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Wstęp

O Wiśnicko-Lipnickim Parku Krajobrazowym mówi się często, 
że jest miejscem niezwykłym, niepowtarzalnym i jedynym w swo-
im rodzaju. Wszyscy lub prawie wszyscy słyszeli przecież o zamku 
Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu, o wpisanym na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO kościele św. Leonarda w  Lipni-
cy i o  lipnickich palmach. Jednak same tylko zabytki materialne 
– choćby najliczniejsze, najcenniejsze i  najbardziej różnorodne, 
a takich tu przecież nie brakuje, nie wystarczą do stworzenia uni-
kalnego charakteru miejsca. Aby ożywić materię, potrzebny jest 
jeszcze duch, eteryczny wyciąg z historii i tradycji, legend i podań, 
krążących pomiędzy ludźmi opowieści, dawnych zwyczajów i wie-
lu jeszcze innych rzeczy, określanych krótko mianem kultury nie-
materialnej. Ale to dalej nie wszystko. Niezbędna jest także przyja-
zna przestrzeń, w której dzieła ludzkich rąk i umysłów znajdą dla 
siebie odpowiednie miejsce, tworząc zrównoważony i harmonijny 
krajobraz. Na Pogórzu Wiśnickim wszystkie te elementy spotkały 
się ze sobą w sposób nader szczęśliwy, w dodatku na niewielkim 
obszarze zaledwie dwóch gmin, co potęguje wrażenie kulturowej 
niezwykłości. Jak zwiedzać te po wielokroć już opisane ścieżki? We-
dług nas doskonałym sposobem jest wytyczenie własnych szlaków, 
prowadzących najlepiej w poprzek tych, które już istnieją. Dlatego 
właśnie będziemy poszukiwać kulturowych szczytów, rozwiązy-
wać zagadkę niezwykłej siły artystycznego przyciągania, zgłębiać 
ukryty świat symboliki, patrzeć na okolice oczami św. Jana Nepo-
mucena, śledzić kryminalną przeszłość tej części Pogórza, a na ko-
niec dobierzemy się nawet do miejscowej kultury z pomocą małej, 
ogrodniczej łopatki. Za każdym razem będziemy też poszukiwać 
rozmaitych kontekstów, one bowiem stanowią esencję kulturowych 
wędrówek, zabierając nas z miejsc zdawałoby się doskonale zna-
nych w strony odległe i często zaskakujące.
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Giewont ma słynny na całą Polskę krzyż. Góry Świętokrzyskie – klasztor Świętego 
Krzyża na Łysej Górze. Dolnośląska Ślęża chwali się kamiennymi reliktami pradziejo-
wego kultu solarnego, a Zamkowa Góra na Suwalszczyźnie – pozostałościami potężnego 
grodziska Jaćwingów. Jak kraj długi i szeroki, wszędzie wznoszą się szczyty, wzniesienia 
i niepozorne pagórki, które zachęcają do wspinaczki w poszukiwaniu pięknych widoków, 
ciekawych zabytków, niezwykłych historii i tajemniczych legend. Pogórze Wiśnickie tak-
że ma swoje kulturowe szczyty, na których splatają się wątki tworzące historię regionu 
– pradziejowe i współczesne, historyczne i legendarne, wojenne i pustelnicze. Przez takie 
właśnie miejsca prowadzi pierwsza z proponowanych przez nas kulturowych ścieżek. Po-
górzańskimi szczytami. Przez cały Park – z północy na południe. Z dolin w stronę gór.

Pierwszym celem naszej wędrówki jest wzgórze 359 w Lesie Kopalińskim na połu-
dnie od Bochni. Z pozoru adres ten brzmi jak instrukcja wojskowych manewrów. Czym 
miałoby się wyróżniać wzgórze 359 od, powiedzmy, pobliskiego wzgórza 338? Wszelkie 
wątpliwości powinny jednak zniknąć, kiedy powiemy, że poszukiwane przez nas miejsce 
zwane jest przez miejscową ludność Zamczyskiem. Takiej nazwy nie znajdziemy jednak 
ani na współczesnych mapach turystycznych, ani nawet na dokładnych mapach topo-
graficznych, wydanych w  okresie międzywojennym (a  dokładnie w  1937 roku) przez 
Wojskowy Instytut Geograficzny (dodajmy dla porządku, że Zamczysko figuruje jednak 
w oficjalnym Rejestrze Nazw Geograficznych). Zamczysko – to już brzmi jak zapowiedź 
przygody. Jako pierwszy usłyszał tę nazwę profesor bocheńskiego gimnazjum Piotr Ga-
las, który w 1926 roku spisywał w okolicy miejscowe toponimy i usłyszał od któregoś 
z mieszkańców, że w Kopalińskim Lesie jest miejsce zwane zomcysko. Jesienią tego same-
go roku profesor Galas wrócił tu z małą ekspedycją badawczą, w której skład weszli jego 
uczniowie, zrzeszeni w szkolnym Kole Krajoznawczym. Jak relacjonował później jeden 
z uczestników eskapady, po dotarciu na miejsce oczom wszystkich ukazało się leżące na 
końcu długiego cypla grodzisko, które z trzech stron otaczają głębokie doliny, tylko od stro-
ny wschodniej musiano sztucznie podnieść jego obronność, oddzielając go od sąsiedniego 
wzgórza fosą szeroką na 4 m, dawniej niewątpliwie głębszą niż dzisiaj. Z tej strony najlepiej 
dochowała się część grodziska. Jak czytamy dalej: Jest tu jeszcze kilkumetrowej długości 
wał, broniący niegdyś dostępu do grodziska, a poza nim kilka kwadratowych metrów jego 
środka. Zachowało się także południowe zbocze grodziska z nieznacznym wałem długości 
60 kroków. Już wtedy część grodziska była zniszczona przez mały kamieniołom, w któ-
rym od początku XX wieku wydobywano na lokalne potrzeby surowiec skalny. Efektem 
poszukiwań gimnazjalnej ekspedycji była znaczna ilość fragmentów ceramiki oraz kil-
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ka zwierzęcych kości. W późniejszych latach grodzisko było kilkakrotnie badane przez 
archeologów. Na podstawie tych badań wiadomo dziś, że gródek w Kopalinach został 
wzniesiony ok. 400 roku p.n.e. przez ludność kultury łużyckiej. Do rozszyfrowania chro-
nologii obiektu posłużyły odnalezione fragmenty ceramiki, wśród których znalazły się 
m.in. charakterystyczne dla tej kultury pozostałości wykonanych z wielką starannością 
naczyń o  cienkich, wygładzonych ścianach w  kolorze czarnym (technika tzw. grafito-
wania), ozdobionych niekiedy ukośnymi rowkami. W  tamtym czasie rozległy majdan 
o średnicy około 55 metrów otoczony był przez potężny wał, zbudowany z drewnianych 
bierwion, które układano na przemian wzdłuż i w poprzek, pustą przestrzeń pomiędzy 
nimi wypełniając ziemią i kamieniami (wał skrzyniowy). Poniżej znajdował się jeszcze 
jeden, tym razem niższy wał, który usypany był z gliny i nie posiadał żadnej konstrukcji 
wewnętrznej. Późniejsze chronologicznie znaleziska z kopalińskiego grodziska – kości 
zwierzęce, żelazny topór, strzemiona końskie, podkowy, grot strzały i gwoździe pochodzą 
już z czasów średniowiecza, z końca XIII i z XIV wieku. Opuszczone od dawna grodzisko 
zostało wtedy zasiedlone jeszcze raz, być może za sprawą zarządców folwarku klasztorne-
go lub sołtysów pobliskich Dołuszyc. Wyremontowano wówczas wał górny i powtórnie 
usypano dolny. Niewykluczone też, że na dziedzińcu wzniesiono drewnianą wieżę i bu-
dynki gospodarcze. Odnalezione ślady spalenizny mogą wskazywać na to, że kres istnie-
niu średniowiecznego gródka położył pożar. W płomieniach przepadły wszelkie budowle 
drewniane, w tym domniemane budynki gospodarcze i wieża. Jeżeli owe budowle rzeczy-
wiście istniały, ich ślady zostały zatarte w sposób ostateczny przez działalność wspomnia-
nego już kamieniołomu. 

Przez wieki naturalne walory obronne Zamczyska nie zmieniły się ani trochę. Cypel 
wzgórza nadal otaczają z trzech stron głębokie jary o stromych zboczach, dlatego w drogę 
powrotną najlepiej udać się tą samą ścieżką, którą tutaj przybyliśmy. Po chwili znajdzie-
my się z powrotem na drodze leśnej z Kopalin do Pogwizdowa. Obecnie jest to jedna 
z wielu zwykłych, lokalnych dróg, ale dawniej stanowiła fragment ważnego traktu prowa-
dzącego do Krakowa. W XVIII wieku z Wiśnicza łatwiej niekiedy było wyjechać w stronę 
niegdysiejszej stolicy właśnie przez Las Kopaliński, niż traktem bocheńskim. Droga idąca 
przez las do Krakowa jest dobra przy suchej pogodzie, przy mokrej pogodzie pojawiają się 
na niej gdzieniegdzie miejsca bagniste, podczas gdy droga do Bochni jest stroma i rozmy-
ta przez deszcze, uciążliwa dla ciężkich wozów. Przemierzając długie kilometry leśnego 
duktu trzeba było się jednak liczyć z innymi niedogodnościami, na drodze grasowali bo-
wiem rozbójnicy. W pamięci miejscowej ludności zapisał się przede wszystkim niejaki 
zbój Szyc, który grabił zapamiętale kupców i podróżnych do czasu, aż zdradzony przez 
kompanów skończył na szubienicy. Ów nieposkromiony (do czasu) rozbójnik może się 
pochwalić szczególnym wkładem wniesionym w rozwój pogórzańskiej etymologii ludo-
wej. Najpierw przerażeni podróżni szeptali między sobą, że Szyc łapie panów, i stąd wzię-
ła się nazwa Łapanów. Następnie zniecierpliwieni panowie skrzyknęli się między sobą 
i to oni zaczęli gonić rozbójnika z okrzykiem łap Szyca! skąd – jak nietrudno zgadnąć, 
powstała nazwa Łapczyca. Kiedy w finale całej historii zbój został pojmany i powieszony, 
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wszyscy mogli odetchnąć z ulgą i powiedzieć: wisi Szyc, które to słowa zostały na zawsze 
utrwalone w nazwie Wiśnicz. Echem rozbójniczych rajdów Szyca są też historie o ukry-
tych przez niego skarbach. Jednym z miejsc, gdzie spoczywać mają owe bogactwa, jest 
Las Kopaliński. Drzwi prowadzące do tajemnego skarbca widział kiedyś pewien chło-
pak: przy drzwiach zelaznych była wielga kłodka. jak się wezwie złego ducha, albo jak sie 
chto nie przezegna, to wneterecki [prędko – P.R.] dźwi znikają z uoców. Na koniec warto 
jeszcze dodać, że rozległy kompleks leśny, w którym się znajdujemy, należał przed wojną 

Grodzisko kultury łużyckiej w Kopalinach (ok. 400 p.n.e.) 
na fotografii z 1930 roku zamieszczonej w czasopiśmie 
krajoznawczym Orli Lot.

Grodzisko w Lesie Kopalińskim zostało zbudowane 
na cyplu wzgórza, otoczonym z trzech stron przez 
urwiste zbocza głębokich jarów. Naturalne walo-
ry obronne zostały wzmocnione poprzez budowę 
wału w konstrukcji skrzyniowej. W tej formie gro-
dzisko stanowiło przykład systemu ścianowego – 
najprostszego, ale w swoich czasach niezwykle sku-
tecznego sposobu obrony czołowej (atak od frontu). 
Gródek, na co dzień zamieszkany zapewne przez 
pewną liczbę stałych mieszkańców, w razie zagro-
żenia stanowił schronienie dla całej okolicznej lud-
ności (tzw. gród refugialny – od łacińskiego słowa 
‚refugium’ oznaczającego schronienie).

Leśna droga z Kopalin do Pogwizdowa stanowiła daw-
niej fragment uczęszczanego traktu prowadzącego 
w  stronę Krakowa. Niestety, w  Lesie Kopalińskim oraz 
w pobliskim Lesie Skarbowym na podróżnych i kupców 
czyhali rozbójnicy, spośród których największą sławę zy-
skał sobie bezwzględny zbój Szyc.
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w całości do majątku w Kopalinach, który po 1945 roku został upaństwowiony. Pozosta-
łością po dawnych stosunkach własnościowych jest nazwa lasu oraz pewna ciekawostka 
administracyjna – leżące po drugiej, zachodniej stronie lasu domy to nadal Kopaliny, 
choć od właściwych Kopalin dzieli je rozległy Las Kopaliński, a od zabudowań Pogwiz-
dowa – zaledwie szerokość asfaltowej drogi z Bochni do Zawady.

***

Opuszczamy mroczny Las Kopaliński z jego pradziejowym grodziskiem, aby udać się 
w poszukiwaniu następnego kulturowego szczytu. Tym razem będziemy szukać najwy-
żej położonego punktu, jaki w swojej wędrówce przez Pogórze Wiśnickie osiągał dawny 
szlak węgierski – starożytna droga handlowa wiodąca z Krakowa przez Bochnię, Wiśnicz, 
Lipnicę, Czchów, Stary i Nowy Sącz aż do węgierskich Koszyc. Przez długie wieki była 
to najważniejsza oś komunikacyjna tej części Pogórza, a także życiodajna arteria, zapew-
niająca rozwój gospodarczy położonym przy niej osadom. Do naszych czasów przebieg 
traktu zachował się częściowo w układzie istniejącej sieci drogowej. Inne jego fragmenty 
zamieniły się w trudne do odnalezienia polne oraz leśne drogi i  ścieżki. Nas interesu-
je odcinek pomiędzy Nowym Wiśniczem a Lipnicą Murowaną, na którym dawny trakt 
przedzierał się przez pasmo oddzielających obydwie miejscowości zalesionych wzgórz. 
Obecnie prowadzi tędy lokalna droga z Wiśnicza do Lipnicy. Miejsce, którego szukamy, 
znajduje się w pobliżu zabudowań przysiółka Leksandrowej o nazwie Bukowiec. Jeste-
śmy na wysokości około 360 metrów (szczyt pobliskiego bezimiennego wzgórza sięga 
390 metrów). Przy drodze na skraju lasu stoi tutaj charakterystyczna, kamienna kolum-
na. Łatwo uznać, że ustawiono ją dla oznaczenia najwyższego punktu dawnego traktu, ale 
to tylko jedno z kilku możliwych wyjaśnień. Kolumn tego rodzaju znajduje się w okolicy 
kilka. Łączy je podobny wygląd: czworoboczny postument, na którym umieszczone są 
czasem inskrypcje, następnie okrągły trzon i wieńcząca całą konstrukcję ozdobna głowi-
ca z abakusem (czworoboczną płytą w górnej części głowicy) i metalowym krzyżem. Nic 
dziwnego, że wyobraźnia ludowa poszukiwała dla nich wspólnej genezy – skoro wyglą-
dają tak samo, to pewnie z tego samego, jednego powodu ktoś je postawił. Najbardziej 
popularna wersja łączyła powstanie kolumn z tureckimi jeńcami, którzy mieli budować 
zamek i klasztor w Wiśniczu. Kilku z nich, jak si jem juz tutak sprzykrzyło, porobili se 
skrzydła, wyśli na wiezą i polecieli powietrzem na skrzydłach do swoich krajów. Ale w zam-
ku wypatrzyli ich ludzie. Pan wysed, kazał do nich strzelać. I tak pozabijali ich wszyćkich. 
Na mieńscu, kęj chtoren spad, zbudowali figury kamienne. W  kontekście tej opowieści 
jak najbardziej uzasadnione jest użyte przez Czesława Anioła określenie kolumny lotni-
ków, które zawiera w sobie o wiele więcej frapującej treści niż będące w szerszym obie-
gu kolumny wiśnickie. Spoglądając na rozmieszczenie owych kamiennych obelisków nie 
sposób przy tym nie zauważyć, że z całej grupy uciekinierów we właściwym kierunku 
poleciało jedynie dwóch i tylko oni mieli realne szanse, aby dotrzeć do swoich tureckich 
domów. Mniej znana wersja legendy opowiada o tym, że w miejscu kolumn znajdowały 
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się wyloty tunelów prowadzących do zamkowych podziemi. Jak widać, w przekonaniu 
miejscowej ludności owi tureccy jeńcy wykazali się wyjątkową zaradnością, próbując 
wszelkich możliwych sposobów ucieczki. A co mówią ustalenia historyków? Okazuje się, 
że kolumny powstały nie tylko w rozmaitych miejscach, ale też w różnym czasie. Najstar-
sza pochodzi z 1646 roku (Nowy Wiśnicz), kolejne zaś wznoszono w latach: 1654 (Olcha-
wa), 1747 (Bukowiec) i 1762 (Bochnia). Czas powstania kolumny na Lipczonce określa 
się ogólnie na XVIII wiek. Czy jest zatem coś, co łączy te zabytki, poza legendą i podobną 
formą architektoniczną? Okazuje się, że tak – wspólny jest wątek, który można określić 
jako epidemiczny. Lokalizacja kolumn na wzniesieniach, poza zabudową ówczesnych 
miejscowości, zamurowane w ich postumentach relikwie (Nowy Wiśnicz, Olchawa) oraz 

Najstarsza z kolumn wiśnickich pochodzi z 1646 roku 
i  znajduje się przy budynku Liceum Plastycznego 
w Nowym Wiśniczu, a jej fundację przypisuje się Sta-
nisławowi Lubomirskiemu. Według niektórych źródeł, 
bezpośrednią inspirację architektoniczną stanowiła 
dla niej wzniesiona kilka lat wcześniej (1643-1644) 
kolumna króla Zygmunta III Wazy w  Warszawie. 
Kolumna Zygmunta stała się symbolem stolicy, będąc 
jednocześnie jej najstarszym świeckim pomnikiem. 
Kolumna w  Wiśniczu w  zamiarze fundatora miała 
zapewne sławić imię pana na Wiśniczu – wielkiego 
senatora Rzeczpospolitej i  jednego z  dowódców pol-
skich wojsk w zwycięskiej bitwie z Turkami, stoczonej 
jesienią 1621 roku pod Chocimiem.

W  najwyższym punkcie dawnego traktu węgierskiego 
pomiędzy Bochnią a  Lipnicą stoi kamienna kolumna 
z  1747 roku. Jest to jedna z  tzw. kolumn wiśnickich 
albo kolumn lotników, które według miejscowej legen-
dy oznaczają miejsca upadku tureckich jeńców, próbu-
jących uciec z zamku w Wiśniczu na skonstruowanych 
potajemnie skrzydłach. W  rzeczywistości kolumna na 
Bukowcu oznacza być może miejsce pochówku ofiar 
chorób zakaźnych. Mogła ona także pełnić funkcję słu-
pa granicznego pomiędzy posiadłościami należącymi 
do zamku w  Nowym Wiśniczu i  dobrami królewskimi 
w Lipnicy. Dziś biegnie tędy granica gmin Nowy Wiśnicz 
i Lipnica Murowana, a na mapach miejsce nosi nazwę 
Granice.
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W Olchawie stoi najwyższa i najbardziej ozdobna 
z kolumn wiśnickich. Wzniesiono ją w 1654 roku 
z fundacji Jana Drozdowskiego, który pełnił funk-
cję prefekta zamku wiśnickiego. Na ścianach po-
stumentu widnieją inskrypcje, kartusz z  herbem 
fundatora oraz sugestywnie przedstawiona postać 
śmierci z  kosą. Wewnątrz postumentu, podobnie 
jak w  Wiśniczu, są podobno zamurowane święte 
relikwie. Kolumna upamiętnia zapewne ofiary 
zarazy, która przetoczyła się przez Małopolskę na 
początku lat pięćdziesiątych XVII stulecia.

Inna, podobna do wcześniej opisywanych kolumna 
znajduje się na cmentarzu komunalnym w  Boch-
ni. Obelisk pochodzi z 1762 roku i pierwotnie stał 
na miejscu nieistniejącego już kościoła pw. św. Se-
bastiana. Na jednej ze ścian postumentu widnieje 
inskrypcja: „Kiedy powietrze w  Bochni grasowało 
na tym mieyscu grzebano ciał ludzkich niemało. 
Westchniy proszę za dusze, a  zmów Pozdrowienie 
Maryi, by gasiła czyszczowe płomienie”. Treść napi-
su może być wskazówką świadczącą o tym, że także 
pozostałe kolumny wiśnickie stawiano dla upamięt-
nienia ofiar dawnych epidemii.

Wśród drzew i  zarośli na granicy Starego Wiśni-
cza i  Kobyla ukryła się jeszcze jedna kamienna 
kolumna, której z  jakiegoś powodu nie wymienia 
się nigdy wśród tzw. kolumn lotników. Czyżby lot-
nik-outsider?

Kamienne kapliczki podobne do wiśnickich kolumn 
spotkać można także w innych miejscach Małopol-
ski. Jedna z nich wykonana jest ze słynnego marmu-
ru dębnickiego i stoi w polach nad Paczółtowicami 
w południowej części Jury Krakowskiej.
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treść inskrypcji wskazują, że mogły to być pomniki upamiętniające ofiary epidemii cho-
rób zakaźnych z XVII i XVIII wieku. Nie można też w końcu wykluczyć takiej wersji, że 
kolumny były swojego rodzaju znakami wielofunkcyjnymi – dawały świadectwo chwały 
swoich fundatorów, znaczyły miejsca cmentarzy epidemicznych, były słupami graniczny-
mi i drogowskazami oraz uniwersalnymi symbolami religijnymi.

***

Podążając śladem dawnego traktu węgierskiego w stronę Lipnicy dotrzemy po kilku 
kilometrach do wzgórza o nazwie Lipczonka. Miejsce to zachwyca przede wszystkim jako 
wspaniały punkt widokowy. Rozległe łąki i pola, położone w dole zabudowania Lipnic, wy-
rastające ponad nimi zalesione pasmo Szpilówki i odległe grzbiety Beskidu Wyspowego 
tworzą niepowtarzalną scenerię środkowej części Pogórza Wiśnickiego. W pobliżu szczytu, 
nieopodal drogi do Lipnicy stoi pod drzewem kolejna na naszej trasie kamienna kolum-
na. Wybudowano ją w XVIII wieku, z nieznanej fundacji, być może w miejscu cmentarza, 
na którym pochowano ofiary epidemii dżumy z 1719 roku, o jakiej wspominają lipnickie 
kroniki parafialne. Kolumna na Lipczonce jest najskromniejszą z wiśnickich kolumn – nie 
posiada zbyt wielu zdobień ani oryginalnych inskrypcji. Regionalista i badacz miejscowych 
dziejów Czesław Anioł wspomina, że przez jakiś czas leżała ona przewrócona, a po ponow-
nym ustawieniu nie odzyskała już swojej pierwotnej wysokości. Obelisk posiada jednak 
inny ważny atut kulturowy – miejscowa tradycją łączy to miejsce z postacią św. Szymona, 
który przyszedł na świat pomiędzy rokiem 1438 a 1440 w oddalonej o niespełna dwa kilo-
metry Lipnicy. Późniejszy święty spędził w rodzinnej miejscowości dzieciństwo i wczesną 
młodość, odbierając pierwszą edukację w miejscowej szkole parafialnej. Według później-
szych hagiografów, Szymon od najmłodszych lat odznaczał się wyjątkową pobożnością i za-
miłowaniem do nauki. Nad wiek poważny i jakby przedwcześnie dojrzały, rozumnie patrzał 
na siebie i otaczający go świat. Nie pociągały go zabawy z rówieśnikami. Nie bawiły rozmowy. 
Nie nęciły przyjemności i uciechy. Często opuszczał bawiące się dzieci i biegł do kościoła, gdzie 
w samotności modlił się, zwłaszcza do Matki Bożej, do której miał szczególne nabożeństwo. 
W 1454 roku Szymon rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Wyruszając w podróż do 
stolicy, miał zatrzymać się na Lipczonce, aby pożegnać się stąd z rodzinną miejscowością 
i znanymi od dzieciństwa krajobrazami. Po ukończeniu studiów wstąpił do krakowskiego 
zakonu Franciszkanów Obserwantów (zwanych u  nas bernardynami), który powstał po 
wizycie w stolicy Polski wielkiego reformatora franciszkańskiego, późniejszego świętego, 
Jana Kapistrana. W klasztorze pw. św. Bernardyna ze Sieny (stąd nazwa bernardyni) na 
krakowskim Stradomiu Szymon dał się poznać jako charyzmatyczny kaznodzieja, którego 
słów wszystek lud (…) nasłuchać się nie mógł. Jak twierdzą jego późniejsi biografowie, nie 
było tak zakamieniałego grzesznika, który by się z kazania jego do domu z postanowieniem 
gruntownym poprawy nie wrócił, zwracają też uwagę, że nikt nie odszedł od kazalnicy, kto 
by nie był potem mądrzejszy i lepszy, kto by opuszczał obowiązki, zaniedbywał uczynki miło-
sierdzia i do pokuty innych nie nawoływał. Co ciekawe, wygłaszane w kościele kazania były 
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właściwie jedyną formą kontaktu Szymona z wiernymi świeckimi. Wielu ludzi przychodziło 
doń, pragnąc się z nim osobiście widzieć, prosić o rady, wyjaśnienia czy też o spowiedź. W ta-
kich wypadkach, posłuszny przepisom zakonnym, odsyłał ich do przełożonego konwentu albo 
do spowiednika czy też osób uczonych. Jego ziemska misja miała się jednak dopełnić pośród 
ludzi. W 1482 roku Kraków nawiedziła epidemia cholery, w czasie której razem ze swymi 
współbraćmi Szymon niósł pomoc i pociechę duchową ofiarom zarazy, samemu stając się 
wkrótce jedną z nich. Zmarł po sześciu dniach choroby, 18 lipca 1482 roku. Już kilkanaście 
dni później miało miejsce pierwsze z przypisywanych mu cudownych uzdrowień. Pewna 
poważna matrona z  III Zakonu św. Franciszka [Franciszkański Zakon Świeckich – P.R.] 
poleciła opiece Szymona swoich trzech podopiecznych, bliskich śmierci kleryków. Ludzie 
ci w cudowny sposób wyzdrowieli. Wiadomość o  tym lotem błyskawicy obiegła miasto, 
a do grobu zakonnika zaczęli przybywać proszący o łaskę uzdrowienia pątnicy. Od tamtego 
czasu do drugiej połowy XX wieku zaprotokołowano w sumie 151 takich łask. Oficjalne 
uznanie kultu Szymona nastąpiło w1685 roku wraz z beatyfikacją dokonaną przez papieża 
Innocentego XI. W 2007 roku, po dopełnieniu wszystkich niezbędnych procedur kościel-
nych, papież Benedykt XVI ogłosił jego kanonizację.

17 lipca 1923 roku relikwie Szymona, wtedy jeszcze błogosławionego, sprowadzone 
zostały do Lipnicy Murowanej. Najpierw przewieziono je pociągiem z Krakowa do Boch-
ni, skąd po odwiedzeniu miejscowej fary wyruszyły w uroczystej procesji w stronę Lipni-
cy, zatrzymując się po drodze w kościele parafialnym w Nowym Wiśniczu. Piękny, gotyc-
ki relikwiarz w kształcie monstrancji nieśli księża. Towarzyszyła im banderia na koniach, 
orkiestra z Ujanowic i wielka rzesza ludzi z Lipnicy i okolic. Na granicy parafii lipnickiej, 
w Bukowcu, w ustawionej specjalnie na tę okazję bramie tryumfalnej relikwie świętego 
z rąk ojca gwardiana (przełożonego domu zakonnego) Anastazego Pankiewicza odebrał 
przedstawiciel lipnickiej parafii, ksiądz Józef Kozieja. W drodze do kościoła parafialne-
go w Lipnicy procesja ze szczątkami Szymona przechodziła przez Lipczonkę – miejsce, 
w którym święty żegnał się kiedyś jako młody człowiek ze swoim domem rodzinnym, 
wyruszając w podróż na Akademię Krakowską.

Święty Szymon z  Lipnicy pozostaje do dziś najsłynniejszym lipniczaninem. W  ro-
dzinnej miejscowości otacza go szczególny kult i poważanie. Na miejscu domu, w któ-
rym przyszedł na świat, w pierwszej połowie XVII wieku wzniesiono istniejący obecnie 
kościół pw. św. Szymona. Obok świątyni znajduje się studzienka wykopana w XVI wie-
ku przez pewną mieszczankę, której święty ukazał się we śnie i polecił po wykopaniu 
studni pić z niej wodę. Kobieta zastosowała się do tego wskazania i została uzdrowiona 
z choroby. Na lipnickim rynku stoi charakterystyczna kolumna z rzeźbą Szymona, który 
przedstawiony jest w pozie kaznodziei wygłaszającego płomienne kazanie. Wyobrażenia 
świętego znajdują są w licznych kapliczkach i na figurach przydrożnych w samej miejsco-
wości i w jej okolicy. W lipcu każdego roku organizowane są kilkudniowe uroczystości 
odpustowe ku czci świętego, na które przyjeżdżają pielgrzymi z różnych zakątków kraju. 
W 2006 roku przy okazji remontu kolumny na Lipczonce na jednej ze ścian postumentu 
wyryty został napis: Po trudzie drogi tu odpoczywał św. Szymon.
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Ze szczytu Lipczonki roztacza się szeroka panorama obejmująca 
południową część Pogórza Wiśnickiego oraz wzniesienia Beskidu 
Wyspowego.

Na miejscu domu św. Szymona z  Lipnicy wzniesiono w  pierwszej 
połowie XVII wieku barokowy kościół, ufundowany przez senatora 
Rzeczpospolitej i pana na pobliskim Wiśniczu – Stanisława Lubo-
mirskiego.

Kolumna na Lipczonce jest jedną z najniż-
szych kolumn wiśnickich. Możliwe, że stoi 
ona na miejscu dawnego cmentarza epi-
demicznego, na którym pochowano ofiary 
epidemii dżumy z 1719 roku. Według miej-
scowej tradycji, w  miejscu tym odpoczy-
wać miał także najsłynniejszy lipniczanin 
– św. Szymon.

Liczne wyobrażenia świętego Szymona 
spotkać można w kapliczkach i na figurach 
przydrożnych w Lipnicy oraz w jej najbliż-
szej okolicy.
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***

Szczyty wznoszące się na południe od Lipnicy Murowanej to już poważne wzniesie-
nia, które w głównym grzbiecie zalesionego pasma Szpilówki przekraczają wysokość 500 
metrów. Dla dawnych podróżnych i kupców wędrujących węgierskim szlakiem handlo-
wym była to pierwsza poważna przeszkoda w drodze na południe. Problemy zaczynały 
się jeszcze przed Lipnicą, na drodze z Wiśnicza, którą przy pogodzie deszczowej trudno 
przemieszczać się ciężkim pojazdom z powodu śliskiego podłoża. W 1570 roku okoliczne 
trakty opisywano jako bardzo złe i wymagające naprawy. Chętnych do finansowania nie-
zbędnych remontów nie było. Lipniccy mieszczanie wymawiali się przed prowadzącymi 
lustrację dróg królewskimi inspektorami tym, że im odjęto dwoje przedmieść [Przedmie-
ście Górne i Dolne – dziś odpowiednio Lipnica Górna i Dolna – P.R.] co miastu przyna-
leżało i ciż naprawowali drogi, ale już teraz mają folwarkowe roboty i  inne dolegliwości, 
dlaczego dróg nie mogą naprawować. W drugiej połowie XVIII wieku drogę do Iwkowej 
uważano nadal za uciążliwą z powodu stromych wzniesień. Droga ta składała się właści-
wie z kilku różnych wariantów, na które rozpadał się stary trakt węgierski zaraz po opusz-
czeniu Lipnicy, próbując utorować sobie dogodne przejście pomiędzy jarami, wąwozami 
i stromymi stokami wzgórz. Oprócz trudności terenowych na podróżnych czyhały także 
inne niebezpieczeństwa – przepastne lasy stanowiły bowiem znakomitą kryjówkę dla 
wszelkiego rodzaju przestępców, którzy trudnili się napadaniem na przejezdnych. Świad-
kiem wielu takich wydarzeń mogła być Duchowa Góra, wznosząca się na wysokość 399 
metrów niemal w  połowie odległości pomiędzy Lipnicą a  głównym grzbietem pasma 
Szpilówki. Wspomniane warianty traktu omijały szczyt tego wzniesienia od północnego 
wschodu i południowego zachodu, zbiegając się na krótką chwilę obok stojącej w pobli-

żu karczmy. Obecna nazwa Duchowej Góry 
jest już sama w sobie wystarczająco tajemni-
cza. Miejsce stanie się jeszcze bardziej inte-
resujące, jeśli dodamy, że na starych mapach 
figuruje jako Szubienica lub Szubieniczna 
Góra. Nazwa wskazuje, że dawniej stała tu-
taj miejska szubienica, na której wykony-
wano publicznie wyroki wobec skazanych 
na śmierć przestępców. Z  całą pewnością 
byli wśród nich także przestępcy złapani na 
rozboju prowadzonym na węgierskim szla-
ku. Ustawiona na wzgórzu, a więc z daleka 
widoczna szubienica miała być przestro-
gą dla ewentualnych rozbójników, dodając 
jednocześnie otuchy przejeżdżającym obok 
podróżnym. W  praktyce takie ostrzeżenie 
nie na wiele zapewne się zdało, skoro we-

Duchowa Góra leżąca pomiędzy Lipnicą a głównym 
grzbietem Szpilówki pełna jest legend o  rozbójni-
kach i zamienionych w kamienie diabłach. Dawniej 
wzgórze nosiło nazwę Szubienicznej Góry, a na jego 
szczycie stała miejska szubienica, na której wiesza-
no m.in. przestępców złapanych na łupieniu kupców 
i podróżnych wędrujących węgierskim szlakiem.
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dług miejscowych legend zbójnicy mieli się zbierać właśnie na Duchowej Górze, aby stąd 
wyruszać na swoje łupieżcze akcje. Swoją stałą siedzibę miały tutaj podobno także siły 
nieczyste. Diabły, bo o nich tu mowa, spędzały cały dzień pod postacią wielkich głazów. 
Ożywały dopiero nocą, aby kręcić się po okolicy w poszukiwaniu nieostrożnych ludz-
kich ofiar, które po schwytaniu zaciągały w dzikie ostępy i tam zamieniały w kamienie, 
próbując uwolnić się w  ten sposób od ciążącej na nich samych klątwy. Nic dziwnego, 
że nocą nikt nie zapuszczał się w te strony, a już na pewno nie sam. Dziś na Duchowej 
Górze nie ma już śladu po dawnej szubienicy, ale zamienione w  kamień diabły wciąż 
czają się wśród gęstego lasu na jej szczycie, wskazana jest zatem ostrożność. Podobno 
rano i wieczorem można tutaj usłyszeć niezwykłe efekty dźwiękowe, których źródłem są 
domy leżącej w pobliżu Lipnicy Dolnej. Jeżeli to prawda, to zjawisko takie wpisywałoby 
się doskonale w otaczającą Duchową Górę aurę tajemniczości.

***

Duchowa Góra była doskonałym punktem wypadowym do organizowania łupieżczych 
napadów, ale zrabowane w ich trakcie skarby rozbójnicy gromadzili w miejscach jeszcze 
bardziej niedostępnych i oddalonych od siedzib ludzkich. Jedna z  takich kryjówek mia-
ła się znajdować w Skarbowej Paryi – głębokim wąwozie rozcinającym stoki Piekarskiej 
Góry. Zaszyte w  leśnych gąszczu i  trudne do odnalezienia pieczary ukrywały zbójeckie 
skarby oraz dawały schronienie uciekinierom, przestępcom, dezerterom i  wszelkiej ma-
ści łotrom, którzy na różne sposoby popadli w konflikt z prawem i próbowali wymknąć 
się karzącej ręce sprawiedliwości. Położona w  pasmie Szpilówki Piekarska Góra skrywa 
także inne tajemnice. Nieopodal szczytu, przy grzbietowej drodze, którą prowadzi zielony 
szlak pieszy z Rajbrotu do Czchowa, stoi wysoki, drewniany krzyż. Z krzyżem związana jest 
powstańcza epopeja kilku mieszkańców Lipnicy Murowanej, którzy wyruszyli w styczniu 
1863 roku wraz z ochotnikami z  Iwkowej, Nowego Wiśnicza i Bochni do zaboru rosyj-
skiego, aby wziąć udział w rozpoczynającym się tam powstaniu styczniowym. Po przekro-
czeniu granicy wszyscy trafili do obozu w Ojcowie, gdzie pod dowództwem Apolinarego 
Kurowskiego, naczelnika wojskowego województwa krakowskiego, formowały się zalążki 
regularnej armii powstańczej. Pierwsze wrażenia lipniczan po przybyciu na miejsce były za-
pewne podobne do tych, jakie opisywał później inny ochotnik, Kazimierz Frycz, w tym cza-
sie osiemnastoletni uczeń z Krakowa: Dochodzimy do hotelu pod „Łokietkiem”; szyldwach 
[wartownik – P.R.] wskazuje nam kwaterę oficera, któremu mamy się zameldować – jakoż 
w pokoju pełnym śpiących pokotem na podłodze, siedzi mąż w krótkim kożuchu, w baraniej 
czapce z trójkolorową kokardą, przy pałaszu, a po przedstawieniu się zapisuje nasze nazwiska 
w dużą księgę (...), chwali gorliwość patriotyczną i zachęca, abyśmy wstąpili do plutonu uła-
nów pod jego komendą. Przez jakiś czas w obozie ojcowskim trwała organizacja oddziałów 
i intensywne szkolenie przybywających ochotników. W lutym na wieść o zbliżających się 
wojskach rosyjskich Apolinary Kurowski podjął brzemienną w skutkach decyzję o porzu-
ceniu Ojcowa i marszu w stronę Miechowa, który zamierzał zająć licząc na efekt zaskocze-
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Pod szczytem Piekarskiej Góry, przy leśnej drodze 
grzbietowej, którą dzisiaj prowadzi zielony szlak tury-
styczny z Rajbrotu do Czchowa, stoi drewniany krzyż 
powstańczy. Pierwszy, dębowy ustawili w tym miejscu 
jako wotum ochotnicy z  Lipnicy Murowanej, którzy 
w styczniu 1863 roku wyruszyli do zaboru rosyjskie-
go, aby wziąć udział w powstaniu styczniowym, a po 
przegranej bitwie pod Miechowem powrócili szczęśli-
wie do swoich domów.

Drugi krzyż powstańczy znajduje się na południo-
wych stokach Piekarskiej Góry. Według miejscowych 
przekazów, w miejscu tym odpoczywali wracający do 
domu powstańcy styczniowi z Iwkowej, lecząc tu od-
niesione w boju rany z pomocą leczniczej wody z po-
bliskiego źródełka.

nia i słabość przeciwnika. Rachuby te okazały się jednak błędne, a Kurowski – doskonały 
organizator i wielki patriota – nie sprawdził się zbyt dobrze w roli dowódcy wojskowego. 
Jak wspominał później Filip Kahane, który w czasie powstania walczył w elitarnej formacji 
żuawów: Po ciężkim, 17to godzinnym marszu, stanęliśmy 17 lutego rano pod Miechowem, 
gdzie bez chwili odpoczynku, uderzyliśmy na Moskali. Nie porywam się do krytykowania 
Kurowskiego, jednak wspomnieć muszę, że potyczka ta, którą rzezią nazwać można, lekko-
myślnie była prowadzona, bez obliczenia siły nieprzyjaciela i  jego dogodnej pozycji, wśród 
murów kościelnych. Ponieśliśmy straty ogromne, szczególniej żuawi – i nie wyparliśmy Moska-
li z miasta. Oddział Kurowskiego, liczący przed atakiem na Miechów 2500 żołnierzy, stracił 
w walce około dwustu zabitych, po czym został rozproszony i przestał istnieć. Po bitwie po-
wstańcy pojedynczo lub w niewielkich grupach wracali na własną rękę do swoich domów. 
Wśród nich byli także ochotnicy z Lipnicy, którzy po szczęśliwym powrocie w rodzinne 
strony ufundowali pod Piekarską Górą ów drewniany, dębowy krzyż. W  2009 roku był 
on już tak bardzo zniszczony, że trzeba go było odnowić. Wiszącą na nim małą kapliczkę 
przewieszono na pobliskie drzewo. W 2010 roku u stóp krzyża ułożono głaz z pamiątkową 
inskrypcją. Obok wzniesiono także niewielką, drewnianą wiatę. 
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Nieopodal, na południowych stokach Piekarskiej Góry, znajduje się drugi, iwkowski 
krzyż powstańczy. Według miejscowych przekazów mieli tu odpoczywać ochotnicy z Iw-
kowej, którzy przed powrotem do domów leczyli w tym miejscu wojenne rany, korzysta-
jąc z niezwykłych, leczniczych właściwości wody z pobliskiego źródełka. 

Ale to nie koniec historii związanych z Piekarską Górą. Podążając od powstańcze-
go krzyża ‚lipnickiego’ na północ, za znakami z  charakterystycznym symbolem Pol-
ski Walczącej, dotrzemy po chwili do zagubionej w leśnej głuszy polanki z obeliskiem 
i krzyżem. W czasie II wojny światowej znajdował się tutaj leśny obóz I Batalionu 12 
Pułku Piechoty Ziemi Bocheńskiej AK (na terenie Lipnicy działała kompania Łosoś 
– jedna z czterech kompani wchodzących w skład Batalionu). Od grudnia 1943 roku 
w miejscu tym odbywały się także szkolenia Szkoły Podchorążych Piechoty, która mia-
ła być kuźnią kadry oficerskiej dla oddziałów partyzanckich. Komendantem Szkoły 
mianowany został dowódca I  Batalionu, porucznik Józef Wieciech ps. Tamarow. Po 
kilku miesiącach intensywnego szkolenia, w czerwcu 1944 roku na polanie pod Pie-
karską Górą odbyła się uroczysta promocja 16 elewów [uczniów – P.R.], którzy w obec-
ności pełnego stanu kompanii Łosoś oraz dowództwa Pułku i Obwodu bocheńskiego 
AK złożyli przysięgę, a następnie otrzymali stopień podchorążego z rąk generała dy-
wizji Ignacego Ledóchowskiego. Niedługo potem młodzi podchorążowie przeszli swój 
chrzest bojowy, biorąc udział w  jednej z najbardziej spektakularnych akcji bojowych 
polskiego podziemia w czasie całej drugiej wojny światowej. Jej celem miało być uwol-
nienie z niemieckiego więzienia w Wiśniczu 128 (według innych źródeł 120) więźniów 
politycznych na kilka godzin przed tym, jaki mieli oni zostać wywiezieni na pewną 
śmierć do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Plan akcji przygotował od początku 
do końca Tamarow, który potem osobiście dowodził realizacją całego przedsięwzięcia. 
Nocą z 26 na 27 lipca uzbrojona w karabiny maszynowe grupa osłonowa zajęła stano-
wiska na stoku między więzieniem a zamkiem, w pobliżu dworku Koryznówka. W tym 
samym czasie oddział szturmowy podszedł pod mury więzienia, do miejsca, w którym 
znajdowała się osobna bramka dla strażników. Na ostre stuknięcie w bramę uchyliło się 
okienko i dyżurnemu strażnikowi ukazała się czapka strażnicza, bo twarz trudno rozpo-
znać wśród ciemnej nocy. Bez wahania otworzył bramkę. Przez otwarte wejście wpako-
wało się nie jeden, ale pięciu ludzi i ten fakt już tak podziałał na strażnika, że nie trzeba 
mu było wiele tłumaczyć, by już on sam podszedł do drugiej bramy i mając dodatkowy 
argument w postaci lufy stena pod łydką, nakłonił kolegę do otwarcia drzwi wartowni ze-
wnętrznej. Korzystając z zaskoczenia i podstępu partyzanci pokonali kolejne więzienne 
bramy, aby w końcu dostać się do wartowni, w której znajdowały się klucze do poszcze-
gólnych oddziałów i cel. Grupa Kosy natychmiast po zdobyciu kluczy rozpoczęła swoją 
działalność i idąc od celi do celi wywoływała nazwiska więźniów według posiadanej li-
sty... Opuszczaliśmy więzienie wśród gwaru i pomruków dochodzących z cel więziennych, 
gdzie uwieszeni u  krat pozostali więźniowie złożeczyli... Powrót odbywał się szybko... 
W dniu 27 lipca wstające słońce nie zobaczyło nikogo na horyzoncie... Akcja ta na dłu-
go pozostanie w pamięci jej uczestników oraz zazdroszczących im kolegów. Cała akcja 
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przeprowadzona została pod przysłowiowym nosem 
stacjonującego w  pobliskiej szkole 33 Batalionu SS. 
Nie było żadnych ofiar. Niemcy nie zdołali schwytać 
ani jednego z uwolnionych więźniów.

***

Biegnąca z  Piekarskiej Góry na wschód grzbieto-
wa droga doprowadzi nas po niedługim czasie na Bu-
kowiec, który jest następnym ‚kulturowym’ szczytem 
pasma Szpilówki. Na południowych stokach tej góry, 
opadających stromo w kierunku Iwkowej, znajduje się 
miejsce zwane Pustelnią św. Urbana. Stoi tutaj niewiel-
ka kapliczka domkowa o  niezwykle solidnych, gru-
bych na blisko metr murach wzniesionych z  ciosów 
piaskowca i  połączonych glinianą zaprawą. Budowlę 
wieńczy prosty, dwuspadowy dach pokryty dachówką. 
Z ustawionej obok tablicy dowiadujemy się, że jest to 
jeden z najstarszych zabytków na terenie gminy Iwko-
wa. Kapliczka wzniesiona została w  XVIII wieku na 
miejscu, w  którym stała podobno pustelnia Urbana 
– jednego z uczniów i towarzyszy św. Andrzeja Świe-

W  czasie drugiej wojny światowej na śródleśnej polanie na połu-
dniowych stokach Piekarskiej Góry znajdował się obóz I Batalionu 
12 Pułku Piechoty Ziemi Bocheńskiej AK. Od grudnia 1943 roku 
w miejscu tym odbywały się także szkolenia Szkoły Podchorążych 
Piechoty. Jej adepci w lipcu 1944 roku wzięli udział w brawurowej 
akcji odbicia ponad stu więźniów politycznych z więzienia w No-
wym Wiśniczu, którzy czekali już na transport do obozu koncentra-
cyjnego Auschwitz.

Życiorys porucznika Józefa Wiecie-
cha ps. Tamarow, dowódcy I Batalio-
nu 12 Pułku Piechoty Ziemi Bocheń-
skiej AK oraz komendanta lipnickiej 
Szkoły Podchorążych, to doskonały 
materiał na scenariusz filmowy. 
Ranny w  głowę w  czasie kampanii 
wrześniowej 1939 roku, dostał się do 
niemieckiej niewoli i trafił do grupy 
polskich żołnierzy konwojowanych 
do obozu w Tomaszowie Lubelskim. 
Jednym z niemieckich wartowników 
był Austriak, który służył w  czasie 
I wojny światowej w wojsku austro-
-węgierskim pod komendą Andrzeja 
Wieciecha, ojca Józefa. Były podko-
mendny dobrze wspominał przeło-
żonego, dlatego kiedy rozpoznał jego 
syna, pomógł mu w ucieczce – wy-
ciągnął go z wozu i zostawił pod pło-
tem w jednej z mijanych po drodze 
wsi, gdzie rannym zajęli się okoliczni 
mieszkańcy. Po wojnie, w latach 50. 
Tamarow został aresztowany przez 
Urząd Bezpieczeństwa. Po trwają-
cych przez długie miesiące przesłu-
chaniach i torturach został skazany 
na karę śmierci jako wróg władzy 
ludowej. Przez trzy miesiące prze-
bywał w celi śmierci, skąd zwolnio-
no go niespodziewanie w  grudniu 
1956 na skutek interwencji wysoko 
postawionej osobistości z  kręgów 
ówczesnej władzy socjalistycznej. 
Okazało się, że ów wybawca był jed-
nym z  więźniów z  Nowego Wiśni-
cza, uwolnionych przez porucznika 
Wieciecha i  jego żołnierzy w czasie 
pamiętnej akcji z lipca 1944 roku.
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rada. Świerad – pustelnik, mnich i święty Kościoła katolickiego, miał na początku XI wie-
ku doskonalić swoje ascetyczne praktyki w pobliskim Tropiu nad Dunajcem. Miejscowa 
tradycje chce, aby towarzyszyli mu trzej uczniowie – Benedykt (późniejszy męczennik 
i święty), Just (vel Jodok) oraz Urban. O ile tożsamość pierwszego nie budzi wątpliwości 
(choć jego spotkanie ze Świeradem nastąpiło zapewne dopiero później, w klasztorze św. 
Hipolita na górze Zabor koło Nitry – dziś na Słowacji, w tamtych czasach na Węgrzech), 
to na temat dwóch pozostałych brak jest wiarygodnych źródeł. Pustelnia Justa znajdować 
się miała niedaleko dzisiejszej miejscowości Tęgoborze, tam, gdzie obecnie stoi niewielki 
drewniany kościółek pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zwany często kościół-
kiem na Juście od nazwy pobliskiej przełęczy św. Justa (Just, św. Kościoła katolickiego to 
inna osoba niż Just z Tęgoborzy). Trzeci uczeń, Urban, który zresztą w opowieściach lu-
dowych utożsamiany był czasem z Benedyktem, wybrał sobie jako miejsce odosobnienia 
stoki Bukowca. Miał pędzić tutaj skromne, ascetyczne życie, dzielone pomiędzy ciężką 
pracę i modlitwę. A kiej Urbanek pomarł, nad jego pustelnią w Iwkowy, ukazała się w nocy 
wielka jasność, kiej ludzie tamok poszły, uźrały nad pustelnią obraz świętego Urbana i od 
tego obrazu szła ta jasność. Mieszkańcy Iwkowej zabrali obraz i przenieśli go do kościoła 
w  Tymowej, ponieważ w  ich rodzimej wsi świątyni jeszcze wtedy nie było. Jednak na 
drugą noc znowu uźrały jasność, a kiek tamok zaszły, uźrały, że obraz świętego Urbanka, 
wrócił do Iwkowy i wisi na grabie co stał wedle pustelni. Tak ludzie postawiły tamok taką 
trójścienną kaplicę z drzewa i do niej wniosły ten obraz. A potem te mularze, co murowały 
ten pierwszy kościół w Wojakowy, postawiły też murowaną kaplicę dla świętego Urbanka 
i ten obraz tamok zawiesiły. I ta kaplica stoi w lesie, na roli Zięciowskiej, niedaleko starej 
drogi jak się idzie do Lipnice... 

Owa stara droga jak się idzie do Lipnice to fragment węgierskiego szlaku, który w dro-
dze na południe po pokonaniu przełęczy pod Szpilówką rozdzielał się na dwa warianty 
– jeden prowadził dalej grzbietem przez Machulec do Czchowa, drugi zaś biegł prosto do 
Iwkowej. Wędrujący tędy w drugiej połowie XIX wieku korespondenci czasopisma Kłosy 
tak opisywali swoje spotkanie z kapliczką: Z góry szybko nasz wózek posuwał się w prze-
ciwległą, mgłami pokrytą, dolinę. Na lewo poza parowem, na pochyłości góry, malowni-
czo odbijają się od zielonego tła boru białe mury kapliczki. Jest to kapliczka Urbanka. Na 
polanie przy niej bije źródło uzdrawiającej wody. Jaka to woda? jakie choroby uzdrawia? 
nie mogłem się dowiedzieć; powiedziano mi tylko, że przy tej kaplicy przez długie lata był 
pustelnikiem konfederat Barski. Zdala od ludzi, w lesie, karmiony przez pasterzy, wiodąc 
pobożne życie, tu oddał Bogu ducha, i od niego to kaplica nazwę miała otrzymać. Zaszyta 
w lesie murowana kapliczka z białymi ścianami, bijące w pobliżu źródło – wszystko się 
zgadza, ale co z samym Urbanem? Średniowieczny asceta czy pobożny konfederat – pu-
stelnik? A może dwie postacie związane z tym samym miejscem? W niewielkim wnętrzu 
kapliczki znajduje się skromny ołtarzyk z obrazem przedstawiającym św. Urbana, papieża 
z początków epoki chrześcijańskiej i patrona pustelnika spod Bukowca. Źródło, z którego 
czerpać miał asceta, zostało ujęte i ogrodzone, a posiadająca podobno właściwości lecz-
nicze woda płynie teraz do Iwkowej – ku pokrzepieniu zdrowia jej mieszkańców, którzy 
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każdego roku w święto Zesłania Ducha Świętego 
przybywają tutaj w uroczystej procesji na mszę 
odpustową. 

***

Wyniosły grzbiet Łopusza i Kobyły to praw-
dziwe pasmo graniczne – kończy się tutaj Po-
górze Wiśnickie, gmina Lipnica Murowana, 
powiat bocheński i  Wiśnicko-Lipnicki Park 
Krajobrazowy. Tu również znajduje się ostatni 
kulturowy szczyt na naszej trasie. Kobyłę – bo 
o  niej mowa, z  powodzeniem nazwać można 
Górą Wojenną. W  czasie I  wojny światowej, 
a  dokładnie w  grudniu 1914 roku, toczyły się 
w tym rejonie zaciekłe walki pomiędzy Rosjana-
mi a wojskami austro-węgierskimi i niemiecki-
mi. Wojna, za której początek uznaje się dzień 
28 lipca 1914 roku (wypowiedzenie wojny Serbii 
przez Austro-Węgry) dotarła na Pogórze już na 
początku następnego miesiąca. 1 sierpnia w Raj-
brocie ogłoszono mobilizację, w wyniku której 
powołano mężczyzn tutejszej parafii w  ogień. 
Ubyło ludności paręset, stanęła szkoła. Podobnie 
było w  pozostałych miejscowościach regionu. 

Pierwsze miesiące działań wojennych upłynęły pod znakiem sukcesów Rosjan, którzy 
wyparli wojska austro-węgierskie na linię Wieliczka-Dobczyce i  zajęli cały powiat bo-
cheński. Wydawało się, że nic nie jest w stanie powstrzymać rosyjskiego walca parowego, 
toczącego się nieubłaganie w kierunku samego serca starej monarchii Habsburgów. Jed-
nak jesienią impet rosyjskiego uderzenia zaczął słabnąć. Okazało się, że dotychczasowe 
zwycięstwa okupione były ogromnymi stratami, carska armia zaczęła też coraz bardziej 
odczuwać zmęczenie i braki w zaopatrzeniu, a na pomoc wojskom austro-węgierskim 
przybyli Niemcy, którzy przerzucili z frontu zachodniego do Galicji 47 Dywizję Piechoty. 
Na początku grudnia sojusznicy mogli rozpocząć ofensywę, której celem było zatrzyma-
nie Rosjan, a następnie wyparcie ich z terenów, jakie udało im się zająć przez ostatnie 
miesiące i zażegnanie w ten sposób niebezpieczeństwa grożącego z tej strony Krakowowi, 
Śląskowi, a w konsekwencji także Wiedniowi. W ten sposób rozpoczęła się tzw. bitwa 
limanowska, zwana również w historii operacją łapanowsko-limanowską. W jej trakcie 
szczególnie zaciekłe walki prowadzono m.in. o wznoszącą się nad Rajbrotem Kobyłę, któ-
ra znalazła się na środkowym odcinku natarcia sprzymierzonych. Góra, broniona mężnie 
przez żołnierzy rosyjskiej 14 Dywizji Piechoty, przechodziła z rąk do rąk aż sześć razy. 

Na południowych stokach Bukowca, przy ścież-
ce prowadzącej od głównego grzbietu pasma 
Szpilówki do Iwkowej, stoi niewielka, murowa-
na z piaskowcowych ciosów kapliczka św. Urba-
na. Wybudowana w  XVIII wieku, zastąpiła 
wcześniejszą, drewnianą, która według miejsco-
wych opowieści miała stać na miejscu pustelni 
Urbana, ucznia św. Andrzeja Świerada.
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Wieczorem 8 grudnia Rosjanie jeszcze raz opanowali Kobyłę, byli jednak już zbyt słabi, 
aby następnego dnia obronić ją przed nacierającymi z impetem węgierskimi huzarami. 
Rajbrot był w  tym czasie miejscowością frontową. 5 grudnia ukazało się nasze wojsko, 
ale już 6 musiało się wycofać ku Kamionce, a weszła piechota rosyjska. Już w sobotę 5.12 
zaczęły lecieć na kościół i plebanię gdzie kwaterowali dragoni austr. szrapnele rosyjskie (...) 
a odtąd przez 9 dni t. j. od 6-15 grudnia trwała strzelanina od rana do wieczora. Kościół 
dostał kilkanaście granatów i szrapneli, padła kruchta, ołtarz boczny św. Walentego, spaliły 
się stodoły, kuchnia, zawaliły stajnie(...) Ludność miejscowa kryła się po piwnicach – zabiły 
pociski 8 ludzi cywilnych, raniły 4, spłonęło 18 domów.

Pamiątką po tamtych wydarzeniach jest położony na północnych stokach Kobyły 
cmentarz wojenny. W 41 grobach zbiorowych i 20 pojedynczych mogiłach spoczywają 
obok siebie dawni wrogowie – żołnierze austro-węgierscy i niemieccy oraz Rosjanie. Wo-
kół roztacza się spokój rozległych lasów przepełnionych uroczą poezją głębokiej samotności. 
Wyżej, z zalesionego obecnie szczytu Ko-
były, tuż po wojnie otwierał się fascynują-
cy widok (…) na szereg okolicznych stoków 
i  wzgórz, o  które tak zażarcie walczono 
i  w  które w  ciężkich wojennych dniach 
wsiąkło tak dużo cennej krwi. Do cmen-
tarza najłatwiej jest dojść od ostatnich 
zabudowań przysiółka Rajbrotu o  na-
zwie Kucek. Powyżej kapliczki domkowej 
z 1811 roku (najstarsza kapliczka w miej-
scowości) stoi kamienny drogowskaz, 
przy którym rozpoczyna się prowadząca 
w głąb lasu droga i to nią trzeba się dalej 
kierować. Podobnych cmentarzy, które 
stały się miejscem spoczynku dla żołnie-
rzy wszystkich armii poległych w  latach 
1914-1915, założono w  całej Galicji Za-
chodniej blisko czterysta. Nekropolia pod Kobyłą oznaczona jest zapadającym w pamięć 
numerem 300. W samym Rajbrocie, przy drodze prowadzącej do Muchówki, znajduje 
się jeszcze niezwykle malowniczy cmentarz nr 303. Wojenne nekropolie odnaleźć można 
poza tym także w Muchówce, Lipnicy Murowanej oraz w Starym i Nowym Wiśniczu.

Z położonym u stóp Kobyły Rajbrotem wiąże się jeszcze jedna historia z czasów I woj-
ny. Pod koniec grudnia 1914 roku w miejscowości odpoczywali po ciężkich bojach pod 
Łowczówkiem kawalerzyści 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, tzw. Beliniacy, nazywani 
tak od nazwiska dowódcy, Władysława Beliny-Prażmowskiego. Jak wspominał Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski, w  tym czasie kawalerzysta, później osobisty adiutant Józefa 
Piłsudskiego i jedna z najbarwniejszych postaci II Rzeczpospolitej: Nam, kawalerzystom, 
przypadł w udziale rozkoszny postój w Rajbrocie, w uroczej podgórskiej wsi, głośnej w oko-
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Na cmentarzu wojennym pod Kobyłą spoczywają żołnie-
rze austro-węgierscy, niemieccy i  rosyjscy, którzy polegli 
na początku grudnia 1914 roku w krwawych zmaganiach, 
jakie toczono o to wzgórze w czasie bitwy limanowskiej, 
zwanej też operacją limanowsko-łapanowską.
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licy fabryką śliwowicy i urodą jej dziewcząt. Kawalerzyści obchodzili w Rajbrocie święta 
Bożego Narodzenia oraz Sylwestra, na którego zaprosili przebywającego w  tym czasie 
w pobliskiej Lipnicy Murowanej Józefa Piłsudskiego. Podczas sylwestrowego wieczoru 
Wieniawa wygłosił na cześć Komendanta błyskotliwy toast, za sprawą którego znajomi 
nazywali go później żartobliwie rajbrockim Wernyhorą.

Na Kobyle dramatyczne wydarzenia miały miejsce także w czasie II wojny światowej. 
W listopadzie 1944 roku w znajdującym się nieopodal szczytu gospodarstwie Wawrzyńca 
Odrońca na polanie Mulowiec ukrywali się partyzanci z grupy ppor. Mariana Kluszyckiego 
ps. Limbicz, wchodzącej w skład II Batalionu 16 Pułku Piechoty AK. Miejsce ich kryjówki 
wydał Niemcom niejaki Knurowski z Muchówki. Wczesnym rankiem 23 listopada 1944 
roku partyzancką kwaterę otoczył oddział wydzielony z dywizji SS Galizien. Według jed-
nych relacji, Niemcy napadli Mulowiec znienacka, zastali tam pięciu partyzantów, otoczyli 
zabudowania, obsypali strzałami, po czym weszli do domu zastając ś.p. Wawrzyńca Odrońca 
na klęczkach modlącego się przed obrazami, celnym strzałem położyli go trupem, uciekających 

partyzantów trzech zamordowali, jednego 
dopadli żywcem, piąty zaś spłonął z  do-
mem. Z  kolei porucznik Kluszycki, który 
przybył na miejsce tuż po całym zdarzeniu, 
opierając się na relacjach świadków z po-
bliskich gospodarstw wspominał później, 
że hitlerowcy zaczęli od podpalenia domu. 
Po chwili wybiegły z niego córki Odrońca, 
a po nich trzej partyzanci, którzy natych-
miast padli od niemieckich kul. Dwaj inni 
żołnierze AK oraz sam gospodarz mieli 
spłonąć w budynku. Dziś na miejscu tego 
wydarzenia wznosi się kamienny obelisk, 
na którym wyryte są nazwiska ofiar. Knu-
rowski – zdrajca, który wydał kryjówkę 
partyzantów, został skazany na śmierć 
i powieszony w Rajbrocie.

***

Wędrówkę po kulturowych szczytach Parku rozpoczęliśmy tuż za ostatnimi rogatka-
mi Bochni, a kończymy wśród pól i łąk pokrywających rozległe stoki Kobyły i Łopusza 
nad Rajbrotem. Dla porządku trzeba dodać, że na trasie pominęliśmy kilka miejsc, które 
także zasługują na określenie mianem szczytów kulturowych. Na Paprotnej, która jest 
jednym z najwyższych wzniesień Pogórza, znajdują się skały, mające być w przeszłości 
ulubionym miejscem odpoczynku i  rozmyślań poety Kazimierza Brodzińskiego (Ka-
mienie Brodzińskiego). W leśnych ostępach między Połomiem a Leksandrową kryje się 

Na leżącej w pobliżu szczytu Kobyły polanie Mulowiec 
znajduje się kamienny obelisk, upamiętniający party-
zantów AK i ukrywającego ich gospodarza Wawrzyńca 
Odrońca, którzy zginęli 23 listopada 1944 roku po tym, 
jak ich kryjówka została zdradzona Niemcom przez 
mieszkańca Muchówki.
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Kamień Grzyb, na którym widoczne są wyryte po łacinie imiona i daty – być może pod-
pisy prekursorów pogórzańskiej turystyki, karmelitów z Wiśnicza. Tajemnicze rysunki 
i  inskrypcje znajdują się także na wieńczących Kobylą Górę Skałkach Chronowskich. 
Wszystkie te miejsca warto odwiedzić w ramach poszukiwania kultury na szczycie – ga-
łęzi turystyki jeszcze nieoficjalnej, ale bardzo obiecującej i  mającej przed sobą wielką 
przyszłość, szczególnie tu, na Pogórzu Wiśnickim.

Kultura na szczycie

Wśród innych kulturowych szczytów Pogórza Wiśnickiego znajdują się Kamienie Brodzińskiego na Paprotnej (na 
fotografii), na których miał spędzać wiele czasu poeta Kazimierz Brodziński, Kamień Grzyb z podpisami daw-
nych turystów – karmelitów z Wiśnicza oraz Skałki Chronowskie na Kobylej Górze z tajemniczymi rysunkami 
i inskrypcjami.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Anioł 2015a; Banach J., Banach B. 2005, s. 158.; Broch, 
Hauptmann 2000, s. 360; Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, s. 111, 121-122; Gu-
staw, Grudziński 1988, s. 16, 35; Historia Rajbrotu; Kaczmarczyk 1904, s. 125, 136; Lipowski 1930, s. 28-
29; Polek 1993, s. 105-106; Powstanie 1863; Wycieczka po Galicji 1879, s. 116.
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Siła przyciągania

Od czasów Newtona jednym z podstawowych praw fizyki klasycznej jest zasada po-
wszechnego ciążenia stwierdzająca, iż między dowolną parą ciał posiadających masy poja-
wia się siła przyciągająca, która działa na linii łączącej ich środki, a jej wartość rośnie z iloczy-
nem ich mas i maleje z kwadratem odległości. Z kolei w historii kultury obserwować można 
czasem zjawisko, w którym wyraźnie widać oddziaływanie innej siły, mianowicie siły przy-
ciągania artystycznego. Siła tego rodzaju występuje w pewnych szczególnych miejscach za-
mieszkanych przez genius loci o usposobieniu artystycznym. Ograniczając się tylko do Eu-
ropy, jako przykłady podać można miasta takie jak Paryż, Londyn, Wenecja i Lanckorona, 
albo regiony – Prowansja, Kornwalia i Toskania. W przeciwieństwie do prawa powszechnej 
grawitacji, nikt nie sformułował jeszcze matematycznego wzoru na obliczenie siły przycią-
gania artystycznego. Należy jednak przypuszczać, że składowymi takiego równania powin-
ny być: powierzchnia zajmowana przez miejsce oraz występujące na jego terenie warunki 
klimatyczne, z naciskiem na średnią temperaturę roczną i liczbę dni słonecznych. Nie bez 
znaczenia jest także współczynnik sielskości krajobrazu, współczynnik odległości (określa, 
z  jak daleka miejsce jest w stanie przyciągnąć do siebie ten czy ów twórczy umysł) oraz 
oczywiście najprostszy do zbadania współczynnik ilościowy, wyrażający się liczbą sprowa-
dzonych w dany rejon artystów. Ponieważ Nowy Wiśnicz i jego okolice uchodziły i nadal 
uchodzą za artystyczną mekkę dla twórców z różnych dziedzin sztuki, miasteczko to może 
stanowić znakomity poligon do badania owej, zaproponowanej przez nas siły.

Na początek uporajmy się z ustaleniem podstawowych danych. Badany obszar zajmu-
je około 80 kilometrów kwadratowych – taka jest w przybliżeniu powierzchnia leżącej 
w całości w granicach Parku gminy Nowy Wiśnicz. Średnia roczna temperatura wynosi 
tutaj około siedem – osiem stopni, na szczęście na plusie, co stwarza może nie najlepsze, 
ale znośne warunki do uprawiania sztuk wszelakich. Za to liczbę dni słonecznych na 
podstawie własnych obserwacji i doświadczeń uznać możemy za wystarczającą. Współ-
czynnik sielskości krajobrazu nawet dzisiaj można określić jako zadowalający, choć 
w wielu miejscach obniżają go artefakty współczesnej cywilizacji – urządzenia i budowle 
w równej mierze użyteczne, co psujące harmonię dawnego, rolniczo-leśnego krajobrazu 
kulturowego. Jak natomiast wygląda współczynnik odległości i liczby? Zbadajmy bliżej 
ten problem.

Skrupulatny przegląd biogramów pozwala stwierdzić, iż zasięg przyciągania arty-
stycznego okolic Wiśnicza sięga aż do Włoch i Szwajcarii. Stamtąd właśnie pochodzili 
Maciej Trapola oraz Giovanni Battista Falconi – dwaj twórcy epoki wczesnego baroku, 
którzy pojawili się w Wiśniczu w pierwszej połowie XVII wieku za sprawą ówczesnego 
właściciela tych ziem, Stanisława Lubomirskiego.
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Maciej Trapola zajmuje w historii miejscowości miejsce szczególne. To on, jako na-
dworny architekt Lubomirskiego, zrealizował ambitną wizję swojego mocodawcy pro-
jektując, a następnie wznosząc na skraju Pogórza niezwykły kompleks złożony z miasta, 
klasztoru i magnackiej rezydencji. Trapola przebudował stary zamek Kmitów oraz za-
projektował klasztor karmelitów bosych z kościołem pw. Chrystusa Zbawiciela. Według 
jego projektów i pod jego nadzorem wyznaczono układ i rozplanowanie miasta, a następ-
nie wzniesiono najważniejsze miejskie budowle – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny wraz z  budynkiem plebanii oraz ratusz. Przy starym szlaku 
węgierskim wyrósł w ten sposób ośrodek władzy oraz życia kulturalnego, gospodarczego 
i duchowego, który stanowił znaną w kraju i za granicą wizytówkę wielkiego rodu sena-
torskiego. Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że bez Lubomirskiego i jego nadwor-
nego architekta Nowego Wiśnicza po prostu by nie było. 

Magnat, mecenas i wizjoner oraz wybitnie uzdolniony artysta, geometra i budowni-
czy – to zestawienie przywodzi na myśl inny niezwykły tandem. W drugiej połowie XVI 
wieku Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny powierzył architektowi Bernardo 
Morando realizację podobnego, choć na 
szerszą skalę pomyślanego projektu bu-
dowy Padwy Północy, miasta idealnego, 
twierdzy nie do zdobycia – Zamościa. 
Zarówno Morando, jak i  Trapola byli 
Włochami. Pierwszy z  nich wywodził 
się z  Padwy lub Wenecji, o  dokładnym 
pochodzeniu Trapoli brak jest bliższych 
informacji, nie znamy też daty jego uro-
dzenia. W dostępnych materiałach prze-
wija się na ogół ta sama, ogólnikowa 
informacja – Włoch osiadły w  Polsce, 
architekt włoskiego pochodzenia. Oby-
dwaj aż do śmierci pracowali nad swo-
imi największymi dziełami – Zamościem 
i  Wiśniczem (Morando zmarł w  roku 
1600, Trapola w 1637). Obydwaj cieszy-
li się także wielkimi względami swoich 
mocodawców. Morando posiadał dwie 
kamienice przy zamojskim Rynku, dzię-
ki osobistym staraniom Zamoyskiego 
otrzymał nobilitację, a  po śmierci spo-
czął (prawdopodobnie) we wspaniałej, 
przez niego samego zresztą zaprojekto-
wanej kolegiacie zamojskiej – tej samej, 
w której znajdują się krypty z trumnami 

Maciej Trapola był artystą tworzącym w duchu baroku, 
ale w  jego niektórych dziełach widać jeszcze elemen-
ty właściwe dla wcześniejszego manieryzmu. Tak jest 
m.in. w  przypadku głównego portalu zamku wiśnic-
kiego, o  którym Tadeusz Chrzanowski pisał, iż jest on 
„nadmiernie jeszcze rozbudowany, o  zdezintegrowanej 
formie, zresztą w sumie ciężki i dość grubo wykonany”.
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Fasada kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny w Nowym Wiśniczu uznawana jest za jedno z najciekaw-
szych i  najbardziej oryginalnych dzieł Trapoli. Architekt podzielił 
fasadę na dwie wyraźne części. Dolną dzielą na trzy nierównej sze-
rokości pola płaskie pilastry, natomiast górną tworzy wąski i smukły 
szczyt i dwie niższe od niego wieżyczki. „Proporcje obu części fasady 
działają na zasadzie asonansu [współbrzmienia – P.R.], a owe wie-
że są raczej zabawą w wieże niż realizacją jakiejś funkcji, de facto 
bowiem w architekturze ich nie ma, są co najwyżej jako elementy 
dekoracyjne. Wszystko to ukazuje nam Trapolę jako pomysłowego 
architekta o zamiłowaniach w pewnym sensie eklektycznych, ale re-
alizującego ów eklektyzm w sposób nader indywidualny”.

Zaprojektowany przez Trapolę wiśnicki ratusz w  swojej pierwot-
nej formie był budowlą jednokondygnacyjną z wysokim parterem, 
wzniesioną na rzucie zbliżonym do kwadratu, z wieżą przy naroż-
niku. Jego wygląd zmienił się po kolejnych przebudowach, jakie na-
stąpiły po wielkim pożarze miasta z roku 1863. Liczne detale kamie-
niarskie, w tym portal wejściowy i obramienia okien, „dopełniają tej 
skromnej, ale szlachetnej architektury, która w miastach omawia-
nego regionu [ziemi krakowskiej – P.R.] po raz pierwszy i zarazem 
na długo ostatni manifestuje świecką, reprezentacyjną architekturę 
municypalną baroku”.

We wschodniej pierzei Rynku pod numerem 20 znajduje się nale-
żąca niegdyś do Macieja Trapoli kamienica z  charakterystyczną, 
pochodzącą z XVII wieku attyką. Zniszczony budynek został odno-
wiony w 1998 roku. Wtedy także na jego ścianie umieszczono tabli-
cę upamiętniającą nadwornego architekta Stanisława Lubomirskie-
go i jego związek z miastem.
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Zamoyskich. Trapola w  zamian za swoje zasługi stał się właścicielem kamienicy przy 
Rynku w Wiśniczu (obecnie dom nr 20 we wschodniej pierzei z charakterystyczną XVII-
-wieczną attyką), a pochowano go w  rodowej krypcie Lubomirskich w nieistniejącym 
obecnie kościele klasztornym karmelitów.

Drugi z  włoskich artystów na dworze Stanisława Lubomirskiego, Giovanni Baptista 
(Jan Baptysta) Falconi, pochodził prawdopodobnie z miejscowości Rovio koło Lugano we 
włoskojęzycznej Szwajcarii (miejsce to oddalone jest od Wiśnicza o około 900 km w linii 
prostej). Na początku lat czterdziestych XVII wieku przebywał już w Polsce, do której przy-
jechał z opanowaną w rodzimych stronach techniką wykonywania stiuków (często wspo-
mina się o widocznych w tej technice wpływach rzymskich lub mediolańskich). W 1639 
roku otrzymał od króla Władysława IV specjalny serwitorat (przywilej), który zapewniał 
mu status artysty dworskiego: Ponieważ niektórzy nasi doradcy bardzo nam polecają chęt-
nego do świadczenia nam posług znamienitego Jana Chrzciciela Falkoniusa i rozumiemy, że 
jego niezwykła biegłość w wykonywaniu prac w marmurze jest dla nas niezbędna i poży-
teczna, postanowiliśmy wciągnąć go w poczet naszych sług, co też czynimy niniejszym listem 
i wyrażamy wolę, by cieszył się wszystkimi prawami i przywilejami, i z nich korzystał, tak jak 
cieszą się nimi i korzystają z nich inni nasi słudzy. W przywileju mowa jest wprawdzie o pra-
cach wykonywanych w marmurze, jednak Falconi zasłynął przede wszystkim jako twórca 
stiuków. Adam Bochnak, autor artykułu biograficznego o Falconim w Polskim Słowniku 
Biograficznym, zaliczył go do najwybitniejszych włoskich dekoratorów, jacy w Polsce w epoce 
wczesnego baroku pracowali, pisząc w 1948 roku, iż w rytmice, tektonice i umiarze jego prac 
dekoracyjnych, które podkreślają linie architektoniczne, nigdy ich nie zacierając, jak również 
w złotniczej niemal dokładności i subtelności wykonania splotów akantu, gęsto uwitych pęków 
owoców, poprzedzielanych lekkimi kokardami i ożywionych figlarnymi aniołkami przejawia 
się jeszcze duch renesansu, podczas gdy tchnienie baroku znać już w bogatych, ruchliwych 
i do pewnego stopnia na światłocień obliczonych, miękkich kartuszach, będących ważnym 
motywem dekoracyjnym prac F-go. Będąc oficjalnie artystą nadwornym, Falconi pracował 
także dla elity możnowładczej ówczesnej Polski – Lubomirskich, Ossolińskich, Tęczyńskich 
i Zamoyskich. Stanisław Lubomirski powierzył mu m.in. wykonanie dekoracji na zamku 
w Wiśniczu oraz w kościele klasztornym karmelitów. Te ostatnie nie zachowały się niestety 
do naszych czasów – zniknęły wraz z całym kościołem, który po wcześniejszej dewastacji 
został rozebrany przez Niemców w latach 1940-1942. Dzieła sztukatorskie autorstwa Fal-
coniego możemy za to zobaczyć w wielu innych miejscach południowej Polski. Do naj-
bardziej znanych należą stiuki kaplic kamedułów na Bielanach pod Krakowem, w kaplicy 
Zamoyskich w kolegiacie w Zamościu (!), w prezbiterium kościoła w Klimontowie, w ka-
plicy Oświęcimów w Krośnie oraz w kościele dominikanów w Lublinie. Historycy sztuki 
podkreślają zgodnie, że Falconi wywarł ogromny wpływ na rozwój polskiej techniki stiuku, 
przyczyniając się do jej wielkiego rozkwitu w drugiej połowie XVII wieku.

Trapola i Falconi to dwie najjaśniejsze gwiazdy na firmamencie artystycznego świata, 
jaki stworzył na swoim dworze Stanisław Lubomirski. Pamiętać jednak trzeba, że kultu-
ralne zainteresowania pana na Wiśniczu obejmowały nie tylko architekturę. Lubomir-



30

NAD USZWICĄ I LEKSANDRÓWKĄ

Stiuk to nazwa materiału zdobniczego nakładanego na ściany i elementy architektoniczne wnętrz. W skład stiuku 
wchodzi wapno, piasek marmurowy, gips, klej i barwniki. Przygotowaną z tych składników masę kształtuje się w mo-
tywy figuralne, ornamentalne, a nawet architektoniczne (pilastry, archiwolty itp.). Dekoracje wykonane ze stiuku noszą 
nazwę sztukaterii (na zdjęciu praca Alicji Leńczuk, uczennicy Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu).

Giovanni Baptista (Jan Baptysta) Falconi, mistrz stiuków pochodzący prawdopodobnie z włosko-szwajcarskiego 
pogranicza, pracował w Polsce m.in. dla Stanisława Lubomirskiego, wykonując w Wiśniczu sztukaterię w nie-
istniejącym już kościele klasztornym pw. Chrystusa Zbawiciela oraz na wiśnickim zamku, m.in. w kaplicy oraz 
w baszcie Bony.



31

Siła przyciągania

ski założył kapelę dworską, w  której grali muzycy sprowadzeni z  Włoch, utrzymywał 
dworski teatr i  zebrał pokaźną kolekcję obrazów wybitnych malarzy baroku. Ufundo-
wana przez niego biblioteka zawierała bogaty księgozbiór złożony m.in. z dzieł autorów 
starożytnych. Sprawował również mecenat nad pisarzami i poetami, w tym nad Piotrem 
Kochanowskim i  Janem Andrzejem Morsztynem. Połączenie autentycznych upodobań 
artystycznych, wielkich ambicji oraz niemal nieograniczonych środków finansowych 
dało wyjątkowo udany efekt, na którym skorzystała zarówno sława rodu Lubomirskich, 
jak i polska kultura. 

***

Naszą opowieść zaczęliśmy w pierwszej połowie XVII wieku, od postaci takich jak 
Stanisław Lubomirski, Maciej Trapola i  Giovanni Baptista Falconi. To w  tamtych cza-
sach i za sprawą tamtych ludzi powstał Wiśnicz, który zachwyca nas do dzisiaj, pomi-
mo wszystkich późniejszych przekształceń i zmian. Jednak niezwykła siła artystycznego 
przyciągania tego miejsca objawiła się w  historii już wcześniej. Aby ocenić jej działa-
nie, musimy cofnąć się w czasie do pierwszej połowy XVI wieku. Oznacza to całkowitą 
zmianę artystycznych klimatów – z barokowego dworu Lubomirskiego przenosimy się 
na dwór renesansowy Piotra Kmity, marszałka wielkiego koronnego i ówczesnego wła-
ściciela dóbr wiśnickich. Znowu mamy do czynienia z wybitną postacią świata polityki, 
głową potężnego rodu magnackiego, człowiekiem o wielkich ambicjach, który dla chwa-
ły własnej i dla pożytku kraju hołduje ideom renesansowego mecenatu, przeznaczając 
znaczne sumy na – jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli – cele kulturalne. Jak pisał profesor 
Henryk Barycz o ostatnim z Kmitów: Piotr, pan na Wiśniczu, był jednym z najwykształ-
cieńszych i najkulturalniejszych wielmożów czasów zygmuntowskich. Młodzieńczy pobyt 
na dworze Maksymiliana I, przyrodzony pociąg do nauki, żywe zainteresowanie się pro-
blemami umysłowemi, ciągłe wreszcie obcowanie z uczonymi i poetami pogłębiły i rozsze-
rzyły jego duchowy widnokrąg, uczyniły z niego zwolennika i mecenasa nowych prądów 
kulturalnych humanizmu i odrodzenia, sławionego wskutek tego powszechnie przez pisarzy 
naszych złotego okresu. W innym zaś miejscu czytamy o tym, że w rozbudowanym zam-
ku wiśnickim, o  bogato wyposażonym wnętrzu, otoczonym wspaniałym ogrodem, Piotr 
Kmita zorganizował dwór iście książęcy. Stanowił on w jakiś sposób odbicie zainteresowań 
i sprzeczności tkwiących w naturze samego mecenasa. Obok zbrojnego hufca, gromady za-
bijaków i hulaków, którzy wzbudzali lęk i nienawiść, znaleźli tu opiekę związani z Odro-
dzeniem prawnicy, pisarze, poeci i działacze polityczni. Jeśli na dworze Stanisława Lubo-
mirskiego główną rolę odgrywali pochodzący z Włoch architekci, to w otoczeniu Kmity 
znajdowali się przede wszystkim twórcy pochodzenia rodzimego, ludzie pióra, wybitni 
przedstawiciele polskiego Odrodzenia. Jaki zasięg miała wtedy wiśnicka siła przyciąga-
nia? Najdłuższą drogę do tego miejsca przebyć musieli Klemens Janicki z Januszkowa po 
Żninem w Wielkopolsce (ok. 380 km od Wiśnicza) oraz Marcin Krowicki z Lubawy koło 
Chełmna (ok. 400 km od Wiśnicza).
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Losy Janickiego to niemal podręcznikowy przykład kariery, która rozkwitła za sprawą 
instytucji mecenatu artystycznego. Jako syn chłopa, bez odpowiedniej protekcji i pomocy 
finansowej z zewnątrz nie miałby zapewne szans na rozwój i edukację. Tymczasem zaraz 
po tym, jak w naypierwszey młodości, skłonność i talent rzadki do poezyi okazał, tak dalece 
iż w 16 roku życia z dowcipu w narodzie był znany, dostał się Janicki pod troskliwe skrzydła 
możnych opiekunów takich jak Jan Dantyszek, biskup Stanisław Hozjusz, arcybiskup An-
drzej Krzycki i w końcu Piotr Kmita, za sprawą którego młody poeta zwiedził Włochy a mia-
nowicie Padwę, gdzie się przez czas niejaki bawił. Wspomnianej przez Feliksa Bentkowskiego 

zabawy nie należy przy tym rozumieć w obecnym tego 
słowa znaczeniu (przynajmniej nie w całości) – Janicki 
w trakcie swojej włoskiej peregrynacji ukończył studia 
na Uniwersytecie w Padwie otrzymując tytuł doktora 
filozofii, a  z  rąk papieża Pawła III przyjął zaszczytny 
tytuł poeta laureatus (poeta dworski). Puchlina wod-
na skróciła niestety życie pisarza, który zmarł w wieku 
zaledwie 27 lat. Pozostawił po sobie utwory pisane po 
łacinie, poważne gatunkowo, m.in. zbiory elegii i wie-
lokrotnie przedrukowywane żywoty królów polskich 
(Vitae regum Polonorum). Niestety, nie zachowały się 
wiersze treści erotycznej, które sam autor spalił, nie 
chcąc aby się w publiczności rozchodziły, iak w iedney 
z jego elegii doczytać się można.

Drugi przybysz z  północy, Marcin Krowicki, był 
z  pochodzenia szlachcicem. W  porównaniu z  Janic-
kim jego droga życiowa pomimo łatwiejszego startu 
była dużo bardziej skomplikowana. Po ukończeniu 
studiów na Akademii Krakowskiej trafił na dwór Pio-
tra Kmity, na którym przez jakiś czas korzystał z opie-
ki magnata, sprawując funkcję zarządcy dóbr oraz być 
może sekretarza swojego mocodawcy. Jeszcze przed 
wstąpieniem na tę służbę albo już w trakcie jej trwania 
Krowicki przyjął święcenia kapłańskie, aby po jakimś 
czasie stać się jednym z  pierwszych polskich księży 
katolickich, którzy przeszli na protestantyzm. Swoją 
decyzją Krowicki nie tylko ściągnął na siebie kościelną 
ekskomunikę, ale też pozbawił się wsparcia możnego 
protektora – Kmita był wprawdzie krytycznie nasta-
wiony do instytucji papiestwa oraz interesował się no-
winkami religijnymi, ale daleko mu było do popierania 
protestantów, nie zamierzał też tolerować ich w swoim 
otoczeniu. Najaktywniejszy i najbardziej twórczy okres 

Marcin Krowicki, zarządca dóbr Piotra 
Kmity oraz być może także jego sekre-
tarz, po zerwaniu ze stanem duchownym 
został jednym z  czołowych działaczy 
polskiej reformacji, biorąc m.in. udział 
w  przetłumaczeniu na język ojczysty 
tzw. Biblii brzeskiej, nazywanej tak od 
miejsca wydania w  Brześciu Litewskim 
(1563 r.). Biblia brzeska była drugim peł-
nym tłumaczeniem Pisma Świętego na 
język polski po katolickiej Biblii Leopolity 
(1561 r.) i według zapewnień wydawców 
pierwszym dokonanym z  języków orygi-
nalnych – hebrajskiego i greckiego. Prote-
stancka Biblia brzeska wyprzedziła o kil-
kadziesiąt lat wydanie katolickiej Biblii 
księdza Jakuba Wujka (przekład z łaciny, 
1599 r.), która przez wiele wieków była 
najbardziej popularnym tłumaczeniem 
Pisma Świętego na język polski.



33

Siła przyciągania

życia Krowickiego nastąpił już po rozstaniu z dworem pana 
na Wiśniczu. Wszechstronna działalność organizacyjna, 
kaznodziejska i  pisarska uczyniły z  byłego księdza jedną 
z czołowych postaci polskiej reformacji, a w jego dorobku 
znajduje się m.in. współudział w tłumaczeniu i redagowa-
niu tzw. Biblii brzeskiej, uznawanej za drugi pełny przekład 
Pisma Świętego na język polski, a pierwszy – jak twierdzili 
wydawcy – dokonany z  języków oryginalnych (to twier-
dzenie podważano w późniejszych czasach).

Kolejną wybitną postacią z otoczenia Kmity był Mar-
cin Bielski, pochodzący z oddalonej o około 240 km od 
Wiśnicza Białej pod Pajęcznem. Żołnierz, historyk, po-
eta, pisarz i  tłumacz – w  znakomity sposób wpisywał 
się w  ideał wszechstronnego człowieka renesansu. Jako 
pierwszy dostrzegł go i  wspierał książę mazowiecki Ja-
nusz, od którego trafił później pod skrzydła Kmity. Pośród 
dzieł Bielskiego – satyr, moralitetów i prac historycznych, 
wyróżnia się Kronika wszytkiego świata, będąca próbą 
opisania dziejów powszechnych od stworzenia świata aż 
do czasów współczesnych autorowi. To niezwykle ambit-
ne dzieło, łączące rzetelny (jak na tamte czasy) opis wy-
darzeń historycznych ze swobodną beletrystyką, miało 
w zamierzeniu autora służyć nie tyle literackiej rozrywce, 
co kształtowaniu postaw obywatelskich w oparciu o cy-
cerońską maksymę historia magistra vitae est (historia 
jest nauczycielką życia). Jak stwierdza bowiem Bielski 
w ósmej księdze swojej Kroniki: historie są nauką żywota 
jako obrazy albo świece sprawom ludzkim w umyśle świe-
cąc, ostrzegając nas od przygód złych a ku dobrym przy-
kładnie wiodąc. Jeśli sukces dzieła literackiego mierzyć 
liczbą wydań to w  przypadku Kroniki był on wielki: po 
pierwszym wydaniu z  roku 1551 za życia autora wzna-
wiano ją jeszcze dwukrotnie, w 1554 i 1564 roku. W 1597 
roku syn Marcina, Joachim, uzupełnił i wydał jeszcze raz 
dzieło ojca pod skróconym tytułem Kronika polska. Jak 
zauważył Feliks Bentkowski, Marcin Bielski pierwszy hi-
storyą w ięzyku oyczystym napisał. Styl w tey kronice iest 
gładki, iasny i  cale historyczny. Niezażywali bowiem oba 
Bielscy [Marcin i jego syn Joachim – P.R.] słów obcych, ale 
się właściwemi polskiemi obchodzili, i tak dostatecznie każ-
dą rzecz wyrażali iak żaden ięzyk nie może dostateczniey.

Marcin Bielski był wzorem człowieka 
renesansu. Żołnierz, historyk, poeta, 
pisarz i tłumacz, jako samouk dużą 
część swojej wiedzy zawdzięczał 
wspaniałej bibliotece, jaką zgroma-
dził w Wiśniczu jego mecenas, Piotr 
Kmita.

Wydana po raz pierwszy w  1551 
roku „Kronika wszytkiego świata” 
Marcina Bielskiego była napisaną 
w  języku polskim ambitną próbą 
przedstawienia dziejów świata od 
chwili jego stworzenia aż do czasów 
współczesnych autorowi.
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Spośród wybranych przez nas bywalców renesansowego dworu Piotry Kmity najbliżej 
miał do Wiśnicza urodzony w Przemyślu Stanisław Orzechowski (160 km w linii pro-
stej). Znakomity orator oraz wielki obrońca praw i przywilejów szlacheckich, w swoich 
pismach zajmował się kwestiami reform kościelnych, związkami łączącymi społeczeń-
stwo z państwem oraz zakresem władzy królewskiej. Rzadkie talenta Orzechowskiego, tro-
skliwem wychowaniem i własną iego pracowitością wykształcone, mianowicie zaś płynna 
i przekonywaiąca wymowa iego łacińska, i biegłość w ięzyku greckim, zjednały mu u roda-
ków i u cudzoziemców wielką sławę, a nadto nazwisko Demostenesa prowincyi Ruskich. 
Piotrowi Kmicie ów Demostenes prowincyi Ruskich zawdzięczał dużo więcej niż tylko 
mecenat artystyczny. Orzechowski, wychowany od małego do stanu duchownego, po po-
wrocie do kraju ze studiów zagranicznych w Padwie, Bolonii i Wenecji, przyjął w 1541 
roku pod naciskiem ojca święcenia kapłańskie. Wkrótce został jednak oskarżony o pro-
wadzenie gorszącego życia i o głoszenie poglądów ocierających się o herezję (sprzeciwiał 
się m.in. celibatowi księży). Pod koniec lat czterdziestych zrzekł się wszystkich tytułów 
i  godności kościelnych, co nie uchroniło go przed oficjalną ekskomuniką, którą ścią-
gnął na siebie żeniąc się z 16-letnią szlachcianką Magdaleną Chełmską. Wtedy właśnie 

przydała się Orzechowskiemu znajomość z Kmitą – dzięki 
wpływom możnowładcy wyrok został zawieszony. Sprawa 
Orzechowskiego oparła się o najwyższe szczyty hierarchii 
kościelnej – była omawiana w 1561 roku na synodzie war-
mińskim oraz w samej kurii rzymskiej. Ostatecznie papież 
Pius IV uwolnił oskarżonego od zarzutu herezji. Kwestia 
ważności jego małżeństwa nigdy nie została rozstrzygnięta. 
Pisarz pozostał wierny swojej małżonce, z którą miał pię-
cioro dzieci. Nie zmieniło się to nawet wtedy, gdy w póź-
niejszych latach pogodził się z hierarchią kościelną i został 
zwolennikiem kontrreformacji. Do końca życia zajmował 
się swoim majątkiem w  Żurawicach Długich koło Prze-
worska, prowadząc jednocześnie ożywioną działalność po-
lityczną i pisarską. Zmarł w 1566 roku, kilka miesięcy po 
żonie Magdalenie.

***

Po raz kolejny siła przyciągana artystycznego objawiła z niezwykłą mocą około poło-
wy XIX wieku, kiedy wiśnicki genius loci wykorzystał ją w naprawdę poważnych celach. 
Tym razem nie chodziło jedynie o stworzenie temu czy innemu artyście warunków do 
twórczej pracy, przekazanie inspiracji czy pobudzenie jego talentu, ale o uratowanie dla 
potomnych świata, który miał wkrótce odejść w fizyczny niebyt. Ponieważ zadanie było 
trudne i odpowiedzialne, do jego wypełnienia niezbędny był artysta o wielkiej wrażliwo-
ści i wybitnych uzdolnieniach. Wybór padł na Jana Matejkę. 

Znakomity pisarz i orator Stani-
sław Orzechowski dzięki wsta-
wiennictwu Piotra Kmity zdołał 
uzyskać uchylenie groźnego wy-
roku sądu kościelnego.
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W latach czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych XIX wieku późniejszy zna-
komity przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego był jeszcze małym, nikomu 
nieznanym chłopcem (przyszedł na świat w 1838 roku). Mieszkał wraz z rodzicami i licz-
nym rodzeństwem w Krakowie – mieście, w którym po przybyciu z rodzinnych Roudnic 
koło Hradca Králové osiadł jego ojciec Franciszek (właściwie: František Xaver Matějka), 
guwerner i nauczyciel muzyki. W celu sprowadzenia do Wiśnicza przyszłego wielkiego 
malarza znany nam już duch opiekuńczy tego miejsca użył misternej intrygi, wykorzy-
stując skomplikowane powiązania towarzyskie, rodzinne i emocjonalne. Otóż, w tamtym 
czasie właścicielem dóbr wiśnickich był hrabia Maurycy Potocki, który na swojego pełno-
mocnika i zarządcę majątku powołał prawnika Leonarda Serafińskiego, przekazując mu 
przy okazji w użytkowanie położoną przy wiśnickim rynku kamienicę (tzw. pański albo 
starościński dom), wykorzystywaną później przez Serafińskich w roli domu wakacyjne-
go. Żona Leonarda, Joanna, pochodziła z zaprzyjaźnionej z Matejkami rodziny Giebuł-
towskich. Ta rodzinna znajomość była dla Jana wyjątkowo ważna i wywarła wielki wpływ 
na całe jego życie. Osierocony w wieku lat siedmiu przez matkę i wychowany wraz z licz-
nym rodzeństwem przez surowego ojca, Jan miał odnaleźć w znajomości z Giebułtowski-
mi namiastkę rodzinnego ciepła. O Paulinie Giebułtowskiej, siostrze Joanny Serafińskiej, 
pisał później, że była dla niego jak druga matka. Spędzał z nimi wiele czasu, towarzy-
sząc im także w wakacyjnych wyjazdach do Wiśnicza. Po raz pierwszy trafił tutaj w1852 
roku jako kilkunastoletni młodzieniec i  świeżo upieczony student krakowskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych. Całą wielką karierę malarską miał wtedy jeszcze przed sobą – dopiero 
w następnym, 1853 roku powstać miał jego pierwszy duży obraz o tematyce historycznej 
(Carowie Szujscy wprowadzeni przez Żółkiewskiego na sejm warszawski przed Zygmunta 
III). Zapewne to właśnie w czasie owych wiśnickich wakacji rozkwitło uczucie artysty do 
Teodory – najmłodszej córki Pauliny Giebułtowskiej, którego zwieńczeniem stał się ślub 
obojga zawarty w 1864 roku. Czas spędzany w Wiśniczu Matejko poświęcał jednak nie 
tylko na pielęgnowanie więzi towarzyskich i zdobywanie serca Teodory. Liczne spacery 
i  wycieczki po miasteczku i  jego okolicy stały się inspiracją i  bodźcem stymulującym 
wyobraźnię twórcy. Na wykonanych wtedy rysunkach i szkicach Matejko uwiecznił stary 
Wiśnicz – małe, niemal baśniowe miasteczko pełne odwiecznych, malowniczych domów 
z drewna. Cały ten drewniany świat miał wkrótce zniknąć w wielkim pożarze, który roz-
gorzał 3 lipca 1863 roku, pochłaniając owe malownicze domy z ich podcieniami, attyka-
mi, gankami, balustradami i  tysiącem pięknych, ciesielskich detali. Spłonęło około 400 
domów, kościół, plebania, ratusz, budynki urzędu powiatowego, dwie synagogi żydowskie. 
Pośród uciekającej w popłochu ludności była także rodzina Serafińskich. Jak wspominała 
Stanisława, córka Leonarda: Ciotka Teodora porwała nas za ręce, razem z jakąś dziewczy-
ną służebną biegła z nami wśród błyskawic grzmotów i szalejącego wichru w stronę Starego 
Wiśnicza. Z nami, za nami leciały tłumy Żydówek i Żydziąt z głośnym lamentem, starzy 
Żydzi rzucali święte księgi do przydrożnej rzeczułki, wiatr pędził tumany pierza z rozdar-
tych betów, swąd dymu z kurzem pospołu wzbijał się w kłęby, zasypywał i wygryzał oczy. 
Był to istny dzień zagłady i  zniszczenia. Drewniany Wiśnicz przestał istnieć – jego je-
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dynym śladem pozostały owe szkice i rysunki sporządzone 
przez Matejkę. W  ten sposób artysta wypełnił misję, jaką 
przewidział dla niego wiśnicki genius loci, sprowadzając go 
tutaj z  pobliskiego Krakowa. Teraz malarz mógł już zająć 
się swoimi następnymi zadaniami. W 1864 roku powstało 
Kazanie Skargi. W 1869 – Unia Lubelska. 1878 – Bitwa pod 
Grunwaldem. 1883 – Jan Sobieski pod Wiedniem, 1891 – 
Konstytucja 3 Maja 1791 roku …

Jeśli siłę artystycznego przyciągania mierzyć nie odle-
głością, z której przybywali artyści, ale ich liczbą, to swo-
je apogeum osiągnęła ona w wieku XIX i XX. Po ludziach 
pióra z czasów renesansu i barokowych architektach w mia-
steczku pojawili się wtedy także malarze. Obok wspomnia-
nego już Jana Matejki, spośród wielu innych wymienić 
można dla przykładu nazwiska Stanisława Klimowskiego 
i Jana Stasiniewicza.

Pierwszy z nich pochodził z Krakowa, gdzie studiował 
malarstwo i rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych pod kie-

runkiem tak wybitnych nauczycieli i artystów, jak Jacek Malczewski i Teodor Axento-
wicz. Pierwszą wojnę światową Klimowski spędził w szeregach armii austro-węgierskiej, 

znajdując pośród wojennej zawieruchy 
czas na namalowanie cyklu obrazów 
przedstawiających żołnierskie życie na 
froncie. Po wojnie osiadł w Nowym Wi-
śniczu wraz z niedawno poślubioną żoną, 
Heleną Grenikówną. Tutaj powstały jego 
najbardziej znane obrazy, w  tym liczne 
pejzaże miasteczka oraz portrety jego 

Jan Matejko (na zdjęciu z 1862 
roku w  wieku 24 lat) od naj-
młodszych lat odwiedzał Wi-
śnicz, korzystając z  gościnności 
swojego przyszłego szwagro-
stwa, Joanny i  Leonarda Sera-
fińskich.

W 1860 roku Leonard został notariuszem w Bochni, co 
nie oznaczało jednak zerwania związków Serafińskich 
z  Wiśniczem – na zakupionej przez nich niewielkiej 
działce między zamkiem a klasztorem stanął do 1866 
drewniany letni dom stylizowany na dworek polski, 
który w późniejszych latach został rozbudowany i prze-
kształcony w  całoroczny dom rodziny Serafińskich. 
Dworek, zwany Koryznówką, był miejscem częstych 
odwiedzin Jana Matejki, który przyjeżdżał tutaj wraz 
z dziećmi i żoną Teodorą. Obecnie w Koryznówce mie-
ści się jedna z trzech na terenie Polski ekspozycji muze-
alnych poświęconych artyście. Dwie pozostałe znajdują 
się w Krakowie – w dawnym domu rodziny Matejków 
przy ulicy Floriańskiej oraz w  dzielnicy Krzesławice, 
gdzie stoi należący niegdyś do malarza dworek.

Dawny, drewniany Wiśnicz spłonął w  wielkim 
pożarze z  lipca 1863 roku. O  tym, jak wyglądał, 
wiemy jedynie ze szkiców i  rysunków Jana Matej-
ki, który utrwalił na nich „małe, niemal baśniowe 
miasteczko pełne odwiecznych, malowniczych do-
mów z drewna”.
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mieszkańców. Namalowany w  1942 roku obraz pt. Mie-
nie żydowskie w wymowny sposób dokumentuje dramat 
wiśnickich Żydów wywożonych przez Niemców do obo-
zów zagłady. W późniejszym czasie Stanisław Klimowski 
był nauczycielem założonego po drugiej wojnie światowej 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych – szkoły, któ-
ra skupiła wokół siebie w charakterze pedagogów liczne 
grono znanych artystów polskich, stając się w ten sposób 
współczesnym odpowiednikiem dawnych dworów Kmity 
i Lubomirskiego. Prace Klimowskiego można oglądać za-
równo w największych muzeach Polski (Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warsza-
wie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum Śląskie 
w  Katowicach i  inne), jak i  w  wielu małopolskich i  ślą-
skich kościołach, gdzie zdobią ołtarze, sztandary i  fere-
trony (m.in. Łapczyca, Wojnicz, Tarnów, Mielec, Gdów, 
Mikołów i inne).

W  latach 30-tych XX wieku w  Starym Wiśniczu, na 
tzw. Zagrodach, w domu swojej żony Jadwigi Zagrodzkiej 
mieszkał inny wybitny malarz, Jan Stasiniewicz. Pocho-
dzący z  Rzeszowa artysta, podobnie jak Klimowski, był 
absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego 
życie i twórczość pełne były nieustających poszukiwań. W nocie biograficznej artysty, we 
fragmencie poświęconym jego powojennym pracom czytamy na przykład, że w owym 
czasie nasilił on tendencję do upraszczania, rytmizowania i monumentalizacji form, od-
chodził też stopniowo od dotychczasowego, dość jednorodnego stylu i nawiązywał do róż-
nych nurtów sztuki europejskiej: kubizmu, futuryzmu, twórczości H. Matisse’a  (Stragan, 
1948) i P. Klee. Zaczął stosować kontrastowe zestawienia barwne i budować kompozycję za 
pomocą umownych znaków i symboli (Kajaki, 1958). W końcu l. pięćdziesiątych tworzył 
coraz częściej poetyckie obrazy, czerpiące tematykę z wyobraźni, marzeń sennych i wspo-
mnień (Sen, 1959). Pod koniec życia stworzył kilka obrazów abstrakcyjnych (…) o boga-
tej fakturze i ekspresyjnej kompozycji. Oprócz malarstwa Stasiniewicz zajmował się tak-
że tworzeniem polichromii ściennych i mozaik oraz teorią sztuki. W okresie okupacji 
hitlerowskiej brał czynny udział w konspiracji niepodległościowej na terenie Wiśnicza. 
W 1945 roku przeprowadził się wprawdzie do Katowic, ale pogórzańskie wspomnienia 
i inspiracje musiały zapaść głęboko w jego serce i artystyczną duszę – namalowany przez 
niego w  latach 1963-64 cykl pejzaży Wariacje na temat Wiśnicza jest uznawany przez 
wielu krytyków za najważniejsze dzieło malarza.

Fot.216. W wieku XIX i XX ziemia wiśnicka nie tylko przyjmowała u siebie artystów z in-
nych stron, ale wychowywała też własnych. Pozostając nadal w kręgu malarzy, wymienić tu 
trzeba przede wszystkim urodzonego w 1824 roku w Nowym Wiśniczu Juliusza Kossaka, 

Malarz Stanisław Klimowski był 
jedną z  najbardziej charakte-
rystycznych postaci wiśnickiego 
świata artystycznego okresu mię-
dzywojennego i  powojnia. W  jego 
dorobku znajduje się wiele pejzaży 
przedstawiających Wiśnicz i  jego 
mieszkańców.
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malarza, rysownika i  protoplastę rodziny artystów i  pisarzy. 
Syn sędziego Michała i Antoniny z Sobolewskich dość szybko 
opuścił rodzinne strony, wiążąc się mocno ze środowiskiem ga-
licyjskiego ziemiaństwa. Miły i łatwy w towarzyskich stosunkach, 
skończony typ piękności męskiej, powszechnie lubiany, przenosił 
się z dworu do dworu, od Wołynia, Podola, Ukrainy, po Tarnów, 
Warszawę i Litwę, szlifując przez cały ten czas swój artystyczny 
warsztat. Pomimo późniejszej wielkiej popularności graniczącej 
wręcz z uwielbieniem, krytyczna ocena własnych umiejętności 
i chęć samokształcenia jeszcze w wieku 44 lat skłoniły Kossaka 
do odbycia podróży kształcącej po pracowniach Bawarii, Wied-
nia i Monachium, co do dzisiaj podkreślane jest często z uzna-
niem przez jego biografów. W potocznej opinii Kossak to przede 
wszystkim malarz koni, które przedstawiał z wielkim zamiłowa-
niem i  niezwykłym wyczuciem ich charakteru, typu i  ruchu. 
Jako piewca dawnej szlacheckiej tradycji i rycerskiej przeszło-
ści Polski, tworzył też malarskie cykle przedstawiające historię 
poszczególnych rodzin ziemiańskich oraz obrazy batalistyczne. 
Zmarł u progu nowego stulecia, w 1899 roku w Krakowie. Jego 
wielkim kontynuatorem w  zakresie malarstwa historycznego 
był syn, Wojciech Kossak.

Jeszcze w XVIII wieku (w 1791 roku) w niedalekiej Królów-
ce przyszedł na świat inny wszechstronnie uzdolniony twórca 
– Kazimierz Brodziński. Dzieciństwo spędzone w  Królówce 
i w pobliskiej Lipnicy opisał Brodziński niezwykle barwnie we 
Wspomnieniach mojej młodości, które po dziś dzień stanowią 
wciągającą lekturę i często cytowane źródło do dziejów lokal-
nych tej części Pogórza. Dalsza biografia Brodzińskiego przy-
prawia o  prawdziwy zawrót głowy: żołnierz Księstwa War-
szawskiego, uczestnik wyprawy Napoleona na Rosję w  1812 
roku, ranny w bitwie narodów pod Lipskiem w 1813 roku. Po 
1815 roku działał w Warszawie jako poeta, historyk, teoretyk 
i  krytyk literacki, tłumacz, publicysta i  myśliciel, ogłaszając 
w tym czasie kilkadziesiąt przekładów z literatury niemieckiej 
i  angielskiej, wydając utwory własne oraz rozprawy z  teorii 
literatury (w  tym najsłynniejszą pt. O  klasyczności i  roman-
tyczności). Sekretarz Dyrekcji Rządowej Teatru Narodowego, 
był również wykładowcą w szkołach pijarskich, a w czasie po-
wstania listopadowego ogłosił szereg wierszy patriotyczno-re-
ligijnych oraz pracował nad reorganizacją szkolnictwa. Zmarł 
w 1835 roku, z dala od rodzinnej Królówki, w Dreźnie.

Mieszkający w  Wiśniczu 
z przerwami od lat 30. XX wie-
ku Jan Stasiniewicz był artystą 
wszechstronnym i  poszukują-
cym inspiracji w  rozmaitych 
nurtach malarstwa. Po 1945 
roku wyprowadził się do Ka-
towic, ale tuż przed śmiercią 
rozpoczął prace nad cyklem 
pejzaży pod tytułem ‚Wariacje 
na temat Wiśnicza’, uznawa-
nym przez krytyków za jego 
najważniejsze dzieło.

Urodzony w  Nowym Wiśni-
czu Juliusz Kossak był „świet-
nym rysownikiem, nieomylnie 
chwytającym i  utrwalającym 
ruch, zmienność, gest, charak-
ter, nastrój”. Z tego między in-
nymi powodu Stanisław Wit-
kiewicz uważał, że „właśnie 
Kossak był impresjonistą, a nie 
ci, którzy tak się określali”.
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W 1903 roku, a więc niewiele ponad sto lat po Brodziń-
skim, w Nowym Wiśniczu urodził się Jan Brzękowski, poeta 
i  teoretyk sztuki, eseista i  prozaik. Z  wykształcenia farma-
ceuta i filolog romański, z zamiłowania poeta, w 1924 roku 
związał się Awangardą Krakowską, a po kilku latach wyjechał 
do Francji, gdzie studiował na Sorbonie i w École du Journa-
lisme. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w am-
basadzie RP, a w trakcie jej trwania działał w ruchu oporu. Po 
1945 roku prowadził uzdrowisko Amelie-les-Bains, a następ-
nie zamieszkał w Paryżu, gdzie zmarł w 1983 roku. Pomimo 
tego, iż większą część życia spędził na obczyźnie, w  swojej 
twórczości często nawiązywał do czasów dzieciństwa i mło-
dości, spędzonych w Nowym Wiśniczu (m.in. w autobiogra-
fii pt. Międzywojnie).

W  długim szeregu współ-
czesnych artystów związanych 
z  ziemią wiśnicką znajdują 
się jeszcze takie postacie jak 
ksiądz Stanisław Nowak i pro-
fesor Czesław Dźwigaj. Pierw-
szy z nich, urodzony w Starym 
Wiśniczu uczeń Stanisława 

Klimowskiego, malarz i duszpasterz, tworzył portrety, ob-
razy ołtarzowe, polichromie ścienne i pejzaże, na których 
uwiecznił m.in. swoje rodzinne strony. Niektóre jego prace 
obejrzeć można dzisiaj w poświęconej mu galerii, otwartej 
kilka lat po śmierci artysty w jego rodzinnej miejscowości 
w  odnowionych pomieszczeniach remizy strażackiej. Na-
dal żyjącym i czynnym artystycznie twórcą jest natomiast 
Czesław Dźwigaj, rzeźbiarz i profesor Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, znany przede wszystkich za sprawą kil-
kudziesięciu pomników św. Jana Pawła II, które stworzył dla 
miast i miejscowości w Polsce i zagranicą. Ponadto wśród 
jego prac są m.in. drzwi do kolegiaty w Głogowie, pomnik 
Piotra Skargi w  Krakowie, pomnik Nikifora Krynickiego 
w Krynicy i pomnik Józefa Piłsudskiego w Krakowie.

Od renesansu po czasy współczesne, z dalekich Włoch 
i  z  różnych zakątków Polski, magiczna siła przyciągania 
artystycznego sprowadzała do Wiśnicza ludzi pióra, ar-
chitektów, malarzy i  rzeźbiarzy. Po bliższym poznaniu 
wybranych biografii widać też, że nie mamy tu do czynie-

Urodzony w  Królówce Kazi-
mierz Brodziński uważany 
jest za najwybitniejszego pol-
skiego twórcę preromanty-
zmu – epoki poprzedzającej 
i  przygotowującej nadejście 
kulturowego przełomu, jakim 
był romantyzm. Praca Bro-
dzińskiego pt. „O  klasyczności 
i  romantyczności” zapocząt-
kowała w środowisku polskich 
artystów, pisarzy i  myślicieli 
wielką dyskusję intelektualną, 
znaną pod nazwą sporu klasy-
ków z romantykami.

Czesław Dźwigaj, rzeźbiarz i pro-
fesor Akademii Sztuk Pięknych 
w  Krakowie, jest m.in. twórcą 
znajdujących się w  Nowym Wi-
śniczu pomników i  tablic pamiąt-
kowych upamiętniających wybitne 
postacie związane z miastem i re-
gionem. Zespół wiśnickich rzeźb 
jego autorstwa ujęty został w Atla-
sie dóbr kultury współczesnej 
województwa małopolskiego (na 
zdjęciu Czesław Dźwigaj jako król 
kurkowy na procesji Bożego Ciała 
w 2008 roku).
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nia jedynie z artystycznymi importami. Na ziemi wiśnickiej urodził się niejeden twórca, 
który po tym, jak za młodu nasiąkł niezwykłą atmosferą tego miejsca, wyruszył później 
w  wielki świat, aby zdobyć rozgłos i  artystyczną sławę. Nasuwa to jeszcze jedno, naj-
zupełniej luźne skojarzenie z prawami fizyki. Dzięki badaniom współczesnych fizyków 
i kosmologów (przede wszystkim Stephena Hawkinga i Rogera Penrose`a) wiemy dziś, 
że tzw. osobliwości (zwane potocznie czarnymi dziurami), czyli miejsca, gdzie siła grawi-
tacji i gęstość materii osiągają wartości nieskończone, nie tylko pochłaniają całą materię 
i  światło, które zabłąkają się w  ich okolice, ale wysyłają także na zewnątrz promienio-
wanie (tzw. promieniowanie Hawkinga). Gdyby zatem pokusić się o konkluzję do tego 
rozdziału, może ona brzmieć następująco: w czarnych dziurach nie wszystko ginie bez-
powrotnie, a rządząca w całym Wszechświecie siła grawitacji ma więcej wspólnego z siłą 
wiśnickiego przyciągania artystycznego, niż mogłoby się na pozór wydawać…

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Anioł 2012a; Barycz 1924, s. 4; Bentkowski 1814, t.1, 
s. 80, 611-614, s. 724; Chrzanowski, Kornecki 1982, s. 328, 332-333; Piechnik 2007; Polski Słownik 
Biograficzny; Serafińska-Domańska 1991, s. 21-22; Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych; Topolski 
1994, s. 115.
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Według Słownika języka polskiego PWN symbol to znak, osoba, przedmiot itp., które 
coś oznaczają. Inne definicje precyzują, iż chodzi tu o pojęcie, wyobrażenie, znak, przed-
miot, pełniący funkcję zastępczą wobec jakiegoś zjawiska, często niejednoznacznie, lub też 
znak, który odnosi się do innego systemu znaczeń, niż do tego, do którego bezpośrednio się 
odnosi. Wybitny rumuński religioznawca Mircea Eliade pisał o  tym, że symbolika do-
daje nową wartość do przedmiotu czy działania, nie naruszając przy tym ich własnych, 
bezpośrednich lub historycznych wartości. Myślenie symboliczne pojawiło się u człowieka 
prawdopodobnie u schyłku epoki paleolitu, stając się jednym z najbardziej niezwykłych 
fenomenów ludzkiego umysłu. Stworzona w jego zakamarkach przestrzeń symboliczna 
podobna jest do osobnego, niezależnego wymiaru, który dodaje głębi i tak już niezwykle 
różnorodnemu światu. Spróbujmy zatem poszukać owych dodatkowych znaczeń i ko-
dów, jakie kultura dopisała do miejsc, budowli, przedmiotów, osób i wydarzeń związa-
nych z tą częścią Pogórza, na której obecnie się znajdujemy.

Pierwszy przystanek symboliczny – miasto

Wędrówkę po Pogórzu symbolicznym rozpocząć możemy w miejscu, które już do-
brze znamy – na rynku w  Nowym Wiśniczu. Zewsząd otaczają nas tutaj miejsca, bu-
dynki i pomniki, z których wiele posiada znaczenie symboliczne. Nas jednak interesuje 
w tej chwili miasto jako całość. Czy w samym jego powstaniu, kształcie i układzie ukryte 
zostało jakieś dodatkowe znaczenie? Jeśli tak, to do jego odszyfrowania konieczna bę-
dzie znajomość kilku faktów z przeszłości. Historia Wiśnicza, a zwłaszcza jego począt-
ki, odbiegają od ogólnego schematu dziejów większości polskich miast. Ich układ prze-
strzenny kształtował się przeważnie na drodze ewolucji od pierwszych, niewielkich osad 
położonych przy szlakach handlowych, przeprawach rzecznych czy w pobliżu ważnych 
ośrodków władzy świeckiej i duchownej, a najważniejszym wstrząsem w owej ewolucji 
były średniowieczne zmiany wprowadzające model organizacyjny oparty na tzw. prawie 
niemieckim. W porównaniu z innymi miastami polskimi Wiśnicz powstał nagle, w ciągu 
kilkudziesięciu lat, jako miasto kompletne – z regularnym układem, z rynkiem, kościo-
łem i ratuszem. Przede wszystkim jednak – i tu już możemy dopatrywać się znaczenia 
symbolicznego – miasto wyrosło niemal z niczego (pomijając istniejącą wcześniej na jego 
miejscu niewielką wieś Rogozie) jako wyraz woli jednego człowieka – Stanisława Lubo-
mirskiego, jednego z najważniejszych, najpotężniejszych i najbogatszych możnowładców 
polskich pierwszej połowy XVII wieku, którego poznaliśmy wcześniej jako wielkiego 
mecenasa sztuki i opiekuna artystów (patrz rozdział: Kultura na szczycie). Wzniesienie 
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miasta od podstaw i własnym sumptem – trudno doprawdy o bardziej dobitny symbol 
aspiracji i potęgi magnackiego rodu oraz jego czołowego przedstawiciela. 

Prawne podstawy do założenia Wiśnicza naszkicował w wydanym w czerwcu 1616 
roku przywileju lokacyjnym król Zygmunt III Waza. Wygląd miasta zaplanował znany 
nam nadworny architekt Lubomirskich, Maciej Trapola, który z pewnością uwzględnił 
przy tym szczegółowe wytyczne i wskazówki swojego mocodawcy. Podstawową, widocz-
ną do dzisiaj (najlepiej z lotu ptaka) cechą tego założenia jest jego regularność. Miasto 
zostało wpisane w obszar zbliżony do kwadratu, z regularną siatką ulic przecinających się 
pod kątem prostym, z obszernym kwadratowym rynkiem usytuowanym niemal dokład-
nie na osi północ-południe, otoczonym czterema blokami zabudowy i siedmioma uli-
cami wyprowadzonymi z naroży, ze wspomnianym już kościołem, plebanią i ratuszem. 
Wszystko to przywodzi na myśl zarówno rozwiązania organizacyjne prawa niemieckie-
go, jak i  obecny od dawna w  kulturze europejskiej symbol, jakim jest miasto idealne. 
Wprawdzie w początkach naszej ery pod wpływem Apokalipsy św. Jana miasto było me-
taforą wszelkiego zła (symbolizując pogański Rzym lub Wielki Babilon), to jednak już 
w wiekach średnich stało się elementem porządku kosmicznego, axis mundi (środkiem 
świata) z centralnie usytuowanym miejscem świętym (świątynią). Do przestrzeni miej-
skiej artyści zaczęli nawet przenosić biblijny raj, przedstawiany do tej pory jako ogród. 
Następne przedefiniowanie symbolicznego znaczenia miasta przyniosła epoka renesan-
su, kiedy stało się ono symbolem harmonijnej jedności cnót obywatelskich – mądrości, 
odwagi, sprawiedliwości i  umiarkowania. To właśnie wtedy zaczęto projektować no-
wożytne miasta oparte na zasadzie symetrii, z wykorzystaniem perspektywy linearnej, 
w czym miało się wyrażać humanistyczne zamiłowanie do klasycznego ładu i porządku. 
Koncepcja miasta idealnego przeniosła się na późniejsze epoki, a jej realizacją na gruncie 
polskim był między innymi Nowy Wiśnicz oraz oczywiście Zamość. 

Na kartach tej książki nazwy obydwu miast pojawiają się obok siebie już po raz dru-
gi. Pomimo wszystkich dzielących je różnic oraz odmiennego charakteru – Zamość jest 
miastem renesansowym, Wiśnicz zaś barokowym – nie sposób oprzeć się pokusie porów-
nań i analogii. W końcu obydwa miasta dzieli niewielka odległość zarówno w przestrzeni 
(zaledwie 200 kilometrów w linii prostej), jak i w czasie. Zamość otrzymał prawa miejskie 

Renesansowy wzór miasta idealnego poprzez swoją harmonię i  symetrię miał wyrażać w sposób symboliczny 
jedność cnót obywatelskich takich jak mądrość, odwaga, sprawiedliwość i umiarkowanie.
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w roku 1580. Jego fundator zmarł dwadzieścia pięć lat później, a prace nad dokończeniem 
miasta kontynuował syn Zamoyskiego, Tomasz. Przywilej lokacyjny dla Wiśnicza król 
Zygmunt III Waza wystawił w roku 1616, a więc wtedy, gdy wenecjanin Andrea dell’Aqua 
kończył budowę otaczających Zamość fortyfikacji. W chwili śmierci Jana Zamoyskiego 
Stanisław Lubomirski miał dopiero 22 lata i z dużym prawdopodobieństwem pozosta-
wał pod wpływem legendy wielkiego hetmana i kanclerza, polityka, dowódcy wojskowe-
go i humanisty, powiernika i najbliższego współpracownika Stefana Batorego – władcy, 
który przekazał zarząd królewskich żup solnych w ręce Sebastiana Lubomirskiego, ojca 
Stanisława, przyczyniając się w ten sposób do budowy przyszłej potęgi tego magnackiego 
rodu. Czy Stanisław Lubomirski mógł inspirować się miastem doskonałym Jana Zamoy-
skiego? Co prawda architekt Bernardo Morando pod wpływem warunków terenowych 
(dwie przepływające w pobliżu rzeki) musiał zmodyfikować pierwotny plan regularnego 
sześcioboku, zachował jednak w rozplanowaniu Zamościa jego najważniejsze przesłanie 
ideowe wynikające z założeń humanizmu. Miasto otrzymało kształt leżącego na wznak 
człowieka – jego głowę stanowi pałac Zamoyskich, płuca to Akademia Zamojska i kole-
giata, sercem jest ratusz, a kręgosłup to ulica Grodzka, która biegnie wzdłuż całego miasta 
od Bramy Lwowskiej aż do pałacu. Dostępu do miasta broniły bastiony, które są jego rę-
kami i nogami. Podczas gdy Zamość w sposób niezwykle konsekwentny połączył funkcje 
polityczne, obronne i gospodarcze w ramach jednej, zamkniętej potężnymi murami prze-
strzeni, w Wiśniczu owe elementy uległy rozproszeniu, tworząc układ sprzężony, w któ-
rym miasto od początku miało charakter otwarty i  pełniło przede wszystkim funkcje 
handlowo-rzemieślnicze, podczas gdy cały ciężar obrony wraz z ośrodkiem władzy zna-
lazł się w górującym nad okolicą zamku i w położonym obok niego klasztorze. Nie spo-
sób jednak nie zauważyć, że Jan Zamoyski lokując miasto w przysłowiowym szczerym 
polu miał o wiele większą swobodę w planowaniu przestrzeni niż Stanisław Lubomirski, 
który musiał, chcąc nie chcąc, dostosować się do zastanych warunków terenowych oraz 
do tego, że stary zamek Kmitów stał już od dawna tam, gdzie stał. Można oczywiście za-

Dwa miasta idealne – renesansowy Zamość Jana Zamoyskiego (założony w 1580 roku) i barokowy Nowy Wiśnicz 
Stanisława Lubomirskiego (1616 r.) różnią się wprawdzie pod względem lokalizacji, rozmachu, wielkości i roz-
planowania, są jednak podobne w sferze ideowej – obydwa miały pełnić rolę symbolu o znaczeniu politycznym, 
społecznym i duchowym.
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stanawiać się, czy Lubomirski nie mógł wznieść swojej rezydencji od podstaw, w innym 
miejscu i połączyć jej z miastem tak, jak zrobił to Zamoyski? Wiarygodnie brzmiącej od-
powiedzi na to pytanie udzielił profesor Tadeusz Chrzanowski: tak, właściciel Wiśnicza 
mógł to zrobić, ale w grę wchodzić musiała i pycha swojego rodzaju „nuworysza”, szczycą-
cego się prastarą siedzibą, i pragnienie zamanifestowania swej władzy; takiej roli rezydencja 
nieobronna spełnić nie mogła. Warowna siedziba właściciela została zatem oddzielona od 
miasta, za którego jednak przemyślanym i regularnym układem stać mogło coś więcej, 
niż tylko względy związane z praktyczną organizacją przestrzeni. Zamość i Wiśnicz nie są 
do siebie podobne w wyglądzie, kształcie, rozplanowaniu oraz skali, ale w sferze ideowej 
łączy je być może więcej, niż mogłoby się wydawać – oprócz swoich zwykłych funkcji 
mogły one bowiem pełnić rolę wywodzącego się z dawnej tradycji kulturowej symbolu 
o znaczeniu politycznym, społecznym i duchowym.

Drugi przystanek symboliczny – zamek

Jeszcze bardziej wyrazistym symbolem była wznosząca się nad miasteczkiem wa-
rownia. Symbolika zamku jest niezwykle stara i złożona, a wywodzi się z obrazu domu 
i  jednocześnie obszaru ogrodzonego. W sensie ogólnym zamek stanowi symbol zbrojnej 
i czuwającej mocy duchowej. Odwołanie do obrazu domu można tutaj rozumieć dwoja-
ko – w analogii tej chodzi bowiem zarówno o budynek zapewniający bezpieczne schro-
nienie, jak i o dom rozumiany jako rodzina, a zatem struktura społeczna o ustalonym 
przez tradycję podziale ról i sztywnej hierarchii. Stąd wokół zamku jako symbolu skupia-
ją się z jednej strony wartości takie jak bezpieczeństwo, obrona i schronienie, z drugiej 
zaś – władza, autorytet, panowanie, zwierzchnictwo oraz łaska. Ponadto swoje własne, 
odrębne znaczenie symboliczne mogły posiadać zamkowe wieże. Jeszcze u Babilończy-

ków wieża oznaczała oś świata i pierścień 
łączący niebo, ziemię i świat podziemny. 
W  kulturze chrześcijańskiej budowla ta 
stała się symbolem duchowego rozwoju, 
ludzkiej dumy i dążenia do doskonałości 
i nieskończoności, a w kontekście religij-
nym do dzisiaj stanowi alegorię Kościoła 
oraz jeden z  najważniejszych atrybutów 
Najświętszej Marii Panny.

A  jak wyglądała realizacja owych 
symbolicznych znaczeń w  praktyce? 
Wzniesiona na wyniosłym wzgórzu 
warownia, szczególnie po rozbudowie 
dokonanej w  XVII wieku przez Lubo-
mirskich wywierała wielkie wrażenie na 
przyjezdnych i żyjących na co dzień w jej 

Wznoszący się nad Wiśniczem zamek w czasach świet-
ności stanowił zewnętrzną manifestacją potęgi swoich 
właścicieli – Kmitów i Lubomirskich, symbolizując bez-
pieczeństwo, obronę i schronienie, ale także władzę, au-
torytet, panowanie i zwierzchnictwo.
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cieniu mieszkańcach. Zamek imponował nawet wtedy, gdy lata swojej największej świet-
ności miał już dawno za sobą. Na początku XX wieku jego zwiedzenie polecał gorąco 
Mieczysław Orłowicz, pisząc w swoim Przewodniku po Galicyi, że Zamek w Wiśniczu, 
aczkolwiek w połowie pozostaje w ruinie, jest budowlą tak monumentalną i piękną, że pod 
niejednym względem przewyższa nawet Wawel. Zamek służył najpierw Kmitom, którzy 
przejęli dobra wiśnickie po wcześniejszych właścicielach – rodzinie Gryfitów i klasztorze 
benedyktynek w Staniątkach. To właśnie Kmitowie w XIV wieku wybudowali na miejscu 
istniejącego być może już wcześniej niewielkiego gródka pierwszą warownię z prawdzi-
wego zdarzenia. Na początku była to prawdopodobnie niewielka, otoczoną palisadą bu-
dowla z jedną wieżą, którą następnie rozbudowano w gotycki, czteroskrzydłowy zamek 
z trzema basztami. W pierwszej połowie XVI wieku znany nam już z rozdziału Siła przy-
ciągania Piotr Kmita powiększył rodową siedzibę, podniósł jej obronność przez dodanie 
murów obwodowych, a część mieszkalną przekształcił w reprezentacyjny, renesansowy 
pałac. Piotr, najwybitniejszy i  najbardziej znany z  Kmitów, był jednocześnie ostatnim 
przedstawicielem swojego rodu, który wygasł wraz z jego śmiercią w 1553 roku. Zamek 
służył tej magnackiej rodzinie przez około dwa stulecia, wywiązując się bez zarzutu z roli 
rodzinnego gniazda i ośrodka władzy nad okolicznymi dobrami. Jednak czasy najwięk-
szej świetności miał przeżyć dopiero za czasów kolejnych właścicieli, którymi w  roku 
1593 stali się Lubomirscy. Stanisław Lubomirski nie zrezygnował z gotycko-renesansowej 
budowli, choć – jak zauważyliśmy wcześniej – stać go było na wzniesienie od podstaw zu-
pełnie nowej rezydencji, połączonej być może z miastem, co stworzyłoby przestrzeń dużo 
bardziej spójną i bliższą idei miasta doskonałego. Ambitny właściciel Wiśnicza wolał jed-
nak rezydować w  potężnym zamczysku, 
które górowało nie tylko nad okolicz-
nym krajobrazem, ale także nad głowami 
zwykłych śmiertelników – mieszkańców 
miasteczka i pobliskich miejscowości. 

Lubomirski postanowił rozbudować 
starożytną siedzibę Kmitów w rezydencję 
godną jednego z pierwszych rodów sena-
torskich Rzeczpospolitej. Owa rozbudowa 
opierać się miała na włoskiej koncepcji 
palazzo in fortezza – ufortyfikowanej re-
zydencji, oferującej swoim mieszkańcom 
najwyższy komfort życia (palazzo) w po-
łączeniu z  bezpieczeństwem (fortezza), 
które zapewnić miały nowoczesne umoc-
nienia bastionowe. Realizacją wiśnickiego 
palazzo in fortezza miał się zająć nadwor-
ny architekt Lubomirskiego, Maciej Tra-
pola, choć mówi się także o udziale w tym 

Po objęciu w posiadanie dóbr wiśnickich Stanisław Lu-
bomirski nie zrezygnował z gotycko-renesansowej twier-
dzy Kmitów, ale polecił przebudować ją na barokową 
rezydencję obronną według modnej w tym czasie kon-
cepcji ‚palazzo in fortezza’. Przy realizacji tego wielkie-
go przedsięwzięcia pracowali włoscy architekci Maciej 
Trapola i Andrea Spezza. Przytłaczające wrażenie, jakie 
z zewnątrz wywierał masywny, opięty wieżami czworo-
bok, rozładowano przy pomocy rozmieszczonych regu-
larnie otworów okiennych.
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Do najwspanialszych dzieł w przebudowanym 
zamku należą: kaplica zamkowa (na zdjęciu 
widoczny fragment nakrywającej ją kopuły), 
arkadowa galeria na jednej ze ścian dziedzińca 
oraz reprezentacyjna klatka schodowa.

Rezydencję Lubomirskiego otoczono najnowocześniejszy-
mi w  tym czasie umocnieniami bastionowymi wzniesionymi 
zgodnie z  zasadami tzw. szkoły nowowłoskiej. System ten był 
reakcją na gwałtowny rozwój broni palnej, jaki nastąpił w Eu-
ropie u progu epoki nowożytnej. Potężne mury starych, średnio-
wiecznych zamków nie były już w  stanie wytrzymać ostrzału 
nowoczesnej artylerii. Odpowiedzią na to wyzwanie stał się 
opracowany we Włoszech, a następnie udoskonalony w Holan-
dii i  we Francji sposób budowy umocnień w  formie nasypów 
ziemnych, wzmocnionych od czoła murem. Głównymi elemen-
tami nowych fortyfikacji były pięcioboczne bastiony (służyły 
do obrony bliskiej) oraz łączące je kurtyny (na których urzą-
dzano stanowiska artyleryjskie do obrony dalekiej). Niezwykle 
charakterystyczny, ściśle geometryczny plan twierdz i umocnień 
bastionowych wynikał z konieczności wyeliminowania tzw. pól 
martwych – miejsc, których obrońcy nie mogli dosięgnąć ostrza-
łem. W ten sposób dokonało się jedno z najbardziej doniosłych 
wydarzeń w historii sztuki wojennej – przejście od obronnego 
systemu ścianowego do modelu obrony skrzydłowej (w którym 
skrzydła tworzyły wspomniane bastiony).

Prowadząca na zamkowy dziedziniec brama wjazdowa sta-
nowi według historyka sztuki, profesora Tadeusza Chrzanow-
skiego podręcznikowe dzieło architektoniczne, które „w sposób 
wyjątkowy, jak chyba żadne inne w naszym kraju, dokonało 
syntezy doświadczeń manieryzmu z założeniami estetycznymi 
baroku”. Dawniej autorstwo bramy przypisywano Trapoli, ale 
jej autorem mógł być także Andrea Spezza.
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przedsięwzięciu innego wybitnego architekta włoskiego, Andrea Spezzy. Materiał na rozbu-
dowę pochodził z urządzonego w pobliżu zamku kamieniołomu, a darmową siłę roboczą 
w końcowej fazie prac mieli zapewnić tureccy jeńcy sprowadzeni ze zwycięskiej kampa-
nii chocimskiej w 1621 roku (ci sami, którzy według legendy uciekali później z zamku na 
własnoręcznie skonstruowanych skrzydłach). Stworzenie reprezentacyjnego, barokowego 
palazzo z  zamku o  średniowiecznym jeszcze rodowodzie stanowiło nie lada wyzwanie. 
Przytłaczające wrażenie, jakie z zewnątrz wywierał masywny, opięty wieżami czworobok, 
Trapola (lub Spezza) starał się rozładować przy pomocy rozmieszczonych regularnie otwo-
rów okiennych. Wspaniałym dziełem była dostawiona od północy kaplica kopułowa, do 
której od wschodu przylegała apsyda ołtarzowa, a od zachodu aneks z dwiema kondygna-
cjami lóż, otwierających się trójarkadowo do wnętrza. Dziedziniec wewnętrzny wzbogacił 
się o arkadową galerię, którą jednak z powodu jego ciasnoty można było umieścić tylko 
w jednym, węższym boku, natomiast klatka schodowa naprzeciw otrzymała obudowę o po-
działach powtarzających rytm pozornych arkad. Uporządkowano także układ funkcjonalny 
zamku – nad gospodarczym parterem umieszczono komnaty mieszkalne, natomiast drugie 
piętro zajęły pomieszczenia reprezentacyjne z okazałą salą rycerską.

Ogromnym przedsięwzięciem była budowa otaczających pałac fortyfikacji. Aby móc 
je założyć w sposób odpowiadający epoce i nowej technice wojennej, trzeba było przepro-
wadzić ogromne prace ziemne: całe strome i wysokie wzgórze nadsypano, tworząc znacznie 
szerszą niż dotychczas terasę, otoczoną pięciobokiem fortyfikacji bastionowych. Ta nowa 
forma wynikła jako reakcja na szybki rozwój sztuki oblężniczej, której oprzeć się już nie mo-
gły najgrubsze nawet mury. Osłoną dostateczną stały się ziemne nasypy, a naroża uzyskały 
kształt eliminujący w pełni martwe pola w obronie flankowej. 

Na początku lat dwudziestych XVII wieku nowa/stara rezydencja Lubomirskich była 
gotowa do zamieszkania. Chroniona przez potężne umocnienia, ozdobiona sztukate-
riami Falconiego i  bogatym detalem ka-
mieniarskim, wyposażona w cenne dzieła 
sztuki i bogatą bibliotekę – mogła w końcu 
pomieścić liczny dwór swojego właściciela. 
Ponad setka dworzan i służby, włoska kape-
la, kilkudziesięciu myśliwych, dwieście kon-
nych dragonów, czterysta węgierskiej zacięż-
nej piechoty – oto w barwne stroje ubrany 
cały korowód służby, dworzan i  żołnierzy, 
który ożywiał mury zamku podnosząc potę-
gę i splendor jego pana. Obronę zamku sta-
nowiło osiemdziesiąt dział z  puszkarzami 
i amunicją, a forteca wiśnicka zaopatrzona 
była zawsze w prowiant na 3 lata. 

Jak na ironię, jedna z  najsilniejszych 
twierdz siedemnastowiecznej Rzeczpo-

Zamek w Wiśniczu sprawdził się znakomicie w cha-
rakterze magnackiej rezydencji oraz ośrodka władzy 
i  centrum życia kulturalnego, ale jego znaczenie mi-
litarne jako niemożliwej do zdobycia twierdzy nie zo-
stało nigdy zweryfikowane w boju.
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spolitej nie otrzymała nigdy okazji do tego, aby dowieść swoich prawdziwych możliwości 
w boju. Jesienią 1655 roku załoga zamku poddała go bez walki Szwedom, którzy po rocz-
nym pobycie opuścili twierdzę, wywożąc z niej (podobno na 150 wozach) wszelkie dobra, 
które dało się stamtąd zabrać. W 1768 roku zamek – wtedy już własność Potockich – zo-
stał splądrowany przez Rosjan w czasie konfederacji barskiej, a w 1831 roku padł ofiarą 
wielkiego pożaru. Pomimo kolejnych zniszczeń i grabieży oraz postępującego zaniedba-
nia, na początku XX wieku wciąż prezentował się okazale, o czym świadczy wspomniany 
wcześniej cytat z przewodnika Mieczysława Orłowicza.

Trzeci przystanek symboliczny – klasztor

Rangę symbolu posiada też ostatnie wielkie dzieło architektoniczne duetu Lubomir-
ski – Trapola, którym był wybudowany w pobliżu zamku obronny klasztor karmelitów 
bosych. Historia wiśnickiego klasztoru rozpoczęła się daleko od Pogórza, na wschodnich 
kresach siedemnastowiecznej Polski, w położnym nad Dniestrem miasteczku i twierdzy 

granicznej Chocim. Jesienią 1621 roku 
doszło tutaj do jednej z największych bi-
tew w  dziejach konfliktów polsko-turec-
kich. Naprzeciwko siebie stanęły dwie 
potężne armie – polska, dowodzona przez 
pogromcę Szwedów spod Kircholmu, sę-
dziwego hetmana wielkiego litewskiego 
Jana Karola Chodkiewicza oraz turecka, 
prowadzona przez samego sułtana Osma-
na II. Wiedząc o  znacznej przewadze li-
czebnej Turków, Chodkiewicz postanowił 
prowadzić bitwę w oparciu o dobrze ufor-
tyfikowany obóz wzniesiony u  stóp cho-
cimskiego zamku. Dogodne wybrał miej-
sce Chodkiewicz na swój obóz dla okopów, 
i dobre na stoczenie bitwy. Z jednej strony 
otaczały je skaliste Dniestru brzegi z  pa-
dołami i  wzgórkami, z  drugiej krzewiny 
i lasy, pełne dróg krętych i wąwozów zato-
czystych, zdatnych do zasadzek. Pomiędzy 
2 września a  9 października zamknięte 
w  obozie wojska polskie nie tylko z  po-
wodzeniem odpierały kolejne szturmy, ale 
organizowały silne kontrataki, zadając po-
ważne straty Turkom. W trakcie walk 24 
września zmarł złożony chorobą Jan Karol 

Zwycięstwo chocimskie z  1621 roku (tutaj przedsta-
wione na obrazie Józefa Brandta) miało dla ówczesnej 
Rzeczpospolitej ogromne znaczenie militarne, poli-
tyczne i symboliczne. Był to odwet za rok 1620 i bitwę 
pod Cecorą, w której wojska polskie poniosły sromotną 
klęskę w  starciu z  Turkami i  Tatarami. Chocim po-
kazał także, jak wielki potencjał tkwi we współpracy 
militarnej wojsk koronnych i  litewskich z  Kozakami, 
dowodzonymi w  tym czasie przez wybitnego i  nie-
zwykle charyzmatycznego hetmana kozackiego Piotra 
Konaszewicza Sahajdacznego. W  następnych latach 
doświadczenie to zostało niestety zaprzepaszczone – 
kolejne ograniczenia tzw. rejestru (Kozacy na żołdzie 
Rzeczpospolitej) i  próby zepchnięcia Kozaków do roli 
poddanych niewiele różniących się od chłopów dopro-
wadziły do szeregu powstań kozackich, z których naj-
większe – powstanie Bohdana Chmielnickiego z 1648 
roku – zachwiało podstawami całego państwa. Sam 
Chocim pozostał jednak dla Polski miejscem szczęśli-
wym. W 1673 roku, także jesienią i prawie w tym sa-
mym miejscu hetman wielki koronny Jan Sobieski roz-
gromił potężną armię turecką, otwierając sobie w ten 
sposób drogę do korony królewskiej i  zyskując wśród 
Turków groźny przydomek „Lwa chocimskiego”.
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Chodkiewicz. Na łożu śmierci przekazał do-
wodzenie połączonymi wojskami polskimi, 
litewskimi i  kozackimi w  ręce Stanisława 
Lubomirskiego. To wtedy właśnie pan na 
Wiśniczu miał ślubować, że jeśli Bóg pobło-
gosławi orężowi polskiemu, to ja w  dobrach 
swoich w Wiśniczu wybuduję świątynię Bogu 
Zwycięscy, Zbawicielowi Jezusowi Chrystu-
sowi, wraz z  klasztorem Karmelitów bosych 
– reformy św. Teresy. Po wielodniowych, wy-
czerpujących zmaganiach bitwa zakończyła 
się podpisaniem honorowego dla obu armii 
i korzystnego dla Polski pokoju. 

Lubomirski rozpoczął realizację swoich 
ślubów zaraz po powrocie z  kampanii wo-
jennej. Krakowski zarząd prowincji karme-
litów, klasztoru z  zasady kontemplacyjnego 
i  wybierającego na swoje siedziby miejsca 
ustronne, początkowo nie chciał przyjąć 
tej fundacji z  obawy przed niekorzystnym 
wpływem, jaki wywrze na życie zakonni-
ków bliskie sąsiedztwo magnackiego dwo-
ru. Właściciel Wiśnicza miał jednak mocną 
pozycję przetargową – był już dobroczyńcą 
krakowskiego zgromadzenia karmelitów 
i  przyjaźnił się z  ważnymi osobistościami 
z jego kierownictwa, ponadto opromieniała 
go świeża chwała zwycięzcy Turków, uzy-
skał więc bez trudu odpowiednią zgodę władz zakonnych, dzięki czemu możliwe było 
rozpoczęcie prac budowlanych. W ich wyniku w pobliżu zamku wiśnickiego powstało 
imponujące dzieło architektoniczne, łączące w  sobie funkcje sakralne i  obronne. Wy-
budowany według projektów Trapoli i konsekrowany w roku 1635 kościół pod wezwa-
niem Chrystusa Zbawiciela był wspaniałą, barokową budowlą z fasadą ujętą przez dwie 
ośmioboczne wieże i wnętrzem ozdobionym stiukami Falconiego, który wykonał m.in. 
kasetony w formie szachownicy w kopule transeptu oraz obiegający wnętrze fryz z pano-
pliami, czyli elementami uzbrojenia europejskiego i orientalnego, będący nawiązaniem 
do zwycięstwa chocimskiego. W świątyni znajdowało się ponadto osiem bogato zdobio-
nych, marmurowych ołtarzy, w których umieszczono cenne obrazy. W podziemiach ko-
ścioła Lubomirski kazał przygotować kryptę z przeznaczeniem na rodowe mauzoleum, 
co najlepiej pokazuje, jak bliska jego sercu była ta fundacja. Do kościoła przylegał zespół 
klasztorny o dwóch głównych wirydarzach i  trzecim mniejszym. Całość wpisana została 

Śmierć Krzysztofa Gniewosza w  obronie polskiego 
sztandaru to jeden z dramatycznych epizodów bi-
twy chocimskiej, który na swoim obrazie uwiecznił 
urodzony w Wiśniczu Juliusz Kossak.

Będący na łożu śmierci hetman wielki litewski Jan 
Karol Chodkiewicz, w  obecności królewicza Wła-
dysława Wazy, przekazuje w  ręce Stanisława Lu-
bomirskiego symbol dowództwa wojskowego – het-
mańską buławę. Tak w 1806 roku wyobrażał sobie 
tę scenę malarz Franciszek Smuglewicz.
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w regularny narys fortyfikacji obronnych, zbliżony w zasadzie do kwadratu z bastionami 
o zaostrzonym kącie w narożach, ale ponadto pośrodku kurtyn znajdowały się dodatkowe, 
czworoboczne bastiony o kącie silnie rozwartym. Ukończoną w 1640 roku budową owych 
fortyfikacji kleszczowo-bastionowych kierował prawdopodobnie wybitny polski inżynier 
wojskowy Krzysztof Mieroszewski. W razie zagrożenia zewnętrznego klasztor zamieniał 
się w twierdzę, jednak na co dzień miał to być ośrodek życia duchowego. W chwili przyby-
cia zakonników do Wiśnicza fundator przekazał im w posiadanie gotowy klasztor z pełnym 
urządzeniem, przygotowanymi i umeblowanymi celami (nawet z bielizną pościelową), re-
fektarzem, wyposażoną w naczynia kuchnią oraz księgozbiór biblioteki liczący 300 tomów 
cennych dzieł w bogatej oprawie. Lubomirski zadbał też o odpowiednie uposażenie klasz-
toru, zapisując karmelitom kilka wsi, w tym leżącą w pobliżu Leksandrową. Wdzięczni 
zakonnicy zobowiązali się do modlitw i praktyk religijnych w intencji fundatora i  jego 
rodziny, których lista obejmowała:
1.  Codziennie na zawsze dwie msze św. za życia i po śmierci.
2.  W każdą sobotę jedną mszę św. śpiewaną o Matce Bożej lub w inny dzień tygodnia.
3.  Po śmierci fundatora takie same modlitwy, jak za zmarłego zakonnika w całej prowincji.
4.  Na zawsze jedna msza św. w rocznicę śmierci.
5.  Codziennie jedną godzinę modlitwy myślnej.
6.  W każdy piątek wspólną dyscyplinę (samobiczowanie).
7.  Codziennie po Nieszporach Litanię do NMP.

Spośród wszystkich dzieł architekto-
nicznych zawdzięczających swoje istnie-
nie Stanisławowi Lubomirskiemu, klasz-
tor w  Wiśniczu należy do tych, z  którymi 
historia obeszła się w  sposób najbardziej 
brutalny. Po kasacie zakonu karmelitów, 
dokonanej przez władze austriackie w 1783 
roku, zakonników zmuszono do opuszcze-
nia Wiśnicza. Klasztorny skarbiec, biblio-
tekę i  liczne dzieła sztuki wywieziono do 
Wiednia, a w opustoszałych zabudowaniach 
urządzono sąd i  więzienie kryminalne, 
w którym w XIX wieku więziono nie tylko 
zwykłych kryminalistów, ale i polskich pa-
triotów, w tym uczestników powstań naro-
dowych. Losy tego miejsca najtrafniej chyba 

streścił w 1919 roku cytowany już wcześniej Mieczysław Orłowicz: Zwiedzanie klasz-
toru robi smutne wrażenie; hetman Stanisław Lubomirski, wielki protektor sztuk i nauk, 
fundator zamków w Wiśniczu, Łańcucie, Rzeszowie, po części w Lubowli, wielu kościo-
łów i klasztorów, a między nimi słynnego kollegium Pijarów w Podolińcu, nie przypusz-

Klasztor karmelitów bosych był ostatnim wielkim 
dziełem architektonicznym duetu Lubomirski – 
Trapola. Wzniesiony w  jego obrębie kościół pw. 
Chrystusa Zbawiciela stanowił symboliczne zwień-
czenie artystycznej kariery Trapoli, w trakcie której 
„z eklektyka, stojącego jeszcze pomiędzy epokami, 
przeobraził się w jednego z najświetniejszych twór-
ców wczesnobarokowych w naszym kraju”.



51

Dzieje klasztoru karmelitów bosych w Wiśniczu mogą być 
pouczającą przypowieścią o nietrwałości ludzkich wysiłków 
podejmowanych dla uwiecznienia doczesnej chwały. Ten 
rozległy kompleks architektoniczny – symboliczny pomnik 
zwycięstwa chocimskiego, mauzoleum rodowe Lubomir-
skich, ośrodek życia duchowego i potężna twierdza w prze-
ciągu kilku wieków zmienił całkowicie swoje oblicze, stając 
się ponurym więzieniem, a w okresie okupacji hitlerowskiej 
także obozem koncentracyjnym. W 1951 roku sarkofag z doczesnymi szczątkami 

Stanisława Lubomirskiego został przeniesiony 
ze zniszczonego kościoła klasztornego na za-
mek. W roku 2009, w 360 rocznicę jego śmierci, 
sarkofag spoczął w krypcie pod zamkową kapli-
cą. Obok niego znajduje się pięć siedemnasto-
wiecznych, wykonanych z marmuru dębnickie-
go sarkofagów członków rodziny Lubomirskich.

Herb Nowego Wiśnicza nawiązuje bezpośrednio do herbu rodziny Lubomirskich, którym jest Drużyna, zwana także 
Szreniawą bez krzyża. Herb przedstawia srebrną krzywaśń umieszczoną w czerwonym w polu. Według Słownika 
Staropolskiego ‚krzywaśń’ to „coś krzywego, zakrzywionego, linia krzywa, krzywizna”. Żyjący na przełomie XVII 
i XVIII wieku heraldyk Kasper Niesiecki tłumaczył w swoim herbarzu, iż owa krzywaśń w herbie Drużyna to „rzeka 
srebrna w skos, czyli jak S przewrócone płynąca”. Według jednej z legend herbowych rzeką tą miała być Szreniawa 
w dawnym powiecie proszowickim. Nad jej brzegami osiedli w zamierzchłych czasach pierwsi przedstawiciele rodu, 
który w późniejszym czasie rozpadł się na dwie wielkie gałęzie. Jedna z nich (m.in. wcześniejsi właściciele Wiśnicza, 
Kmitowie) pieczętowała się herbem Szreniawa (krzywaśń z umieszczonym w górnej części krzyżykiem), druga zaś 
pozostała przy pierwotnej wersji znaku herbowego Drużyna (krzywaśń bez krzyżyka). Herb Wiśnicza posiada za-
tem przynajmniej dwie warstwy znaczeniowe – symbolizuje związek miasta z osobą jego założyciela oraz zawiera 
zakodowane w sposób symboliczny informacje o pochodzeniu jego rodu.
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czał, że dzieła jego tak będą nietrwałe, a prochy 
spoczną w kościele, dostępnym normalnie tylko 
dla zbrodniarzy. Ale nie był to jeszcze koniec 
tej smutnej historii. W  czasie drugiej wojny 
światowej Niemcy urządzili w  dawnym klasz-
torze obóz koncentracyjny, w którym do czasu 
uruchomienia obozu w  Auschwitz więziono 
i zabijano Polaków, w tym m.in. przedstawicieli 
krakowskiej inteligencji. Okupacji niemieckiej 
nie przetrwał klasztorny kościół. Niemcy zde-
molowali go najpierw w  trakcie imprezy, jaką 
urządzili w 1940 roku na wieść o zajęciu przez 
Wehrmacht Danii, a  do 1942 roku rozebrali 
świątynię niemal w całości. Jak pisze Janusz Pa-
prota, część materiałów z  rozebranego kościoła 
w  postaci ciosów kamiennych i  detali architek-
tonicznych wykorzystano do budowy ośrodka 
rekreacyjnego dla niemieckich pilotów w Przego-

rzałach oraz do budowy pałacu w Krzeszowicach dla gubernatora Hansa Franka. Dziś 
wygląd kościoła znamy jedynie dzięki dokumentacji fotograficznej wykonanej w latach 
międzywojennych. 

Czwarty przystanek symboliczny – rodzina Ledóchowskich

Lubomirscy nie są jedyną familią, której związek z  Pogórzem Wiśnickim nabrał 
z czasem charakteru symbolicznego. Podobną rolę odegrała w historii pobliskiej Lip-
nicy Murowanej rodzina Ledóchowskich. Przedstawiciele tego starego rodu szlachec-
kiego sprowadzili się tutaj z austriackiego Loosdorf w roku 1883, kiedy Antoni Ledó-
chowski zakupił majątek lipnicki i zamieszkał wraz z żoną Józefiną i liczną gromadką 
dzieci w dworze na tzw. Nowym Mieście. W rodzinie panowała specyficzna atmosfera. 
Dzieci były wychowywane według ustalonego „regulaminu rodzinnego”, wszystko w ich 
życiu było „zaprogramowane” i realizowane dla ich dobra, z myślą o ich przyszłości. Ro-
dzice starali się pokazać im Boga, otaczający świat i wpoić miłość do Ojczyzny. Spośród 
dwanaściorga w sumie pociech Antoniego i Józefiny (troje ich dzieci zmarło w młodym 
wieku, trzech synów pochodziło z poprzedniego małżeństwa Antoniego) wyrosło kilka 
wybitnych postaci, mających rozsławić Lipnicę tak, jak przed wiekami zrobił to święty 
Szymon. Maria Teresa, w dzieciństwie i w młodości wielka indywidualistka o wybit-
nych zdolnościach literackich, muzycznych, artystycznych i malarskich, zaangażowała 
się w wieku dojrzałym w pracę na rzecz ewangelizacji mieszkańców Afryki. W 1894 
roku założyła stowarzyszenie osób świeckich pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera 
dla misji afrykańskich i dla oswobodzenia z niewolnictwa, które przekształciła później 

Herb Lubomirskich widnieje między innymi 
w  portalach bram prowadzących na zamek 
(na zdjęciu), do klasztoru i  do ratusza. Jeśli 
wszystkie te miejsca połączymy linią, otrzyma-
my trójkąt spinający trzy wiśnickie przestrze-
nie symboliczne: idealne miasto, zamek – cen-
trum władzy i  niezawodne schronienie oraz 
klasztor – ośrodek życia duchowego i pomnik 
zwycięskiej bitwy chocimskiej.
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w żeńskie zgromadzenie zakonne pod nazwą Siostry Misyjne św. Piotra Klawera (Piotr 
Klawer był hiszpańskim jezuitą i misjonarzem). Aż do śmierci w 1922 roku Maria Te-
resa prowadziła niezwykle aktywną działalność mającą na celu wsparcie misjonarzy 
pracujących w Afryce. Organizowała wykłady i odczyty, zakładała drukarnie, wysyłała 
na Czarny Ląd tysiące egzemplarzy Biblii, katechizmów i  modlitewników. Pomimo, 
że nigdy nie odwiedziła osobiście tego kontynentu, zyskała sobie miano Matki Afry-
ki. W październiku 1975 roku papież Paweł VI zaliczył ją do grona błogosławionych. 
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, zwanych potocznie klawerian-
kami, istnieje nadal i prowadzi działalność misyjną nie tylko w Afryce, ale także na 
obydwu kontynentach amerykańskich oraz w Azji. 

Siostra Marii Teresy, Julia, także wybrała drogę powołania duchowego. W młodości 
była osobą wszechstronnie wykształconą, grała na cytrze, fortepianie, znała język niemiec-
ki, angielski, francuski, słabiej włoski i  polski. Była wysportowana, pływała, jeździła na 
łyżwach i konno, ukończyła też kursy krawieckie. W roku 1886 mając 21 lat wstąpiła do 
klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie, przyjmując zakonne imię Urszula. Spośród wie-
lu jej talentów uwagę zwracały wybitne uzdolnienia pedagogiczne. Mieszkając jeszcze 
w  Lipnicy przygotowała dwóch miejscowych chłopców do seminarium duchownego. 
W  Krakowie prowadziła internat dla studentek, w  Petersburgu, do którego wyjechała 
w 1907 roku, stworzyła filię klasztoru krakowskiego i kierowała internatem przy polskim 
gimnazjum. Po wybuchu I wojny światowej znalazła się w Skandynawii, gdzie m.in. za-
łożyła szkołę dla dziewcząt i ochronkę dla sierot 
po polskich emigrantach, angażując się także 
w sprawę odzyskania niepodległości przez Pol-
skę. Po powrocie do kraju współtworzyła nowe 
zgromadzenie zakonne Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego. W 1983 roku została beatyfikowa-
na, a w 2003 roku kanonizowana przez papieża 
Jana Pawła II. 

Ze stanem duchownym związał się również 
brat Marii i Julii, Włodzimierz, który po rozpo-
częciu studiów w  Rzymie wstąpił w  1889 roku 
do zakonu jezuitów i został z czasem wybrany na 
Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezuso-
wego. Z  kolei najmłodszy z  rodzeństwa, Igna-
cy, wybrał dla odmiany karierę wojskową, idąc 
w ślady swojego dziada, także Ignacego, wybit-
nego generała, uczestnika wojen napoleońskich 
i powstania listopadowego. Ignacy (wnuk) służył 
najpierw w wojsku austro-węgierskim, a następ-
nie w armii odrodzonego państwa polskiego (od 
1924 roku w randze generała dywizji). W czasie 

W  1883 roku Ledóchowscy przeprowadzili się 
z austriackiego Loosdorf pod Wiedniem (gdzie 
przyszli na świat m.in. Maria Teresa, Julia 
i Włodzimierz) do świeżo zakupionego majątku 
w Lipnicy. Rodzina zamieszkała na tzw. Nowym 
Mieście, w  neoklasycystycznym, murowanym, 
piętrowym dworze wzniesionym przez jednego 
z wcześniejszych właścicieli majątku, Kazimie-
rza Bzowskiego. Po II wojnie światowej mają-
tek lipnicki został rozparcelowany, a w dworze 
urządzono m.in. szkołę, posterunek milicji oraz 
mieszkania lokatorskie. Obecnie w odremonto-
wanym budynku mieści się niewielkie muzeum 
poświęcone rodzinie Ledóchowskich.
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Historia rodu Ledóchowskich pozostaje niezwykle silnym symbolem tradycyjnych wartości opartych na rodzinie, 
patriotyzmie, religii i służbie innym ludziom. Biorąc pod uwagę biografie Marii Teresy, Julii (Urszuli) i Włodzi-
mierza (widoczni w tej kolejności na ilustracji) oraz mając w pamięci losy innego słynnego lipniczanina, św. Szy-
mona, nietrudno zrozumieć, dlaczego Lipnica nazywana jest często ziemią świętych i błogosławionych.

II wojny światowej działał w Armii Krajowej, prowadząc m.in. tajne szkolenia wojskowe 
partyzantów w okolicach Lipnicy. Aresztowany przez Niemców, trafił do obozu koncen-
tracyjnego Gross-Rosen, gdzie zmarł w marcu 1945 roku.

Piąty przystanek symboliczny – palma lipnicka

Niezwykłe postacie świętego Szymona i  rodu Ledóchowskich pozostają ważnymi 
symbolami tradycyjnych wartości opartych na rodzinie, patriotyzmie, religii i służbie in-
nym ludziom, ale w  powszechnej świadomości większości Polaków symbolem Lipnicy 
są przede wszystkim słynne wielkanocne palmy. Każdego roku w Niedzielę Palmową na 
rynku odbywa się Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego noszący imię Jó-
zefa Piotrowskiego, wybitnego działacza społecznego i kulturalnego, który zapoczątkował 
imprezę jeszcze w 1958 roku. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto wykona palmę 
zgodnie z tradycją lipnicką – z wikliny i wierzby, ozdobioną kwiatami z bibuły i suszkami, 
a następnie ustawi ją bez pomocy urządzeń mechanicznych. Twórcy rywalizują w kilku 
kategoriach, w których głównym kryterium jest wysokość palm. Amatorów rywalizacji 
nie brakuje – każdej wiosny na lipnickim rynku wyrasta prawdziwy las kolorowych kon-
strukcji, z których najbardziej efektowne ustawione są wokół kamiennej kolumny z figurą 
św. Szymona. Konkursowi towarzyszy gwarny festyn z licznymi imprezami dodatkowymi, 
a całe wydarzenie przyciąga tłumy turystów z często odległych stron kraju. Pod zewnętrz-
ną otoczką nieuniknionej w naszych czasach komercji, palma lipnicka zachowała swoje 
głębsze znaczenie symboliczne związane z religią i dawną kulturą ludową. Symbolika tej 
rośliny wywodzi się z Bliskiego Wschodu, gdzie niezwykłe właściwości palmy daktylowej 
oraz jej wielka żywotność zwracały uwagę ludzi już w czasach starożytnych. Babilończycy 
uważali ją za drzewo łaski. Znany jest stary babiloński hymn, wyliczający blisko trzysta 
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Drzewo palmy daktylowej oraz jej gałęzie posiadały 
bogate znaczenie symboliczne już u starożytnych Ba-
bilończyków, Persów, Greków i Rzymian.

W czasie żydowskiego święta Sukkot (Święto Namio-
tów, upamiętniające mieszkanie w szałasach i namio-
tach podczas ucieczki Izraelitów z Egiptu i wędrówki 
do Kanaanu) wierni modlą się trzymając bukiety sple-
cione m.in. z gałązek palmy, recytując psalmy i wyko-
nując obrzęd kołysania bukietami na cztery strony 
świata oraz w górę i w dół na znak czci dla Stwórcy.

W  Niedzielę Palmową, przypadającą na siedem dni 
przez Wielkanocą, chrześcijanie wspominają uro-
czysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, w  czasie którego 
mieszkańcy witali go trzymanymi w  rękach liśćmi 
palmowymi. Palmowe gałązki układano też pod nogi 
osiołka, na którym jechał. Wydarzenie to miało być 
spełnieniem słów ze Starego Testamentu: „Raduj się 
wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! 
Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycię-
ski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu 
oślicy” (Za 9,9).

Lipnickie palmy wielkanocne są symbolem miejscowo-
ści rozpoznawanym bez trudu w każdym zakątku na-
szego kraju. W trakcie corocznego konkursu najbardziej 
okazałe z nich ustawiane są wokół kolumny z figurą św. 
Szymona. Najwyższą jak do tej pory palmę wykonał 
w 2011 roku Zbigniew Urbański z Lipnicy. Ustanowio-
ny przez niego rekord wynosi 36 metrów i 4 centymetry 
i jak na razie (2015 rok) nie został pobity.

jej zastosowań. Dla Persów była symbolem krainy niebiańskiej. Dla Greków i Rzymian – 
drzewem światłości, poświęconym Heliosowi i Apollinowi. Zwycięzcom w greckich zma-
ganiach sportowych podawano gałązki palmy, zanim ich skroń ozdobiono wieńcem zwy-
cięstwa. Gałązki palmowe, zawsze promieniujące świeżością zieleni, reprezentują niejako 
całe drzewo, które je wydało – drzewo niepokonane przez burze i żar słoneczny, a więc nieja-
ko głoszące nadzieję zwycięstwa. W czasie Święta Namiotów Izraelici wykonywali wiązanki 
z palmowych liści i wymachiwali nimi śpiewając Psalm 118 (Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo łaska Jego trwa na wieki...). W Nowym Testamencie mieszkańcy Jerozolimy powiewa-
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li gałązkami palmowymi i wołali Hosanna!, oddając w  ten sposób hołd wjeżdżającemu 
uroczyście do miasta Jezusowi. Według św. Augustyna gałązki palm są znakami uwiel-
bienia, które głoszą zwycięstwo, gdyż Pan miał pokonać śmierć mocą swej śmierci. Dlatego 
też w Niedzielę Palmową witają radośnie gałązkami palm Chrystusa Króla i zapewniają, że 
i oni wraz z wszystkimi męczennikami i świętymi pragną odnieść zwycięstwo nad światem 
i samym sobą, aby mieć udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Cała ta bogata symbolika, 
która przybyła na nasze ziemie wraz z chrześcijaństwem, została wzbogacona na miejscu 
przez miejscowe zwyczaje i obrzędy, będące w części reminiscencją zabiegów magicznych 
z czasów pogańskich. Najbardziej znany i wciąż jeszcze żywy w wielu regionach zwyczaj 
polega na sporządzaniu z  poświęconej wielkanocnej palmy krzyżyków, które następnie 
ustawia się w polach dla ochrony zbiorów przed gradobiciem. Krzyżyki takie zawieszano 
też nad wejściami do domów. Palma umieszczona w okienku obory miała zapewniać po-
myślny chów zwierząt gospodarskich, a bazie z poświęconych palm stanowiły w ludowej 
medycynie remedium na ból gardła. 

Szósty przystanek symboliczny – kościół św. Leonarda

Symboliczny krajobraz Lipnicy tworzą także zabytkowe budowle, wśród których na 
pierwszym miejscu wymienić należy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturo-
wego UNESCO drewniany kościół cmentarny pw. św. Leonarda. Ta niewielka budowla stoi 
w pewnym oddaleniu od lipnickiego rynku, na drugim brzegu Uszwicy, na gruntach dzi-
siejszej Lipnicy Dolnej. Kościół otaczają stare drzewa i nagrobki zabytkowego cmentarza. 
Według miejscowej tradycji, pierwszy kościółek powstał tutaj już w 1141 roku na miejscu 
pogańskiej świątyni, której pozostałością ma być tzw. słup Światowida – potężna, czwo-
rościenna belka dębowa, na której wspiera się obecnie ołtarz główny. Dzisiejsza budow-
la pochodzi prawdopodobnie z końca XIV lub z przełomu XIV i XV wieku. Kościół jest 
orientowany (prezbiterium zwrócone w kierunku wschodnim), zbudowany w konstrukcji 
zrębowej z modrzewiowych bali, jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. 
Budowlę wieńczy stromy, pokryty gontem dach z umieszczoną na kalenicy barokową wie-
życzką na sygnaturkę. Ściany obiegają malownicze, otwarte podcienia zwane sobotami 
(wierni z bardziej oddalonych zakątków mieli przybywać pod kościół jeszcze w sobotę wie-
czorem i czekać na niedzielną mszę, chroniąc się przed niepogodą w podcieniach). W na-
krytym stropem wnętrzu znajdowały się niegdyś trzy niezwykle cenne ołtarze z przełomu 
XIV i XV wieku. Były to późnogotyckie tryptyki, czyli ołtarze złożone z nieruchomej części 
środkowej i dwóch ruchomych skrzydeł bocznych, które można było otwierać lub zamykać. 
Stojącemu w prezbiterium tryptykowi św. Leonarda towarzyszyły w nawie ołtarze poświę-
cone Adoracji Dzieciątka (po lewej) i św. Mikołajowi (po prawej). W lipcu 1992 roku dwa 
ostatnie padły ofiarą złodziei. Wiadomość o tym wydarzeniu obiegła całą ówczesną prasę. 
Policji udało się odzyskać skradzione dzieła sztuki, choć zleceniodawcy kradzieży pozostali 
nieznani. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie trzy ołtarze przeniesiono po tym wyda-
rzeniu do Muzeum Diecezjalnego w  Tarnowie, a  w  lipnickim kościele umieszczono ich 
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kopie. Oryginalne są natomiast pokrywające 
wnętrze świątyni malowidła, w tym gotyckie 
polichromie o motywach geometrycznych na 
stropie, wykonane przy pomocy specjalnych 
szablonów zwanych patronami (stąd okre-
ślenie malowidła patronowe). Tego rodzaju 
malowidła stanowią charakterystyczny ele-
ment wystroju najcenniejszych drewnianych 
świątyń Małopolski – poza Lipnicą można 
je zobaczyć także w kościołach w Łopusznej 
i Dębnie Podhalańskim. Na ścianach lipnic-
kiego kościoła oraz na chórze znajdują się 
późniejsze, barokowe malowidła figuralne 
tworzące popularną dawniej Biblię ubogich 
(łac. Biblia Pauperum), czyli obrazowe przed-
stawienie najważniejszych zasad i prawd wia-
ry dla osób, które nie posiadły umiejętności 
czytania. Są tutaj najważniejsze sceny z  ży-
cia i męki Jezusa (m.in. Ostatnia Wieczerza, 
Ukrzyżowanie, Sąd Ostateczny) oraz Deka-
log (na chórze). Wystrój świątyni dopełnia 
umieszczony na belce tęczowej krucyfiks oraz 
płyta epitafijna wmurowana w posadzkę nad 
kryptą Antoniego i  Józefiny Ledóchowskich 
– rodziców błogosławionych Marii Teresy 
i Urszuli. Na koniec zwiedzania warto przyjrzeć się jeszcze raz ścianom kościoła – dobrze 
widoczna jest bowiem na nich wyraźna, pozioma linia, do której doszła woda w czasie wiel-
kiej powodzi z 1997 roku. Katastrofa ta o mały włos nie doprowadziła do zagłady kościoła. 
Jego uratowanie możliwe było dzięki niezwykłej ofiarności społeczności lokalnej zarówno 
w czasie samej powodzi, jak i bezpośrednio po niej, kiedy trzeba było podjąć wielki wysiłek 
w celu zabezpieczenia uszkodzonej budowli.

W  warstwie symbolicznej niewielki kościółek św. Leonarda imponuje bogactwem 
znaczeń. Pomijając złożoną, wspólną dla wszystkich kościołów symbolikę świątyni 
chrześcijańskiej, stanowi on przede wszystkim świadectwo starożytnego rodowodu Lip-
nicy, a  jako miejsce wiecznego spoczynku Antoniego i  Józefiny Ledóchowskich sym-
bolizuje związek tej niezwykłej rodziny z  miejscowością. Jako zabytek architektury ze 
swoim prostym, niezmienionym przez wieki rozplanowaniem, zrębową konstrukcją, 
gontowym dachem, sobotami, polichromiami i tryptykami (choć tylko kopiami orygi-
nalnych, gotyckich) reprezentuje wszystko, co najlepsze i najciekawsze w małopolskiej 
gotyckiej drewnianej architekturze sakralnej, stanowiąc jej wizytówkę i znak rozpoznaw-
czy. Umieszczony za ołtarzem głównym tzw. słup Światowida nasuwa jeszcze jedno sko-

Gotycki kościół cmentarny pw. św. Leonarda w Lip-
nicy jest symbolem starożytnego rodowodu miejsco-
wości oraz bogactwa małopolskiej drewnianej archi-
tektury sakralnej, a  znajdujący się w  jego wnętrzu 
grobowiec Antoniego i Józefiny Ledóchowskich sym-
bolizuje związek tej niezwykłej rodziny z Lipnicą.
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Najstarsze polichromie lipnickiego kościoła wy-
konane zostały z użyciem specjalnych szablonów 
zwanych patronami (polichromie patronowe). 
Podobne zdobienie ścian można zobaczyć w in-
nych cennych kościołach Małopolski, m.in. w Ło-
pusznej i Dębnie Podhalańskim.

Kościół w  Lipnicy nie jest jedyną cenną świątynią drew-
nianą na terenie Parku. Niewiele starszy od niego jest po-
chodzący z 1511 roku kościół pw. Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w pobliskim Rajbrocie (na fotografii). Trzecia, 
najmłodsza na tym terenie świątynia drewniana znajduje 
się w Chronowie i pochodzi z 1685 roku.

jarzenie. Abstrahując od jego oryginalności (co w przypadku znaczeń symbolicznych nie 
ma większego znaczenia) można uznać go – razem z całą świątynią – za symbol ciągłości 
przestrzeni sakralnej, która istnieje w tym miejscu nieprzerwanie od pradziejów aż po 
dzień dzisiejszy. Z  takiej konkluzji na pewno byliby zadowoleni działający na przeło-
mie XIX i  XX wieku poszukiwacze prasłowiańskich korzeni polskiej kultury, widzący 
w małych, drewnianych kościołach wiejskich wyraźne nawiązanie do dawnych świątyń 
pogańskich. Znaczenie symboliczne kościoła św. Leonarda można też odnieść do czasów 
współczesnych. Samo jego istnienie stanowi symbol determinacji mieszkańców i władz 
Lipnicy, za sprawą których budowla nie tylko przetrwała katastrofalną powódź z 1997 
roku, ale została później przywrócona do swojej dawnej świetności. Od czasu rabun-
ku z  1992 roku kościółek jest też smutnym symbolem słabości ludzkiej natury, której 
w obliczu łatwego zysku z wyjątkową łatwością przychodzi czasem odrzucenie wszelkich 
skrupułów moralnych czy religijnych.

Siódmy przystanek symboliczny – kirkut

Pośród miejsc o znaczeniu symbolicznym nie sposób pominąć położonych na tere-
nie Parku cmentarzy. Stare nekropolie parafialne w Nowym Wiśniczu i Lipnicy Dolnej, 
dawne cmentarze choleryczne w  Łomnej czy Olchawie, cmentarze z  czasów I  wojny 
światowej w Rajbrocie i Muchówce i w końcu żydowski kirkut w Nowym Wiśniczu – 
każde z  tych miejsc stanowi niezwykłą przestrzeń o znaczeniu symbolicznym. Ostatni 
z nich położony jest na południe od rynku, na zboczu wzgórza, po prawej stronie uli-
cy Limanowskiej. Istniał w tym miejscu już w XVII wieku, o czym świadczy utrwalony 
w źródłach incydent z czerwca 1641 roku, kiedy to szames (woźny) miejscowej synagogi, 
Salomon Morawiec, tuż po rozpoczęciu szabatu wszczął bójkę z Polakami, którzy przyszli 
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na cmentarz żydowski. Zwierzchność zamkowa wymierzyła winnym karę 10 grzywien dla 
każdego poszkodowanego, a Żydom udzielono nagany za znieważenie szabatu. Przez dłu-
gie lata na wiśnickim kirkucie chowano członków gmin żydowskich nie tylko z Wiśnicza, 
ale także z Borównej, Czchowa, Gdowa, Kobyla, Woli Batorskiej i innych miejscowości. 
Już na przełomie XIX i XX wieku dla zmarłych zabrakło miejsca i cmentarz trzeba było 
powiększyć. Dawniej był on otoczony kamiennym murem, który rozebrano jeszcze przed 
II wojną światową (istniejące obecnie ogrodzenie z siatki drucianej zbudowano w latach 
80. XX wieku). Do naszych czasów na kirkucie zachowało się około 250 macew (na-
grobków), z których najstarsze pochodzą z 1667 roku. Cmentarz jako całość jest przede 
wszystkim symbolem trwającej przez wiele wieków obecności Żydów na ziemi wiśnic-
kiej. Miejscowa gmina powstała w dramatycznych okolicznościach, utworzyli ją bowiem 
na początku XVII wieku wygnańcy z  pobliskiej Bochni. Po głośnej sprawie kradzieży 
hostii z tamtejszego kościoła, w której jednym z oskarżonych był Żyd Jakub, zapadł wy-
rok skazujący na banicję całą bocheńską 
wspólnotę. Jej członków zaprosił do Wi-
śnicza Stanisław Lubomirski, licząc na to, 
że Żydzi przyczynią się do gospodarczego 
rozwoju miasteczka. W późniejszym cza-
sie wiśnicka gmina wyrosła na jedną z naj-
bardziej licznych wspólnot izraelickich 
w  tej części Galicji, a  Wiśnicz nazywany 
był przez to małą Jerozolimą. W  drugiej 
połowie XVIII wieku mieszkało tu blisko 
1000 Żydów. W okresie międzywojennym 
było ich około 1300, co stanowiło blisko 
połowę mieszkańców miejscowości. Kres 
istnieniu izraelickiej społeczności przy-
niosła II wojna światowa. Latem 1942 
roku Niemcy wymordowali część Żydów 
na miejscu, pozostałych wywieźli do obo-
zu zagłady w Bełżcu, a na koniec rozebrali 
dwie wiśnickie synagogi. Po tych wyda-
rzeniach najbardziej znaczącym, mate-
rialnym świadectwem żydowskiej kultury 
pozostał kirkut. Znajdujące się na nim na-
grobki mają postać charakterystycznych 
kamiennych płyt, ustawionych pionowo 
i  zwróconych w  stronę Jerozolimy. Na 
niektórych macewach nad inskrypcjami 
w  języku hebrajskim znajdują się ozdob-
ne reliefy, które odwołują się do bogatego 

Założony w XVII wieku cmentarz jest najważniejszym 
symbolem długiej i  skomplikowanej historii nieistnie-
jącej już wspólnoty wiśnickich Żydów.

Bogate reliefy umieszczane na żydowskich nagrobkach 
(macewach) za pomocą języka symboli przekazują 
wiele informacji o osobie zmarłego.
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świata symboliki związanej z żydowską kulturą i  religią. Ponieważ Żydzi przestrzegają 
biblijnego zakazu przedstawiania postaci ludzkich, w ich kulturze nigdy nie rozwinęła się 
dobrze nam znana z cmentarzy chrześcijańskich nagrobna rzeźba figuralna. Informacje 
o zmarłym przekazywano albo w formie inskrypcji, albo poprzez znaki, opisujące w spo-
sób symboliczny zmarłą osobę – jej cechy, zawód, a niekiedy także imię. Niektóre inskryp-
cje otaczano ozdobną bordiurą złożoną ze splecionych motywów zwierzęcych i roślinnych. 
Na nagrobkach ludzi studiujących święte księgi rzeźbiono lwa, najczęściej leżącego na szafie 
zawierającej foliały. Symbol ten odzwierciedlał niekiedy imię zmarłego i zdobił groby męż-
czyzn zwanych Lejbami, imienników biblijnego Judy syna Jakuba. Wiele kamiennych jeleni 
pozostało wspomnieniem po Hirszach, czyli Cwich. Natomiast gołębie rzeźbiono często na 
wspólnych mogiłach męża i żony lub matki i córki. Mężów dostojnych, wielkich, słynących 
z dobrego imienia, uczciwych wyróżniano zdobiąc ich groby kamienną koroną, często pod-
trzymywaną przez lwy stojące na tylnych łapach. Ten symbol można także odnaleźć na 
grobach kobiet o dobrym imieniu, córek i żon rabinów. Jednak najczęściej na nagrobkach 
żon i matek dominują świece, przypominające zadanie kobiet, jakim było zapalanie świec 
szabasowych. Na kirkucie częstym widokiem jest także ułożony na szczycie nagrobka 
kamyk. Dawniej mógł go pozostawić praktykujący, pobożny Żyd, nieobecny na pogrze-
bie bliskiej osoby i  dopiero po jakimś czasie wywiązujący się z  religijnego obowiązku 
oznaczenia grobu. Dla odwiedzających kirkuty osób innych wyznań ułożenie kamyka na 
macewie jest wyrazem szacunku i pamięci podobnym do zapalenia świeczki na grobie 
chrześcijańskim.

Ósmy przystanek symboliczny – kapliczki, figury i krzyże

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów w krajobrazie Parku są przy-
drożne kapliczki, figury i  krzyże. Spotkamy je właściwie wszędzie – przy głównych 
i bocznych drogach, na ich rozstajach, na skraju lasów, pośród pól i pomiędzy zabudową. 
Czasem można odnieść wrażenie, że między Wiśniczem, Królówką, Rajbrotem i Lipnicą 
zebrali się kamienni święci z całego Pogórza. Boże Matki, Jezusy, święte Szymony i Jany 
Nepomuceny patrzą na nas z postumentów, kapliczek słupowych, niewielkich murowa-
nych domków i  skromnych, zawieszonych na drzewach kapliczek szafkowych. Czy za 
tymi malowniczymi zabytkami kryją się także jakieś dodatkowe, ukryte, symboliczne 
znaczenia? W  większości przypadków były one wyrazem prostej, bezinteresownej po-
bożności i fundowano je po prostu dla chwały Bożej. Ale równie często figury, kapliczki 
i krzyże wznoszono po to, aby upamiętnić najrozmaitsze wydarzenia – czasem drobne 
i mało ważne z punktu widzenia wielkiej historii, ale posiadające znaczenie dla osoby fun-
datora, dla jego rodziny, dla miejscowości, czasem dla regionu. Niekiedy wiedzę o tych 
wydarzeniach utrwalano w rytych w kamieniu inskrypcjach. Częściej jednak krążyła ona 
pomiędzy ludźmi w  formie ustnych przekazów, padając z czasem ofiarą zapomnienia. 
Śladów wielu tych historii trzeba dziś szukać w przewodnikach, literaturze i prasie regio-
nalnej, a czasem także w zakurzonych archiwach, ale warto je poznać – dzięki nim bo-
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wiem pogórzański krajobraz z kapliczką w tle nagle ożywa, otwierając się niczym wielka 
księga lokalnych dziejów. 

Szczególne znaczenie symboliczne posiadają kapliczki i  figury wznoszone na daw-
nych cmentarzach epidemicznych, gdzie w zbiorowych przeważnie mogiłach chowano 
od najdawniejszych czasów ofiary chorób zakaźnych – cholery, tyfusu, dżumy, czerwonki 
i czarnej ospy. W Wiśniczu, na niewielkim pagórku pomiędzy zamkiem a dawnym klasz-
torem karmelitów, niemal naprzeciwko Koryznówki stoi pochodząca być może jeszcze 
z  XVII wieku kapliczka o  niezwykłym kształcie. Jest to tzw. latarnia umarłych, której 
światło miało wskazywać drogę zbłąkanym wędrowcom i  ostrzegać zdrowych przed 
wkraczaniem na teren zagrożony epidemią. Latarnie takie miały być wznoszone przy 
cmentarzach epidemicznych, przy drogach prowadzących do klasztorów, gdzie zwycza-
jowo znajdowały się szpitale oraz przy bramach miast opanowanych przez morowe po-

Podczas epidemii chorób zakaźnych zmarli byli cho-
wani w urządzonych naprędce mogiłach zbiorowych, 
które w późniejszych czasach często popadały w zapo-
mnienie. Miejsca te oznaczone są niekiedy w sposób 
symboliczny przez krzyże, kapliczki i  figury, wśród 
których znajduje się m.in. charakterystyczna latarnia 
umarłych, stojąca między wiśnickim zamkiem i daw-
nym klasztorem karmelitów. Rozpalony w niej ogień 
miał ostrzegać żywych przed niebezpieczeństwem za-
razy, a zmarłym wskazywać drogę do nieba. Obecnie 
w  dawnej latarni ustawiona jest niewielka figurka 
Matki Bożej z Dzieciątkiem.

W  Kobylu na miejscu dawnej mogiły cholerycznej 
stoi kamienna figura Matki Bożej Różańcowej. Jej au-
torem jest Teodor Twaróg – jeden z najwybitniejszych 
mistrzów kamieniarskich działających w XIX wieku 
na Pogórzu. Na terenie Parku jego dzieła odnaleźć 
można m.in. w  Rajbrocie, Muchówce oraz Lipnicy 
(Dolnej i Górnej).
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wietrze. Latarnie budowano nie tylko dla żywych. Duszom zmarłych miały one ułatwić 
znalezienie drogi do nieba. Z czasem zwyczaj umieszczania ognia zanikł, a w jego miejsce 
zaczęto ustawiać figury świętych. 

Na miejscu dawnych cmentarzy epidemicznych w Olchawie, Łomnej czy w Lipnicy 
(na wzgórzu Lipczonka) stoją charakterystyczne, kamienne kolumny (patrz rozdział: 
Kultura na szczycie). Drewniany krzyż w Nowym Wiśniczu przy ulicy Jana Matejki to 
także pamiątka po epidemii – przy jednej z kolejnych renowacji trzeba go było przesu-
nąć z miejsca dawnego pochówku, które znalazło się w obrębie dzisiejszych zabudowań. 
W Kobylu na mogile choleryków najpierw ustawiono drewniany krzyż, zastąpiony póź-
niej przez kamienną figurę Matki Bożej Różańcowej, wykonaną w znanym warsztacie 
kamieniarskim Teodora Twaroga. W Lipnicy Murowanej oprócz kolumny na Lipczonce 
kamienny krzyż stoi na zbiorowej mogile ofiar epidemii cholery z 1873 roku. Według 
niektórych wersji zostali tutaj pochowani także szwedzcy żołnierze z  czasów potopu. 
W Rajbrocie w jednym z dwóch znanych miejsc pochówków epidemicznych znajduje się 
bogato zdobiony żeliwny krzyż (przysiółek Rogożówka), w drugim zaś kamienna kaplicz-
ka z gipsową figurą Matki Bożej (przysiółek Jędroski). W ani jednym z tych miejsc nie 
znajdziemy cmentarnych ogrodzeń, wyrównanych alejek ani zadbanych mogił. Gdyby 

W przysiółku Królówki o nazwie Skotnica stoi piękna, 
choć nieco zniszczona kamienna kapliczka słupowa 
z 1898 roku. Według ustnych relacji potomków fun-
datorów, została ona wystawiona jako wotum (przed-
miot symboliczny) dziękczynne za uratowanie zdro-
wia i życia podczas zarazy.

Kapliczki, krzyże i  figury fundowano także z powo-
dów bardziej prozaicznych. W Rajbrocie, przy drodze 
prowadzącej do Bytomska stoi kamienna figura Mat-
ki Bożej z  Dzieciątkiem, będąca wotum dziękczyn-
nym za pomyślne zakończenie sporu o ziemię.
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nie ustawione tam symboliczne kapliczki i krzyże, 
przechodząc obok prawdopodobnie nie zwróciliby-
śmy nawet na nie uwagi.

W  badaniach terenowych na temat stanu świa-
domości kulturowej prowadzonych w  2003 roku 
wśród ludności wiejskiej przez profesor Izabellę Bu-
krabę-Rylską spośród wszystkich przedstawionych 
do rozpoznania świętych najczęściej rozpoznawany 
był Florian – w  sposób bezbłędny wskazało go bli-
sko 60 procent respondentów. Patron zawodów zwią-
zanych z  ogniem – hutników, kominiarzy, piekarzy 
i  przede wszystkim strażaków, stróżuje niezmordo-
wanie przy remizach, na rynkach miast i miasteczek, 
przy wiejskich drogach i  w  kościelnych ołtarzach, 
mając baczenie na groźny i  niszczycielski żywioł 
ognia. Ubrany w strój rzymskiego żołnierza, z naczy-
niem do gaszenia pożarów i chorągwią w garści, Flo-
rian symbolizuje zarówno grozę związaną z pożogą, 
jak i nadzieję na ratunek przed ogniem. Czasem za 
jego postacią kryją się także inne znaczenia, związane 
z historią konkretnych miejsc. Na rynku w Nowym 
Wiśniczu Florian stanął w 1879 roku, kiedy w mia-
steczku powołano Ochotniczą Straż Pożarną. Było to 
niecałe dwadzieścia lat po katastrofalnym pożarze z 1863 roku. Wtedy służby strażackiej za-
brakło i w efekcie cały drewniany Wiśnicz całkowicie spłonął. Przypominają o tym umiesz-
czone obok na słupkach tablice z brązu, przedstawiające starą zabudowę Nowego Wiśnicza 
sprzed pożaru, odtworzoną przez profesora Czesława Dźwigaja ze szkiców Jana Matejki. 

Symbolem niezwykłych wydarzeń z przeszłości jest także św. Florian z Lipnicy Dol-
nej. Figurę ustawiono w roku 1837, dziewięć lat po wielkim pożarze Lipnicy Murowa-
nej (1828 r.), który tak bardzo zrujnował miasteczko, że lipniccy radni postanowili od-
budować jego centrum w nowym miejscu. Kilkaset metrów na wschód od ówczesnego 
(i obecnego) rynku, na gruntach będących od końca 1834 roku własnością Kazimierza 
Janoty-Bzowskiego, wyznaczono nowy, większy plac, wokół którego planowano budowę 
domów. Wschodnią pierzeję nowego rynku miał zamykać wybudowany w latach 1830-
1835 murowany dwór Bzowskiego, a na jego środku wystawiono istniejącą po dziś dzień 
figurę św. Floriana, mającego strzec Nowe Miasto od pożarów. Do powstania nowej Lip-
nicy ostatecznie jednak nie doszło, a  jedynym wspomnieniem po tych ambitnych pla-
nach jest dwór (zakupiony później wraz z majątkiem lipnickim przez Ledóchowskich) 
oraz ów kamienny Florian, który dziś stoi w obrębie jednej z posesji.

Wiele przydrożnych kapliczek i krzyży łączy w sobie symbolikę religijną i patriotycz-
ną. Wspominaliśmy już o  krzyżach powstańczych na Piekarskiej Górze i  nad Iwkową 

Figura św. Floriana w Lipnicy Dolnej sym-
bolizuje ambitne plany przeniesienia cen-
trum miejscowości i  wybudowania go od 
podstaw po wielkim pożarze z 1828 roku.
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(patrz rozdział: Kultura na szczycie). Drew-
niany krzyż upamiętniający wymarsz ochot-
ników do walki w  powstaniu styczniowym 
w 1863 roku stoi także obok cmentarza w No-
wym Wiśniczu. W Królówce żeliwny krzyż na 
kamiennym postumencie przy drodze do Ol-
chawy znajduje się podobno w miejscu, z któ-
rego młodzi mężczyźni z  tej miejscowości 
wyruszyli na I wojnę światową. Niezwykłym 
symbolem jest drewniany krzyż grunwaldzki 
z  1910 roku w  Chronowie (w  późniejszym 
czasie odnawiany), który upamiętnia roczni-
cowe obchody 500-lecia polskiego zwycięstwa 
nad Krzyżakami pod Grunwaldem. Warto pa-
miętać, że w 1910 roku ziemie polskie wciąż 
pozostawały pod zaborami, a  organizacja 
manifestacji patriotycznych była możliwa 
(w  ograniczonym zakresie) jedynie w  zabo-
rze austriackim. Kilka lat przed okrągłą rocz-
nicą Grunwaldu cesarz Niemiec Wilhelm II 
– na którego zawsze można było liczyć, jeże-
li chodzi o  ostre wypowiedzi na temat Pola-
ków – w zakończeniu swojego przemówienia 
w  Malborku zagrzmiał słowami: ...wzywam 
was wszystkich, rycerze zakonu niemieckiego, 
do świętej wojny z polską bezczelnością i  sar-
macką butą […] byście z mieczem w dłoni rą-
bali Sarmatów i  ich wyniszczali. W zaborach 

pruskim i rosyjskim, gdzie Polacy nie mieli żadnej możliwości głośnego manifestowania 
swoich poglądów, wypowiedź ta wywołała jedynie stłumiony pomruk gniewu, ale nadro-
bił to z powodzeniem zabór austriacki. Wkrótce we Lwowie powstał Komitet dla wskrze-
szenia pamiętnego pogromu Krzyżaków pod Grunwaldem, a w całej Galicji z nową siłą 
odżyła tradycja obchodów grunwaldzkich, których kulminacja przypadła na rok 1910. 
Wtedy właśnie w Krakowie stanął ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego Po-
mnik Grunwaldzki, a w całej Galicji w ramach spontanicznych akcji społecznych wysta-
wiono około stu grunwaldzkich pomników, tablic i krzyży. Co ciekawe, większość z nich 
przetrwała późniejszą okupację hitlerowską – po wkroczeniu Niemców wszystkie tablice 
z pamiątkowymi inskrypcjami zniknęły, dobrze ukryte przez mieszkańców, aby powrócić 
na swoje miejsce zaraz po przejściu frontu.

Spośród wielu symbolicznych miejsc – pomników, krzyży i tablic pamiątkowych zwią-
zanych z niemiecką okupacją z czasów II wojny światowej wyjątkową siłę wyrazu posiada 

Krzyż grunwaldzki w  Chronowie jest jednym 
z  około stu miejsc pamięci, jakie w  1910 roku 
powstały na terenie Galicji w  ramach obchodów 
rocznicy 500-lecia bitwy grunwaldzkiej. Na krzy-
żu umieszczono tabliczkę z  napisem: ‚Pamiątka 
pięćsetnej rocznicy pogromu Prusaków pod Grun-
waldem’. Określenie ‚Prusak’ stanowiło w tamtym 
czasie nacechowany emocjonalnie symbol wszyst-
kich krzywd, jakich Polacy doświadczyli od cza-
sów krzyżackich aż po rozbiory ze strony ogólnie 
rozumianych Niemców.
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skromny, leżący na uboczu i nieco zapomniany pomnik poświęcony dziesięciu więźniom 
obozu koncentracyjnego w Nowym Wiśniczu, rozstrzelanym nad ranem 5 czerwca 1940 
roku w odwecie za wcześniejszą ucieczkę jednego z osadzonych. Wśród zamordowanych 
znajdował się m.in. ksiądz Ferdynand Machay, niezłomny duchowny, jeden ze 122 mę-
czenników za wiarę z czasu drugiej wojny, wobec których toczy się będący w 2015 roku 
na ukończeniu proces beatyfikacyjny. Miejsce egzekucji do dziś sprawia przytłaczające 
wrażenie. Głaz z tablicą pamiątkową usytuowany jest na dnie ponurego wąwozu, a scho-
dzi się do niego po zarośniętych schodkach, którym towarzyszy rozchwiana balustrada. 
Panuje tu kompletna cisza, podczas gdy gdzieś wysoko w górze piętrzą się zabudowania 
dawnego klasztoru karmelitów – późniejszego więzienia, a w czasie wojny niemieckiego 
obozu koncentracyjnego.

Jeszcze jeden krzyż łączący w sposób symboliczny wątki religijne i historyczne znaj-
duje się w Królówce, w miejscu dawnego dworu, w którym przyszedł na świat poeta Ka-
zimierz Brodziński. Pierwszy krzyż został tutaj postawiony w 1891 roku w setną rocznicę 
urodzin poety. W 1935 roku zastąpiono go nowym, ufundowanym przez mieszkańców 
Królówki, tym razem w setną rocznicę śmierci Brodzińskiego. W stanie wojennym wy-
rosła na nim huba, która w opinii niektórych mieszkańców przypominać miała twarz 

„Dzisiaj wczesnym rankiem zbudził nas ruch w wię-
zieniu. Apel poranny był o jakie pół godziny później. 
Potem poszliśmy do pracy. Wszyscy cichaczem, nie-
śmiało mówią, że dziś rano rozstrzelano niedaleko 
w lasku dziesięciu za ucieczkę Krzykacza. (…) Długo 
nie chcieliśmy w to uwierzyć, ale potem okazał się, że 
była to prawda” (ze wspomnień ks. Adama Kozłowiec-
kiego, więźnia obozu w Wiśniczu).

Trzeci w tym samym miejscu krzyż obok nieistnieją-
cego dworu w Królówce, w którym przyszedł na świat 
Kazimierz Brodziński, symbolizuje trwałość pamięci 
o poecie oraz absurdy epoki schyłkowego PRL-u.
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Chrystusa. Krzyż stał się wkrótce miejscem pielgrzymek wiernych, uparcie ignorujących 
obowiązujący w tamtym czasie zakaz gromadzenia się. W celu wyeliminowania proble-
mu postanowiono hubę zlikwidować, do czego zmobilizowane zostały środki nadzwy-
czajne. Którejś nocy w całej okolicy wyłączono prąd. Pod osłoną ciemności elitarny od-
dział ZOMO (Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej) strącił hubę, likwidując 
w ten sposób poważne zagrożenie dla ówczesnego ustroju państwa. Krzyż znajdujący się 
tutaj obecnie – trzeci z kolei – ustawiono już po zakończeniu stanu wojennego.

Nie bez powodu odliczaliśmy w tym rozdziale kolejne przystanki. Liczby także posia-
dają bowiem znaczenie symboliczne. W naszym przypadku ostateczną liczbą jest osiem. 
Według Słownika symboli Juana Eduardo Cirlota, osiem to forma środkowa między 
kwadratem a kołem, czyli między porządkiem ziemskim i wiecznym. Symbol odrodzenia. 
Wieczny ruch spirali niebios, znak nieskończoności. Jedno zgadza się na pewno – poszu-
kiwanie symboli w  otaczającym nas świecie może stać się zajęciem trwającym niemal 
w nieskończoność…

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Cirlot 2012, s. 226, 470; Forstner 1990, s. 175; kirkuty.xip.pl; 
Kornecki 1992, s. 327, 328, 336; Leśniowski, Odoj Romuald 2010, s. 98; Nikorowicz 2007, s. 97, 100; Or-
łowicz 2005, s. 333, 335; Paprota 2013 (a); Serafińska-Domańska 1991, s. 11, 33; Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego, Słownik języka polskiego PWN, Słownik Staropolski, Słownik współczesnego języka 
polskiego; Wanat 2013, s. 119, 129, 130; Wirtualny sztetl; Zawidzka 1995, cyt. za: kirkuty.xip.pl.
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Dwudziestego marca 1393 roku hora noctis quasi tertia (między godziną 20 a  21) 
z mostu Karola w Pradze do wzburzonych nurtów Wełtawy zrzucono ciało Jana z Po-
muka, wikariusza generalnego (biskupa pomocniczego) arcybiskupa Pragi i spowiednika 
czeskiej królowej Zofii. Pomimo nadchodzącej wiosny, pora musiała być zimna i ciemna 
– dwudziestego marca w stolicy Czech słońce zachodzi mniej więcej kwadrans po osiem-
nastej. Późniejsza legenda hagiograficzna mówi o tym, że Jan w chwili przyprowadzenia 
na most jeszcze żył, a jego śmierć nastąpiła dopiero w odmętach lodowatej rzeki. Według 
tej samej legendy miał on zginąć, ponieważ nie chciał wyjawić czeskiemu władcy Wa-
cławowi IV Luksemburskiemu tajemnic, jakie powierzyła mu w czasie spowiedzi królo-
wa Zofia. W rzeczywistości nieszczęsny duchowny został prawdopodobnie zamęczony 
w  trakcie tortur prowadzonych w hradczańskich lochach, gdzie trafił jako ofiara poli-
tycznego sporu pomiędzy arcybiskupem Janem z Jenštejna i królem Wacławem IV. Jak 
pisze Barbara Tuchman w swojej znakomitej książce pod tytułem Odległe zwierciadło: 
wrogość osiągnęła szczyt w roku 1393, gdy arcybiskup Pragi nakazał swemu generalnemu 
wikariuszowi, Janowi z Pomuk (znanemu później jako Jan Nepomucen), zatwierdzić wybór 
pewnego opata wybranego przez zakonników, gdy tymczasem król wolał innego kandyda-
ta. Wacław, opanowany wściekłością, kazał wrzucić do więzienia arcybiskupa, generalne-
go wikariusza i jeszcze dwóch innych dostojników kościelnych; później, już po zwolnieniu 
arcybiskupa, torturował pozostałych, by wydobyć zeznanie co do wrogich zamiarów hie-
rarchii kościelnej wobec niego. Wedle relacji kronikarskich rozjuszony ich milczeniem król, 
własnoręcznie przykładał pochodnię do stóp ofiar. Ogień był przykładany nie tylko do 
stóp. Wykonana w 1973 roku obdukcja wykazała, że rany wypalone w ciele Nepomucena 
sięgały aż do jamy brzusznej. Ponadto w trakcie tortur Janowi zmiażdżono palce u rąk 
i nóg, zgnieciono pięty, złamano mocnymi uderzeniami część twarzową czaszki, a biodro 
potraktowano piłą. Według współczesnych ustaleń śmierć nastąpiła na skutek wylewu 
krwi do czaszki. 

Ciało Nepomucena, opromienione jakimś przedziwnym światłem, odnaleziono na 
brzegu Wełtawy, nieopodal kościoła pw. Świętego Krzyża, który stał się pierwszym miej-
scem pochówku męczennika. Po trzech latach jego doczesne szczątki przeniesiono do 
katedry św. Wita na Hradczanach, gdzie spoczywają po dziś dzień. Nieoficjalny kult 
dzielnego spowiednika królowej rozpoczął się wkrótce po śmierci, ale jego prawdziwy 
rozkwit nastąpił w okresie kontrreformacji. Szczególnie intensywnie krzewili go jezuici, 
próbujący uczynić z Nepomucena przeciwwagę dla Jana Husa, który był postacią szcze-
gólnie niewygodną dla kościoła katolickiego jako heretyk, a jednocześnie powszechnie 
czczonym czeskim bohaterem narodowym. W XVII wieku dzięki usilnym staraniom je-
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W  drugiej połowie XVII wieku bawiący na królewskim 
dworze we Francji czeski szlachcic, baron Gotfryd Mateusz 
von Wunschwitz, został oskarżony, a następnie skazany na 
śmierć za zabicie pawia w ogrodach Luwru. Według swo-
ich późniejszych zapewnień, zdołał uniknąć kary jedynie 
za sprawą wstawiennictwa Jana Nepomucena, do które-
go kierował żarliwe modlitwy o uwolnienie. Po powrocie 
do kraju Wunschwitz w podzięce za wybawienie z opresji 
ufundował w 1683 roku posąg męczennika, który stanął 
na praskim moście Karola. Wykonany przez norymber-
skiego ludwisarza W. J. Heroldta posąg stał się pierwowzo-
rem dla licznych podobizn świętego, które wkrótce poja-
wiły się nie tylko w Czechach, ale także w innych krajach 
środkowej Europy, w tym również na ziemiach polskich.

Kluczem do rozpoznania postaci św. Jana Nepomucena 
jest znajomość jego atrybutów oraz charakterystycznych 
elementów ubioru. Najczęściej spotykany typ ikonogra-
ficzny nawiązuje do figury z praskiego mostu Karola. Uka-
zany w lekkim kontrapoście święty (ciężar ciała oparty na 
jednej nodze, druga odciążona, lekko wsparta na ziemi) 
adoruje trzymany w ramionach krucyfiks. Nakrycie głowy 
stanowi czarny biret z  czterema rogami, oznaczającymi 
stopień doktora uniwersytetu praskiego. Głowę świętego 
otacza aureola z pięcioma gwiazdkami, symbolizującymi 
ciała niebieskie (światła), które ukazały się w momencie 
jego śmierci oraz pięć liter tworzących łacińskie słowo ‚ta-
cui’, czyli ‚zmilczałem, dotrzymałem tajemnicy’. Jan ma 
na sobie czarną sutannę, białą komżę (tzw. rokietę) wy-
kończoną u dołu koronką oraz almucję, czyli zawiązaną 
ozdobnym sznurem gronostajową pelerynę (koronka ro-
kiety i almucja to oznaki godności kanonika). Święty może 
mieć także przewieszoną przez szyję stułę spowiednika, 
a w jego rękach pojawia się często będąca symbolem mę-
czeństwa palma (trzymana osobno lub ułożona pod krzy-
żem). Przedstawiony schemat w  większości przypadków 
pozwala na poprawne rozpoznanie świętego, choć niekiedy 
może nas też sprowadzić na manowce. Wśród wielbicieli 
i  poszukiwaczy wizerunków Jana Nepomucena (których 
jest niemałe grono) znane są tzw. pseudonepomuki – do 
złudzenia przypominające Nepomucena podobizny takich 
świętych jak np. Jan Kanty czy Jan Sarkander.
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zuitów o Janie Nepomucenie mówiono już jako o patronie Pragi i Czech. W 1721 roku 
męczennik został beatyfikowany przez papieża Innocentego XIII, a w 1729 roku papież 
Benedykt XIII ogłosił jego kanonizację. Kult Jana stał się teraz jeszcze bardziej popularny 
i zaczął docierać poza Czechy, w tym również na ziemie polskie. Patron dobrej spowie-
dzi, opiekun mostów i orędownik podczas powodzi, doczekał się u nas licznych poświę-
conych mu kapliczek i figur przydrożnych, których nie brakuje także na terenie Parku. 
Przyjrzyjmy się zatem pokrótce kilku wybranym, wiśnicko-lipnickim Janom. Będziemy 
przy tym nie tylko oglądać ich rzeźby, ale spróbujemy też popatrzeć na najbliższą okolicę 
oczami samych świętych. Co zatem ciekawego mogłyby zobaczyć miejscowe Nepomuki, 
gdyby przyszło im do głowy wyjrzeć ze swoich kapliczek albo na chwilę zejść z kamien-
nych postumentów?

Pierwszy z  Janów znajduje się mniej więcej w  połowie drogi pomiędzy wiśnickim 
rynkiem i zamkiem Lubomirskich. Rzeźba świętego ukryta jest w drewnianej kapliczce 
domkowej przy skrzyżowaniu ulic: Zamkowej, Lubomirskiego, Targowej i Podzamcze. 
Ze wszystkich parkowych Nepomucenów ten jest prawdopodobnie najczęściej podziwia-
ny, do kapliczki zaglądają bowiem liczni turyści, którzy udają się na zamek z rynku lub 
z pobliskiego parkingu. Samą kapliczkę wybudowano w XVIII wieku, ale stojąca w niej 
rzeźba pochodzi być może z  siedemnastego stulecia, a  zatem z czasów, gdy kult świę-
tego dopiero czekał na oficjalne zatwierdzenie (przypomnijmy: 1721 rok – beatyfika-
cja, 1729 rok – kanonizacja). Stara historia opowiada o tym, że figura przypłynęła tu na 
wzburzonych falach Leksandrówki. Mieszkańcy wyciągnęli ją z wody i ustawili w pobliżu 
mostu, którym święty od tamtej pory się opiekuje. Podobnej treści historie, tłumaczące 
pochodzenie nepomuckich figur i kapliczek, spotkamy w wielu miejscach począwszy od 
Śląska, przez Małopolskę i Podkarpacie aż po Lubelszczyznę. Różnią się one oczywiście 
w szczegółach, ale osnute są przeważnie 
wokół tej samej osi narracji. Oto które-
goś dnia pewną miejscowość nawiedza 
katastrofalna powódź, która niszczy 
zbiory i zabiera dobytek. Gdy zrozpacze-
ni mieszkańcy porzucają już wszelką na-
dzieję, w  oddali na grzbiecie spienionej 
toni pojawia się dziwny przedmiot. Z bli-
ska okazuje się, że jest to drewniana lub 
kamienna figura św. Jana. Nepomucen 
sam wybiera miejsce lądowania lub też 
pozwala, aby miejscowi wyciągnęli go na 
brzeg wspólnymi siłami. Po oględzinach 
dokonanych przez proboszcza, który po-
twierdza tożsamość świętego, jego podo-
bizna zostaje ustawiona na postumencie 
lub w kapliczce. Pogoda wkrótce się po-

Wiśnicki Jan Nepomucen może od czasu do czasu spoj-
rzeć ze swojej kapliczki w stronę miasta, w głąb prowa-
dzącej do rynku ulicy Zamkowej, przy której ma swoją 
siedzibę Muzeum Ziemi Wiśnickiej. Choć od muzeum 
świętego dzieli zaledwie kilka kroków, krótka wycieczka 
nie wchodzi w grę – front kapliczki zamknięty jest drew-
nianym płotkiem i metalową kratą.
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prawia, a  wzburzone nurty opadają. Od tego 
czasu powodzie nawiedzają okolicę zdecydo-
wanie rzadziej i  nigdy już nie są tak bardzo 
niszczycielskie. 

Podążając dalej z  biegiem Leksandrówki 
dotrzemy po kilku kilometrach do Starego 
Wiśnicza, gdzie znajduje się następna nepo-
mucka kapliczka. Z zewnątrz przypomina ona 
w  ogólnym zarysie tę spod zamku Lubomir-
skich – jest drewniana, szalowana deskami, 
z  szeroko otwartym frontem, pozbawionym 
jednak wstęgowych motywów ozdobnych. 
Stojąca w środku figura wyraźnie różni się od 
poprzedniej. Sylwetka Nepomucena ujęta jest 
w  mocniejszym kontrapoście, a  twarz posia-
da bardziej ekspresyjny wyraz. Głowę otacza 
aureola z  kompletem pięciu gwiazdek, a  pod 
krzyżem ułożony jest palmowy liść, symbol 
męczeństwa – obydwu tych atrybutów za-
brakło u  Nepomucena z  Nowego Wiśnicza. 
Uwagę zwraca także odtworzony z drobnymi 
detalami ubiór – czarny biret, czarna sutan-

na, rokieta z misterną koronką oraz gronostajowa almucja. W takiej formie Jan stanowi 
wręcz podręcznikowy przykład swojego typu ikonograficznego. Płynąca za jego plecami 
Leksandrówka wydaje się być spokojnym, niemal leniwym strumieniem, jednak od czasu 
do czasu także ona potrafi pokazać swoje groźne oblicze – po jednej z powodzi z końca 
XX wieku kapliczkę trzeba było przesunąć kilka metrów na zachód, w miejsce, w którym 
znajduje się obecnie. 

Gdyby w bezlistną porę roku Jan ze Starego Wiśnicza zechciał wyjrzeć ze swojej kaplicz-
ki, wzrok jego spocząłby zapewne na masywnej, kwadratowej wieży pobliskiego kościoła 
parafialnego pw. św. Wojciecha. Być może zainteresowałby go fakt, że w murach tej sta-
rej, gotycko-renesansowej świątyni pomieszkuje jego kolega. Datowany na XVII lub XVIII 
wiek ołtarz św. Jana Nepomucena mieści się na piętrze jednej z bocznych kaplic kościoła, 
wybudowanego około 1520 roku i pamiętającego jeszcze czasy ostatniego z rodu Kmitów, 
Piotra, który był zresztą jego fundatorem (sama parafia jest dużo starsza, a na miejscu obec-
nej świątyni murowanej stał wcześniej inny, zapewne drewniany kościół). Nepomucen ze 
św. Wojciecha nie może wprawdzie podziwiać widoków na zewnątrz, ma za to do dys-
pozycji liczne i  cenne zabytki zgromadzone w obrębie starych kościelnych murów. Wy-
różnia się wśród nich rzadko spotykane, renesansowe tabernakulum ścienne z 1544 roku. 
W większości kościołów tabernakulum posiada formę niewielkiej szafki, w której przecho-
wywany jest chleb eucharystyczny. Tu jednak mamy do czynienia ze wspaniałą konstrukcją 

Po wykonanej jesienią 2014 roku renowacji Ne-
pomucen ze Starego Wiśnicza nabrał nowego 
życia. Jego szaty skrzą się teraz żywymi kolora-
mi, a cała figura odzyskała barokową dynamikę 
– wydaje się, że zatopiony w  głębokiej adoracji 
krzyża święty jednocześnie wyrywa się z kapliczki 
w pogórzańską siną dal.
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architektoniczną, stanowiącą godną oprawę dla uświęconej przestrzeni, o przeznaczeniu 
której przypomina biegnący w górze napis: Ecce Panis Angelorum MDXXXXIIII (Oto chleb 
aniołów 1544). Przypuszcza się, że tabernakulum wiśnickie wykonał jeden z włoskich arty-
stów pracujących w pierwszej połowie XVI wieku na Wawelu, jego bliższe personalia nie są 
jednak znane. O podkreśleniu swojej roli w powstaniu tego dzieła nie zapomniał natomiast 
jego fundator, Piotr Kmita, którego inicjały znajdują się w umieszczonym w szczycie kar-
tuszu. Inną pamiątką po Kmicie jest ufundowany przez niego dzwon, który obecnie mieści 
się w obrębie kościelnego muru. Dzwon jest pęknięty, co stanowi piękne i zarazem smutne 
memento dla ostatniego przedstawiciela tego wielce zasłużonego magnackiego rodu. W sa-
mym kościele warto jeszcze zwrócić uwagę na obraz znajdujący się w barokowym ołtarzu 
głównym. Przedstawia on adorację Matki Bożej przez św. Annę i św. Wojciecha, a namalo-
wany został w 1890 roku przez ucznia Jana Matejki, Floriana Cynka. W dziele tym widocz-
na jest także ręka samego mistrza, który przemalował i poprawił twarze postaci, a św. Woj-
ciechowi nadał swoje rysy. W lewym dolnym rogu widnieje autentyczna inskrypcja artysty: 
Komponował, o ile mógł poprawił, a głowy przerobił Jan Matejko.

Jeszcze jedna drewniana kapliczka domkowa z figurą Nepomucena znajduje się w po-
bliskim Chronowie. Kapliczkę wybudowano około połowy XIX wieku obok pobliskie-

Najciekawszym zabytkiem gotycko-renesansowego kościoła pw. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu jest renesanso-
we tabernakulum ścienne, ufundowane w 1544 roku przez Piotr Kmitę. Słowo ‚tabernaculum’ po łacinie oznacza 
namiot i stanowi nawiązanie do Starego Testamentu i Namiotu Spotkania, w którym przechowywano Arkę Przy-
mierza – największą świętość religii mojżeszowej. Do wnętrza Namiotu wchodzili jedynie przywódcy Narodu 
Wybranego, aby spotkać się z obecnym tam w sposób szczególny Bogiem.
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go mostu, skąd w  wieku XX została przeniesiona na obecne miejsce. Takie wędrówki 
w  przypadku Nepomucena nie należą wcale do rzadkości. Można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że nasz bohater jest najbardziej mobilnym ze wszystkich świętych, jakich 
spotkamy przy polskich drogach. Wynika to oczywiście z  pierwotnej lokalizacji figur 
i  kapliczek, ustawianych przeważnie blisko rzek i  mostów. Święty nie zawsze był górą 
w  ciężkich zmaganiach z  żywiołem. Często zdarzało się, że nadwątlonego przy okazji 
kolejnej powodzi Jana trzeba było przenieść w bardziej bezpieczne miejsce, aby po latach 
trudnej służby zapewnić mu w końcu chwilę wytchnienia i spokoju. 

W chronowskiej figurze świętego dostrzec można pewne uproszczenia w stosunku 
do rzeźby ze Starego Wiśnicza. Zachowane są charakterystyczne elementy ubioru, a brak 
aureoli i gwiazdek nie oznacza, że nie było ich dawniej – mogły po prostu zawieruszyć się 
w międzyczasie, co nie należało do rzadkości. Jednak sama sylwetka jest wyprostowana 
i nieco sztywna – widać, że artysta nie poradził sobie z barokowym kontrapostem. Osła-
biony jest także dramatyczny efekt adoracji krucyfiksu – święty nie spogląda na niego, 
ale wprost przed siebie. W kształcie i wielkości dłoni widoczne są natomiast problemy 
z uchwyceniem właściwych proporcji poszczególnych części ciała. Wszystko to wskazuje, 
że Jan z Chronowa należy już do świata rzeźby ludowej. Przejmowała ona ogólne wzor-
ce ikonograficzne od tak zwanej sztuki wysokiej, dokonując następnie ich uproszczeń 
tak, aby dostosować je do umiejętności i możliwości miejscowych twórców. Byli nimi 
przeważnie samoucy bez formalnego wykształcenia artystycznego, pracujący często na 
zasadzie naśladownictwa gotowych wzorów.

Ze swojej kapliczki Nepomucen ma widok na niezbyt ciekawy parking samochodo-
wy, jeśli jednak wychyli się odrobinę dalej (a nie wątpimy, że czasem to czyni), zobaczy 
stojący po lewej stronie drewniany kościół parafialny pw. św. Ducha. Świątynię otacza 
ogrodzenie z parawanową dzwonnicą, w której znajduje się m.in. dzwon odlany w słyn-

nej przemyskiej odlewni dzwonów braci 
Felczyńskich. W obrębie ogrodzenia stoi 
także murowana kapliczka z 1878 roku. 
Jej podziemia kryją doczesne szczątki 
fundatora, Andrzeja Kozickiego. Bryła 
samego kościoła otrzymała swój dzi-
siejszy kształt po wielu przebudowach, 
w trakcie których połączono m.in. nawę 
z  wolno stojącą wieżą. Wyposażenie 
wnętrza jest w  większości barokowe. 
Uwagę zwraca znajdujący się w bocznym 
ołtarzu obraz Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Liczne, zgromadzone wokół 
niego wota świadczą o tym, że cieszy się 
on lokalnym kultem, choć Chronowa nie 
znajdziemy w żadnym oficjalnym wyka-

Pochodzący z  XIX wieku Jan Nepomucen z  Chrono-
wa należy do świata rzeźby ludowej, o czym świadczą 
pewne uproszczenia w sposobie przedstawienia postaci 
– wyprostowana sylwetka, głowa i wzrok skierowane na 
wprost oraz nieproporcjonalnie duże dłonie. Ludowy ar-
tysta w wierny sposób odtworzył natomiast najważniej-
sze detale ubioru świętego.
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zie sanktuariów czy miejsc pielgrzymko-
wych. Dawniej w świątyni znajdował się 
jeszcze cenny, pochodzący z  początku 
XVI wieku obraz pt. Męczeństwo świę-
tych Kryspina i Kryspiniana, który obec-
nie przechowywany jest w Muzeum Die-
cezjalnym w Tarnowie.

Jadąc z  Chronowa na południe do-
trzemy po niedługim czasie do Borównej, 
gdzie znajduje się następny Nepomucen 
z  ciekawym kontekstem kulturowym. 
Drewniana, ludowa w  swoim charak-
terze rzeźba świętego umieszczona jest 
we wnęce murowanej kapliczki słupo-
wej, która powstała prawdopodobnie 
na przełomie XVIII i  XIX stulecia ra-
zem z  pobliskim dworem i  parkiem. 
Dziś kapliczka jest jedyną pozostałością 
po tym niewielkim zespole. Na miejscu 
dworu stoi budynek mieszczący Ośro-
dek Edukacji oraz remizę strażacką, za 
nim zaś znajdują się resztki dawnego 
parku dworskiego. Niewiele brakowało, 
aby Jan nie mógł podziwiać nawet tego 
skromnego widoku. W  1997 roku ktoś 
skradł rzeźbę świętego. Sumienie męczy-
ło złodzieja przez siedem długich lat, po 
których w  końcu oddał figurę. W  2004 
roku Nepomucen wrócił po renowacji na 
swoje miejsce w wyremontowanej i nie-
co przy tej okazji przesuniętej kapliczce 
(kolejny zatem Jan wędrujący).

Podążając dalej tropem Janów ludo-
wych, warto zawitać także do Muchów-
ki. Przy drodze do Lipnicy Murowanej 
stoi tutaj na kamiennym postumencie 
Nepomucen, któremu wszyscy okolicz-
ni koledzy mogą pozazdrościć widoków. 
Surowa, kamienna figura wygląda tak, 
jakby została ociosana jedynie z grubsza, 
w sposób umowny, na tyle tylko, aby roz-

Wybudowany w 1685 roku kościół w Chronowie jest naj-
młodszą z trzech świątyń drewnianych na terenie Parku 
(kościół w  Lipnicy Dolnej pochodzi z  XIV/XV wieku, 
a  w  Rajbrocie z  roku 1511). Drewniany kościół kon-
strukcji zrębowej stał dawniej także w Królówce. Po wy-
budowaniu świątyni murowanej został on przeniesiony 
na tamtejszy cmentarz, a w 1986 roku wyruszył w drogę 
do pobliskiego Rozdziela, gdzie znajduje się obecnie.

Kapliczka św. Jana Nepomucena w Borównej jest jedyną 
pozostałością po istniejącym tu niegdyś niewielkim ze-
spole dworsko-parkowym. W 1997 roku złodziej na sie-
dem lat pozbawił Nepomucena wolności. Trawiony być 
może wyrzutami sumienia, oddał w końcu rzeźbę, która 
wróciła do wyremontowanej kapliczki.
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poznać w niej właściwego świętego. Sztywno 
wyprostowany Nepomucen ma wzrok skiero-
wany na południe, gdzie rozciąga się wspa-
niała panorama obejmująca pasmo Łopusza 
i Kamionną oraz wyłaniające się dalej grzbie-
ty Beskidu Wyspowego. Dla takich widoków 
warto znosić rozciągający się za plecami 
świętego chaos drobnej zabudowy produk-
cyjnej i magazynowej, która niepostrzeżenie 
podpełza niemal pod samą figurę.

Prawdziwą gratką dla poszukiwaczy Ne-
pomucenów są Jany nagrobne. Nekropolie nie 
stanowią co prawda naturalnego środowiska 
występowania naszego bohatera, ale jeżeli je-
steśmy w pobliżu jakiegoś starego cmentarza 
z XIX lub z przełomu XIX i XX wieku, warto 
zaglądnąć za jego bramę i sprawdzić, czy przy 
jednej z  alejek nie ukrywa się przypadkiem 
taki nagrobny Jan. Na terenie Parku piękna 
rzeźba Nepomucena znajduje się na cmenta-
rzu w  Nowym Wiśniczu. Kamienny Jan stoi 
na nagrobku, któremu nadano postać boga-
to profilowanego postumentu. Z  inskrypcji 
umieszczonej na frontowej płycinie możemy 
się dowiedzieć, że spoczywa tu świętej pamięci 
Jan Wyrwicz, obywatel miasta Wiśnicz, który 
po przeżyciu lat 65 zmarł 24 listopada 1894 
roku i prosi przechodniów o westchnienie do 
Boga. Dzięki podpisowi wyrytemu na cokole 
wiemy także, że nagrobek wykonany został 
w warsztacie kamieniarskim Wojciecha Samka 
z Bochni. Warto poświęcić temu artyście kilka 
słów, był on bowiem postacią prawdziwie nie-

tuzinkową. Na przełomie XIX i XX wieku wychodzące z jego pracowni rzeźby świętych, 
ołtarze w różnych stylach, feretrony, żłobki betlejemskie, boże groby i nagrobki zapełniły 
kościoły, cmentarze i przydrożne kapliczki na terenie niemal całej Galicji, pojawiając się na-
wet po drugiej stronie Karpat. Autorytet Samka umocniły nagrody, jakie otrzymał za swoje 
rzeźby w 1899 roku na wystawie we Lwowie (brązowy medal) oraz w 1905 roku w Tarno-
wie (złoty medal). Samek był nie tylko uzdolnionym artystą, ale i rzutkim przedsiębiorcą. 
Swoją bocheńską pracownię zorganizował na wzór zachodnich firm, a wydany przez niego 
w 1907 roku katalog reklamowy ustanowił niemal oficjalny kanon w zakresie rzeźby fi-

Kamienny, pochodzący prawdopodobnie z  końca 
XIX wieku Jan Nepomucen z Muchówki jest całko-
wicie pogrążony w  kontemplacji rozciągającej się 
przed nim panoramy Beskidu Wyspowego.

W płytkiej niszy na jednej ze ścian kamiennej ka-
pliczki obok kościoła parafialnego pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w  Muchówce możemy 
odnaleźć inne, mniej typowe przedstawienie Ne-
pomucena. Płaskorzeźbiony Jan trzyma tutaj palec 
na ustach, przypominając o obowiązku zachowa-
nia tajemnicy, w tym świętej tajemnicy spowiedzi, 
której dochowanie miało według legendy koszto-
wać go życie.
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guralnej i nagrobnej, do którego przez długie 
lata odwoływali się zarówno fundatorzy, jak 
i właściciele pomniejszych warsztatów kamie-
niarskich. Na terenie Parku prace pochodzące 
z pracowni Wojciecha Samka – kapliczki, figu-
ry i krzyże – spotkać można m.in. w Królówce, 
Borównej, Kobylu, Chronowie i Łomnej. 

Wizerunków św. Jana Nepomucena war-
to także poszukać na dziełach innego mistrza 
kamieniarskiego z tego regionu, Teodora Twa-
roga. Starszy od Samka o  jedno pokolenie, 
Twaróg – do którego w  późniejszym czasie 
przylgnął przydomek Teodorek – przyszedł 
na świat w 1824 roku w Starej Wsi niedaleko 
Limanowej. Wychowany w rodzinie posiada-
jącej pewne tradycje artystyczne, zajmował 
się najpierw malarstwem i rzeźbą w drewnie, 
ale prawdziwe uznanie przyniosły mu dzieła 
kamieniarskie. Spod jego ręki wyszło kilka-
dziesiąt przydrożnych kapliczek, z  których 
najbardziej charakterystyczne posiadają formę 
czworościennych słupów zwieńczonych nasta-
wą z dwuspadowym daszkiem, z samodzielną 
figurą, krzyżem lub pełną Grupą Ukrzyżowa-
nia. Kamienne trzony owych kapliczek po-
dzielone są często na kondygnacje, których 
ściany wypełniają płaskorzeźbione postacie 
świętych. Na cokołach niektórych dzieł artysty 
zachowały się do naszych czasów inskrypcje: 
Majster Teodor Twaróg z Limanowy. W ostat-
nim okresie swojej aktywności zawodowej 
mistrz Twaróg musiał zapewne zmierzyć się 
z  wkraczającym na okoliczny rynek kamie-
niarski Wojciechem Samkiem (urodzonym w  1861 roku). Pozycja Twaroga była jednak 
w tym czasie już na tyle ugruntowana, że zapewne nie musiał on obawiać się konkurencji. 
Można jednak widzieć w tym spotkaniu symboliczne zetknięcie dwóch światów: twórczo-
ści wybitnego artysty wywodzącego się z kręgu sztuki ludowej oraz zorganizowanej na spo-
sób rzemieślniczy wytwórczości miejskiej, którą już tylko krok dzielił od produkcji maso-
wej. Trudno powiedzieć, co myślał Teodor Twaróg o nowych trendach w kamieniarstwie. 
Wiadomo, że pod koniec swojego życia przeniósł się do Bytomska, gdzie zmarł w 1904 
roku jako 80-letni starzec. Jak pisze Roman Reinfuss w poświęconym mu artykule, Twa-

Jan z  cmentarza w  Nowym Wiśniczu z  wysoko-
ści nagrobnego postumentu sięga wzrokiem poza 
cmentarne ogrodzenie, do stojącego po drugiej stro-
nie ulicy Bocheńskiej krzyża, spod którego w 1863 
roku grupa ochotników z  Wiśnicza wyruszyła do 
zaboru rosyjskiego, aby wziąć udział w rozpoczyna-
jącym się właśnie powstaniu styczniowym.

Na przełomie XIX i  XX wieku w  kamieniarskim 
świecie Galicji nazwisko Wojciecha Samka sta-
nowiło niezwykle silną markę, za którą stał zor-
ganizowany według zachodnich wzorców zakład 
zatrudniający blisko 50 osób, w tym rysowników, 
projektantów, rzeźbiarzy figur, pozłotników, orna-
mentalistów i innych fachowców.
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róg musiał się niemal do końca trzymać dosyć krzepko 
skoro ostatnia kuta przez niego figura (znajdująca się 
w Lipnicy Dolnej) wykonana została w 1900 roku, kiedy 
mistrz liczył sobie już 66 lat. A jak u Teodora Twaroga 
wyglądał temat Jana Nepomucena? Naszego świętego 
znajdziemy m.in. na pierwszej wykonanej przez arty-
stę kapliczce, która stanęła w 1858 roku nad Rajbro-
tem, przy bocznej, niezwykle malowniczej drodze do 
Muchówki. Płaskorzeźbiony Jan spogląda w kierunku 
Rajbrotu i pasma Kobyły z  jednej ze ścian kapliczki. 
Jego dzisiejszy, dość niezwykły wygląd jest efektem ra-
dosnej twórczości domorosłego konserwatora.

Jeszcze jedno ustronne miejsce nepomuckie znaj-
duje się w  przysiółku Lipnicy Dolnej o  nazwie Pod-
lesie, niecałe dwa kilometry na południe od dworu 
Ledóchowskich. Na lewym brzegu Piekarskiego Po-
toku stoi tutaj pośród drzew murowana kapliczka 
pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena. Trudno 
wyobrazić sobie dla niego lepsze miejsce – niewyraź-
na droga, którą dawniej prowadził jeden z  warian-
tów szlaku węgierskiego, pokonuje tu w  bród Potok 
Piekarski, aby rozpaść się dalej na niezliczone leśne 
dukty i ścieżki. Obecna, ufundowana w połowie XIX 
wieku przez Franciszka Kamińskiego kapliczka stoi na 
miejscu starszej, istniejącej w tym miejscu być może 
już pod koniec XVI wieku. Wewnątrz odnowionej 
w 2006 roku budowli umieszczono figurę Matki Bo-
żej Różańcowej. Wizerunek naszego świętego znajduje 
się na wyblakłym oleodruku, wprawionym w płytką, 
przeszkloną wnękę w  szczycie kapliczki. Z  tej wyso-
kości Nepomucen ma oko na przepływający w  dole 
potok. Dla tych, którzy nie boją się mapy i kompasu, 
kapliczka może być świetnym miejscem do rozpoczę-
cia wędrówki w poszukiwaniu śladów dawnego traktu 
węgierskiego. Można stąd ruszyć wprost na południe, 
w stronę Piekarskiej Góry, lub podążyć na wschód, na 
Duchową Górę, aby później przez malowniczą, śród-
leśną enklawę pól i łąk dotrzeć do zalesionego grzbietu 
w okolicach Szpilówki.

Naszą wędrówkę śladem pogórzańskich Nepomu-
ków rozpoczęliśmy od Jana wiśnickiego, który z racji 

Wizerunek św. Jana znajduje się m.in. 
na wykonanej w  1858 roku najstarszej 
znanej kapliczce Teodora Twaroga, któ-
ra ustawiona jest przy drodze z Rajbrotu 
do Muchówki. Obecny wygląd świętego 
jest wynikiem współczesnych prac pseu-
do-konserwatorskich.

Kilkaset metrów dalej w stronę Rajbrotu 
przy tej samej drodze stoi inne dzieło mi-
strza Twaroga. Wystawiona pomiędzy 
1880 i 1890 rokiem kapliczka reprezen-
tuje dojrzały styl artysty. Czworościen-
ny, podzielony na kondygnacje trzon 
z  płaskorzeźbami świętych na ścianach 
zwieńczony jest pełnoplastyczną Gru-
pą Ukrzyżowania. Oglądając obydwie 
kapliczki można dostrzec rozwój, jaki 
przeszedł artysta na przestrzeni ponad 
trzydziestu lat.
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swojego umiejscowienia śmiało może uchodzić 
za Nepomucena reprezentacyjnego. Na koniec 
proponujemy dla odmiany wizytę u  największe-
go na terenie Parku nepomuceńskiego odludka. 
Stara, kamienna kapliczka z  jego wizerunkiem 
znajduje się pomiędzy Dominiczną Górą a Rogo-
zową, w  jednym z  tych kilku niezwykłych, urze-
kających spokojem i malowniczością miejsc, jakie 
znaleźć można w okolicach Rajbrotu. Odszukanie 
kapliczki może być trudne. Stoi ona wśród drzew, 
na granicy rolno-leśnej, która jest tutaj mocno po-
strzępiona i pocięta prawdziwie zwariowaną siecią 
ścieżek, prowadzących po części donikąd. Na no-
wych mapach turystycznych kapliczki nie ma. Jest 
zaznaczona na starej mapie austriackiej z przeło-
mu XIX i XX wieku – stoi tam obok wyraźnego 
rozwidlenia dróg, którego jednak w żadnym razie 
nie należy brać na poważnie. Wychodząc z Rajbro-
tu na wschód drogą obok cmentarza, trzeba kie-
rować się na samotne, opuszczone gospodarstwo. 
Dalej pod lasem znajduje się łąka, na której pasą 
się dwa dosyć filozoficznie nastawione do świata 
byki (nie można wszakże wykluczyć, że miewają 
one także gorsze dni). Miejsce z kapliczką przypo-
mina starożytny, pogański święty gaj. Na szczycie 
kamiennego postumentu umieszczony był praw-
dopodobnie kamienny lub żeliwny krzyż, później 
utrącony, przez co w zwieńczeniu znajduje się teraz 
prosta, ludowa płaskorzeźba Jana, spoglądającego 
na dziką, powoli zarastającą polanę naprzeciwko. 
Wiosną i  latem obok zasłoniętej zielenią i  nieco 
cofniętej w głąb lasu kapliczki można przejść, nie 
podejrzewając nawet jej istnienia.

W  Lipnicy Dolnej, w  położonej na uboczu 
XIX-wiecznej kapliczce domkowej wyblakły 
święty Jan ze starego oleodruku czuwa nad 
przeprawą dawnego szlaku węgierskiego 
przez Piekarski Potok.

Źródła cytatów wykorzystanych w rozdziale: Tuchman 1993, s. 462; Reinfuss 1981, s. 225.

Najbardziej samotny Jan Nepomucen na 
terenie Parku znajduje się w  zwieńczeniu 
zapomnianej kamiennej kapliczki w lesie na 
wschód od Rajbrotu, pomiędzy Rogozową 
i Dominiczną Górą.
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Krajobraz z kryminałem w tle

W przepastnych zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie znajduje się pewien sta-
ry rękopis, na którego zniszczonym marginesie ktoś dawno temu starannie wykaligrafował 
tajemniczą sygnaturę I.T. 2059. Być może chodzi tutaj po prostu o Indeks Tematyczny, po-
zycję 2059. A co, jeśli za sygnaturą kryje się jednak coś więcej? Na przykład Inferno Timor, 
czyli piekło i strach? Co w takim razie oznacza ów numer? Czy może to być apokaliptyczna 
przepowiednia dla świata? Nie kto inny, jak sam sir Isaac Newton (wspomniany już wcze-
śniej w rozdziale Siła przyciągania) – genialny fizyk, matematyk i astronom, ale również 
alchemik i interpretator Biblii, wyliczył, opierając się na Księdze Daniela oraz Apokalipsie 
św. Jana, że koniec znanego nam świata nadejdzie około roku 2060… 

Na okładce, ogołoconej ze skórzanej niegdyś oprawy, nie znajduje się nic ponad ten 
tajemniczy kod. Strzępy nici trzymają w uścisku pożółkłe karty z pogrubionego, czerpa-
nego papieru. Ten nadwyrężony przez czas niciany kręgosłup ostatkiem sił spaja stronice, 
które zapisywano z niezwykłą starannością i skrupulatnością przez 12 dekad, od 1665 do 
1785 roku. Mamy bowiem przed sobą Acta nigra maleficorum Wisniciae ab Anno Domini 

1665 – Księgę czarną złoczyńców 
sądu kryminalnego w Wiśniczu od 
1665 roku, jedyny w  swoim ro-
dzaju zapis kryminalnej historii 
miasta i jego okolic. Lektura rela-
cji z kolejnych procesów sprawia, 
że sielankowy obraz tej malow-
niczej krainy stopniowo blaknie. 
Z  zapisów starej księgi wyłania 
się za to drażniąca swą brutalno-
ścią i  okrucieństwem opowieść 
o  ludzkich słabościach, zbrod-
niach, karze i potępieniu. Czyżby 
pogórzańska siła przyciągania, 
której poświęciliśmy wcześniej 
osobny rozdział, sprzyjała nie tyl-
ko sztuce, ale też występkowi? 

W  dawnej Polsce księgi zło-
czyńców prowadzone były przez 
sądy miejskie i  grodzkie. Zapi-
sywano w  nich przebieg proce-

Strona tytułowa Księgi czarnej złoczyńców sądu kryminalnego 
w Wiśniczu oraz fragment sentencji (wyroku) w sprawie przeciwko 
Piotrowi Dzianikowi i Marynie Borusze, oskarżonych o kradzieże 
m.in. pościeli, jęczmienia i gęsi Żydom oraz spódnicy i sukni pani 
Kisielowskiej. Piotr Dzianik, który „ważył się nocznym sposobem 
ludzkie komory nachodzić i łupać, ludzi ubogich z dóbr ogołaczać, 
[…] karanie odniesie powrozem na szubieniczy [...], ta zaś niecnota 
Maryna Borucha, która powodem była i pomoczą do tej kradzieży 
[…], będzie chłustana rózgami i wywołana na siedem mil od Mia-
sta, żeby tu więczey pod gardłem nie postawała […].



79

Krajobraz z kryminałem w tle

sów w najcięższych sprawach. Na kartach księgi wiśnickiej utrwalono ponad 40 historii 
kryminalnych, z których najwięcej dotyczyło kradzieży, choć nie brakowało też bardziej 
brutalnych i bestialskich przestępstw takich, jak zabójstwa (w tym dzieciobójstwa), roz-
boje i podpalenia. Wiśnicki sąd gajny (legalny) zajmował się także oskarżeniami o czary, 
cudzołóstwo, świętokradztwo i paserstwo. Choć w przeważającej większości przed obli-
czem sądu stawali mężczyźni, to wśród oskarżonych nie brakowało także przedstawicie-
lek płci pięknej. I to właśnie z kobiecej perspektywy opowiemy teraz o dawnym wiśnic-
kim półświatku kryminalnym.

Oskarżone kobiety w większości wywodziły się z nizin społecznych, choć i tutaj zda-
rzały się wyjątki. Niewiasty łamały prawo zawodowo lub wchodziły z  nim w  konflikt 
okazjonalnie, trudniąc się przede wszystkim kradzieżą. Ich łupem częściej niż pienią-
dze padały przedmioty codziennego użytku, żywność, biżuteria i garderoba (np. pościel, 
spódnica i suknia pani Kisielowskiej, ukradzione przez Piotra Dzianika i Marynę Boru-
chę w 1665 roku). Dzięki dobrze zorganizowanej sieci nielegalnej dystrybucji, skradzione 
rzeczy sprzedawano w innym mieście (np. w Bochni) lub w okolicznych wsiach. W lutym 
1725 roku, z powództwa Tomasza Ochla z Olchawy, przed wiśnickim sądem stanęły trzy 
paserki: Stecka z Kopalin, Kawalcowa i Krzonka z Połomia oraz meliniarka – Bądzioszka 
z Olchawy. Kobiety te wskazał Matiasz Kozak, złodziej, który za popełnione przestępstwa 
zawisł na szubienicy. U Steckiej znaleziono należące do oskarżyciela i jego małżonki: su-
kienkę zieloną z futrem, sukienkę lnianą błękitną, czapkę męską, płótno lniane, płótno 
konopne, spódnicę czerwoną turecką (zastawioną przed kradzieżą u  pani Gorpelewi-
czowej) i  flaszkę kryształową. U Kawalcowej złodziej Kozak zostawił również należące 
do Ochlów: spódnicę zieloną, sznurówkę turecką czerwoną i  fartuchy białe płócienne. 
Krzonka przechowywała pochodzące z tej samej kradzieży płótno lniane, zaś czeladnik, 
Żyd Aron Jarosławski – kontusz niebieski. Sąd wycenił skradzione przedmioty na kwotę 
211 złotych i 15 groszy i nakazał paserom zwrot całej sumy pokrzywdzonym. Dodatko-
wo, oskarżonych obciążono karami grzywny z podziałem na trzy cele: pozłocenie ołtarza 
św. Sebastiana (ołtarz pod tym wezwaniem znajdował się dawniej w kościele klasztornym 
karmelitów), opłatę na rzecz zamku i opłatę na rzecz sądu. Meliniarka Bądzioszka z Ol-
chawy, która złodzieja Matiasza Kozaka ważyła się […] w  domu swoim przechowywać 
i jeść mu dawać pokryjomie przed mężem, skazana została na karę grzywny z przeznacze-
niem na pozłocenie wspomnianego ołtarza św. Sebastiana. Wszyscy oskarżeni mieli także 
zwrócić koszty wynajęcia kata, sprowadzonego na egzekucję złodzieja.

Kobiety często oskarżano o cudzołóstwo. Przed sąd trafiały zarówno faktyczne cudzo-
łożnice, jak i ofiary gwałtu czy też służące, które w romansie z bogatym panem upatrywały 
szansy na poprawę swojego losu. W sprawach obyczajowych mężczyźni najczęściej unikali 
kary, ponieważ powszechnie uważano, że są oni jedynie nieszczęsnymi ofiarami kobiecej 
przebiegłości i  uwodzicielskiej mocy. Wyjątek stanowiła bigamia – w  przypadku wielo-
żeństwa mężczyzn skazywano o wiele częściej i bardziej dotkliwie niż kobiety. W sierpniu 
1692 roku Wiśnicz żył sprawą okrutnego zabójstwa, którego ofiarą padł Michał Gączyk, 
młynarz z Dołuszyc. O zbrodnię oskarżono jego brata Sebastiana oraz żonę ofiary – Regi-
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nę, na której ciążył również zarzut cudzołóstwa. Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do 
winy oskarżonych i zasądził obojgu tzw. kary złożone (egzekucja poprzedzona wymyślny-
mi torturami). Sebastiana skazano na ucięcie ręki pod pręgierzem, zdarcie trzech pasów 
skóry pod szubienicą, uśmiercenie przez ćwiartowanie na żywo oraz zawieszenie części 
jego ciała na szubienicy. Gączykową, jako cudzołożnicę i morderczynię małżonka, czekało 
publiczne trzykrotne targanie kleszczami oraz spalenie żywcem. Dzięki wstawiennictwu 
wpływowych osób, wyroki te „złagodzono” – brat ofiary po ucięciu ręki miał zostać od razu 
ścięty, a dopiero po śmierci poćwiartowany, natomiast wdowa skazana została ostatecznie 
na jednorazowe szarpanie kleszczami oraz karę śmierci przez ścięcie.

 Równolegle z  oskarżeniem o  cudzołóstwo rozpatrywano często sprawy dotyczące 
dzieciobójstwa, za które uważano aborcję, zabicie noworodka lub porzucenie go na pew-
ną śmierć. Karą wymierzaną w takich sprawach było często nabicie na pal i zakopanie 
żywcem. W  czerwcu 1722 roku przed wiśnickim sądem stanęli: Katarzyna Kubianka 
z Górnej Łąkty, jej matka Regina Kubina oraz Sebastian Matrasz, karczmarz z Bytomska. 
Katarzynę i karczmarza oskarżono o grzech cielesny, zaś całą trójkę sądzono o dziecio-
bójstwo. Katarzyna w wyniku romansu z żonatym karczmarzem zaszła w ciążę. Za jego 
wiedzą i namową, a także przy wsparciu matki, fakt ten zataiła przed otoczeniem, a uro-
dziwszy dziecko udusiła je i ukryła w stodole. Wyrokiem sądu karczmarz za namawianie 
do pozbycia się dziecka skazany został na ćwiartowanie żywcem pod szubienicą. Dzie-
ciobójczynię Katarzynę, która nie pamiętając na przykazanie boskie […], ważyła się spół-
kować z żonatym człowiekiem i popełnić grzech sodomski, by następnie zabić ich wspólne 
dziecko, skazano na nabicie żywcem na pal i zakopanie. Matka Katarzyny za niedopilno-
wanie córki ukarana została karą chłosty po siedem uderzeń na każdym rogu wiśnickiego 
ratusza. Na skutek interwencji wpływowych osób kara ćwiartowania dla Sebastiana oraz 
kara nabicia na pal i zakopania dla Katarzyny zamienione zostały na chłostę (50 uderzeń 
bykowcem, czyli biczem rzemiennym) przez siedem piątków na czterech rogach ratusza 
oraz karę pieniężną i rzeczową na rzecz kościoła. Trzy miesiące później sąd wiśnicki rów-
nież rozpatrywał sprawę o dzieciobójstwo i cudzołóstwo. Tym razem oskarżonymi byli 
Zofia Fielkówna i Stanisław Walczuch, leśny z Łomnej – szanowany obywatel, od wielu lat 
żonaty. Zofia, nie pamiętając na przykazanie boskie, dopuściła się ze Stanisławem grzechu 
cudzołóstwa i zaszła z nim w ciążę. Aby pozbyć się niechcianego dziecka i rzekomo za na-
mową Walczucha, aż do skutku dźwigała kamienie i wykonywała inne ciężkie prace. Za 
czyn ten ukarano ją wyrokiem przebicia palem pod pręgierzem na wiśnickim rynku. Tuż 
przed śmiercią Zofia odwołała oskarżenia wobec kochanka, ratując mu tym samym ży-
cie. Za grzech cudzołóstwa wymierzono mu jednak grzywnę i pokutę kościelną. W 1773 
roku przed tym samym sądem stanęła z kolei Marianna Ziębińska. Według oskarżenia, 
Marianna (nadal zamężna, ale opuszczona przed laty przez męża) dopuściła się grzechu 
cudzołóstwa i zaszła w ciążę z Maciejem Borczowskim, kawalerem. Nie urodziła dziecka, 
dlatego oskarżono ją również o dzieciobójstwo. Ziębińska zeznała, że w piątym miesiącu 
ciąży wybrała się do lasu po drwa i wskutek przeciążenia poroniła. Sąd nie dał wiary jej 
wyjaśnieniom i skazał na karę śmierci przez ścięcie. Ówczesny gubernator Galicji Johann 
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Baptist Anton von Pergen zmienił jednak tę karę i  zasądził 
oskarżonej chłostę po 200 uderzeń przez dwa kolejne piątki. 
Jedną z ostatnich spraw z Księgi czarnej złoczyńców jest oskar-
żenie o dzieciobójstwo, wniesione w maju 1785 roku przeciw-
ko Teresie Flądrowej z Dębna. Uznana winną umyślnego spo-
wodowania śmierci niemowlęcia (po urodzeniu pozostawiła 
je na śniegu bez opieki), oskarżona skazana została na jeden 
rok pracy publicznej w kajdanach w więzieniu oraz wymie-
rzaną w tym czasie co pół roku chłostę 25 uderzeń batogiem.

Ciekawą ze względu na swój finał była sprawa młodziut-
kiej podpalaczki Teresy Kąckiej. We wrześniu 1689 Wojciech 
Nawrocki i Benedykt Włodarczyk z Niepołomic stanęli przed 
wiśnickim sądem, oskarżając ją o  podłożenie ognia w  swo-
ich obejściach. W  trakcie procesu oskarżona przyznała się 
do spalenie dobytku instygatorów (oskarżycieli), a  także do 
podpalenia domów: Tomka, Brachy, garncarza i kredencerza 
(służącego opiekującego się kredensem w  zamożnych rezy-
dencjach). Zaprzeczyła jednak spaleniu domostwa Koczałów 
(obierała wtedy rzepę na zamku) i… karczmy w Bobowej. Przed wydaniem wyroku Woj-
ciech Nawrocki darował oskarżonej wyrządzoną mu krzywdę; podobnie uczynił dru-
gi z oskarżycieli – Benedykt Włodarczyk. Mimo darowania winy przez powodów, sąd 
wiśnicki skazał podpalaczkę na karę śmierci; zastąpił jednak okrutny stos szafotem na 
rynku pod pręgierzem. Ostatecznie skazana ocaliła jednak życie, ponieważ pewien mło-
dzieniec, za zgodą starosty wiśnickiego, postanowił pojąć ją za żonę.

Szczególną kategorią przestępstw przypisywanych prawie wyłącznie kobietom były 
czary. Pod tym pojęciem rozumiano zarówno zajmowanie się czarną magią, jak i kontak-
ty z siłami nieczystymi oraz ziołolecznictwo. W 1883 roku Józef Rosenblatt pisał: „Diabeł 
i Czarownica” – słowa, które budzą dziś uśmiech wzgardy i politowania na ustach naszych, 
nie były tak obojętne dla naszych przodków; wyryły się też krwawymi znaki na jednej z naj-
smutniejszych kart w  dziejach sądownictwa kryminalnego; przywołują nam bowiem na 
pamięć tysiące nieszczęśliwych istot, które, posądzone o zbrodnie istniejące tylko w wybuja-
łej fantazji średniowiecznej, padły ofiarą zabobonu i ciemnoty. Czarownice sądzono z całą 
surowością i skazywano na śmierć przez spalenie na stosie. Ocenia się, że w XVII i pierw-
szej połowie XVIII wieku na ziemiach polskich życie straciło nawet 40 tysięcy kobiet 
podejrzanych o kontakty z szatanem. W Bochni spośród 30 kobiet oskarżonych o czary, 
uśmiercono ponad połowę. Podobnie było w pobliskim Wiśniczu i Uściu Solnym. 

Czarownice zawsze wywodziły się z najniższych warstw społecznych. Jak zauważa Jó-
zef Rosenblatt, przeważnie palono jako czarownice kobiety biedne, baby wiejskie, stare, 
zabobonne i  kłótliwe. Szlachcianki z  założenia zwolnione były ze wszelkich podejrzeń, 
natomiast bogate mieszczki i zamożniejsze chłopki, nawet jeśli je oskarżono, najczęściej 
unikały kary dzięki wstawiennictwu wpływowych osób i  zasobności własnego portfe-

Krajobraz z kryminałem w tle

Gubernator Galicji Johann 
Baptist Anton von Pergen 
w marcu 1773 roku skutecznie 
interweniował w sprawie Ma-
rianny Ziębińskiej, oskarżonej 
o cudzołóstwo i dzieciobójstwo 
oraz skazanej przez wiśnicki 
sąd na karę śmierci przez ścię-
cie. Gubernator karę tę zamie-
nił na chłostę po 200 uderzeń 
przez dwa kolejne piątki.
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la. O czary oskarżane były także kochanki księży. Co ciekawe, duchownemu złamanie 
ślubów czystości uchodziło bezkarnie. W ogóle mężczyźni w Polsce bardzo rzadko byli 
oskarżani o czary, a jeśli już, to o drobniejsze przewinienia, na przykład o muzykowanie 
podczas tzw. schadzek, czyli sabatów czarownic (groziła za to co najwyżej kara chłosty). 
Inaczej rzecz się miała między innymi w Niemczech, gdzie w okresie najbardziej inten-
sywnego polowania na czarownice zamożnych obywateli, duchownych, doktorów, hra-
biów, a nawet małe dzieci o czary sądzono i palono.

Zanim jednak w Polsce na dobre rozszalała się histeria z powodu czarów, nasze są-
downictwo charakteryzowało łagodne podejście do oskarżeń o czarostwo. Jak pisze Anet-
ta Stachoń, jeszcze w XV, XVI i na początku XVII wieku podejrzanym kobietom groziła 
co najwyżej konieczność publicznego wyznania swojej winy i złożenia uroczystej przy-
sięgi, że nigdy więcej nie będą praktykować magii. W 1598 roku w Bochni niejaka Anna 
Rybczyna Kiełbikowa rozsiewała plotki, że małżonka rajcy miejskiego Jana Zachary – 
Dorota Zacharzyna, została wypędzona z Wiślicy pod zarzutem zajmowania się magią. 
Zacharzyna złożyła na plotkarkę skargę do miejscowego sądu, a ten potraktował ją jako 
skargę o obrazę czci, nie zajmując się w ogóle kwestią domniemanych czarów. W 1603 
roku w tym samym mieście szynkarka Smokowa została oskarżona o rzucenie uroku na 
gospodę Zofii Świderskiej. Sąd po przesłuchaniach dał wiarę słowom oskarżonej i oddalił 
oskarżenie. W 1622 roku w Wiśniczu Zofia zwana Siciarką oskarżyła Tomasza Gaboń-
skiego o rzucenie uroku, przez który nie wiodło jej się w handlu przetakami i sitami. Sąd 
uniewinnił mężczyznę, zaś Siciarkę za fałszywe oskarżenia ukarał karą grzywny i aresz-
tem w ratuszu. Trzy dekady później równie pobłażliwie sąd rozstrzygnął sprawę o za-
czarowanie pszczół. Dominik Piątek z Bochni skarżył się przed Radą Miejską, że obce 
pszczoły napadają na jego pasiekę i wyrządzają wiele szkód w ulach. Chcąc potwierdzić 
zasadność skargi powołano specjalną komisję, która w trakcie obchodu wszystkich oko-
licznych pasiek natrafiła na niezwykłe stado białych owadów, które ze względu na swą 
odmienność od razu uznano za poszukiwane agresorki. Właścicielka tej pasieki, mimo 
oskarżeń, nie przyznawała się do zarzutu zaczarowania swoich pszczół w obrzędzie ‚prze-
wlekania’, czyli wypuszczania ich z ula przez wysuszoną wilczą krtań. Ten magiczny za-
bieg miał dawać pszczołom niespotykaną moc, dzięki której bez trudu zabijały owady 
z innych pasiek i okradały ule. W sprawie tej niezwykła była ostateczna sentencja sądu 
– właścicielkę niezwykłych, białych pszczół uwolniono bowiem od wszelkich zarzutów, 
do odpowiedzialności karnej pociągnięto zaś owady. Ukarano je karą śmierci poprzez 
publiczne spalenie w ulach (!). W 1709 roku przed wiśnickim sądem stanęła z kolei nie-
jaka Kościńska, oskarżona przez swoją sąsiadkę o czynienie czarów za pomocą psich od-
chodów. I tym razem sąd nie dał wiary oskarżeniom o czary, uwalniając od nich domnie-
maną czarownicę, a skazując na areszt powódkę.

Sposób prowadzenia procesów o czary unormował jeden z sejmów obradujących za 
panowania Zygmunta Augusta. Mocą ustawy uchwalonej w 1543 roku, sprawy tego ro-
dzaju miały być w pierwszej kolejności rozpatrywane przez sądy duchowne. Sądy świec-
kie zajmować się miały czarownicami wtedy, gdy doszło do szkody majątkowej lub utraty 
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zdrowia. Na prowincji znajomość obowiązujących aktów prawnych była jednak na tyle 
znikoma, że w praktyce sprawy o czary rozstrzygano wyłącznie przed sądami świeckimi, 
posiłkując się prawem zwyczajowym. Interesujący w tym kontekście był pewien proces, 
który odbył się na początku kwietnia 1737 roku przed sądem krakowskim. Po pierwsze, 
oskarżonym był mężczyzna – a więc rzecz właściwie w Polsce niespotykana. Sebastian 
Porembecki, czeladnik krawiecki, był sądzony za to, że udał się w nocy za miasto na Prąd-
nik pod Szubienicę, aby z powieszonego tam przestępcy ukraść tzw. naturalia (kradzież 
zlecił mu Bartłomiej Tabacznik, szynkarz, który wierzył, że dzięki ukradzionym trupo-
wi wnętrznościom będzie mu się lepiej powodziło). Po drugie, oskarżonemu wyznaczo-
no obrońcę, co było ewenementem w procesach o czary. Obrońca ten, powołując się na 
wspomnianą wyżej ustawę z  1543 roku, zarzucił 
niewłaściwość sądu świeckiego w  rozstrzyganej 
sprawie i zażądał przekazania jej sądowi duchow-
nemu. Po trzecie, rajcy krakowscy co prawda nie 
przychylili się do tego żądania, ale wobec oskar-
żonego wydali jedynie wyrok chłosty i  wygnania 
z miasta, zamiast stosowanego w takich przypad-
kach wyroku śmierci przez spalenie na stosie. Co 
ciekawe, zleceniodawca kradzieży – szynkarz Bar-
tłomiej – kary uniknął.

Warto w tym miejscu zastanowić się, dlaczego 
pierwsze rozstrzygnięcia w sprawach o czary były 
stosunkowo łagodne. Otóż, sądy początkowo nie 
doszukiwały się bezpośredniego wpływu szatana 
na czarownice. Zmienić się to miało m.in. za spra-
wą papieża Sykstusa V, który pod koniec XVI wie-
ku ogłosił, że [czarownice] zawierają przymierze ze 
śmiercią i pakt z piekłem, robią z diabłem wyraźną 
umowę dla odkrycia spraw nieznanych, znalezie-
nia skarbu albo popełnienia zbrodni. Używają be-
zecnych zaklęć magicznych, przedmiotów i trucizn; 
[…] ofiarowują demonom różne ofiary, zapalają 
świece na ich cześć, […] robią sobie pierścień, lustro 
lub małe flaszeczki aby zamknąć tam diabły, wierzą 
bowiem, że otrzymają od nich radę i pomoc. Upo-
wszechnienie się na ziemiach polskich różnego 
rodzaju wydawnictw o  charakterze poradników, 
w tym sławnego dzieła niemieckich dominikanów 
pt. Malleus maleficarum czyli Młot na czarownice, 
sprawiło, że początkowa pobłażliwość zaczęła stop-
niowo ustępować wspomnianej histerii. 

Krajobraz z kryminałem w tle

Strona tytułowa polskiego wydania Młota 
na czarownice, przetłumaczonego przez 
Stanisława Ząbkowica i wydanego w Kra-
kowie w  1614 roku. Oryginalny kodeks 
spraw przeciw czarownicom pt. ‚Malleus 
maleficarum’ spisany został przez dwóch 
dominikanów: Heinricha Kramera i Jakoba 
Sprengera i wydany po raz pierwszy jeszcze 
pod koniec XV wieku (obecnie historycy 
kwestionują udział Sprengera w powstaniu 
‚dzieła’). Kodeks składa się z  trzech części: 
w  pierwszej autorzy dowodzą istnienia 
czarów, czarowników i  czarownic, w  dru-
giej udowadniają udział diabła w czarach, 
w  trzeciej zaś wskazują sposoby postępo-
wania wobec czarownic (m.in. inkwizycje, 
brak możliwości obrony oraz bezlitosne tor-
tury w celu wymuszenia zeznań i przyzna-
nia się do stawianych zarzutów).
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Dokładny opis przebiegu procesu o  czary na terenie bocheńszczyzny, od momentu 
oskarżenia aż po egzekucję, przytacza Anetta Stachoń w artykule pt. Wspólniczki diabła, za-
mieszczonym w jednym z tomów Rocznika Bocheńskiego (rok 1995). Do jego rozpoczęcia 
wystarczył jeden donos o ‚zadaniu diabła’ poszkodowanemu lub jego rodzinie, a instygato-
rem mógł być każdy obywatel. Zanim rozpoczął się właściwy proces, osobę podejrzaną pod-
dawano najpierw różnego rodzaju próbom, które miały wykazać jej winę lub niewinność. 
W Polsce najczęściej stosowano próbę wody, zwaną powszechnie pławieniem. Oskarżoną 
wiązano w pozycji siedzącej lub klęczącej i w obszernych sukniach, przywiązaną do sznura, 
zanurzano na krótko w głębokiej wodzie. Jeśli pławiona kobieta utrzymała się na powierzch-

ni (co ze względu na ilość sukien nie było trudne), ozna-
czało to, że diabeł sprawuje nad nią pieczę i nie pozwala 
jej utonąć. Tak było na przykład w wielkopolskim Tur-
ku, gdzie w 1648 roku przeprowadzono z pomówionymi 
o czary babami próbę pławienia, która na niekorzyść po-
sądzonych wypadła, albowiem pozostały na powierzchni 
wody. Co istotne, informacje o tzw. próbach można od-
naleźć wyłącznie w księgach miejskich, a nie sądowych 
– leżały one bowiem w gestii władz lokalnych i odbywały 
się zanim sprawa trafiła przed sąd. Inną, choć tylko spo-
radycznie stosowaną w  Polsce, była próba łez (według 
przesądów czarownica nie potrafiła płakać). 

Po niepomyślnym dla kobiety wyniku pławienia, do-
prowadzano ją przed sąd – cały czas związaną i umiesz-
czoną w beczce, by uniemożliwić jej kontakt z ziemią, 
którą uważano za łącznik ze złymi mocami. Na beczce 
umieszczano imiona świętych, by odstraszały szatana. 
Oprócz beczek stosowano również kłodę (dyby). Bo-
cheńskie procesy o  czary prowadzono prawdopodob-
nie w  podziemiach ratusza, w  specjalnie do tego celu 
przygotowanej izbie tortur. Podobnie było w Wiśniczu, 
choć tam część spraw sądowych odbywała się na zamku. 
Tzw. badanie (przesłuchanie) oskarżonej zaczynało się 
od próby nakłonienia jej do dobrowolnego przyznania 
się do winy. Gdy to nie skutkowało, zarządzano tortu-

ry, oddając domniemaną czarownicę w  ręce kata. Przed rozpoczęciem tortur oskarżoną 
rozbierano do naga i dokładnie golono, wierzono bowiem, że diabeł ukrywa się we wło-
sach. Czasem kat bił też kobietę po twarzy, bo dzięki temu można ją było podobno pozba-
wić magicznych mocy. W polskich sądach praktykowano tortury trzykrotne: w pierwszej 
kolejności ciągnienie, czyli wyciąganie goleni ze stawów za pomocą specjalnej machiny 
sznurowej, a następnie przypalanie żywcem boków i pach. Gdy to nie pomogło, do gar-
dła oskarżonej wlewano gorący olej lub zakładano na stopy tzw. hiszpańskie buty – dwie 

Próba pławienia czarownicy na 
drzeworycie G. Franza z  1890 roku. 
W Bochni czarownice były najpewniej 
poddawane tej próbie w stawie na Wój-
tostwie, znajdującym się niegdyś przy 
drodze do kaplicy na Murowiance.
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formy z żelaza dopasowane do stopy, z ostrymi zębami skierowanymi do wewnątrz. Ko-
bieta, która wytrzymywała trzykrotne męczarnie, teoretycznie powinna zostać uwolniona 
od zarzutów. Jednak w praktyce ją również skazywano na karę śmierci – uważano bowiem, 
że wytrzymanie okrutnych tortur wymagało pomocy diabła. Wynika z tego smutna kon-
kluzja, że kobiety oskarżanej o czary nic właściwie nie mogło uratować. Raz wprawiona 
w ruch machina zatrzymywała się dopiero wtedy, gdy dogasał ostatni kawałek drewna pod 
stosem skazanej. Przykładem jest historia Ju-
styny, żony sukiennika Jakuba Rabiasza, która 
stanęła przed wiśnickim sądem w  1689 roku, 
oskarżona o czary przez Walentego Chmielow-
skiego. Justyna wzięła ponoć łajno krowy sprzed 
jego domu; Chmielowski natychmiast uznał, że 
jest jej ono potrzebne do sporządzenia magicz-
nych mikstur. Jako świadek w sprawie zeznawał 
Hiacynt Zaręmbski, który w drodze do Królów-
ki widział, jak oskarżona zbierała na łące rosę. 
Justyna wyjaśniła, że z  łajna sporządziła lekar-
stwo na duszności, zaś rosą przemywała bolące 
oczy. Sąd nie dał wiary jej zeznaniom i poddał 
trzykrotnym męczarniom, nie uzyskując jednak 
przyznania się do winy. Mimo to uznał Justynę 
Sukienniczkę za czarownicę i  w  drodze łaski 
skazał na ścięcie na granicy Królówki, a dopiero 
potem spalenie ciała na stosie. 

W większości przypadków kobiety nie wytrzymywały jednak tortur i aby się od nich 
uwolnić, przyznawały się do winy. Co gorsza, podawały przy tym nazwiska rzekomych 
wspólniczek, które także miały się parać czarami: obwiniona, […], do inkwizycyi pocią-
gnięta, z początku zaprzecza winę, podobnież nie przyznaje się i na pierwszych torturach, 
jeśli je przetrzymać zdoła, lecz katowana systematycznie coraz więcej, usiłuje zwalić winę 
zarzuconego jej czynu na sąsiadki, a gdy i to sędziów okrutnych nie zadawala, lecz owszem 
budzi w nich przekonanie, że skoro sąsiadki pomawia, o winie ich musi mieć wiadomość, 
a więc i sama w zarzuconym czynie musiała mieć udział, zmuszają ją na dalszych trzecich 
torturach do zeznania tego wszystkiego, o co ją obwiniają. W ten sposób w krótkim czasie 
wiśnicki sąd skazał na śmierć kilkanaście czarownic. Miało to miejsce między sierpniem 
a wrześniem 1688 roku. Zdarzyło się wtedy, że torturowana Jadwiga Marcowa ‚powołała’, 
czyli oskarżyła o współudział w czarach aż 15 innych kobiet (!), w  tym m.in. Jadwigę 
Talarzynę-Michałkową. Według zeznań oskarżonej, wszystkie razem zbierały zioła, spo-
tykały się w czwartki, tańczyły, smarowały maściami i wspólnie latały na sabaty. ‚Powo-
łana’ przez Marcową Jadwiga Talarzyna w trakcie swojego procesu, na mękach, oskarżyła 
o współudział w czarach kolejnych 6 kobiet, w tym Reginę Wojciechowską z Kłaja. Ta 
z kolei ‚powołała’ 3 kolejne domniemane czarownice. Jak podaje Anetta Stachoń, szacuje 

Krajobraz z kryminałem w tle

W  polskich sądach praktykowano trzykrotne 
tortury: w  pierwszej kolejności ciągnienie (wy-
ciąganie goleni ze stawów za pomocą specjal-
nej machiny sznurowej), następnie przypalanie 
żywcem boków i pach, a na końcu wlewanie do 
gardła gorącego oleju lub tzw. hiszpańskie buty.
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się, że przynajmniej jedna trzecia kobiet spalonych na polskich stosach pod zarzutem 
czarownictwa to ofiary ‚powołania’.

A  jakich zbrodni dopuszczały się czarownice? Według Jakuba Czechowicza, XVIII-
-wiecznego rajcy miasta Chełm, to hultajstwo za pomocą djabelską nienawiść między małżeń-
stwem wzbudzają, […], pokarm w mamkach wysuszają i gubią, poronienie w białogłowach, 
także w bydle wyrzucenie płodu a niekiedy i w całych trzodach czynią, deszcze, grady, błyska-
wice, wiatry i grzmoty sprowadzać i wzbudzać mogą, także muchy, węże, żaby, myszy, szarań-
czę i insze różne robactwo wyprowadzić i na zboże puścić mogą. Mogą jako ludzi, tak i bydło 
albo dotknięciem się i wzrokiem albo samym tylko wzrokiem zabić. Oskarżenia o uprawianie 
magii dotykały też zielarek. W 1760 roku w Uściu Solnym Agnieszka Zielonkowa-Studzyna 
przyznała się na torturach do sporządzania miłosnej mikstury z imbiru i cynamonu na za-
mówienie kobiet, które chciały w sercach swych mężów na nowo rozpalić uczucia. Skazana 
za praktykowanie magii, nie uniknęła najwyższego wymiaru kary. Odmienny los spotkał 
sądzoną wraz z nią Apolonię Kosturkową, która dzięki wstawiennictwu męża i trójki zna-
mienitych przyjaciół została oczyszczona z zarzutów i uniknęła spalenia na stosie. 

Czarownicom stosunkowo często stawiano zarzut dotyczący zabijania dzieci, a następnie 
używania części ich ciał do praktyk magicznych. Wierzono na przykład, że z żył wyprutych 
z nieochrzczonych dzieci wiedźmy skręcały knoty do magicznej lampki, która świeciła ja-
śniej niż słońce. Dzięki niej czarownice bez trudu odnajdywały ukryte przedmioty i skarby. 
Z owych żył sporządzano też proszek, który rozsypany po polach powodował nieurodzaj, zaś 
rozrzucony we wsiach i miastach sprowadzał epidemie. Wywar z tego proszku wypity przez 
czarownicę miał jej dawać nadludzką siłę, dzięki czemu mogła przeżyć tortury. Znana jest 
sprawa z 1679 roku, gdy przed bocheńskim sądem stanęły trzy czarownice oskarżone o dzie-
ciobójstwo. Pierwsza z nich, Regina Wierzbicka, na męczarniach przyznała się do kupienia 
niemowlęcia w celu upozorowania macierzyństwa, by w ten sposób zmusić nieczułego na jej 
wdzięki Bartosza Ogrodnika do małżeństwa. Obiekt westchnień Wierzbickiej miał z kolei 
z polecenia drugiej z czarownic – Boruciny z Niedar nad Wisłą, zabić niemowlę, by ta mogła 
z niego wypruć żyły i sporządzić czarodziejskie maści (ponoć, nasmarowawszy się tymi ma-
ściami, Borucina poleciała na spotkanie z diabłem). Trzecia z czarownic – Maryna Mazurko-
wa, zeznała, że ciało niemowlęcia spaliły, a następnie na rozkaz Boruciny, ona i Wierzbicka 
wypiły wywar z jego prochów. Wyrok w tej sprawie mógł być tylko jeden...

Spalenia czarownicy dokonywano jeszcze tego samego dnia, w którym wydano wyrok, lub 
najpóźniej w dniu następnym o świcie. W Wiśniczu stos ustawiano na granicy w Królówką, 
zaś w Bochni na rynku. Skazaną zazwyczaj przywiązywano do drewnianej konstrukcji w po-
zycji stojącej lub leżącej. Reginę Wierzbicką (tę, która kupiła niemowlę) oraz Jadwigę Mar-
cową (tę, która w 1688 roku w czasie tortur ‚powołała’ aż 15 innych kobiet) przywiązano za 
ręce i nogi do drąga górującego nad stosem i żywcem spalono. Córkę Marcowej, też Jadwigę, 
którą sądzono razem z matką, uznano za mniej winną. W ramach ‚złagodzenia’ kary skazano 
ją na ścięcie mieczem, a następnie spalenie jej ciała wraz z rodzicielką. Patrzenie na egzekucję 
dziecka miało być dla starej Marcowej dodatkową karą. Sądzoną w Wiśniczu Reginę Woj-
ciechowską z Kłaja – jedną z ostatnich ofiar domina ‚powołań’ w tragicznym dla kobiet roku 
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1688 roku – podobnie jak młodą Marcową skazano na ścięcie 
i spalenie zwłok. Bocheńskim płonącym stosom zawsze towa-
rzyszyło bicie dzwonów we wszystkich kościołach w mieście… 

Według danych źródłowych ilość procesów o czary od po-
łowy XVIII wieku stopniowo malała. Przyczyniła się do tego 
zapewne uchwała sejmowa z  1776 roku, zakazująca sądom 
stosowania tortur i skazywania na śmierć w takich sprawach. 
W pierwszej kolejności oskarżenia o czarownictwo zniknęły 
z  wokand większych ośrodków miejskich; z  czasem zrezy-
gnowano z ich rozpatrywania również w mniejszych miejsco-
wościach. Co ciekawe, Polska w tej materii wyprzedziła inne 
kraje Europy, gdzie ostatnią skazaną na śmierć czarownicą 
była Anna Göldi, stracona w Szwajcarii w czerwcu 1782 roku. 
Wiara w czarownice miała jednak przetrwać znacznie dłużej. 
Jak pisał Czesław Wrocki w 1908 roku: […] święta inkwizy-
cja […] w procesach czarownic torturowała ludzi w imię li tyl-
ko zabobonu przez siebie zmyślonego i zabobon ten w umysły 
ludzkie tak silnie wszczepiła – tak silnie, że w wielu do dziś on 
jeszcze tkwi, tworząc zaporę nieprzeniknioną dla światła czystej 
wiedzy, dla prawdy! Ów zabobon był na tyle silnie zakorze-
niony, że jeszcze w 1939 roku przed wiśnickim sądem stanął 
mieszkaniec Żegociny, który swą sąsiadkę oskarżał o prakty-
kowanie magii i nazywał czarownicą. Ponoć kobieta odebrała 
jego krowom mleko używając do tego celu rosy. Sąd nie wziął 
jednak tych oskarżeń na poważnie.

We wrześniu 2015 roku kraj obiegła informacja, że policja zatrzymała 56-latkę z Czę-
stochowy, która podając się za czarownicę okradła co najmniej kilkadziesiąt osób, głów-
nie mieszkańców małych, małopolskich miejscowości. Kobieta szukała osób starszych 
i schorowanych, które następnie przekonywała, że ma magiczną moc uzdrawiania. ‚Cza-
rując’ przelewała wodę z miski do dzbanka i machała prześcieradłem, a potem prosiła 
o przyniesienie całej zgromadzonej w domu gotówki i kosztowności. Zebrane precjoza 
zawijała w ręcznik, a zawiniątko chowała gdzieś w mieszkaniu. Nie można było w to miej-
sce zaglądać przez kilka miesięcy po to, by dobra się rozmnożyły, a choroba ustała. Jak 
nietrudno przewidzieć, gdy po kilku miesiącach sprawdzano zawiniątko, nie było w nim 
żadnych pieniędzy ani kosztowności. Sprawa jest nadal w toku. Policja apeluje do Ma-
łopolan, którzy padli ofiarą „czarownicy”, by zgłaszali się do najbliższego komisariatu..

Czarownice sądzono z całą su-
rowością i skazywano na śmierć 
przez spalenie na stosie. Łagod-
niejszy wyrok (chłostę lub wy-
gnanie) zasądzano wyłącznie 
czarownicom nieletnim i  męż-
czyznom. Ocenia się, że w XVII 
i pierwszej połowie XVIII wie-
ku na ziemiach polskich życie 
straciło nawet 40 tysięcy kobiet 
podejrzanych o kontakty z dia-
błem i szkodzenie ludziom.

Źródła cytatów: Acta nigra maleficorum Wisniciae, 1665-1785, s. 6, 81, 83, 96; Rosenblatt 1883, s. 7, 
12, 19, 23, 24, 29; Rożek 1993, s. 113; Serafińska-Domańska 1991, s. 17; Stachoń 1995, s. 163; Wrocki 1908, 
s. 6. (cyt. za: Stachoń 1995, s. 180).
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Kulturowe kryjówki

Ktoś niewtajemniczony mógłby na nasz widok mocno się zdziwić. Oto po wale gro-
dziska w Kopalinach skradają się dwie zgięte w pół postacie, wpatrzone z niezdrową cie-
kawością w korzenie rosnących tu drzew. Jedno z nas ściska w garści ogrodniczą łopatkę, 
drugie – odbiornik gps. W końcu, po trwającej jak zwykle w nieskończoność chwili ocze-
kiwania – jest!!! Kolejna skrytka odnaleziona! Niewielki plastikowy pojemnik, w środku 
logbook – miniaturowa księga gości, w której należy odnotować swoją wizytę.

Geocaching to jeszcze jeden sposób na zwiedzanie Parku. Cała zabawa polega na od-
najdywaniu przy pomocy urządzenia GPS ukrytych w przeróżnych miejscach skarbów. 
Global Positioning System – bo tak brzmi jego pełna nazwa, jak większość doniosłych 
wynalazków technicznych, stworzony został dla celów wojskowych. Zwykli śmiertelnicy 
początkowo nie mieli z niego większego pożytku – sygnał z satelitów był celowo zagłu-
szany, przez co w terenie nie można było osiągnąć dokładności większej niż około sto 
metrów – a to przy poszukiwaniu drobnych przedmiotów zdecydowanie nie wystarcza. 
Przełom nastąpił stosunkowo niedawno. 1 maja 2000 roku prezydent USA Bill Clinton 
podjął decyzję o udostępnieniu czystego sygnału wszystkim użytkownikom, którzy ze-
chcą z  niego skorzystać. Już 3 maja dla uczczenia tego wydarzenia Amerykanin Dave 
Ulmer zaproponował rozpoczęcie gry polegającej na chowaniu umownego skarbu, a na-
stępnie podaniu jego lokalizacji (współrzędnych) do publicznej wiadomości. Jeszcze tego 
samego dnia Ulmer ukrył w lesie w okolicach Estacada w stanie Oregon wiadro, zakłada-
jąc w ten sposób pierwszą w historii skrytkę (współrzędne N 45 17.460, W 122 24.800). 
Od tamtego czasu geocaching (geo oznacza ziemię, cache – skrytkę, schowek, kryjówkę) 
stał się zabawą międzynarodową, która skupia wokół siebie liczne grono oddanych wiel-
bicieli. Obecnie na całym świecie zarejestrowanych jest blisko trzy miliony aktywnych 
geo-skrytek, z czego około pięćdziesiąt tysięcy zlokalizowanych jest w Polsce. Informacje 
o ich położeniu (wraz z współrzędnymi) umieszczone są na stronach internetowych pro-
jektu (www.geocaching.pl oraz www.opencaching.pl). Po rejestracji i  pobraniu współ-
rzędnych do GPS-a można zacząć przygodę z poszukiwaniem skarbu. 

Najprostsze skrytki mają postać niewielkich, plastikowych pojemników, w  których 
znajduje się dziennik wpisów (logbook), a oprócz tego przeważnie także ołówek, tem-
perówka oraz skarby – drobne przedmioty na wymianę, które można po odnalezieniu 
zabrać pamiętając o  tym, aby na ich miejscu pozostawić inne, przyniesione przez sie-
bie. Skrytka może znajdować się praktycznie wszędzie – jedynym ograniczeniem jest 
pomysłowość i  wyobraźnia jej autora (dlatego warto mieć przy sobie niewielką łopat-
kę – czasem do kryjówki trzeba się po prostu dokopać). Kilkanaście ciekawych skrytek 
znajduje się także na terenie Parku i w jego sąsiedztwie, a niektóre z nich poprzez swoją 
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lokalizację posiadają wybitnie kulturowy 
charakter. O  kryjówce na grodzisku w  Ko-
palinach już wspomnieliśmy. Dwie następne 
zlokalizowane są w Wiśniczu. Jedna z nich 
mieści się w  obrębie fortyfikacji otaczają-
cych zamek Kmitów i  Lubomirskich, a  jej 
odnalezienie stanowi doskonałą sposobność 
do zwiedzenia samego zamku. Podjęcie dru-
giej geo-skrytki wymaga natomiast pewnej 
dozy wyczucia i ostrożności. Jest ona ukryta 
przy pomniku, a dokładnie w zespole kilku 
rzeźb przedstawiających św. Jana Pawła II, 
wykonanych z  brązu przez profesora Cze-
sława Dźwigaja i ustawionych niemal w cen-
trum miasta, w  bezpośrednim sąsiedztwie 
kościoła parafialnego i szkoły podstawowej. 
Miejsce jest ruchliwe i  trzeba poczekać na 
właściwy moment, aby nie narazić się na 
podejrzenie o  chęć rozmontowania rzeźb. 
W  oczekiwaniu na tę chwilę można za to 
spokojnie i z bliska przyjrzeć się dziełu wi-
śnickiego rzeźbiarza. Inna skrytka zlokali-
zowana jest w  Starym Wiśniczu, na zapro-
jektowanym przez Franza Starka cmentarzu 
z  czasów I  wojny światowej (cmentarz nr 
312). Wojenna kwatera leży w  górnej czę-
ści cmentarza parafialnego. Dawniej otaczał 
ją kamienny mur, którego dzisiaj już nie 
ma, przez co stopiła się ona w jedną całość 
z resztą nekropolii. Oprócz grobów żołnie-
rza austro-węgierskiego oraz 36 żołnierzy 
rosyjskich znajdują się tutaj mogiły cywilne 
z czasu II wojny światowej.

Prawdopodobnie najciekawsza geo-
-skrytka kulturowa na terenie Parku znaj-
duje się jednak w  Lipnicy Murowanej. Jest 
to tzw. multi-cache, czyli skrytka wieloeta-
powa. Aby do niej dotrzeć, trzeba najpierw 
odbyć spacer po miejscowości, odwiedzając 
miejsca wskazane przez autora skrytki i zdo-
bywając krok po kroku informacje niezbęd-

Skrytki na grodzisku w  Kopalinach trzeba szukać 
pomiędzy korzeniami drzew. Jesienią miejsce jej 
ukrycia jest niemal w  całości zasypane opadłymi 
liśćmi.

Miniaturowa geo-skrytka ukryta jest za kamieniem 
w niewielkiej szczelinie muru otaczającego wiśnicki 
zamek.
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ne do odczytania pełnych współrzędnych, 
pod którymi ukryty został nasz skarb. Jed-
na ze współrzędnych to na przykład cyfra 
z  roku urodzenia pewnej postaci z  pomni-
ka, kolejna zaś stanowi różnicę w  dacie 
urodzenia i śmierci jednego z dwóch braci, 
których mogiłę musimy odnaleźć na starym 
lipnickim cmentarzu. Rozwiązując wszyst-
kie te zagadki, przed dotarciem do głównej 
kryjówki w ciągu godziny-dwóch poznamy 
rynek, trzy lipnickie kościoły oraz kilka po-
mników, nagrobków i tablic pamiątkowych. 
Trudno o lepszą ilustrację znanej mądrości, 
wedle której prawdziwym celem jest sama 
wędrówka, a  niekoniecznie to, co czeka na 
nas u jej kresu.

Geo-skrytkę założono także obok skały 
Kamienny Grzyb, na której swoje podpisy 
utrwalili karmelici z  klasztoru w  Wiśni-
czu oraz przy Kamieniach Brodzińskiego, 
gdzie poeta miał dumać w  poszukiwaniu 
natchnienia (w tym ostatnim przypadku do 
odkrycia skrytki potrzebny jest kij). Skarb 
geocachingowy umieszczono też przy pu-
stelni św. Urbana nad Iwkową oraz na tajem-
niczej Duchowej Górze. Kiedy odnajdziemy 
już wszystkie te skrytki, nic nie stoi na prze-
szkodzie, aby zacząć zakładać własne – być 
może jest to nawet lepsza zabawa, niż samo 
ich poszukiwanie. A  dogodnych lokalizacji 
na kryjówki w Parku nie brakuje – są prze-
cież kulturowe szczyty, miejsca symbolicz-
ne, święte Jany Nepomuceny i  wiele, wiele 
innych...

Oprócz obowiązkowego logbooka, czyli dzienniczka 
wpisów, w skrytce odnajdziemy rozmaite „skarby”, 
które można zabrać pod warunkiem pozostawienia 
na wymianę innego przedmiotu.

Skrytka geocachingowa znajduje się także przy ze-
spole rzeźb św. Jana Pawła II, wykonanych przez 
profesora Czesława Dżwigaja i ustawionych nieopo-
dal kościoła parafialnego w Nowym Wiśniczu.
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