
Przeworski snycerz
Antoni Rarogiewicz (1858-1925) -
zarys twórczości1

modus
prace z historii sztuki
xvii, 2017

W 2015 r. Przeworsk świętował 550-lecie sprowadzenia do miasta zakonu bernar- AGATA dworzak
dynów. Pośród licznych uroczystości zorganizowanych w ciągu roku znalazła się
także konferencja naukowa poświęcona historii, kulturze i sztuce przeworskich
zakonników2, która stała się okazją do podjęcia tematyki modernizacji wyposażenia
kościoła pod koniec XIX w. Wielki ołtarz kościoła Bernardynów przeworskich nie
budził dotychczas szczególnego zainteresowania historyków sztuki. Choć sama
nastawa powszechnie uznawana jest za capolavoro wziętego przeworskiego snyce-
rza Antoniego Rarogiewicza, także i jego postać nie doczekała się kompleksowego
opracowania, a podstawowym źródłem pozostaje krótka notka w Słowniku Artystów
Polskich3 - w świetle nowych badań archiwalnych podane w niej datowania części
prac wymagają weryfikacji. Ponadto prace snycerza z terenu dawnego wojewódz-
twa ruskiego wymieniane są w Materiałach do dziejów sztuki sakralnej4. Nastawa
bernardyńska stanowić będzie w niniejszym szkicu punkt wyjścia dla prezentacji
sylwetki tego artysty, który związał się na dłuższy czas z przeworskim konwentem,
wykonując dla niego także inne liczne prace przez okres kolejnych 10 lat.

Nie wiadomo, gdzie kształcił się Antoni Rarogiewicz (1858-1925), pochodzący
z mieszczańskiej rodziny przeworskiej o długich tradycjach rzemieślniczych, ale

1 Zasadnicza część niniejszego tekstu została wygłoszona na konferencji 550 lat obecności 00. Ber-
nardynów w Przeworsku (1465-2015), która odbyła się w Przeworsku 30.05.2015. Chciałam w tym
miejscu serdecznie podziękować pani Małgorzacie Wołoszyn za okazaną pomoc, serdeczność
i podzielenie się swoją wiedzą na temat Antoniego Rarogiewicza i udostępnienie materiałów
po artyście podarowanych do Muzeum w Przeworsku przez Jana Burnata.

2 Materiały z sesji zob. 550 lat obecności 00. Bernardynów w Przeworsku (1465-2015), red. M.R. Gę-
śla OFM, A.K. Sitnik OFM, Przeworsk 2015.

3 J. Hubner-Wojciechowska, J. Birulow, Rarogiewicz, Antoni, w: Słownik Artystów Polskich, t. 8,
Warszawa 2007, s. 228.

4 Rarogiewicz Antoni, w: Słownik artystów, rzemieślników, firm budowlanych etc., Materiały do
dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. J.K. Ostrowski,
cz. 1: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 23, Kraków 2015,
s. 235 (z podaną błędną datą śmierci).
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1. Antoni Rarogiewicz
w pracowni, fotografia,
sygn. MP-F-8765.
Rep. Agata Dworzak

2. Wizytówka pracowni
stolarsko-rzeźbiarskiej
Antoniego Rarogiewicza
w Przeworsku,
MP-DA-1235/3.
Fot. Agata Dworzak

o profilu pozaartystycznym - tka-
ckim i szewskim5. Jego warsztat
stolarsko-snycerski, w którym zo-
stał uwieczniony wraz z pomocni-
kami na zachowanej w zbiorach
rodzinnych fotografii6 (ii. 1-2),
mieścił się przy ul. Juliusza Sło-
wackiego 3117. Antoni, pierwszy
z prawej, trzymający niczym atry-
but zapewne szkic przygotowaw-
czy, nadzoruje prace swych cze-
ladników. Na pierwszym planie
widać figurę św. Rocha oraz dwa
kapitele kompozytowe, na stole
ustawiono mniejsze rzeźby przed-
stawiające św. Józefa oraz Matkę
Boską, zaś jedyny znany z na-
zwiska współpracownik - Stefan
Mucha - wsparty jest na kolejnej
kompozytowej głowicy. Interesu-
jące jest szczególnie tło zdjęcia,
gdzie na ścianie zawieszone zosta-
ły liczne elementy ornamentalne:
znaczących rozmiarów małżowi-
nowe ucho ołtarzowe (o stylizacji
zbliżonej do projektów autorstwa

Johanna Georga Erasmusa), rocailleowa obudowa na zegar ścienny i rama lustra,
a także pojedyncze aplikacje małżowinowe i groteskowa maska przygotowana do
wypełnienia płyciny. Na ile pozwala to stwierdzić jakość zdjęcia, wszystkie elementy
wyróżniają się dokładnością i biegłością w opracowaniu detali, wystawiając dobre
świadectwo warsztatowi Rarogiewicza. Wnoszą także nieco informacji na temat stylu
rzeźb powstałych w jego pracowni, o wysmukłych proporcjach i lejących szatach.

Niejasne stosunki łączyły snycerza z Cechem kowalskim, ślusarskim, stolarskim
i murarskim w Przeworsku. Zachowane księgi cechowe wzmiankują go zaledwie
trzykrotnie - w latach 1909-1912 zatrudniał w swoim warsztacie czeladnika cechowe-
go Tadeusza Pieczonkę (otrzymującego od majstra utrzymanie i zakwaterowanie)8,
w 1913 r. opłacił zaległą (za 1912 r.) składkę w wysokości 20 koron oraz składkę za

5 M. Wołoszyn, Korzenie tradycji rodzinnej - przeworskie rody mieszczańskie w XVIII-XX w., Prze-
worsk 2008, s. 12.

6 Muzeum w Przeworsku (dalej: MP), zesp. Fotografie, sygn. 8765, trzeci z prawej to Stefan Mucha,
z tyłu ołówkiem „warsztat na ul. Ogrodowej”. Mucha był członkiem komitet organizacyjnego,
który doprowadził do powołania przeworskiej „Gwiazdy”, zob. J. Krogulecki, Towarzystwo miesz-
czan chrześcijańskich „Gwiazda” w Przeworsku 1892-1926 z krótkim szkicem dziejów Przeworska
z okazji uroczystości obchodów 35-lecia istnienia Towarzystwa, Tarnów 1926, s. 9.

7 M. Wołoszyn, Znaniprzeworszczanie: Antoni Rarogiewicz (1858-1925),„Wiadomości Samorządowe
Przeworska”, 2/81,2011, s. 11.

8 MP-zesp. Dary (dalej cyt. DA) sygn. 221, „Księga pomocników 1908”, wpis nr 36; MP-DA-218,
„Księga uczniów cechu kowali, ślusarzy i stolarzy”, wpis nr 66. Pieczonka, rodowity przewor-
szczanin, mając 18 lat został przyjęty na naukę u Rarogiewicza 19.03.1909, a wyzwolony 19.03.1912.
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1913 r.9 (zapewne za przyjętego czeladnika), natomiast
13 stycznia 1918 r. jednocześnie dokonał wpisu i wypi-
su z cechu (wpłacając przepisowe 16 koron)10. O wiele
bardziej aktywny był na polu samorządowym, od 1894 r.
wielokrotnie pełniąc funkcję radnego miasta Przewor-
ska11. Warto wspomnieć, że także ojciec Antoniego,
Marcin, wchodził w skład rady miejskiej w kadencji
1867/186812.

Jednak podstawowym polem działalności społecznej
Rarogiewicza (poza rzemiosłem) była „Gwiazda Prze-
worska. Stowarzyszenie mieszczan chrześcijańskich
pod opieką św. Józefa”, której statut został zatwierdzo-
ny 13 listopada 1892 r. Organizacja była jedną z pierw-
szych tego typu, licznie powstających na terenie Gali-
cji. W momencie zatwierdzenia statutu przeworskiego
„oddziału” działała już najstarsza „Gwiazda” lwowska
oraz towarzystwa pod wspólnym szyldem w większych
miastach: Przemyślu, Rzeszowie, Tarnowie i Jarosławiu.
„Gwiazda” zrzeszała głównie rzemieślników, za cel mając „kształcenie się w po-
żytecznych wiadomościach i rozwój życia towarzyskiego”13. Z chwilą powołania
Stowarzyszenia Antonii Rarogiewicz wszedł w skład Zarządu (tzw. Wydziału)
i objął funkcję skarbnika, którą pełnił nieprzerwanie do 1910 r., kiedy został obrany
wiceprezesem. W 1917 r. przejął natomiast prezesostwo po zmarłym Władysła-
wie Baumanie i funkcję tę sprawował do 1922 r., gdy ze względów zdrowotnych
musiał ustąpić. Niedługo przed śmiercią został także Członkiem Honorowym
Towarzystwa14.

W ramach działalności na rzecz „Gwiazdy” Rarogiewicz od 1900 r. wykony-
wał dekorację sali dla nowej siedziby, którą stała się nowo zakupiona kamienica,
tzw. Baumanówka. Ponieważ stan budynku wymuszał remont i adaptację na potrze-
by Stowarzyszenia, swoje usługi ochoczo ofiarowali wszyscy członkowie15. Niestety,
z owego wystroju nie przetrwał żaden element, a z zachowanych dzisiaj świe-
ckich dzieł Rarogiewicza znane jest jedynie godło przechowywane w przeworskim
Muzeum16 (il. 3).

3. Antoni Rarogiewicz,
godło państwowe,
sygn. MP-H-397.
Fot. Agata Dworzak

9 MP-DA-217, „Księga przychodów i rozchodów w roku 1908”, s. 29.
10 Ibidem, s. 49.
11 MP-DA-61, „Księga projektów rady miejskiej 1892-1899”, s. 72, 80, 84, 89-90, 99,102 (podpis

snycerza), 112,117,121,127,129-130,214,216,220,222,231-232,242,244,246-247,271,274,276-280,
284-285, 287-288, 295-296. Na marginesie można wspomnieć, że Rarogiewicz podchodził do
swych obowiązków jako radnego raczej swobodnie, często się spóźniał na posiedzenia lub też
nie pojawiał w ogóle, nie przedstawiając pisemnego usprawiedliwienia (s. 130). Kilkakrotnie był
też wybierany do specjalnych komisji nadzorujących z ramienia rady miejskiej prace o charak-
terze budowlano-remontowym. MP-DA-62, „Księga projektów rady miejskiej 1900-1908”, s. 1,
2,8 (Rarogiewicz wnosi prośbę do rady o miesięczny urlop z powodu wyjazdu z Przeworska),
18, 20-23, 26, 28,36, 41, 46, 53, 55-56.

12 S. Kozak, Mieszkańcy Przeworska w latach 1867-1914, Przeworsk 2010, s. 57.
13 Statut „Gwiazdy Przeworskiej”. Stowarzyszenia mieszczan chrześcijańskich pod opieką św. Józefa,

Przeworsk-Jarosław 1905, s. 3.
14 J. Krogulecki, Towarzystwo mieszczan chrześcijańskich, s. 10,15-16,19.
15 Ibidem, s. 12.
16 MP, zesp. Historia, sygn. 397, drewniane godło, wyk. A. Rarogiewicz.
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4. Antoni Rarogiewicz,
ołtarz pw. św. Antoniego
Padewskiego, kościół Ber-
nardynów, Przeworsk.
Fot. Agata Dworzak

Jak się wydaje, pierwszym zleceniem Rarogiewicza dla
bernardynów przeworskich był ołtarz pw. św. Antoniego
Padewskiego, fundowany na jubileusz w 1894 r.17 Nieco
później, bo w lutym 1898 r., Rarogiewicz zakontraktował
się na wystawienie stalli w prezbiterium (wypłata 554 fi.)18,
jednak realizacja musiała się przeciągnąć, skoro wypłaty na
poczet zamówienia datowane są jeszcze na 1905 r.19

Według regestrów percepty i ekspensy przeworskiego
klasztoru, prace nad ołtarzem głównym Antoni Rarogie-
wicz rozpoczął 12 marca 1899 r. otrzymując a conto 500 flo-
renów20, a do września pobierając w sumie kolejnych 90021.
Rok później, jesienią, odnotowano z kolei „za wielki ołtarz
[aż] 3.870 fl.”22. Nastawa musiała być ukończona w styczniu
1901 r., bowiem zapisano wypłatę 750 fl. „resztującej kwoty
za wielki ołtarz”, zaś w poprzedzającym miesiącu odnoto-
wano wydatki na kwiaty, ozdoby i „upiększenie” ołtarza na
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Marii23. Tym samym
Rarogiewicz rozpoczął prace nad kolejnymi elementami
wyposażenia świątyni. Już w sierpniu wybrał 100 fl. a conto

balasów (przed ołtarz główny), które płacone były jeszcze w maju roku następnego
(100 fl.)24. W latach 1902-1905 otrzymywał wysokie sumy pieniędzy m.in. na „biuro”
i krzyże, a także bliżej nieokreślone „różne” prace25. W1906 r. ponownie pracował
przy wielkim ołtarzu, pobierając 170 koron za złocenie, natomiast trzy lata później
odrestaurował dwa ołtarze boczne: Jezusa Ukrzyżowanego oraz św. Franciszka
(suma 1770,12 koron)26. Najpewniej także dla niego przeznaczona była wypłata 100
koron za odnowienie ołtarza św. Józefa27.

Powstały w pracowni Rarogiewicza ołtarz pw. św. Antoniego Padewskiego (ił. 4)
prezentuje raczej skromne, stylizowane na późnoosiemnastowieczne formy, z płaską
artykulacją spinającą kompozycję nastawy. Elementem zdecydowanie wyróżniają-
cym się na jej tle jest dekoracja ornamentalna, w szczególności niezwykle bogate
i rozbudowane rocaillebwe zwieńczenie pola obrazowego oraz konsole z tegoż,
umieszczone na linii podpór. Ich szczegółowe opracowanie dowodzi doskonałego

17 J. Hiibner-Wojciechowska, J. Birulow, Rarogiewicz, Antoni, s. 288, datowanie za: online: <http://
www.przeworsk.bernardyni.pl/zwan.php> (stan na: 2.11.2017), w Archiwum Prowincji Bernar-
dynów w Krakowie (dalej: APBKr.); nie zachowały się niestety dokumenty dotyczące remontów
czy wyposażenia kościoła sprzed 1896 r.

18 APBKr, sygn. DC-19, „Przychody i rozchody na restaurację kościoła i klasztoru 00. Bernardynów
w Przeworsku”, s. 7.

19 Ibidem, s. 71.
20 Ibidem, s. 25. W świetle zapisów archiwalnych dezaktualizuje się informacja podana w Słowniku

Artystów Polskich (J. Hubner-Wojciechowska, J. Birulow, Rarogiewicz, Antoni, s. 228), jakoby
Rarogiewicz wykonywał ołtarz bernardyński już w latach osiemdziesiątych XIX w.

21 APBKr, sygn. DC-19, s. 29,31,33. Rarogiewicz otrzymał wypłaty 12.03.1899 (350 fl.), w czerwcu
50 fl., w lipcu 200 fl., w sierpniu dwukrotnie po 100 fl., kolejne 100 fl. we wrześniu.

22 Ibidem, s. 39.
23 Ibidem, s. 41.
24 Ibidem, s. 49,55.
25 Ibidem, s. 59, 61, 63, 69.
26 Ibidem, s. 75,77.
27 Ibidem, s. 77.
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5. Stalle w prezbiterium,
kościół Bernardynów, Prze-
worsk. Fot. Agata Dworzak

6. Antoni Rarogiewicz,
ołtarz główny, kościół Ber-
nardynów, Przeworsk.
Fot. Agata Dworzak

opanowania warsztatu snycerskiego przez Rarogiewicza
i dużej łatwości w kształtowaniu form dekoracyjnych.
Dobre poznanie nowożytnej stylistyki ornamentalnej
widoczne jest także w stallach bernardyńskich (ii. 5),
które zostały zakomponowane jako uzupełnienie za-
chowanych partii siedemnastowiecznych. Co ciekawe,
Rarogiewicz nie zdecydował się na zupełne zespolenie
obu fragmentów, a wyraźnie zróżnicował wygląd/orm,
pozostawiając polichromowaną nowożytną część wy-
eksponowaną na tle własnej, jednobarwnej kompozy-
cji. Przy zachowaniu ogólnej artykulacji płycinami na
zapieckach, wprowadził dekorację rocailleową zamiast
małżowinowo-chrząstkowej dekorującej oryginalne
elementy.

Próbując określić zakres „restauracji” ołtarzy bocz-
nych przez snycerza, z całą pewnością należy odnieść je
do wykonania nowych ram do obrazów, które wykazują
charakterystyczne dla jego warsztatu formy postrzę-
pionego, bardzo ażurowego rocaillea z grzebieniami-
-językami. Predylekcja do ornamentyki rokokowej
widoczna jest także w ołtarzu głównym (ii. 6), jednak
kwestią sporną pozostaje, na ile obecna nastawa jest w całości dziełem warsztatu
Rarogiewicza, a w jakim stopniu może być nastawą starszą, gruntownie przez niego
odnowioną.

Jak się wydaje, większość przesłanek przemawia za uznaniem ołtarza za pracę
Rarogiewicza. W jednym z inwentarzy kościelnych wprost stwierdza się, że „altare
majus ligneum novum extructum”28, co mogą sugerować także stosunkowo wysokie
wypłaty dla snycerza na poczet tegoż zlecenia. Co ważniejsze jednak, sama struktura
wykazuje pewną niejednorodność stylistyczną i niekonsekwencję. Zdynamizowany
poprzez ukośne dostawienie podpór rzut retabulum zestawiony jest z bardzo statyczną

28 APBKr, sygn. IX-i8, „Irwentarium conventus Przeworscens[is] PP. Bernardinor[um]”, s. 2.
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7. Antoni Rarogiewicz,
fragment belkowania
ołtarza głównego, kościół
Bernardynów, Przeworsk.
Fot. Agata Dworzak

giewicza. W partii belkowania bernardyńskie-
go ołtarza doszukać się można także aplikacji
ornamentalnych powtarzających niewielkie,
akantowe elementy z farnego retabulum.

Dla fary przeworskiej Antoni Rarogiewicz
wykonał dwa przytęczowe ołtarze boczne pw.
Najświętszego Serca Jezusa i Matki Boskiej31 (il.

9-10). Jak się wydaje, starał się dostosować ich
kompozycję do głównej nastawy, wykorzystując
po raz kolejny dynamiczny rzut z ukośnie od-
stawionymi kolumnami. Plejada zastosowanej

ornamentyki jest tutaj większa, nie brak w nastawach niewielkich aplikacji suchego
akantu, wyeksponowanych na cokołach i konsolach wolutowych motywów cęgowych
wstęgi regencyjnej (nawiązujących najwyraźniej do dekoracji stalli w prezbiterium),

częścią środkową z trójkątnym przyczółkiem
i stylizowaną ramą pola głównego. Umieszcze-
nie w partiach konstrukcyjnych ornamentu,
który z oddali przypomina małżowinowo-
-chrząstowy, jednak w istocie wykonany jest
z karbowanych „rogalików” układających się
w serpentynę, dodatkowo owiniętych liśćmi
(il. 7), wyklucza nowożytną genezę ołtarza. War-
to natomiast podkreślić zależności kompozy-
cyjne, jakie łączą nastawę z głównym ołtarzem
w farze przeworskiej, bowiem dzieło Rarogie-
wicza bezpośrednio odwołuje się do tej pracy.

Ołtarz w byłym kościele Bożogrobców
(il. 8) był przez Jakuba Sitę łączony z enigma-
tycznym snycerzem i wójtem przeworskim
Pomarańskim29, później został jednak przeko-
nująco atrybuowany Jerzemu Hankisowi przez
Tomasza Pasteczkę i datowany na 1715 r.30
W ślad za retabulum z fary Rarogiewicz powtó-
rzył ogólne rozplanowanie kompozycji, jednak
z o wiele skromniejszą artykulacją, a także całe
zwieńczenie z płaskorzeźbioną sceną pośrod-
ku. Inna jest oczywiście ornamentyka obu
struktur - Hankisowska operuje suchym, cha-
rakterystycznym dla warsztatu tego rzeźbiarza
akantem, a małżowinowo-rocailleowa u Raro-

8. Jerzy Hankis?, ołtarz
główny, kościół farny, Prze-
worsk. Fot. Agata Dworzak

29 J. Sito, Thomas Hutter rzeźbiarz późnego baroku, Warszawa-Przemyśl 2002, s. 195.
30 T. Pasteczka,„Jerzy Hankis snycerz krakowski”, praca magisterska napisana w Instytucie Historii

Sztuki UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana K. Ostrowskiego, Kraków 2005, mps w IHS UJ.
Pasteczka tłumaczył niejednorodność dekoracji rzeźbiarskiej zwieńczenia i dolnej kondygnacji
śmiercią Hankisa w 1715 r., która poprzedziła całkowite wykończenie ołtarza przeworskiego.
Ze snycerzem tym połączył także ambonę w farze przeworskiej.

31 J. Hubner-Wojciechowska, J. Birulow, Rarogiewicz, Antoni, s. 228. Autorzy noty podają, że ołtarze
powstały w 1883 r.
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kampanul na pilastrach i oczywiście rocailleu. Prawdopodobnie warsztat Rarogiewicza

□

9. Antoni Rarogiewicz,
ołtarz przytęczowy pw. Mat-
ki Boskiej, kościół farny.
Fot. Agata Dworzak

10. Antoni Rarogiewicz,
ołtarz przytęczowy pw.
Najświętszego Serca Jezusa,
kościół farny. Fot. Agata
Dworzak

11. Antoni Rarogiewicz,
rzeźba Najświętszego Serca
Chrystusa z ołtarza przytę-
czowego pw. Najświętszego
Serca Jezusa, kościół farny.
Fot. Agata Dworzak

12. Antoni Rarogiewicz,
rzeźba Najświętszego
Serca Chrystusa,
Muzeum w Przeworsku.
Fot. Agata Dworzak

odpowiadał także za wykonanie okazałej, ornamentalnej dekoracji łuku tęczowego,
w której pomiędzy rocailleami wplecione są arma christi i symbole testamentowe.

W ołtarzu pw. Najświętszego Serca Jezusa, powstałym wg Słownika Artystów
Polskich w 1883 r., umieszczona jest w polu głównym figura Chrystusa (ił. 11), która
stanowi pierwowzór dla rzeźby, jaką Antoni Rarogiewicz wystawił w 1894 r. na Po-
wszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie, a która przyniosła mu wówczas srebrny
medal w kategorii snycerskiej32 (ił. 12).

32 MP-H-309, Medal „Powszechna Wystawa Krakowa” 1894; „Dyplom Antoniego Rarogiewicza
z Powszechnej Wystawy Krajowej 1984”; MP-1235/2,„Książeczka wstępu Antoniego Rarogiewicza
na Powszechną Wystawę Krajową 1894”. Zob. też M. Wołoszyn, Korzenie tradycji rodzinnej, s. 12.
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13. Antoni Rarogiewicz,
Krucyfiks, sygn. M-PH-387.
Fot. Agata Dworzak

Obie figury ukazane są w kontrapoście, w długich, spływających do
stóp szatach. Wykonane zostały z drewna pokrytego płótnem z zapra-
wą, w której odciśnięto polichromowane dekoracje. Rzeźby nieco różnią
się proporcjami, Chrystus z fary jest nieco przysadzisty, podczas gdy
rzeźba z Wystawy Krajowej bardziej smukła, a jej twarz i szyja potrakto-
wane są z większą dozą ascetyzmu. Niemal identyczne jest drapowanie
szat i płaszcza obu postaci, a także dekorujące je motywy ornamentalne
(zarówno wielkoraportowe motywy płaszcza, jak i „kameryzowane”
galony). Prawdopodobnie także kolorystyka obu mogła być zbliżona.
Obecnie po konserwacji rzeźba z kościoła farnego jest w większości
pozłocona, podczas gdy Chrystus z Muzeum Przeworskiego oddziałuje
na widza paletą kolorów i złoceń. Warto podkreślić doskonałą technikę
zdobniczą, jaką ujawnia rzeźba z Wystawy Krajowej, niezwykle precy-
zyjne wykonanie rytych w zaprawie dekoracji, zróżnicowanie wzorów
i kolorystyki płaszcza oraz tuniki, a także umiejętne skontrastowanie
powierzchni ornamentalnych z gładkimi partiami.

W obu dziełach Rarogiewicz odwoływał się do najlepszych tradycji sakralnej
sztuki niemieckiej tego czasu, w szczególności bawarskiej i tyrolskiej, by wskazać
tylko analogiczne przedstawienia z katedry przemyskiej (figura sprowadzona z Ty-
rolu przed 1900 r. z fundacji infułata Teofila Łękawskiego33) czy też z kościółka
w Łodygowicach (wyk. w Monachium w 1900 r.34).

Zamówienie od przeworskich bernardynów zaowocowało dłuższą współpracą
snycerza z tym zakonem. W1898 r. restaurował ołtarz Matki Boskiej Rzeszowskiej
autorstwa Thomasa Huttera35, następnie w latach 1904-1905 gruntownie odnowił
i, jak się wydaje, w znaczącym stopniu zrekonstruował stalle zakonne w kościele
Bernardynów lwowskich36. Odnotowano, że wówczas „wszystkie przy restauracji
nieużytkowane szczegóły” z owych stalli odesłano do pracowni Rarogiewieża z prze-
znaczeniem na „trzy stylowe siedzenia” dla Muzeum Przemysłowego we Lwowie37.
Ok. 1904 r. wykonał także ozdobną ramę dla kopii cudownego obrazu Matki Boskiej
do kościoła Bernardynów w Brzeżanach38. W 1909 r. dokonał z kolei restauracji
i odnowienia ołtarza Matki Boskiej w Leżajsku - najpewniej wykonał neorokokową
ramę dla cudownego obrazu oraz wymienił część ornamentyki ołtarza. Z Leżaj-
skiem łączy się także zachowany w Muzeum Przeworskim krucyfiks39 (ił. 13), który
zapewne stał się modelem dla wykonania niewielkich pasyjek do ołtarzy bocznych.

Na terenie powiatu rzeszowskiego znajduje się jeszcze kilka dzieł powstałych
w pracowni Rarogiewicza. Dobrze znane są dwa ołtarze przytęczowe z kościoła

33 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Seria Nowa, 1.10: Miasto Przemyśl, cz. 1: Zespoły sakralne, oprać.
P. Krasny, J. Sito, Warszawa 2000, s. 11.

34 Zob. online: <http://jacekkachel.blogspot.com/search/label/%C5%81ODYGOWICE> (stan na:
2.11.2017).

35 J. Hubner-Wojciechowska, J. Birulow, Rarogiewicz, Antoni, s. 228.
36 A. Betlej, Kościółp.w. Św. Andrzeja i klasztor 00. Bernardynów, w: Materiały do dziejów sztuki

sakralnej, t. 20, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2012, s. 27,45,60.
37 Ibidem, s. 27.
38 A. Betlej, Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Brzeżanach, w: Materiały do dziejów sztuki

sakralnej, 1.15, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2007, s. 132. Tu błędnie podano imię snycerza, nie-
występujące w dokumentach brzeżańskich, opierając się na opracowaniu kościoła w Kamionce
Strumiłło wej.

39 MP-H-387, Krucyfiks, wyk. A. Rarogiewicz.
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w Żołyni40 o dekoracyjnych, neogotyckich formach.
Ponadto ostatnio Marta Nikiel zidentyfikowała jeszcze
dwie prace snycerza: w 1903 r. wykonał neorenesanso-
wy ołtarz boczny pw. Objawienia Serca Jezusa do koś-
cioła w Głogowie, natomiast ok. 1901 r. odnowił ołtarz
przytęczowy w kościele Dominikanów w Borku Starym
(usuwając oryginalną polichromię i zastępując ją flan-
drowaniem)41. Choć w przypadku kościoła w Głogowie
archiwalnie powiązana z Rarogiewiczem jest tylko jed-
na nastawa42, to należy z nim łączyć także analogiczny
ołtarz pw. Matki Boskiej. Notabene warto dodać, że
obraz Objawienie Serca Jezusa do nowego retabulum
malował Juliusz Makarewicz, a ołtarz kosztował 4000
koron43. Być może z warsztatem Rarogiewicza związany
jest także ołtarz przytęczowy pw. Świętej Rodziny (ił. 14),

wykazujący pewne zbieżności w opracowaniu detali.
Co więcej, wyprzedzając dalszą część rozważań, ołtarz
głogowski jest także zbliżony pod względem kompozycji
do jednego ze szkiców Rarogiewicza.

Potwierdzone archiwalnie prace Antoniego Rarogie-
wicza z terenu dawnego województwa ruskiego to pro-
jekt ołtarzy bocznych w kościele w Rudkach, powstały
przed 1912 r., wykonany przez Pawła Kohlera stolarza
z Rudek, z kolei rzeźby do tych nastaw powstały we
Lwowie44. Niestety nie jest jasne, czy chodzi o dwa kla-
sycystyczne ołtarze pw. Świętej Rodziny i Najświętszego
Serca Jezusa ustawione przy pierwszych filarach od strony prezbiterium, czy też
o ołtarz Ukrzyżowania o neobarokowych formach.

Rarogiewicz przygotował także projekt ołtarza głównego dla kościoła para-
fialnego w Kamionce Strumiłłowej, który z kolei wykonała pracownia Jana Woj-
tanowicza w Przemyślanach w 1928 r.45 Na marginesie wypada wyjaśnić nieporo-
zumienie, jakie zaszło w literaturze za przyczyną Bronisława Falińskiego, który,
opisując dzieje kościoła w 1931 r., z nieznanych przyczyn nadał Rarogiewiczowi
imię Jan46. Wobec niepełnych danych zawartych w archiwaliach kościelnych, od

14. Antoni Rarogiewicz?,
ołtarz pw. Świętej Rodziny,
kościół parafialny, Głogów.
Fot. Marta Nikiel

40 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, 1.13: Województwo rzeszowskie, Warszawa 1989, s. 108; M. Wo-
łoszyn, Znani przeworszczanie, s. 11.

41 Serdecznie dziękuję pani Marcie Nikiel za te informacje oraz podzielenie się materiałami
archiwalnymi i fotograficznymi.

42 Archiwum Parafii w Głogowie,„Liber memorabilium Ecclesiae Parochialis r[itu] l[atini] Gło-
goviensis incipiens ab Anno Domini 1845 [usąue 1989]”, wpis pod rokiem 1903.

43 Ibidem.
44 M. Walczak, Kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Rudkach, w: Ma-

teriały do dziejów sztuki sakralnej, t. 7, red. J.K. Ostrowski, Kraków 1999, s. 303. W opracowaniu
błędnie określony jest jako „Jan Rarogiewicz”.

45 Ś. Lenartowicz, Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii w Kamionce
Strumiłłowej, w: Materiały do dziejów sztuki sakralnej, 1.11, red. J.K. Ostrowski, Kraków 2003,
s. 140,143,147. W opracowaniu błędnie określony jest jako „Jan Rarogiewicz”.

46 B. Faliński, Z dziejów kościoła parafialnego w Kamionce Strumiłłowej, w: XII Sprawozdanie Dyrekcji
Gimnazjum Państwowego im. Kornela Ujejskiego w Kamionce Strumiłłowej za ro szkolny 1930/1931,
Kamionka Strumiłłowa 1931, s. 18-20.
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Falińskiego przejęli je w swych opracowaniach Światosław Lenartowicz, a następnie
Andrzej Betlej47.

Ten krótki zarys działalności Antoniego Rarogiewicza uzupełniają rysunki i pro-
jekty, podarowane do zbiorów Muzeum przeworskiego przez prawnuka snycerza
Jana Burnata48. Zespół 13 szkiców jest niejednorodny, tylko trzy z nich są datowane
(dwa z 28 lipca 1880 r.49 oraz z 29 kwietnia 1891 r.50), a dwa sygnowane (w Rzeszo-
wie)51. Przedstawiają projekty rzeźb sakralnych, dwa szkicowe ujęcia neogotyckich
nastaw ołtarzowych, elementy ornamentalne oraz mitologiczne i alegoryczne sceny.

Wśród rysunków przygotowawczych do wykonania rzeźb znalazły się postacie
Najświętszego Serca Chrystusa52 (ił. 15) i dwa wizerunki Matki Boskiej53 (ił. 16) oraz
apostołowie śś. Piotr i Paweł (ił. 15 i 17) i święty pozbawiony atrybutów54 (ił. 18).
Prezentują one formy typowe dla sztuki sakralnej około 1900 r., o wysmukłych pro-
porcjach, bogatych fałdach i drapowaniu szat. Na karcie z wizerunkiem św. Pawła
widoczne są także studia fragmentów twarzy kobiecej oraz wąsów, z kolei obok

47 Imię skorygowane zostało w tomie 23 zawierającym słownik artystów, zob. Rarogiewicz Antoni,
w: Słownik artystów, rzemieślników, firm budowlanych etc., s. 234, jednakże z podaniem błędnej
daty śmierci rzeźbiarza.

48 Dar przekazany Muzeum w grudniu 2014 r. stał się znaczącym wydarzeniem w przeworskich
mediach, zob. np. online: <http://mojprzeworsk.pl/nowe-nabytki-muzeum-w-przeworsku/>
(stan na: 2.11.2017); <http://rzeszow.tvp.pl/19545204/bezcenny-dar--rysunki-i-szkice-antoniego-
-rarogiewicza> (stan na: 2.11.2017).

49 MP-DA-1235/1/12, k. i2r, MP-DA-1235/1/13, k. i3r.
50 MP-DA-1235/1/2, k. 2r.
51 MP-DA-1235/1/12, k. i2r, MP-DA-1235/R!3> k. i3r.
52 MP-DA-1235/1/1, k. lr, rys. ołówkiem, wym. karty 37,2x26,9 cm.
53 MP-DA-1235/1/7, k. 7r, rys. ołówkiem, wym. karty 37,2x26,6 cm.
54 MP-DA-1235/1/1, k. lr, rys. ołówkiem, wym. karty 37,2x26,9 cm; MP-DA-1235/1/8, k. 8r, rys. ołówkiem,

wym. karty 30,3x22,5 cm; MP-DA-1235/1/9, k. 9r~9v, rys. ołówkiem, wym. karty 37,0x26,8 cm.

15. Antoni Rarogiewicz,
rysunki Najświętsze Serce
Chrystusa i św. Paweł Apo-
stoł, sygn. MP-DA-1235/1/1,
k. lr. Fot. Agata Dworzak

16. Antoni Rarogiewicz,
rysunki Matki Boskiej, sygn.
MP-DA-1235/1/7, k. 7r.
Fot. Agata Dworzak
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17. Antoni Rarogiewicz,
rysunek św. Pawła Apostoła,
sygn. MP-DA-1235/1/9,
k. 9r-9v. Fot. Agata Dworzak

18. Antoni Rarogiewicz,
rysunek niezidentyfikowa-
nego świętego, sygn.
MP-DA-1235/l/8k. 8r.
Fot. Agata Dworzak

19. Antoni Rarogiewicz,
rysunek Ukrzyżowania
(fragment),
sygn. MP-DA-1235/1/4, k. 4r.
Fot. Agata Dworzak

Matki Boskiej ukazany jest klęczący, adorujący mężczyzna (kanonik?), układem
szat przypominający piętnastowieczne niderlandzkie malarstwo.

Fragmentarycznie zachowana jest kompozycja Ukrzyżowania55 (ii. 19) z Ma-
rią Magdaleną obejmującą krzyż. Rysunek ten wykazuje pewną niekonsekwencję
w kształtowaniu postaci, wyróżnia się przede wszystkim postać Marii Magdaleny,
której szaty są ułożone bardzo ekspresyjnie, ostro łamane, „gotyckie”. Przeciwień-
stwo stanowią postacie św. Jana i Matki Boskiej o bardzo wysmukłych proporcjach,

55 MP-DA-1235/1/4, k. 4r, rys. ołówkiem, wym. karty 26,8x18,6 cm.
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20. Antoni Rarogiewicz, ry-
sunek wazonu ornamental-
nego, sygn. MP-DA-1235/1/2,
k. 2r. Fot. Agata Dworzak
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21. Antoni Rarogiewicz,
rysunek ornamentu
rocaille’owego, sygn. MP-
DA-1235/1/6, k. 6r.
Fot. Agata Dworzak
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22. Antoni Rarogiewicz,
rysunek akantu greckiego,
sygn. MP-DA-1235/1/13,
k. I3r. Fot. Agata Dworzak j III1 w-n
23. Antoni Rarogiewicz,
rysunek akantu rzymskiego,
sygn. MP-DA-1235/1/12,
k. I2r. Fot. Agata Dworzak
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z wertykalnymi, prostymi, lejącymi
fałdami tunik i płaszczy Można przy-
puszczać, że centralna postać została
przerysowana z jakiejś ryciny. Styl dra-
powania ponownie przywodzi na myśl
piętnastowieczne dzieła niderlandz-
kie. Natomiast towarzyszące postacie
Rarogiewicz dokomponował według
własnego pomysłu, na co wskazywała-
by także w predylekcja do spokojniej-
szego drapowania obłych fałd, czasem
urozmaicona bardziej „gniecionymi”
fragmentami, widoczna w pozosta-
łych szkicach przygotowawczych.

Na uwagę zasługują rysunki or-
namentalne Rarogiewicza - wazon56
(ił. 20), a zwłaszcza szkice ornamentu
rocaillebwego57 (ił. 21), przypomina-

jącego ten w dziełach z przeworskiego kościoła Bernardynów. Dwa studia liści akan-
tu - wg wzorca greckiego58 (ił. 22) i rzymskiego59 (ił. 23), jako jedyne zostały dokład-
nie opisane i datowane przez Rarogiewicza. Jak głosi opis, „grecki” akant pochodzi
z kapiteli z Panteonu, natomiast jego „rzymski” odpowiednik - ze świątyni Jowisza
Gromowładnego w Rzymie. Najprawdopodobniej Rarogiewicz posłużył się tutaj
rycinami i wydawnictwami wzornikowymi, jakie licznie wydawane były w XIX w.
Niemal takie samo ujęcie liści znalazło się choćby w traktacie Tratado teórico
ypractico de dibujo eon aplicación a las Artesy a la Industria Mariano Borrella y Fol-
cha (pierwsze wydanie Madryt 1866) (ił. 24). Wobec powszechności sztychowania

56 MP-DA-i235/i/2, k. 2r, rys. ołówkiem, wym. karty 37,2x26,8 cm.
57 MP-DA-1235/i/6, k. 6r, rys. ołówkiem, wym. karty 37,2x26,6 cm.
58 MP-DA-i235/i/i3, k. 13^ rys. ołówkiem, wym. karty 17,5x25,5 cm.
59 MP-DA-i235/i/i2, k. i2r, rys. ołówkiem, wym. karty 17,3x25,6 cm.
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24. Mariano Borrell y Folch,
karta z ornamentem akan-
towym z Tratado teórico
y practico de dibujo eon
aplicación a las Artes y a la
Industria. Fot. wg Biblioteca
Digital Hispanica, http://
bdh.bne.es/

25. Antoni Rarogiewicz,
szkic nastaw ołtarzowych,
sygn. MP-DA-1235/1/12, k. 6r.
Fot. Agata Dworzak

akantu w wydawnictwach o charakterze podręcznikowym, teoretycznym, jak i wzor-
nikowym, nie jest możliwe wskazanie na tym etapie badań bezpośredniego wzorca.

Na jednej z kart znajdują się wspomniane wcześniej dwa szkice nastaw ołta-
rzowych60 (ii. 25) o gotycko-renesansowych formach. Z trójdzielnie zakończonymi
zwieńczeniami z wnękami na rzeźby oraz półkoliście zamkniętymi polami głów-
nymi dolnej kondygnacji nastaw. Jak już było wspominane, rysunki są zbliżone do
ołtarza w kościoła w Głogowie.

Najciekawsze w zbiorze pozostają rysunki alegoryczne, przedstawiające Poezję
(il. 26) i Zwycięstwo61 (il. 27) oraz trzy pory roku: Wiosnę62 (il. 28), Lato63 (il. 29)
i Zimę64 (il. 30). Wszystkie są kopiami dzieł szesnastowiecznych włoskich mistrzów.
Poezja to kompozycja Rafaela ze sklepienia Stanza della Segnatura na Watykanie, jed-
nakże w wydaniu sztychowanym przez Marcantonia Raimondiego z ok. 1515 r. (il. 31).

26. Antoni Rarogiewicz,
Poezja, rysunek ołówkiem,
sygn. MP-DA-1235/1/11, k. 11.
Fot. Agata Dworzak

27. Antoni Rarogiewicz,
Zwycięstwo, rysunek ołów-
kiem, sygn. MP-DA-1235/l/n,
k. 11. Fot. Agata Dworzak

60 MP-DA-1235/1/12, k. 6r, rys. ołówkiem, wym. karty 37,2x26,6 cm.
61 MP-DA-1235/1/11, k. 11, rys. ołówkiem, wym. karty 27,0x37,1 cm, karta otrzymała pojedynczą

paginację.
62 MP-DA-1235/1/10, k. lor, rys. ołówkiem, wym. karty 26,8x18,8 cm.
63 MP-DA-1235/1/5, k. 5r, rys. ołówkiem, wym. karty 37,2x26,6 cm.
64 MP-DA-1235/1/3, k. 3r, rys. ołówkiem, wym. karty 37,0x27,0 cm.
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28. Antoni Rarogiewicz,
Wiosna, rysunek ołówkiem,
sygn. MP-DA-1235/1/10,
k. lOr. Fot. Agata Dworzak

29. Antoni Rarogiewicz,
Lato, rysunek ołówkiem,
sygn. MP-DA-1235/1/5, k. 5r.
Fot. Agata Dworzak

30. Antoni Rarogiewicz,
Zima, rysunek ołówkiem,
sygn. MP-DA-1235/1/3, k. 3r.
Fot. Agata Dworzak

31. Marcantonio Raimondi,
Poesia, ok. 1515. Fot. wg
http://www.metm useu m.
org /

W stosunku do oryginału Raimondi wprowadził pewne zmiany kompozycyjne: lewy
aniołek zamiast siedzieć na obłoku i trzymać niewielką poziomą tabliczkę z napisem
„NVMINE”, został ukazany w pozycji stojącej, opierając się o ukośną, prostokątną,
gładką płytę. Napis powędrował na tablicę trzymaną przez naprzeciwległego aniołka,
którego poza także uległa zmianie. I tę właśnie wersję skopiował Antoni Rarogiewicz.
Rzecz jest o tyle interesująca, że choć cykl rafaelowskich muz z Segnatury był bardzo
popularnym tematem, sztychowanym wielokrotnie w wiekach XVII, XVIII i XIX przez
takich artystów, jak Benoit Audran (1661-1721), Giuseppe Bortignoni (1778-1860), Fre-
derick Christian Lewis (1779-1856) czy Raffael Morghen (1758-1833)65, to tylko wersja
Raimondiego wprowadziła jakiekolwiek zmiany kompozycyjne względem oryginału66.

Rysunek personifikacji Zwycięstwa jest z kolei lustrzanym odbiciem kompozycji
autorstwa Cherubina Albertiego sygnowanym i datowanym na 162867 r. (ił. 32).

65 D. Cordellier, B. Py, Raphael son atelier, ses copistes, Paris 1992 (= Inventaire generał des dessins
italiens, 5), s. 101-102; C. Hóper, Raffael und die Folgen. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner gra-
phischen Reproduzierbarkeit, Stuttgart 2001, s. 388,390,392,520-521,529,531.

66 Notabene także jego wersja była później kopiowana, zob. A. Bartsch, Le peintre graveur, 1.14,
Wien 1813, s. 291, poz. 382.

67 A. Bartsch, Le peintre graveur, 1.17, Wien 1818, s. 99, poz. 136. Jako że artysta zmarł w Rzymie
18.10.1615, data musiała zostać dodana przy kolejnym wydaniu grafiki.
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Alberti, wykładowca akademii Zuc-
carich w Bolognii, pracował także
w Rzymie na zlecenie Klemensa VIII,
dekorując freskami m.in. pałac pa-
pieski (Sala Clementina czy Sala del
Concistoro), zakrystię lateraneńską
i kaplicę Aldobrandinich przy San-
ta Maria sopra Minerva. Jako grafik
znany jest głównie z sztychowania
własnych rysunków projektowych
oraz kopiowania mistrzów Cinque-
centa, znaczącą liczbę w jego dorob-
ku stanowią także ryciny wg dzieł
Polidora da Caravaggio68. Z tym
ostatnim wiążą się właśnie przedsta-
wienia trzech pór roku, przerysowane z rycin Albertiego wg Polidora (datowane
ogólnie na okres 1570-1615)69 (ii. 33-35). Antoni Rarogiewicz skopiował bardzo
wiernie ryciny Włocha, na tyle, że uwzględnił na szkicu Lata także schematycznie

32. Cherubino Alberti,
Zwycięstwo, 1628. Fot. wg
http://www.metmuseum.
org /

m

zaznaczone luki lunety sklepiennej. Grafika Cherubina pokazuje ponadto jak wy-
glądał niezachowany rysunek Jesieni (ii. 36)70.

Z całą pewnością Rarogiewicz był lepszym snycerzem niż rysownikiem - choć
jego szkice są poprawne, brak w nich swobody, a przebija raczej mocne przywiąza-
nie do przerysowywanych oryginałów. Ciężko stawiać konkretnie wnioski na bazie
niewielkiej i wybiórczo zachowanej grupy szkiców, których w pracowni snycerza
musiało było co najmniej kilkaset. Można jednak stwierdzić, że Rarogiewicz kon-
tynuował nowożytną praktykę rzeźbiarską polegającą na doskonaleniu umiejęt-
ności poprzez kopiowanie prac dawnych mistrzów. Predylekcję do dzieł mistrzów

33. Cherubino Albertiego
wg Polidoro da Caravaggio,
Wiosna. Fot. wg http://www.
metmuseum.org/

34. Cherubino Albertiego
wg Polidoro da Caravaggio,
Lato. Fot. wg http://www.
metmuseum.org/

35. Cherubino Albertiego
wg Polidoro da Caravaggio,
Zima. Fot. wg http://www.
metmuseum.org/

68 Cheubino Alberti, w: Dictionery of Art, 1.1,1996, s. 551-552.7 J 36. Cherubino Albertiego
69 Bez datowania ryciny te wymienia Adam Bartsch (Lepeintregraveur, 1.17, Wien 1818, s. 83-84). wg pokoro da Caravaggio,
70 Nie udało się jednak ustalić, z której pracy Polidoro da Caravaggio pochodzi ów cykl pór roku Jesień. Fot. wg http://www.

dekorujący pendentywy nieokreślonego sklepienia, także Adam Bartsch (Lepeintregraveur, 1.17, metmuseum.org/
s. 83-84) ogólnie podaje, że powstały na bazie „narożnych plafonów Polidora da Caravaggio”.
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włoskiego renesansu wypada wiązać ze szczególną popularnością w wieku XIX tak
samej sztuki Odrodzenia, jak i z kultem poszczególnych artystów, wśród których
Rafael Santi odgrywał jedną z głównych ról. Przełożyło się to na ilość i dostępność
grafik masowo wydawanych w całej Europie.

Z zachowanych dzieł można wywnioskować, że Antoni Rarogiewicz był dobrym
ornamentalistą i typowym artystą swojego czasu, przerysowującym na własne po-
trzeby dostępne na rynku ryciny czy wzorniki. O dogłębnym poznaniu ornamentyki
świadczą same dzieła wykonane w jego warsztacie, a jak się wydaje, odczuwał szcze-
gólną predylekcję do form nowożytnych. W rzeźbie figuralnej z kolei odwoływał się
raczej do form gotyckiego drapowania szat i „stylu międzynarodowego ok. 1900”,
który musiał być atrakcyjniejszy ze względów dekoracyjnych. Bo to właśnie deko-
racyjność i biegłość pozostają najlepszą charakterystyką przeworskiego snycerza,
którego działalność artystyczna z pewnością zasługuje na pogłębione studia.

SU M MARY The present paper is intended as a summary of known facts about Antoni
Rarogiewicz, a woodcaryer from Przeworsk. Supplemented with recently discoyered infor-
mation, the paper presents an outline of his career which may serve as a point of departure

for a morę detailed inyestigation into the woodcaryer s life and work. Until now the basie
information on Rarogiewicz could be found in “The Dictionary of Polish Artists”, which,
in the light of documents surviving in the Archiyes of the Polish Province of the Obseryant
Franciscans [Bernardines] in Cracow, reąuires amendments (mainly as far as the dates
of the woodcarver’s engagement in the Obseryant Franciscan church in Przeworsk are
concerned). Apart from an analysis of Rarogiewiczs work for the Obseryant Franciscans
in Przeworsk, the paper puts together archiyal information on his social actiyities, such as
his contacts with the Przeworsk woodcaryers’ guild and his membership in the ‘Gwiazda’
association of craftsmen in Przeworsk. The biography of the artist and outline of his career

have been supplemented by a presentation of a collection of his drawings recently donated

to the Museum in Przeworsk by his heir, Jan Burnat. 0

Translated by Joanna Wolańska
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