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Książka autorstwa księży Wiesława Augustyna i Sławomira Zycha 
zatytułowana Zabytkowa kaplica grobowa rodziny Hupków jest 45. pozycją 
wydaną przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej 
w ramach serii wydawniczej „Varia Kolbuszowskie”. Ukazała się w 2016 roku 
z dedykacją: „Publikacja w 50. rocznicę święceń kapłańskich księdza pra-
łata Wiesława Augustyna”. Częściowo jej treść została już opublikowana 
w numerze 4 „Ziemi Kolbuszowskiej” z 1997 roku, jednak w tym wydaniu 
informacje zostały poszerzone i uzupełnione, a także opatrzone licznymi 
fotografiami. 

Opracowanie to stanowi wyraz poszukiwań badawczych oraz badań 
terenowych autorów. Mimo niewielkiej objętości prezentowanej publikacji 
została ona przygotowana z ogromną starannością (do jej przygotowania 
wykorzystano zarówno materiały źródłowe, które zostały zebrane w postaci 
Bibliografii, własne badania, jak i wspomnienia mieszkańców Niwisk – na-
uczycielki i grabarza) i dociekliwością (dokładne opisy, wiele ciekawostek). 
Książka wpisuje się w rozwijający się w ostatnim czasie trend badawczego 
zainteresowania dziejami lokalnych wspólnot parafialnych, działalnością 
duszpasterską czy obiektami sakralnymi na terenie danej parafii. 

Treść została podzielona na sześć rozdziałów merytorycznych, 
poprzedzonych Wstępem i podsumowanych Zakończeniem. W rozdziale 
pierwszym, zatytułowanym Rys historyczny, została pokrótce przedstawiona 
historia Niwisk i huty szkła, cmentarza oraz kaplicy grobowej (na uwagę 
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zasługuje epitafium w kaplicy). Rozdział drugi Kilka informacji historycz-
nych o rodzinie Hupków prezentuje rodzinę, a szczególnie tragiczne losy 
fundatora kaplicy, ostatniego z rodu Hupków – Jana Antoniego Ernesta. 
Wnętrze i wyposażenie kaplicy to tytuł rozdziału trzeciego, w którym opisano 
elementy wyposażenia: tabernakulum, rzeźby, obrazy, grafiki (wraz z infor-
macjami o ich autorach i renowatorach). Rozdział czwarty, zatytułowany 
Anioł Stróż, został w całości poświęcony pięknemu przestawieniu Anioła 
Stróża, znajdującemu się w kaplicy. W kolejnym rozdziale – Pozostałe ele-
menty wyposażenia – opisano ponadstuletnie: kadzielnicę, łódkę i pulpit pod 
mszał. Rozdział szósty, zatytułowany Współczesne losy kaplicy, prezentuje 
aktualny stan kaplicy. Autorzy mają świadomość, że przedstawiają jedynie 
mały wycinek z dziejów parafii, a ich praca nie pretenduje do naukowej 
monografii. Żywią jednak nadzieję, że publikacja ta rozbudzi ciekawość 
czytelników, a także przyczyni się do podejmowania prac nad kolejnymi 
publikacjami na temat parafii Niwiska oraz obiektów sakralnych na terenie 
innych parafii. 

Dodatkowym walorem tej publikacji jest bogaty materiał ilustra-
cyjny – 24 kolorowe zdjęcia, zarówno archiwalne, jak i wykonane specjalnie 
do tej książki – w tym prezentujący m.in.: historyczną i aktualną mapkę 
cmentarza, nagrobki na cmentarzu, dwór Jana Hupki oraz wyposażenie 
kaplicy grobowej Hupków. Ponadto na uwagę zasługuje zamieszczona 
na czwartej stronie okładkowej fotografia portretu Jana Antoniego Ernesta 
Hupki w stroju szlacheckim. Atutem jest też czytelna i schludna grafika 
na pierwszej stronie okładkowej, przedstawiająca tytułową kaplicę grobową. 

Kolorystyka okładki książki wywołuje pozytywne wrażenie. Trzeba 
również zaznaczyć, że publikacja została przygotowana z niezwykłą do-
kładnością, a jej język, pomimo naukowego podejścia autorów do tematu, 
jest przystępny i zachęcający do lektury. 

Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić, że anali-
zowana publikacja jest cenną pozycją na rynku wydawniczym, w sposób 
niezwykle interesujący i rzetelny przybliżającą historię oraz współczesne 
losy kaplicy grobowej Hupków w Niwiskach.


