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ANDRZEJ BETLEJ
INSTYTUT HISTORII SZTUKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

„STARE TARNOWSKICH OŁTARZÓW ABRYSY”
%

W roku 2009, w rocznicę 550-lecia fundacji kla
sztoru tarnowskiego ukazała się popularna książecz
ka, zatytułowana 550 lat 0 0 . Bernardynów w Tarno
wie 1459-2009, pod redakcją o. Franciszka Rydzaka, 
gdzie zamieszczono zdjęcie odnalezionego w klasz
torze w Tarnowie projektu [il. 1], określonego jako 
przeznaczonego na ołtarz św. Anny, zamówionego 
przez gwardiana o. Cherubina Kardela w 1755 roku1.

Dotychczasowe opracowania historyczne i his- 
toryczno-artystyczne w niezrozumiały sposób pomi
jały kwestię wystroju kościoła bernardyńskiego -  
być może ze względu na fakt, iż klasztor tarnowski 
uległ kasacie i zakonnicy w roku 1783 zostali prze
niesieni do dawnego klasztoru Bernardynek -  który 
zajmują do dnia dzisiejszego. Jedynym elementem 
wystroju pierwotnego kościoła są stalle z początku 
XVI stulecia, obecnie znajdujące się w muzeum za
konnym w Leżajsku, kilkukrotnie omawiane w lite- 1. Projekt ołtarza
raturze2. Opublikowany projekt w naturalny sposób św. Anny. W zbiorach 
przykuł mą uwagę. klasztoru Bernardynów

w Tarnowie

1 550 lat OO. Bernardynów w Tarnowie 1459-2009, red. F. Ry d z a k , Tarnów 2016, s. 16. 
Bardzo dziękuję drowi Michałowi Kurzejowi za zwrócenie uwagi na tę książkę.

2 A. C h a d a m ,  Tarnów, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w je j granicach historycz
nych, red. H. E. W y c z a w s k i ,  Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 373-378 (tamże wcześniejsza 
literatura).



Na rysunku o Wymiarach 33 na 16,5 cm została przedstawiona rozbudowa
na, przestrzenna struktura, składająca się z Wysokiego dwustrefowego cokołu, 
na którym spoczywają kolumny i filary, flankujące prostokątne pole obrazowe 
zamknięte łukiem Wklęsło-Wypukłym. Dynamikę retabulum podkreśla jego rzut 
ukształtowany z Wyłamanych na boki filarów, W tle których ustawiono kolum
ny. Projekt został zresztą Wykonany jako propozycja dwuWariantowa -  jednak 
dokładniejsze przypatrzenie się rysunkowi pozwala stwierdzić, że alternatywne 
rozwiązanie zostało jedynie ukazane W rzucie. Podpory miały dźwigać rozbu
dowane, przełamujące się zgodnie z ich rytmem belkowanie oraz zwieńczenie, 
z wysuniętym przerwanym przyczółkiem, w tle którego miały zostać uskoko- 
wo ustawione pilastry ujmujące pole obrazowe o wykroju casulowym. Ołtarz 
miały dekorować rzeźby przedstawiające św. Jana Chrzciciela, Matkę Boską 
i św. Jana oraz św. Marii Magdaleny. Przełamujące się belkowanie miały do
datkowo podtrzymywać figurki puttów. Aniołki miały również podtrzymywać 
rozbudowany kartusz znajdujący się na osi konstrukcji. W zwieńczeniu na si- 
mach przerwanego odcinkowego przyczółka oraz na górnych, odwróconych 
skrajnych wolutach znajdują się figurki aniołków trzymających Ar ma Passionis 
[il. 2], a całość wieńczy gloria promienista z wyobrażeniem Boga Ojca. Kolo
rystyka ołtarza ewidentnie miała naśladować marmoryzacje, o czym świadczy 
opracowanie kolumn i fryzu belkowania. Dekoracja ornamentalna retabulum 
miała być stosunkowo skromna -  ograniczona do górnej strefy cokołu, gdzie 
można dostrzec motywy cęgowe z wstęgi regencyjnej i kampanulle, podobne 
na trzonach pilastrów oraz uszy ołtarzowe, uformowane ze splotów roślinnych 
(akantu?). Na zamarkowanej na projekcie mensie dostrzec możemy ponad
to adnotację „ten 700” (być mo?e sugerującą koszt wystawienia), a na [il. 3] 
odwrocie karty znajduje się napis: „Kontrakt 0(jca) W(ielebnego) Gwardiana 
Tarnowskiego do kościoła na ołtarz S(więtej) Anny. + Cherubinus Guardian(us) 
1755 14 7bris”.

2. Fragment projektu 3. Adnotacja na projekcie
ołtarza św. Anny ołtarza św. Anny



Już pierwszy rzut oka na projekt zwraca naszą uwagę na nieprzystawalność 
ikonografii dekoracji rzeźbiarskiej do planowanego wezwania ołtarza -  św. Anny. 
Zdecydowanie bowiem ten zestaw świętych, a także atrybuty trzymane przez fi
gurki aniołków sugerowałyby raczej, iż mamy do czynienia z ołtarzem pod wez- 
waniem Ukrzyżowania (Krzyża Świętego). Podobnie z nieprzystawalnością ma
my do czynienia, jeśli chodzi o datowanie projektu a zastosowaną ornamentyką 
-  która zdaje się być zapóźnioną w stosunku do datowania umieszczonego na 
stronie verso karty.

Do pewnego stopnia podniesione problemy rozstrzygają materiały źródło
we, jakie znajdują się w Archiwum Prowincji Polskiej Bernardynów w Krakowie. 
Zachowana fragmentarycznie kronika klasztoru informuje o przeobrażeniach, ja
kim uległo Wnętrze kościoła W połowie XVIII stulecia. 11 Września 1751 gwardi
anem tej placówki został Gotfryd Kardell (imię zakonne Cherubin), urodzony 
W roku 1712, osoba Wykształcona, był m. in. autorem skryptów z zakresu metafi
zyki i logiki, który wcześniej Wykładał filozofię W studiach zakonnych W Radomiu 
i Opatowie, pełnił też funkcję definitora prowincji. Od roku 1748 był lektorem 
w studium filozofii w Tarnowie. Funkcje gwardiana pełnił w latach 1751-1757, 
a następnie od roku 1759 -  aż do swej śmierci w roku 17613.

Już w roku 1751 rozpoczął on przeobrażanie wnętrza świątyni tarnowskiej. 
Ołtarz główny, który znajdował się „in medio choro”, został przesunięty na zam
knięcie prezbiterium „et in loco in quo altare steterat perspectivam in choro fa- 
ciens, curavit extructum ciborium pretiosum penes portas [..] ad chorum”. Stal
le w chórze zakonnym zostały z jego inicjatywy odnowione, w chórze zakon
nym został wystawiony ołtarzyk „Consolationis Beatae Virginis Mariae” oraz 
„magna candelabra”. Odnowiono także okna w prezbiterium. Następnie ołtarz, 
w polu którego znajdował się obraz przedstawiający św. Franciszka adorującego 
Matkę Boską, został przestawiony w nowe miejsce u wejścia do prezbiterium

r

i przekształcony, pozłocony i pomalowany na nowo oraz zadedykowany Świę
temu Ojcu Założycielowi Zakonu. Symetrycznie do niego, również pod łukiem 
tęczowym, stanął ołtarz Matki Boskiej. Kolejnym ołtarzem, jaki powstał z ini
cjatywy gwardiana, był nowy ołtarz św. Antoniego, w którym został umieszczony 
obraz św. Jana Nepomucena („adaptata et deaurata”). Stary ołtarz dedykowany 
św. Franciszkowi został przekształcony na retabulum pod wezwaniem św. Jana 
Kapistrana, z nowym obrazem tegoż świętego4. W latach następnych w tymże 
ołtarzu zostały umieszczone obrazy przedstawiające św. Bernardyna ze Sieny

3 W. M u r a w i e c ,  Kardell Cherubin Godfryd (1712-1761), [w:] Słownik polskich pisa
rzy franciszkańskich (bernardyni i franciszkanie śląscy, franciszkanie konwentualni, klaryski oraz 
zgromadzenia III Reguły), red. H . E . W y c z a w s k i ,  Warszawa 1981, s. 209-210.

4 Archiwum Prowincji Polskiej OO. Bernardynów w Krakowie (cyt. dalej APB), sygn. XI- 
V-a-2, s. 96.



i św. Szymona z Lipnicy, a w ołtarzu św. Antoniego pojawił się obraz tego 
świętego oraz św. Piotra Regalata. Prace trwały nadal przy prezbiterium, prócz 
wspomnianego wyżej cyborium pojawił się „in medio chori altare Crucifixum”, 
który został „splendide deauratum”. Ponadto, „altare in carceribus Christi Do
mini funditus de novo erectum, depictum, deauratum et varie exomatum”. Gwar
dian odnowił wejście do kościoła, okna w nawie, konfesjonały, „via crucis et 
imaginibus exomando”. Dzięki jego zapobiegliwości odnowiono w klasztorze 
infirmerię, lawaterz w zakrystii i w refektarzu (jak i sam refektarz), sprawione 
zostały nowe szaty liturgiczne, jak również „katalafk solemny duży z kolumnami 
wysokimi i osobami, w nim znajdują się fama i cheruby”5.

Po roku 1754 gwardian skupił się na pracach głównie w klasztorze. Jed
nak, w roku 1755 ołtarz św. Jana Kapistrana wzbogacił się o obraz św. Dydaka. 
Na obrazie Kapistrana pojawił się „pas srebrny, trepki, imię Jezus i gwiazdy, przy 
którym ołtarzu w złocistej ramie jest obraz Ś. Wincentego Ferrariusza”. W tym
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samym roku został wzniesiony „ołtarz nowy Sw. Anny z zasuwą Sw. Joachima, 
na górze obraz Św. Anioła Stróża, przy którym ołtarzu w złocistej ramie jest obraz 
Św. Tekli”. Gwardian zatroszczył się o „ławki nowe dębowe piękne z obydwóch 
stron przed Św. Franciszkiem i Św. Antonim”, a „stare srebrne połamane lichtarze 
de nowo przelane na krzyż wielki srebrny”. Ponadto została wykonana „sukienka 
srebrna do Ś. Jana Nepomucena [...] z koroną i gwiazdami pozłocistymi”6.

Prace przy wystroju zostały przerwane w roku 1757, wtenczas bowiem 
na dwa lata na funkcję gwardiana został wybrany o. Paschalis Jawecki. Jednak 
w roku 1759 o. Kardell ponownie został przełożonym i prace przy przekształ
caniu świątyni zostały wznowione7. Ołtarz główny oraz retabula św. Antoniego 
i św. Franciszka otrzymały „antepedia nova a sculptore excissa deargentari et de- 
aurari fecit”. Ołtarze św. Jana Kapistrana i św. Anny zostały pomalowane i poz
łocone, odnowiono posadzkę w całym kościele, a przede wszystkim wzniesiono 
nową ambonę „arte sculptorica”. Niestety, dalszy przekaz źródłowy jest niejed
noznaczny -  bowiem w kronice stwierdzono, że w miejscu, gdzie znajdowała się 
stara ambona, został wzniesiony „altare Crucifixi Domini” (o którym wiem, że 
miał się znajdować w chórze, przy cyborium), a w miejscu, gdzie miał znajdować 
się ołtarz Ukrzyżowania, został wzniesiony ołtarz „Misericordiae Beatissimae 
cum Sanctis Patronis Rocho et aliis”. W ołtarzu Ukrzyżowania powstała „tabe- 
latura nova, sculpturea arte excisa deargentata atque Crucifixus de novo deaura- 
tus”, Do ołtarza św. Jana Kapistrana sprawiono pozłocony obraz św. Andrzeja 
Avelliniego8.

5 Tamże, s. 97-98
6 Tamże, s. 99.
7 Tamże, s. 100.
* Tamże, s. 101.



W świetle przytoczonych archiwaliów należy stwierdzić, że interesujący 
nas projekt można zatem zinterpretować jako przeznaczony do pierwotnego 
ołtarza Ukrzyżowania, a następnie został wykorzystany do wzniesienia ołtarza 
św. Anny -  zapewne przy kontrakcie, jaki został wówczas spisany, nieznany sny
cerz lub stolarz miał go wykonać „według abrysu sobie podanego” (co jest jedną 
z najczęstszych fraz, jakie występują w zapisach umów). Fakt domniemanego 
powtórnego wykorzystania projektu potwierdza znaczenie, jakie przywiązywano 
do abrysów, jakie były w gestii zleceniodawców.

Mamy do czynienia z projektem, który raczej nie opiera się o wzorce rycin 
ornamentalnych. Dostępne i znane mi ryciny nie wykazują podobieństw. Trudno 
też powiązać go z jakimś konkretnym warsztatem snycerskim: jest to struktura 
dość plastyczna, dynamiczna, gdzie zastosowano między innymi rzadki motyw 
figurek puttów podtrzymujących belkowanie. Forma rzeźb, jaką możemy de fac
to domniemywać z rysunku, nie odznaczała się‘ żadnymi szczególnymi cechami.

Jeśli chodzi o sposób wykonania rysunku (nie oszukujmy się, poziom ar
tystyczny wykonania rysunku nie jest zbyt wysoki), to odbiega on od zacho
wanych XVIII-wiecznych projektów z terenu Krakowa (czy szerzej Małopolski). 
W odniesieniu do małej architektury ołtarzowej zachowało się ich stosunkowo 
niewiele. Jeśli pominiemy wybitne projekty, jakie przechowywane są w archi
wum paulińskim na Skałce, łączone z Antonio Solarim9, czy późne projekty 
autorstwa Sebastiana Sierakowskiego (znajdujące się obecnie w Bibliotece Ja
giellońskiej)10 -  to właściwie trudno wskazać prace, które mogłyby stanowić jakiś 
kontekst warsztatowy. Ewentualnie można ją  zestawiać z projektem znajdują
cym się w krakowskim archiwum reformackim (mam tu na myśli projekt łączo
ny z Michałem Dobkiem (vel Dobkowskim) na ołtarz główny którejś ze świątyń 
tego zakonu", czy projektem ambony do kaplicy św. Jana Kantego w Kętach12.

Można wszakże podjąć próbę wskazania domniemanego projektodawcy. 
Formy ołtarza mogą sugerować autorstwo ks. Pawła Giżyckiego SJ. Ta, być może 
zaskakująca atrybucja, ma wszakże pewne podstawy. Przede wszystkim należy 
pamiętać, że w połowie XVIII wieku Tarnów (jak i całe hrabstwo tarnowskie) 
należało do Sanguszków, a zarówno książę Paweł Karol, jak i jego żona Barbara,

9 J. L e p i a r c z y k ,  Wiadomości źródłowe do dziejów budowy i urządzenia barokowego ko
ścioła Na Skałce w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. 35, 1961, il. 22.

10 T e n ż e ,  Wczesna działalność architektoniczna Sebastiana Sierakowskiego. Projekty ba
rokowe (1769-1775), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki”, 
z. 9, 1971, s. 199-224.

11 A. B ł a c h u t ,  Plany kościołów i klasztorów reformackich z XVII i XVIII wieku w Ar
chiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, „Studia Franciszkańskie”, t. 3, 1988, 
s. 178.

12 A. B e 11 e j , Zbiór augsburskich rycin ornamentalnych, Kraków 2002, s. 37.



byli hojnymi opiekunami tarnowskich świątyń. W roku 1750 ks. Paweł Giżycki 
SJ na żądanie Barbary z Duniów Sanguszkowej przygotowywał dekoracje z oka
zji pogrzebu jej małżonka. Bogata korespondencja pomiędzy zakonnikiem a zle- 
ceniodawczynią zawiera jeden passus, który wydaje się być interesujący w kon
tekście omawianego ołtarza. We wrześniu 1750 Giżycki wraz z projektami cas- 
trum przesłał Sanguszkowej do wykorzystania „stare tarnowskich ołtarzów abry- 
sy”13. Być może chodziło tu i o ten omawiany projekt.

Porównanie projektu z zachowanymi innymi projektami retabulów wyko
nanych przez Giżyckiego (tzn. projektem na ołtarz św. Stanisława Kostki w koś
ciele św. Jana w Jarosławiu, abrysami ołtarzy bocznych dla kościoła Franciszka
nów w Krzemieńcu [il. 4], ołtarza-ikonostasu dla cerkwi bazyliańskiej w Podhor-

4. Projekty ołtarzy dla kościoła 5. Projekt ołtarza -  ikonostasu dla cerkwi
Franciszkanów w Krzemieńcu. Bazylianów w Podhorcach-Pleśnisku.

W zbiorach Zakładu Narodowego im. W zbiorach Zakładu Narodowego
Ossolińskich we Wrocławiu im. Ossolińskich we Wrocławiu

l ł Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział na Wawelu, Archiwum Sanguszkowskie, teka 
261, plik 8, list Pawła Giżyckiego do Barbary Sanguszkowej z 3 IX 1750; A. B et 1 e j , Paweł Gi
życki SJ architekt polski XVIII wieku, Kraków 2003, s. 51.



cach-Pleśnisku14) do pewnego stopnia może potwierdzać tę hipotezę. Zwłaszcza 
ten [il. 5] ostatni zdaje się być bliski pracy tarnowskiej -  zarówno jeśli chodzi 
o sposób Wykonania projektu (z śmiesznymi Wrysowywanymi stopkami Wska
zującymi na umieszczenie posągów), jak i rozwiązania formalne: wspomniane 
„podwieszone” u belkowania aniołki, ornamentykę czy detal w postaci dominu
jącego na osi struktury kartusza (będącego swego rodzaju sygnaturą projektów 
Giżyckiego, jeśli chodzi o architekturę w małej skali). Oczywiście, widoczne są 
także różnice. Trudno rozstrzygać, czy jest to własnoręczna praca jezuity. Raczej 
nie, należy jednak pamiętać o praktyce powstawania projektów: nierzadko pier
wotne szkice (może owe „stare abrysy”) były dopracowywane i opracowywane na 
miejscu czy przez innych wykonawców. Znany jest wszak ujawniony niedawno 
projekt blachy kartuszowej z portretem Józefa Potockiego, która zdobiła trumnę 
tegoż podczas pogrzebu w kolegiacie stanisławowskiej w roku 175115. Projekt 
dekoracji całego castrum był Giżyckiego, ale ten konkretny projekt z pewnością 
został wykonany przez złotnika.

Na zakończenie niniejszego komunikatu warto jeszcze umiejscowić fabry
kę tarnowską w nieco szerszym kontekście artystycznym. Na początku lat czter
dziestych XVIII wieku w kościele bernardyńskim we Lwowie powstał zespół 
ołtarzy tworzących parateatralną, scenograficzną kompozycję, która stała się swe
go rodzaju wyróżnikiem wystrojów świątyń tego zakonu. Niedługo potem bo
wiem -  powstał zakomponowany identycznie zespół w Józefowie nad Wisłą 
(z fundacji Józefa Potockiego, przed rokiem 1751, swego czasu łączony z osobą 
autora lwowskiego kompleksu -  Tomasza Huttera16), następnie w Leszniowie 
(1754, łączone -  choć chyba bezpodstawnie -  z Antonim Osińskim17), w Zbarażu

14 Tamże, s. 112-113, 131-136; B. W o ź n i c k i , Ikonostas w cerh \i Bazylianów w Pod- 
horcach, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 2, red. J. K. O s t r o w s k i ,  Kraków 2006, s. 375-379.

15 Na zw rócenie uw agę na ten projekt dziękuję Panu D ariuszow i N ow ackiem u, który przy
gotow uje opracow anie na ten tem at. Por. K. G u t o w s k a - D u d e k ,  Rysunki z wilanowskiej ko
lekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej, t. 4 , Anonimy oraz suplement, W arszaw a 2004, 
s. 191, poz. 1918, oraz A. B e 11 e j  , Paweł Giżycki...y s. 125-127; te n ż e , Uwagi na temat deko
racji funeralnych i okazjonalnych ks. Pawła Giżyckiego SJ, „Przegląd W schodni” , 4(28), 2001, 
s. 983-1000; Castrum doloris Józefa Potockiego, [w:] MaTepiajiH Mi>KHapo^HOi HayKOBO- 
npaKTHHHoi KOH(J)epeHuii „OraHHCJiaBiBCbKa KOJieriaTa: mók MHHyjiHM i Mafi6yTHiM” ( jxo 300-piHHR 
noSyaoBH.* 1703-2003, łBaHO-OpamdBCbK 2003, s. 29-32.

16 J. S i t o ,  Thomas Hutter (1696-1745) rzeźbiarz późnego baroku, Warszawa-Przemyśl 
2001, s. 38-56; zob. także A. B e t l e j ,  [w:] Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach 
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kościoły i klasztory dawnego województwa ruskiego, t. 20, 
Kościoły i klasztory Lwowa (cz. 2), red. J. K. O s t r o w s k i ,  Kraków 2012, s. 62-63

17 Z. H o r n u n g ,  Antoni Osiński, najwybitniejszy rzeźbiarz lwowski XVIII stulecia, Lwów 
1935, s. 44, 53; por. A. B e t l e j ,  Z. P r ó s z y ń s k a ,  Osiński Antoni, [w:] Słownik artystów pol
skich w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 6, Warsza
wa 1998, s. 324.



(1757-1761, dzieło Antoniego Osińskiego Wraz z Warsztatem18), W kościele kra
kowskim (W latach 1757-1758, Wykonane przez stolarza Krzysztofa Ługowskiego 
oraz snycerzy Wojciecha Rojowskiego i Antoniego Gegenbaura19), w Opatow
ie (1765-1766, praca Macieja Polejowskiego20) oraz w dalekim Zasławiu na 
Wołyniu (1768-1774, kolejne dzieło Macieja Polejowskiego21).

W świetle przedstawionych materiałów powyższe zestawienie można 
uzupełnić o wystrój kościoła bernardyńskiego w Tarnowie (il. 1). Niestety, jak 
w większości przypadków w sztuce polskiej, jego istnienie znane jest wyłącznie 
dzięki archiwaliom, a jedynym świadectwem jest zachowany projekt....

Old designs of altars for Tarnów

Summary

The article discusses unknown project for altar in former Franciscan (so 
called Bemardines’) church in Tarnów, as well as unpublished archival sources 
on the creation of interior of the church in 18th century. Analysis of the drawing 
of the Altar of the Crucifixion (dated 1755) shows that perhaps we have to deal 
with the design by Paweł Giżycki, well-known Jesuits’ architect, who had been 
working for aristocratic patrons of the monastery in Tarnów (Sanguszko Family, 
especially Barbara z Duninów Sanguszkowa). Archival sources show that the al
tars in Tamow was probably another example of a complex arrangement, known 
from other churches of this Order, created mainly in the second half of 18th Cen
tury (e.g. in Lwów, Opatów, Kraków).

18 Z. H o r n u n g , dz. cyt., s. 41-44 (autor monografii snycerza wszakże nie odnotował po
dobieństwa między kompozycją retabulów we Lwowie i w Zbarażu); por. A. B e t l e j ,  Specyfika i 
stan badań w dniu dzisiejszym nad sztuką sakralną na południowo-wschodnich kresach Rzeczypo
spolitej. Uwagi na przykładzie wybranych świątyń bernardyńskich, [w:] Zabytki sztuki polskiej na 
dawnych kresach wschodnich. Materiały z  konferencji „Dzień dzisiejszy dawnej sztuki polskiej na 
Wschodzie ”, Warszawa 12 grudnia 1994 r., Warszawa 1997, s. 52.

19 Na temat zob. J. S i t o , Warsztat rzeźbiarski Tomasza Huttera. Zagadnienie rozwoju i pro
mieniowania, [w:] Sztuka kresów wschodnich, [t. 1], red J. K . O s t r o w s k i ,  Kraków 1994, s. 113, 
119, przyp. 47 ; t e n ż e , Plastik und Austattung in Spatbarockraumkonzeptionen. Bemerkungen zu 
einer Gruppe der barocken Perspektivaltare, [w:] Gartenskulptur, Plastik im Kontext der Architek
tur, red. K. K a l i n o w s k i ,  Poznań 1999. O udziale Gegenbaura świadczy zachowany w APB, 
sygn. I-a-2, s. 189, kontrakt na „wyrobienie osób do wielkiego ołtarza” z 19 listopada 1758 roku.

20 A. B e 11 e j , Polejowski Maciej, [w:] Słownik artystów polskich i w Polsce działających 
(zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 7, Warszawa 2003, s. 375.

21 T e n ż e ,  Kościół OO. Bernardynów w Zasławiu. Źródła archiwalne do dziejów wystroju 
późnobarokowego, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 57, 1995, s. 353-363.


