
        ŚLADAMI DĄBROWSKICH, cz. IV

 We  wrześniowym numerze  gazety  żołyńskiej  z  2021  r.  ukazał  się  ostatni  artykuł

o  pracach  rodziny  Dąbrowskich,  zrealizowanych  do  naszej  świątyni.  Cykl  został  przerwany,

chociaż nie zostały omówione wszystkie dzieła zdobiące żołyński kościół.   Warto zaznaczyć, że

także poza nim  pozostało wiele  prac,  które w większości  zachowały się  do dnia dzisiejszego.

Wracając  do  omówienia  kolejnych  realizacji  przedstawię  Państwu  nie  tylko  ich  możliwie

szczegółowe  opisy,  ale  również  historie  z  nimi  związane.  Ponawiam  także  prośbę  o  wszelkie

informacje  o  Dąbrowskich,  którymi  możecie  się  ze  mną  podzielić.  W  tym  artykule-  krzyże

i konfesjonały.

 Życzę inspirującej lektury.

Kiedy wchodzimy do kościoła głównymi drzwiami po prawej stronie widzimy potężny,

drewniany krzyż z figurą Chrystusa, wykonany z naturalnego drewna. Powstał z okazji 1000 lecia

chrztu Polski, aby upamiętnić tę szczególną rocznicę. Oto jego konserwatorski opis:

  Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany, sztuka współczesna, l. 70-te XX w., wyk. Henryk Dąbrowski

z  Żołyni,  drewno  bejcowane,  lakierowane.  Wym.  ok.  170  x  150  cm.  W kruchcie  wejściowej

kościoła.  Stopy Jezusa przebite jednym gwoździem, prawa założona na lewej.  Kolana złączone.

Perizonium z zawinięciem na przedzie, wokół lewego biodra półkoliste fałdy, przy prawym udzie

miękko falujące, rozwiane. Tułów z silnie zaznaczoną linią żeber. Ramiona szczupłe, lekko skośne.

Palce  dłoni  lekko  ugięte.  Głowa  przechylona  nieznacznie  w  prawo,  pukle  włosów  na  obu

ramionach. Korona cierniowa rzeźbiona "w masie". Twarz szczupła, oczy przymknięte. Ramiona

krzyża  zakończone trójliściem.  Wokół  skrzyżowania  ramion krzyża  okrąg z  promienistą  glorią.

Banderola z napisem IN/RI zawieszona pionowo, wycięta "w ząb".

Z powstaniem tego dzieła wiąże się również ciekawa historia, zachowana w rodzinie

w  przekazie  ustnym.  Otóż  Henryk  Dąbrowski  rzeźbiąc  postać  Chrystusa  korzystał  z  żywego

modela,  aby  dokładnie  oddać  szczegóły  sylwetki.  Pozowanie  nie  było  łatwe,  polegało  na

wielogodzinnym przebywaniu w tej samej pozycji, w słabo ogrzanej pracowni. Tego zadania podjął

się  mieszkaniec  Żołyni,  Jerzy  Muzyczak,  który  nie  miał  stałego  zajęcia  a  zatem  dysponował

wolnym czasem  i była to dla niego jakaś forma zarobku. Niewiele wiemy o tej  postaci.  Jerzy

Muzyczak urodził się w Krakowcu, miasteczku na wschodzie, obecnie na Ukrainie, 1 stycznia 1933

roku. Był synem Zygmunta i Stanisławy. Jesienią 1945 roku Polacy zostali wysiedleni z Krakowca

i rodzina Muzyczaków znalazła się w Żołyni. Znamienny jest fakt, że pozując do figury Chrystusa

Jerzy miał tyle samo lat, co Jezus w chwili ukrzyżowania. Nasuwa się także refleksja nawiązująca

do znanych z Biblii  słów: „ostatni będą pierwszymi”.  Bo „Jerzyk” to przedstawiciel  pokolenia,



któremu wojna  i  komuna poorały  życiorysy  i  przekreśliły  marzenia.  I  właśnie  ktoś  taki  został

uwieczniony w postaci ukrzyżowanego Boga. Jerzy Muzyczak zmarł 22 września1990 roku i został

pochowany na cmentarzu w Żołyni.

 

Z pracowni Dąbrowskich pochodzi również mały krzyż z figurą Chrystusa, znajdujący

się w zakrystii. Jest już bardzo zniszczony, z licznymi śladami uszkodzeń. Niestety nie jest wpisany

do konserwatorskiego rejestru zabytków, sporządzonego w 2020 roku, co rodzi niebezpieczeństwo

jego  utraty.  Krzyż  jest  sygnowany  pieczęcią  pracowni  i  wykonany  został  najprawdopodobniej

w okresie międzywojennym.

 Jerzy Muzyczak 

Rzeźba Chrystus Ukrzyżowany, wyk. Henryk Dąbrowski



 

Kolejne  potwierdzone  dzieła  Dąbrowskich  wykonane  do  żołyńskiej  świątyni  to

konfesjonały. W pracowni naszych snycerzy powstały trzy: jeden w stylu neogotyckim i dwa we

współczesnym stylu. Konfesjonał neogotycki  znajduje się w prawej nawie bocznej, obok ołtarza

Judy Tadeusza. W opisie konserwatorskim czytamy: 

Konfesjonał  – neogotyk,  drewno politurowane.  Wym.  350 x  380 x  110 cm.  Architektoniczny

w  formie  rozbudowanej  kapliczki.  Część  kapłańska  wysunięta,  zamykana  prostokątnymi

drzwiczkami  z  płycinami  z  dekoracją  maswerków,  zwieńczona  trójkątnym  szczytem

z maswerkowym tondem,  w którym płaskorzeźba  "Powrót  syna  marnotrawnego".  Na  szczycie

stojąca  pełnoplastyczna  figurka  anioła  z  uniesionymi  ku  górze  skrzydłami.  Części  boczne  dla

spowiadających są z baldachimem wspartym na pełnej ściance z płycinami od strony ściany nawy

i na częściowo ażurowej wąskiej listwie zasłaniającej osobę spowiadającą się. W dolnej partii tej

osłony wąska płycina, powyżej gęsty ażurowy ornament wici winorośli.

     Dzieło  powstało  z  inicjatywy  żołyńskiego  rodaka,  księdza  Stanisława  Decowskiego,

zasłużonego proboszcza w kościele farnym w Łańcucie(w latach 1946-1976). Wykonane zostało

Krzyż w zakrystii 



przez Henryka Dąbrowskiego, aby dopełnić wyposażenie kościoła. Konfesjonał stanowi dokładne

odwzorowanie dwóch prac w stylu neogotyckim,  wykonanych wcześniej w żołyńskiej pracowni

Kazimierza Koniecznego. O tym artyście też prawie nic nie wiadomo, zachowały się tylko bardzo

nieliczne przekazy. Znana jest natomiast historia ostatniego z neogotyckich konfesjonałów. Ksiądz

Decowski sfinansował wykonanie pracy i powierzył ją Henrykowi Dąbrowskiemu, doceniając klasę

jego warsztatu. Wykonane dzieło p. Henryk dostarczył do kościoła, pokrywając koszty transportu

i  montażu.  Nastąpiło  wówczas  pewne  zamieszanie,  bo  ówczesny  proboszcz  nie  chciał  przyjąć

konfesjonału, obawiając się, że musi za niego zapłacić. Na szczęście sytuacja szybko się wyjaśniła,

a konfesjonał do dzisiaj zdobi naszą świątynię. 

  

 Bardzo  ciekawa  jest  również  historia  najstarszego  z  czterech  neogotyckich  konfesjonałów,

wykonanego  jako  pierwszy,  ok.  1893 roku.  Zachował  się  ślad  w dokumentacji  potwierdzający

wykonawcę.  I  jest  to  kolejne  wspaniałe  odkrycie  bardzo  zasłużonej  postaci-  twórcą  okazał  się

bowiem Kazimierz Chodziński, artysta uznany na całym świecie, urodzony w Łańcucie, autor m.in.

pomnika  Tadeusza  Kościuszki  w  Chicago  i  pomnika  Kazimierza  Pułaskiego  w  Waszyngtonie.

Konfesjonał neogotycki, wyk. Henryk Dąbrwoski



Okazuje się, że żołyńska świątynia to wciąż niewyczerpane źródło takich sensacyjnych informacji.

   

Kolejne dwa konfesjonały wykonane przez Henryka Dąbrowskiego do naszego kościoła

to przykłady nowoczesnej formy, zaskakująco dobrze wpisujące się w zabytkowe wnętrze. Historię

ich powstania możemy odtworzyć na podstawie archiwalnej korespondencji.   Wynika z niej,  że

w 1963 roku proboszcz naszej parafii, ks. Stanisław Solecki zwrócił się do Kurii Biskupiej z prośbą

o  zgodę  na  wyposażenie  kościoła  w dwa kolejne  konfesjonały  i  opinię  w  sprawie  projektu.

Zrealizowane dzieło różni się jednak od zachowanego rysunku ks. Józefa Muchy, nie wiadomo

zatem, jakie były koleje działań i kto ostatecznie jest autorem projektu. 

Konfesjonały nawiązują do stylu art deco, czerpiąc jednocześnie z neogotyku, czyli odnosząc się do

stylu całej świątyni. Świadczą o tym: strzelistość formy oraz ostre łuki kratki na ścianach bocznych

i z  tyłu konfesjonału. Z każdego boku znajdują się napisy- wezwania, w każdym konfesjonale inne

(1. Matko uproś ubłagaj, Matko przyczyń się za nami; 2. Jezu zmiłuj się za nami, Jezu przebacz,

wysłuchaj).

Konfesjonał, wyk . Kazimierz Chodziński



Konfesjonał, wyk.  Henryk Dąbrowski

Konfesjonał, wyk.  Henryk Dąbrowski



Ornament  wyrzeźbiony  z  przodu  na  drzwiczkach  konfesjonału  przedstawia  klucze  i  stułę-  to

odniesienie do św. Piotra i udzielenia  apostołom władzy odpuszczania grzechów.

 

W następnych  artykułach  kolejne  realizacje  Dąbrowskich  dla  naszej  świątyni.  Jest  ich  jeszcze

sporo.

                                                                                              Magdalena Kątnik – Kowalska
Zdjęcia - Jerzy Tomczyk

Podziękowania za pomoc w powstaniu artykułu dla :
p. Marty Nikiel z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Rzeszowie
ks. Marka Wojnarowskiego- dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu
ks. Pawła Batorego- dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie

Projekt konfesjonału, autorstwa ks. MuchyPismo do Kurii Biskupiej  w Przemyślu 


