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nym tabernakulum, na �cianie wschod-
niej, w pobli¿u dzisiejszego barokowe-
go o³tarza, niegdy� zapewne istniej¹ce-
go tu tryptyku. Z drugiej strony, bli¿-
szej czê�ci po³udniowej ko�cio³a, jest
inna zaskakuj¹ca scena, dzi� tylko czê-
�ciowo widoczna Matka Boska Dobrej
Rady, obejmuj¹ca swoim opiekuñczym
p³aszczem szereg postaci. Na we-
wnêtrznej po³udniowej �cianie widnieje
rozwiniêty zwój, na którym w formie
skróconego napisu w ³aciñskiej ma³ej
literce, zwanej minusku³¹, mamy infor-
macjê o fundacji malarstwa z czasów
jego postania, tj. 3 æwierci XV wieku.
Gdyby nie barokowe wyposa¿enie od-
czuwaliby�my jeszcze g³êbiej tê pó�no-
�redniowieczn¹ atmosferê, spogl¹daj¹c
na wysoko osadzone od pó³nocy okno
ostro³ukowe nad scenami pasyjnymi,
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gdzie w rozglifieniu �ciany zdobionej
wici¹ ro�linn¹ s¹ dwie postacie �wiê-
tych, m.in. �w. Wojciecha, biskupa i mê-
czennika, który wed³ug legendy mia³ w
X wieku têdy przechodziæ i tu g³osiæ
Chrystusowe orêdzie. W pobli¿u dzi-
siejszego ko�cio³a parafialnego od stro-
ny pó³nocnej znajduje siê znacznie pó�-
niejsza kolumna - kapliczka po�wiêco-
na temu �wiêtemu.

Dzi� w starym ko�ciele nie ma tzw.
belki têczowej, na której zwykle
umieszczano scenê Ukrzy¿owania z
Matk¹ Boska i �w. Janem. Mamy za to
na pod³uczu têczy ³¹cz¹cej prostok¹t-
ne prezbiterium z naw¹ postaci 12 Apo-
sto³ów - umieszczonych po dwie osoby
w trzech kolejnych polach po ka¿dej
stronie. I znów znakomity detal datu-
j¹cy dzie³o: narzêdzia ich mêki s¹ �re-

dniowieczne � spójrzcie na topór czy
kielich w rêkach kolejnego Aposto³a.
Twarze postaci sugeruj¹, i¿ modelami
mogli byæ dawni mieszkañcy.

W dodatku, to tylko domys³, byæ
mo¿e ca³y ko�ció³ by³ kiedy� ozdobio-
ny takim malarstwem. Zniszczenia w
czasie wojny trzydziestoletniej /1618
� 1648/ i pó�niejsze po¿ary, potem za-
wilgocenia od zniszczonego dachu spo-
wodowa³y rezygnacjê z powtórzenia
takich malowide³, a i zastosowanie in-
nych sklepieñ bardziej sprzyja³o �mod-
nej� wtedy dekoracji stiukowej. Po
wojnie 30-letniej, która jak walec znisz-
czy³a m.in. �l¹sk (ponad po³owa jego
mieszkañców nie prze¿y³a), pojawiaj¹
siê osoby opatów Bernarda Bogackie-
go i burmistrza Miko³aja Jankowskiego
/1655/, a potem opat Robert Gambi-
cius /1668/, którzy odnawiaj¹ znacz¹-
co opisywany ko�ció³ek. Z tego g³ów-
nie okresu pochodzi nowe sklepienie i
wyposa¿enie. I co najdziwniejsze - to
narastanie kolejnych tendencji arty-
stycznych udaje siê nam zaakceptowaæ.
Mo¿na wprawdzie �osobno� zachwy-
caæ siê �redniowieczem, albo warszta-
tem stolarzy, malarzy i snycerzy baro-
kowych, zwracaj¹ uwagê owe z³ocone
ornamenty ma³¿owinowe, czy �kogu-
cie grzebienie�. I choæ �w. Jadwiga w
bocznym o³tarzu malowana jest do�æ
prostym pêdzlem, szczególnie jej sto-
py i d³onie, a w predelli o³tarza �w. Jó-
zefa wrêcz kameralnie potraktowana,
czy miniaturowa scena pok³onu Trzech
Króli, którzy w gronostajach i z³oco-
nych p³aszczach klêkaj¹ przed Dzie-
ci¹tkiem i Jego Matk¹ z dyskretnie
przygl¹daj¹cym siê go�ciom �w. Józe-
fem, to w sumie odbieramy wnêtrze jako

pewn¹ integraln¹, logiczn¹, choæ nie
do koñca oczywi�cie, ca³o�æ. A tu jesz-
cze dzi� pojedyncze ju¿ (kiedy� by³o
ich 12, tyle ilu Aposto³ów) �zacheusz-
ki� (na pami¹tkê celnika Zacheusza) -
krzy¿e wpisane w koliste pola, na nich
niegdy� zatykane by³y pojedyncze kin-
kiety ze �wiecami. W chwilach uroczy-
stych o�wietla³ dodatkowo zdawa³oby
siê nik³ym p³omykiem wnêtrze. Dzi�,
gdy mo¿emy wszystko o�wietliæ rzêsi-
�cie, nie wydaj¹ siê wa¿ne, ale jeszcze w
pocz¹tkach XX wieku, gdy elektrycz-
no�æ nie by³a jeszcze powszechna, mia³y
praktyczne znaczenie.

Prace konserwatorskie nad ca³o�ci¹
tej artystycznej spu�cizny zakoñczy³y
siê formalnie w 2006 roku. Spotkano
siê tu przede wszystkim z rozwarstwie-
niem i kruszeniem siê tynku wapien-
no-piaskowego. Malarstwo na tynku
istnieje wiêc tak d³ugo, jak istnieje tynk.
Pewne fragmenty trzeba by³o wzmoc-
niæ ró¿nymi specyfikami, nie tylko
¿ywicami, ale i farbami, by obrazy by³y
bardziej czytelne. Wchodzimy tu w za-
kres �cis³ej chemii, z analiz¹ tynku, farb,
podobrazia, zastosowaniem wcze�niej-
szych materia³ów i prób¹ uzupe³nienia
maksymalnie podobnymi strukturami.
Dla prawid³owo�ci przebiegu prac mu-
siano porównaæ i przeanalizowaæ ju¿
wykonane konserwacje fresków (m.in.
w Strzelnikach i Pogorzeli, w Strzel-
cach pod Sobótk¹). Prowadzili je zna-
komici fachowcy, maj¹cy ju¿ w swoim
dorobku szereg podobnych prac kon-
serwatorzy-technolodzy ze s³ynnej
polskiej szko³y konserwatorskiej w
Toruniu /UMK/: pañstwo Aleksandra i
Edgar Pillowie. Ich praca by³a dodat-
kowo zweryfikowana przez rzeczoznaw-

ców i ekspertów w tej dziedzinie: panie
Renatê Dubiel-Bia³as i Karolinê Rajna.
Nie trzyma siê takich pere³ nie tylko
�l¹skiego, ale i �wiatowego � dos³ownie
� obszaru artystycznego pod korcem.
Pewnego rodzaju zwieñczeniem wielo-
letnich starañ wspomnianych wa¿niej-
szych inicjatorów, mecenasów, konser-
watorów bêdzie wpisanie owego jemiel-
nickiego kompleksu artystycznego �
ko�cio³a Wszystkich �wiêtych oraz
Wnieboziêcia Naj�wiêtszej Maryi Pan-
ny na LISTÊ PREZYDENCK¥ najzna-
komitszych krajowych zabytków sztu-
ki. Wnioskowali o to m.in. wicemini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego
oraz znakomita specjalista pani profe-
sor £u¿yniecka. Byli wprost zaurocze-
ni, ogl¹daj¹c te wspania³o�ci. Oby po-
zwoli³o to uzyskaæ dalsze fundusze na
spory jeszcze zakres prac!

Jaki za� wniosek dla nas, najzwy-
klejszych odbiorców tej sztuki? Pozo-
staje chêæ zapoznawania siê, pog³êbie-
nia wiedzy o tym, szanowania i pro-
mocji. Musimy byæ ambasadorami Je-
mielnicy. Spotyka³em tu ju¿ pojedyn-
czych turystów, ale i ca³e wycieczki z
Mazur, Ma³opolski, pobliskiego Kêdzie-
rzyna-Ko�la, Opola i wielu go�ci za-
równo z Francji, Niemiec i Holandii, a
nawet kiedy� przedstawia³em te dzie³a
ma³ej grupce z amerykañskiej Arizony
i Karoliny.

Przyda³yby by siê i dobre widoków-
ki, albumy, przewodniki popularne i
opracowania naukowe, by dziedzictwo
to wesz³o szerzej w nasz polski i euro-
pejski pejza¿ kulturowego dziedzictwa.

B¹d�my z niego dumni!
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