Stowarzyszenie Mi³oników Ziemi Kronieñskiej
Zarz¹d G³ówny w Kronie

VADEMECUM

wycieczki krajoznawczej w S¹deckie
sobota 28 maja 2011

Program:
godz. 7:00
godz. 9:15
godz. 9:45
godz. 10:35
godz. 11:00
godz. 11:15
godz. 12:30
godz. 13:15
godz. 14:00
godz. 14:45
godz. 16:00
godz. 16:30
godz. 17:45
godz. 19:30
godz. 20:30

 wyjazd autokarem do Nowego S¹cza

 Zamek w Nowym S¹czu
 zwiedzanie Galerii Stara Synagoga
 zwiedzanie kocio³a Jezuitów p.w. wiêtego Ducha
 rynek i ratusz miejski
 zwiedzanie Domu Gotyckiego  Muzeum Okrêgowe
 zwiedzanie kolegiaty p.w. w. Ma³gorzaty
 wyjazd do Starego S¹cza
 zwiedzania kocio³a Panien Klarysek p.w. wiêtej Trójcy
 15:45  rynek staros¹decki  czas wolny
 zwiedzanie kocio³a parafialnego p.w. w. El¿biety
 wyjazd ze Starego S¹cza
 zwiedzanie etnograficznej Zagrody Maziarskiej w £osiu
 gril i spotkanie towarzyskie
 zakoñczenie wycieczki w Kronie

Nowy S¹cz
Miasto w wid³ach rzek  Dunajca i Kamienicy, lokowane na prawie magdeburskim
8 listopada 1292 roku przez króla Wac³awa II z czeskiej dynastii Przemylidów.
Wczeniej by³a tu wie Kamienica, nale¿¹ca do biskupów krakowskich, z drewnianym
kocio³em w. Wojciecha. Nazwa miasta pochodzi od Sandka lub S¹dka  zdrobnienia
imienia Sêdziwój. Lokacja Nowego S¹cza, zwanego te¿ pocz¹tkowo Kamienic¹, obmylona by³a przez króla, jako przeniesienie miejskiego organizmu Starego S¹cza na
nowe, dogodniejsze miejsce  wraz z mieszczanami, dwoma klasztorami itd. Zamys³
ten powiód³ siê po³owicznie, ale nowe miasto szybko sta³o siê wa¿nym punktem na
szlaku handlowym z Polski do Wêgier, inkastelowane ju¿ przez Wac³awa II oraz
Kazimierza Wielkiego, czêsto odwiedzane przez królów, a wiêc i wyposa¿one w szereg
przywilejów oraz zwolnieñ podatkowych. Ksiêgi wójtowskie prowadzono tu w jêzyku
niemieckim do roku 1488, potem po ³acinie i po polsku. ¯ydzi pojawiaj¹ siê za Zygmunta
III, Micha³ Korybut Winiowiecki zezwala im w 1673 posiadaæ domy w miecie i kramy. W 1655 król Jan Kazimierz w³anie z Nowego S¹cza uda³ siê zagranicê, a miasto
podda³o siê Szwedom. Ale te¿ samo siê spod Szwedów wyzwoli³o, za spraw¹ okolicznej szlachty i ch³opów. W czasach konfederacji barskiej bywa³ tu Kazimierz Pu³aski.
W 1770 S¹decczyzna wraz ze Spiszem zosta³a przez Austriaków przy³¹czona do
Wêgier, a w 1772 do Galicji (I rozbiór).
Klêski elementarne: po¿ary  1331, 1486, 1522, 1611 (ca³kowity), 1746, 1753,
1769, 1890, 1894; zaraza  1490-95, 1622, 1651, 1664, 1710. Miasto posiada³o szereg
cechów rêkodzielniczych i znane by³o szeroko z wyrobów rzemios³a. Mia³o te¿ ³anie
miejskie i szpitale, w tym jeden dla trêdowatych, wodoci¹g (1465), szko³ê parafialn¹
(pocz. XV w.) i kolegiack¹ (1448)  23 s¹deczan studiowa³o w Krakowie ju¿ przed
po³ow¹ XV w., za 45  w 2 po³. wieku XV. Znanych jest wiele wybitnych postaci
de Sandecz Nova  Jakub, rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego, malarze  Jakub oraz
Jerzy, z³otnik Jarosz, alchemik Micha³ Sêdziwój, drukarz Jan i wielu innych.

Nowy S¹cz  widok ogólny miasta od pó³nocy. Rys. F. Vandruszki (piórko i akw. na pap.)
z 1 po³. XIX wieku, Muzeum Narodowe w Krakowie, syg. MNK III-r.a. 11152
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Zamek
Byæ mo¿e ju¿ po 1292 stan¹³ w tym miejscu gródek drewniany. Zamek murowany
wzniós³ Kazimierz Wielki (1350-1360), wraz z murami obronnymi i bramami miasta.
Zamek by³ siedzib¹ starosty grodowego, ale mieszkali tu tak¿e bêd¹cy w podró¿y
królowie i mo¿now³adztwo. Pobyt w zamku ok. 1469-1470 synów Kazimierza Jagielloñczyka z nauczycielami: D³ugoszem i Kallimachem jest legend¹. W 1522 roku zamek
spali³ siê w czêci, a w 1611  ca³kowicie, odbudowany potem przez starostê Stanis³awa Lubomirskiego i przebudowany w 1616  przez Sebastiana Lubomirskiego.
W XVII w. by³ gmachem okaza³ym, z trzema basztami i udekorowanym wnêtrzem.
Od 1765 roku opustosza³. W 1768 spalili go przez nieostro¿noæ konfederaci barscy,
a w 1769  ¯ydzi. Od 1770 zajêty zosta³ przez Austriaków na cele wojskowe i rz¹dowe. Tytularnym starost¹ s¹deckim w latach 1754-1785 by³ Stanis³aw Ma³achowski,
póniejszy marsza³ek Sejmu Wielkiego. Mimo napraw dokonanych przez Austriaków,
w 1813 roku runê³a do Dunajca zachodnia czêæ zamku z baszt¹. W 1838 roku urz¹dzono tu koszary, w 1848 zaborca sprzeda³ budynki miastu. W 1905 roku prowadzono na zamku prace konserwatorskie, w latach 20-tych zamierzano umieciæ tu
Muzeum Ziemi S¹deckiej i Grób Nieznanego ¯o³nierza. W 1945 roku AK wysadzi³a
pozostawiony przez Niemców sk³ad amunicji i zamek przesta³ praktycznie istnieæ.
W 1950 roku odbudowano Basztê Kowalsk¹, zwieñczon¹ XVI-wieczn¹ attyk¹.

Nowy S¹cz  zamek (zburzony w roku 1945), widok g³ównego skrzyd³a od pó³nocnego zachodu.
Fot. H. Poddêbskiego z roku 1936. Instytut Sztuki PAN, syg. ISPAN 23636
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Synagoga
Miasto posiada³o przywilej De non tolerandis Iudaeis, który odmawia³ ¯ydom
osiedlania siê w obrêbie murów. Ale w 2 po³. XVII wieku ¯ydom sprzyja starosta
Konstanty Lubomirski, a tak¿e król Micha³ Korybut, którzy w osiedleniu ¯ydów widz¹

ratunek dla wyniszczonego wojnami miasta. Starosta popada na tym tle w konflikt
z mieszczanami, jednak od 1673 ¯ydzi osiedlaj¹ siê w Nowym S¹czu, buduj¹ domy
i sklepy. Synagogê wznosz¹ po 1699 roku, a w 1731 istnieje ju¿ ulica ¯ydowska.
Obecna synagoga powsta³a w siódmej dekadzie XVIII w. Mia³a wysoki dach brogowy,
jednak po po¿arach w 1890 i 1894 obni¿ono go, ponadto dobudowano dwa ryzality
frontowe, sklepienie zast¹piono stropem i zmieniono bimê. W 1971 roku opuszczony
obiekt przejê³o Muzeum i po remoncie utworzy³o tu swój oddzia³ (1982).

Ratusz
Najwczeniejszy istnia³ przy kolegiacie, ale w 1448 Zbigniew Olenicki zakupi³ go
od miasta na mieszkanie dla kanoników kolegiackich i wikarych. Kolejny ratusz istnia³
ju¿ na rynku, zbudowany przed po³. XV wieku. Po 1522 odbudowywano go z po¿aru,
w 1562  znacznie przebudowano w duchu renesansowym, dodaj¹c jednopiêtrowej
budowli wie¿ê. 19 czerwca 1611 ratusz sp³on¹³ wraz z ca³ym miastem i znów trwa³y
jego odbudowy i rozbudowy (dodanie drugiego piêtra 1616-1618, 1834, 1854). Ostatni
raz spali³ siê 17 kwietnia 1894, po czym zosta³ rozebrany. To w³anie tego dnia, jak
ze smutkiem napisa³ ks. Jan Sygañski, wraz z ratuszem zetla³a kowana skrzynia ze
wszystkimi przywilejami, w tym dokumentem lokacyjnym Wac³awa II z 1292 roku.
Zniszczeniu uleg³o te¿ ponad 300 dokumentów pergaminowych, a uratowanie 150 ksi¹g,
g³ównie wójtowskich i radzieckich, zawdziêczamy powiêceniu dwu nauczycieli
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gimnazjalnych, którzy po drabinie dostali siê do archiwum na piêtrze i wyrzucili na
bruk cenne dokumenty z p³on¹cego ratusza. Po¿ar miasta trwa³ wtedy dwa tygodnie!
Nowy ratusz, istniej¹cy obecnie, wznios³a wed³ug eklektycznego projektu Jana
Perosia krakowska firma Karola Knausa w 1895 roku.

Koció³ w. Ducha
Tradycjami swymi siêga roku 1360, kiedy to mieszczanin Miko³aj Kizling wyjedna³
u Kazimierza Wielkiego zgodê na za³o¿enie w S¹czu szpitala wiêtego Ducha, który
wkrótce, wraz z kocio³em drewnianym pod tym samym wezwaniem, wzniesiono
na Przedmieciu Wêgierskim. Przed 1400 rokiem szpital i koció³ zosta³y przeniesione
do miasta, za spraw¹ legatu mieszczanina Lang Seidla. Wkrótce potem Jagie³³o funduje
przy tym szpitalu i kociele klasztor Premonstrantów (Norbertanów), za³o¿onych
w 1120 roku przez w. Norberta z Xanten. Bogata fundacja królewska zosta³a powiêkszona przez miasto, które przekaza³o Norbertanom dochody z kilku w³asnych
wsi. Zakonnicy szybko poczêli wznosiæ nowy murowany koció³, który ju¿ w koñcu
XV wieku posiada³ zasklepione prezbiterium z do dzi zachowanym sklepieniem sieciowym. Podobne by³o zapewne i w nawie, ale koció³ ucierpia³ by³ znacznie w kilku
po¿arach (1458, 1486), a z po¿ogi 1611 roku wyszed³ jako ruina.
Austriacy skasowali w roku 1784 klasztor norbertañski  koció³ zajêto na magazyn wojskowy, wyposa¿enie kocielne i dzwony rozdano s¹deckim kocio³om a biblio5

tekê  w³¹czono do ksiêgozbioru Uniwersytetu Lwowskiego. W pustym klasztorze
na krótko osiad³y SS. Mi³osierdzia, dogl¹daj¹ce szpitala. Dopiero w 1831 roku ca³oæ
zabudowañ norbertañskich przekazano Jezuitom. Ci za³o¿yli w nich kolegium, gdzie
studia teologiczne odbywali klerycy z krajów Europy rodkowej. Pobyt Jezuitów
zwi¹zany by³ z kompletn¹ przebudow¹ dawnych budowli kocielnych i klasztornych
prowadzon¹ w latach 1841-1854 i póniej  po 1887. W tym czasie zmieniono dachy
na kociele, ufundowano nowe wyposa¿enie wnêtrza i organy. Alici w po¿arze roku
1894 koció³ znów mocno ucierpia³  sp³onê³y dachy, dzwonnica oraz szpital ubogich  zatem dzi stanowi on architektoniczn¹ wypadkow¹ owych klêsk ¿ywio³owych
i kolejnych odbudów.
Najwiêcej cech gotyckich zachowa³o prezbiterium  ostro³ukowe okna, cokó³
i rozplanowanie. Dach nad naw¹ utraci³ sw¹ dawn¹ strzelistoæ. W nawie zachowa³y
siê dot¹d ostro³ukowe portale, taka¿ têcza oddzielaj¹ca nawê od prezbiterium oraz
piêkne ¿ebrowanie kamienne sklepienia siatkowego. Po pó³nocnej stronie nawy do³¹czono do niej, jako ci¹g kaplic, dawny kru¿ganek klasztorny. O³tarze neogotyckie,
podobnie jak neobarokowa ambona, pochodz¹ z czasów ostatniej przebudowy wnêtrza. W o³tarzu g³ównym widzimy XVI-wieczny obraz Matki Boskiej Pocieszenia,
dar Zofii z Jordanów Samuelowej Zborowskiej dla Norbertanów. W kaplicy bocznej
obraz w. Anny Samotrzeæ, manierystyczny, ponadto wczesna kopia tzw. Przemienienia Pañskiego, wówczas znajduj¹cego siê jeszcze w kociele Franciszkanów. Na
cianach XVIII-wieczne epitafia  Jana Sebastiana Lipskiego oraz Szczepana Wielog³owskiego.
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Kolegiata w. Ma³gorzaty
Pierwotn¹ farê s¹deck¹ tworzy³ drewniany koció³ w. Wojciecha i Jerzego, który
istnia³ w dawnej wsi Kamienica, na gruntach której lokowano Nowy S¹cz. Ju¿ od
koñca XIII wieku istnia³ te¿ w Kamienicy drewniany, filialny koció³ w. Ma³gorzaty.
Pocz¹tki obecnej kolegiaty siêgaj¹ ostatniej æwierci wieku XIV (wg Paula Crossleya)
i odnosz¹ siê do dwunawowej, filaro-osiowej hali kazimierzowskiej, której przydano
nastêpnie po bokach ci¹gi mieszczañskich kaplic. W 1448 roku biskup krakowski
kardyna³ Zbigniew Olenicki podniós³ rangê tego kocio³a do godnoci kolegiaty, nie
partycypuj¹c jednak finansowo w jej rozbudowie (m.in. o kapitularz nad zakrysti¹).
Kolegiata mia³a staæ siê w zamyle Olenickiego orodkiem misyjnym pogranicza,
z powodu nieokrzesania ludu pomieszanego z prawos³awnymi osadnikami ruskimi
i wo³oskimi, a tak¿e husytów. Jurysdykcji duchowieñstwa kolegiackiego (prepozyta,
archidiakona, dziekana, kustosza, czterech kanoników i omiu wikariuszy) podlega³o
wpierw szeæ dekanatów  Nowy S¹cz, Biecz, Bobowa, Jas³o, Nowy Targ i Pilzno
 po roku 1600 dodano jeszcze dekanat spiski. W 1711 roku archidiakonat s¹decki
tworzy³o 186 parafii. Kres archidiakonatowi po³o¿yli Austriacy, w toku prawie 20 lat
trwaj¹cej kasaty i odbierania beneficjów, konfiskaty paramentów z kruszcu, zajmowania domów kanoników kolegiackich. W 1789 dekretem Gubernium Lwowskiego
zdegradowano kolegiatê do zwyk³ego probostwa, a ostatnie posiedzenie kapitu³y
kolegiackiej odby³o siê 14 lipca 1791.
Koció³ mimo przebudów zachowa³ nadal istotne cechy budowli gotyckiej, orientowanej, bazylikowej, z nawami bocznymi ni¿szymi od rodkowej. Pierwotne prezbiterium by³o krótsze od obecnego i zamkniête cian¹ prost¹. Budowê starszej wie¿y
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pó³nocnej rozpoczêto na prze³omie XIV/XV wieku, tworz¹c kwadratowe przyziemie
(herb Dêbno Olenickiego i data 1448 na fryzie), przechodz¹ce nastêpnie w omiobok.
Budowla ta do koñca XVIII wieku by³a w³asnoci¹ miasta i s³u¿y³a jako stra¿nica. Po
1631 roku rozpoczêto budowê wie¿y po³udniowej  dzwonnicy. Elementy rzebiarskiego fryzu kamiennego wmurowano w elewacjê dzwonnicy na pocz¹tku XIX wieku
(dzi s¹ to kopie autorstwa Mieczys³awa Bogaczyka).
W latach 1807-1822 dawn¹ kolegiatê gruntownie przebudowano, tworz¹c z kaplic
bocznych w³aciwie  nawy boczne. Usuniêto wtedy równie¿ sklepienia prezbiterium
i nawy g³ównej, obni¿aj¹c równoczenie wysokoæ cian tych wnêtrz i wprowadzaj¹c
drewniane sufity, w latach 60-tych XX wieku zast¹pione betonowym pêkniêtym
sklepieniem. Obni¿ono te¿ o dwie kondygnacje wie¿ê g³ówn¹ kocio³a (pó³nocn¹) 
niegdy siedmiokondygnacyjn¹, za mury dzwonnicy (wie¿y po³udniowej) podwy¿szono o dwa metry. W kolejnych latach wymieniono posadzkê, sporo wyposa¿enia
ruchomego, konserwowano o³tarz g³ówny, sprawiono nowe organy itd.
We wnêtrzu uwagê zwraca dzisiaj o³tarz g³ówny  nastawa manierystyczna z 1648,
z figurami Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem, . Wojciecha i Stanis³awa, czterech Ewangelistów oraz . Piotra i Paw³a. Ukrzy¿owanie jest pónogotyckie. W strefie rodkowej
o³tarza  obraz tzw. Przemienienia Pañskiego, Veraicon malowany temper¹ na drewnie lipowym, rzekomo bizantyñski, w istocie  proweniencji czeskiej, z 2 po³. XIV
wieku. Wczeniej zdobi³ wnêtrze klasztoru franciszkañskiego, do kolegiaty trafi³ po
kasacie konwentu, ok. 1785 roku. O³tarze boczne  dzie³a wieku XVII, dzi znacznie
przekszta³cone. O³tarz lewy powiêcony jest Trójcy w., prawy  niegdy Przemienienia Pañskiego  dzi dedykowano Matce Boskiej.
Chrzcielnica spi¿owa  z 1557 roku, z dodan¹ póniej klasycystyczn¹ pokryw¹
z Janem Chrzcicielem. Na cianach liczne epitafia z wieków od XVI po XIX.

Dom Gotycki
To dawna plebania i dom kolegiacki, dom altarzystów i kustosza kapitu³y. Wzniesiony w pocz¹tku XV wieku, odkupiony od miasta przez Z. Olenickiego w 1448,
najpewniej powsta³y z po³¹czenia trzech budowli, wielokrotnie gruntownie przebudowywany i rozbudowywany, przede wszystkim w pocz¹tkach XVI wieku, z którego
to czasu zachowa³a siê g³ówna dyspozycja przestrzenna. Po kasacie kolegiaty sprzedany w rêce prywatne, w latach 1913-1914 odnowiony i w czêci rekonstruowany
przez architekta Zenona Remiego, z wykorzystaniem zabytkowej kamieniarki architektonicznej. Od 1951 roku siedziba muzeum s¹deckiego.

Stary S¹cz
Osada o bardzo starych korzeniach, le¿¹ca na prahistorycznej drodze z po³udnia
Europy nad Ba³tyk. Najstarsz¹ siedzibê kasztelanii s¹deckiej (kasztelan Chwalis³aw 
1224) archeolodzy lokalizuj¹ hipotetycznie w Podegrodziu (Andrzej ¯aki), albo te¿
na Winnej Górze (Maria Cabalska). W 1257 roku Boles³aw Wstydliwy daruje ziemiê
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s¹deck¹ swej ¿onie Kindze, jako rekompensatê za wspania³omyln¹ pomoc finansow¹
(40 tys. grzywien w z³ocie, srebrze i precjozach), któr¹ Kinga wspomog³a ksiêcia
w czasie wojen z Tatarami. Dokument darowizny nie okrela³ precyzyjnie granic owego
nadania, st¹d póniejsze liczne zatargi z Leszkiem Czarnym, rozstrzygane nawet przez
s¹d papieski. Kinga  ksiê¿na krakowska i sandomierska  organizuje w S¹czu wie
i so³tystwo (1268), ale ju¿ przed 1273 roku mówi siê o Michale, okrelanym s³owami
advocatus de civitate nostra Sandecz, co wskazuje na pocz¹tki miasta. W 1280 roku
Kinga uposa¿a za³o¿ony przez siebie klasztor klarysek wszystkimi swymi dobrami,
na które sk³ada³o siê miasto i 28 wsi z wszystkich 35, jakie w tym czasie na S¹decczynie istnia³y. Akt za³o¿ycielski Kingi zatwierdza papie¿ Marcin IV (1283). Mimo dwóch
gronych najazdów tatarskich (1259 oraz 1287) S¹cz rozwija siê szybko. W roku
1292 nastêpuje jednak królewska lokacja Nowego S¹cza, w którym Wac³aw II widzia³
przysz³e miejsce dla staros¹deckich klasztorów oraz mieszczan. Klaryski, sprzyjaj¹ce
£okietkowi i trwaj¹ce w opozycji do Wac³awa II, nie przenios³y siê jednak na nowe
miejsce, za Franciszkanie, wprawdzie wznieli w Nowym S¹czu sw¹ kolejn¹ siedzibê,
ale te¿ utrzymali dotychczasow¹, staros¹deck¹. Pojawienie siê Nowego  wp³ynê³o
na os³abienie gospodarcze i demograficzne Starego S¹cza, który choæ wolniej, ale
jednak rozwija³ siê w kolejnych stuleciach. W 1358 Kazimierz Wielki nadaje miastu
prawo magdeburskie i liczne przywileje. Nie bez znaczenia pozosta³ te¿ fakt, i¿ klaryskami staros¹deckimi by³y: siostra królewska  Konstancja oraz matka  Jadwiga, ¿ona
W³adys³awa £okietka. W koñcu XVI wieku powstaj¹ tu liczne cechy rzemielnicze.
Miasto nawiedzaj¹ liczne klêski  po¿ary (1410, 1631, 1644, 1684, 1709, 1795),
morowe powietrze (1622, 1664, 1710), rabunki Szwedów (1655) i gwa³ty Moskali
(1735), a tak¿e kasaty klasztorne rz¹du austriackiego. W 1684 p³onie ratusz, odbudowany wkrótce  gorzeje do szczêtu w roku 1795, wraz z du¿¹ czêci¹ miasta oraz
kocio³ami w. Barbary i w. Krzy¿a. Obecne rozplanowanie miasta i pierzei rynkowych pochodzi z czasów drugiej lokacji kazimierzowskiej (1357-1358).

Stary S¹cz  zespó³ klasztoru Klarysek, widok od pó³nocnego wschodu. Fot. S. Tomkowicza z 29
marca 1893 roku, Muzeum Narodowe w Krakowie, syg. MNK f./2867/A.p.
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Klasztor Panien Klarysek wraz z kocio³em klasztornym p.w. wiêtej Trójcy.
Zakon w. Klary to ¿eñskie zgromadzenie klauzurowe nale¿¹ce do regu³y franciszkañskiej, powo³ane w 1211 roku przez w. Franciszka z Asy¿u i w. Klarê. Za³o¿ycielk¹ konwentu staros¹deckiego i pierwsz¹ ksieni¹ by³a w. Kinga ( 1234-1292)  ksiê¿na
krakowska i sandomierska, córka króla wêgierskiego Beli IV, ¿ona ksiêcia Boles³awa
V Wstydliwego. Akt fundacyjny klasztoru pochodzi z roku 1280, a nowy zakon uposa¿ony zosta³ osobistymi dobrami ksiê¿nej-za³o¿ycielki, która po mierci Wstydliwego
(1279) wst¹pi³a ok. roku 1288 do klasztoru. W jej lady posz³y te¿ w kolejnych latach
inne znakomite ksiê¿ne-wdowy  Gryfina, ¿ona Leszka Czarnego, ksieni od 1299;
b³. Jolenta Helena  m³odsza siostra w. Kingi, wdowa po Boles³awie Pobo¿nym i teciowa W³adys³awa £okietka; Jadwiga  ¿ona £okietka i matka Kazimierza Wielkiego,
ksieni od 1333 roku, zmar³a w klasztorze staros¹deckim i tu pochowana w grudniu
1339 roku.
Z czasów pierwszej ksieni pochodzi najstarsza faza kocio³a klasztornego  dwuprzês³owe prezbiterium (po 1280). Kolejny etap budowy to lata 1310-1332, kiedy to
wzniesiono korpus nawowy, kapitularz i oratorium zakonne. Ju¿ w 1328 roku koció³
sp³on¹³, a po odbudowie  zosta³ konsekrowany w 1332 roku. Na polecenie kardyna³a
Jerzego Radziwi³³a, i po jego reformie zakonu, murarz krakowski  Jan de Simon
wznosi w latach 1602-1608 nowy piêtrowy czworobok klasztoru oraz dom kap³añski.
Wkrótce powstaje we wnêtrzu wi¹tyni barokowy o³tarz g³ówny (z 1619  obecnie
w £¹cku), organy autorstwa Andrzeja ze Lwowa (1618), ambona (1671) z Drzewem
Jessego, plastycznie przedstawion¹ genealogi¹ Chrystusa wedle proroctwa z Ksiêgi
Izajasza (Jesse by³ ojcem króla Dawida). W 1637 roku wzniesiono kamienny szczyt
nad zachodni¹ elewacj¹ kocio³a, a w 1696 roku Baltazar
Fontana  twórca stiukowej
dekoracji krakowskiego kocio³a w. Anny  wykonuje
dla Klarysek nowy o³tarz
g³ówny w. Trójcy i dwa
boczne w prezbiterium. Prawy o³tarz boczny przy têczy
 czarn¹ marmurow¹ nastawê pochodz¹c¹ z koñca XVI
wieku  powiêcono w.
Kindze, lewy za  Matce
Boskiej Pocieszenia (oba obrazy g³ówne w tych o³tarzach to dzie³a miejscowego
malarza  Grzegorza Czarnica). W roku 1764 po¿ar
niszczy dachy kocio³a i
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klasztoru. Odbudowy podejmuje siê po 1776 roku ksieni Katarzyna Psurska, zatrudniaj¹ca nie po raz pierwszy rzemielników wêgierskich. We wnêtrzu pojawia siê nowa
posadzka marmurowa, a na dachu wspania³a wie¿yczka sygnaturki. W 1777-1778
roku powstaje nowa polichromia wnêtrza, nowe stalle i chór muzyczny w prezbiterium,
³awki w nawie oraz ¿elazna krata do kaplicy w. Kingi.
W 1782 Austriacy rozpoczynaj¹ wieloletni proces kasaty dóbr klasztornych, czemu
Klaryski przeciwstawiaj¹ siê zdecydowanie. W rezultacie wieloletnich starañ i zabiegów
klasztor przetrwa³ wprawdzie józefinizm, ale ograbiony zosta³ z precjozów, m.in.
srebrnych relikwiarzy, wotów, paramentów i sukienek do obrazów. Po 1890 roku,
na zbli¿aj¹c¹ siê 600 rocznicê mierci Kingi (b³ogos³awionej od 1690, wiêtej  od
16 czerwca 1999), popiesznie i doæ niefortunnie odnowiono koció³, pozbawiaj¹c
go szeregu elementów zabytkowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu do wnêtrza
elementów nowego, neogotyckiego wyposa¿enia  m.in. chór muzyczny, belka têczowa, nowa polichromia wnêtrza.

Koció³ parafialny p.w. w. Ma³gorzaty Wêgierskiej
i w. El¿biety Turyngskiej
Wzniesiony ok. po³owy stulecia XIV w wyniku powtórnej, kazimierzowskiej lokacji
miasta (1357-1358). Jednonawowy, z wê¿szym i zamkniêtym trójbocznie prezbiterium oraz zakrysti¹. Cmentarz kocielny otoczony jest dzi murem z bramkami i kapliczkami stacyjnymi. Piêciokondygnacyjna wie¿a jest póniejsza, kilkufazowa, pierwotnie drewniana (1608) na gotyckim murowanym przyziemiu. He³m dzwonnicy (1684)
przypomina bardzo zwieñczenie krakowskiej wie¿y ratuszowej (1685), gdy¿ s¹ one
oba dzie³em tego samego budowniczego  Piotra Bebera
ze l¹ska.
Wnêtrze kocio³a jest
jednonawowe, pierwotnie
nawa nakryta by³a stropem
p³askim, w po³owie XVII
wieku zamienionym na sklepienie krzy¿owe, bez gurtów. W prezbiterium równoczasowe sklepienie kolebkowe z lunetami oraz dekoracj¹ stiukow¹ imituj¹c¹ ¿ebra sklepienne, zworniki i
wsporniki. W ostro³ukowej
têczy zwraca uwagê okaza³a grupa rzebiarska Pasji,
której figury oplecione s¹
winn¹ latorol¹. G³ówny o³11

tarz pochodzi z 1851 roku. W nawie dwa o³tarze przy têczy (w. Walentego oraz
Matki Boskiej Bolesnej)  manierystyczne. Kolejne dwa o³tarze boczne to dzie³a pónobarokowe. Cennym sprzêtem z XVII wieku jest barokowa chrzcielnica kamienna oraz
piêkna ambona z czterema Ewangelistami, z manierystycznym zapieckiem, nad któr¹
wysoki baldachim. Pod chórem muzycznym  z organami wykonanymi w 1679 roku
przez Jana G³owiñskiego (twórcê m.in. organów w Le¿ajsku)  okaza³e stalle manierystyczne, powsta³e po po¿arze kocio³a w roku1644.

Zagroda Maziarska w £osiu
Etnograficzna ekspozycja dokumentuj¹ca jedno z ciekawszych zajêæ pozarolniczych
na £emkowszczynie rodkowej, jak¹ by³o dziegciarstwo i maziarstwo. Produkcja
dziegciu oraz mazi (ko³omazi) mia³a miejsce od czasów lokacyjnych w s¹siaduj¹cych
ze sob¹ wsiach  Bielance i £osiu. £¹czy³a siê przy tym z handlem obnonym oraz
obwonym, który  szczególnie w £osiu  sta³ siê wkrótce odrêbn¹ dziedzin¹ aktywnoci gospodarczej ³osian. Specjalnie opatrzonymi wozami, pokonywali oni ogromne

odleg³oci, odwiedzaj¹c niemal ca³oæ ziem polskich, i dalej  po Siedmiogród na
po³udniu, Litwê i £otwê na pó³nocy oraz Ukrainê na wschodzie, handluj¹c po drodze
tradycyjnymi produktami suchej destylacji smolnego drewna, a póniej  ropy naftowej. Te ca³oroczne wêdrówki maziarzy wp³ynê³y decyduj¹co na przemiany lokalnej
kultury obu wsi ³emkowskich, nie tylko materialnej, ale te¿ spo³ecznej i duchowej.
Podnios³y poziom cywilizacyjny mieszkañców, zmodernizowa³y budownictwo, wp³ynê³y na wczesne zarzucenie stroju ludowego, odbi³y siê obcymi wp³ywami nawet
w elementach folkloru muzycznego i jêzyku. Zabytki materialne zwi¹zane z tradycyjnym maziarstwem £emków zgromadzone zosta³y w otwartej 31 padziernika 2009
roku ekspozycji in situ, stanowi¹cej oddzia³ terenowy Muzeum Dwory Karwacjanów
i G³adyszów w Gorlicach.
przygotowa³: Tadeusz £opatkiewicz
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