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Pierwsze  półrocze  tego  roku to  przede  wszystkim dużo  pracy  nad przygotowaniem
kolejnych etapów działań projektowych. To mało atrakcyjny materiał na artykuł, dlatego wracam
do Państwa dopiero teraz, kiedy są już widoczne efekty. Krótkie podsumowanie minionych ośmiu
już miesięcy wygląda następująco:

1. ZWIEDZANIE
 
Kamienicę Dąbrowskich odwiedzają wyjątkowi goście, którzy z zainteresowaniem śledzą rozwój
projektu i chcą poznać to wyjątkowe miejsce. W minionych miesiącach byli to m.in. członkowie
Klubu  Seniora  działającego  przy  PTTK  Rzeszów  ,  panie  z  Koła  Gospodyń  Wiejskich
z  Białobrzegów,  uczniowie  żołyńskich  szkół,  profesorowie  Wydziału  Architektury  Politechniki
Śląskiej z Gliwic, rodacy z Warszawy, Krakowa, Katowic, Łodzi i Nowego Jorku. Bardzo liczna
grupa gości zwiedziła wystawę z okazji tegorocznej  Nocy Muzeów, prezentującą projekty prac
wykonanych przez Dąbrowskich dla Żołyni. Te inspirujące spotkania potwierdzają wpisy do księgi
gości,  pełne  pięknych  życzeń,  pomysłów  i  deklaracji  współpracy.  Ważnym  elementem  tej
współpracy jest nawiązanie kontaktu  z Wesołą, rodzinną miejscowością Franciszka Dąbrowskiego
i zwiedzanie kamienicy przez dzieci i młodzież z całej gminy Nozdrzec, poznającej życie i dorobek
ich zasłużonego krajana.

                                                                    Wycieczka z Wesołej, 16.08.2022 r. 



2. PROJEKTY
• Trwa  realizacja  kolejnych  etapów  projektu  naukowego,  prowadzonego  wspólnie

z  Uniwersytetem  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  z  Warszawy  oraz  Instytutem
POLONIKA,  obejmującego  prace  badawcze  nad  kolekcją  rysunków  odnalezionych
w pracowni Dąbrowskich. Prof.  Katarzyna Chrudzimska- Uhera i prof. Anna Czyż po
raz  kolejny  zawitały  do  Żołyni  w  dniach  1-5  sierpnia,  wnikliwie  analizując  kolejne
dokumenty.   W  następnym  roku  ukaże  się  pierwsze  wydawnictwo  podsumowujące  te
działania.

• W Krakowie ruszył projekt edukacyjno - turystyczny, pomyślany jako SZLAK KOBIET
KRAKOWA  -  KRAKOWIANKI.  Szlak  powstał  we  współpracy  miasta  Krakowa
z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK i przy wsparciu merytorycznym dr hab.
Agnieszki Chłosty – Sikorskiej, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego. Głównym celem
tego projektu jest ukazanie roli kobiet w rozwoju miasta na przestrzeni wieków i ich zasług
w różnych dziedzinach, daleko wykraczających poza Kraków. Wśród upamiętnionych w ten
sposób kobiet znalazła się również Donata Dąbrowska! 

Donata Dąbrowska



To bardzo  ważne  wyróżnienie,  bo  przywraca  pamięć  o  Jej  naukowym dorobku  ale  też
plasuje  Ją  w  gronie  takich  znamienitych  postaci,  jak  np.  Wisława  Szymborska,  Olga
Boznańska, Ewa Demarczyk, księżna Izabela Czartoryska czy królowa Bona.

• Ruszyły prace nad komiksem o Franciszku Dąbrowskim. Pierwsza część obejmować będzie
czas dzieciństwa w  Wesołej, etapy nauki i lata młodzieńcze, aż do momentu pojawienia się
w  Żołyni.  Realizacji  tego  projektu  podjął  się  duet  :  Katarzyna  Żurawska  i  Kamil
Wrzeszcz. Mam nadzieję, że będzie to interesująca propozycja dla młodego pokolenia.

3. WYSTAWY I KONFERENCJE
To  bardzo  ważny  element  promocji  projektu  w  świecie  naukowców  i  badaczy

dziedzictwa. Prezentacja Dąbrowskich na prestiżowych wydarzeniach, we wiodących placówkach
kulturalnych  i  ośrodkach  uniwersyteckich  daje  szansę  na  wszechstronny  rozwój  działań
i pozyskanie nowych partnerów. Dzięki staraniom i pracy jaką od początku projektu poświęca jego
promowaniu p. Bartosz Podubny , z-ca Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków,
udało  się  zorganizować  dwa  prestiżowe  wydarzenia  –  wystawy  połączone  z  konferencjami
naukowymi.  Obie  wiążą  się  z  pracami  ,  prowadzonymi  nad  zbiorem  projektów  z  pracowni
Dąbrowskich.  Pan  Bartosz  Podubny  badając  ten  zbiór  odkrył  spory  zasób  autorstwa  słynnych
przemyskich  rzeźbiarzy  i  architektów  -  rodziny  Majerskich.  To  odkrycie  nadało  zbiorowi
odnalezionemu w Żołyni nowy, szerszy wymiar. Dzięki znajomości p. Bartosza z potomkinią tego
słynnego  rodu,  panią  Beatą  Majerską  -  Pałubicką  -  profesorem  na  Wydziale  Architektury
Politechniki Śląskiej, udało się przygotować prezentację  w ramach Międzynarodowej Konferencji
DREAM SILESIA , która odbyła się w Gliwicach, w dniach 22-23 kwietnia. Tematem wystawy był
dorobek  trzech  pokoleń  twórców z  rodziny  Majerskich  –  Ferdynanda,  Stanisława  i  Zygmunta.
Twórcy wystawy przygotowali również prelekcje i prezentacje, przypominające ogromny dorobek
Majerskich. Wielkie podziękowania dla profesorów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej:
Beaty Majerskiej - Pałubickiej, Tomasza Wagnera, Ryszarda Nakoniecznego  oraz Bartosza
Podubnego.

    Konferencja w Gliwicach, z prof. Beatą Majerską – Pałubicką



Kolejnym ważnym miejscem prezentacji tej wystawy był Przemyśl – miasto, w którym
Majerscy  prowadzili  swoją  pracownię.  Tutaj  w  swoje  gościnne  progi  przyjęło  nas  Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej, które zorganizowało wydarzenie w dniu 28 czerwca. Dzięki temu
możliwe było przypomnienie  tak  ważnych dla  miasta  postaci  i  ich  zasług na polu  architektury
i sztuki sakralnej.

                          

Prelekcja „Skarby ze starej szafy” – o odkryciu  projektów w Żołyni w pracowni Franciszka Dąbrowskiego

Wystawa w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, 28.06.2022 r. 
Od lewej stoją: dyr muzeum Jan Jarosz, Magdalena Kątnik – Kowalska, prof. Beata Majerska – Pałubicka,

 Bartosz Podubny, prof. Tomasz Wagner, prof. Ryszard Nakonieczny



4. ODKRYCIA
Poszukiwania  dotyczące  historii  i  dorobku  Dąbrowskich,  prowadzone  w  różnych

kierunkach, dają czasami zaskakujące efekty, daleko wykraczające poza założony obszar badań.
Takim  właśnie ważnym odkryciem  był  pan   Zdzisław  Kudła,  którego  filmowy  i  artystyczny
dorobek  okazał  się  prawdziwą  rewelacją!  Związki  rodzinne  z  Dąbrowskimi  spowodowały
nawiązanie współpracy i zorganizowanie wystawy w Żołyni i szerokiej promocji na Podkarpaciu.
Szerzej o tych działaniach można przeczytać w artykułach - w lokalnej i podkarpackiej prasie.

 

Zdzisław Kudła i jego obrazy

5. POTWIERDZONE REALIZACJE
Mozolne poszukiwania, a czasem łut szczęścia powodują odkrywanie i weryfikowanie

kolejnych prac, wykonanych dla świątyń w bliższej i dalszej okolicy. Do znanych już realizacji
w  Sieniawie,  Jarosławiu,  Białobrzegach  czy  Walawie  dołączyły  -  Rakszawa,  Smolarzyny,
Zmysłówka, Grodzisko Dolne, Górno, Wysoka, Łańcut, Leżajsk, Czarna,Turbia, Wierzbna, Barycz,
Wola Raniżowska, Basznia Dolna. Cały czas trwają prace nad potwierdzeniem kolejnych realizacji.
Odnajdują się również kolejne dzieła powstałe dla Żołyni - o nich będę informować w kolejnych
odcinkach cyklu ŚLADAMI DĄBROWSKICH.



Szkic ambony w Barycz



Figura Najświętszej Maryi Panny z ołtarza głównego w Czarnej

Informacje medialne:
• Konferencja naukowa i wystawa „Trzy pokolenia twórców – Warsztat i dzieła Ferdynanda, 

Stanisława, Zygmunta Majerskich: 
https://www.wuozprzemysl.pl/aktualnosci/konferencja-naukowa-i-wystawa-trzy-pokolenia-
tworcow-warsztat-i-dziela-ferdynanda

• Audycja Radia Rzeszów o  „Projekcie Dąbrowcy” - 
https://www.facebook.com/281990545747619/videos/347163210910243/

• Zwiedzanie Kamienicy Dąbrowskich przez uczniów LO Żołynia 
https://www.facebook.com/zszolynia/videos/269734672011792/

• Noc Muzeów 2022 - https://www.facebook.com/281990545747619/videos/1343810999435290/
• Link do magazynu VIP Biznes & Styl: https://www.biznesistyl.pl/ludzie/sylwetki/17790_.html
• Nagranie z uroczystości w Wesołej: 

https://www.facebook.com/gminnyosrodekkulturywnozdrzcu/videos/557167212489290
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• Wesoła . Zdzisław Kudła powrót w rodzinne strony: https://brzozowiana.pl/nozdrzec/item/6813-
wesola-stanislaw-kudla-powrot-w-rodzinne-strony.html

• Z Wesołej w świat. Spotkanie ze Zdzisławem Kudłą :
https://rbr.info.pl/?p=40928

• Relacja z wernisażu malarstwa Zdzisława Kudły: 
https://www.facebook.com/281990545747619/videos/4588424624591045/

• Zdzisław Kudła w pełnym refleksji i głębokich prawd wywiadzie o życiu, pracy, sztuce i 
marzeniach. Polskie Radio Rzeszów - audycja „Okolice Kultury”, 10.04.2022 r. : 
https://www.facebook.com/281990545747619/videos/3284989968412916/

• Bezpośrednia relacja Radia Rzeszów  z wernisażu Zdzisława Kudły -  audycja "Okolice Kultury" 
3.04.2022r.  - https://www.facebook.com/281990545747619/videos/5019347824821155

• Informacje o wernisażu Zdzisława Kudły w TVP Rzeszów : 
https://www.facebook.com/281990545747619/videos/385035079904346

• Zapowiedź wernisażu malarstwa Zdzisława Kudły w TVP Rzeszów: 
https://www.facebook.com/281990545747619/videos/502725368051310

• Informacje o wernisażu Zdzisława Kudły na falach Radia Rzeszów: 
https://www.facebook.com/281990545747619/videos/3623855097840894/
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