Pańskie”, w nawie
południowej przedstawienie Świętej Anny nauczającej Maryję, w nawie
północnej przedstawienie św. Andrzeja Apostoła.
„Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny” to obraz dość
znacznych rozmiarów o kształcie prostokąta ze ściętymi rogami, objęty
szeroką, ozdobną ramą (il.33). Kompozycja dwustopniowa ukazywała
Najświętszą Maryję Pannę unoszącą się w niebiosa, otoczoną
postaciami aniołów, w dolnej części kompozycji ukazane były postaci
apostołów.
Obraz „Przemienienia Pańskiego”, znajdujący się w nawie głównej,
namalowany został według dzieła Rafaela (il.34). Przedstawienie to
ujęte było urozmaiconą formą wklęsło-wypukłą, otoczone ozdobną
ramą. Sama dwustrefowa kompozycja obrazu przedstawiała biblijną
scenę Przemienienia Chrystusa na górze Tabor. W górnej części
kompozycji ukazane zostały unoszące się nad ziemią sylwetki Chrystusa
oraz proroków, MojŜesza i Eliasza. W dolnej części obrazu na skale
znajdowały się postaci apostołów - Piotra, Jakuba i Jana.
Obraz w nawie północnej, przedstawiający św. Annę nauczającą
Maryję, to kompozycja o kształcie medalionu (il.35). Św. Anna
podtrzymywała lewą ręką małą Matkę Boską, siedzącą jej na kolanach,
prawą zaś zapewne Pismo Święte, które obejmowała Maryja.
Na ich twarzach widać wyraz zadumania.
W nawie północnej znajdowało się przedstawienie św. Andrzeja
Apostoła równieŜ w kompozycji medalionu (il.36). Postać skierowana
była frontalnie do odbiorcy, z twarzą zwróconą lekko w prawą stronę,
spoglądającą ku niebu. Prawa ręka świętego była zgięta, z dłonią
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przyłoŜoną do serca. W lewej św. Andrzej trzymał Biblię, za nim
ukazany był krzyŜ.
Sklepienie nawy głównej prezbiterium pomalowane było na kolor
niebieski. Biegło po nim dwanaście rzędów gwiazdek. Pokrywały je teŜ
motywy kwiatowo-roślinne. Nad wejściami do zakrystii i skarbca
ukazane w półokręgu zostały dwie postaci aniołów, ujęte do połowy
z rozłoŜonymi rękami. Na ścianach znajdowało się dwanaście
zacheuszek.
Pierwotna polichromię odkryto w 1973 r. na sklepieniach
kolebkowych naw oraz prezbiterium. Pierwotnie nie było Ŝadnych
dekoracji malarskich, natomiast w górnej części ścian, pod sklepieniami
w nawach bocznych prezbiterium w zakrystii i skarbczyku przebiegał
fryz kwiatowo-roślinny. Fryz naw bocznych i prezbiterium to elementy
floralne,

kwiatowo-roślinne,

przebiegające

w

dwóch

rzędach,

równolegle do siebie (il.37). Fryz ze skarbczyka i zakrystii to równieŜ
równolegle do siebie biegnące w trzech rzędach od góry elementy
kwiatowo-roślinne, niŜej esownice barokowe, a najniŜej elementy
listowia (il.38). Wszystko oddzielone od siebie kolorowymi pasami.
Ściany prezbiterium, naw, zakrystii i skarbczyka miały kolor biały.
Filary, belki, tęcza, obramienia okien i drzwi oraz ławy i dolne
fragmenty ścian zdobią elementy marmoryzacji w kolorze niebieskim
(il.39) Balustradę chóru zdobi marmoryzacja oraz rocaille ujęte
w obramowanie (il.40). Na jednym z takich motywów widnieje
sygnatura: (1787 r.) (il.41). Dolną część chóru zdobi dekoracja
lambrekinowa pokryta marmoryzacją, na drugiej kolumnie, z lewej
strony wejścia pod chórem, znajduje się sygnatura wykonawcy: „Jan
Kozicki maloŜ 1787 r.” (il.42). Po stwierdzeniu w 1973 r., Ŝe na
sklepieniach
postanowiono

nie

ma

stworzyć

Ŝadnej
nowe

pierwotnej
projekty

dekoracji
obrazów,

malarskiej,
bardziej
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współgrających z wnętrzem. Przedstawienia z XIX w. zakryto płótnem
a na ich miejsce wykonane zostały dwa nowe, zaprojektowane przez
Teresę śurkowską i Tadeusza Stopkę. W prezbiterium było to
„Zwiastowanie”, a w nawie głównej „Adoracja Dzieciątka”. Oprócz
tego na całości sklepień naniesione zostały ornamenty kwiatoworoślinne47.
Zarówno obrazy „Zwiastowanie”, jak i „Adoracja Dzieciątka” to
przedstawienia dość znacznych rozmiarów, o kształcie prostokąta ze
ściętymi rogami, ujęte w szeroką, ozdobną ramę. Inspiracją dla autorów
były prawdopodobnie grafiki mistrzów niderlandzkich doby odrodzenia.
Obraz „Zwiastowanie” przedstawiał anioła, który przybywa do domu
Marii w Jerozolimie, na zboczu wzniesienia zwanego Syjonem,
połoŜonego naprzeciw góry Oliwnej (il.43). Posłaniec przybył do Marii
na trzy dni przed Jej śmiercią. Celem tego apokryficznego opowiadania
o zwiastowaniu było ogłoszenie Marii, Ŝe po trzech dniach od śmierci
przybędzie Chrystus, by Ją zabrać do nieba. Akcja obrazu rozgrywała
się wewnątrz pomieszczenia, anioł ukazany po lewej stronie, lekko
unoszący się w powietrzu z rękami wyciągniętymi ku górze,
w prawej dłoni trzymał gałązkę palmową. Maryję przedstawiona jako
czytającą Biblię, z rękami w modlitewnym geście.
Na drugim obrazie zatytułowanym „Adoracja Dzieciątka” widniał
mały Chrystus otoczony klęczącymi nad Nim Marią i Józefem oraz
dwoma pasterzami, którzy przyszli, by oddać Mu pokłon (il.44). Akcja
obrazu rozgrywała się przed stajenką, w której leŜało bydło.
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Na horyzoncie za stajenką rozciągała się panorama Betlejem. Obrazy
namalowane zostały sepią akrylową48.
Na uwagę zasługuje równieŜ dekoracje zakrystii i skarbczyka.
Podczas

badań

konserwatorskich

stwierdzono,

Ŝe

obydwa

pomieszczenia dekorowane były fryzami wielobarwnymi, patronowo
ręcznymi, pochodzącymi z połowy XIX w., nawiązującymi do naw
bocznych kościoła.

3. Rzeźby
We wnętrzu kościoła znajdują się rzeźby o charakterze pasyjnym,
przedstawiające Chrystusa UkrzyŜowanego, Chrystusa upadającego pod
krzyŜem, Pietę, św. Weronikę z chustą.
Najstarszą rzeźbą przechowywaną w kościele jest „Chrystus
ukrzyŜowany” wykonany ok. 1380-1390 r. Jest to rzeźba mniejsza niŜ
naturalnej wielkości, drewniana, pełnoplastyczna, polichromowana,
przemalowywana49,

wielokrotnie

prawdopodobnie

przeniesiona

z pierwszego kościoła, kiedyś umieszczona była w skarbczyku lub
w zakrystii (il.45).
Około 1550 r. wykonany został „Chrystus ukrzyŜowany” jako rzeźba
pełnoplastyczna, drewniana, polichromowana, mniejsza niŜ naturalnej
wielkości,

o

cechach

gotycyzujących.

Rzeźba

znajduje

się

w nawie południowej obok drzwi wejściowych z kruchty. UwaŜana jest
za jedną z cenniejszych rzeźb w kościele roŜnowickim (il.46).
„Chrystus ukrzyŜowany” z belki tęczowej to rzeźba pełnoplastyczna,
drewniana, polichromowana. Przed poŜarem umieszczona była między
sklepieniem a belką

48
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uległa zniszczeniu, nadpalony został krzyŜ, ale rzeźbę udało się
uratować. Obecnie znajduje się w prezbiterium kościoła (il.47).
„Chrystus upadający pod krzyŜem” to figura z XVII w.
Jest

to

rzeźba

pełnoplastyczna,

drewniana,

polichromowana

z fragmentarycznym złoceniem szaty, mniejsza niŜ naturalnej wielkości
(il.48). Chrystus ukazany jest w pozycji klęczącej na lewym kolanie.
Prawą ręką podtrzymuje krzyŜ, którego cięŜar przygniata Go do ziemi.
Figura przedstawiająca św. Weronikę pochodzi z XVII w. Jest to
rzeźba drewniana, polichromowana, mniejsza niŜ naturalnej wielkości.
Święta klęczy na prawym kolanie, trzymając w rękach, frontalnie do
odbiorcy, chustę z wizerunkiem Chrystusa (il.49).
Rzeźba „Pieta” o cechach gotycyzujących datowana jest na początek
XVII w. (il.50). Pochodzi prawdopodobnie ze starego kościoła.
Ks. Władysława Pachowicz sugerował, Ŝe jest to jedna z rzeźb
wymienionych w protokole wizytacji z roku 1608. Tekst ten mówi
o obrazach rzeźbionych w dwóch ołtarzach. Rzeźbami tymi są być moŜe
zachowane do dnia dzisiejszego - zdjęcie z krzyŜa, czyli właściwie
Pieta, znajdująca się dziś w nawie głównej na ścianie, po stronie
Ewangelii, oraz św. Andrzej, rzeźba znajdująca się w wielkim ołtarzu50.
Pieta to rzeźba pełnoplastyczna, drewniana, polichromowana, mniejsza
niŜ naturalnej wielkości, przedstawia Matkę Boską, która w pozycji
siedzącej piastuje martwe ciało Chrystusa. W serce jej gorejące z Ŝalu
wbite jest siedem mieczy. Twarz ukazana jest w zadumie.
Wspomniane trzy rzeźby: „Chrystus upadający pod krzyŜem”,
„Św. Weronika” oraz „Pieta” naleŜą do tematyki pasyjnej. Rzeźby
Chrystusa i Weroniki wyszły prawdopodobnie spod dłuta tego samego
artysty. Wskazują na to podobny styl, szczególnie mimika twarzy
50
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Chrystusa upadającego pod krzyŜem przypomina rysy twarzy
wizerunku na chuście Weroniki. Podobnie rzeźbione są teŜ szczegóły
anatomiczne oraz podstawy, na których znajdują się rzeźby. Rzeźby
były wielokrotnie przenoszone, ostatnio znajdowały się pod wieŜą
kościoła, w przedsionku, po obydwu stronach wejścia. Pieta zaś
zlokalizowana była w nawie północnej i ustawiona na specjalnej półce,
przymocowanej do ściany.
Na uwagę zasługuje równieŜ płaskorzeźba „UkrzyŜuj Go” z pocz.
XX w. Jest to dzieło Jana Wszołka, autora stacji drogi krzyŜowej (il.51).
Kompozycja płaskorzeźby ma formę prostokąta o wymiarach około
1m x 80cm, ujęta jest w drewnianą, ozdobną ramę. Po lewej jej stronie
przedstawiony jest Chrystus w purpurowej szacie i cierniowej koronie,
ze związanymi rękami, którego pilnuje dwóch Ŝołnierzy. Po prawej
stronie znajdują się prawdopodobnie arcykapłani, jeden z nich wskazuje
ręką na Chrystusa. Pod nimi widnieje napis „UkrzyŜuj Go”. W tle po
lewej stronie, na schodach, przed wejściem do budynku, stoi
prawdopodobnie Piłat i jego świta. Płaskorzeźba wisi w tej chwili na
wschodniej ścianie prezbiterium, z prawej strony za ołtarzem głównym.
Stacje drogi krzyŜowej, drewniane, polichromowane, zostały
wyrzeźbione w 1912 r. przez miejscowego artystę Jana Wszołka, ucznia
szkoły zawodowej w Zakopanem (il.52). Mają one formę czteroliścia
z wpisaną weń formą kwadratu. Ramy zdobione są elementami
floralnymi, polichromowane, połączone. Formy prawdopodobnie
wybrał ks. Łukasz Forystek, ówczesny wikariusz w RoŜnowicach.
Stacje zostały poświęcone dnia 19 maja 1912 r.51 przez ojca Witalisa,
gwardiana OO Reformatów w Bieczu52. Cztery ze stacji mają na dole
wypisane nazwiska fundatorów. Są to: Stacja I: Fundatorka Marya
51
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Wszołek Ameryka 1911r., Stacja III: Fundator Szczepan Wachowicz
Rozembark, Stacja IX: Fundatorka Marya Wszołkówna Ameryka,
Stacja XIV: Fundatorka Joanna Matyja Sitnica. Jan Wszołek oprócz
stacji drogi krzyŜowej wyrzeźbił jeszcze dla kościoła w RoŜnowicach
dwa feretrony, jeden Matki BoŜej Królowej Korony Polskiej, drugi
Serca Pana Jezusa53, a takŜe płaskorzeźbę „UkrzyŜuj Go”54.
Stacje autorstwa Jana Wszołka zastąpiły stare, które wymienia
ks. Chaliński w „Specyfikach Wielkich Realności i Praw Kościoła
w Rozembarku” z roku 1814. Nie wiadomo jednak, co się z nimi stało
po sprowadzeniu nowych stacji.
W kościele znajdują się teŜ małe manierystyczne hermy,
przedstawiające Adama i Ewę (il.53, il.54). Kiedyś znajdowały się
w przedsionku pod wieŜą ,obok rzeźb św. Weroniki i Jezusa, obecnie
w nawach bocznych obok ołtarzy.

4. Obrazy
Obraz przedstawiający „Ostatnią wieczerzę” sprawił do kościoła
ks. Łukasz Forystek. Pierwotnie stanowił zasłonę figur z nastawy
ołtarza głównego, dziś wisi na ścianie w prezbiterium, nad wejściem do
skarbczyka. Namalowany został przez Stanisława Bochyńskiego55.
Akcja obrazu rozgrywa się we wnętrzu okrytym półmrokiem, sylwetki
apostołów i Chrystusa oświetlone są sztucznym światłem. Chrystus
ukazany został w pozie stojącej, w wyciągniętych rękach trzyma chleb.
Jeden z apostołów, prawdopodobnie Jan, wspiera się o Niego.
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Drugi obraz przedstawiający „Ostatnią wieczerzę” (autor nieznany),
który znajduje się w roŜnowickim kościele, posiada kompozycję
symetryczną (il.55). Chrystus widoczny jest na środku, a po obydwu
Jego stronach siedzą uczniowie. Postaci apostołów są skierowane
frontalnie do odbiorcy. Chrystus w pozycji stojącej dokonuje przemiany
eucharystycznej, akcja rozgrywa się wewnątrz sztucznie oświetlonego
pomieszczenia.
Obraz „Przemienienia Pańskiego” ufundowała rodzina Wałęgów
w 1856 r. Jest to kopia obrazu Rafaela. Kompozycja obrazu jest
dwustrefowa. W górnej jej części przedstawiono postaci Chrystusa
w

jaśniejącej,

białej

szacie

oraz

proroków

-

MojŜesza

i Eliasza. W dolnej części kompozycji, na skale, widać postaci
apostołów, Piotra, Jakuba i Jana w dynamicznym upozowaniu. Artysta
przedstawił moment, w którym przemówił Bóg Ojciec, a wszystkich
okrył jasny obłok z niebios.
„Burza na morzu” to przedstawienie biblijnego cudu uciszenia burzy
przez Chrystusa (il.56). W centralnym punkcie kompozycji ukazana jest
łódź, Chrystus śpi na jej tyle, podpierając głowę lewą ręką, jeden
z przeraŜonych uczniów próbuje Go zbudzić, dwóch innych
w pośpiechu składa Ŝagiel. Łódź przechyla się nieco na prawą burtę
a wielkie fale wlewają się do niej. Nad łodzią ukazane są czarne
chmury. W tle widoczny jest fragment brzegu. Wydaje się jakby morze
wzdłuŜ niego było juŜ spokojne, a czerwona poświata wskazuje na to,
Ŝe burza juŜ tamtędy przeszła.
Tematyka obrazu „Najświętsze Serce Pana Jezusa” zainspirowana
została wizją św. Małgorzaty Marii Alacoque. Jest to jedna z wielu
wersji przedstawień, w której sam Chrystus objawia swoje serce siostrze
wizytce (il.57). Akcja obrazu rozgrywa się we wnętrzu świątyni. Przed
retabulum ołtarza stoi Chrystus, zwrócony ku klęczącej przed Nim
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siostrze Małgorzacie. Chrystus wyciąga ku niej lewą rękę, wzywając do
szerzenia kultu Swojego serca. Jego ciało jest bardzo świetliste
i duchowe. Święta klęczy przed Nim z rękami złoŜonymi i twarzą
w zadumie. Obraz namalowany jest w jasnych, pastelowych barwach.
Nie wiadomo, kto jest jego autorem.

5. Rzemiosło artystyczne
W kościele znajdują się liczne wyroby rzemiosła artystycznego,
przede wszystkim wyroby stolarstwa artystycznego.
Do najcenniejszych naleŜy drewniana późnobarokowa ambona
znajdująca się na północnej ścianie prezbiterium, ozdobiona dekoracją
lambrekinową oraz ornamentem małŜowinowo-chrząstkowym (il.58).
Ozdobiona jest duŜym motywem słonecznym, na drzwiczkach zaś
widać obraz przedstawiający Najświętsze Serce Pan Jezusa. Ambona
dostępna jest od zakrystii.
W zakrystii znajduje się renesansowa komoda i szafa na szaty
liturgiczne (il.59, il.60). Mają one kolor zielony z czerwonymi
obwódkami. Ozdobione są motywami kwiatowymi. Podczas prac
konserwatorskich w 1973 r. oczyszczono, zakitowano i zapunktowano
scalająco techniką olejną komodę z szafką. Blaty na komodzie zostały
remonstruowane. Dorobione zostały teŜ zamki i klucze.56
W dwóch nawach bocznych kościoła znajdują się ławy (il.61).
Pochodzą prawdopodobnie z czasów budowy kościoła. Posiadają
fragmenty marmoryzacji. Podczas renowacji w 1973 r. zostały
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częściowo zrekonstruowane oraz wypunktowane scalająco techniką
olejną57.
Na

uwagę

zasługuje

teŜ

stary,

wyrzeźbiony

w

drewnie,

polichromowany katafalk (il.62). Na drewnianej nodze usytuowana
została na dwóch skrzyŜowanych piszczelach trupia czaszka. Zdobią ją
kwiaty róŜy, zaś między oczodołami przesmykuje się jaszczurka.
W kościele znajdowały się bardzo cenne późnobarokowe organy
(il.63). Spłonęły jednak podczas poŜaru w 1992 r. Wiadomo, Ŝe w 1924
r. przebudował je Stanisław Tobola z Krakowa. Pieniądze na
przebudowę pochodziły z datków parafian z kraju i przebywających na
emigracji w Stanach Zjednoczonych58.
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Rozdział IV
Wątki ikonograficzne
Kościół roŜnowicki posiada obecnie niespójny i zróŜnicowany
program ikonograficzny, który wynika z licznych przekształceń w ciągu
wieków. Stworzony został niegdyś dla potrzeb lokalnego kultu.
Świątynia, jak wiele innych kościołów tego okresu w Polsce,
poświęcona jest św. Andrzejowi Apostołowi i św. Annie. W parafii
RoŜnowice działało teŜ Bractwo św. Anny.
Patronce kościoła, św. Annie, został poświęcony ołtarz w północnej
nawie bocznej, przedstawiający jej wizerunek w tzw. typie św. Anny
Samotrzeciej. Na sklepieniu tejŜe nawy ukazany był obraz św. Anny
nauczającej Maryję.
Kult św. Anny sięga VI w. i w tym czasie w Konstantynopolu istniał
kościół pod jej wezwaniem. Nie ma o niej Ŝadnych wzmianek
w ewangelii. Była jednak postacią bardzo waŜną, gdyŜ przypadła jej
rola matki i nauczycielki Maryi, Rodzicielki Chrystusa. Kult św. Anny
ściśle związany jest zatem z kultem Najświętszej Maryi Panny.
Najstarszy wizerunek św. Anny pochodzi z VIII w. i znajduje się
w Rzymie, w kościele S.M. Antiqua. Prawdopodobnie pierwszym
znanym malarzem, który przedstawił św. Annę, był Giotto di Bondone.
Jego freski w kaplicy Scrovegnich w Padwie z lat 1304-1305
przedstawiają sceny z Ŝycia św. Anny. Są to: „Odrzucenie ofiary
Joachima”, „Joachim na pustyni”, „Zwiastowanie Joachimowi”,
„Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny”, „Spotkanie Joachima
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i Anny pod Złotą Bramą”59. W Polsce sceny te przedstawiano
najczęściej na skrzydłach gotyckich ołtarzy. Jedno z najsłynniejszych to
przedstawienie Wita Stwosza, umieszczone w Kościele Mariackim
w Krakowie i przedstawiające „Narodziny Najświętszej Maryi Panny”.
Z czasem liczbę członków rodziny, z którymi przedstawiano
św. Annę, zredukowano do postaci Chrystusa i Marii. W ten sposób
powstało

przedstawienie

zwane

„Święta

Anna

Samotrzecia”.

W średniowieczu słowo „samotrzeć” oznaczało „we troje razem”.
Temat ten artyści podejmowali od XV w. Najsłynniejszym przykładem
jest obraz Leonarda da Vinci z lat 1506-1513, znajdujący się
w paryskim Luwrze. W Polsce zaś jest to św. Anna Samotrzeć pędzla
Jerzego Eleutera Szymonowicza Siemiginowskiego. Obraz ten znajduje
się w krakowskim kościele św. Anny. Od XVI w. zaczynają się
pojawiać przedstawienia św. Anny nauczającej Maryję, czyli Anny jako
nauczycielki wiary. W ikonografii św. Anna najczęściej przedstawiana
była jako starsza kobieta w czepku60. Św. Anna ukazana jest za patronkę
matek, kobiet rodzących, wdów, Ŝeglarzy, ubogich oraz szkół
chrześcijańskich. Jej święto przypada na dzień 26 lipca61.
W

kościele

roŜnowickim

nie

ma

ołtarza

poświęconego

św. Andrzejowi, drugiemu patronowi świątyni. Wizerunki apostoła
znajdują się jednak w ołtarzu głównym. Jeden z nich stanowi
zwieńczenie tego ołtarza, drugi zaś jest jedną z czterech rzeźb,
usytuowanych na przyrządzie kołowrotowym w niszy pierwszej
kondygnacji ołtarza. Wizerunek apostoła znajdował się równieŜ na
sklepieniu nawy południowej.

59

Knapiński R., Titulus Ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów
katedralnych w Polsce, Warszawa 1995, s. 223.
60
Gryglewicz F., Encyklopedia Katolicka, Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995, t. I, s. 36.
61
TamŜe, s. 36.

38
Kult św. Andrzeja był zawsze bardzo Ŝywy. Liturgia bizantyjska
określała św. Andrzeja przydomkiem Protokleros, co oznacza „pierwszy
powołaniem”, gdyŜ obok św. Jana jako pierwszy został powołany na
apostoła. W ikonografii przedstawiany jest jako starszy męŜczyzna
o siwych włosach i krzaczastej brodzie. Jako apostoł nosi długi płaszcz,
czasami ukazywany był teŜ jako rybak w krótkiej tunice. Atrybutami
świętego są krzyŜ w kształcie litery „x”, symbol jego męczeństwa oraz
księga, ryba, i sieć62. Do pierwszych przedstawień w ikonografii
polskiej naleŜy postać św. Andrzeja, umieszczona w gronie apostołów
na polichromii z lat 1370-1380 w kościele parafialnym z Jasionnej
w woj. opolskim. Jeśli chodzi o sztukę zachodnioeuropejską, do
najciekawszych

przedstawień

naleŜą:

obraz

męczeństwa

św. Andrzeja Bartolome Estebana Murillo z około roku 1665,
znajdujący się w Museo del Prado w Madrycie oraz marmurowy posąg
z krzyŜem dłuta G. L. Berniniego, znajdujący się w ołtarzu kościoła
św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie63.
Św. Andrzej określany jest jako patron Słowian i prawosławia.
Patronuje on takim krajom, jak: Szkocja, Rosja, Hiszpania, Grecja,
dolna Austria i Sycylia. Jest on teŜ patronem rybaków, sprzedawców
ryb, rzeźników oraz górników. Święto św. Andrzeja Apostoła przypada
w dniu 30 listopada64.
Bardzo ciekawe rozwiązanie posiada ołtarz główny roŜnowickiego
kościoła. W niszy pierwszej kondygnacji retabulum znajduje się
przyrząd kołowrotowy, na którym ustawione są cztery figury świętych,
pokazywane w zaleŜności od okresów liturgicznych. W czasie
wielkiego postu Ecce Homo, w okresie wielkanocnym Chrystus
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Salvator

Mundi,

w

święta

maryjne

Maryja

Niepokalana

z Dzieciątkiem, a 30 listopada św. Andrzej Apostoł.
W górnej części retabulum umieszczony był wizerunek Trójcy
Świętej

w

typie

„Tronu

Łaski”.

Bóg

Ojciec

podtrzymywał

UkrzyŜowanego Chrystusa, natomiast Duch Święty pod postacią
gołębicy umieszczony był pod nogami Chrystusa. Zgodnie z przekazem
ikonograficznym powinien on znajdować się nad głową Boga Ojca.
Świadczy to, Ŝe ołtarz był wtórnie składany .
Przedstawienia w typie „Tronu Łaski” powstawały jako retabula
ołtarzowe i miały ścisły związek z liturgią mszy świętych. Zadaniem ich
było unaoczniać, Ŝe Niekrwawa Ofiara jest co do istoty tą samą, którą
Chrystus złoŜył na krzyŜu. Spojrzenie kieruje się stopniowo od ołtarza,
poprzez krzyŜ, na Ducha Świętego i zmierza ku Ojcu, który zasiadając
na tronie w niebiosach, przyjmuje ofiarę Syna. W tej koncepcji
utrzymywany jest kierunek zstępowania łaski. W średniowiecznej
mentalności „Tron Łaski” staje się jakby „drabiną” łączącą ołtarz
z tronem Boga.
Najstarszym przykładem w Polsce jest Trójca Święta ze Świerzawy,
obraz przypisywany malarzowi czeskiemu z 1350 r., obecnie znajdujący
się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Ten sam typ reprezentuje
rzeźba w ołtarzu Św. Trójcy w kaplicy Świętokrzyskiej katedry na
Wawelu i w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Bardzo
ciekawym przykładem jest teŜ Madonna szafkowa z kościoła
podominikańskiego w Sejnach z początku XV w. Do najciekawszych
przykładów sztuki zachodnioeuropejskiej naleŜą: „Trójca Święta
adorowana przez chóry świętych” Albrechta Dürera z 1511 r.,
znajdująca

się

w

Kunsthistorisches

Museum,

oraz

rzeźba
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„Triumf Trójcy Świętej” (1734) Kosmasa Damiana i Egida Quiryna
Assamów z monachijskiego Asamkirche65.
Ołtarz boczny, znajdujący się w nawie południowej, dedykowany
został Matce Boskiej Częstochowskiej. W dolnej kondygnacji
retabulum

umieszczona

została

dziewiętnastowieczna

kopia

„Jasnogórskiego Obrazu” namalowanego po 1434 r. i od ponad
pięciuset lat znajduje się w Kaplicy Jasnogórskiej66. W związku
z

propagowaniem

kultu

maryjnego

kopie

wykonywane

były

szczególnie w XVII w. w okresie kontrreformacji oraz w XIX w. Kult
maryjny wzmógł się jeszcze, gdy na prośbę episkopatu Polski w 1923
r.,papieŜ Pius XI ustanowił dzień trzeciego maja świętem Królowej
Korony Polskiej. 67.
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Rozdział V
Kościół w RoŜnowicach na tle drewnianego
budownictwa regionu
Małopolska południowa jest regionem, w którym zachowało się
najwięcej kościołów drewnianych w Polsce. Są one nierozłącznym
elementem rodzimej kultury. Od dawna zachwycały swym estetycznym
kształtem i malowniczością.
Kościół roŜnowicki, na tle innych budowli sakralnych regionu, jest
obiektem stosunkowo młodym, gdyŜ powstał w roku 1756, natomiast
najstarsze kościoły pochodziły z końca X w.
Najstarszy zachowany kościół drewniany na terenie Małopolski
znajduje się w miejscowości Zborówek i pochodzi z 1459 r. Starszy od
niego o cztery lata był kościół cmentarny w Grybowie, datowany na
1454 r., jednak w wyniku działań wojennych został on spalony
w styczniu 1945 r. Prowadzone w 1962 r. badania nad dokumentacją
drewnianej architektury przez Instytut Sztuki PAN doprowadziły do
wyodrębnienia na obszarze Małopolski grupy dwudziestu sześciu
kościołów, w tym czterech juŜ nieistniejących, które pochodzą
prawdopodobnie z XV w68. Wśród nich znajduje się kościół
w Haczowie, uwaŜany za jeden z najcenniejszych zabytków okresu
gotyku.
Główną cechą gotyckiego drewnianego kościoła w Małopolsce jest
przede wszystkim jednolita konstrukcja dachowa, zespalająca nawę
i prezbiterium ciągłą więźbą dachową o identycznych wiązarach
storczykowych. Dostosowanie rozstawu kozłów krokwiowych do
68

Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły …, s. 14.

42
szerokości prezbiterium umoŜliwia uwysmuklenie więźby dachowej.
Cecha ta dotyczy kościołów Małopolski południowej.
Kościół pierwotnie składał się z prezbiterium i nawy. Zakrystia była
dobudowywana od północy i pojawiła się później. Wnętrze przykryte
było stropem płaskim, a spoiny niekiedy osłaniane były biegnącymi do
nich listwami. Oświetlały je okna umieszczone od południa i we
wschodniej ścianie prezbiterium. Na ścianach północnych nie
umieszczano okien, gdyŜ strona ta była uwaŜana za strefę zła.
Na ścianie tej często znajdowały się sceny, przedstawiające piekło
i szatana. Sytuacja taka trwała do połowy wieku XVI. Okna
w prezbiterium z czasem zostały zaszalowane, gdyŜ w miejsce
tryptyków gotyckich wprowadzano wysokie renesansowe, a później
barokowe nastawy ołtarzowe. Do kościołów zwykle prowadziły dwa
otwory wejściowe, zachodni i południowy. Trzeci otwór łączył zakrystię
z

prezbiterium.

Liczbę

wejść

ograniczano

ze

względu

na

bezpieczeństwo. RóŜnorodność oraz bogactwo form uwidacznia się
w detalu architektonicznym oraz jego dekoracji. W obramieniach
okiennych występują formy prostokątne i ostrołukowe, na przykład
w kościołach w Bliznem, Golcowej, Iwkowej, a takŜe portalowe, na
przykład w Brzezinach, Łękach Górnych, w ścianach tęczowych
równieŜ półkoliste, na przykład w Grybowie i Skrzyszowie. Po połowie
XV w. występują zwieńczenia schodkowe69.
W większości kościoły piętnastowieczne składały się z prezbiterium
i jednej nawy, jednak zdarzają się przypadki trójnawowych świątyń.
Taki jest na przykład kościół w Mogile z 1466 r. Na południowym
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portalu tego kościoła wyryta jest inskrypcja fundacyjna z nazwiskiem
budowniczego Macieja Mączki70.
W XVI w. na terenie Małopolski rozwinął się teŜ układ kościoła
jednoprzęsłowego z płytkim transeptem kaplicowym zamknięty
trójbocznie. Przykładem takiego budownictwa jest kościół z Humnisk,
Straszęcina (1511 r.), Modlnicy (1553 r.) i Jankowic Kościelnych
(1627 r.). Jednym z najbardziej dekoracyjnych elementów wnętrza była
ściana tęczowa. Jeśli chodzi o dwa najstarsze zachowane kościoły
Małopolski, Haczów i Zborówek, prezentują one dwa odmienne rodzaje
tychŜe ścian71. W Haczowie ściana jest jakby symbolicznie zaznaczona
dwiema belkami od góry i jedną od dołu. Otwór posiada kształt
prostokątny, bywa niekiedy dekorowany wpustami pozostałych belek
ściany wschodniej. W Zborówku zaś otwór tęczowy przybiera kształt
ostrołuku, jakby wyciętego w ścianie, którego podstawę stanowi dolna
belka tęczowa. Podobnie było w kościołach w Bliznem, Iwkowej,
Łękawicy, Pogwizdowie i Woźnicach.
Małopolski kościół drewniany ewoluował od XV do XVI w.. Przede
wszystkim zmniejszyła się jego kubatura, powstawały coraz nowsze
rozwiązania techniczne. W duŜej mierze był to efekt reformacji, a takŜe
najazdów Szwedów i Siedmiogrodzian. Pod koniec XVI w. nadal
kontynuowano

budownictwo

kościołów

jednonawowych,

jednak

zaczęły one coraz bardziej róŜnić się od tych z minionego wieku.
Zaczęto znacznie upraszczać konstrukcję, uŜywano gorszego budulca
i w sposób bardziej prymitywny obrabiano go. Nie dotyczyło to jednak
wszystkich budowli. Wysoką jakością techniczną wyróŜniały się
kościoły w Ptaszkowej (1550 r.), Szynwałdzie (1555 r.) czy spalony
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kościół w Szerzynach (1565 r.). Jednak większość wykazywała się
niŜszym standardem, skromniejszym wyposaŜeniem i niezbyt dobrymi
proporcjami. Są to kościoły w Jodłowniku (1585 r.), Małej (1595 r.).
Nawy i prezbiterium zaczynają pokrywać dachy o oddzielnych
kalenicach, por. np. Czulice (1547 r.), Krzęcin (1589 r.) czy spalony
kościół w Iwkowej z drugiej połowy XVI w.
W ciągu XVII w. na jakiś czas odŜył przestrzenno-konstrukcyjny typ
kościoła gotyckiego z dachową więźbą storczykową o schemacie
zaskrzynieniowym72. Przykładami są kościoły w Lubli (1611 r.),
Bączalu Dolnym (1667 r.), kościół w Szyku (1633 r.), śelechowie
(1642 r.), Biesiadkach (1661 r.), Złotej (1649 r.), dwa kościoły
w Cmolasie (dawny parafialny z lat 1649-1660, obecnie w Porębach
Dymarskich73 i poszpitalny z 1646 r.) oraz kościół w Gawłuszowicach
(1649 r.). Pierwsze pięć wymienionych kościołów to budowle
i przeciętnej wielkości. Kościoły z Cmolasu i Gawłuszowic odznaczają
się duŜą przestrzennością oraz staranną ciesiołką. Pod koniec XVI w.
pojawiają się budowle o układzie trójnawowym. Przykładami są
kościoły w Nowosielcach pod Przeworskiem (1595 r.), w Zarzeczu
(czas budowy XVI XVII w.) oraz kościół w Święcanach (1520 r.).
W kościołach z Zarzecza i Święcan nawy boczne zostały wydzielone
słupami spierającymi arkady.
Tendencje barokizacji w kościołach końca XVI i XVII w. wiązały
się

przede

kolebkowych

wszystkim
lub

z

wprowadzeniem

odcinkowych,

pozornych

łagodzeniem

łuków,

sklepień
pewnym

deformowaniem proporcji. Jednak nadal istnieją silne tendencje
późnogotyckiej ciesiołki. takie jak łuk „oślego grzbietu”, występujący
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w budowlach o stylu gotycyzującym74. Pojawiają się jednak formy
nowe, które są jakby deformacją stylowych inspiracji. Zaczynają
występować

mniej

wyrafinowane,

takie

jak:

trójłuczna,

łuki

nadwieszone, spłaszczone lub półkoliste, czasem ozdobione reliefem.
Występują teŜ przykłady schodkowych portali „długoszowych”, na
przykład kościół w Marcyporębie (1670 r.), w Pleśnej (1642 r.).
Ciekawy układ rozwiązania znajduje się w Lutczy, gdzie ostrołukowe
otwory okienne występują w zestawie „trójkowym”75. Dodatkowym
elementem jest koliste okno na osi prezbiterium tego kościoła, ujęte
w obramowanie ciesielskie, ozdobione formami z motywu „oślego
grzbietu”. Jest to jeden z nielicznych przykładów stuly renesansowego,
który, poza paroma przykładami kaplic cmentarnych, nie występują
w Małopolsce.
Braki w zakresie kreacji architektonicznych epoki renesansu
i manieryzmu rekompensowały pojawiające się coraz częściej bogate
wystroje wnętrz, nadające niekiedy skromnej bryle wspaniały, stylowy
charakter. Takie właśnie wystroje wprowadzono do kościołów
w Bliznem, Binarowej, Brzezinach i Łękawicy śywieckiej. Niczym nie
ustępowały one całkiem nowym kościołom z Cmolasu, Witanowic (z lat
1663-1667).
Właściwie

dopiero

w

XVII

w.

zapanowały

powszechnie

architektoniczne struktury ołtarzowe, które silnie zawaŜyły na wyrazie
artystycznym wnętrz oraz rekompensowały skromność architektury76.
W XVI i XVII w. powstały równieŜ kościoły, które na potrzeby
lokalnego kultu budowane były przez niewykwalifikowanych cieśli.
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Tego rodzaju twórczość rozwijać się będzie na równi z budownictwem
zawodowym.
W drugiej połowie XVI w. pojawiła się przy kościele wieŜa77; typ
ten reprezentuje kościół w Dębnie Podhalańskim (z datą budowy wieŜy
na rok 1601). W roku 1607 lub 1609 wzniesiono wieŜę dla
późnogotyckiego kościoła w Libuszy. Odtąd wieŜa zaczęła stanowić
silny akcent budowli. Kształty posiadały charakter gotycki. Były
budowane na planie kwadratu, mocno zwęŜającego się ku górze,
z usztywnieniami w kształcie krzyŜa św. Andrzeja, co dostatecznie
uodparniało konstrukcję przed odkształceniami, wywoływanymi przez
drgania w momencie bicia dzwonów. Zwieńczenie wieŜy stanowił
głównie hełm namiotowy lub ostrołukowy. Istnieją przykłady, gdzie
takowe hełmy wzbogacano naroŜnymi wieŜyczkami (Komorowie, Wola
Radziszowska). Pomimo swojej typowości siedemnastowieczne wieŜe
wykazują wiele róŜnic w wielkości i konstrukcji.
Dalszym elementem kształtującym siedemnastowieczny kościół stały
się soboty78. Stanowiły one podwaliny kościoła, zapewniały schronienie
w przypadku niepogody a takŜe nadawały malowniczości bryle
kościoła. Najstarsze przykłady to kościół w Cmolasie i Dębnie.
W XVII w. kościół drewniany w Małopolsce przedstawiał się bardzo
malowniczo. Sylwetka jego zachowała gotycki charakter przez strzelistą
formę dachu i izbicową wieŜę, nakrytą z reguły ostrołukowym hełmem.
Jednak w końcu XVII w. kościół drewniany o charakterze gotyckim
osiągnął swe apogeum, a wiek XVIII przyniósł radykalne zmiany.
W sakralnym budownictwie drewnianym XVIII w. Ryszard Brykowski
i Marian Kornecki wyróŜnili trzy nurty:
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- pierwszy, w którym dąŜenie do realizacji konsekwentnych
i konkretnych typów architektonicznych było celem podstawowym,
nierzadko o zamyśle imitacji drewnianych kościołów barokowych. Były
one

dziełem

wykwalifikowanych

fachowców

i

powstawały

w miejscach bogatego mecenatu lub w zamoŜnych parafiach,
- drugi, w którym naznaczyło się narzucanie form barokowych na
kontynuowane, opornie tylko przekształcane układy i schematy
(praktyka taka

wykształciła się

w środowiskach zawodowych

budowniczych, wędrownych majstrów, którzy, niekiedy na własny
rachunek, podejmowali realizację budowy),
-

trzeci,

zachowany,

oparty

całkowicie

na

dawnych

doświadczeniach, w których nowy styl bądź nadal wcale się nie ujawnił,
bądź tylko w nikłych szczegółach, a budowle takie odznaczały się
znacznym prymitywizmem (nurt ten stanowił margines ludowej
działalności)79. Były to w większości kaplice wotywne, błagalne
i dziękczynne, jak kaplica w Maniowach na Podhalu, dedykowana św.
Sebastianowi, patronowi, który miał uchronić od chorób. DuŜym
prymitywizmem odznaczały się równieŜ kaplice dworskie i pomocnicze
świątynie publiczne, np. Sieniawa (1740 r.), Podgórska Wola (1770 r.).
Prawdziwie stylizowane, barokowe drewniane kościoły nie były
jednolite w swym wyglądzie, nie są teŜ autoryzowane. Architekci
drewnianych kościołów XVIII w. sięgali do szerszych form, przenosząc
na drewno róŜne typy architektoniczne80. MoŜna tu wyróŜnić kościoły
jedno- i trójnawowe, bazylikowe i halowe. Występują równieŜ układy
krzyŜowe i transeptowe, kościoły wieŜowe lub bezwieŜowe. Wśród
kościołów dwuwieŜowych wyróŜnić moŜna budowle posiadające fasady
jednorodne z korpusem, względnie z wieŜami przystawionymi do
79
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korpusu81. Mistrzowską imitacją murowanego trójnawowego kościoła
w drewnie z fasadą dwuwieŜową jest kościół w Szalowej (1736 r. ze
zmianami

w

1756

r.).

To

czteroprzęsłowa

bazylika

o konsekwentnym wystroju architektonicznym wnętrza, w którym
o wyrazie stylowym decydują efektowne, faliste gzymsowane wykroje
arkad międzynawowych, wsparte na przekątnie ustawionych słupach,
oraz bogata ciesiołka, snycerka i stolarka. Efektu dodaje jednolite
wyposaŜenie wnętrza w ołtarze, wystrój rzeźbiarski oraz polichromie
z motywami iluzjonistycznymi. Mimo podobieństwa do innych
kościołów z tego okresu stanowi on pozycję odosobnioną82.
Przystawiane do kościołów wieŜe posiadają róŜne proporcje,
poczynając od niskich, które nie przewyŜszają gzymsu korpusu jak
w Jasienicy Rosielnej (1770 r.), przez dość smukłe Iwanowice
(przebudowane w 1745 r.) po wysokie, które dominują nad ścianami
korpusu, czego dobrym przykładem jest kościół w Jaćmierzu (z lat
1760-1968). Niekiedy wieŜa była szersza od korpusu i do niego
przystawiona. Przykładem takim jest kościół w Dubiecku (z lat 17511753). Budowano teŜ kościoły bezwieŜowe o jednolitej koncepcji
architektonicznej. Niewątpliwie najlepszym zabytkiem tego okresu jest
kościół parafialny w Dąbrowie Tarnowskiej (1771 r. fundacja Kajetana
Potockiego). Jego skromną bryłę wzbogacają symetrycznie po bokach
przybudowane kaplice. Wnętrze jest monumentalne, a efektowny
wygląd potęgują półkoliste arkady, wydzielające nawy boczne, wsparte
na filarach, utworzonych przez obicie słupów deskowaniem. Podobne
kościoły wybudowane zostały w Wietrzychowicach nad Dunajcem (z lat
1773-1779).

81
82

TamŜe, s. 48.
Chrzanowski T., Kornecki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej…, s. 588.

49
Na terenie Polski południowej okazałe barokowe kościoły drewniane
naleŜały jednak do rzadkości. Masowym zjawiskiem było występowanie
form raczej barokizujących. Elementy barokowe pojawiły się
w kościołach wznoszonych od początku bądź w świątyniach
remontowanych

w

tym

okresie.

Elementy

te

pojawiły

się

w odosobnieniu bądź w konkretnym kontekście. NajwaŜniejsze zmiany
konstrukcyjne w kościele XVIII w. to odrzucenie systemu „więźbowozaskrzyniowego”, więźby storczykowej, rozbicie bryły, obniŜenie kąta
oraz wysokości dachów83. Częste stało się wprowadzenie pozornego
sklepienia w przestrzeń strychową. Z czasem ulegają teŜ przetworzeniu
takie elementy jak otwory okienne i wejściowe oraz ich rozmieszczenie
i kształty. Na pograniczu wystroju architektonicznego i sprzęciarskiego
znalazły się teŜ silnie eksponowana belka tęczowa oraz chór muzyczny,
często wyłamywany lub wybrzuszany. Wystrój wnętrza i sprzęty
projektowane były zazwyczaj równocześnie z architekturą. Środkiem
oddziaływania stała się polichromia, która m.in. podkreślała podziały
architektoniczne. W kościołach o wysokim standardzie wystroju
zwracano uwagę na jednolitość odpowiadającą konwencji stylowej.
Do poszczególnych krzywizn dobierano odpowiedni materiał. Słupy
obijano deskami w celu uzyskania stateczności. Stiuk naśladowano
nadbijaniem desek i reliefem. Wykonywano obramienia portalowe.
W budowlach, których barokizacja posiadała stopień ograniczony,
formy

kształtowano

spontanicznie.

Występowały

motywy

architektoniczno-roślinne, wywodzące się z naśladownictwa porządku
korynckiego84.
Na spontanicznej twórczości inspirowanej barokowym zdobnictwem
pojawiły się formy indywidualne, jak spiralne kolumny, na przykład
83
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kościół w Ryglicach (1771 r.), czasem kolumny były powyginane, np.
kościół w Mogilnie (1771 r.), rzeźbiarskie motywy figuralne odległe od
jakichkolwiek źródeł, stojące u granic twórczości ludowej, np. kościół
w Gromniku (1727 r.). W kościołach osiemnastowiecznych trwają
równieŜ formy zdobnicze wywodzące się z tradycji. Nadal stosowane
były motywy „oślego grzbietu”, przejmują one formy płynne lub
falbanowe, por. np. kościół w Pisarzowej (1713 r.), kościół
w Iwanowicach (1746 r.), kościół w Mogilnie, kościół w Jaćmierzu
(1760 r.). Formy takie nie występują jednak w klasycznych barokowych
konstrukcjach.
Do osiemnastowiecznego budownictwa zalicza się teŜ omawiany
kościół w RoŜnowicach, wybudowany w 1756 r. Jego twórca
szczególny nacisk połoŜył na stylowy detal architektoniczny, we
wnętrzu

zastosował

kolumny

dorycko-toskańskie

o

wydatnym

belkowaniu, które wspierały łuki arkad międzynawowych. Wnętrze
zostało poszerzone o część przestrzeni strychowej przez wprowadzenie
sklepienia kolebkowego85. Jak pisał Stanisław Tomkiewicz: „Wewnątrz
architektura barokowa, przeprowadzona systematycznie, świadczy
o czynnej ręce architekta fachowego”86.
Całości wnętrza dopełnia równieŜ polichromia wykonana przez Jana
Kozickiego w 1787 r. Stanisław Tomkiewicz pisał: „Dekoracya
malarska wnętrza równieŜ z pierwotnego planu wynikała, jest
konsekwentnie

architektonicznie

przeprowadzona

(…)”87.

Sama

powierzchnia kościoła roŜnowickiego jest przeciętna. DuŜa natomiast
była wieŜa, która przylegała bezpośrednio do korpusu. Miała ona
szerokość prezbiterium, a ściany silnie zwęŜały się ku górze za pomocą
85
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okapów. Ostatnie piętro miało ściany pionowe, całość zakończona była
ozdobnym hełmem. Natomiast Ryszard Brykowski stwierdzał: „Takie
właśnie wnętrza, stylowe, o układzie bazylikowym, a nawet halowym
znajdujemy w wielu budowlach, które często w swej zewnętrznej,
skromnej bryle, nie zapowiadają bogatszego i oryginalniejszego
wnętrza, czego przykładem jest kościół w RoŜnowicach (…)”88.
Porównując opis z podziałami kościołów osiemnastowiecznych,
dokonanych przez Mariana Korneckiego i Ryszarda Brykowskiego,
świątynię roŜnowicką zaliczyć moŜemy do kategorii pierwszej, czyli tej,
gdzie celem było stworzenie imitacji w drewnie kościoła murowanego.
Kościół roŜnowicki, jak wiele innych spotkało nieszczęście,
mianowicie spłonął częściowo od uderzenia piorunu w 1992 r.
Całkowitemu zniszczeniu uległa wieŜa, konstrukcja dachowa, sklepienie
kolebkowe z polichromią oraz późnobarokowe organy. Na szczęście
ocalał jego korpus wraz z całym wyposaŜeniem. Zabezpieczony został
tymczasowym pokryciem. Od tamtego czasu stoi zapomniany, wnętrze
jego wraz z całym wyposaŜeniem niszczeje na naszych oczach.
Potrzebne są pieniądze na nową dokumentacje. Nie posiada nawet
nowej karty ewidencyjnej (stara z lat sześćdziesiątych).
.
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Zakończenie
Kościół

roŜnowicki

jest

wspaniałym

przykładem

imitacji

architektury barokowej w drewnie. Powstał w okresie, kiedy to
w sakralnym budownictwie drewnianym podejmowano coraz śmielsze
rozwiązania

techniczne.

Jego

największymi

walorami

architektonicznymi była przede wszystkim systematycznie zwęŜająca
się ku górze wieŜa, której całość podzielona była od zewnątrz poziomo
gzymsami drewnianymi, w odstępach zgodnych z poszczególnymi
kondygnacjami konstrukcji. Tym samym, jak pisał Stanisław Szczęk89,
dawało to efekt pagody. Jeśli zaś chodzi o architekturę wnętrza kościoła,
były to pozorne sklepienia kolebkowe wsparte na bogato zdobionych
kolumnach w stylu dorycko-toskańskim. Wielkim atutem jest teŜ
wykonana przez Jana Kozickiego w 1787 r. polichromia. Jest
konsekwentnie przeprowadzona i świetnie współgra z wnętrzem
świątyni. Bogato prezentuje się tez program ikonograficzny wnętrza.
Pochodzi on z róŜnych okresów i stworzony został na potrzeby dewocji
prostego ludu.
Niestety ani czas, ani czynniki atmosferyczne nie oszczędziły
świątyni i jak wiele tego typu budowli w Polsce uległa częściowemu
zniszczeniu. PoŜar strawił całą wieŜę oraz konstrukcję dachową wraz ze
sklepieniami kolebkowymi oraz późnobarokowe organy. Ocalało na
szczęście prawie całe wyposaŜenie. W chwili obecnej kościół posiada
tymczasowe

pokrycie

dachowe,

zabezpieczające

wnętrze

przed

czynnikami atmosferycznymi. W przyszłości potrzebna jest całkowita
rekonstrukcja i odbudowa wieŜy oraz konstrukcji dachowej wraz
z pokryciem, a takŜe stropowego sklepienia kolebkowego. Wszystko

89

Szczęk S., Opis Techniczny, mnp, Archiwum PSOZ Nowy Sącz, s. 2.

53
naleŜałoby pokryć gontem ze względów estetyczno-historycznych.
Przed

pokryciem

gont

powinno

się

zabezpieczyć

środkami

grzybobójczymi i ogniochronnymi.
Całości wnętrza potrzebna jest gruntowna renowacja, gdyŜ kościół
posiada samo pokrycie z blachy, nie ma stropów drewnianych, co przez
„pocenie się” blachy powoduje duŜą wilgotność we wnętrzu, a tym
samym powolną destrukcję wyposaŜenia. Część rzeźb jest lekko
nadpalona, niektóre pękają i odpada z nich polichromia. Z ołtarzy
stopniowo odpadają ich drewniane elementy. Część zwieńczającą
ołtarza głównego naleŜałoby zrekonstruować, gdyŜ uległa spaleniu.
To samo dotyczy ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej. Górna jego
kondygnacja uległa zniszczeniu, a rzeźby z niej skradziono jeszcze
przed poŜarem. Najlepiej zachował się ołtarz św. Anny Samotrzeć,
jednak i on z biegiem czasu ulega destrukcji.
Renowacji musi zostać poddana większość rzeźb. Część z nich jest
lekko nadpalona, w większości pękają i odpada z nich polichromia.
Niektóre

z

nich

uległy

uszkodzeniu

mechanicznemu

podczas

wynoszenia z palącego się kościoła.
Przy renowacji rzeźb i ołtarzów drewnianych niezwykle istotną
rzeczą jest zabezpieczenie ich przed działaniem róŜnego rodzaju
szkodników. Bardzo waŜne jest, aby drewniany zabytek nie przylegał
do wilgotnej posadzki czy muru. W kościołach drewnianych istnieje
zwiększone ryzyko poŜaru, dlatego nowe elementy drewniane naleŜy
zabezpieczać środkami ogniochronnymi. Mają one za zadanie opóźnić
moment zapalenia się drewna. W przypadku występowania owadów
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szkodników lub grzybów naleŜy bezzwłocznie powierzyć ratunek
specjalistom90.
W oczekiwaniu na renowację powinno się oddzielić obiekt
zaatakowany od zdrowych. NaleŜy uwaŜać, aby wewnątrz obiektu nie
zachodziły gwałtowne zmiany temperatur i nawilgocenia, gdyŜ drewno,
nasiąkając wilgocią, pęcznieje, a schnąc kurczy się. Takie zmiany mogą
prowadzić do pojawienia się pęknięć. Jeśli wystąpiły jakieś zmiany, nie
powinno się ratować niczego na własną rękę, lecz powierzyć rzeźbę
konserwatorowi.

Ten

przeprowadzi

dezynsekcję

i

dezynfekcję

zniszczonego drewna, a następnie zaimpregnuje je i utwardzi
odpowiednimi środkami. Następnie zostanie przeprowadzone kitowanie
specjalnym rodzajem kitu i umocnienie polichromii. Największy
problem stanowią przemalówki olejne polichromii. Zabiegi takie
powodują zmiany chemiczne w autentycznej warstwie farby, a nawet
prowadzą do całkowitego jej zniszczenia. Zdejmowanie tego rodzaju
przemalowań jest rzeczą bardzo trudną, gdyŜ bardzo łatwo moŜna
usunąć

oryginał.

Trudniejsze

jest

zdejmowanie

przemalowań

temperowych z pierwotnej polichromii temperowej. Tego rodzaju
zabiegów dokonuje się pod lupą binokularną91. Nie moŜna przemywać
rzeźb amoniakiem czy kwasami lub szorować mydłem i szczotką. Nie
wolno teŜ sprowadzać rzeźb do ługowania. Gdy rzeźba wykazuje ubytki
rzeźbiarskie oraz w polichromii, przy ekspozycji muzealnej raczej nie
uzupełnia się brakujących elementów i zniszczonych fragmentów
polichromii. Figury sakralne traktuje się jednak inaczej. Uzupełnienia
nie mogą fałszować charakteru zabytkowego rzeźby. Miejsca, w których
odpadła polichromia, kituje się w ten sposób, aby znawcy w przyszłości
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Ks. prof. Pasierb J. S., Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Biblioteka
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2001, s. 76.
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mogli odróŜnić uzupełnienia od oryginału. Znaczna część rzeźb
pokrywana była płatkami złota lub srebra. Na drewno zagruntowane
uprzednio klejem kostnym lub skórnym nakładano kilka warstw
szlamowanej kredy z klejem. Następnie szlifowano i wygładzano kredę,
po czym nanoszono do trzech warstw pulmentu lub bolusu. Jest to
czerwono-brązowa lub Ŝółtawa glinka. Ostatnią czynnością było
nałoŜenie i wypolerowanie agatem płatków złota na wypukłych
warstwach snycerki. We wgłębieniach złoto pozostawało matowe.
Czasami pokrywano je równieŜ laserunkami wykonywanymi Ŝywicami
lub gumoŜywicami, czyli lakierami przylegającymi do folii złotej lub
srebrnej. W ten sposób zabezpieczano srebro przed oksydacją. Matowe
złocenia wykonywane były na mikstionie, w związku z tym wszelakie
uzupełnienia naleŜy wykonywać na mikstionie. Jeśli na obiekcie
zachowała się pierwotna pozłota lub posrebrzenie, naleŜy ją zachować,
a ubytki wypunktować. Istnieje bardzo wiele przypadków, kiedy to
artyści rzemieślnicy zdeprecjonowali wiele zabytków pozłacanych przez
powleczenie ich złotolem. Daje on bardzo wątpliwy efekt estetyczny,
przy czym, wypełniając wgłębienia, niweluje wypukłości, spłyca
i zniekształca wyraz plastyczny rzeźby92.
RóŜnie sprawy wyglądają teŜ z zabytkowymi, nieraz rzeźbionymi
i bogato zdobionymi feretronami, które są nieraz niewłaściwie
przechowywane, często w wilgoci. Noszone są na pielgrzymki
i procesje w pogodę i niepogodę. Większość z nich zarówno w partiach
malarskich, jak i rzeźbiarskich była prymitywnie przemalowywana.
Najstarsze i najcenniejsze feretrony nie powinny być juŜ uŜywane, lecz
zakonserwowane i eksponowane w świątyni lub muzeum parafialnym
albo diecezjalnym
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NaleŜałoby teŜ przeprowadzić renowację polichromii, a po
zrekonstruowaniu

sklepienia

nanieść

nowe

przedstawienia

lub

zrekonstruować te, które zostały zaprojektowane i wykonane w 1973 r.
przez Teresę śurkowską i Tadeusza Stopkę. Z czasem naleŜałoby
wymienić posadzkę z obecnych dwukolorowych płytek czarnobiałych
na jednolite, duŜe płyty kamienne, jak to było przed 1900 rokiem.
Po gruntownej renowacji obiekt mógłby stać się z powrotem miejscem
do odprawiania liturgii Mszy Świętych, zwłaszcza odpustowych,
w święta jego patronów. Mógłby teŜ słuŜyć jako miejsce spotkań kół
róŜańcowych, które działają w parafii, oraz innych organizacji
związanych z kościołem.
Z projektem odnowienia kościoła łączy się ściśle konieczność
uporządkowania i wyposaŜenia wnętrza, zgodnie z pierwotnym
ustawieniem rzeźb i obrazów, co świetnie ukazywałoby dawny program
ikonograficzny. W kościele mogłoby teŜ powstać małe muzeum
parafialne, jak to ma miejsce np. w Harklowej koło Nowego Targu.
W tym celu moŜna by wykorzystać któreś z pomieszczeń, np. skarbczyk
lub kruchtę, i stworzyć tam ekspozycję rzeźbiarską i malarską dawnych
i współczesnych artystów ludowych okolicy.
Obiekt

winien

teŜ

posiadać

krótką

notatkę

informacyjną

z danymi dotyczącymi kościoła i czasu powstania parafii. Powinna
takŜe znajdować się tablica z historią parafii, kościoła i wsi. MoŜna by
na ten cel przeszkolić odpowiedniego przewodnika, który oprowadzałby
po kościele, udzielałby zwiedzającym informacji o historii parafii
i kościoła oraz jego wyposaŜeniu. Kościół nabrałby wtedy nowego
blasku
i słuŜyłby dalej kolejnym pokoleniom jako piękny dowód naszej bogatej
historii, drewnianej sztuki sakralnej i ludowej kultury.
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Przykro jest patrzeć, jak obiekt, który przetrwał zabory, dwie wielkie
zawieruchy wojenne, czasy dobre i złe, wprowadzał w Ŝycie duchowe
i kończył ziemskie tylu pokoleń przodków, teraz stoi i marnieje na
naszych oczach. Kościołów drewnianych w Polsce z upływem czasu jest
coraz mniej, gdyŜ bardziej niŜ inne naraŜone są na czynniki
atmosferyczne i bezmyślnych złodziei, którzy kuszą się na łatwe
pieniądze, grabiąc cenne dzieła sztuki, a dla zatarcia śladów podpalają
niekiedy obiekt.
Kościoły drewniane stanowią nieodzowny element naszej kultury,
unikatowy na skale europejską i wyróŜniający nas Polaków spośród
innych narodów. Tak naprawdę to od nas zaleŜy, jak o niego zadbamy
i co przekaŜemy w spadku przyszłym pokoleniom.
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