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GMINA BRZEŹNICA
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na Koskowej Górze przy drodze znajduje się murowana kapliczka ufundowana z początkiem XX w.
przez Franciszka Koska o wymiarach: na zewnątrz 2,8 x 2,4 m, wysokośd do szczytu 4 m. Nakryta
dachem dwuspadowym, na środku którego znajduje się mała drewniana wieżyczka z krzyżykiem.
Wejście do kaplicy zakooczone jest półkoliście z dwuskrzydłowymi ażurowymi drzwiami, po bokach
których są dwie wnęki. Wewnątrz sklepienie beczkowe. W drewnianym ołtarzu na murowanej
mensie był obraz Matki Bożej Różacowej malowany na desce, a podarowany przez ks. Jana Matogę.
Został on skradziony. Kapliczka ta przyozdobiona jest rosnącymi wokół lipami.
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Kapliczka w Marcyporebie, położenie: N49 56 52.2 E19 37 30.6
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Między dwoma lipami przy drodze stoi kamienny posąg naturalnej wielkości Chrystusa w
cierniowej koronie, ze związanymi rękami. Całość wysoka jest na 3,5 m. Napis na
kamiennym cokole, u góry głosi: „Ecce Homo”, a na dole „M.D.C. Jan Pawlak albo Pawlik z
Brzeźnicy dnia 26 XII na tym miejscu porażony paraliżem rok 1864”.
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Posąg Chrystusa, położenie: N49 56 49.7 E19 37 20.2
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Kościół ten – trzeci na tym samym miejscu – zbudowany został w 1670 r. z drzewa
modrzewiowego. Jego wymiary: długość – 21, 65 m (w tym nawa 11,70 m), szerokość – 10,7 m.
Wymiary prezbiterium: 9,95 m długości i 8 m szerokości; wysokość prezbiterium 8,55 m, nawy 9 m.
Konstrukcja kościoła zrębowa, wzmacniana co kilka metrów słupami na zewnątrz i wewnątrz, co
nadaje budowli lekkość i wysmukłość. Kościół był nakryty ze wszystkich stron dachem krytym
gontem (blachą pokryto go na początku lat 30-tych). Na środku dachu jest wieżyczka z sygnaturką w
stylu barokowym. Sam zaś kościół zaliczany był do tzw. gotyckich kościołów drewnianych ze
względu na takie rozwiązania architektoniczne, jak: trójboczne zamknięcie prezbiterium, wysmukłość
bryły budowli, półkoliste zakończenie okien i drzwi, półkolisty wykrój tęczy, itp. Kościół posiadał
dwa przedsionki (babieńce): od strony południowej mały (babski), o wymiarach 2,95 m długości, 2,8
m szerokości i 2,5 m wysokości, a także od strony zachodniej duży (chłopski) z głównym wejściem
długości i szerokości 4 m oraz wysokości 3m. Okna w kościele 4, duże, z południowej strony,
zakończone łukowato, uszacie, z pozostałościami zdobień. Były też okna od strony północnej (do
czasu dobudowania magazynu). Wymiary magazynu: długość – 7,5 m, szerokość – 4,3 m, wysokość –
4 m. Kaplica: długość i szerokość – 4, 25 m, wysokość – 6 m. Wejście do niej z nawy w górze
zakończone oprofilowanym półkolistym łukiem. Od północnej strony znajduje się także zakrystia o
wymiarach: 7 m długości, 4,3 m szerokości, 4 metry wysokości. Drzwi do kościoła jedne od strony
południowej, jednoskrzydłowe, górą półkoliste, uszate i masywne z ozdobnymi okuciami, zamkiem i
zatrzaskiem. Portal nad nimi jest dekorowany schodkową ornamentyką (drzwi te, jak i główne,
otwierane były do wewnątrz kościoła, jednak z powodu wprowadzenia ustawowego przymusowego
ubezpieczenia w 1888 r. kościoła i budynków plebańskich, drzwi musiały otwierać się na zewnątrz).
Drugie drzwi wejściowe główne od zachodu były podwójne, dwuskrzydłowe, górą półkoliste, uszate;
pierwsze z nich masywne, z ozdobnymi, żelaznymi okuciami i zamkiem, drugie ażurowe, przez które
można było zobaczyć wnętrze kościoła, jeżeli te pierwsze były otwarte. Portal nad nimi zdobiony był
schodkową ornamentyką.
Najstarszym zabytkiem w kościele jest gotycki krzyż z połowy XV w. a obok niego nieco
późniejsze figury Matki Bożej Bolesnej oraz Marii Magdaleny w pozycji klęczącej, obejmującej
rękami krzyż i św. Jana umieszczone na ozdobnym tragarzu wspartym na kroksztynach w tęczy o
profilowanym, podwyższonym, półkolistym łuku. Wiekowa (z 1545 r) jest także renesansowa, kuta w
kamieniu chrzcielnica w kształcie pucharu z półkulistym, miedzianym nakryciem zwieńczonym
krzyżem1.
Ołtarze w kościele rokokowe, w kolorze białym, ze złoceniami, XVIII-wieczne. Ołtarz wielki
na całej szerokości prezbiterium sięga sufitu, a w nim obraz główny (z XVII w.) Matki Bożej
Wniebowziętej unoszonej przez anioły, ze złoconą koroną oraz srebrzono-złoconą sukienką,
wykonaną w 1876 r. w związku z odnawianiem ołtarza. Stara sukienka (także metalowa) oraz 8
sznurków korali zawieszonych wokół obrazu zostały sprzedane, na co ksiądz proboszcz musiał
uzyskać zgodę namiestnictwa2 oraz konsystorza biskupiego, a pieniądze uzyskane z tego tytułu
przeznaczono na cele kościelne. Z pocątkiem XVIII w. korona Maryi była srebrna, pozłacana, a wokół
obrazu wisiały wota, m.in. 3 duże, srebrne wota, 3 małe, srebrne, pozłacane, srebrny łańcuszek, 5 nici
małych koralików i manela (bransoleta) z czeskich diamencików. Obraz ten czasowo zasłaniany jest
obrazem św. Marcina w stroju biskupim z klęczącym przed nim żebrakiem, w tle widoczna zamkowa
warownia oraz obrazem ukrzyżowanego Jezusa na ciemnym tle. W ołtarzu był też obraz św. Mikołaja.
Równie wiekowa jest też kropielnica w kształcie pucharu okrągłej czarze, wypukły profilu i
zaokrąglonej podstawie cokołu. Stoi na zewnątrz kościoła, obok głównego wejścia. Także przy
zakrystii i bocznym wejściu są kamienne kropielnice.
2
Na podstawie zarządzenia Ministra Wyznań i Oświaty z 20. VI 1860 r., nr 162, nie wolno było bez
zezwolenia władzy państwowej zbywać z majątku kościelnego, tak ruchomego, jak i nieruchomego,
przedmiotów o wartości ponad 200 koron.
1
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Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Marcyporębie, położenie: N49 56 31.0 E19 37 00.5
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Dawniej osobie, której źle się wiodło, miała trudności, na pytanie o powodzenie odpowiadała, że
„jako tako (ledwo) kalykuję”
3
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Po bokach ołtarza, z prawej strony obraz św. Wawrzyńca z kratą oraz palmą męczeństwa, w
stroju diakona oraz barokowa figura św. Pawła z mieczem; z lewej strony obraz św. Szczepana w
stroju diakona z palmą męczeństwa i kamieniami oraz barokowa figura św. Piotra z kluczami.
Powyżej głównego obrazu znajduje się rozeta z gołębicą, a nad nią obraz św. Marcina w stroju
rycerskim, na koniu, rozcinającego własny płaszcz mieczem, przed nim klęczy biedny mężczyzna; po
bokach obrazu główki aniołków.
W dole ołtarza drzwi z namalowanymi po obu stronach wazonami z kwiatami. Do mensy
ołtarzowej prowadzą trzy stopnie (gradusy) zakończone podestem, na mensie metalowe, złocone
tabernakulum, nakryte półkolistym baldachimem z aniołkami po bokach (tabernakulum zostało
sprawione w latach 60-tych ubiegłego wieku celem lepszego zabezpieczenia Najświętszego
Sakramentu, a stare, drewniane zostało przeniesione do magazynu). Na początku XVIII w. na ołtarzu
stał srebrny krzyż (obecnie metalowy pozłacany).
Ołtarz boczny w nawie z prawej strony z obrazem XIX-wiecznym Matki Bożej Różańcowej z
Dzieciątkiem podającymi różańce św. Dominikowi i św. Katarzynie, zasłaniany czasowo obrazem św.
Jana Kantego i św. Franciszka). Na mensie ołtarzowej jes.t obraz św. Teresy, a dawniej stało jeszcze
drewniane tabernakulum oraz cztery lichtarze. U góry ołtarza znajduje się obraz św. Antoniego. Z
początkiem XVIII w. w ołtarzu tym na obrazie Matki Boskiej z Dzieciątkiem były srebrne korony i
biała moherowa sukienka oraz toga, ozdobione srebrnymi, pozłocistymi kwiatami, a także zawieszone
były wota: paciorki złociste szmelcowane, koraliki z czarnymi paciorkami, sztuczki szmelcowane
(polerowane) z czeskimi diamentami i 2 nici prostych paciorków.
W ołtarzu bocznym z lewej strony w nawie obraz z połowy XX w. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, zasłaniany czasowo obrazem św. Stanisława Kostki (zakupionym w okresie
międzywojennym) oraz obrazem XIX-wiecznym św. Józefa z Dzieciątkiem stojącym na warsztacie
stolarskim, obecnie położony jest na mensie ołtarza, na której dawniej stało drewniane tabernakulum
oraz cztery lichtarze. Był też obraz św. Antoniego, który „popadł w niełaskę” i został przeniesiony do
piwnicy. W górze ołtarza jest obraz św. Sebastiana. Ołtarz ten dawniej dedykowany był św.
Marcinowi. W XVIII w. ołtarze dekorowane były firankami oraz malowanymi zasłonami.
W kaplicy ołtarz XIX-wieczny w stylu klasycystycznym, także w kolorze białym, ze
złoceniami, a w nim obraz Najświętszego Serca Jezusowego, na przemian z obrazem Matki Bożej
Szkaplerznej z Dzieciątkiem w metalowych srebrzonych koronach i sukienkach. W górze ołtarza
rozeta z literami J. M. w środku. Na mensie ołtarzowej stało tabernakulum oraz sześć lichtarzy, a na
boku mensy widnieje napis: „Altare Privlige” - ołtarz uprzywilejowany, przy nim przyjmowano
nowych członków do Bractwa Szkaplerza Świętego. Z początkiem XVIII w., w dawniejszej kaplicy
był obraz N.M.P i Pana Jezusa ze srebrnymi, złoconymi koronami i złocistymi zausznicami z perłami
oraz srebrnymi sukienkami, na których umieszczone było sześć pozłocistych kwiatków i 10 złocistych
gwiazdek. Na tym obrazie znajdowały się wota, m.in. 13 dużch i małych srebrnych wót, 2 ozdoby z
czeskimi diamencikami, 9 nitek z koralikami i koraliki ze srebrnym pierścionkiem na ręce Jezusa, 12
nitek koralików na postaci Matki Bożej, nitka koralików przewlekanych paciorkami, 3 srebrne i 2
złote obrączki oraz 2 srebrne, duże i małe, serca.
Ambona w stylu rokokowym, w kształcie wielobocznej czaszy, na której na jednej ze ścianek
przedstawiono płaskorzeźbę siewcy. Nakryta baldachimem zwieńczonym postacią anioła z mieczem.
Ołtarze, ambonę i figury na tęczy odnowiono ostatnio w 1923 r.
Chór organowy: wsparty na dwóch żłobkowanych filarach z wypuszczonym na zewnątrz
parapetem, pod którym ściana dekorowana jest detalem w formie dziewięciu oprofilowanych
prostokątów, dołem zakończona ozdobną koronką. Wejście na chór z kościoła, dawniej były to
strome, zabudowane schodki z zamykanym wejściem.
Organy (pozytyw) z pierwszej ćwierci XVIII wieku. Są małe, dziesięciogłosowe z jedną
czterooktawową klawiaturą, z dekoracją późnobarokową. Na chórze był też pedał do poruszania
miecha organowego, czynność tę nazywano „kalykowaniem”3. W przedsionku (babieńcu dużym), nad
głównymi drzwiami do kościoła wisiał stary XVIII-wieczny obraz „Taniec śmierci” o treści
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moralizatorskiej, ukazujący, jak wszyscy ludzie są równi wobec śmierci, niezależnie od zamożności i
stanu. Stały tam stare skrzynie oraz dwie rzeźbione figury niepolichromowane św. Jana i św.
Antoniego. Obecnie nie ma dla nich miejsca w kościele i znajdują się w piwnicy.
Na ścianach kościoła zawieszone są obrazy przedstawiające 14 stacji Drogi Krzyżowej,
namalowane farbami olejnymi. Zostały one sprawione w 1913 r. w miejsce dawniejszych (ostateczna
liczba 14 stacji została ustalona w Kościele katolickim w XVIII w.).
W nawie kościoła, na półce znajdował się także feretron z wizerunkami Matki Bożej
Kalwaryjskiej z jednej strony, a z drugiej św. Marcina ufundowany pod koniec lat 60-tych przez
parafian z Kopytówki (obecnie znajduje się w kaplicy, w miejscu, w którym był obraz Marii
Magdaleny, który to zaś ze względu na swoją starość znalazł on miejsce w piwnicy).
W 1895 r. w kościele stały 4 konfesjonały, 12 ław: 6 w nawie, 3 przed wielkim ołtarzem oraz
dwie politurowane z czerwonymi obiciami po bokach tegoż ołtarza. W miejsce tych ostatnich w 1939
r. właściciele obszarów dworskich Brzeźnicy i Kopytówki ufundowali nowe.
Różnego koloru chorągwie i sztandary były istotnym elemetem wystroju kościoła. W XVIII w
było ich 11 par, a z końcem XIX w. – 10.
W 1891 r. w kościele były krzyże: cynowy, z metalu srebrzony, 7 krzyży drewnianych, w tym
3 duże. Przed wielkim ołtarzem znajdował się XVIII-wieczny rzeźbiony i posrebrzany krzyż ze
złoconą figurą Pana Jezusa (obecnie nie ma już dla niego miejsca w kościele).
Inne warte wspomnienia rzeczy, jakie znajdowały się w kościele to np.: worek na jałmużnę z
dzwonkiem, tablica na jałmużnę, kłódki różnych wielkości, żelazo do pieczenia opłatków, kocioł
miedziany do lania świec i na wodę, koło o 24 zębach do lania świec, baldachim z czterema laskami, 4
pary szczypiec żelaznych., 48 lichtarzy (drewnianych, cynowych oraz mosiężnych), pas naramienny
do noszenia chorągwi, cztery małe dzwonki, trzy klimy na gradusy (stopnie) ołtarza, katafalk w
kształcie elipsy skadający się z trzech części nakładanych jedna na drugą i zwężających się (w
zależności od rodzaju pogrzebu można było zrobić katafalk niższy lub wyższy).
Kościół oświetlany był dawniej świecami. Żyrandoli (pająków) kryształowych z mosiężnymi
ramionami było trzy – duży, z końca XIX w. znajdował się w prezbiterium, dwa małe, nieco starsze
umieszczone były w nawie. Na ścianach kościoła zawieszone były pojedyncze kinkiety na świece.
Posadzka w kościele (z początków XIX w.) była ułożona z kamiennych płyt. Jedna, duża,
zamykała wejście do sklepionego grobowca. Obecna posadzka została położona z początkiem lat 50tych XX w.
Polichromia kościoła po raz pierwszy została wykonana w 1937 r. (wcześniej ściany były
jednolicie malowane, a płaski strop był niebieski i przyozdobiony przymocowanymi mniejszymi i
większymi gwiazdkami złotego koloru). Polichromia kościoła z 1939 r. wykonana przez artystę
Mariana Giebułtowskiego z Oświęcimia wyglądała następująco: na stropie w prezbiterium po bokach
namalowani byli czterej ewangeliści z atrybutami, a na środku baranek z chorągiewką, w nawie zaś
dużych rozmiarów Bóg Ojciec z otwartą księgą i literami A i  (początek i koniec). Ściany pokryte
były głównie ornamentyką; pasy ornamentyki znajdowały się pod stropem. Na ścianach, dołem, były
kwadratowe pola, a w nich po dwa krzyżyki równoramienne, do których przymocowano kinkiety ze
świecami. Nad drzwiami do zakrystii namalowany był obraz Matki Bożej wobec wszystkich stanów.
Polichromia ta była solidnie wykonana farbami olejnymi i dobrze komponowała się z wnętrzem
starego kościoła.
Wejście do zakrystii od wschodu. Drzwi masywne, półkoliste, drugie cienkie, przeszklone,
okienko w zakrystii małe i półkoliste nad drzwiami. Wejście z zakrystii do kościoła: była to para
drzwi: jedne ciężkie, z żelaznymi okuciami, ryglem i zamkiem oraz drugie cienkie, przeszklone, a nad
nimi ze strony kościoła piękna rzeźbiona ornamentyka. W zakrystii była podłoga drewniana, a na
ambonę w kościele wchodziło się stamtąd drobnymi schodkami.
Wnętrze zakrystii. W XVIII w. były tam dwie szafy z zamkami i kluczami, dwie skrzynie bez
zamków, kufer na kapy z kłódką, zwierciadło, ceber na wodę święconą, lawetarz cynowy z miednicą
(zawieszane na ścianie urządzenie z wodą). W 1891 r. w zakrystii były następujące sprzęty: dwie
komody, okuty kufer na bieliznę z zamkiem, trzy szafy, konfesjonał i klęcznik. W szafach i komodach
znajdowały się księgi, ornaty, kapy, bielizna kościelna i naczynia liturgiczne.
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Na początku XVIII w. w kościele były następujące księgi: mszał czarny oprawiony w srebro
(w 1734 r. odnowiony i wyzłocony), dwa mszały wielkie, mszał u pani Kotowskiej w kaplicy
dworskiej w Brzeźnicy, koronka Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny, ewangeliki polskie, katechizm
polski, mszalik relikwialny, agienda wielka i mała, brewiarz wielki przez ks. Kowalskiego
aplikowany. W 1891 r. mszałów było siedem (w tym dwa stare, dwa nowe i trzy żałobne), trzy
rytuały, brewiarz, graduał (księga z nutami i tekstami do pieśni mszalnych) i kancjonał (śpiewnik).
W XVIII w. były 24 ornaty (9 białych), w tym: ornat szychowany (szych – nić z metalu
naśladująca srebro i złoto), haftowany kwiatami jedwabnymi ze złotym galonkiem (obszyciem),
bogaty staroświecki, biały jedwabny w kwiaty ze złotą kolumną, łamany szychowany z koronką
marcypanową. Czerwonych ornatów było 5, w tym: adamaszkowy (adamaszek – gruba, cenna,
wzorzysta tkanina jedwabna) z białą kolumną ze złotymi kwiatami, na czerwonym atłasie (jedwabna
materia), haftowany ze srebrną koronką. Zielonych ornatów było 3: ornat w kwiaty wybijany ze złotą
kolumną i białym galonkiem adamaszkowym z czerwoną kolumną, złocony z białą kolumną z
galonkiem i srebrną koronką. Fijałkowych 3: staroświecki bogaty adamaszkowy, niebieski z czerwoną
kolumną w złote paski i kwiatki. Czarnych 4: ze złotą kolumną i białym galonkiem, adamaszkowy z
zieloną kolumną, adamaszkowy z kolumną szychowany w kwiaty haftowane jedwabiem, popielaty z
galonkiem białym kitajkowym (kitajka – przezroczysta tkanina).
Kapy: biała z tyłem kamlotowym (kamlot – tkanina z wełny koziej), na przodzie jedwabna z
floresami; czerwona staroświecka, fijałkowa, bogata w kwiaty; czarna z białymi łamanymi bokami ze
złotym galonikiem szychowanym w różne floresy, z bokami szychowanymi, w tyle kitajkowa oraz z
tureckiej materii.
Co do bielizny kościelnej, to znajdowały się tam np. alby (13 sztuk), 12 korporałów, 21
humerałów, 14 wielkich białych obrusów, 14 małych, a także obrusy z czerwonymi i czarnymi
szyciami, haftowane złotem.
Z końcem XIX w. wydatnie zwiększyła się ilość kap. Były 4 białe: jedwabna w części złotem
przerabiana, 2 adamaszkowe, jedna ze złotymi paseczkami; 3 czerwone, 3 czarne, w kolorze
fioletowym i zielonym, ornatów była podobna ilość, jak wyżej. Do naszych czasów z XVIIIwiecznych ornatów zachowało się 5 sztuk.
Kościół był dosyć bogato wyposażony w sprzęty liturgiczne. W XVIII w. posiadał srebrną
monstrancję z melchizedechem (półksiężyc podtrzymujący hostię) złocistym, 3 złocone srebrne
kielichy z wyzłacanymi krajami i gzymsami (jeden z nich stanowił własność pani Bełchackiej z
Brzeźnicy), jeden kielich srebrny pozłacany z sedesem, 4 pateny srebrne pozłacane, ampułki srebrne
stare (przerobione na teraźniejszą modę), ampułki srebrne z przykrywkami, srebrna złocona puszka w
cyborium (tabernakulum), druga mała srebrna pozłacana, natomiast w 1895 r. były: monstrancja z
koroną z metalu srebrzona i złocona, monstrancja nowa, srebrna, pozłacana, w ogniu hartowana, 4
kielichy srebrne, puszka srebrzona pozłacana z metalu nieszlachetnego, puszka srebrna pozłacana z
nakrywką, pacyfikał w formie monstrancji z relikwiami św. Jacka i mały pacyfikał z relikwiami
Krzyża Św.
Wiele z tych rzeczy zostało skradzionych w 1937 r., między innymi 3 kielichy, monstrancja i
dwie puszki.
Magazyn kościelny. Od północy, za kaplicą wejście od zachodu. Podłoga w środku była
drewniana, są też schody prowadzące na strych nad magazynem, gdzie znajduje się miech organowy.
W magazynie tym, prócz różnych przyrządów kościelnych znajdują się feretrony: najstarszy –
wczesnobarokowy Matki Bożej Szkaplerznej (opisany w innym miejscu), dwa rokokowe z XVIII w. z
wizerunkami Chrystusa dźwigającego krzyż i św. Weroniki z chustą; z drugiej strony św. Anna,
dzieciątko Jezus i Matka Boża w koronie, nad tymi postaciami gołębica, a nad gołębicą Bóg Ojciec. W
drugim rokokowym feretronie w bogatej oprawie są obrazy: św. Barbary z jednej strony, z drugiej –
św. Zofii z trzema córkami na tle górzystego krajobrazu. Następny feretron, pochodzący z XIX w. jest
niewielki, ma formę elipsy i przedstawia wizerunek Serca Jezusowego i Matki Bożej z drugiej strony.
Feretron z połowy XX w. ufundowany przez pana Ciepłego z Podlesia z płaskorzeźbami św. Jana
Kantego z jednej strony i św. Kazimierza z drugiej. Feretrony te są mocno podniszczone (szczególnie
te najstarsze) i potrzebują opieki konserwatora. Może uda im się przetrzymać czas niesprzyjający
obecnie wszystkiemu, co zabytkowe. Warto jeszcze dodać, że niegdyś noszenie tych feretronów było

7

„Drzewa moje ojczyste! Jeśli niebo zdarzy,
Bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy,
Czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd żyjecie?
Wy, koło których niegdyś pełzałem jak dziecię.
Czy żyje wielki Baublis, w którego ogromie
Wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie,
Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem?
Pomniki nasze! Ileż co rok was pożera
Kupiecka lub rządowa, moskiewska siekiera!”
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Poprzednia dzwonnica była drewniana, z trzema dzwonami.
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zaszczytem i wyróżnieniem dla wybranych do tego celu osób. Każdy feretron był dekorowany
kwiatami i innymi ozdobami, a osoby je noszące ubierały się w stroje regionalne. Dzisiaj o niesienie
feretronów trzeba prosić; wygląda na to, że ludzie wierzący i praktykujący wstydzą się noszenia
symboli religijnych.
Obok kościoła, od jego północnej strony znajduje się murowana dzwonnica, wybudowana w
1830 r.4 w stylu klasycystycznym z czterospadowym daszkiem, ze schodowatą attyką, zwieńczoną na
środku kulą z równoramiennym krzyżem. Poniżej daszku, pod szerokim, profilowanym gzymsem
znajdują się trzy smukłe arkadowe wnęki na dzwony, które były zawieszone na słupowej konstrukcji
drewnianej. Dzwonnica ta była kilka razy remontowana. W 1888 r. położono nowy gont na daszku
oraz wymieniono słupowe zawieszenie na nowe. Trzy lata wcześniej zawieszono nowy dzwon – dar
Jana Dąbrowskiego ze Stanisławia. Kolejny remont nastąpił w 1923 r. Podczas ostatniego remontu w
1994 r., zburzono klasycystyczną attykę oraz usunięto słupowe drewniane zawieszenia dzwonów,
mocując te ostatnie bezpośrednio w mur. W 1916 r. dzwony zostały zdjęte i przeznaczone na
przetopienie, nie na podstawie rekwizycji, ale porozumienia za wynagrodzeniem pomiędzy władzami
wojskowymi a kurią biskupią. Jeden ze zdjętych dzwonów – mały (Barbara) udało się kilku dzielnym
kobietom ukryć (zakopano go w ogrodzie plebańskim) i szczęśliwie przechować do zakończenia
wojny. W zamian za ten czyn, chciały one, aby w ich ostatniej ziemskiej drodze, podczas pogrzebu
dzwony biły cały czas – od wyjścia z domu do kościoła. Dwa brakujące dzwony zakupiono i
zawieszono w 1923 r. Noszą one imiona: Duży Zygmunt i Średni Jan.
Dawniej dzwoniono na różne sposoby: na Anioł Pański dzwoniono trzy razy z przerwami,
inaczej dzwoniono zmarłemu, a inaczej na pożar. Po zamontowaniu elektrycznego napędu, dzwony
dzwonią jednakowo.
Wokół kościoła budowano często drewniane parkany. W 1891 r. parkan był zrobiony
częściowo z desek, a częściowo ze sztachet. Główna brama o dwu słupach, szerszych u dołu i
węższych u góry, nakryta była przęsłem – wygiętą belką zakończoną uszacie, pokrytą gontem, z
krzyżem pośrodku. Brama ta miała wrota z przyborami żelaznymi i haczykami. Była też druga, mała
brama do plebanii. W 1909 r. komitet parafialny podjął decyzję o wybudowaniu nowego parkanu,
ponieważ „pale drewniane zgniły”. Przedostatni parkan wykonany był z drewnianych sztachetowych
przęseł zawieszonych na betonowych słupkach. Obecny parkan postawiono w 1986 r. – słupki
wykonane są z nieciosanego kamienia, nakryte czerwoną dachówką, przęsła drewniane, sztachetowe;
również w tym roku wykończono bramę, obkładając bocze słupy kamieniem nieciosanym, a górne
przęsło pokryto czerwoną dachówką. Według projektu, stara brama miała być ustawiona w innym
miejscu, ale nie dochowano tego warunku.
Kościół od początku swego istnienia otulony był drzewostanem, głównie lipowym, drzewa
chroniły budynek od wiatrów i deszczów, były naturalną ozdobą sakralnego miejsca. Coraz mniej jest
tego drzewostanu, nie tylko wokół kościoła, ale i otoczenia plebańskiego, drzewo traktuje się teraz jak
śmieć. Nie ma już żadnego pomnikowego, stuletniego, kilka ostatnich zostało ściętych niedawno.
Cisną się w tym miejscu słowa Adama Mickiewicza z poematu „Pan Tadeusz”:

8

Opracował:
Węglówka 32, 32-412 Wiśniowa
Tel. + 48 797 578 992, e-mail karol.ciezak@wp.pl lub karol.ciezak@3dsurvey.com.pl

Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia

Nie pożera już ojczystych drzew moskiewska czy sowiecka siekiera. Teraz w Marcyporębie
w otoczeniu kościelno-plebańskim ścięła je proboszczowsko-wójtowska siekiera. Ojciec Św. Jan
Paweł II, patrząc na otaczające Sanktuarium kalwaryjskie drzewa, powiedział: „te drzewa są też
bardzo piękne, niech Bóg broni, żeby miały te drzewa tutaj zginąć”.
Kościół parafialny w latach 1974-83. W 1977 r. przystąpiono do rozbudowy i remontu
kościoła. W latach 1977-78 do kościoła dobudowano od strony zachodniej masywną wieżę z małym
przedsionkiem. Dolna część wieży (kruchta) jest murowana (na zewnątrz odeskowana) z betonowym
kasetonowym stropem wyższym i bocznymi stropami płaskimi niższymi. Pod kruchtą są podziemia
przeznaczone na kaplicę. W kruchcie posadzka jest marmurowa, a ściany u dołu obite boazerią.
Kruchta została połączona z Kościołem poprzez wycięcie w zachodniej ścianie kościoła dużego
prześwitu, który został prowizorycznie odeskowany. Poprzedni proboszcz nie zdążył go wykończyć,
(prowizorkę tę po 25 latach obłożono boazerią). Z wyciętego prześwitu zachowano portal, który jest
teraz przechowywany w budynku spichlerza. Wejście główne do kościoła zostało przesunięte. Teraz
najpierw wchodzi się poprzez przedsionek do kruchty, gdzie są duże dwuskrzydłowe drzwi
kasetonowe ozdobione płaskorzeźbami 12 apostołów i innymi motywami; również obramowanie
drzwi jest dekorowane rzeźbioną ornamentyką. Górna część wieży jest węższa, drewniana,
przedzielona wypustami z daszkiem na część środkową (wyższą) i górną (niższą) zakończoną
spiczastym ośmiościanem okolonym dołem czterospadowym dachem. Całość kryta blachą miedzianą.
W latach 1979-82 dokonano restauracji kościoła – został on rozebrany poniżej stropu, a
następnie na nowo zrekonstruowany. Zbudowano całkowicie nowy dach z wieżyczką, nowy,
artystycznie zdobiony kasetonowy strop, nowe belki poniżej stropu. Mały przedsionek rozebrano, a w
jego miejsce wybudowano nowy, większy, także drewniany, wewnątrz ozdobiony górą pasem
ornamentyki a także rzeźbionym, drewnianym krzyżem. Także zakrystia zmieniła swój wygląd.
Została wewnątrz na nowo odeskowana, założono kasetonowy strop, na strychu nad zakrystią
urządzono magazynek, do którego wykonano nowe schody prowadzące równocześnie także na
ambonę, założono posadzkę, również w zbudowanym podpiwniczeniu zakrystii. Szkoda, że usunięto z
zakrystii stare, masywne drzwi do kościoła z ładnymi kutymi zawiasami (zostały przeniesione do
magazynu). Kościół uzyskał całkowicie nowe fundamenty, ściany budynku zostały impregnowane
środkami ochronnymi, a następnie na nowo odeskowane i zabezpieczone impregnatem wraz z wieżą.
W 1977 r. do kościoła został sprawiony drewniany, rzeźbiony ołtarz soborowy, poświęcony przez
kardynała Karola Wojtyłę. Wspiera się on na 4 kolumienkach, pomiędzy którymi są polichromowane
płaskorzeźby przedstawiające Ostatnią Wieczerzę i Ofiarę Krzyżową, a po bokach starotestamentowe
ofiary Abrahama i Izaaka. W tym czasie również kościół wzbogacił się o ambonkę drewnianą,
rzeźbioną, z polichromowanymi płaskorzeźbami: z przodu u góry gołębica, poniżej Mojżesz
otrzymujący od Boga Ojca tablice przykazań, na pozostałych bokach siewca, pasterz z barankiem na
barkach i Samarytanka podająca wodę Jezusowi. Otwarte schody z balustradą na chór organowy
zostały wykonane na nowo, do kościoła zakupiono również nowe ławy w liczbie około 50. Wewnątrz
zrobiono nową instalację elektryczną, jak również zawieszono nowe żyrandole (szkoda tych starych,
były piękne, można by je odnowić i założyć tak, jak były dawniej, ale kto by się tego podjął?). W
kościele założono nowe nagłośnienie oraz piece akumulacyjne do ogrzewania. W latach 1981-82
wykonano nową polichromię – banalne malowidło nie pasujące do starego kościoła i nietrwałe.
Ściany są już brudne i spłowiałe i takimi pozostaną na długie lata. Na zewnątrz budynku ułożono w ¾
nowe chodniki, a także zostało założone oświetlenie wokół kościoła. W 1983 r. opracowano projekt
dotyczący budowy nowego parkanu i w tym samym roku zbudowano bramę w surowym stanie,
kształtem nawiązującą do starej.
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Obok głównego wejścia do Kościoła od strony zachodniej stoi grobowiec baronów Baumów,
właścicieli Kopytówki, ufundowany około 1830 roku. Podczas przemieszczania go w 1986 r. o kilka
metrów dalej z powodu bliskości głównego wejścia od nowo wybudowanej części kościoła został
oszpecony – obcięto z jednej strony schodkowate obramowanie oraz usunięto jego ostrosłupowe
zwieńczenie.
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Grobowiec baronów Baumów, położenie: N49 56 31.0 E19 37 00.5
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Kamienna figura św. Floriana na postumencie (także z kamienia) znajduje się w dawnym ogrodzie
plebańskim, obok schodów na cmentarz. Kiedy została wystawiona, tego nie udało się ustalić. W 1902
r. została odnowiona z funduszy kościelnych i Kółka Rolniczego. Przy przesuwaniu jej na dalsze
miejsce z powodu poszerzania drogi pozbawiono ją trzystopniowego schodkowego obramowania.
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Kamienna figura św. Floriana, położenie: N49 56 31.4 E19 37 02.4
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W roku 1913 powstała OSP w Marcyporębie. Założycielami obecnej Straży byli: ksiądz Jan Matoga,
Franciszek Błachut, Jan Bolek, Antoni Medoo, Jan Pilch, Franciszek Siwek i inni. Przy dofinansowaniu
Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy, Paostwowego Zakładu Ubezpieczeo, mieszkaoców
Marcyporęby i Nowych Dworów, budynek Domu Strażaka zostaje oddany do użytku w 1988 roku.
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OSP Marcyporęba, położenie: N49 56 32.3 E19 37 02.1
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Marcyporęba – Bachorowice: znajduje się tam murowana kapliczka w formie kwadratowego słupa,
przedzielonego górą wypuszczoną opaską, nakrytego dwuspadowym daszkiem z krzyżykiem na
szczycie. W górnej części obiektu z trzech stron są wnęki na święte figury. W dolnej części jedna
wnęka z figurą Matki Boskiej. Kapliczka ta stoi na gminnym gruncie obok domu pani Wiechciowej,
pod Trawną Górą obok drogi. Kiedy i przez kogo była ona budowana, nie udało się ustalić.
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Kapliczka, położenie: N49 56 00.8 E19 34 50.5
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Punkt widokowy Bachorowice-Rzyki-Trawna Góra, położenie: N49 55 56.5 E19 35 02.7
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Ze szczytu Trawnej Góry można obserwowad całą okolicę od Doliny Wisły po klasztor kamedułów na
Bielanach
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Inwestycja jest częścią projektu pn. „Utworzenie Domu polsko-słowackiego i rozwój transgranicznych
klimatów w gminie Brzeźnica”, realizowanego przez Urząd Gminy w Brzeźnicy. Dawny obiekt starej
szkoły w Bachorowicach został wyremontowany i wyposażony ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w
10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Dom polsko-słowacki stanowi pierwszą w gminie
Brzeźnica publiczną bazę, gdzie będzie można zakwaterować i gościć turystów. To miejsce do
prezentacji kultur, w tym folkloru partnerskich gmin. Jest tu także baza dla dzieci, służąca im do
wypoczynku i rekreacji między innymi plac zabaw. Dom polsko-słowacki został zlokalizowany w
pobliżu lasu i na trasie szlaków pieszych i rowerowych.
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Dom polsko-słowacki, położenie: N49 56 11.5 E19 34 55.0
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Szkoła w Marcyporębie, położenie: N49 56 25.2 E19 37 08.4

Była jedną z pierwszych na terenie obecnej gminy Brzeźnica. Dzięki staraniom ówczesnego
proboszcza Warzywńca Guczyńskiego w 1862r. utworzono szkołę parafialną, która została
zatwierdzona stosownym dokumentem przez C.K. Namiestnika we Lwowie oraz Biskupa Konsystora
Tarnowskiego. Zakupiono stary dom, w którym po remoncie znalazły swe miejsce szkoła oraz
mieszkanie dla nauczyciela. Pierwszym nauczycielem był Mikołaj Zycheowicz, organista tutejszej
parafii. Od 1862r. (od powstania szkoły) do 1865r., kiedy został mianowany stałym nauczycielem,
pełnił swe obowiązki bezpłatnie. W 1873r. Krajowa Rada Szkolna (organ nadzorujący szkolnictwo w
Galicji) uznał Szkołę Pospolitą w Marcyporębie za etatową. Uczył w niej jeden nauczyciel.
W 1884r. wybudowano nowy murowany budynek szkolny, który składał się z jednej Sali szkolnej,
dwóch pokoi, kuchni i spiżarni. W listopadzie tegoż roku odbyło się poświęcenie budynku. Na
urządzenie tej szkoły Franciszek Józef I, cesarz Austrii, ofiarował 50 złotych.
W 1904r. Rada Szkolna Krajowa przekształciła szkołę jednoklasową na dwuklasową, a w 1909r. na
czteroklasową. W 1921r. utworzono klasę eksponowaną w Bachorowicach. Wcześniej takież klasy
utworzono w Nowych Dworach i Kopytowce. W okresie między wojennym szkoła boryka się z
problemami kadrowymi, jak również finansowym i lokalowym. Dzieci uczą się w salach wynajętych
w okolicznych domach. W 1935r. Gmina Brzeźnica uchwala budowę nowej szkoły, lecz wojna
przekreśla te plany. Po przerwie wojennej naukę rozpoczęto 3 września 1945r. w starym budynku oraz
wynajmowano dodatkowe sale w Domu Ludowym. W 1948r. władze państwowe postanowiły, że
podstawą całego szkolnictwa w Polsce będzie siedmioletnia szkoła podstawowa. Wtedy to po raz
pierwszy pojawia się nazwa „Szkoła Podstawowa w Marcyporębie”.
W 1958r. wrócono do powojennych planów wzniesienia nowego budynku szkolnego. Prace
budowlane rozpoczęto 17 kwietnia 1960r. Zgodnie
z planem miał powstać duży, nowoczesny
budynek z centralnym ogrzewaniem. Dnia 15 stycznia 1962r. szkoła przeniosła się do nowego
budynku. Był on pięknym i okazałym, ale miał poważne usterki. Brak było wody, a na ścianach
pojawiły się pęknięcia. Przystąpiono do remontu,
w którym ofiarnie pomagali żołnierze z
jednostki wojskowej z Wadowic oraz pracownicy elektrowni w Łaziskach.
Rok szkolny 1961/ 62 zapisał się dużymi zmianami w historii szkoły. Przedłużono okres kształcenia
z 7 do 8 lat, a także wycofano ze szkół lekcje religii.
Lata 60-te obfitowały w tej szkole w liczne inwestycje. Rodzice wraz
z nauczycielami
wybudowali lodowisko, o uruchomieniu którego pisało w 1967r. „Echo Krakowa”. W 1968r. szkoła
otrzymała nagrodę za zdobycie IV miejsca w konkursie na najlepsze boisko sportowe w
województwie krakowskim, wybudowane w czynie społecznym. W czasie wakacji w szkole
organizowano kolonie letnie dla dzieci pracowników Elektrowni w Łaziskach oraz Rogoźnickich
Zakładów Materiałów Ogniotrwałych.
29 kwietnia 1973r. nadano szkole sztandar i imię Marcelego Nowotki.
W 1990r. okazało się że
patron tej szkoły nie był człowiekiem godnym, aby stawiać go jako wzór Polaka patrioty. Dlatego też
wewnętrznym zarządzeniem szkolnym zrezygnowano z nadanego szkole patrona.
1 września 1999 roku zaczęła się kolejna reforma edukacji. Od roku szkolnego 1999/2000 do szkoły
podstawowej, w której nauka trwa 6 lat zaczęły uczęszczać dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Od
września 1999 uczniowie klas I-VI dotychczasowych szkół podstawowych stali się uczniami
odpowiednich klas 6-letniej szkoły podstawowej. Wszyscy absolwenci szkoły podstawowej zaczęli
kontynuować naukę w 3-letnim gimnazjum.
Sześcioletnia szkoła została podzielona na dwa trzyletnie etapy. Pierwszy etap zaczął obejmować
klasy od I do III; zasadniczą część zaczął stanowić blok zajęć zwanych "kształceniem
zintegrowanym". W klasach IV-VI przedmiotów zaczęli uczyć różni nauczyciele, z czego jeden
(wychowawca) odpowiedzialny jest za swoją klasę. Naucza się:
· języka polskiego
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W 2002 r. uczniowie klasy VI szkoły podstawowej po raz pierwszy przystąpili do sprawdzianu
poziomu wiedzy i umiejętności.
Z dniem 1 września 2004 r. wprowadzono obowiązek odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego przez dzieci w wieku 6 lat do oddziału przedszkolnego w naszej szkole obowiązkowo
zaczęły uczęszczać dzieci 6-letnie.
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· języka obcego nowożytnego
· matematyki
· przyrody
· historii i społeczeństwa
· muzyki
· plastyki
· techniki
· informatyki
· wychowania fizycznego
· religii
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Dwór w Kopytówce został wzniesiony w stylu eklektycznym w 1870 r. na zlecenie Józefa Bauma.
Budynek murowany z cegły, potynkowany, zbudowany na planie wydłużonego prostokąta,
podpiwniczony, jedno- i dwukondygnacjowy, nakryty dachami dwuspadowymi wykonanymi z
dachówki. Asymetryczną bryłę dworu urozmaicają liczne wieże i ryzality. Fasada (elewacja północna)
dziewięcioosiowa z pozornym ryzalitem mieszczącym główne wejście, poprzedzonym portykiem
wspartym na drewnianych słupach. Elewację zachodnią zamykają dwie wieże, przy elewacji
wschodniej trzykondygnacjowa wieża będąca dominantą obiektu. Elewacje budynku ozdabiają
dekoracyjne obramowania otworów okiennych. W otoczeniu dworu resztki wyburzanych budynków
dawnego folwarku oraz park krajobrazowy. Do rejestru zabytków sztuki w Kopytówce wpisano:
20.03.1981 r. pod nr rej.: A-390/81 zespół dworski (dwór, oficyna, stajnia, spichlerz, park,
ogrodzenie) oraz 21.09.1948 r. pod nr rej.: LKS-I-4-14/48 osobno sam park dworski.
Rys historyczny i stan obecny
Kopytówka podobnie jak Paszkówka nigdy nie wchodziła w skład Śląska. Miejscowość została
założona w XIII w, przez rodzinę Radwanitów na ziemiach tzw. korytarza radwanickiego. Terytorium
to należące do Małopolski oddzielało enklawę krzęcińsko – radziszowską od reszty księstwa
opolskiego. Po Radwanitach właścicielami Kopytówki była rodzina Burkartów. Pod koniec XV w.
część ich posiadłości została skonfiskowana przez króla Jana Olbrachta i odtąd w Kopytówce były
dwa majątki: królewski i szlachecki. Dobra szlacheckie w XVI w. należały do rodzin Przypkowskich i
Strzałów. Następnie właściciele majątku często się zmieniali. W XVII w. był on między innymi w
posiadaniu rodzin: Paszkowskich i Żydowskich. Od 1740 r. dobra należały do Ostrogórskich, a
następnie do Poniatowskich, którzy w 1814 r. sprzedali je Antoniemu Baumowi. Po śmierci Józefa
Bauma, syna Antoniego, majątek przeszedł w ręce rodziny Duninów. Przed wybuchem drugiej wojny
światowej jego właścicielami byli bracia Ludwik i Piotr Dunin. W Polsce Ludowej po 1945 r. dobra
zostały rozparcelowane, a rezydencję wraz z tzw. resztówką oddano w zarząd Leśnictwa Draboż.
Następnie dwór należał do Leśnictwa w Tłuczani i był siedzibą Spółdzielni Rolniczej. Obecnie pełni
funkcje mieszkaniowe i można go zobaczyć tylko z zewnątrz.
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Dwór w Kopytówce, położenie: N49 56 20.0 E19 38 13.7
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Krzyż Kopytówka, położenie: N49 56 21.6 E19 38 04.0
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OSP Kopytówka, położenie: N49 56 20.0 E19 38 13.7

Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia

Jednostka OSP, założona w 1946 r.
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Plac zabaw Kopytówka, położenie: N49 56 20.0 E19 38 13.7
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Zielony szlak rowerowy, położenie: N49 55 30.8 E19 37 24.5
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Szlak Papieski „Nie lękajcie się”, położenie: N49 55 30.2 E19 37 24.6
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