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Wstęp

„Godki, podania były u Lasowiaków. Żadne tam bajki, baśnie czy legendy” – powtarzają 
Zofia Wydro i Barbara Sroczyńska z Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki, stojąc tym samym 
na straży tradycji przekazanej przez Marię Kozłową – założycielkę zespołu przed 50 laty 
oraz Annę Rzeszut – wierną kontynuatorkę jej dzieła. Lasowiackie opowieści, nawet te 
najbardziej nieprawdopodobne, zawsze zawierają prawdziwe historie osób, czy też na-
zwy miejsc, bądź echa wydarzeń rzeczywistych. Stąd też z godek i podań dowiadujemy 
się, jacy byli Lasowiacy: nieufni dworskim panom, sprytni w starciach z ich rządami, 
wytrwali i przebiegli w zmaganiach z siłami nadprzyrodzonymi oraz surową przyrodą, 
ale też pełni szacunku do niej. Wiara ich była naturalną kompozycją prastarych wierzeń 
i chrześcijaństwa. Mężczyźni byli wytrzymali, silni i mężni, stąd pożądani jako rekruci 
zasilający oddziały wojskowe.

Teksty zamieszczone w „Antologii godek lasowiackich” powstały na przestrzeni ostatnich 
150 lat. Autorami najstarszych są entuzjaści rodzącej się u schyłku XIX wieku etnografii, 
pamiętnikarze, publicyści, politycy. Teksty współczesne napisały badaczki uniwersytec-
kie. Wszystkich łączy pasja, ciekawość wobec ludu rozpoczynającego w XIV wieku proces 
tworzenia swej tożsamości. 

Z powodu różnego charakteru artykułów składających się na antologię, pozwolę sobie 
na nazwanie ich wszystkich właśnie godkami. To chyba pierwsza próba zebrania godek 
o Lasowiakach w jeden tom. Teksty reprezentują najważniejszych autorów „lasowiac-
kich”. Powstrzymałem się od zamieszczenia fragmentów twórczości Franciszka Kotuli 
oraz Wilhelma Gaja-Piotrowskiego z racji ich olbrzymiego dorobku. Zresztą dość dobrze 
spopularyzowanego i ogólnie dostępnego.

U Wiesława Myśliwskiego znalazłem natomiast formułę opisującą tak różny zestaw 
tekstów i ich autorów, przy czym jednak skupionych wokół jednej idei: „Tożsamość ze 
swoim prawdziwym światem nie jest mechaniczną konsekwencją miejsca, w którym się 
na świat przychodzi. Jest rezultatem samopoznania i przyznania się, a więc odkryciem 
siebie w zbiorowości i zbiorowości w sobie. Odkryciem nie tylko w czasie i przestrzeni, 
ale i w losie. Nawet więcej, jest rezultatem przywłaszczenia sobie owego losu zbiorowości 
jako losu własnego, jednostkowego i niepodzielnego”1.

1 W. Myśliwski, W środku jesteśmy baśnią, Kraków: Wydawnictwo Znak 2022, s. 21
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Antologia „Kościuszko z Machowa i inni...” składa się z trzech części. Pierwsza zawiera 
teksty najstarsze wprowadzające w lasowiacki świat. W godce Szymona Matusiaka poja-
wiają się jako protoplaści Lasowiaków „Obrzymy”. Autor umiejętnie je wpisuje w krąg 
mitów indoeuropejskich. „Obrzymy” niejako zapowiadają część drugą, w której poznajemy 
niezwykle zaangażowaną w sprawy regionu i Polski gigantyczną działalność tytułowego 
bohatera antologii – Wojciecha Wiącka oraz krąg postaci towarzyszących sprawie odzyska-
nia niepodległości. Bohaterką trzeciej części jest Maria Kozłowa, autorka przejmujących 
wierszy wyrażających żal za „wioską, która odeszła”, a także regionalistka i animatorka, 
której celem było zgromadzenie skarbca kultury lasowiackiej.

Pomysłu na antologię dostarczyło rosnące zainteresowanie dziedzictwem kulturowym 
Lasowiaków wśród mieszkańców regionu. Wielki przemysł, który przyczynił się do wzrostu 
poziomu życia w regionie lasowiackim, równocześnie spowodował zanik lokalnej tradycji. 
Po upadku industrialnych kolosów, wraca potrzeba ponownego określenia swojej tożsa-
mości, stąd uwaga kierowana jest w stronę dziedzictwa dawnych mieszkańców Puszczy 
Sandomierskiej. Mam nadzieję, że antologia pozwoli lepiej poznać region lasowiacki i tych, 
którzy tworzyli jego historię.

Marek Gruchota
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury

w Stalowej Woli



Część I

Z zapisków  
XIX-wiecznych badaczy

Zygmunt Wierzchowski

Karol Matyas

Szymon Matusiak
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Patrycja Laskowska-Chyła

Między słowami 
– o czytaniu materiałów  

etnograficznych

„Należy cały wysiłek skierować w tym celu, ażeby lud nie stracił swych odwiecz-
nych, własnych wartości, przejmując nowe, pośpiesznie a powierzchownie. Należy 
poznać, póki jeszcze czas, kulturę ludu, jego bogaty świat twórczości i na nim, jako 
na fundamencie niewzruszonym wznosić i rozwijać gmach nowej jego kultury.”

Eugeniusz Frankowski, Lud polski i jego kultura, 1928 r.

Obserwacja zanikających tradycji związanych z postępem technologicznym jest jednym 
z głównych motywów prowadzenia pogłębionych badań etnograficznych. Przytoczony 
powyżej cytat pochodzi z obszernej Księgi Pamiątkowej wydanej z okazji dziesięciolecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyraża wciąż aktualną dzisiaj potrzebę definio-
wania tożsamości lokalnej poprzez odnajdywanie i dokumentowanie zanikających ele-
mentów kultury. Jest to proces zataczający koło – po II wojnie światowej ludzie urodzeni 
w latach 40. reprezentowali postęp wyniszczający kulturę, a dziś mogą oni być uznani za jej 
depozytariuszy, pamiętający, choć nie zawsze pozytywnie, dawną, spokojniejszą i bardziej 
spójną rzeczywistość. Nowoczesność uznawana jest za czas nieustannych procesów, które 
inicjują zależności między ludźmi a środowiskiem i wynalazkami techniki. Dynamiczne 
zmiany wpisane są w rzeczywistość badaną przez antropologów. Ponadto stosowany jest 
termin antropocen w odniesieniu do epoki, w której środowisko jest przeobrażane, rozpla-
nowane i zaaranżowane przez ludzi2.Tożsamość kulturowa staje się efektem nieustannych 
i zmiennych wyborów podejmowanych przez jednostki. Coraz trudniej wytyczyć granice 
zasięgów danej grupy etnograficznej, a także określić tożsamość miejsca na bazie doświad-
czeń wszystkich jego mieszkańców. Przez lata z niepokojem obserwowano zanik pewnych 

2 Chaberski definiuje antropocen jako wyodrębnioną niedawno „nowej epoce w dziejach Ziemi, kiedy to nie ruchy tektonicz-
ne, pływy morskie czy aktywność wulkaniczna, lecz człowiek stał się dominującą siłą, kształtującą tak zwane środowisko 
naturalne.” Źródło: Michał Chaberski, Asamblaże, asamblaże, Kraków 2019.
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form tradycji, odrzucanie dziedzictwa przodków ze względu na nieuznawanie wartości 
pamiątek, czy historii przekazywanych w rodzinach. Równolegle zauważamy procesy re-
witalizacji, odkrywania i promowania materiałów zawierających informacje z przeszłości. 
Są to działania dostosowane do obecnych warunków i perspektyw, których nie sposób 
porównać z XIX wiekiem, kiedy powstawały pierwsze obszerne materiały etnograficzne. 
Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie kontekstów historycznych, kulturowych oraz 
perspektyw badawczych, w obrębie których przygotowywane były materiały etnograficzne 
zawarte w antologii.

Etnografia (gr. ethnos – lud; graphein – opisywać) bywa nazywana nauką o ludziach 
pomijanych na kartach historii. Mowa tu o „warstwach chłopskich w europejskich 
społecznościach klasowych oraz historii tzw. społeczeństw pierwotnych kontynentów 
pozaeuropejskich: Azji, Afryki, Ameryki i Australii”3. Na potrzeby artykułu skupię się 
wyłącznie na polskiej etnografii obejmującej kulturę ludową – chłopską. W zakres jej 
zainteresowań wchodzi życie codzienne, struktury społeczne, wierzenia, wytwory mate-
rialne, folklor słowny. Początki etnografii jako odrębnej dyscypliny naukowej datuje się 
na lata pięćdziesiąte XIX wieku, kiedy powstawały przełomowe prace odnoszące się do 
teorii ewolucji człowieka, stosunków społecznych, świadomości różnorodności „sposobów 
życia różnych ludów świata i jednoczesnej jedności kultury człowieka”4. Wśród przyczyn 
historycznych Zofia Sokolewicz wymienia: „rozszerzenie horyzontu geograficznego, kolo-
nializm, ruchy narodowe”, a także „rewolucję industrialną i uformowanie kapitalizmu”. 
Do połowy XX wieku etnografia była uznawana za synonim ludoznawstwa i skupiała się 
na opisowej formie badań. Dotyczyła również wstępnych, niekiedy amatorskich prac 
badawczych nad społecznościami lokalnymi lub grupami etnicznymi. Miały one cha-
rakter monograficzny, dokumentacyjny, pozbawiony analizy porównawczej5. Czytając 
pierwsze materiały etnograficzne powstałe pod koniec XIX wieku, docieramy do tekstów 
zbieranych przez nauczycieli, uczniów w ramach prac domowych i etnografów. Warto 
przy tym zaznaczyć, że przez dekady zmieniał się odgórnie ustalony sposób cytowania, 
stąd w starszych tekstach etnograficznych można doszukać się nieoznaczonych bądź 
niedokładnie opisanych fragmentów innych prac. Do najważniejszych zachowanych opra-
cowań należy wielotomowe dzieło Oskara Kolberga, którego tytuł szczegółowo obrazuje 
obszar zainteresowań etnografów i folklorystów -Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, 
podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Niektóre tomy, takie 
jak Tarnowskie-Rzeszowskie zostały wydane po śmierci Kolberga, złożone z jego notatek 
terenowych. Wiele notatek etnograficznych, a także książek gromadzonych przez badaczy 
zostało bezpowrotnie utraconych z powodów wojen i klęsk żywiołowych.

Do antologii „Kościuszko z Machowa” wybrane zostały dziewiętnastowieczne teksty 
trzech autorów. Pierwszy z nich to Zygmunt Wierzchowski – nauczyciel, członek Komisji 

3 Marian Pokropek, Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, PWN, Warszawa 2019.
4 Zofia Sokolewicz, Szkoły i kierunki w etnografii polskiej, [w:] Historia etnografii polskiej, Wrocław 1973.
5 Encyklopedia PWN, Aleksander Posern-Zieliński, termin: etnografia.

Patrycja Laskowska-Chyła
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Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. W latach 1878-1888 pracował w szko-
łach ludowych w Woli Gołego (dziś Wola Baranowska), Kotowej Woli i Grębowie. Poprzez 
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym zapisywał szczegółowe informacje charakteryzu-
jące ludność, z którą przebywał. W swoich materiałach zawarł cechy charakteru i wyglądu 
ludzi, ich pracę, ubiór, architekturę, zwyczaje oraz ujęte gwarowo pieśni, powiedzenia, 
zabawy i przesądy. 

Kolejnym etnografem jest Karol Matyas żyjący w latach 1866-1917. Prowadził on badania 
etnograficzne na terenie rejonów krakowskiego, tarnobrzeskiego, nowosądeckiego. Był 
członkiem Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Ludoznawczego, a także zasiadał 
w komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności. Zapisywał podania ludowe, zwyczaje 
i obrzędy, publikując w czasopismach naukowych. Jego rozprawy „zwróciły uwagę zagra-
nicy, zwłaszcza we Francji, a kilka z nich przetłumaczono na język czeski.”6 Z zawodu był 
prawnikiem i urzędnikiem administracyjnym. W trakcie pełnienia funkcji urzędniczych 
zbierał i porządkował materiały etnograficzne7.

Ostatni z badaczy, Szymon Matusiak (1854-1922) był folklorystą i gwaroznawcą, pra-
cującym w Galicji jako nauczyciel i dyrektor seminariów nauczycielskich8. Publikował 
głównie w Krakowie i we Lwowie. Zajmował się teorią dydaktyki oraz folklorem słownym, 
szczególnie opowieściami ludowymi związanymi z historią Polski.

Pozyskiwanie materiału etnograficznego w głównej mierze opiera się na badaniach 
jakościowych – wywiadach oraz obserwacji. Rzecz jasna, współcześnie stosowane sprzęty 
precyzyjnie rejestrujące obrazy i dźwięki, pozwalają przy tym na notowanie na bieżąco 
wstępnych spostrzeżeń i uwag. Tym bardziej imponujące zdają się materiały XIX i XX-wiecz-
ne, zawierające zapisy gwarowe, nutowe, skrupulatnie opisane wydarzenia, szkice, rysun-
ki, czy zapiski folkloru słownego. Etnografia, w swojej idealnej formie, miała dostarczać 
materiał obiektywny, wyzbyty osobistych doświadczeń i uprzedzeń badacza9. Stąd wzięły 
się między innymi opisy szeroko rozumianej „kultury lasowiackiej”, uznanej za jednolitą, 
uchwyconą w nienaruszalnym stanie i wyzbytej indywidualnego wyboru jednostek. Wieś 
w obrazie XIX-wiecznych etnografów jawi się jako wkomponowana kulturowo w rytm 
ziemski, zachowująca tradycje przodków w ich niezmienionej formie. Nie brakuje przy 
tym wyobrażenia romantycznego wsi, jako miejsca wyciszonego, beztroskiego, w którym 
trwa szacunek do podstawowych wartości. Członkowie badanej społeczności różnią się 
od pozostałych grup etnograficznych, ale nie od siebie nawzajem. Analizując teksty, ob-
serwujemy próbę ustrukturyzowania rzeczywistości, która z biegiem czasu okazuje się 
coraz bardziej niejednorodna. W dobie antropologii refleksyjnej, rozwoju autoetnografii 
i nauk hermeneutycznych, materiały źródłowe mogą dać złudne wrażenie utracenia kultur 
skostniałych i niepodatnych dotychczas na zmiany.

6 Ilustrowany Kurier Codzienny, nr 148, 1917.
7 Julian Krzyżanowski, Słownik folkloru polskiego, Warszawa 1965,hasło: Matyas Karol.
8 Op. cit. Hasło: Matusiak Szymon.
9 Michael Angrosino, Badania etnograficzne i obserwacyjne, tłum. Maja Brzozowska-Brzywczyńska, PWN Warszawa 2010.
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Dokumentowanie elementów kultury ludowej stanowiło próbę dookreślenia i wzmoc-
nienia poczucia tożsamości lokalnej, niekiedy też uznania wyższości jednej z grup nad 
drugą. W XIX-wiecznych materiałach etnograficznych występują opisy reprezentujące 
nurt antropologii fizycznej – budowa fizyczna ciała, kolor włosów, oczu. Odczuwalny jest 
dystans między badaczem i badanym, który uznawany był za lud prosty, niewykształ-
cony, powiązany bardziej ze światem natury, niż kulturą. Matusiak zresztą porównuje 
Lasowiaków do kwiatów polnych, które rosną obok nas, a uczeni ich nie zauważają, 
kierując zainteresowania badawcze ku bardziej szlachetnym roślinom. Perspektywa ta 
była charakterystyczna dla panującego wówczas podejścia ewolucjonistycznego w an-
tropologii, według którego kultury świata różnią się jedynie stadium rozwoju – niektóre 
z nich są w fazie myślenia plemiennego/pierwotnego, inne wzniosły się wyżej. W „Złotej 
gałęzi” Frazera czytamy o podziale trzech stopni poznawania rzeczywistości i ingerowa-
nia w nią – magia, religia i nauka10. Eugeniusz Frankowski w tekście „Lud polski i jego 
kultura” z 1928 roku opisuje poszczególne typy ludzi zamieszkujących Rzeczpospolitą, 
dodając, jaki wygląd odpowiada osobom na stanowisku inżyniera, a jaki pracownikom 
fizycznym11. W tych czasach w europejskich miastach pojawiało się ludzkie zoo, w któ-
rym zwiedzający oglądali „rdzennych mieszkańców” odległych terenów. Z zachowanych 
wspomnień i materiałów filmowych wiemy, że w ludzkim zoo znajdowały się również 
osoby wykształcone, nie zawsze świadome tego, do czego prowadziły umowy zatrudnienia 
w krajach europejskich, których zadaniem było ukazywanie siebie samych i rodzimego 
dziedzictwa jako podrzędne12. Historia, zwłaszcza początków XX wieku pokazała, że 
depersonalizacja grup etnicznych, etnograficznych i narodowych może prowadzić do 
błędnych założeń i inicjować tragiczne wydarzenia. Stąd pojawił się zdecydowany zwrot 
w naukach humanistycznych oraz rozwój nurtów postkolonialnych i kognitywistycznych. 
Współczesne badania etnograficzne stopniowo rozszerzają pola badawcze, zacierając opo-
zycje między naturą i kulturą, czy swoim i obcym, odchodząc od prób opisu uniwersalnych 
i niezmiennych form działań społeczności. Zaczęto również uwzględniać perspektywę 
samego badacza, jego doświadczenia i wiedzę, które wpływają na powstanie pracy etno-
graficznej. Clifford Geertz, pisząc o opisie gęstym, zwraca uwagę, że żaden raport z badań 
nie dostarczy kompletnej i skończonej analizy danej kultury, która ulega nieustannym 
przeobrażeniom, pod wpływem wielu uwarunkowań, doświadczeń i wyborów jednostek 
będących członkami badanej społeczności13. Dlatego tak istotna jest znajomość kontekstu 
historycznego przy analizie materiałów etnograficznych sprzed ponad wieku. Badania 
terenowe na terenach lasowiackich były więc prowadzone przy podkreśleniu wyraźnego 
kontrastu między badaczem a badanym, który opierał się na wiedzy, doświadczeniu, pozycji 

10 James George Frazer, Złota gałąź. Studia z magii i religii, Londyn 1890.
11 Eugeniusz Frankowski, Lud polski i jego kultura, [w:] Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928, Kraków-

-Warszawa 1928.
12 The Human Zoo: Science’s Dirty Secret, reż. Srik Narayanan, Wielka Brytania 2009; Sauvages, au coeur des zoos humains, reż. Bruno 

Victor-Pujebet Pascal Blanchard, Francja 2017.
13 Clifford Geertz, Interpretacja kultur, Kraków 2005.
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klasowej, społecznej. Pojawia się również wątek antropogeograficzny, czyli przełożenie 
warunków naturalnych na kształtowanie się kultury mieszkańców14.Lasowiak miał być 
osobą zaznajomioną ze światem nadprzyrodzonym, znającym i wierzącym w magiczne 
właściwości stworzeń leśnych. Był też samowystarczalny – pożywienie, ubiór i sposób 
życia dostosowany był do otaczających go, niesprzyjających kontaktom zewnętrznym 
warunków. Już w samej nazwie znajdujemy „las” jako czynnik definiujący jego miesz-
kańców, będących ich ojcem15 – opiekunem, żywicielem.

Istotnym elementem analizy jest wątek narodowotwórczy i narodowowyzwoleńczy 
w etnografii. Zawarte w niniejszej antologii materiały Matusiaka, Matyasa i Wierzchow-
skiego powstały w czasach Polski pod zaborami. Pojawia się również bezpośrednia krytyka 
zachowania ludzi – ich niegospodarności, lenistwa, pijaństwa, wiary w gusła. Wiązało się to 
z potrzebą zaznaczenia konieczności poprawy zachowania w narodzie, zachęty do wspólnej 
walki o zachowanie kultury i wreszcie, walki o niepodległość. Na przełomie XIX i XX wieku 
nastroje narodowowyzwoleńcze, obok odpowiedzi na rewolucję przemysłową, były głów-
nymi czynnikami zwrotu w kierunku ludowości – potrzeby dokumentowania niezapisanej 
wiedzy, nauki rzemiosła, wykorzystywania dostępnych narzędzi. O potrzebie zbudowania 
jedności narodowej poprzez rzemiosło tradycyjne „bo inna jest treść myśli, pracy ręcznej 
drogą otrzymana, inna samym myśleniem” pisał Cyprian Kamil Norwid w Promethidionie. 
Do jego myśli odwoływali się twórcy Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”, na czele 
z Stanisławem Witkiewiczem16. Jego zamiarem było zrzeszenie narodu poprzez wspólny 
kulturowy czynnik i zarówno element walki narodu polskiego z zaborcami17. Towarzystwo 
Polska Sztuka Stosowana oraz czasopismo wydawane pod tym samym tytułem, zrzeszało 
twórców18, architektów i etnografów. W sztuce oraz mass mediach kultura ludowa stała się 
reprezentacją kultury narodowej, co zostało opisane m.in. przez Józefa Bursztę, Ludwika 
Stommę czy Antoniego Kroha.

Matusiak w Naszych kwiatach polnych uznaje gwarę za najcenniejszy element wyróż-
niający daną grupę etnograficzną, bez którego poznanie języka narodowego będzie nie-
kompletne. Przytaczane w antologii podania i gadki zapisywano fonetycznie, z uwzględ-
nieniem właściwości dialektalnych. Część z nich została w tej publikacji uproszczona, ze 
względu na nieczytelną formę w oryginale. Zachęcam przy tym, aby po pierwszej lekturze 
sięgnąć do proponowanych tekstów źródłowych, poznać ich pełną treść i sposoby zapisu. 
Rejestrowanie opowieści odnosi się bezpośrednio do przytoczonego już terminu „folklor”, 
w podstawowym i pierwotnym sensie oznaczającego wiedzę ludu – „obyczaje, obrzędy, 

14 Marcin Wójcik, Idee antropogeograficzne w pracach Marii Dobrowolskiej (1895-1984), [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Geographica Socio-Oeconomica, nr 26, 2016.

15 Las uociec nas – a my dzieci jego idziewa do niego – jest to powiedzenie przytaczane w licznych publikacjach, m.in. Z Sando-
mierskiej Puszczy Franciszka Kotuli.

16 Bożena Olszewska, Śladami polskiego etnodizajnu, [w:] Etnodizajn wczoraj i dziś: inspiracje czy naśladownictwo, red. Maria 
Flinik-Huryn, Anna Demska, Michał F. Woźniak, Bydgoszcz 2014.

17 https://culture.pl/pl/artykul/polskie-wzornictwo-xx-wieku, dostęp: 10.10.2020.
18 Wśród nich znalazł się Stanisław Wyspiański, odwołując się do regionalnych motywów m.in. w projekcie mebli do domu Żeleń-

skich, czy Świetlicy – głównej sali ekspozycji w Pałacu Sztuk Pięknych w Krakowie, w 1904 r. Źródło: Bożena Olszewska, op. cit.
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zabobony, ballady, przysłowia etc.”19. Początki nauk o folklorze w Polsce i na świecie datuje 
się na przełom XVIII i XIX wieku. Były to odpowiedzi na polityczne i przemysłowe rewo-
lucje, podczas których rozszerzano obszar zainteresowań społecznych i historycznych 
oraz próby dokumentacji życia wiejskiego, które stopniowo wypierane było przez kulturę 
masową i postęp technologiczny. 

Termin „folklor” ulega nieustannym przeobrażeniom i reinterpretacjom, które pozwalają 
na powstawanie terminów pochodnych oraz rozszerzanie zasięgu semantycznego w obrębie 
społecznym, czy geograficznym. Jan Karłowicz w 1888 pisze na łamach Wisły: „Folklore jest 
wyrazem angielskim, złożonym z folk = lud i lore = wiedza, wiadomość, znaczy dosłownie 
wiedza ludowa i używa się w całym zakresie literatury niepisanej, którą my rzeczami lu-
dowymi nazywamy.”20 W Słowniku etnologicznym z 1987 roku pojawia się rozróżnienie 
folkloru na obiegowy i naukowy. Pierwszy z nich wynika z obserwacji współczesnych form 
występowania wiedzy ludowej w życiu społecznym i przekazie artystycznym. Całość tej 
wiedzy, włącznie z opisanymi w publikacjach etnograficznych, zanikającymi elementami 
kultury, stanowi folklor naukowy. Czytamy również o dwóch kierunkach definiowania 
i badania folkloru – etnograficznym i literaturoznawczym. Pierwszy z nich odnosił się do 
zjawisk mających „charakter tradycyjny, przeżytkowy, związany z pojęciem ich nosiciela 
– ludu, a więc warstwy niewykształconej, posługującym się wyłącznie przekazem ust-
nym”, drugi zaś zawęża się do tzw. literatury ustnej21, przejawiającej się u ludu w okresie 
przedindustrialnym22.

Oprócz XIX-wiecznych reprezentacji opisów folkloru lasowiackiego, antologia zawiera 
późniejsze teksty, także pozyskane metodami etnograficznymi. Są to historie zbierane w wa-
runkach postępującej industrializacji, w II połowie ubiegłego wieku. Imponujący dorobek 
artystyczny i regionalny pozostawiła córka Wojciecha Wiącka – Maria Kozłowa, która od 
młodych lat angażowała się w działalność kulturalną Machowa. Założyła amatorski teatr 
oraz kabaret, w których pełniła rolę aktorki, reżyserki i scenarzystki23. W 1949 roku zało-
żyła Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiak”. Propagowała lokalny folklor w wielu wymiarach, 
dzieląc się wiedzą i inspirując kolejnych artystów24 i badaczy. Oprócz prac związanych 
z gospodarstwem, zajmowała się plastyką obrzędową, malowała, pisała przemowy, wiersze 
i piosenki na różne okazje. 

Jednym z przełomowych momentów w tym czasie było wysiedlenie Machowa – rodzinnej 
miejscowości Marii Kozłowej. W publikacji „Ty nasz kochany Machowie...” czytamy: „(...) we 

19 Termin folklore zastosował William Thoms w liście do pisma Athenaeum w 1846 roku. Źródło: Emrich Duncan, „Folk-Lore”: 
William John Thoms, [w:] California Folklore Quarterly, t. 5, nr 4, 1946.

20 Jan Karłowicz, Folklore, [w:] Wisła, t. 2, 1888.
21 Utwory, opowieści i podania przekazywane wyłącznie drogą ustną.
22 Józef Burszta, Folklor, [w:] Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań 1987.
23 Elżbieta Wiącek, Żegnaj moja wiosko... Pamięć o Machowie i kulturze lasowiackiej w twórczości Marii Kozłowej, [w:] Tradycja we 

współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 6 Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, 
Lublin 2012.

24 Witold Lutosławski skomponował Małą suitę rozpoczynającą się od melodii granej z fujarki przez muzykanta z Machowa 
– Antoniego Kalinkę.
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wrześniu 1953 roku prof. Stanisław Pawłowski, w rdzeniu wyjętym z otworu wiertnicze-
go, zauważył żółtą skałę. To była siarka. Wkrótce o tym odkryciu dowiedział się cały kraj, 
a także i świat.”25 W latach 1960-1969 wysiedlano Machów, a jego mieszkańcy przenosili 
się do kilku miejscowości, do gospodarstw domowych lub bloków. Marii Kozłowej zale-
żało na zachowaniu pamięci o lokalnym folklorze, dlatego skrupulatnie spisywała znane 
sobie pieśni, pisała własne utwory, gromadziła artefakty. Od 1973 roku była członkinią 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Była laureatką wielu nagród, w tym Nagrody im. 
Oskara Kolberga. W 1976 roku w Baranowie Sandomierskim założyła Zespół Obrzędowy 
„Lasowiaczki”, który do dziś z sukcesami występuje na arenie ogólnopolskiej. Z jej inicja-
tywy powstał w 1997 r. również znany i nagradzany Zespół Cyganianki, działający dziś 
w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach. Tam również mieści się Izba Regionalna im. 
Marii Kozłowej, ukazująca pamiątki, przedmioty będące rekwizytami używanymi przez 
Zespół, ręcznie haftowane elementy stroju ludowego, hafty, wycinanki.

Maria Kozłowa zmarła 22 kwietnia 1999 roku. Jej postać zachowała się w pamięci 
mieszkańców okolic Machowa i nie tylko. Charakterystyka haftów i plastyki obrzędowej 
rejonu grębowsko-tarnobrzeskiego w kolekcjach muzealniczych, oparta jest głównie na 
jej zbiorach i pracach. Wraz z Zespołem „Lasowiaczki” wystąpiła w filmach „Czary, mary 
i uroki” (1983) oraz „Ludzie z martwych pól” (1996), który jest jej osobistą opowieścią o wy-
siedleniu. Swoją wiedzą dzieliła się z etnografami i regionalistami, takimi jak Franciszek 
Kotula czy Wilhelm Gaj-Piotrowski. W książkach Kotuli i Gaja-Piotrowskiego znajdują się 
wspomnienia i opowieści, obrazy, szkice, pieśni. Ponadto pozyskiwali oni eksponaty mu-
zealne do Rzeszowa i Stalowej Woli. Dzięki temu do dzisiaj zbiory i dzieła Marii Kozłowej 
określają charakterystykę kultury lasowiackiej ośrodka grębowsko-mokrzyszowskiego.

Do niniejszej antologii zostały wybrane fragmenty publikacji „Czary, mary i uroki” z 2012 
roku, autorstwa Doroty Kozioł – poetki, dziennikarki i autorki książek, prywatnie córki 
Marii Kozłowej. Opisane przez nią historie wprowadzają w świat wyobrażeń ludowych, 
wyrażających obawę przed siłami nieczystymi, a także próby zapanowania nad nimi. 
W miarę postępujących przeobrażeń społecznych, opowieści o odczynianiu uroków czy też 
upiorach krążących po okolicy, stanowią dziś element folkloru rodzimego, odżywającego 
sporadycznie w formie nowo powstałych tekstów czy też w formie widowiska scenicznego.

Performans współcześnie staje się nieodzowną formą zachowania czy też przywracania 
pamięci o rodzimym dziedzictwie. Zawiera w sobie zapomniane tradycje, żywe wspomnie-
nia, emocje związane z trudną przeszłością, a także intrygę i zachwyt światem niezwykłym 
i nieprzystającym do współczesności. Dostęp do rozproszonych w czasie tekstów etnogra-
ficznych pozwala na indywidualną reinterpretacje dziedzictwa, które świadomie odrzu-
camy, bądź uznajemy za własne. Przy odnalezieniu grupy odbiorców, która decyduje się 
na promowanie i ochronę pewnych elementów dziedzictwa, tworzy się nowa tożsamość, 
będąca czynnikiem spajającym i definiującym społeczności lokalne. 

25 Dorota Kozioł, Ty nasz kochany Machowie...,Tarnobrzeg 2015.
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Analiza materiałów etnograficznych, szczególnie XIX-wiecznych wymaga zrozumienia 
kontekstu historycznego, społecznego i kulturowego. Z biegiem lat materiały etnograficz-
ne pozwoliły na skatalogowanie elementów kultury materialnej i społecznej na terenach 
należących do Polski, której granice kilkakrotnie ulegały przeobrażeniu. Informacje za-
warte w tekstach ukazują lokalną gwarę, wierzenia i zachowania rytualne, a idące za nimi 
uprzedzenia, obawy, afekty i emocje odkrywamy wnikliwie – między słowami.
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Wójcik Marcin, Idee antropogeograficzne w pracach Marii Dobrowolskiej (1895-1984), [w:] 
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 26, 2016.
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Zygmunt Wierzchowski

Materyjały etnograficzne 
z powiatu Tarnobrzeskiego 

i Niskiego w Galicyi 
[w:] Zbiór wiadomości do Antropologii Krajowej, T. XIV, Kraków 1890

Słowo wstępne

W ciekawym tym, lecz mało znanym zakątku ziemi naszej między Wisłą a Sanem, znanym 
pod nazwą Puszczy Sandomierskiej, spędziłem lat dziesięć, jako nauczyciel w szkołach 
ludowych. A mianowicie: trzy pierwsze lata (1878-81) we wsi Woli Gołego pod Barano-
wem, następnie rok jeden w Woli Kotowej koło Rozwadowa i na ostatku sześć lat (1882-88) 
w Grębowie, między Tarnobrzegiem a Niskiem.

Na stanowisku, jakie tam zajmowałem, zostając w ciągłej i bardzo bliskiej styczności 
z ludem, niepodobna mi było nie badać z jak największem zajęciem jego życia, charakteru 
i obyczajów, do czego mię z jednej strony obowiązywało samo powołanie moje, a z drugiej 
coraz to silniej pociągała ciekawość własna. Jednemu też i drugiej czyniąc zadość, przez 
cały czas mego pobytu w tych stronach korzystałem jak najpilniej z każdej sposobności 
poznania jakiegoś nowego rysu, jakiegoś szczegółu nowego o ludzie miejscowym.

Temu badaniu rzeczy ludowych sprzyjało ustawicznie nie tylko obcowanie me codzien-
ne z dziećmi poza szkołą, lecz i stykanie się ciągłe z ich rodzicami w domu, na polu przy 
robocie, przy ich uroczystościach domowych i świątecznych, a także w czytelniach, kółkach 
rolniczych i wszelkich zgromadzeniach.

Korzystając z tego, zapisywałem sobie każdy raz skrzętnie wszelki szczegół nowy, przez 
siebie dostrzeżony i wszelką wiadomość od innych usłyszaną, a zbierałem je obficie, nie 
tylko na miejscu przy mej szkole lecz i w corocznych wycieczkach w rozmaite strony tej 
okolicy podczas feryj szkolnych. Przytem rzeczy widziane lub słyszane doraźnie uzupełnia-
łem przez pilne i umyślne zbieranie podań, pieśni, przysłów, zagadek, wierzeń i przesądów 
ludowych; a o to najczęściej sam dopytując się o nie przy każdej sposobności i w sposób 
właściwy, a w części przez starszą młodzież szkolną i inne osoby, świadome tych rzeczy.
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Gdy tym sposobem przyszedłem do dość zasobnego zbioru wszelkich wiadomości o wła-
ściwościach etnograficznych ludu polskiego w pow. Tarnobrzeskim i Niskim, to rozumiejąc, 
że się one przydać mogą do użytku naukowego, uporządkowałem je i część, stanowiącą 
materyjał do znajomości gwary miejscowej, przesłałem przed dwoma laty do użytku Ko-
misyi językowej Akademii Umiejętności, a resztę, stanowiącą Materyjały etnograficzne, 
składam obecnie Komisyi Antropologicznej.

Lud

W wieku XIV., XV. i późniejszych, z ziemi Sandomierskiej i Lubelskiej przybywali i osiedlali 
się w tych stronach Mazury, z których obecnie wyróżnia się ród leśny, zwany „Lasowia-
kami”. Zaludnili oni puszczę Sandomierską, okrywającą północny cypl Galicyi pomiędzy 
Wisłą i dolnym Sanem aż po Mielec i Leżajsk.

Pomiędzy tym ludem musiano też osiedlać tu niegdyś rozmaitych jeńców wojennych, 
o czem poniekąd świadczą spotykane tu często nazwiska mieszkańców, jak: Dul, Saja, Wo-
łoszyn itp., a jeszcze bardziej takie nazwy osad jak: Szwedy, Wołoszyny, Moskale.

Lud puszczy Sandomierskiej jest czysto polski wyznania rzymsko-katolickiego, wyjąwszy 
mieszkańców wsi Dąbrówki koło Ulanowa, którzy są obrządku grecko-katolickiego i mają 
w swej wsi cerkiew, a przy niej księdza ruskiego, który mówi im kazania po polsku, bo po 
rusku nie rozumieją i uważają siebie za Polaków.

Żydzi tutejsi przyznają się także do Polaków. – Oprócz tego w Sulichowie, Rauchersdorf, 
Steinau i w wielu innych, polskich gminach osiedlili się Menonici, Niemcy, którzy pod 
względem gospodarstwa są wzorem dla Mazurów.

Mazur tutejszy jest mocno zbudowany, czerstwy, bardzo silny i wytrzymały na wszel-
kie niewygody i trudy. – Po największej części mają oni rysy twarzy ujmujące (zwłaszcza 
kobiety), cerę smagławą, włosy ciemne, oczy niebieskie.

Mężczyźni noszą włosy długie, lecz wąsy i brody golą. Kobiety starannie pielęgnują swe 
włosy. Dziewczęta nad dolnym Sanem noszą nad czołem grzywki, które nazywają „pejsami”, 
nad Wisłą zaś czeszą się gładko w tak zwane „musecki”. 

Charakter ludu tutejszego nie przedstawia się wcale dodatnio. Mazur puszczy Sando-
mierskiej nie okazuje żadnego przywiązania do swojej ojcowizny i chętnie przesiedla się ze 
wsi do wsi lub dalej za granicę własnego kraju. [...] Często też się zdarza, że taki emigrant, 
jeżeli z głodu na obczyźnie nie zginął, to po latach kilku powraca prawdziwym nędzarzem 
do wsi i, jako szczęście dla siebie, przyjmuje służbę we dworze lub u gospodarza takiego, 
jakim sam był tu niegdyś.

[...]
Niejeden ojciec przez chciwość zwleka ożenienie własnych dzieci, aż mu się dobrze wy-

służą, chociażby podstarzeli się w domu; a żeniąc je, spekuluje na to, aby samemu wyposażyć 
je jak najskąpiej. Młody również żeniąc się, ubiega się przede wszystkiem o posag i wypra-
wę najbogatszą, lecz nie o przymioty przyszłej żony. Często się też zdarza, że parobek, już 
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zaręczony, nie chce pójść „do pacierza” z narzeczoną, dopóki od jej rodziców nie otrzyma 
formalnego zapisu na umówiony obszar gruntu lub sumę pieniędzy w posagu; a także i to 
się zdarza, że dla stu lub kilkudziesięciu złr.26 więcej, które mu ofiarują za inną dziewką lub 
wdową, zrywa całkiem z narzeczoną, chociażby była młodszą, urodziwszą i lepszą od tamtej. 

Nierzadko też i dzieci, obojętne względem rodziców, cenią ich o tyle tylko, o ile ich po-
trzebują i z nich korzystają; a nieraz się zdarza, iż wyłudziwszy od starych „zapis” na ich 
mienie, poniewierają ich w domu lub wyganiają z chałupy.

Podobnież i w stosunkach z czeladzią, gospodarz przez chciwość krzywdzi swe sługi na 
każdej rzeczy, a ci nawzajem wynagradzają to sobie, oszukując i okradając chlebodawców 
bez żadnego skrupułu.

Praca i byt

a) Gospodarstwo rolne. Grunta nadwiślańskie są nader urodzajne; mniej urodzajne zaś 
nad Sanem są ciężkie rędziny. Znajdują się też przeciwnie tak nędzne grunta piaszczyste, 
a mianowicie: w Józefowie, Woli Gołego, Szlęzakach, Jadachach, Jeziórku, Żupawie, Jast-
kowicach, Rudzie, Grębowie itp., że niewarte są nawet nawozu; albowiem w tych nizinach 
wymaka nawóz i często nawet lichy owies nie udaje się na nich.

Niemałe przestrzenie zajmują tu wydmy, na których najlichsze nawet zielsko nie rośnie. 
Wydmy takie przenoszą się z miejsca na miejsce i zasypują nieraz urodzajne pola, jak np. 
w Grębowie przy drodze prowadzącej do Jeziórka i w Pysznicy, przy drodze prowadzącej 
do Jastkowic. Obecnie jednak prawie wszystkie te wydmy za staraniem rządu zostały za-
lesione i nie zagrażają już niszczeniem pól urodzajnych.

Również i gleba łąk w powyższych miejscowościach jest bardzo licha, leżą bowiem po 
największej części za nisko, wskutek czego woda z wiosny stoi na nich za długo i zakwasza 
trawy. Przeciwnie zaś kępy nadwiślańskie wydają najwonniejsze, najlepsze zioła, podobnież 
jak i łąki, położone obok Sanu, np. „Korzonek” w Pysznicy.

Wieśniak puszczy Sandomierskiej uprawia swój grunt sam, albo przy pomocy swej 
rodziny; a tylko zamożniejsi gospodarze trzymają stałą służbę, którą nazywają „celadzią”.

Po skończonych żniwach, gdy już bydło wygryzie zielska i ściernie, wyjeżdża gospo-
darz z pługiem i „pokłada” pole, zwykle po deszczu, zostawiając je przez dłuższy czas 
(4 tyg.) na operacyę słońca; doczekawszy się pogody, włóczy bronami taką „pokładkę”, 
wywlekając zielska, perz i inne chwasty. Czysty perz, wypłukany we wodzie, dają owcom, 
krowom i wołom; nieczysty zaś, zebrany w czasie słoty, więc zmieszany z ziemią, służy do 
układania „kalenicy” tj. szczytu strzechy. W razie, gdy rola jest zaniedbana od dłuższego 
czasu, a perzu nie można wydobyć bronami, to pokładają gospodarze grunt pod zimę, nie 
bronując go wcale, aby korzenie perzu i chwastów wymarzły; orzą też na „lichę”, tj. więk-
szy obszar, raz koło razu, bez włóczki. Na wiosnę jeszcze raz orzą („łodwracają”), włóczą 

26 Złoty reński – waluta austro-węgierska stosowana do 1892 roku (PLCh).
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i orzą ośmioskibowe zagony. Tatarka zasiana na wiosnę „sprawia grunt”, tj. wypala perz 
w piaskach i sapiskach, nigdy zaś ścierniówka.

Zagon poprzeczny nazywają przeczakiem („psycak”). Pola rzadko kiedy ugorują, a na 
ugorach sieją żyta.

Na pognoju sadzą wieśniacy najchętniej ziemniaki lub kapustę, zaś sieją żyta, a po rędzi-
nach i pszenicę, na ziemniaczyskach i kapuśniskach sieją jęczmiona z koniczem, z którego 
na drugi rok robią siano koło św. Jana, a około św. Michała zbierają na nasienie; na takiem 
koniczysku sieją owsy, w końcu tatarkę, wreszcie na płonnych rędzinach sieją wykę, albo po 
drugim zbiorze w jesieni sieją mieszankę, tj. groch, tatarkę, owies, żyto do wydoju krowom.

Na gruntach, położonych nad Wisłą i Sanem udają się na nawozie piękne lny, konopie, 
proso białe, bure i czerwone; z jarzyn też marchew, buraki i brukiew (karpiele).

Na piaskach i sapiskach z jednego nawozu zbierają rolnicy trzy razy żyto lub raz ziem-
niaki albo kapustę, żyto dwa razy, a zaś jako czwarty, ale już niepewny zbiór, może być 
i tatarka. Owies bywa czwartym zbiorem w rędzinach, w piaskach zaś i sapiskach trzecim. 
W czarnych piaskach, zwanych „popielicami” rodzą się lny i konopie na gnoju, lecz na 
zupełnie czystej roli; poczem sieją raz jęczmień, raz żyto, w czwartym zaś roku owies albo 
tatarkę. Na dobrze uprawionych piaskach sieją czerwone proso, a na prosisku dwa razy 
żyto, wreszcie owies.

Prócz zwykłych narzędzi rolniczych: pługa, radła, brony, wozu, kosy, sierpa i motyki, 
tutejszy wieśniak nie używa poprawnych narzędzi rolniczych.

Do orki używają koni, rzadziej zaś wołów, a biedni orzą częstokroć krowami. Orzą zwy-
kle płytko i to wąskie wypukłe zagony.

Nawóz wyrzucają ze stajen na kupy, zwane „kosurami”, wśród obory, zwykle wprost 
pod strzechą, aby deszczówka mocniej zmaczała nawóz, z którego gnojówkę spuszczają do 
rowów („psykopy”), a same śmieci wywożą w pole. Na uwagi agronomów, że taki nawóz 
nic nie wart, wieśniak odpowiada „jak bywało za łojca, niech tak bendzie i za syna”.

b) Ogrodnictwo. Wyjąwszy kilka wsi nadwiślańskich, Mazury tej okolicy wcale się nie 
starają o warzywa i pielęgnowaniem drzew owocowych bynajmniej się nie zajmują. Je-
żeli wieśniak ma jaki ogród, to sadzi w nim tylko ziemniaki lub sieje owies, jare żyto itp.; 
a zamiast drzew owocowych woli zasadzić dzikie drzewka lub nawet wierzbę. Wiejskie 
dziewczęta w swych ogródkach przed oknami pielęgnują boże drzewko, rutę, barwinek, 
bylicę, czarną różę, róże, piwonie, nastrurcyę, astry (zwane bołuskami i mozelonami), 
georginie (gieranije), indyki (żółte kwiatki) i trzewiczki (sine kwiatki).

c) Pszczelarstwo. Lubo w ogólności w całej tej okolicy pszczelnictwo nie kwitnie, jednakże 
w każdej prawie większej gminie jest kilku pszczelarzy, u których znaleźć można nie tylko 
dawne bezdenniki, lecz i ule Dzierżona i różne rodzaje ulów ramowych.

d) Rybactwo. Zwykle żydzi i „przewoźniki”, tj. ludzie przewodzący przez rzekę na ło-
dziach i promach, trudnią się tu rybołowstwem w Wiśle i Sanie.

e) Myślistwo rzadko bywa zajęciem tutejszych wieśniaków; znałem wszakże we wsi 
Woli Gołego pod Baranowem gospodarza Baszcza i w Pysznicy wójta Dybkę, którzy byli 
wielkimi miłośnikami polowania.

Zygmunt Wierzchowski
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f) Rzemiosła. Po wsiach powiatu Tarnobrzeskiego i Niskiego mieszkańcy trudnią się 
tkactwem i wytłaczaniem oleju, lnianego zwykle, a częściej konopnego. Wyroby te zużyt-
kowują oni przeważnie na własną potrzebę, lecz czasem sprzedają je po miasteczkach 
w dniach targowych, za dość niską cenę. 

W każdej też wsi znajduje się krawiec, który szyje płótnianki (płócianki, parcianki), 
portki, kamizele, magierki i sukmany.

Oprócz szewców czysto wiejskich, którzy tylko proste obuwie wyrabiają dla wieśniaków 
i płytkie trzewiki dla wieśniaczek (w Pysznicy), są w niektórych wsiach doskonali rzemieśl-
nicy, którzy wyrabiają najlepsze obuwie dla księży, do dworów itp.

Na całej puszczy Sandomierskiej nie brak lasów szpilkowych i budulcu sosnowego 
i jodłowego, z którego prawie wszystkie budynki stawiają; niema tam przeto wieśniaka 
nie umiejącego robić siekierą, a w każdej wsi jest i fachowy majster cieśla, budujący domy, 
stodoły, stajnie, chlewki, stawiający płoty, parkany, sztachety itd. Trafia się też czasem 
i wiejski stolarz-samouk; a każda wieś ma swego kowala i kuźnię przy drodze. Niektórzy 
wieśniacy trudnią się też murarstwem, bednarstwem, garncarstwem; a w Kamieniu sami 
wieśniacy wyrabiają sobie cegły na własny użytek. 

W Rozwadowie, Tarnobrzegu, Baranowie, Ulanowie, Rudniku, Nisku, trudnią się miesz-
czanie szewstwem, stolarstwem, ciesielką, bednarstwem, ślusarstwem, kowalstwem, rzeźnic-
twem. Jako osada murarska, Radomyśl nad Sanem znany jest nawet w Królestwie Polskiem.

g) Fabryki. Pewna część miejscowego ludu wiejskiego trudni się po licznych i rozmaitych 
fabrykach okolicznych, nawet za małe wynagrodzenie. Takiemi fabrykami są: browary 
w Dzikowie, Chmielowie, Baranowie i Pysznicy; gorzelnie w każdej wsi niemal, również jak 
młyny wiatraki; młyny wodne są w Rzeczycy Długiej, Studzieńcu i Kurzynie, a w Malcach 
pod Niskiem młyn amerykański; młyn parowy jest w Mokrzyszowie; garbarnie w Grębowie 
i Rozwadowie; fabryka koszyków w Rudniku; we wsi Maziarni wyrabiają maź, a w Studzieńcu 
terpentynę. Cegielnie istnieją w Tarnobrzegu, Rzeczycy, Grębowie, Rudniku, Malcach, Rozwa-
dowie i innych miejscach. Dawniej też miało tu kwitnąć hutnictwo żelazne na wielką skalę.

h) Gospodarstwo domowe. Polega ono przeważnie na rozmaitych zatrudnieniach kobie-
cych około potrzeb codziennych życia domowego: pożywienia rodziny całej, pielęgnowania 
dzieci, hodowli zwierząt domowych, drobiu itp. Do kobiet wyłącznie należy szycie bielizny 
(chusty, smaty) i jej pranie.

Szyją bieliznę matki i starsze córki, które po największej części nauczyły się tego w szkole 
ludowej od żony nauczyciela. Na koszulach wyszywają dla ozdoby dość gustowne wzory 
czerwonemi, czarnemi lub niebieskiemi nićmi. Skrajne części koszuli są: oszywka, przy-
ramka, kołnierz i stan. Grube prześcieradło do noszenia trawy, liści itp. zowie się „łoktusa”.

Bieliznę piorą w ten sposób: namoczywszy „smaty” w pierwszym dniu na noc w cebrze, 
odpiera je kobieta nazajutrz przy rzece, mocno wybijając kijanką; potem tak przepraną 
bieliznę posypując popiołem, składa do polewanicy („tryfusu”) i polewa ciepłym, a później 
gorącym ługiem, w którym „chusty” mokną znów przez całą noc. W trzecim dniu przepiera 
się bieliznę na czysto, później suszy i magluje na maglarce. Mydła rzadko w której wsi do 
prania używają, więcej w miasteczkach.

Materyjały etnograficzne z powiatu Tarnobrzeskiego i Niskiego w Galicyi 
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Drugiem najzwyklejszem zatrudnieniem w gospodarstwie domowem jest staranie 
o krowy, szczególnie o nowo ocielone i dojne i przyrządzanie nabiału.

Pierwsze mleko po ocieleniu się krowy nazywają siarą; na dojki używają masła 
św. Wawrzyńca27. Mleko udojone cedzą przez szmatkę zwaną „powąską”. Wieśniaczki 
przechowują mleko w komorach, bo rzadko gdzie jest piwnica.

Z mleka wyrabiają kobiety sery, a ze śmietany masło na sprzedaż. Maślankę zaś, która 
jest dla Mazurów wielkim specyałem, sami pożywają; na serwatce też gotują sobie kaszę 
jęczmienną i tatarczaną, a z kwaśnem i ze słodkiem mlekiem jedzą ziemniaki. We wsi pra-
wie żadna kobieta nie sprzedaje nabiału, chyba masło wynosi na targ do miasta. W zimie 
dostają krowy dziennie 4-5 razy mieszankę, tj. siano zmieszane z prosianką, owsianką, 
jęczmienianką i żytnią mierzwą; starania o koniach i wołach, jeśli je mają, należą do sa-
mego gospodarza. 

Konie żywią w zimie tą samą karmą co krowy, a na noc osobno zakładają im siana; mając 
zaś jechać w dalszą drogę, Mazur daje krowom sieczkę z owsem.

Mieszkania

Chałupy stawiają blisko siebie w samej wsi, często też i napolu, w miejscu dość odległem 
od niej. W całej tej okolicy lesistej, mając obfitość drzewa, wieśniacy budują dość, wysokie 
chałupy z drzewa szpilkowego, a pokrywają je dachem słomianym. Chałupa zwrócona jest 
zwykle bocznem oknem do drogi, ku południowi, frontowem zaś oknem i drzwiami ku 
oborze, naprzeciw stajen i chlewków.

Wieśniacy tutejsi nie bielą chat swoich zewnątrz; lecz tam, gdzie jest ładna dziewczyna 
na wydaniu, robią koło okien białe kółka wapna, a czasem i z niebieskiej farby. Wewnątrz 
zaś bielą i czyszczą izby bardzo rzadko po wsiach; częściej to czynią po miasteczkach, 
zwykle na wielkanocne święta.

Dawniej zamykano tu chałupy na drewniane zasuwy, a dziś już prawie wszędzie, jeżeli 
nie na zamki, to na kłódki zamykają chałupy i budynki gospodarskie.

W niektórych wsiach mają wieśniacy porządne izby z piekarskiemi piecami, a nawet 
z angielskiemi kuchniami; niejeden też ma i dwie schludne izby mieszkalne, a w nich całe, 
czyste sprzęty, na ścianach piękne obrazy św., zegar, na oknach wazoniki („donicki”) z kwia-
tami. Gospodarz, chałupnik, komornik mają jedną izbę, w której całą rodziną mieszkają, 
a trafia się, dziś już rzadziej, że w zimie mieszczą się w tejże izbie krowy, cielęta, świnie.

Gdzieniegdzie jednak, po niektórych przysiołkach i wsiach, położonych wśród dzikich 
lasów, są jeszcze do dziś dnia kurne chałupy bez kominów, w których dym z pieca rozchodzi 
się po całej izbie, a uchodzi z niej otwartemi drzwiami, a podczas tego domownicy siedzą 
chyłkiem w izbie i po wypaleniu dopiero zamyka kobieta drzwi dla ciepła.

27 Masło poświęcone w kościele na św. Wawrzyńca – 10 sierpnia (PLCh).
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Świecą w izbach najzwyklej łuczywem („scypami”), nałupanem ze smolnego drzewa, 
rzadko zaś gdzie używają nafty, zwanej tu „gasem” lub „kanfiną”. Świec łojowych ani in-
nych po wsiach nie używają wcale.

Rzadko gdzie podłoga w izbie ułożona jest z desek, zwykle bywa ubita z iłu. Izby zamia-
tają wszędzie codziennie, w lecie miotłą z bylicy, w innej zaś porze roku brzozową.

Po największej części w izbie mieszkalnej innych sprzętów nie ma, tylko szerokie łóżko 
familijne, na którem śpią rodzice wraz z dziećmi i to dorosłemi, co daje im często powód 
do zgorszenia. Czasem też znaleść można w izbie stół, stołki, ławę, skrzynię, a u rzemieśl-
nika i warsztat.

Naprzeciw izby, przez sień, w której stoi drabina wiodąca na strych, znajduje się ciemna 
komora; tu chowają Mazury zboże w beczkach, odzież w skrzyniach, a „smaty” i „chusty” 
rozwieszają na żerdkach. Trzymają tu tako na półkach sery, chleb, masło itp. zapasy; sadło 
zaś i słoninę („stukę”) wieszają na ścianach.

Zabudowania gospodarskie

Ubogi wieśniak ma pod jednym dachem izbę z komorą po jednej stronie chaty, a po drugiej 
przybudowaną stajenkę, przegrodzoną na krowę i świnie. Dalej zaś pod tąż strzechą jest 
i mała stodółka, zwana „zapólkiem” dlatego, bo ma tylko jedno zapole do składania zboża 
i szczupłe boisko do młócenia.

Zamożniejsi zaś gospodarze stawiają naprzeciw swych chałup stajnie osobne, które 
nazywają chlewkami. W osobnej stajni trzymają konie, a w innej krowy i woły, zwane: 
„ciołkami”. Stodołę stawia gospodarz w takiem miejscu swego obejścia, by mógł do niej 
wygodnie wjechać wprost od wrót. Większa stodoła ma boisko pośrodku, dwa zapola czyli 
„zasieki” po obu stronach boiska, wyłożone chróstem lub żerdziami, co nazywają „pientrem” 
i w dwóch ścianach przeciwległych wrota na przestrzał dla wygodnego wjazdu i wyjazdu. 
Przy stodole zwykłe dobudowana jest także szopa na wozy, pług, brony, sanie itp. Piwnicę 
murowaną lub drewnianą i spichlerz drewniany rzadko tu znaleźć można nawet u bogacza.

Bróg na siano, a czasem i na karmę dla bydła, składa się z czterech równych, wysokich, 
grubych słupów wbitych w ziemię, na które nasadza się ruchomy daszek, poszyty słomą. 
Siano zaś w mniejszej ilości układa się w stogi.

Między budynkami gospodarskiemi bywa obora dla bydła i trzody. Kury zaś siadają 
w lecie na drzewach, lub przed chałupą na żerdzi, zwanej grzędą, a w zimie pod nalepą, 
pod którą jest także „gruba” na ziemniaki w zimie.

U wchodu do obejścia gospodarza są wrota najprostsze, sklecone, z dwóch słupków, 
do których przymocowane są poziomo 4-6 żerdzi ciosanych; wrota takie z jednej strony 
przymocowane są do słupa, tj. kółkami łoziny zamiast zawiasów, a z przeciwnej strony 
zachodzą na kołek w płocie, obok którego bywa też przełaz. W większych gminach znaleźć 
można porządną bramę z tarcic i furtkę zamykaną na klamkę.

Materyjały etnograficzne z powiatu Tarnobrzeskiego i Niskiego w Galicyi 
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Ogrody koło chałup otoczone są płotami z „oblaków”, tj. żerdzi lub ostrokołów, parkanami 
z tarcic, a nawet płotami dranczanemi, tj. „drankami” z drzewa sosnowego.

Na tych nizinach nigdzie nie trudno o dobrą wodę do picia; zwłaszcza w piaskach dość 
jest wykopać dołek na parę metrów głęboki i już woda tryska obficie; taki dołek wykładają 
kilkoma kawałkami drzewa i jest studnia gotowa. W Grębowie zaś studnie są dość głębokie, 
a w Skopaniu, wsi obok Baranowa, położonej na wzgórzu, trudno nawet o studnię.

Ziemniaki przechowują wieśniacy w kopcach, które robią w ten sposób: w miejscach 
wyżej położonych wybierają dołek zaledwie na 5 ctm. głęboki, w niskich zaś wcale nie 
podbierają ziemi i tam wsypują ziemniaki, buraki, parę główek kapusty na nasienie, które 
obkładają równą słomą naokoło wbitego drąga, zostawiając u góry „chochuł”, tj. otwór 
z równej słomy; to wszystko obsypują ziemią, A w zimie kładą jeszcze na tę ziemię cienką 
warstwę gnoju, paździora z konopi itp. aby ziemniaki nie przemarzły.

Z początkiem wiosny dobywają ziemniaki z kopców i obierają je z pędów do sadzenia. 
Aby zaś stare ziemniaki były dobre aż do nowych, nie obierają ich z kłów i tak przechowują 
na strychu, aby nie przerosły.

Pożywienie

Wieśniak wstaje w każdej porze roku jeszcze przed wschodem słońca, za to na spoczynek 
kładzie się zaraz z wieczora.

Wstawszy rano, gdy jeszcze dobrze ciemno, rozpala gospodyni na kominie ogień i na-
stawia przy nim wodę w kociołku i garnkach. Smolne gałęzie sosnowe palą się żywym 
płomieniem, rzucając blask na całą izbę, z czego kobiecina korzysta i ze swemi dziećmi 
lub sługą, zwaną „kucharką”, obiera („struze”) ziemniaki, jedyne pożywienie wieśniaków, 
zastosowując ilość ich do liczby konsumentów, t.j. na każdą osobę bierze zwykle po 2 litry 
ziemniaków.

Podczas gdy te ziemniaki gotują się w kociołku, gospodyni robi na drugie danie barszcz 
żytni („basc”) w ten sposób: otręby albo żytnią mąkę zalewa ciepłą wodą, stawia ten rozczyn 
na 12 godzin w ciepłem miejscu, aby kwaśniał; potem zalewa ten kwas na ciepłą wodę, 
soli go i barszcz gotowy.

Czasem jadają na śniadanie barszcz z chlebem, kluski jęczmienne, żytnie lub pszenne 
(razowe), zwykle na wodzie, a rzadko i chleb na drugie danie, lub też kaszę jęczmienną 
i chleb. W niektórych wsiach Mazury jadają na śniadanie kapustę, ugotowaną z krupami 
jeczmiennemi, a zmieszaną z fasolą i ziemniakami.

Gospodarze wychodząc rano do roboty, jadają w domu chleb tylko, a około 8 lub 9 godziny 
przynoszą im żony lub dzieci powyższe śniadanie gotowane.

Na obiad jadają to, co zostanie od śniadania. W żniwa na obiad, który osobno gotują, 
jadają kaszę jaglaną, pirogi pszennej mąki nadziewane jagłami, jagły gotowane na kwaśnem 
mleku ze śmietaną, kapustę, kluski na mleku i groch.

Na podwieczorek jadają chleb ze serem, z masłem, a często i sam chleb.

Zygmunt Wierzchowski
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Wieczerza składa się u ludu wiejskiego ze ziemniaków i gotowanego kwasu z kapusty, 
podbitego jakąś mąką.

Jeżeli Mazurowi zabraknie ziemniaków, to po wsiach nad Wisłą i Łęgiem jada kluski 
gryczane, a zaś nad Sanem „gułasę” czyli „kulasę”, przygotowaną w ten sposób: na wrzącą 
i osoloną wodę sypią mąkę tatarczaną zmieszaną z jęczmienną, a wymieszawszy to dobrze, 
nakrywają kociołek i stawiają na żarzących się węglach, żeby się wypiekła; potem taką 
gulasę jedzą z kwaśnem mlekiem na kolacyję.

Na święta pieką placki pszenne z serem i kaszą jaglaną.
W zapusty uraczają się gotowaną słoniną i pirogami z jaglaną kaszą z temże występują 

zwykle na chrzcinach i przy innych uroczystościach.
Za trunek pijają piwo, wódkę czystą lub przepalaną z miodem i ze słoniną, a na jarmar-

kach wódkę zaprawianą „kroplami”, tj. eterem, czasem też żydowskie wino w miasteczkach.

Ubiór

Mazury w tym kraju, tak mężczyźni jak i kobiety, noszą się dość odmiennie w rozmaitych 
okolicach; lecz te różnice, lubo rzucające się w oczy, zachodzą tylko w pojedyńczych czę-
ściach stroju i jego szczegółach podrzędniejszych.

a) Nad Sanem. Mężczyźni noszą koszule z konopnego płótna na co dzień, a z lnianego na 
niedzielę i święta, przepasują je rzemiennym pasem i spuszczają na spodnie („portki”), par-
ciane zimą i latem. Na koszulę wdziewa Mazur „kamizelę” z drelichu ciemnego i sukmanę 
z grubego, ciemnego sukna ze stojącym kołnierzem, u której wyłogi są czerwone, albo sine 
i takiegoż koloru sznurkami są wyszywane różne robótki na piersiach, rękawach i po bokach, 
W lecie zamiast sukmany noszą wieśniacy płótnianki konopne lub lniane bez żadnych wy-
szywek, a na głowie magierkę okrągłą i niską z grubego, ciemnego sukna, u góry obszytą 
sznurkami czerwonemi lub sinemi i mającą po rogach cztery kutasy z takiegoż sznurka, a na 
środku magierki piąty. Za obuwie zimą i latem noszą niezgrabne buty z wysokiemi obcasami.

Kobiety noszą żupany z czarnego lub niebieskiego sukna cienkiego, z wyłożonym szero-
kim kołnierzem z czerwonego sukna, który jest zieloną tasiemką wyszyty. Spódnice, zwane 
„fartuchami”, mają z grubego płótna, zapaski zaś z perkalu pąsowego, lub innej barwy. 
W tej okolicy chodzą kobiety i dziewczęta w pończochach i płytkich trzewikach.

b) Nad Wisłą. U mężczyzn sukmana z ciemnego; grubego sukna ze stojącym kołnierzem, 
wyszywanym tylko czarną tasiemką. Magierki koło Dzikowa noszą białe, okrągłe i szero-
kie; a koło Baranowa rogate i czerwone lub niebieskie. Koszule, kamizelki, portki, pasy, 
płótnianki i obuwie męskie są takież jak u Mazurów nad Sanem.

Kobiety i dziewczęta w tej okolicy noszą w zimie watowane katany ze sukna, w lecie zaś 
kaftaniki wcięte do stanu; zapaski mają krótkie, perkalowe i takież spódnice. Kobiety chodzą 
w butach, dziewczęta zaś w trzewikach z wysokiemi cholewkami na wysokich koreczkach.

c) Nad Łęgiem. Mężczyźni noszą sukmany z ciemnego, grubego sukna ze stojącym, sinym 
kołnierzem, również i płótnianki z takim kołnierzem. Magierki, zwane „batorówkami”, 
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podobne do wysokich kołpaków, są z ciemnego, grubego sukna, u góry obszyte czerwonym 
sznurkiem, a z boku spada suta kiść, zwana „kukuryzą”, z. takiegoż sznurka; koło Kamienia 
mają takie magierki jeszcze cztery kutasy z czerwonego sznurka. Koszule itp. jak wyżej. 
Przytem mężczyźni i kobiety używają tu pasów czerwonych, wełnianych.

U kobiet żupany są z grubego sinego sukna ze stojącym kołnierzem , który wyszywają 
tylko zielonym sznurkiem. Spódnice zaś i zapaski noszą takież jak nad Sanem. Kobiety 
i dziewczęta chodzą tu w butach, Wszystkie kobiety obwiązują głowy kolorowemi lub bia-
łemi chustkami po wierzch nicianych czepców, a dziewczęta splatają włosy w warkocze. 
Mazury w każdej okolicy noszą w lecie kapelusze słomiane, a w zimie tak mężczyźni jak 
i kobiety wdziewają kożuchy.

Dzieci mają taki sam ubiór jak ich rodzice.
Grube sukno, magierki i płótno wyrabiają Mazury u siebie po wsiach; perkale zaś, 

drelichy, cienkie sukno i chustki kupują w miasteczkach; korale, bursztyny dla niewiast 
i lakierowane pasy męskie przynoszą Mazury z flisu.

Mieszczaństwo nosi się z pańska: chodzą w surdutach, rzadko w długich kapotach sta-
roświeckich; mieszczanki ubierają się jak panie i stroją się w kapelusze; mieszczanki zaś 
w Ulanowie noszą chustki na głowach.

Starzy wieśniacy i wieśniaczki pod żadnym warunkiem nie porzucają dawnego ubioru 
i zwyczajów („zwyków”), chyba, gdy idą na służbę do dworów, to przywdziewają strój, jaki mają 
sobie nakazany. Dorosła młodzież wszakże zarzuca powoli strój narodowy, a to po części przez 
próżność, poddając się pokusom mody, po części zaś dla tego, że kobiety i dziewczęta strój taki 
mają za tańszy i ładniejszy od miejscowego ubioru ludowego. Do tej zmiany przyczyniają się 
głównie: z jednej strony dziewczęta wiejskie lekkomyślne, dostające w podarunkach ze dworu 
rozmaite modne rzeczy do stroju; a z drugiej strony parobcy, powracający ż wojska, którzy dla 
popisywania się swem wojactwem, paradują w mundurach, lub czapkach wojskowych przy-
najmniej, a gardzą strojem wieśniaczym. Wyszedłszy wszakże z lat wojskowych, zapominają 
mężczyźni o żołnierskim stroju i po jarmarkach kupują sobie tylko spodnie sine wojskowe na 
zimę, bo są to mocne, a zresztą noszą odzież wieśniaczą. chłopaki też w lecie kupują sobie po 
targach i sklepach modne kapelusze filcowe i słomiane.

[...]

Urodziny i chrzciny

Dla wieśniaków, czy to zamożnych czy ubogich, każde narodziny nowego dziecka są zdarze-
niem wielce radosnem w domu; bo zarówno w chłopcu nowo narodzonym, jak i w dziew-
czynie przybywa im pomoc w pracach domowych i gospodarskich. Gdy wszakże mają już 
dość dziewcząt w rodzinie, to pragną mieć syna i cieszą się niezwykle z jego przyjścia na 
świat, jak również cieszą się z nowo narodzonej dziewczynki, gdy mają już chłopców.

Kobiety wiejskie nie szanują się wcale podczas swej ciąży i rodzą nawet w polu przy 
robocie, Lecz zwykle przy rodzącej kobiecie bywa akuszerka wiejska, zwana babką.

Zygmunt Wierzchowski
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Połóg odbywa się w izbie bez żadnej osłony wobec dzieci a nawet dorosłych dziewcząt 
i do położnicy schodzą się sąsiadki, częstując ją i siebie wódką i kaszą jaglaną ze serem.

Nowo narodzone dziecię kąpią we wodzie ciepłej, zaprawionej mlekiem i masłem, a owi-
nięte tylko w szmaty, kładą je do kołyski lub koszyka, wyścielonych słomą i zawieszonych. na 
sznurach do stragarza powały. Niemowlę karmią w pierwszym dniu rumiankiem z cukrem.

Na trzeci lub piąty dzień po urodzeniu, położnica robi już wszystko, do żniwa bierze 
ze sobą niemowlę i w polu ustawia dla niego tak zwaną „kojdę”, tj. cztery kije, na których 
zawiesza płachtę tak, aby w niej dziecko mogło leżeć, jak w kołysce.

Chrzciny wkrótce po narodzeniu dziecka obchodzą przez cały tydzień, a w niektórych 
miejscach nawet przy muzyce. Matce nowo narodzonego dziecka kumowie znoszą w darze 
masło, słoninę, zboże, kaszę i inne wiktuały.

Matka karmi dziecko dwa i trzy lata. Pielęgnując małe dzieci, matki usypiają je kołysa-
niem, przyczem w takt kołysania śpiewają i osobne pionki monotonne, tak zwane kołysanki, 
bardzo ciekawej, naiwnej treści:

1.  Lulaj Jasiu lujaj, jeno nie płakulaj. Jak będzies płakusiać, nie będę cię husiać.
2.  Uśnijze mi uśnij, abo ocka zamróz, bo ja cie wyniose z kolibecką na mróz.
3.  Lulu, Basiu, lulu, chtóz cię będzie tulił, mamusia nie moze, tatuś w polu oze.
4.  Dana moja dana, kolibka z Majdana, Dziecina z Grombowa, łojciec z Rozwadowa.
[...]
10. Kołys-ze się kołys lulusiu wizbowa, niechze cię kochanie Pan Jezus uchowa.
11. Kołys-ze się kołys w babusiny luli, jak babusia psyjdzie to ciebie utuli.
12. Chysiu, moje chysiu malutki Jadasiu, chysiaj-ze mi długo slipkami nie mrugaj.
13. Uśnijze mi uśnij abo mi urośnij. Mozes mi się psydać w pole gąski wygnać.
14. Kołysałam we dnie, kołysałam w nocy, nikaj się nie wyspały moje carne ocy28.
[...]

Wesele wiejskie

Gdy się młodemu Mazurowi spodoba „dziewcyca” i wie, że ona nim nie gardzi, to na jego 
prośbę rodzice („ojcowie”) obojga, lub w braku tych opiekunowie albo krewni, umawiają 
się przede wszystkiem: ile „stówek”, czy cały grunt lub połowę, albo ćwierć, jakie budynki 
i ile sztuk bydła jedna i druga strona dostanie.

Po takich przedwstępnych umówinach, udaje się pan młody z dwoma krewnymi („psy-
jścielami”), lub nawet z obcymi, lecz wygadanymi gospodarzami do domu panny młodej, 
zwykle wieczorem, niosąc przytem pół garnca wódki, albo garniec piwa na poczęstunek.

28 W zapisach gwarowych Wierzchowskiego występuje litera u w indeksie górnym (na oznaczenie tzw. u niezgłoskotwór-
czego). W celu wprowadzenia bardziej przejrzystej formy, wzorem Mieczysława Karasia ujednoliciłam zapis, zamieniając 
znak „u” na „ł” (PLCh).
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Zapukawszy do drzwi, wchodzą oni do chałupy i pytają się „cyśta nim radzi, cy nie? bo 
idziewa dali”. Domownicy odpowiadają: „a radzi, radzi, witajta szyćkie razem”!

Następuje wzajemne przywitanie, po którem p. młoda „chyta pod nogi” przybyłych 
swatów czyli dziewosłębów i „ojców”, a omija przytem p. młodego. Dziewosłęby29 poczę-
stowawszy domowników, podają trunek panu młodemu, mówiąc: „teraz napijze sie i ty 
do swej miłej”.

Potem swaty ostatecznie dobijają targu co do wiana; a formalny zapis przedślubny robią 
zwykle u pisarza gminnego, rzadziej u notaryusza.

Po paru dniach idą narzeczeni do pacierza, niosąc ze sobą kolędę, tj. dar jakiś dla ple-
bana, np. jaja, kury, gęsi, itp. 

Po dwóch zapowiedziach, czyli. tzw. „wypominkach” zmawiają swatów, obierają drużbę, 
druhnę i swaszkę, tem więcej ich, im świetniejsze ma być wesele.

Gdy za mąż wychodzi uboga sierota, to w tymże czasie chodzi ze starszą kobietą po wsi, 
zapraszając na swe wesele. Wstępując do każdej chałupy, „chyta pod nogi” gospodarzy, 
którzy jej zawsze ofiarują po trosze zboża, przędziwa itp. na nowe gospodarstwo. Ubogi 
zaś gospodarz musi w takim razie przynajmniej pobłogosławić sierocie: „Niechajze ci Pen 
Krystus da dobrą dolę!”

W przeddzień ślubu sama p. młoda chodzi z jedną druhną „po psyjacielach” i zaprasza 
ich na wesele. Tegoż dnia wieczorem w domu p. młodej odbywają się „rózgowiny”, tj. obrzęd 
wicia rózgi weselnej. Wiją rózgę w barwinku, ruty, „jagodzińca” (kwitnie biało) i kwaśnicy, 
układając te ziela na gałązkach „choicy”; „krygołek” jej oczyszczają z kory i ucinają sam 
koniec, a część dolną, przeznaczoną do trzymania, obwijają chustką i zdobią wstążkami.

Przy wiciu rózgi weselnej śpiewają:

1.  Psynoś Zosiu ziele, zacyna sie weszele! Jam ziela nie zbierała, weszelam sie nie spodziwała!
2.  Zakukała kukułecka na bucku, zacnijze mi mój bracisku po ludzku!
3.  Wiła Kasia wianecek, z zielony rutki wałecek; z dwiema druhnami go wiła. Jedna rutecki 

scypała, druga kwaśnicy dajała.
4.  Mój wianecku z barwinecku powiese cie na kołecku, na kołecku nade drzwiami, u matusi 

mej kochany.
5.  Piękną rózgę mam druzbowie, piękną rózge mam; chto mnie bendzie pięknie prosił, 

temu ją oddam.

Na wesele pieką i gotują wszelkiego jadła obfitość, tak w domu młodej, jak i u p. mło-
dego. Zwykle „psycyniają na weszele” następujące „troiste pieczywo”: pirogi pieczone 
z pytlowanej lub razowej mąki, pszennej z jagłami, omaszczone masłem lub słoniną; „ko-
rowal”, to jest wielki okrągły chleb z pszennej mąki, ozdobiony na wierzchu plecionkami, 
kaczkami lub innemi ptaszkami z ciasta i chleb razowy. Z potraw zaś występuje barszcz, 
kasza tatarczana, jęczmienna i kapusta w wielkim kociołku. U niektórych wieśniaków 

29 Dziewosłęby – osoby, które w imieniu pana młodego proszą rodziców panny młodej o zgodę na ślub. 

Zygmunt Wierzchowski



31

bywa czasem gotowana wołowina i cielęcina, zaś częściej poprzestają na słoninie zwanej 
„stuka”. Oprócz tego specjalnie dla państwa młodych podają kaszę „lubą”, tj. kaszę jaglaną, 
niesoloną, ugotowaną na samym mleku.

Trunkami na weselu są: wódka i piwo.
W dzień ślubu idzie p. młody z „weselnikami” do domu p. młodej, a na czele orszaku 

muzyka wycina mazura od ucha.

Andrzej Rajczak, Mazur od ucha / źródło: Małopolska Biblioteka Cyfrowa
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Andrzej Rajczak, Mazur od ucha / źródło: Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Przyszedłszy na miejsce, weselnicy przed domem panny młodej śpiewają:

Otwózta nam, 
Bo nas niewiele,
Bo nas niewiele, 
Sami psyjaciele!
– Nie rychłośta psyjechali,
Bośta penny młody nie zastali.

Zygmunt Wierzchowski
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Poczem wchodzą do izby, a po przywitaniu starszy drużba występuje z „pseprosinami 
weszelnymi” i mówi taką oracyję:

Prose was psyjaciele, somsiedzi, bracia i siostry na ucisenie!
Niech bendzie pokwalony Jezus Krystus!
I ty Penno młoda, i ty Penie młody, prosiwa do siebie!”
Zabirata sie do kościoła świentego, do stadła małzeńskiego30 i do ślubu wiecnego.
Wy moi rodzice, jeślim was kiej łobraziwa, a nie przeprosiwa,
odpuśćta mi szyćkie gzechy, bo sie zabiram do ślubu wiecnego, do stadła małżeńskiego!
Jeśli to stadło sanować sie bendzie, to bendzie mu się wiodło w komoze i w oboze i w stodole tagze.
Na polu rośnie wam psenicka.
Siejtaz sobie zytka niewiele!
Boze nad pobłogosław, dziś nase weszele!
Peni młoda i ty Penie młody, teraz pochytajta swoich ojców za nogi

Udając się już do ślubu, pp. młodzi rzucają się do nóg rodzicom, którzy udzielają im 
błogosławieństwa. 

[...] 
Gdy cały orszak weselny wsiada na wozy, śpiewają:

[...] 
5. Kaniajze sie Jantosiu nisko, Grajta muzycy ześko!
Od stołu do kolan, Da ci Bóg dobrą dolę!
6. Zabiraj sie nadobna Jantosiu, bo jus cas,
Biez na siebie jedwabną chustecke i złoty pas!
7. Stawaj Jantosiu na progu, kłaniaj się Penu Bogu! 
[...]

Na wozie: 

9. W konie starosta, w konie, Bo wysoceńko słońce,
Nie rychło psyjedzieta, Ślubu nie weźnieta!
10. Nie słychać zwona, nie ma plebana,
na jarmak pojechał i na ślub nie pocekał;
ani wikarego, pojechał do chorego.

Muzyka gra przez całą drogę, nawet przejeżdżając przez inne wsie lub miasto.
Wróciwszy z kościoła śpiewają:

30 Stadło – para małżeńska, związek małżeński (PLCh).
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11. Ctyry świce zgozało,
nim się stadło zwionzało
I pionty połowa
Aż sie stała rozmowa.

Gdy na miejscu staną, przy odgłosie muzyki wychodzą rodzice, niosąc chleb i sól, przyj-
mują nowożeńców na progu chaty i zapraszają weselników do domu.

Koło domu śpiewają:

12. Wyglondata nas nadobna sioscycko
z kościoła, z kościoła,
Nie wyglondajta nas nadobna sioscycko,
Bo Jantka nie twoja, nie twoja!
Tylko tego pena, co z nim ślubek wzieła.

Przed stołem:

13. Niechze bendzie pokwalony Jezus Krystus,
z kościoła, z kościoła,
Cy nas psyjmieta, cy nie psyjmieta
do cisowego stoła.
14. Wzieliśwa penną młodą z domu,
A teraz prowadziwa wam gospodynią.

Najstarsza swaszka pije do p. młodej, a ta do p. młodego przy odgłosie muzyki i okrzy-
kach gości weselnych, którzy piją ochoczo, częstowani przez starostę. Potem rozpoczyna 
się obiad weselny, podczas którego pp. młodzi jedzą tylko kaszę lubą, ażeby im tak słodko 
było w pożyciu małżeńskiem.

Po skończonym obiedzie rozpoczynają się tany: oberek, mazurek i polka. Przygrywa 
muzyka wiejska, złożona ze „smycka, basisty i klarnecisty”, którym p. młody po skończo-
nem weselu płaci 4-5 złr. za trzy dni grania.

Swachy przy tem śpiewają rozmaite piosnki:

15. Nas starosta niedbały, bo mu druhny za stołem zaspały.
Graj muzyka zyśko, Niech starosta wyprowadzi za stołu szyćko!
16. Kajze sie nam peni młoda podziała?
W kościele nam za ołtazem ostała;
Wykreńćze sie penie młody do koła
Psyprowadźze penią młodą z kościoła.
[...]

Zygmunt Wierzchowski
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21. Swaska ja se swaska, pod zapaską flaska,
chto mnie wytańcuje, to go pocenstuje.
22. Wianecku ruciany, Nie idź na Zasanie, 
Ani Rozwadowa, tsymaj mi się głowa.

W nocy przystępuje starsza swachna do czepin. W tym celu siada p. młody na dzieżce 
do chleba, a p. młoda swemu mężowi na kolanach. Poczem swachna wkłada jej we włosy 
„hemełkę”, tj. kółko z drzewa, a na to czepek i chustkę białą i śpiewa przytem ze wszystkimi 
uczestnikami wesela:

Wkoło becki, wkoło kozuba!
Dopiero była Kaśka penną, Just teraz pałuba!

W niektórych wsiach po oczepieniu ofiarują obecni niektóre rzeczy pp. młodym na 
gospodarstwo.

Wesele trwa przez trzy dni. Dawniej bawiono się w karczmie, lecz dziś prawie wszędzie 
w domu państwa młodych.

W ostatnim dniu składają się zwykle sami goście weselni na „poprawiny”, t.j. na trunki.

c) Wesele u mieszczan. Dziewczęta wychodzą za mąż między 16 a 24 rokiem, kawale-
rowie zaś żenią się między 24 i 30 r.

Najwięcej wesel odbywają przed żniwami i w zapusty. 
Ojciec narzeczonego wysyła jednego lub dwóch dziewosłębów wieczorem do domu 

narzeczonej; po zapukaniu do drzwi, wchodzą, pozdrawiają Boga i mówią: „Panie sąsie-
dzie, pan Paweł mając syna, który się u niego dość napracował, słyszał, że macie dziewkę 
dorosłą; otóż gdybyście pozwolili, toby sie mogli pobrać”. Ojciec uradowany prosi gości 
siadać: „Siadujcie, zjedzcie chleb ze solą – tylko z dobrą wolą!”

Później naradza się gospodarz domu ze żoną i córką, co ma „odpowiedzieć dziewosłę-
bom. A skoro nastąpi zgoda, to przystępują do częstowania się miodem lub wódką słod-
ką, wiśniówką, malinówką i t. p. trunkami, przyniesionemi przez dziewosłębów. Potem 
umawiają się o posag, wiano i wyprawę p. młodej i p. młodego, na które ojcowie obojga 
zobowiązują się potem ostatecznie przez pisemną umowę.

Na zaręczyny wymieniają czasem narzeczeni między sobą pierścionki, jeżeli jakie mają.
Wtorek bywa zwykle dniem weselnym, a w poniedziałek wieczorem zapraszają swato-

wie na wesele temi słowy :
„Jako sławetny wraz z małzonką swoją, tudzies i Państwo młodzi was zaprasają, abyście 

nie racyli gardzić tem stadłem, które Pen Bóg łący – do aktu błogosławieństwa doprowa-
dzić, zaś po otsymaniu błogosławieństwa, zaprasają w dom swój, dziś na łochote, a jutro 
na weszele”

Ucztę w przeddzień wesela nazywają „ochotą”, w czasie której, wśród muzyki i często-
wania się trunkami i weselnem pieczywem, drużba wybiera z liczby 6-8 swatów jednego 
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marszałka i podmarszałczego. Stąd idą po swaszkę, która ze swym mężem, zwanym starostą 
i z całem towarzystwem udaje się do domu drużby, a w końcu do domu p. młodej, gdzie 
przy muzyce bawią się ochoczo do północy.

Rano, w dzień wesela, przed spowiedzią, idą pp. młodzi do osób zaproszonych na we-
sele i proszą je o błogosławieństwo, którego te im udzielają, całując pp. młodych w głowę.

Jednocześnie muzykanci wygrywają „dzień dobry” każdemu z uczestników wesela, 
począwszy od domu p. młodego, a kończąc na rodzicach p. młodej, dokąd po odbytej spo-
wiedzi , przychodzą też i państwo młodzi z kościoła.

[...]
W ostatniej chwili przed udaniem się do ślubu, udzielają rodzice klęczącym dzieciom 

swego błogosławieństwa.
Od ołtarza prowadzi drużba ze starostą p. młodą, a zaś swaszka z drużbiną p. młodego.
Wracających z pompą od ślubu witają rodzice, wręczając dwa chleby z kawałkiem cukru 

i soli drużbie, ten swaszce, ona p. młodemu, który to wszystko oddaje p. młodej, a ta zanosi te 
chleby do domu, przechowując z nich kawałki z cukrem i solą, jako talizman dobrego bytu.

Do stołu zasiadają po starszeństwie wieku, lecz pierwsze miejsce zawsze zajmują pp. 
młodzi.

Na obiad bywa zawsze rosół z białą fasolą, sztuka mięsa z ćwikłą, klaczki, zrazy i pieczeń 
wołowa z kapustą. Przed jedzeniem dają wódkę, a do obiadu piwo.

U zamożniejszych mieszczan zastawiają stoły według starego zwyczaju, różnemi napo-
jami, jadłem i pieczywem, nie tylko u p. młodej, ale i u swaszki. U tej na stole, zasłanym 
obrusem, bywają zwykle dwa kołacze, złożone z placków, położone w poprzek na krążku 
od beczki i przyozdobione naokoło borówkami, choiną i kwiatkami, a na wierzchu kołaczy 
powtykane są jabłka na kijkach i szyszki z ciasta.

[...]
Na drugi dzień po „wywodzinach” p. młodej, raczą gości weselnych chlebem, masłem, 

serem i grzanem piwem; po takiej przekąsce, p. młoda przepasawszy sobie zapaskę, w asy-
stencyi „swaski” i druzbiny wybiera pomiędzy gośćmi dary „na biały wieniec”. Potem 
zaczyna się tak zwany „taniec niewieści”, tj. że tylko same kobiety tańczą z panną młodą.

Tymczasem mężczyźni sprawiają „frycowiny”; tj. jeżeli ktoś pierwszy raz był marszał-
kiem, swatem itp., to musi się innym dostojnikom weselnym okupić, stawiając im garniec 
wódki, ćwiartówkę piwa itp.

Czasem trzeciego dnia jeszcze „na poprawiny” wyprawia się uczta ostatnia, lecz bez 
muzyki, na którą rodzice p. młodej dają jedzenie, a rodzice p. młodego napitki.

[...]
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Z pod Sandomierza. 
Kilka podań ludowych

Kraków 1885

Sadomierz na górze, Warsawa na dole,
nie bede sie zenił, póde na Podole.

Warsawa na dole, Sadomierz na górce,
spodobał sie matce, jesce lepi córce

   (Stale, pow. tarnobrzeski)

Miasto pełne dziejowych pamiątek; sławna, niegdyś nieprzebyta sandomierska i zaklikow-
ska puszcza; ziemia przesiąknięta krwią tatarską, turecką, szwedzką i polską – to pole do 
historycznych wspomnień i legend ludowych. 

Zacznę od przepowiedni.
Rzuciły one czarną płachtę na dolę ludu, ale dla pociechy ukazały gdzieś zdala rąbek 

słońca. Oj daleko od tego słonka!... daleko...
Po wioskach, rozrzuconych wśród lasów, okalających Sandomierz, krążyła, jak opowiadają 

starzy, stareńcy już bardzo ludzie, którzy to słyszeli od ojców swoich, naocznych świad-
ków, para siwych, pochylonych wiekiem dziadków. Dziaduś z babką, niby małżonkowie, 
nawiedzali dymne chłopskie chaty i różne ludziom opowiadali przygody. Kurzyli fajeczki 
na krótkich cybuszkach wedle staroświeckiej mody. Ludzie otwierali im gościnnie podwoje 
chaty, bo z dziadkami było im dobrze. Najbardziej ulubił sobie dziaduś z babką wieś Stale 
pod Dzikowem31– tam największą mieli znajomość. Tam najczęściej wysiadywali w chacie 
Wojciecha Kosiora, u którego co wieczór zgromadzało się kilkunastu sąsiadów i znajomych 
i gawędziło o różnych światowych rzeczach – o przeszłych i przyszłych. Oczywiście kurzo-
no przy tej pogawędce fajki na krótkich cybuszkach, a od dymu aż ciemno było w izbie.

31 Wieś Stale 6 klm. od Tarnobrzega, który lud okoliczny do dziś dnia po dawnemu od przytykającej do miasteczka wsi Dziko-
wem nazywa.
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Jednego wieczora był znowu dziaduś z babką u Kosiora noclegiem, a izba była pełna 
sąsiadów bliższych i dalszych, którzy poobsiadali ławki dookoła izby i kurzyli fajeczki, 
gawędząc jak zwykle. Pamiętny to był wieczór!

Ani słowa z podania nie uronić!
Dziaduś siadł sobie, jak ksiądz na ambonie, w górze na piecu dymnym starodawnym, 

dziś jeszcze jeden istnieje w Stalach, a babusia koło pieca. Dziaduś naprzód z fajeczki swo-
jej popiół wydłubał, nałożył sobie świeżego tytoniu, babusia mu węgla z kominka podała 
– dziaduś zatkał fajeczkę przykrywką, rozdymał, że aż pod powałę kłębami dym się unosił. 
Poczem zaczął mówić:

– Moi dobrzy gospodarze! bardzo źle pokazujo nam obznaki na niebie, a ja sie bardzo 
dobrze na nich rozumie. Doc’kawa sie bardzo kiepskiech casów. My jak my, to moze nie, 
ale nase dzieci to z pewnościom sie doc’kajo.

I zaczął sobie w fajeczce ogień poprawiać, bo mu przygasł. Tu jeden z gospodarzów tak 
zagadnął dziadka:

– Dziadusiu! a jakiez to te złe casy nasteno?32

– Oj bardzo, bardzo złe! moi kocheni ludkowie! bo nasteno penowie z wilcemy garłe-
my, zabiero wam paswiska, z lasów was powygeniajo ji las zamkno, ze nie bedzie wam do 
niego wlość.

Jeden z gospodarzów się odzywa:
– Dziadku, co wy mówicie! Jakby to mogli las zemknoć i paswiska nam odebrać, kiedy 

naso beło ji naso bedzie!
– Oj nastenie tak, nastenie i w nie długiem casie! Bedo robić pomiary, chłopu osobno 

i penu osobno, potem okopio rowemy, porobio kopce i kazdy musi na swojem obstać. 
Nasteno żelazne piece ji różnakie masyny, ze bedo wszysko pozerać. Lasy bedo penowie 
niscyć, ze poźni go ji zabraknie. Gronta bedo na drobne kawałki podzielone, ze na ostatka 
nie bedo sie mieli cem dzielić. Bedzie w polu duzo miedzów, jeden drugiemu bedzie podo-
rewał i s tego powstenie wielga nienawiść: syn ojca, brat brata, siostra siostry, córka matki, 
matka córki nie bedzie kciała znać. Tak, moi ludkowie! bedzie, ale nie daj Boze nam sie 
tego doc’kać! Potem nasteno głodne lata – ludzie bedo z głodu mrzeć, a na ostatku zniesie 
sie królestwo na królestwo, rospocnie sie wielga wojna, chtora sie zacnie w górze a skójcy 
sie w Pokrzywnicy33 obok Sadomierza. Powstenie król s pónocka, chtóry pomar(ł) a zyje, 
ten wszyskie królestwa zwojuje i on bedzie całem krajem rzodzieł. Potem bedzie bardzo 
dobrze, ale mało ludzi zostenie, bo na dziesieć mil jeden cłowiek bedzie.

Opowiadając te przepowiednie, Stalowiec34 dodaje:
– „I tak sie tez dzieje, jak ten dziaduś przepowiadał, bo paswiska ji lasy juz nóm penowie 

odebrali, lasy tóz nim zamkneni, bo okopali rowomy i porobieli na kazdy drodze ślabenta 
i niewolno do lasa wjechać, chyba wtencas, jak sobie chłop u pona za drogie pieniodze kupi 

32 W gwarze stalowskiej, w której opowiadanie dziadka podaję, samogłoska a przed spółgłoską m i n przechodzi w dźwięk e, 
odpowiadający niemieckiemu ä.

33 Koprzywnica, miasteczko w Królestwie Polskiem, nad Wisłą, naprzeciw Tarnobrzega.
34 Stalowiec w gwarze m. zn. mieszkaniec wsi Stale.

Karol Matyas
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drzewo lub sieno, to jesce go leśny prowadzi do semego ślabentu, zeby co nie ukradł. Pola 
tagze już podrobione na drobne costki i pomierzone miedzemy ji kopcemy, jeden drogie-
mu podoruje i s tego powstajo wielgie nienawiście. Brat brata, siostra siostry, córka matki, 
syn ojca, ojciec syna, sosiad sosiada nie kce znać. A jak dali bedzie, to Bóg racy wiedzieć...

Powstały zelazne piece, różnakie masyny, chtóre lasy nisco, ze jesce za kilka roków to 
trza słomo palić. Juz wszysko sie spełnieło, a tera sie spodziewajo głodnech roków, a po 
kfili (chwili) wojny.

U nos wszyscy ludzie mówio, ze król s pónocy to bedzie nas najaśniesy (najjaśniejszy) 
prync Rudolf, bo on ponok nie umar, ino uciek(ł) z nasego kraju i jest w Angliji u swoji 
krzesny matki, tagze i u Moskala przebywa. I tak mówio, ze już niedłogo przydzie ta kfila, 
ze wszyskie wojska, chtóre som w ziemi zóklete, wsteno mu na pomoc i on tem wojskiem 
wszyskie królestwa zwojuje i zostenie on jeden na całem świecie królem.

Ale, jak widać, to sam rozum pokazuje, ze sie do tego prowadzi, bo jezeli sie jedno speł-
nieło, to i to sie spełnić musi, bo nima rady, zeby tyla ludności ta ziemia wyżywiła”.

Jest wiara wśród luda, że pod Sandomierzem śpi zaklęte wojsko polskie, które kiedyś 
się zbudzi i stoczy krwawą bitwę. Strach pomyśleć, co się wtedy stanie. Kiedy to będzie, 
nikt nie wie.

Różne obznaki na niebie widzieli starcy w tych stronach, gdy jeszcze dziećmi byli. Wieku 
jeszcze niema, ale kilka dziesiątek lat temu jaż będzie. Widziano na wschodzie słońca, dwie 
ogniste rózgi, niby dwie miotły, które mieniły się w dwa miecze. Mówiono: „będzie wojna 
– pewnie ta ostatnia wielka”... To znów ukazała się na niebie gwiazda z długim ogonem, 
niby kobieta z długim warkoczem, więc wróżono, że to królowa jakaś tę wojnę prowadzić 
będzie. Innym razem widziano nocą cały we krwi zanurzony miesiączek.. Przepowiadano 
wojnę i cholerę – rozlew krwi i cichą, ponurą, tajemniczą mgławicę śmierci.

Wszystkie te obznaki odnoszono do onej ostatniej wielkiej wojny, kiedy to konie wojsk 
polskich kopytami rozbiją Sadomierz, a ta wojna tak samo, jak niegdyś przed wiekami, 
w Majdanie35 się zapocznie, a w Sadomierzu się skończy. Krew się strumieniami lać będzie 
do Wisły, a gdzieś niedaleko między Sadomierzem a Zajchostem (Zawichostem) wymyje 
z ziemi długo w niej przechowany miecz, który pęknie i całą Europę na pół rozbije. Wówczas 
dwanaście beczek szczerego złota, schowanych w głębokich piwnicach pod Sandomierzem, 
wyjdzie na wierzch, a kto ich dostanie, będzie bogaty i szczęśliwy. Nastaną bardzo dobre 
czasy, bo chłop od chłopa będzie o sto mil, a pan od pana o dwieście. Powiadają, że wtedy 
wszystko prawie wyginie, jak nie od miecza, to od cholery, która cicho ludzi jak kłosy zboża 
kosi. (Mokrzyszów 4 kilometry od Tarnobrzega).

Piwnice sandomierskie, głębokie, olbrzymie, prowadzą pod Wisłę aż do królewskiego 
zamku w Baranowie36. Piwnice te kazał zmurować król polski, którego nazwiska lud nie 
pamięta, a który na tym zamku mieszkał, w tym celu, aby podczas wojny miał którędy do 
Sandomierza uciekać. W piwnicach tych, a raczej podziemnym krużganku, mają być co 

35 Miasteczko w powiecie kolbuszowskim, blisko granicy powiatu tarnobrzeskiego, znane z dużych targów tygodniowych.
36 Baranów, miasteczko, oddalone 15 kilometrów od Tarnobrzega nad Wisłą (między Tarnobrzegiem a Mielcem).
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kilka kroków drzwi żelazne, zamknięte na klucz. Są one podobno tak szerokie, że jakby do 
nich wozem wjechał, to może jak w kieracie naokoło jeździć.

Jak się przed kilkoma laty zarwała wskutek ulew góra na Wianku37 nad Wisłą, mówiono, 
że „tędy musi pewnie ta piwnica iść i sklepienie jej się zarwało”.

W tej piwnicy pod zamkiem Baranowskim siedział straszny smok. Długo nie wiedziano 
o nim, długo bezkarnie pożerał ładne zamkowe pokojówki; że chodziły i po co chodziły 
do piwnic jakim sposobem ginęły, nikt nie wiedział. Aż jedna, która tak samo, jak tamte, 
usiłowała w piwnicy ukryć błąd swój i owoc błędu, zdołała przed smokiem uciec na świat 
Boży i opowiedziała właścicielowi zamku spotkanie swoje z okropnym, ogniem ziejącym 
potworem. Na rozkaz pana poszli do piwnicy zaopatrzeni w stosowne przyrządy dworscy 
kowale. Zeszli z lampą na dół i popatrzeli naprzód, gdzie ten smok siedzi.

Ujrzeli z jamy do połowy wystającego potwora ze straszną jak ogień czerwoną pasz-
częką, którą zaraz rozwarł na nich, ale się szybko cofnęli i uniknęli śmierci. Wyszedłszy 
na świat, rozpalili w ogniu do białości długą żelazną sztabę, wzięli obcęgi duże i młoty 
i udali się znów na dół do smoka. Gdy rozwarł na nich szeroką paszczę, jeden chwycił sil-
nie obcęgami jego szczękę, drugi wbił mu w gardło rozpaloną sztabę, a inni po łbie tłukli 
młotami, dość, że potwora pokonali wkrótce, z odwagą wielką i przerażeniem wielkiem 
razem. Zabiwszy, wydobyli go z jamy –„to przecie taki wielki był, jak najtęższy wół, a ogon 
miał całkiem w ziemi”.

Pan go kazał ze skóry obłupić i zrobić z niej lejce i chomąta, a mięso zakopać w ziemi. 
Podobno do dzisiejszego dnia kości z tego smoka wiszą w zamku, takie grube, jak „kónica od 
wozu”. Ale kilka z owych kowali przypłaciło utarczkę ze smokiem chorobą... (Mokrzyszów j. w.)

Nabywca zamku od „baranowskiej hrabiny”38 kazał podobno sługom swoim iść tą piw-
nicą aż do jej końca. Słudzy poszli, odbijają jedne drzwi po drugich, ale cóż kiej światło 
wciągle im gasło. Oni zapalali i szli dalej, ale w końcu już iść nie mogli, bo im powietrza 
brakło i wrócili się. Jak powracali, zdybali na jednem oknie butelkę wina. To wino się nie 
dało wylać z flaszki, ino jak flaszke potłukli, to się całe wyjeno, jakby pomorańce ze skóry 
obłupił. To było jakieś dobre wino, bo jak pan posłał to wino do Krakowa, to dostał za nie 
sto reńskich. (Mokrzyszów)

Na tej górze, co to się bieli nad Wisłą przy Sandomierzu, leżą po cztery w rzędzie, a piąty 
na przodzie, poustawiane symetrycznie kamienie duże, niby od żarn. Ale to nie kamienie, 
ino zaklęte wojsko polskie; patrz w noc księżycową koło północka, to się przekonasz, czy 
to kamienie. Wojsko żywe zycyruje się39 a jeżeliś nie widział nigdy polskiego wojska, to je 
wtedy w nocy zobaczysz na chwilę. Zniknie ci wnet i znowu będą od żarn kamienie.

Jeden oryl40, a fryc41 do tego, widział raz to wojsko i nigdy nie zapomni tej chwili w życiu. 

37 Pagórek wśród lasu nad Wisłą tuż przy Tarnobrzegu.
38 P. Dolański.
39 W gw. m.: egzecyruje się, ćwiczy się.
40 W gw. m. flisak.
41 W gwarze orylskiej zn. nowicyusz, ten, co po raz pierwszy wybrał się na flis. Z takim starsi oryle przeróżne, często dokucz-

liwe, wyprawiają figle, co frycowaniem nazywają.

Karol Matyas
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„Było to we wtorkowy dzień, kiedy przypłynęliśmy z Nowego Miasta tędy koło Dzikowa, 
stanęliśmy za Sandomierzem i uśrykowaliśmy42 bo to miała być wypłata, czyli braliśmy 
strawne na pięć dni. Oryle poszły do miasta, a ja jako fryc zostałem na tratwie, żeby kto 
drzewa nie ukradł. Oryle zabawiały się w mieście długo, nie było ich widać, tylko jeden 
oryl, taki fryc, jak i ja, przyszedł, więc ja poszedłem do miasta. Tam jedni się poopijali, 
a drudzy chodzili po mieście za sprawunkami, i tak het dalej a dalej, aż i całą noc zeszło 
i rano wróciliśmy do tratew. Przyszliśmy do tratew i wołamy na tego oryla, co został, żeby 
nam podał krypę43. Wołamy i wołamy, a tu nic, bo któż miał się obzywać, kiedy ten oryl 
zachorował i leżał w budzie.

Ja umiałem dobrze pływać, więc zdjąłem się do naga i popłynąłem do tratwy, wziąłem 
krypę i przyjąłem się do brzegu, wziąłem chłopów do krypy i przyjechaliśmy do tratew. 
Retman44pyta się tego oryla:

– Czego nie dajesz krypy, jak ja na ciebie wołam!
I już go chciał w pysk lunąć... – A on mówi :
– Jak ja mogę panu retmanowi dać, kiedy jestem bardzo chory
– A czegoś ty taki chory? – pyta się retman.
– A bom się bardzo przeląkł.
– A czegoś się przeląkł ?
Ten mówi:
– Jakżeśta poszły do miasta, to ja zostałem na stróży i chodzę sobie po tratwie i chodzę, 

bo się my markoci, ale kawał w noc idę na sal i patrzę, aż tu tyle wojska się zycyruje i co 
cztery żołnierze, to naprzód nich oficyr.

Jak mię spostrzegli, zaraz ten oficyr, co stał na samym przodzie, zakomenderował i wszy-
scy podnieśli gwery i już chcieli do mnie strzelać. Ja widzę, że niepeć, więc klęknąłem na 
kolana i proszę:

– Darujcie mi życie moi oficurowie! Przecież ja wam nie złego nie zrobił, ani nie zawinił...
I jakoś przestali i już mi nie nic mówili, ale ja się bardzo przeląkłem i chory jestem.
– A gdzie one były, w którem miejscu ?
– Tam na tej górze, co to się bieli na brzegu Wisły.
– A gdzie się podziały?
– Potem to zniknęły i nic...
Retman powiada:
– Chodźwa tam, to bedziewa wiedzieli, czy też to prawda! Może on nas tak kusi tylko... 

Jeżeli to prawda, co on gada, to tam będą ślady, a jak nie prawda, to nie będą.

42 Śrykowaniem (śrykować, zaśrykować) nazywają zatrzymanie na wodzie tratew, bądź w celu wypoczynku nocnego, bądź 
z innego powodu. Śrykowanie odbywa się za pomocą tak zwanych śryków tj. dużych pali dębowych, grabowych lub brzo-
zowych, 4 do 8 łokci długich, do 6 cali grubych, których jest 8 na każdej tratwie, a które spuszczają oryle do wody na dno 
piaskowe rzeki. W ten sposób na największej wodzie potrafią tratwy na miejscu zatrzymać. Odnośna komenda retmana 
(prowadzącego tratwy): „Puszczaj śryki! Śrykuj na miejscu!”

43 Szeroka łódź
44 Kierownik całej kolei (partyi) tratew, najwyższy dygnitarz między orylami, który płynąc w czółnie naprzód zdala od tratew, 

wskazuje orylom bezpieczną od haków (mielizny), kijów (wystających z wody dużych drzew lub kamieni) i innych przeszkód 
drogę. Oczywiście musi to być doświadczony oryl, znający doskonale tonie wodne.
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Poszli na ową górę, patrzą: śladów nie ma żadnych, tylko są czerwone wielkie, jak od 
żarn kamienie, tak poustawiane, że cztery stoją w jednym rzędzie, a piąty większy na 
przodzie. – Zaraz się domyślili, że to zaklęte w kamienie wojsko.

– Przypominam sobie teraz – mówi retman – to, co mi moja matka opowiadała. Widzi-
ta tę górę białą kole Zajchosta? Tam była karczma duża z drzewa; kiedy matusia pośli na 
bandos, to nam przynosili z tej karczmy strucle, bo były bardzo smaczne i niedrogie. Teraz 
już niema śladu tej karczmy, bo się w kamień, w górę obróciła.

Raz w niedzielę naschodziło się do tej karczmy dużo żołnierzów, którzy po wsiach koło 
Sandomierza na kwaterach stali; podochociwszy się, sprowadzili muzykę i zaczęli tańczyć, 
nie zważając na to, że suma właśnie w kościele się odprawia. Część zaś wojska opodal na 
pola się zycyrowała. Bóg zesłał na tych żołnierzów zasłużoną karę – w same podniesienie 
karczma zapadła się w ziemię, a wojsko, które się zycyrowało, obróciło się w kamienie. 
Dotąd stoją te kamienie na górze, a ludzie boją się je poruszyć, bo gdy się je wzruszy lab 
uderzy, zaraz krew z nich idzie. Codzień o północku z kamieni tych wyrasta wojsko, zycy-
ruje się, i słychać, jak coś w górze dudni. Gdy koguty piać zaczną, wojsko obraca się znowu 
w kamienie – każdy żołnierz wraca na swoje miejsce. To wojsko ma być tak długo zaklęte, 
aż nastanie jakaś wielka wojna, wtedy ono powstanie i będąc najmocniejszem wojnę wygra.

– W tej górze – ciągnął dalej retman – spoczywa też zaklęte od niepamiętnych czasów 
nasze polskie wojsko. W Sandomierzu od strony Zawichosta była niegdyś wielka brama; 
powiadają, że jak tę bramę zamknęli, to już z Sandomierza nie można było ucieknąć. Za tę 
bramę uchodziła zawsze jednemu gospodarzowi świnia, jak ją rano z chlewa wypuścili, 
ona zaraz za bramę uciekała i gdzieś nikła. Długo na to nie zwracał uwagi jej właściciel, 
aż wreszcie zaciekawiony, poszedł raz za jej śladem i spostrzegł, że świnia poza bramą 
weszła do pieczary w górze. Wstąpił za nią do głębi góry i dziwny uderzył jego oczy widok: 
ujrzał koszary wojska, wojsko spało, a na boku była duża styra owsa, przy której świnia 
jego dobrze się pasła. Przeląkł się bardzo, wygnał czem prędzej świnię i wyszedł z pieczary, 
która natychmiast się zamknęła, a gdy się obejrzał, to śladu jej już nie było. O tem wojsku 
powiadają ludzie, że kiedyś się obudzi, wstanie, stoczy wielką bitwę i odbierze Polskę.

– Nie dziwię ci się, frycu – zakończył retman – żeś się tak bardzo przeląkł i od strachu 
zachorował, bo człowiekowi na same wspomnienie tych rzeczy, mrówki przechodzą po 
całem ciele”.

Opodal tej góry mieszkał jeden pan. Kucharka jego miała zarznąć koguta, więc chciała 
go złapać, ale on uciekł jej z podwórza, umykał szybko dalej, aż wpadł gdzieś w otwór 
góry. Zaciekawiona kucharka pospieszyła za nim w głąb pieczary i zobaczyła tam koszary 
wojska. Żołnierze wszyscy spali, ale jeden się obudził i zapytał:

– Czy już czas?
Przelękniona kucharka odrzekła, że jeszcze nie, a on jej dał pełno złota do fartuszka 

i powiedział :
–Zebyś się nie oglądała, boby cię co złego spotkało!
Ona biegnie prędko, ciekawość ją piecze, ale ciekawość poskramia, wreszcie ogląda się, 

myśląc: muszę wiedzieć, co się tam za mną dzieje...

Karol Matyas



43

Wtedy prawie drzwi pieczary trzas! i ucięły jej stopę (nogę).
Kaleka przywlokła się do domu i ciężko żałując swojej ciekawości, złoto w podziemiu 

uzyskane ofiarowała przed śmiercią na kościół. Od tego czasu odprawia się za jej duszę 
w katedrze sandomierskiej co roku msza tak zwana kucharska. (Mokrzyszów).

„Sadomierz i Kraków to pono w jednem roku murowali. Sadomierz to ponok fondował 
jakiś król polski, ale ludzie nie wiedzo jego przezwiska, ino troche mówio, ze król Bolesław 
Chrobry, ale pewno nie wiedzo.

Kiedy ten Sadomierz juz beł skójcony, tak najstarsy mularz pisał do Krakowa tez do 
najstarsego mularza, zeby mu doradzieł, co ma na to robić: „bo juz Sadomierz skójcełem 
murować, mawa w niem wszyskiego podostatkiem, ino mawa jedne przeskode. Otóz prose 
cie, doróć (doradź) nam, co mawa na to robić, bo sie nam chrobaki w soli zapaskudzieły!”

Ten list otrzymał i nie wie, co ma na to odpisać. 
I tak jednego dnia idzie ten mularz przez miasto Kraków bardzo zamyślony, co ma na 

to do Sadomierza odpisać, a jednak ni moze przyść na koncep, jak na to ma odpisać. Naraz 
spotyka sie na ulicy z jednom starom babkom i ta sie go pyta:

– Dlacegoś pan taki zamyślony ? Powiedz mi, o co rzec idzie, to moze ja ci doradze!
Ten mówi tak do ni:
– Słuchaj, stara babko! Modrzejsi som w Krakowie ludzie, jak ty, a jednak mi nicht na to 

doradzić nimoze, to i twój głupi rozum na nic mi sie nie przyda. A zreśtom... trza ji głupiego 
posłuchać. Prose mi doradzić, co ja mom na to odpisać!

Ta babka mówi tak:
– Senowny penie! to jesce na tak mały koncep nimozes sie spomóc?! Przecies to jes 

niepodobiejstwo, zeby w soli chrobaki sie zapaskudziły. Niech jom pan odpise tak: „Jezeli 
macies chrobaki w soli, to na to nima inny dorady i nic nie bedzie skutkować, jak to: – za-
stawcie Wisłe, zeby woda dali nie posła, potem te wode spalcie tak, zeby nic wody we Wiśle 
nie ostało i tem popiołem chrobaki w soli zasypcie, to w jedny godzinie wszyskie chrobaki 
muso pozdychać!”

Ten mularz wyjon dziesieć dukaty s kieseni, dał ty babce za te dorade i powiedział ji tyla:
– Dziekuje ci, babciu, za tak dobro dorade, bo jak widać, toś my bardzo dobrze doradzieła, 

ze juz lepi my nicht w świecie nie doradzi.
I tak tez odpisał do Sadomierza, cem jech bardzo zawstydzieł i jaz wiecy do niego nie 

pisali.”45

Ileż to o Sandomierz obiło się pocisków tatarskich i szwedzkich! Ile tu było najazdów 
i szturmów nieprzyjacielskich, tyle bohaterskiej obrony wiary i ojczyzny. Lud, jak mógł, tak 
pięknie okrasił ten gród legendą – a taka ona polska, nasza, barwna, że grzechem byłoby 
ją pominąć. I z niej ani słowa nie uronić!

Kiedy Sandomierz powstał, nikt powiedzieć nie umie, ale mówią najstarsi ludzie, że 
„dzisiejszy Sandomierz to nie jest dawny”. Została z dawnego Sandomierza może czwarta 
część, resztę zniszczyli różni wrogowie: Turcy, Tatarzy, Szwedzi – części tu goście.

45 Stale.
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Było to miasto obronne, ogrodzone dokoła wysokimi murami, za którymi w razie napadu 
nieprzyjaciół kryli się panowie polscy ze swoimi rodzinami i dobytkiem i tam się bronili. 
Mieszkali tu czasem i królowie polscy, jak o tem świadczy zamek królewski, który Moskal 
zamienić kazał na więzienie. Pod Sandomierzem są ogromne, długie piwnice, czyli koryta-
rze, które idą w różnych kierunkach. Do tych piwnic w razie wielkiego niebezpieczeństwa 
chroniła się ludność lub wojsko uchodziło przed rzezią.

Jest takie podanie u ludzi:
Raz wpadli Szwedzi do Polski i zbliżali się ku Sandomierzowi. Szlachta okoliczna ze 

swem wojskiem i służbą uchodziła przed nimi i gromadziła się za obronnymi murami 
Sandomierza, szukając tu schronienia i przygotowując się do obrony przed nieprzyjacie-
lem, który szybko posuwał się naprzód. Już Szwedzi tuż, tuż... Pozamykano wielkie bramy 
i oczekiwano szturmu. Pojawili się Szwedzi i poczęli strzelać z armat, to znów niektórzy 
wspinać się na mury, ale ludność broniła się zawzięcie i wszystkie odpierała szturmy. 
– Szwed się zmęczył, widział, że trudno będzie miasto przemocą zdobyć, więc wziął się na 
inny sposób, postanowił głodem zmusić je do poddania.

Rozłożył się naokoło miasta obozem i czekał spokojnie, cierpliwie, aż go mieszkańcy 
sami o łaskę prosić będą.

Gdy nagromadzone pospiesznie zapasy żywności z każdym dniem się zmniejszały i głód 
zaczął już ludziom zaglądać w oczy, król i szlachta wśród murów pomyśleli o dobrowolnem 
poddaniu się. Szwedzi przez posła znać dali, że zawrą pokój, lecz niechaj sam król do nich 
przyjdzie.

Niebaczny król poszedł do nich, a oni rzucili się na niego i zamordowali go okrutnie. 
Następnie ucięli mu głowę, a zatknąwszy ją na długą żerdź, z wielkim tryufem przekazo-
wali się z nią przed murami. A lud wśród murów płakał z żalu nad marną śmiercią króla, 
rozpaczał, bo sił mu już do obrony brakło. Jeszcze odgrażając się, wołali Szwedzi:

– Co się z waszym królem stało, to i wam wszystkim wnet się stanie, jeżeli się zaraz nie 
podacie! Wyrzniemy was do nogi, jak się tam przemocą dostaniemy, ale jak sami otworzycie 
nam bramy i dobrowolnie nas do miasta wpuścicie, to wam życie darujemy.

Miał ten nieszczęśliwy król polski siedemnastoletnią córkę, bardzo pięknej urody, niby 
majowy kwiatek. Zafrasowała się bardzo śmiercią ojca i pogróżkami Szwedów, ale była mą-
dra przedziwnie i po krótkim namyśle odezwała się do zgromadzonych panów temi słowy:

– Tak czy owak, musimy zginąć – czy się poddamy, czy się nie poddamy, zginąć musimy. 
Jednak pewnie lepiej będzie poddać się i prosić o darowanie życia, może nieprzyjaciel się 
zmiłuje i nie uczyni nam krzywdy. Nikt nie wie, co się stanie, mogą z nami tak postąpić, jak 
z moim biednym ojcem, dlatego pragnę choć wojsko nasze ocalić, więc ukryję to wojsko 
w podziemiach.

I sprowadziła do podziemi wojsko, a z dowódcą coś długo poufnie mówiła. Potem ka-
zała pozostałym w mieście kalekom pootwierać bramy i wpuścić nieprzyjaciół. Z tryufem 
i wrzaskiem wtłoczyli się Szwedzi do Sandomierza, lecz nie mordowali nikogo. Najstar-
szy dowódca kazał się poprowadzić na zamek królewski, gdzie była królewna. Klęczała 
ona w swoim pokoju, zatopiona w gorącej modlitwie do Boga. Gdy ją ujrzał szwedzki 
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dowódca, przystanął ze zdumienia nad jej urodą, a gdy zwróciła na niego swe piękne oczy, 
jak bławatki, i zaczęła prosić o litość dla ludności miasta, serce jego po każdem jej słowie 
miękło, jak wosk pod promieniami majowego słońca. Zapewnił ją, że żadnej krzywdy 
czynić nie będzie, zapytał jednak, gdzie jest wojsko. Dowiedziawszy się, że się schroniło 
do podziemnych lochów, prosił, ażeby go tam zaprowadziła. Wziąwszy w rękę pochodnię, 
wprowadziła królewna dowódcę z jego wojskiem do podziemia – i ostatniemu żołnierzowi 
szwedzkiemu, gdy wchodził, poświeciła pochodnią. Prowadziła Szwedów długo po tych 
w rozmaite strony biegnących i krzyżujących się korytarzach – nigdzie śladu polskiego 
wojska – aż dowódca szwedzki pomiarkował, że wpadł w zasadzkę. Królewnę kazał zaraz 
zamordować, a wojsku wracać się.

Smutnyż to był powrót.
Szwedzi błądzili po korytarzach i ginęli, a wyjść już na świat nie mogli, bo otwór wcho-

dowy był zamurowany. Na uprzedni rozkaz królewny ukryci w podziemiach żołnierze 
zamurowali zaraz wejście, skoro tylko ostatni żołnierz szwedzki wstąpił do podziemia. 
Wojsko polskie zaś ukryło się w innym lochu i następnie wyszło na świat. Z wojskiem oczy-
wiście schroniła się prawie cała szlachta i dużo mieszczaństwa sandomierskiego, które też 
ocalały. Taka Szwedów spotkała klęska w czarnych podziemiach Sandomierza – bohaterska 
królewna śmiercią swoją okupiła życie wojska polskiego i wielu, wielu rodzin46.

Ileż to kości szwedzkich spoczywa w tej cichej górze, na której drzemie dziś Sandomierz!...
Szczyci się też Sandomierz pamiątkowym tureckim kapeluszem.
Raz niespodziewanie wpadli Turcy do Sandomierza. Było to w niedzielę, czy też w jakieś 

uroczyste święto; w katedrze odprawiała się właśnie suma, którą celebrował biskup. Kościół 
pełny był pobożnych. Zuchwały „Chan” turecki na koniu wjechał ze swem wojskiem do 
katedry i rozkazał mordować modlących się ludzi. Sam zaś posuwał się ku ołtarzowi, żeby 
własnoręcznie zabić biskupa. Biskup właśnie obrócony od ołtarza do ludzi trzymał w ręku 
Przenajśw. Hostyą; zobaczywszy rzeź, błogosławić począł ginących niewinnie, rozgrzeszać 
na śmierć, sam obojętny na swój koniec.

Bóg pokazał wtedy cud wielki; dzikich najeźdźców opanowała taka ślepota oczu , 
a zarazem ogarnęła trwoga, że jeszcze prędzej , niż wpadli, z świątyni uciekli. Sam chan 
oślepiony, nie tknąwszy biskupa, szybko zawrócił swego konia i po omacku wyjechał z ko-
ścioła, u drzwi wchodowych jednak zaczepił kapeluszem o gwóźdź wystający, na którym 
ten kapelusz się zawiesił i do dziś dnia jeszcze na pamiątkę wisi nad drzwiami47.

Zrozpaczonemu chanowi doradził ktoś, żeby udał się do Leżajska, że tam jest taka cu-
downa Matka Boska, która, gdy za swe grzechy szczerym żalem pokutować i modlić się 
będzie, z pewnością wzrok mu przywróci. Tak zrobił chan, a uzyskawszy napowrót wzrok, 
wielką sumę pieniędzy ofiarował na kościół i klasztor w Leżajsku. Powiadają ludzie, że 
do dzisiejszego dnia sułtan płaci datek (składkę) na kościół w Leżajsku. Ale po zgubiony 

46 Nadbrzezie, wedle tradycyi ludowej dawne przedmieście Sandomierza, przed laty stale z nim połączone, dziś oddzielone 
Wisłą, która bieg swój zmieniła.

47 W Nadbrzeziu powiadają, że mu w ucieczce z kościoła z głowy spadł kapelusz.

Z pod Sandomierza. Kilka podań ludowych



46

kapelusz już się chan wrócić nie śmiał. Kiedyś, kiedyś jednak ma przyjść Turek do Sando-
mierza po ten sromotnie opuszczony kapelusz. – (Nadbrzezie, Stale).

Innym razem znów wpadli do Sandomierza Tatarzy. Na wieść o ich wtargnięciu zgroma-
dzona w katedrze na nabożeństwie ludność szybko pierzchła z kościoła, został tylko ksiądz 
i czterdziestu braciszków. Tatarzy wymordowali wszystkich bez litości, a najbardziej pastwili 
nad jednym braciszkiem , co ukrył się w organach i zawczasu wyszedł, myśląc, że Tatarzy 
już opuścili świątynię. „Stod mawa – powiada Lasowiak – śterdziestu meceników.” (Stale)48

Naokoło Sandomierza, mianowicie w przyległem Nadbrzeziu nad Wisłą były niegdyś 
wielkie zarośla i bagna. Do tych zarośli i bagien chroniła się ludność przed Tatarami. Za-
nurzeni po usta w wodzie, osłonięci szerokiemi liśćmi łopianu, co bujno rósł na bagnach, 
oczekiwali odejścia dzikich nieprzyjaciół. Tatarzy dowiedzieli się o tej kryjówce, nie mo-
gąc jednak się odważyć wleźć do wody, której głębokości nie znali, chwytali się podstępu 
i wywabiali ludzi z pod łopianów, wołając:

– Kaśka! Maryśka! wychodź, bo już poszli.
Niejeden myśląc, że to ktoś ze swoich tak woła, wychylali z wody głowy, a wtedy Tatarzy 

strzelali do nich jak do kaczek, a gdy który wyszedł, chwytali go i brali w niewolę, albo 
zabijali.

I nie przesiąkłaż ta podsandomierska ziemia krwią naszą polską! Małoż tajemnic kryje 
się w jej łonie! Małoż pamiątek odziedziczył ten drzemiący dziś Sandomierz po owym 
bujnym, obronnym grodzie, swym pradziadku!...

Lud okoliczny, jak okazałem, przechował i piastuje zbożnie tradycyą historycznej doli 
i niedoli tego pięknego grodu, a są serca włościańskie, co na wspomnienie tój przeszłości 
budzą się i zagrzewają myślą o doli ojczyzny – Polski. Niech mi tu wolno będzie przytoczyć, 
jako taki bardzo pocieszający objaw, utwór poetyczny chłopa ze Stalów, który w patryotycz-
nych swoich uczuciach między włościaństwem polskiem pewnie nie jest odosobnionym. 
Oto utwór Tomasza Walskiego49:

Sandomierz na górze, Warszawa na dole,
już przeszło sto roków cierpimy niewolę.
Koło Sandomierza dołem Wisła płynie
i tak się odzywa: że Polska nie zginie!
Dołem Wisła płynie i łączy się z Sanem:
tak my się połączmy – chłop, mieszczanin z panem!
A Sandomierz stoi na górze wysokiej
i pogląda okiem, jak nasz kraj szeroki,
Wisła dołem płynie i falami mruczy,
tak mu odpowiada, że się w Gdańsku kończy;
tam polscy królowie granice robili,

48 Wiadomość o przywróceniu chanowi wzroku przez cudowną Matkę Boską w Leżajsku pochodzi ze Stalów, w Nadbrzeziu 
jej nie słyszałem.

49 O którym osobne studyum mam zamiar napisać.
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bo żelazne słupy w środku morza bili.
Ale że za czasem Ojczyzna upadła,
dziś niema jedności, już pewnie przepadła...
Sandomierz ze smutkiem pogląda dokoła
w staro-dawne puszcze, nie widzi ich zgoła
i tak sobie mówi: gdzie się dziś podziały,
w których się tygrysy, niedźwiedzie chowały ?...
Wisła dołem płynie, tak mu odpowiada:
– Już dawno zginęły, niema po nich ślada.
Gdzie bywała puszcza, chłopi grunta mają,
przez to Lasowiaki nazwę posiadają.
Sandomierska puszcza słynęła szeroko,
dzisiaj Lasowiaki tak słyną daleko;
w sandomierskiej puszczy zwierze się chowały,
a dzisiaj w tem miejscu lud do wojny zdały.
Ten ludek wie o tem, jak to dawniej żyli,
jak to Sandomierza od Szwedów bronili.
Sandomierz był dawniej obwiedzion murami,
Szwedy i Tatary gnietli go szturmami ,
lecz nasi przodkowie razem się łączyli
tak, jak Wisła z Sanem, Turków, Szwedów bili
i stali uparci w murach Sandomierza,
bo wiedzieli o tem, że jedność zwycięża.
Dziś niema jedności,
braterskiej miłości,
Polska wstać nie może,
bo kto jej pomoże!...
Gdy się, bracia, wszyscy razem nie złączymy,
to Polska przepadła, już jej nie zbawimy.
Kto jest prawy Polak polskiego przymierzu,
niechaj bierze przykład – a zkąd? z Sandomierza!
On stoi na górze i patrzy dokoła
i nas polskie dzieci do obrony woła.
To też, bracia moi, ręce se podajmy,
„jak synowie matkę, ojczyznę wspierajmy!
bo pewnie drugi wiek teraz następuje,
jak ojczyzna nasza w jarzmie postękuje
i dźwiga na grzbiecie te okropne chłosty –
nikt jej nie wybawi, chyba naród prosty,
bo Polska powstała z narodu prostego
i w nim ma nadzieję wyzwolenia swego.

Z pod Sandomierza. Kilka podań ludowych
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Gdy się bracia moi, o to postaramy –
o zgodę i miłość, ojczyznę wygramy.
Na Wawelu w wieży dzwon Zygmunta bije,
głos jego powiada, że Polska ożyje.
Jak dzwonu Zygmunta jeden nie poruszy,
tak i naszych wrogów jeden stan nie skruszy.
Do dzwonu Zygmunta z ochotą biegają,
kiedy w niego dzwonić rozkaz otrzymają,
i każdy dobywa swej ostatniej siły,
ażeby usłyszeć głos Zygmunta miły.
Czy nasza ojczyzna nie jest taka miła?...
ona naszych przodków w dostatki karmiła...
Zkąd dzisiaj widzimy te starożytności,
a wszystkie powstały za Polski bytności!
To samo nam dzisiaj, bracia, przykład daje,
jak to dawniej było... aż się serce kraje!
A my zasypiamy, powiedzieć, jak w grobie...
Ojczyzno kochana! któż pomoże tobie?
kiedy dzisiaj niema braterskiej miłości,
chłop, mieszczanin i pan żyją w odległości,
Jedna tylko Wisła z Sanem wspólnie żyją,
od wieków się łączą i w morzu się kryją.
Gdybyśmy Polacy zdawna się łączyli,
tobyśmy ojczyzny byli nie stracili –
ale ta niezgoda, ona to zrobiła,
ona nam ojczyznę na wieki zgubiła!
Jeźli my się, bracia, razem nie złączymy,
to ojczyzny naszej nigdy nie ujrzymy ;
za naszym przykładem San koryto straci,
pójdzie inną drogą skarżyć się na braci
i powie ze żalem na polskiej granicy:
– „Już Polska przepadła – nikt jej nie zdziedzicy !
Chyba, że to wojsko, co zaśnięte leży
w górach sandomierskich, w pomoc jej przybieży”...
Niż to wojsko wstanie, to wszyscy pomrzemy,
jak Polski nie mamy, tak mieć nie będziemy.
To też nie czekajmy, aż to wojsko wstanie,
lecz póki żyjemy, to miejmy staranie,
połączmy się wszyscy, jak rodzone dzieci,
to nasza ojczyzna znów sławą zaświeci!
Dzisiaj, choć upadła, tak daleko słynie,
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cały świat wie o niej, to pewnie nie zginie.
Polska była Polską i będzie na wieki,
Bóg jej nie opuści ze Swojej opieki,
jak ją dawniej sławił, tak i teraz będzie;
Polska nie upadła, o tem mówią wszędzie!
Jeszcze biały orzeł do góry uleci,
tylko, bracia, razem! bośmy polskie dzieci,
bośmy polskie dzieci z rodu Piastowego,
to się mamy kochać, jak brat brata swego.
Jeźli tak zrobimy, Pan Bóg spojrzy z nieba,
wygramy ojczyznę, więcej nam nie trzeba,
tylko przytem zdrowia i jeszcze jednego,
co z nas każdy pragnie: zbawienia wiecznego!

W górze sandomierskiej śpi zaklęte wojsko polskie. Od czasu do czasu budzi się żołnierz 
jeden i pyta:

– Czy już czas?...
I serca włościan polskich śpiące budzą się dziś często, pytają także :
– Czy już czas?...
Czy to nie nasze wojsko... polskie! W niem nadzieja ojczyzny – pokutnicy !

Z pod Sandomierza. Kilka podań ludowych
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Szymon Matusiak

Nasze kwiaty polne
„Przegląd Akademicki”, Kraków 1881

Nie myślimy wcale zajmować czytelnika kwiatami, które z wiosną w tysiącznych gatunkach 
i barwach upiększają pola nasze, chociaż i taka praca, obznajmiająca nas ze wszystkimi 
kwiatami i chwastami, po których depcemy, używając przechadzki w lecie, byłaby bezwąt-
pienia bardzo pożyteczna i zajmująca. 

Mamy na myśli inne kwiaty, które podobnie jak tamte rosną dziko i znikają, a przy-
rodnicy nie chcą z nimi mieć nic do czynienia i niestety rzadko kto zwraca na nie uwagę. 
Pod wspomnianym tytułem chcemy podzielić się z czytelnikami naszego pisemka małym 
zbiorkiem utworów ludowych, zapisanych z ust Lasowiaków.

Lasowiaków? Któż kiedy słyszał to nazwisko, co to jest? Usprawiedliwione takie pytania. 
My lepiej znamy geografiję i etnografiję Ameryki, łatwiej nam wyliczyć wszystkie ludy, 
jakie zamieszkują setki wysp australijskich, aniżeli zdać sobie dokładną sprawę z ziemi 
swojej ojczystej, z niewielkiej liczby ludzi, którzy kraj nasz zamieszkują. Taki to nasz 
zwyczaj. Gdyby u nas opisał ktoś np. kraj hotentocki i jego mieszkańców – rozumie się 
niezbyt naukowo, niezbyt pedantycznie, bo to jest conditio sine qua non50 – zebrał o nich 
jak najdziwaczniejsze historyje, nie wątpimy, że znalazłoby się jakieś pismo krajowe, które 
uderzyłoby w poważny ton tymi mniej więcej słowy: Jeżeli Niemcy na każdym polu nauki 
i wiedzy mają specjalistów, którzy z ogromnym nakładem sił, pracy i pilności budują ogrom 
swojej literatury, to, dzięki Bogu, i dla nas, zdaje się, nastaje ta era, i my możemy się już 
pochlubić pracami specyjalnymi. Oto świeżo pojawiła się poważna praca... itd. Ale pisać 
o naszych chłopach, o ich najróżnorodniejszych typach, ich stroju, zwyczajach, gadaniach, 
pieśniach, ich języku itd., słowem poznać swój kraj jak najdokładniej, wszechstronnie, to 
wydaje się rzeczą małej wagi, to rzecz znana powszechnie, to pozostawia się zwyczajnym 
śmiertelnikom , genijusze potrzebują większej przestrzeni, oni winni z ciemnicy wydoby-
wać na jaw idealne skarby! Co zresztą z tego przyjdzie, czy chłopi tej lub owej okolicy tak 
lub owak się nazywają, czy takie lub owakie mają przekonania, gadania, śpiewki, czy tak 
lub owak mówią, przecież od chłopa nie będziemy się uczyć mówić?! 

50 „Warunek konieczny” (PLCh).
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Pozwoliliśmy sobie tej dysputy nie dlatego, abyśmy nie znali i nie cenili ludzi, którzy 
u nas i na tym polu, o którym mowa, położyli zasługi niezaprzeczone, abyśmy dumnie 
wołali: wszystko, co dotąd zrobiono nie ma żadnej wartości, my dopiero pokażemy, jak 
koło tej sprawy chodzić należy, od nas rozpoczyna się nowa epoka, ale na to, aby okazać, 
jak w ogóle publiczność zachowuje się u nas wobec prac tego rodzaju, jak daleko jest od 
całkowitego pojęcia i ocenienia trudu, jaki sobie Akademia Umiejętności zadaje, zbierając 
ze skrzętną pilnością materyjały do etnografiji krajowej i wszystkiego, co się tyczy naszego 
kraju i ludu. Żadne przynajmniej z pism krajowych, o ile nam wiadomo, tego kierunku 
pracy Ak. Um. nie uwzględniło i nie podniosło tak, jak ona na to ze względu swej ważno-
ści zasługuje. Pozostawiając kompetentniejszym od siebie głos w tej sprawie, pozwolimy 
sobie wypowiedzieć to, na co nas stać, po pierwsze, co do spisywania utworów ludowych. 

Zdaje się, kiedy przeglądamy cały szereg imion pisarzy, którzy się tym i rzeczami zaj-
mowali i choćby w ręku ważymy grube tomy ich dzieł, że już mało na tym polu zostaje do 
zrobienia, mało co nowego do powiedzenia, a jednakże, jeżeli się nie mylimy, to będzie dla 
czytelników dość nowym to, cośmy z ust Lasowiaków zapisali. Jakoż w istocie rzecz tak 
stoi, że nie jesteśmy jeszcze ani w połowie drogi do tego celu, aby móc powiedzieć, że już 
wszystko wiemy, co lud myśli, opowiada, śpiewa itd. Wiele jest jeszcze takich okolic, gdzie 
noga zapisywaczy nie postała, a nawet nie można myśleć, aby już wszystko było zapisane 
tam, gdzie oni byli. Każdy nawet najmniej interesujący się tym przyzna, że trudno od naszego 
ludu cokolwiek się dowiedzieć, skoro się stanie wobec niego z żądaniem, aby nam nawet 
najobojętniejszą bajkę opowiedział, a ci, którzy się tym i rzeczami zajmowali, wiedzą, że 
nieraz najrozmaitszych trzeba używać sposobów, aby się coś dowiedzieć. Akcentujemy to 
coś, gdyż możemy najuroczyściej każdego zapewnić, że chłop nasz przed nikim obcym, do 
którego niema tak pewnego zaufania, jak do swego sąsiada, nigdy całkowicie, z całą szcze-
rością nie otworzy serca i umysłu, aby pokazać, co na dnie tego serca i umysłu spoczywa. 
Przyczyna tego, obok wielu innych jest ta, że nie zwykliśmy przed całym światem na głos 
rozprawiać o tym , co stanowi albo tajemnice naszego serca albo jego skarb najdroższy, 
jest to prawda psychologiczna, której i chłop bezwiednie ulegać musi. 

Do spisywania więc płodów umysłowych ludu najstosowniejszymi byliby ci, którzy 
spośród niego wyszli, którym lud najzupełniej ufa, jeżeli tylko nim nie gardzą i nie sta-
wiają go niżej od siebie. Tacy słyszeli zresztą wszystko w swojej młodości, nietrudno im 
o tym lub o owym rozpocząć rozmowę najpoufalszą ze swoimi krewnymi lub znajomymi, 
nietrudno im dowiedzieć się o wszystkim., odkryć nawet najskrytsze tajniki serca tych, 
spomiędzy których wyszli. Młodzieży zwłaszcza akademickiej, pochodzenia wiejskiego, 
powinno to leżeć na sercu, ona powinna to sobie uważać za obowiązek sumienia, zwłasz-
cza, że nie tak trudno powziąć ku temu celowi odpowiednie wiadomości, bo dzięki Bogu, 
mamy w tutejszym uniwersytecie katedrę dla ojczystego języka, a tam i takie rzeczy się 
traktują. Z przykrością niestety powiedzieć wypada, że młodzież ta wiejskiego pochodzenia, 
przeważnie nie pojmuje ważności tego rodzaju pracy, a są i tacy, do których nawet o tym 
przemawiać nie można. Odkąd się wdziało tak zwany cylinder, nie chce się z chłopem nic 
mieć do czynienia, nawet do nazwiska zdałoby się dodać -ski albo -icz, bo łatwo mogłoby 
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zdradzić, że się w młodości gęsi pasało. Cóż z takimi Tersytesami51 moralnymi począć? 
Takich żadnym słowem do innego sposobu myślenia nie nakłonisz, a wątpić należy, czyby 
i berło Agamemnona skutkowało. 

Wracając zaś od tego, czego byśmy sobie życzyli, do tego, co jest, oświadczamy, że jak 
do każdej umiejętnej pracy, tak i do opisywania płodów ludowych trzeba przystępować 
z odpowiednim przygotowaniem, z odpowiednimi wiadomościami, z odpowiednim uzdol-
nieniem, ze świadomością celu. 

To chyba każdy przyzna, że chcąc być dokładnym , trzeba np. dzieła Mickiewicza tak 
wydrukować, jak je znajdujemy w rękopisach, bez poprawiania jego form językowych na 
lepsze albo gorsze; można do tego języka zrobić komentarz, ale nigdy nie należy go zmie-
niać. To się czyni tylko dla wygody czytelnika i wtedy też wydawca musi się zrzec tytułu, 
że był wiernym wydawcą dzieł poety. Jeżeli przy wydawnictwie dzieł pisarzy, władających 
językiem literatury, wiele na tym zależy, aby je wydawać z całą wiernością, to nie mniej przy 
wydawaniu utworów ludowych, bo oczywiście, nie wdając się w szerokie rozprawianie, 
każdy taki utwór w tej szacie powinien występować w książce, w jakiej występuje w ży-
wym opowiadaniu u ludu. Inaczej robić, tj. spisywać te utwory językiem literatury albo 
nędznie głosy ludowe naśladować, znaczy przebrać chłopa we frak, zostawiwszy mu resztę 
ubrania bez zmiany i wprowadzić go do salonu, jakim w tym razie jest książka, i kazać mu 
przemawiać żargonem nie wiedzieć jakiego rodzaju. 

Z bardzo a bardzo małym wyjątkiem wszystkie utwory ludowe, dotąd wydane, grzeszą 
tym śmiertelnym grzechem, o jakim była wyżej mowa. Nie mamy nic przeciw ko temu, 
aby utwory ludowe pojawiały się i w innej szacie, zwłaszcza w pismach peryjodycznych, 
gdzie nie tyle chodzi o dokładność umiejętną, jak o podanie treści w przystępnej formie, 
ale jesteśmy przeciw wydawaniu tych utworów w sposób niedostateczny tam, gdzie do-
kładność, gruntowność naukowa jest koniecznie i niezbędnie potrzebna. Dokładność ta 
i gruntowność oczywiście polega na tym, aby wydane te utwory mogły być przedmiotem 
wszechstronnego badania, a więc i badania języka. Dlaczego nam o ten język tak bardzo 
chodzi, to rzecz jasna, bo pragnęlibyśmy mieć obraz języka ludowego, a złączywszy ten 
obraz z obrazem języka literatury, zbudować kiedyś obraz całkowity języka ojczystego, 
i wreszcie wyciągnąć i tę korzyść, o której uczony Jakub Grimm w te słowa przemawia: 
„Sprache ist der volle athem menschlicher seele, wo sie erschallt oder in denk műlern ge-
borgen ist, schwindet alle unsicherheit űber die verhältnisse des volks, das sie redete, zu 
seinen nachbarn, für die älteste geschichte kann da, wo uns alle anderen quellen versiegen 
oder erhaltene überbleibsel in unauflösbarer unsicherheit lassen, nichts mehr austragen, 

51 Tersytes – postać z mitologii greckiej, „w Iliadzie zuchwały wojownik pochodzący z ludu, który wbrew obyczajom wadzi się 
z królami i zabiera głos na zgromadzeniu Achajów” – źródło: Encyklopedia PWN (PLCh).
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als sorgsame erforschung der verwandtschaft oder abweichung jeder sprache und nundart 
bis in ihre feinsten adern oder fasern.”52

Wszyscy wprawdzie pracownicy na polu rzeczonym mogą powiedzieć: pisaliśmy w ję-
zyku ludowym , ale my pochodząc z ludu i mając w tym względzie pewne doświadczenie, 
możemy bez wahania powiedzieć, ze to jest iluzja i dowód, że pracownicy ci, których 
zresztą nikt tak może wysoko nie ceni, jak my, o języku ludowym dokładnego pojęcia nie 
mają. Bo też mieć dokładne pojęcie o języku ludowym nie jest rzeczą tak łatwą, jak się na 
pierwszy rzut oka wydaje. 

Chyba w żadnym kraju na świecie nie jest język ojczysty tak uwielbiany, tak kochany, 
jak w Polsce. Zrozumiałe są tego objawu przyczyny. Ale znowu trzeba przyznać otwarcie, 
że rzadko który jest mniej przedmiotem umiejętnego traktowania, jak nasz. Ludzi Polaków, 
znających swój język umiejętnie, w dziejowym jego rozwoju, – oczywiście nie w całości, 
bo całego prawdziwego obrazu, umiejętnego dotąd nie mamy i mieć go wnet nie możemy 
– jest tak mało, że wystarczy pięć palców u ręki, aby ich porachować. A le któż u nas nie 
chełpi się znajomością umiejętną naszego języka? Podnieś tylko jaką kwestią gramatyczną, 
zobaczysz, ilu będzie dysputatorów. Co? Polak nie zna języka polskiego? Przypatrzcie się, 
idiota, każe pisać „przyszedszy“ , nie „przyszedłszy”, „swoję“ matkę, nie „swoją“ matkę, 
„jedne“ książkę, nie „jedną“ książkę. A przecież Kraszewski pisze np. „swoją“ matkę! A ten 
Mickiewicz to miał także swoje bziki gramatyczne, wszędzie ci, gdzie my piszemy z (przy-
imek), on ci pisze s! I tak bez końca będzie ci dowodził rzekomy znawca języka polskiego, 
nie przeczuwając nawet, że prawdziwy badacz języka żadnych dla języka nie ustanawia 
przepisów, dla niego język we wszystkich swoich objawach złych, czy dobrych jest przed-
miotem studyjów, jak dla naturalisty każdy najmizerniejszy chwast i najniklejszy wymoczek 
i najdrobniejszy kamyk. Wszyscy u nas czują się być powołani do rozstrzygania najzawil-
szych kwestyj gramatycznych: prawnik, medyk, kupiec i Bóg sam tylko wie kto. Zdawałoby 
się, że nigdzie na świecie nie ma tylu znawców swego języka, jak w Polsce, tymczasem tylko 
to prawda, że nigdzie może nie ma tak skrzywionych pojęć tej tak zwanej gramatyce, jak 
u nas. U nas myśli sobie każdy, co był w szkole, że gramatyka jest poradnikiem , jak mówić 
i pisać należy; ileż to walk stoczono bez skutku o tę mizerną pisownię! Rozumie się, że nic 
nie mamy przeciwko temu, aby były i takie gramatyki polskie, jak są i „kucharze polskie”, 
ale chcielibyśmy, ażeby od tego odróżnić tę gramatykę, która opowiada dzieje form języ-
kowych i tłumaczy wszystkie zjawiska języka na podstawie jedynie właściwej i możebnej, 
na podstawie porównawczej. A jak ktoś musi strawić całe lata nad nauką, aby być np. me-
dykiem w całym słowa tego znaczeniu, a po tym nawet po długim życiu i doświadczeniu 
nieraz nie może się poznać na chorobie, tak się rzecz ma i z prawdziwym gramatykiem; 
a jak śmieszną byłoby rzeczą, gdyby ktoś nie posiadający wcale nauk lekarskich chciał 

52 „Język to pełny oddech ludzkiej duszy. Tam, gdzie rozbrzmiewa lub pojawia się w pomnikach literatury, rozwiewa wąt-
pliwości co do tego, jakie relacje z otoczeniem ma naród, który się nim posługuje. Gdzie wysychają wszystkie inne źró-
dła a zachowane relikty odchodzą w nierozwikłaną niepewność, nic nie może wnieść do najstarszej historii więcej, niż 
staranne badanie pokrewieństwa lub rozbieżności każdego języka i dialektu aż do ich najcieńszych żył lub włókien.” 
(tłumaczenie: Radosław Wójtowicz)
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chorego leczyć, tak śmiesznym oczywiście jest, kiedy ktoś niepowołany, bierze się do roz-
strzygania kwestyj gramatycznych. Z tego wszystkiego wynika, że nie obznajmiony choćby 
z pierwszymi zasadami umiejętności, o jakiej mowa, w znaczeniu rzeczonym, nie dopatrzy 
się w mowie ludu nic złego; zamiast jego pięknego i bujnego kształtu poda nam jego blady 
obraz albo karykaturę. Bo żeby w języku ludowym jedno słowo uczciwie napisać, tak jak 
ono brzmi w naturze, potrzeba już na to zaznajomić się z fizijologiją głosu ludzkiego, mieć 
ucho dobre, zmysł obserwacyjny i świadomość sposobu, w jaki wyraz ten napisać, aby on 
mógł być przedmiotem badania dla gramatyka. Przy takim dopiero postępowaniu, o ile nam 
się zdaje, wystąpią utwory ludowe w ich przyrodzonej szacie, w ich naturalnej piękności, 
w ich wierności prawdziwej „i mogą być przedmiotem wszechstronnego badania. Jakże 
szybkim krokiem naprzód mogłyby teraz pójść studyja np. nad językiem ludowym, gdyby 
wszystkie zbiory utworów ludowych były odpowiednio zapisane. Dziś potrzeba na nowo 
to wszystko spisywać, aby ten język zbadać, ale oczywiście należy się cześć takim ludziom, 
jak p. Kolberg, za ich niezmordowaną pracę, za ich trudy, bo ileż z tych utworów ludowych 
mogło zaginąć do chwili, zanim by je ktoś spisał podług wszelkich wymagań umiejętnych, 
a miał tyle wytrwałości i zechciał na prace tego rodzaju tyle sił poświęcić. 

Jeżeli zbiorom utworów ludowych wiele można zarzucać, to poznanie naszej etnografiji 
i geografiji krajowej na podstawach umiejętnych jest jeszcze malutkim dziecięciem w koły-
sce. Co do geografiji jednak w ścisłym słowa tego znaczeniu, możemy mieć piękne nadzieje 
na przyszłość, jeżeli tylko myśl kongresu Długoszowego, co do tego punktu, będzie w czyn 
zamieniona, przedstawia ona szerokie i długie pole badań podobnie jak etnografija. Jak 
badając mowę ludu naszego, napotykamy nieprzebraną prawie rozmaitość jej odcieni, jej 
barw, jej najrozmaitszych kształtów, tak rzuciwszy okiem etnografa choćby tylko mimo-
chodem na nasz lud polski, spostrzeżemy tysiące różnic w tym ludzie z różnych okolic; 
czasem dwie wsi odległe od siebie o ćwierć mili, okażą ludność, czysto polskiego pochodze-
nia, dziwnie różnią się między sobą budową ciała, językiem, strojem, zwyczajami i tyloma 
innymi względami. Że etnograf nie obejdzie się bez ostatecznych wyników badań na polu 
języka ludowego, to rzecz jasna; z czego wynika, że badanie języka ludowego musi iść ręka 
w rękę z badaniami etnograficznymi, jeżeli pierwsze nie mają poprzedzić ostatnich. Czy 
tak się u nas dzieje? 

Kto wie i umie ocenić, jakie zdobycze naukowe czekają nas z umiejętnego badania kraju 
naszego i ludu, ten z gorącym sercem oczekuje chwili, kiedy te badania z dobrze obmy-
ślanym planem, pod przewodnictwem ludzi ku temu celowi uzdolnionych na prawdę się 
rozpoczną. Przez umiejętne postępowanie na polu tej pracy dojdziemy nie tylko do tego, że 
dzisiejsza postać kraju naszego z jego ludem stanie nam żywo przed oczyma, ale będziemy 
zdolni z całą dokładnością nakreślić sobie jego postać z czasów, do których nie mamy ani 
kronik, ani napisów, słowem niczego, coby nam te odległe czasy uprzytomnić mogło; histo-
ryja nasza pierwotnych czasów nie będzie potrzebowała się opierać tylko na domysłach, ale 
będzie mogła podać coś rzeczywistego, co się zaprzeczyć, ani inaczej tłumaczyć nie da. Że 
nie przeceniamy tych korzyści, że się ich nie domyślamy, ale jesteśmy o nich przekonani na 
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podstawie pewnych danych, moglibyśmy rzecz tę obszerniej wyłuszczyć i poprzeć faktami, 
któreśmy zdobyli, gdyby to było naszym celem w obecnej chwili. 

Powiedział jeden ze znakomitych i zacnych naszych mężów, że u nas trzebaby ludzi 
robić z kijów. W istocie potrzebę ludzi wobec zadań, jakie mamy do rozwiązania, czuje się 
gwałtownie, bo na cóż przydadzą, się długie nawoływania, programy pracy jak najlepsze, 
jeżeli nie ma takich, którzy by te programy wykonali? Młodzież akademicka uczuć to przede 
wszystkim powinna, ona powinna zrozumieć potrzeby kraju i stosownie do tych potrzeb, 
do tych zadań, jakie ma przed sobą, uzdolnić się, o ile tylko siły na to pozwalają. Na nic się 
nie zdadzą wołania: Polska, Polska, my Polacy, nam się należy stanowisko godne pomiędzy 
ludami Europy – jeżeli tej Europie nie dowiedziemy, że jesteśmy ludźmi, z którymi ona na 
każdym polu rachować się musi. Nie trzeba nam szeroko po świecie szukać pracy, bo mamy 
ją w domu, pełne łany zboża, bierzmy się tylko do żniwa. 

Po tym zboczeniu, które może nie bez potrzeby i przyczyny zrobiliśmy, wracamy do 
swoich Lasowiaków , o których daremnie pytalibyśmy się etnografiji naszej. 

Lasowiacy to lud polski najczystszej krwi, mieszkający w dawnej „puszczy sandomier-
skiej” między widłami Wisły i Sanu, w pobliżu Sandomierza. Nazwisko Lasowiaków sam 
sobie nadaje i tak jest nazywany od mieszkańców nad samą Wisłą, których on znowu na-
zywa „chłopami z pola“. Lud biedny, uprawiający wśród lasów piaszczystą i nieurodzajną 
glebę, mieszkający przeważnie w nędznych dymnych chałupach, różniący się od chłopów 
z pola: językiem, strojem, zwyczajami i obyczajami. Chłop z pola ma już pewną pretensyją 
do ogłady i elegancyji, chodzi w pięknych „skrzypiących” butach; Lasowiaka rzadko stać na 
takie przepychy, zwyczajnie chodzi on w zimie w chodakach, a w lecie w kurpiach, które 
sobie z łyk lipowych sporządza. Ale zato, jeżeli chłop z pola stracił już prawie cechę ludu 
w naturze, śmieje się z dawnych zwyczajów i tradycyji, Lasowiak do nich całą duszą przy-
wiązany: wierzy we wszystkie demony, czary i zabobony i opowiada sobie, jak za dawnych 
czasów, o wszystkim, co zwracało lub zwraca na siebie jego uwagę: wierzy w Boga i złych 
duchów się boi. Ale pozwólmy niech nam ten Lasowiak co opowie, z tego lepiej może 
poznamy wnętrze jego duszy, aniżeli z tysiąca słów , które byśmy o nim wypowiedzieli. 

Dawniej53 na świecie nie tak było, jak sobie myślicie po teraźniejszemu. Powiadają, że 
w raju ziemia mlekiem i miodem płynęła, ale to nie tylko w raju, bo po całym świecie. To 
tak samo jak księdza mówią, że Jewa skusiła Jadama jabłkiem , a tu człek przeciek rozumie, 
co to było za jabłko, bo każdy z nas jak młody, to za tym jabłkiem goni. To każdy wie, że 
Jadam i Jewa mieli dzieci, a Pambóg kazał się im strzymać na jaki czas. Tak potym z Jadama 
i Jewy wyszło całe pokolenie ludzi i rozlazło się po świecie, jak mrówki z mrowiska w lesie. 
Jino że tamci ludzie nie byli tacy jak my, wtedy każdy człek, to był Obrzym54, bo jakżeby 
nimiał być Obrzym, kiedy rzekami płynęło mleko, a w stawach i jeziorach stał miód, jak 
w kadziach jakich. A bo to wtedy zabraniał kto komu zabijać świnie dzikie w lesie na sztukę55 

53 Opowiadanie Tomasza Walskiego ze Stalów i Nowaka z Krzątki. Opowiadanie to podajemy w brzmieniu pojedynczych gło-
sów języka literatury, zostawiając sobie umiejętne opracowanie na miejsce odpowiednie.

54 Obrzym, staropolska forma zam. Olbrzym. 
55 sztuka znaczy słonina 
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abo „sary“56 abo żubry na mięso? Człek zabijał i jadał, co mu się żywnie podobało, a nic nie 
robił. Nie robił w ziemi, ani nawet chałup nie stawiał – wsi całkim nie było. W miastach, 
co były bardzo rzadko, o kilkadziesiąt mil od siebie, siedzieli jino bardzok bogaci. A co to 
wtedy znaczyło bogaty? Myślicie, że miał dużo pieniędzy, gdzie tam – ten był najbogatszy, 
co miał dużo bydła, jeźli komu chciało się trzymać bydło, a o pieniądzach wtedy ani słychu 
dychu, ani o jakichś prawach, urzędnikach, zdziercach, abo podatkach. Każdy sobie był 
pan, wszyscy jednako chodzili (ubierali się), żaden żadnym nie gardził, ani się jeden na 
drugiego nie wynosił. 

Ale ja wam gadam o wszystkim a zapomniałem wam powiedzieć, co to jest Obrzym. 
Oto widzicie, wtedy ludzie byli więksi, jak teraz największy chojak57 albo dąb. A to już trza 
wam wiedzieć, że wtedy wszystko było większe. Takie drzewa jak my mamy, to się u nich 
nazywało krzak i takiego krzaka, dęba największego abo chojaka, co my musimy ścinać, to 
taki Obrzym abo także wielko-lud, to sobie ręką ułamał, jak my kijek i podpierał się nim jak 
laską. To się możecie domyśleć, jakie to musiały być u nich wielkie lasy, kiedy takie nasze 
dęby lub chojaki nazywali oni krzakami, i jak oni musieli być mocni, kiedy takie drzewa 
łamali jak jakie krzaczyny. Nie jino same lasy, ale i wszystko było większe : kurczę to u nich 
było takie, jak teraz kura, kurze jaja jak teraz gęsie; świnia to przynajmniej była tak wielka 
jak krowa, a krowa i koń jak były wielkie, to już nie ma na co pokazać. Taki obrzym abo 
wielko-lud, jak się położył na ziemi, to zakrył sobą ze ćwierć mili. A nigdy mu zimno nie 
było, w śniegu leżał jak w pierzynie, jino sapał. W zimie czy w lecie zawsze mu było ciepło, 
zimą i latem kąpał się w stawach i jeziorach, a wtedy takie jeziora i stawy, to były bez dna, 
dziury od nich szły aż do morza. Nawet tu u nas, to jeszcze do niedawna były takie miejsca 
bez dna, ale powoli tyle tam naleciało liścia i Bóg wie czego, że już dno się zrobiło. Taki 
Obrzym jak się kąpał, to się trzymał rękami brzegów, a nogami bił w wodę, że go na mile 
słychać było, a woda wyskakiwała nad najwyższe drzewa. 

Ale jak się człowiekowi dobrze dzieje, to on zapomina o Bogu. Tak i ci obrzymi bardzo 
się rozpuścili i zaczęli sobie gadać, że oni tak mocni, jak sam Pam bóg. Tak wtedy Bóg zesłał 
potop i wielka rzecz58 ich wyginęła. Ludzie powiadają, co Pam bóg wszystkich obrzymów 
nie wygubił. Bardzo wielu siedzi ich w jaskiniach, gdzieś tam daleko za morzami, a to na to, 
żeby robili chmury. Wszystkie mgły z całej ziemi, a i te co są u nas, wstają z lasów i ługów59, 
idą tam do nich. Oni z tego robią sobie kądziel, a te kądziel przędą takie kobiety, co topielec 
zabrał pod wodę i utopił. Z tych nici dopiero robią sobie te obrzymy takie ogromne płachty, 
te płachty zeszywają i nabierają w nie wodę i dopiero kilku z tą chmurą podnosi się do góry 
i prowadzi, gdzie im Pam bóg każe. A te Obrzymy, te chmury ciągną na sznurach okropnie 
prędko, tak się ta chmura zrobi jak sito i woda sie leje. To możecie zrozumieć, jak te Obrzy-
my są mocne, kiedy nieraz prowadzą taką chmurę, co całe niebo zakrywa. A i oni czasem 
nie mogą takiej chmury utrzymać, jak puszczą, to już wtedy oddaj się Bogu, uciekaj gdzie 

56 sar znaczy rogacz 
57 chojak, sosna
58 rzecz zn. ilość 
59 ług, łąka bagnista wśród lasów 
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możesz, bo chmura spadnie i zaleje wszystko. Czasem tym Obrzymom porwią się sznury 
i chmura spada, tak wtedy ludzie gadają, że to jest oberwanie chmury. Ale jedni Obrzymi 
siedzą na południu i ci robią chmury na deszcz, a inni znowu siedzą gdzieś tam het, het 
na północy, dalej jeszcze aniżeli Samojedzi. I oni także robią chmury z mgieł, ale nabierają 
do nich albo lód zbity na kawałki, albo śnieg i z tym dopiero puszczają się w drogę. Ale tu 
już każdy zrozumie, że ci muszą być silniejsi, bo co to znaczy taki ciężar prowadzić. Jak 
Pambóg jaki kraj chce ukarać, tak dopiero takich Obrzymów wysyła z takimi chmurami. 
Raz jakeśwa z Jasiem Sobkowym żęłą na Obłoku60, widziałaśwa dwu takich Obrzymów, było 
to wtedy61, jak ten wielki grad był we wsi. Chmura przyszła nad las i tak zdawało się, że 
już zadrze o chojaki, podrze się na kawałki i wszystka woda się z niej wyleje. No myśliwa 
sobie, teraz trza już zginąć, patrzywa, a tu dwu Obrzymów oparło się o chojaki, aż się im 
broda darła po chojakach, a pot lał się im z czoła jak woda. Jak krzyknie jeden na drugie-
go: „podaj liny” – jak złapią chmurę, jak szarpną, tak poleciała het, het na Grębowskie62 
pola. Ale bo też te Obrzymy mieli ręce, żebym nie skłamał, to garść takiego Obrzyma, jak 
ta łódka na hrabskim stawie. 

Czasem takim Obrzymom zabraknie wody – to możno zaraz poznać, bo jak chmura jest 
pełna wody, to czarna, a jak się deszcz zacznie z niej lać, to coraz bardziej blednieje. Jak już 
Obrzymy zobaczą, że mało mają wody, tak wtedy modlą się do słońca, a słońce zrzuca im 
tęczę. A wiecie, co to jest tęcza? Jak raz z panem oberleśnicą (nadleśniczym) jechałem do 
Dzikowa i to wszystko mu gadałem, to on się śmiał, że mało z bryczki nie wypadł, a potym 
powiedział, że to wszystko, co my gadamy, to głupstwo. Jak mi zaczął o tej tęczy gadać, to 
aż mi się w głowie mąciło i nic nie mogłem zrozumieć, bo bardzo wysokim „śtelem” gadał, 
ale mnie się jego to gadanie jeszcze żmudniejsze63 zdawało, jak to nasze. Bo skądże się ta 
tęcza bierze? On dużo gadał, a tego mi na wyrozumiałość nie powiedział. Jużci to chłop, 
jak chłop, zawsze głupi, ale jak co powie, to przecież go możno zrozumieć. Ja wam tak 
powiem, jak mój dziadek i pradziadek gadali: Oni mówili, co słoneczko to w dzień rozrzu-
ca promienie po całej ziemi, ale jak w nocy zajdzie do swojego domu, gdzieś tam het, het 
za morza, to ono z tych swoich promyków wyrabia różne cuda. Możeście kiedy na dniu 
gorącym widzieli na łąkach, jak się coś daleko migoce, jakby morze, to widzicie, wtedy 
słoneczko suszy sobie takie swoje płótna, co zrobi nocami ze swoich promyków, jino że te 
promyki farbuje jakąś prześliczną farbą, jakiej nie ma na całym świecie. Jak jino widzicie, 
tym Obrzymom zabraknie wody, tak oni proszą słoneczka, żeby im dało tęczę, tak ono im 
daje, a oni spuszczają jej końce gdzieś do stawu albo rzeki, a ona wodę ciągnie w siebie 
i tak ta woda dostaje się do chmury. A kiedy mi się pytacie o piorun, to wam także o tym 
powiem, jak u nas sobie chłopy o tym gadają. 

60 nazwisko pola w Stalach 
61 1871 r. 
62 Grębów wieś 
63 śmieszniejsze
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Pany powiadają, że „pieron“ to ma być jakaś tam iskra. Kejby64 też iskra mogła wylecieć 
z chmury, kiedy w niej pełno wody? Powiadają także, że ta sama iskra lata po celigrafie65, 
ale to wszystko nieprawda. I pany nie były dawniej takie lilizofy66 i wierzyli, jak my „Kre-
ścijeny”67. Jeden pan lubiał zawsze w niedziele przede mszą chodzić na polowanie. Tak raz 
poszedł, chodził i chodził, a nie mógł nic upolować, a tu już był czas na mszą świętą. Aż tu 
wychodzi czarna chmura i zaczyna z daleka grzmieć. Ten pan patrzy i widzi nad rzeką ja-
kieś wielkie czarne ptaczysko, co siedzi na kamieniu. Myśli sobie: nic nie upolowałem, trza 
choć to zabić. Ale przypomniał sobie, że już od siedmiu lat nosi święcony nabój w torbie. 
Wykręcił z dobra dziwu68 nabój ze strzelby i nabił ten święcony i palnął, a ptaczysko fik 
na ziemie z kamienia. Tak ten pan przyszedł do niego, podniósł i ogląda, bo nigdy jeszcze 
takiego ptaka nie widział i pada sobie: „szkoda naboju, takie szkaradne ptaczysko.“ Aż tu 
nagle krzyknie ktoś za nim: „nie żałuj panie, ja już przez siedem lat chodzę za tym ptakiem 
i nie mogę go upolować, jakeś ty mierzył do niego, to ja mierzyłem do ciebie, jakbyś go był 
nie zabił, to ja ciebie.” Przeląkł się panisko, oglądnął się i zobaczył przed sobą ogromnego 
chłopa jak drzewo, ze strzelbą jak kłoda. Był to „Pieron”, co zawsze poluje na takie ptaki 
szkaradne. Te ptaki nazywają się Latawce, bo pono bardzo prędko latają. Piorun wziął za 
rękę tego pana i długo jeszcze z nim gadał, oglądali sobie strzelby, a po tym mu powiedział, 
żeby nigdy w niedziele nie polował i odleciał jak wiater.

O niebie są u nas także różne przepowiadki69 i to wszystko jest prawda, bo przecież od 
nas niejeden chłop był już na tam tym świecie, a potym znowu wrócił i gadał, co widział 
na własne oczy. Jak człowiek umrze albo go zabierze70, to prowadzi do nieba jego duszę 
anioł. Jak tylko ten anioł zapuka, tak mu zaraz otworzą. Na samym spodzie jest piekło, 
a do tego piekła idzie bardzo szeroka droga. Do nieba trzeba iść jeszcze w górę, może jakie 
pare mil po bardzo wąziutkiej drodze kamienistej i ciernistej, a jak się tam przyjdzie, to 
aż się dusza raduje; co tam złota, co tam srebra, dyjamentów, to żeby to wszystko zebrał 
człowiek z całego świata, toby tam nie wystarczyło na samę posadzkę. Posadzka tam jest 
ze samych dyjamentów, a całe niebo to tak prawie wygląda, jak u nas kościół w Dzikowie, 
tylko że ściany są ze złota, a sklepienie ze srebra i drogich kamieni. Jak dusza przyjdzie, tak 
zaraz Pan Bóg wychodzi na tęczę71 z wagą w ręce i na jednej wadze (szali) leżą jego dobre 
uczynki, a na drugiej złe; jak złe przeważą, to Pam bóg każe tę duszę odprowadzić albo do 
piekła albo do czyśca. Ten czyściec to jest między niebem a piekłem. A całe to niebo tak jest 
zrobione, że jak człowiek popatrzy z nieba, to widzi wszystkich, co są w piekle i w czyścu, 

64 Gdzieby
65 Telegraf
66 Filozof
67 Chrześcijanie
68 niewiele myśląc
69 opowiadania
70 Podług mniemania Lasowiaków, człowiek może być wzięty na krótki czas do nieba, a potym wraca.
71 W kościele oo. Dominikanów w Dzikowie znajduje się kabłąk oddzielający presbyteryjum od nawy, kabłąk ten nazywa 
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tak samo, jak kto popatrzy albo z piekła albo z czyśca, to widzi wszystkich co są w niebie, 
w czyścu albo w piekle. 

[...]
A kiedy mi się pytacie, co to jest dusza, to wam i o tym powiem, co wiem. Każdy czło-

wiek ma na niebie gwiazdę, ta gwiazda dopóty świeci, dopóki człowiek żyje, a jak człowiek 
umrze, to i gwiazda jego zlatuje – przecież nieraz musieliście to widzieć. A jak człowiek 
ma gdzie umrzeć, to po niego przychodzi śmierć. Ludzie powiadają, że ona jest z kosą, 
ale u nas przynajmniej nikt jej z kosą nie widział. Raz szłaśwa ze stryjem z karczmy – no 
było już koło północka – tośwa widziała przy Korczakowy chałupie, jak śmierć stała. Była 
ona bieluteńka jak śnieg i tak ubrana, jak u nas baby chodzą, ale głową to aż do strzechy 
dostawała. Okropnie wtedy psy wyły naokoło. W kilka dni potym Korczak umarli. Duszę 
to rzadko kto widzi, chyba tylko jaki bogobojny człowiek, albo dzieci i zwierzęta, bo te się 
okropnie krzywią, jak gospodarz umiera. Ci, co widzieli powiadają, że dusza wychodzi 
gębą i jest całkim tak jak płomyk, tylko się mignie i już jej nie ma. 

Czasem znowu przychodzą dusze z tam tego świata i przypatrują się, jak my tu żyjemy. 
Ja tu „se” raz śpię na piecu, a tu w nocy otworzyły się drzwi od chałupy – patrzę – a tu moja 
„nieboska“ żona włazi całkim tak, jak ją pochowałem, tylko bieluteńka jak papier. Popatrzy-
ła się po całej chałupie, pojrzała na mnie na piec, a potym przysunęła się do łóżka, gdzie 
leżało małe dziecko – bo przy małym umarła, – nachyliła się, jakby mu cycka dawała. Ja 
sie zerwałem i chciałem się z nią przywitać, ale co rękę wyciągnę, to nie mogę jej dotknąć, 
aż mię strach zdjął i zawołałem: „Jadwiś żono droga,” a ona jakby się wzdrygnęła, wtedy 
kogut zapiał, zrobił się tylko wiater i już jej nie było. 

Powiadają także, że i Pan Jezus ze świętym „Pietrem” nieraz wychodzą z nieba i chodzą 
po ziemi. Raz szli oni i szli i przyszli do jednej wsi, a już się mroczyło. Tak myślą sobie : trza 
gdzie przenocować. Pan Jezus mówią: „Chodźwa do której chałupy i prośwa o nocleg”. Ale 
św. Pieter „konecnie“ ciągnął do karczmy. Pan Jezus gadają: „Ha no, kiedy tak koniecznie 
chcesz, to chodźwa”. Przyszli do karczmy i karczmarz posłał im w kącie, bo w tedy było 
w karczmie dużo rekrutów, co szli do Dzikowca na odbierkę. Póki rekruciska się nie popiły, 
to było wszystko dobrze, ale jak się popili i zaczęli tańcować, tak się jeden rekrut potknął 
na św. Pietrze, co leżał z brzega i zaraz zawołał na drugich, tak złapali go i zbili okropnie. 
Jak go puścili, tak św. Pieter przychodzi do Pana Jezusa i gada: „Połóż się, Panie z brzega, 
bo jak mię drugi raz wezmą, to mię zabiją.” Pan Jezus miał swoje na myśli i położył się 
z brzega. Rekruty piły dalej i tańcowali, ale potym przypomnieli sobie wędrownych i po-
wiadają: „Jeszcze ten nie dostał, co od ściany. „Biorą znowu św. Piotra i biją – żeby im tam 
Bóg nie przebaczył. Tak potym pada św. Piotr do pana Jezusa: „Chodźwa stąd Panie, bo naju 
zabiją,” a jak wychodzili, pada św. Piotr: „Panie daj, żeby zawsze deszcz padał, jak będą 
rekruci szli na odbierkę.” Nie wiem czy to prawda, ale jużci musi być prawda, bo prawie 
zawsze jak mają rekruci iść na odbierkę, to deszcz idzie. 

[...]
A u nas pono w dawnych czasach zdarzyło się, że było dwu braci, co się bardzo kochali 

i byli pono najładniejsi na świecie. Tak oni nic nie robili, jino się na siebie patrzyli i tak se 
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gadali: „Jakiś ty śliczny, aniołowie w niebie nie są ładniejsi od ciebie?” Za to Pambóg ich 
skarał i zamienił w kwiatek, co się nazywa bratek. 

[...]
Powiadają ludzie, co i miesiące to są jacyś ludzie, i tak raz Luty zeszedł się z Marcem 

w karczmie i zaczęli sobie popijać. Luty był źle ubrany, a Marzec miał sobie porządny ko-
żuch i pasowe buty, rozparł się jak jaki pan i zaczął sobie drwić ze sąsiada: ..Nibyto mają 
cię za silnego, ale jak jakbym cię złapał, tobyś zginął w moich garściach“. „A dyć prawda, 
pada Luty, ale ja nigdy nie leżę po rowach powalany jak jaki maziarz i nie płynę potym na 
flis do morza ze wszystkim i nieczystościami jak ty“. 

A powiem wam także „krystoryjo“, dlaczego pies nie lubi kota, a kot myszy. Dawnymi 
czasy miał pies z kotem takie pismo, bochen chleba albo choćby największy kawał sztuki, to 
im nikt nie śmiał odebrać. „Wiesz, braśku”, powiada pies do kota. „A co?” „Kiej mawa takie 
ważne pismo, to go schowajwa dobrze, żeby naju (nas) kto nie okradł. “ „No to schowaj“ 
pada kot, – „ale gdzie”, pada pies – „ja nie mam gdzie, ty umiesz łazić po dachach i wszędzie 
zdybiesz jakie prześpieczne miejsce”. Kot wylazł wysoko w szopie i schował pismo za łatą72. 
Ciągnęło się to tak długo i psu i kotowi dobrze się działo, aż raz upadło chłopu sadło, a pies 
do niego. „Pokaż pismo“ , pada chłop – pies do kota, kot poszedł po pismo, ale nie znalazł, 
bo myszy zjadły. Dla tego teraz gniewa się pies na kota, a kot na myszy. 

Kiej chcecie, to wam także powiem, że dawniej miało żytko dwa razy tak długie kłósko, 
jak teraz. Matka Boska chciała się raz przekonać, czy ludzie są miłosierni dla biednych czy 
nie. Tak przebrała się za proszoną babkę (żebraczkę), przyszła do jednej wsi i wlazła do 
pierwszej chałupy i prosiła o jałmużnę. Gospodyni piekła w tym domu właśnie podpłomyki, 
a jak ją Matka Boska prosiła choć o kawałeczek, ofuknęła ją babsko, bo nie poznała i rzekła 
: „Wynoś się dziadówko, wolę psu dać jak tobie.” Matka Boska się rozżaliła, poszła na pole 
i wzięła rączką za kłósko i urwała tyle, co w rączce było, reszta zostało na pamiątkę, bo się 
Pan Jezus wstawił za ludźmi. 

Trzebaby spory tom zapisać, gdybyśmy chcieli wszystko wyczerpać, co Lasowiak opo-
wiada. Z tych kilku wyjątków przekonać się można, jak ściśle on jeszcze związany z naturą 
i jak sobie te naturę prostym swoim rozumem tłumaczy. Wiele on z tego zawdzięcza wiekom 
dawniejszym, ale wiele zapewne dodał i stworzył. Podanie o olbrzymach, czyli mówiąc po 
lasowsku i staropolsku „obrzymach“ jest bardzo dawne, napotykamy je bowiem u wszyst-
kich ludów aryjskiego szczepu, zacząwszy od Indów a skończywszy na naszych Mazurach. 
Tytany walczące z Zeusem, Polyfem przez Odysseusza tak okropnie podstępem ukarany, 
– jeden mają początek i wspólnego są pochodzenia z naszymi obrzymami. Zadziwiającym 
jest tylko fakt, że Lasowiacy przedstawiają olbrzymów jako takich, którzy ciągną chmury, 
a więc jako potęgi powietrzne. Sądzimy, że tego sami Lasowiacy nie stworzyli, że to musi 
być powszechniejsze – dziś tego niepodobna rozstrzygnąć, bo za mało posiadamy spisanych 
płodów wyobraźni ludowej tak u nas, jak i u innych ludów słowiańskich.

72 listwą
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Podług źródeł, jakie mamy pod ręką, olbrzymi wszędzie występują jako potęgi działające 
na powierzchni ziemi, albo w jej wnętrzu, ale najdawniejsze pomniki piśmienne naszego 
szczepu wskazują, że zachodził jakiś między nimi a chmurami związek. W hymnach Ri-
gwedy czytamy, że Panis, potęgi ciemności, skradli Indrze t.j. słońcu, krowy, które według 
znakomitych znawców Sanskrytu i jego Literatury, oznaczają obłoki pełne deszczu73. Jeżeli 
tedy zważymy, że cała mitologija ludów aryjskiego szczepu wspólny ma początek, że znaj-
duje wyjaśnienie swoje w starych pomnikach sanskryckich, to możemy przypuścić, że te 
potęgi ciemności, które skradły Indrze krowy, mogły w biegu wieków stać się olbrzymami 
ciągnącymi chmury, faktem przynajmniej jest niezaprzeczonym, że podobne wyobrażenie 
o olbrzymach – mniejsza o to w tej chwili, jak się nazywali – już w najdawniejszych czasach 
u szczepu aryjo-europejskiego istniało. Mamy nadzieję, że na tym miejscu nieraz jeszcze 
spotkamy się z Lasowiakami, teraz zaś na tym kończymy.

73 Porów. M. Muller: Lectures on the Science o f Language. Kukn: Haupt s Zeitsćhriftfu r DeutschesAHertum. VI p. 119 et sequ
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Beata Lorens

Ksiądz Wojciech Michna 
i jego zainteresowania

historią i kulturą Lasowiaków

Rys biograficzny  
i działalność społeczno-polityczna 

Wojciech Michna przyszedł na świat 12 III 1820 r. we wsi 
Krościenko Wyżne pod Krosnem w rodzinie chłopskiej, 
osiadłej w tej miejscowości od pokoleń. Jego rodzice 
Franciszek Michna (1784-1831) i Rozalia z Lorensów 
(1790-1831) gospodarowali na 1,5-morgowym gruncie 
położonym nad rzeką Wisłok. Przyszły kapłan miał troje 
starszego rodzeństwa: Michała, Józefa i Mariannę, zaś 
po nim na świat przyszli jeszcze Katarzyna, Anna oraz 
bliźnięta Jan i Franciszka. Jak to bywało w tamtym czasie, 
tylko część dzieci dożywała wieku dorosłego. W rodzinie 
Michnów troje najmłodszych (Katarzyna, Anna i Jan) nie 
dożyło trzech lat. O losie kolejnych członków rodziny 
zadecydowała epidemia cholery, która w lipcu 1831 r. 
nawiedziła miejscowość. Pochłonęła ona wiele ofiar, 
a wśród nich również rodziców i troje rodzeństwa Woj-
ciecha. Przy życiu pozostał tylko on i starszy brat Michał74. 

74 Kancelaria Parafialna w Krościenku Wyżnym, (dal. cyt. KPKrW), Księga chrztów 1784–1815, s. 3, 44, 127, 143; Księga chrztów 
1815–1838, s. 18, 43, 89, 130, 171; Księga zmarłych 1784–1831, s. 46, 60, 66, 75, 77; Księga zmarłych 1876–1891, s. 27; B. Lo-
rens, Ksiądz Wojciech Michna (1820–1893), Rzeszów 2008, s. 11,14. Starszy z braci Michnów szybko się usamodzielnił, żeniąc 
się we wrześniu 1831 r.



66

Rodzice chcieli dla Wojciecha wykształcenia, które ułatwiłoby mu znalezienie zatrud-
nienia poza pracą na roli. W wieku kilku lat posłali go na naukę do miejscowego organisty 
Wojciecha Jareckiego, który uczył ministrantury oraz czytania i pisania. W tym czasie nie 
działała bowiem szkoła parafialna w Krościenku Wyżnym, wznowiona w 1838 r. Wojtuś 
okazał się zdolnym chłopcem i szybko opanował sztukę czytania. Ojciec pożyczał od sąsiadów 
książki religijne, głównie żywoty świętych, zaś Wojciech czytał je głośno w czasie wolnym 
od pracy. Umiejętności chłopca napełniały rodziców dumą, co okazywali, przygotowując 
dla niego ubrania i kupując mu przedmioty potrzebne do nauki. Kolejnym etapem edukacji 
było nauka języka niemieckiego i doskonalenie czytania i pisania po polsku u ogrodnika 
dworskiego Wojciecha Stęczyńskiego (ur. ok. 1788 – zm. po 1857) pracującego dla rodziny 
hrabiów Leona i Cecylii z Fredrów Jabłonowskich w Krościenku Wyżnym. Stęczyński był 
znanym projektantem i opiekunem ogrodów dworskich, pracującym dla wielu galicyjskich 
rodów ziemiańskich. Jego synem był Bogusz Stęczyński, podróżnik, rysownik, literat, 
znawca Karpat. Umiejętności zdobyte dzięki Stęczyńskiemu pozwoliły Wojciechowi dostać 
się w 1829 r. do drugiej klasy szkoły trywialnej w Krośnie. Po jej ukończeniu, ponieważ 
Krosno nie posiadało wówczas pełnej szkoły normalnej, Wojciech Michna kontynuował 
naukę w ostatniej klasie Obwodowej Szkoły Głównej w Jaśle. Ukończenie trzeciej klasy tej 
placówki umożliwiało podjęcie nauki w gimnazjum75. Nauczyciele szkoły jasielskiej dostrzegli 
zdolności drzemiące w Wojciechu i namawiali go do kontynuowania nauki w gimnazjum. 
Przeszkodą ku temu był brak środków finansowych. Michna nie mógł liczyć na pomoc 
rodziny. Podjął się zatem szukania wsparcia u obcych. W dużym stopniu pomogli mu pro-
boszcz Andrzej Nowina Ujejski z parafii w Krościenku Wyżnym oraz kleryk Seminarium 
Duchownego w Przemyślu Feliks Skibiński, pochodzący z Krosna76. 

Do gimnazjum przemyskiego uczęszczał Michna w latach 1833-1839. Obok pomocy udzie-
lanej mu przez dobroczyńców Wojciech zarabiał, usługując studentom filozofii i teologii. 
Ukończywszy kilka lat nauki w gimnazjum, zaczął udzielać lekcji bogatszym uczniom, za co 
dostawał najczęściej żywność, czasem znoszony surdut czy buty. Nauka w gimnazjum nie 
sprawiała Michnie kłopotów. Ulubionymi przedmiotami Wojciecha były historia, geografia 
i filozofia77. To wówczas młody Michna włączył się w działalność tajnej organizacji młodzie-
ży przemyskiej zwanej bractwem propagandy. Stowarzyszenie to miało na celu umacnianie 
w swych członkach poczucia polskości przez studiowanie historii i literatury ojczystej oraz 
podtrzymywanie świadomości narodowej w najbliższym otoczeniu. Każdy uczestnik konspi-
racji, zanim został przyjęty do grona bractwa, był egzaminowany z historii ojczystej. Po tym 
egzaminie już jako brat propagandy miał obowiązek działać w swoim środowisku, realizując 
zadania bractwa przy zachowaniu bardzo ścisłej konspiracji. Władzom austriackim nigdy 

75 Muzeum Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, Pamiętnik historyczny okolic i rodzin w dyecezyi przemyskiej ułożył 
i napisał ks. Wojciech Michna, s. 44. Numeracja stron według kopii maszynopisu Pamiętnika przechowywanej w Bibliotece 
Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu; B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna..., s. 12–14.

76 Ks. Wojciech z Chłopic, Ksiądz Szczęsny Skibiński, proboszcz z Zarszyna, „Nowiny”, 1886, nr 11, s. 163; B. Lorens, Ksiądz Wojciech 
Michna..., s. 15–16.

77 Pamiętnik historyczny..., s. 48, 56.

Beata Lorens



67

nie udało się tej organizacji młodzieżowej zdekonspirować78. Najszersze kręgi oddziaływania 
patriotycznego notowali bracia propagandy w czasie wakacji, bo wówczas spotykali się z lu-
dem przy kościele, na weselach, jarmarkach, targach. Ks. Michna tak wspominał działalność 
w bractwie: Jako student lubiłem przy ogniu na polu często z pastuszkami siedzieć i pieczone 
kartofle z masłem zjadać. Rozumie się, że cel był propagować o ojczyźnie. Skutkowało to! Roku 
1846 nie zabił lud nikogo w naszej kotlinie [krośnieńskiej – przyp. B.L.], a muszę tu wspomnieć 
chłopka Ignacego Fakadeja, którego wyuczyłem w domu stryja mego Karola Michny, o dziejach 
Polski, który pozostał dobrym Polakiem do śmierci. Mógłbym tu wymienić wielu takich moich 
uczniów79. Działalnością bractwa propagandy objęte były również koszary wojskowe. Każdy 
z braci miał wyznaczone miejsce swojej agitacji wśród żołnierzy. Do Michny należał trakt 
dobromilski, prowadzący w kierunku Niżankowic80. Do uczniów Wojciecha należał zapewne 
jego starszy brat – Michał. Już jako starszy człowiek swoją wiedzą o przeszłości dzielił się 
on z sąsiadami przy okazji prac polowych i zajęć w gospodarstwie. Jego opowiadań słuchał 
przyszły polityk ludowy Jan Stapiński. W swym pamiętniku Stapiński zapisał: opowiadania 
starego Michny były niezwykle interesujące. (...) w opowiadaniach staruszka Michny, ani w po-
gadankach innych chłopów nie było nienawiści do przeszłości Polski81. Zachowanie uczniów 
Michny w czasie rabacji 1846 r. i opinia Stapińskiego pozwalają pozytywnie ocenić działalność 
patriotyczną podejmowaną w ramach bractwa propagandy.

Po ukończeniu gimnazjum w 1839 r. Michna rozpoczął studia filozoficzne w Zakładzie 
Filozoficznym w Przemyślu, po których miał wybrać dalszy kierunek kształcenia. Wojciech 
Michna podjął decyzję o studiowaniu teologii. Został przyjęty do Seminarium Duchow-
nego w Przemyślu 16 X 1840 r., będąc studentem II roku filozofii82. O latach spędzonych 
w seminarium pisał ks. Michna: byłem 5 lat w seminarium, t.j. drugi rok filozofii i 4 lata 
teologicznych nauk. Te 5 lat są początkiem i podstawą mej wiedzy, jaką nabyłem dotąd. 
Czego nas w szkołach nie uczono, gdyż nie było wolno, tośmy się uczyli sami, a co nam tylko 
powierzchownie wykładano, tośmy badali gruntownie sami. Stąd idzie, że duchowieństwo 
przemyskie stało się co do wiedzy i patriotyzmu na przodzie przed lwowskim i tarnowskim83. 

Jako student i kleryk włączył się Michna w działalność Stowarzyszenia Ludu Polskiego 
w obwodzie przemyskim, na czele którego stał ks. Adam Bielecki, prefekt Seminarium 
Duchownego oraz wykładowca historii Kościoła i prawa kanonicznego84.

78 A. Żyga, Ksiądz Wojciech Michna o spiskach młodzieży przemyskiej, „Rocznik Przemyski”, t. 16, 1977, s. 464.
79 Pamiętnik historyczny..., s. 25. W czasie rabacji galicyjskiej Ignacy Fakadej uratował Emilię Urbańską z Komborni, zaś brat 

ks. Michny – Michał Michna bronił przed chłopami proboszcza krościeńskiego Andrzeja Ujejskiego, za co został pobity na 
plebanii. Chłopi mieli wówczas grozić śmiercią również ks. Wojciechowi, który w tym czasie był wikarym w Gorlicach. Bi-
blioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, (dal. cyt. BOss.), rkps 5791/II – Rok 1846. Relacje współcze-
sne i listy naocznych świadków, s. 46; W. Michna, Pamiętniki naocznego świadka z roku 1846, „Kalendarz Ilustrowany Wieńca 
i Pszczółki na rok Pański 1880”, s. 64.

80 Pamiętnik historyczny..., s. 52.
81 J. Stapiński, Pamiętnik, Warszawa 1959, s. 175–176. 
82 Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Wykazy kleryków. 
83 Pamiętnik historyczny..., s. 56.
84 Pamiętnik historyczny..., s. 55; B. Łopuszański, Udział księży diecezji przemyskiej w konspiracjach galicyjskich 1831–1846, „Nasza 

Przeszłość”, t. 43, 1975, s. 174. 
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Po latach ks. Michna tak wspominał ten okres swego życia: Od r. 1833 do r. 1845 chodząc 
do szkół w Przemyślu przepędziłem w nim najpiękniejszą młodość. Doznałem tu i opieki do-
brych ludzi, życzliwości i pomocy w biedzie szkolnej, a osobliwie przez nabytą w tym mieście 
oświatę i zachętę do pracy naukowej, stałem się Polakiem z przekonania. Za takie więc dary 
poczuwam się do obowiązku wdzięczności dla Przemyśla85.

W 1845 r. Wojciech Michna został, wraz z trzynastoma kolegami, wyświęcony na 
kapłana przez biskupa podlaskiego Jana Marcelego Gutkowskiego we Lwowie. Jednak, 
doświadczając niechęci hierarchii duchownej, podjął decyzję o kontynuowaniu nauki 
i studiach medycznych w Wiedniu. Aby zdobyć fundusze konieczne na opłacenie podróży 
i studiów, szukał dobroczyńców w całej Galicji. Jednak tej pomocy nie znalazł, a ponad-
to zachorował na tyfus. Po wyzdrowieniu zdecydował się podjąć pracę duszpasterską 
w diecezji przemyskiej. Prymicje młodemu księdzu rodakowi sprawiono z ofiar wiernych 
w Krościenku Wyżnym. Odbyły się one w niedzielę 21 IX 1845 r. Ponieważ ks. Michna 
nie posiadał żadnych funduszy, przyjaciele ofiarowali mu niezbędne rzeczy, takie jak 
sutanna, komża, brewiarz, pościel86. 

Od tej pory terenem pracy duszpasterskiej ks. Michny stała się rozległa diecezja przemyska 
obrządku łacińskiego, należąca do metropolii lwowskiej, mieszcząca się w granicach pięciu 
austriackich obwodów (cyrkułów): jasielskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, samborskie-
go i sanockiego. Pierwszą placówką duszpasterską ks. Michny była parafia w Gorlicach, 
w której zaczął pracę 7 X 1845 r. Nie ograniczał się tylko do posług religijnych, ale krzewił 
wśród wiernych patriotyzm, szerzył oświatę poprzez rozwijanie czytelnictwa i rozdawnic-
two książek, inicjował działalność samopomocową. Działania te prowadzone były w czasie 
przygotowań do powstania w 1846 r. i w trakcie rabacji galicyjskiej87. Ks. Michna włączył 
się w działalność spiskową pod patronatem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, 
którego czołowymi działaczami byli Edward Dembowski, Leon Mazurkiewicz i Julian 
Goslar. Wielką zasługą ks. Michny było przygotowanie rzemieślników do współdziałania 
z powstańcami. Okazało się, że właśnie w Gorlicach akcja ta przeprowadzona była najlepiej. 
Ks. Michna utworzył Bractwo Mieszczan skupiające ok. 300 osób. Celem tej organizacji 
było krzewienie patriotyzmu i oświaty oraz działalność samopomocowa. Ostatecznie do 
wystąpienia planowanego na 21 II 1846 r. nie doszło na skutek informacji o niepomyślnym 
rozwoju powstania w Tarnowskiem i rozwijającym się ruchu antyszlacheckim (rabacji) 
wśród chłopów. Temu ostatniemu przeciwstawiał się ks. Michna, ratując przed rabunkami 
dwory szlacheckie i plebanie w okolicach Gorlic oraz przeciwstawiając się podburzonym 
przez austriackich urzędników chłopom88. 

85 Przemyśl i jego okolice opisał historycznie ksiądz Wojciech z Zaleszan, Nowy Sącz 1872, s. 2. 
86 Pamiętnik historyczny..., s. 58; A. Nowina Ujeyski, Liber memorabilium parafii w Krościenku Wyżnym, opr. P. Rachwał, Krosno 

2010, s. 48; Schematismus universi venerabilis cleri saecularis et regularis dioeceseos Premisliensis ritus latini anno Domini 1846, 
Premisliae 1845, s. 105.

87 Archiwum Archidiecezjalne przy Kurii Arcybiskupiej ob. łac. w Przemyślu (dal. cyt. AAP), rkps 250 – Status cleri r. 1875, s. 545; 
Schematismus universi...Anno Domini 1846, s. 76; Pamiętnik historyczny..., s. 76.

88 Pamiętnik historyczny..., s. 76–78; W. Michna, Wspomnienie z r. 1846, „Wieniec”, R. VI, 1880, nr 23, s. 187–188; W. Michna, Pa-
miętniki naocznego świadka z roku 1846, „Kalendarz Wieńca i Pszczółki na rok 1880”, s. 73–75. 
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Działania polityczne podjęte przez ks. Michnę nie spotkały się ze zrozumieniem konsysto-
rza przemyskiego, który w styczniu 1847 r. nakazał duchownemu przeniesienie z Gorlic na 
parafię w Lubeni koło Rzeszowa. Niedługo jednak tu pozostał, gdyż w marcu 1847 r. został 
aresztowany przez zwierzchnika policji cyrkułu rzeszowskiego Ludwika Maliszewskiego. 
Powodem aresztowania było posądzenie ks. Michny o zamiary rewolucyjne i przygotowy-
wanie powstania przeciw władzom89. Śledztwo prowadzono od marca do października 
1847 r. we Lwowie. Przesłuchiwano samego ks. Michnę, jak i wielu świadków z Gorlic, 
Zagórzan i Biecza. Ks. Wojciech przetrzymywany był w lwowskim więzieniu nazywanym 
Brygidkami, bo mieściło się w byłym klasztorze brygidek, z którego uwolniono go w marcu 
1848 r. na mocy amnestii cesarza Ferdynanda90. 

Po wyjściu z więzienia ks. Michna został skierowany do pracy duszpasterskiej jako 
wikariusz przy parafii w Jarosławiu. W mieście rozwinął wszechstronną działalność, 
nie tylko duszpasterską, ale również społeczną i kulturalną. Oceniając pracę ks. Michny, 
jego przełożony, proboszcz jarosławski ks. Jakub Waydowicz, wystawił mu pozytywną 
opinię. Stwierdził dobre przygotowanie ks. Michny do pracy wśród wiernych, określił go 
jako dobrego kaznodzieję, posługującego się językiem polskim, niemieckim i łacińskim91. 
W Jarosławiu ks. Michna rozwinął działalność społeczną i polityczną związaną z okresem 
Wiosny Ludów. Wespół z ziemianami z okolicy i mieszczanami z Jarosławia utworzył 
Radę Narodową, w której pełnił funkcję sekretarza. Był aktywny w przygotowywaniu 
patriotycznych manifestacji w sprawie przyznania swobód obywatelskich. Założył Radę 
Rzemieślniczą, w której zasiadali wszyscy cechmistrzowie jarosławscy. Pełniła ona funkcje 
samopomocowe, ale też propagowała czytelnictwo i oświatę92.

Ta aktywność na polu społeczno-politycznym została przerwana w listopadzie 1849 r. 
Wtedy przeciw Michnie wystąpiła miejscowa policja, oskarżając księdza o przynależność 
do nielegalnej partii. W 1851 r. na rozkaz rządowy musiał ks. Michna opuścić Jarosław. 
Został przeniesiony na placówkę duszpasterską do Miechocina. W Jarosławiu ks. Wojciech 
pozostawił po sobie wdzięczną pamięć oraz grono przyjaciół. W 1867 r. po śmierci swego 
ówczesnego proboszcza, jarosławianie wystąpili do Kurii Biskupiej z prośbą o wyznacze-
nie ks. Michny na probostwo jarosławskie. Ich prośba pozostała jednak bez odpowiedzi93.

W marcu 1851 r. ks. Michna trafił po raz pierwszy do miejscowości położonej na terenie 
Puszczy Sandomierskiej. Była to parafia przy kościele pw. św. Marii Magdaleny w Miecho-
cinie. Proboszczem miechocińskim był wówczas ks. Franciszek Ząbecki, zdolny i dobry 
mówca do rozumu i przekonania. Przy okazji pracy w parafii Michna uzyskał od właścicielki 

89 Niedoszła wyprawa na Jasło, cyt. za: Rok 1846 w Galicji. Materiały źródłowe, opr. J. Sieradzki, Cz. Wycech, Warszawa 1958, 
s. 72–73, 77.

90 AAP, rkps 250, s. 545; CPAH, f. 152 – Sąd Krajowy we Lwowie, op. 2, sp. 10665, k. 1–86; sp. 10669, k. 1–60; sp. 10670, k. 1–54; 
sp. 10671, k. 1–22; Niedoszła wyprawa na Jasło, cyt. za: Rok 1846 w Galicji. Materiały źródłowe, opr. J. Sieradzki, Cz. Wycech, 
Warszawa 1958, s. 72–73, 77; A. Żyga, Ksiądz Wojciech Michna o spiskach..., s. 457.

91 AAP, rkps 865 – Teczka parafialna Jarosław, Descriptio characteristica cleri parochialis ad Ecclesiam Collegiatam in Jarosław 
Dioecesis et Circuli Premisliensis Decanatus Jaroslaviensis, s. 210–211; Pamiętnik historyczny..., s. 101. 

92 B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna z Chłopic – prekursor pracy społeczno – oświatowej na wsi galicyjskiej w XIX w., „Rocznik Sto-
warzyszenia Miłośników Jarosławia”, R. XV, 2005, s. 175–177. 

93 Pamiętnik historyczny..., s. 101–102.
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Dzikowa Gabrieli z Małachowskich Tarnowskiej, wdowy po Janie Bogdanie Tarnowskim, 
pozwolenie na korzystanie z biblioteki Tarnowskich w Dzikowie. Przeglądał tam archiwum 
rodzinne, zapoznał się z dekretami królewskimi i księgami sądowymi. Wśród ksiąg biblio-
teki jego szczególną uwagę zwróciła Kronika Wincentego Kadłubka. Rozstając się z parafią 
w Miechocinie, ks. Michna najbardziej żałował utraty możliwości korzystania z książnicy 
w Dzikowie: straciłem więc najmilsze dla mej duszy skarby, tj. książki w dzikowskim dwo-
rze! Obowiązki duszpasterskie pełnił ks. Michna w Miechocinie do października 1852 r.94 

Następną placówką duszpasterską ks. Michny, związaną z terenem Puszczy Sandomier-
skiej, była Pysznica. Tutaj spędził ks. Wojciech rok czasu – od 15 X 1852 r. do 20 X 1853 r.95 
Tak krótki pobyt spowodowany był nieprzychylnością zarówno tamtejszego proboszcza, 
jak i mandatariusza w stosunku do Michny. Jedynych przyjaciół znalazł kapłan w rodzinie 
Stróżkiewiczów, mieszkającej we dworze. Z powodu niechętnego stosunku przełożonych 
sam poprosił biskupa Franciszka Ksawerego Wierzchlejskiego o przeniesienie do innej 
parafii. Jednak podczas wizytacji kanonicznej biskupa Wierzchlejskiego w Pysznicy man-
datariusz oskarżył ks. Wojciecha o utrzymywanie potajemnych kontaktów z mieszkańcami 
Królestwa Polskiego (Kongresówki). Świadectwem opozycyjnego nastawienia księdza do 
władz politycznych miały też być obrazki wiszące w jego pokoju, a przedstawiające polskich 
patriotów, m.in. Waleriana Łukasińskiego oraz dwóch działaczy Polskiego Towarzystwa 
Demokratycznego – Teofila Wiśniewskiego i Józefa Kapuścińskiego, skazanych przez władze 
austriackie na śmierć w 1847 r. Konflikt, który wówczas wybuchł, skutkował przeniesie-
niem wikarego do innej parafii96. 

W przeciągu następnych pięciu lat ks. Michna oddelegowywany był do pracy w sześciu 
różnych parafiach diecezji przemyskiej: w jesieni 1853 r. do Grodziska koło Leżajska, na-
stępnie w 1854 r. do Drohobycza, stamtąd w 1855 r. do Krakowca, w 1856 r. do Świlczy, 
w 1857 r. do Łąki, zaś w 1858 r. do Przeworska. Pobyt w dwóch ostatnich parafiach zetknął 
ks. Michnę z przedstawicielami arystokracji galicyjskiej – hrabią Alfredem Potockim z Łań-
cuta i księciem Jerzym Henrykiem Lubomirskim w Przeworsku. Jeden i drugi bardzo pomogli 
kapłanowi, bo Potocki przyczynił się w 1866 r. do oczyszczenia go z podejrzeń o nieprawo-
myślność i spiskowanie przeciw władzom państwowym, co umożliwiło ks. Michnie staranie 
się o probostwo, zaś Lubomirski pozwalał mu korzystać ze swej bogatej biblioteki. Czas 
ten wypełniła także choroba ks. Michny wymagająca interwencji chirurgicznej. Operację 
przeprowadził profesor Józef Dietl w Krakowie, zaś do zdrowia kapłan dochodził podczas 
trzymiesięcznego urlopu w klasztorze Bernardynów w Rzeszowie97.

94 Pamiętnik historyczny..., s. 116, 118, 149; AAP, rkps 250, s. 545; rkps 249 – Consignatio cooperatorum, s. 74. Te dwa wy-
kazy dokumentujące pracę duszpasterską ks. Michny różnią się zapisie czasu pełnienia przez ks. Michnę funkcji wikare-
go. Odejście z Miechocina według pierwszego źródła nastąpiło 15 X 1852 r., zaś według drugiego 14 III 1851 r. Według 
J. Rawskiego i W. Rawskiego (Miechocin. Kolebka Tarnobrzega, Tarnobrzeg 1994, s. 279) ks. Michna był wikarym w tej 
miejscowości od 1851 r.

95 AAP, rkps 250, s. 545. Z relacji ks. Michny (Pamiętnik historyczny..., s. 153) wynikało, iż spędził on w Pysznicy 9 miesięcy 
(od lutego do listopada). Wspomnienia te były jednak spisywane po 20 latach od wydarzeń.

96 Pamiętnik historyczny..., s. 153. 
97 AAP, rkps 250, s. 545; Pamiętnik historyczny..., s. 218–220, 237–238; B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna..., s. 29–31. 
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Pod koniec 1858 r. ks. Michna dzięki przychylności biskupa przemyskiego Franciszka 
Ksawerego Wierzchlejskiego został mianowany komendarzem, czyli administratorem, 
kościoła medyckiego pw. św. św. Piotra i Pawła w Medyce. Medyka była siedzibą rodu 
Pawlikowskich, z której ówczesnymi przedstawicielami Mieczysławem i Heleną z Dziedu-
szyckich Pawlikowskimi kapłan bardzo się zaprzyjaźnił. Ta przyjaźń przetrwała do śmierci 
Michny w 1893 r., czyli ponad 30 lat98. To zapewne dzięki Pawlikowskiemu ks. Michna 
podjął współpracę z galicyjskimi czasopismami dla ludu, których wydawanie zainicjowano 
w końcu lat 50. XIX w. we Lwowie. Środowisko kulturalne skupione wokół Pawlikowskich 
w Medyce to wielu redaktorów i twórców związanych z tymi wydawnictwami. Od 1860 r. 
dołączył do nich również ks. Michna99.

Na terenie Puszczy Sandomierskiej ks. Michna znalazł się ponownie w 1867 r., kiedy 
został mianowany proboszczem w Zaleszanach. Do tej pory, mimo wielokrotnego ubiega-
nia się o funkcję proboszcza, ks. Michna był pomijany przy obsadzie probostw w diecezji 
przemyskiej. Ten brak przychylności wyższej hierarchii duchownej sprawił, że kapłan 
zaczął starać się o przeniesienie do diecezji tarnowskiej. Dopiero oczyszczenie go przez 
władze austriackie z podejrzeń o nieprawomyślność, które nastąpiło w 1866 r., umożli-
wiło mu awans w karierze kościelnej. Instalacja na probostwo w Zaleszanach nastąpiła 
17 VIII 1867 r.100 

Zaleszany to wieś w Tarnobrzeskiem, położona nad Sanem. Parafia powstała w 1326 r. 
Pierwszy kościół fundował prawdopodobnie Kazimierz Wielki, ale został zniszczony podczas 
najazdu Tatarów. Odnowienie parafia zaleszańska zawdzięczała braciom Łęskim, którzy 
w II połowie XVI w. powiększyli uposażenie oraz wystawili drewniany kościół pw. św. Miko-
łaja. Od Łęskich Zaleszany nabyli Konopkowie. W II połowie XIX w. właścicielem majętności 
dworskiej był Franciszek Ksawery Konopka (1828-1898), a po nim jego syn z małżeństwa 
z Marią Walerią z Horochów – Michał Kalikst Konopka (1856–1914)101. Awans ks. Michna 
zawdzięczał właśnie kolatorowi Franciszkowi Ksaweremu Konopce. W dowód wdzięczno-
ści i szacunku ks. Michna dedykował mu pracę pt. Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki 
z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów wydaną w 1873 r.102 

Parafia zaleszańska, w skład której wchodziły jeszcze wsie: Kotowa Wola, Motycze 
Szlacheckie, Skowierzyn, Zbydniów i Majdan Zbydniowski, należała do dekanatu miecho-
cińskiego. W chwili przybycia ks. Michny do Zaleszan na terenie parafii mieszkało 4010 
katolików i 133 Żydów. Początkowo obowiązki duszpasterskie w Zaleszanach sprawował 
ks. Michna samotnie. Dopiero od 1872 r. do parafii przydzielono wikariusza. Za probostwa 

98 AAP, rkps 249, s. 74–75; Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka, Dział Rękopisów, f. Pawlikow-
skich, op. II, sp. 284 – Listy do Pawlikowskiego. Ks. Wojciech Michna, list z 10 IX 1867, k. 8–9; list z 6 III 1877 r., k. 3, 12–14. 
M. Pawlikowski zapisał na ostatnim liście otrzymanym od ks. Michny: Widziałem go ostatni raz na pogrzebie Władysława 
Koziebrodzkiego w Chłopicach 16 II 1893 r. 

99 B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna..., s.84–86.
100 AAP, rkps 248 – Liber beneficiorum occuppatorum ab Anno 1841 ad 1872; rkps 247 – Liber canonicae institutorum in Dioec. 

Prem. ab a. 1841 ad 1902, s. 79. 
101 J. Domin, Parafia Zaleszany – powstanie oraz historia (1900–1939). Organizacje parafialne. Kapliczki, [w:] Gawędy czas zacząć 

– czyli bajania o tym, jak to drzewiej na ziemi zaleszańskiej bywało..., pod red. R. Bąka, K. Sabat, Zbydniów 2007, s. 63–66.
102 Pogląd na dzieje Słowian i ich stosunki z sąsiadami od pierwotnych aż do naszych czasów, Kraków 1873.
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ks. Michny byli to: ks. Wojciech Liana (1872), ks. Jan Pantok (1873) i ks. Franciszek Nicołek 
(1874-1875). Ponadto w marcu 1875 r. został ks. Michna mianowany administratorem 
parafii we Wrzawach103.

Przebywając w Zaleszanach, ks. Michna aktywnie uczestniczył w życiu religijnym deka-
natu miechocińskiego. Wraz ze swymi parafianami brał udział w ośmiodniowych misjach 
prowadzonych przez jezuitów w Miechocinie w dniach od 25 IX do 3 X 1869 r. Poświęcone 
one były walce z plagą pijaństwa. Ks. Michna, jak i inni duchowni z okolicznych parafii, 
pomagał w odprawianiu nabożeństw misyjnych i słuchaniu spowiedzi. Misje te wywarły 
wielkie wrażenie na ludności, biorącej w nich udział104.

Równocześnie ks. Michna dbał o parafię w Zaleszanach. Przyczynił się do zbudowania na 
cmentarzu zaleszańskim rodowej kaplicy grobowej, służącej jednocześnie do odprawiania 
nabożeństwa za zmarłych parafian. Jej fundatorką była Zofia z Wierzbickich Horodyńska 
ze Zbydniowa, wdowa po zmarłym w 1866 r. Bogusławie Horodyńskim. Kaplica została 
wzniesiona na grobie Horodyńskiego oraz córki Horodyńskich – Julii Stefanii, zmarłej 
w 1870 r. Mogła pomieścić do 30 osób. Była murowana i pokryta blachą, dach zwieńczały 
trzy wieżyczki. Architektura nawiązywała do stylu gotyckiego. W oknach wprawiono wi-
traże. Nad drzwiami umieszczono napis: „Błogosławieni, którzy w Panu umierają, czyny 
ich idą za nimi, zaś nad nim: „Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyw będzie”. W środku 
kaplicę pomalowano na niebiesko, sufit ozdobiono gwiazdami. W ołtarzu umieszczono 
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w złoconych ramach. Na ścianach wypisano nazwi-
ska członków rodziny Horodyńskich pochowanych w podziemiach. Poświęcenie kaplicy 
odbyło się w pierwszą niedzielę adwentu 3 XII 1871 r. Nabożeństwu przewodniczył dziekan 
miechociński ks. Józef Sobczyński105. 

Podczas posługi duszpasterskiej w Zaleszanach ks. Michna nie zaniedbał też działalności 
patriotycznej. Dążył on do uczczenia pamięci powstańców z 1863 r. poprzez wystawienie 
pomników poświęconych temu wydarzeniu, przybierających formę krzyży i kapliczek. Jako 
proboszcz w Zaleszanach w 10. rocznicę wybuchu powstania postawił krzyż na uroczysku 
leśnym w Grabczynach, gdzie następnie wzniesiono kapliczkę. Było to miejsce starć gen. 
Antoniego Jeziorańskiego z Rosjanami106. Również na cmentarzu zaleszańskim odnalazł 
kamień z krzyżem poświęcony poległym za Ojczyznę w 1863 r. Wystawiono go na mogile 
dowódcy powstańczego oddziału pułkownika Edmunda Ślaskiego i Aleksandra Stadnickiego, 
którzy zmarli w Zaleszanach, w majątku Bronisława Konopki na skutek ran odniesionych 
w bitwie pod Borowem w październiku 1863 r.107

103 B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna..., s. 33–34. 
104 J. Rawski, W. Rawski, Miechocin. Kolebka Tarnobrzega, s. 115; J. Słomka, Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiej-

szych, przyg. J. Słomka młodszy, Kraków 1912, s. 123, 227.
105 Ks. Wojciech z Zaleszan, Kaplica na cmentarzu w Zaleszanach, „Chata”, t. V, 1872, nr 2, s. 24. W październiku 2009 r. odrestau-

rowaną kaplicę cmentarną Horodyńskich ponownie poświęcono; Historia Zbydniowa. Dzieje rodu Horodyńskich, Zbydniów 
2007, s. 92–93.

106 H. Hazik, Od Gromnicznej do Macieja z powstańcami szła nadzieja, „Niedziela”, nr 8/2003, s. VIII.
107 Pamiętnik historyczny..., s. 139; J. Półćwiartek, K. Skowroński, Puszcza Sandomierska w strategii polskich ruchów wolnościowych 

(do połowy XIX wieku), [w:] Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś, pod red. J. Półćwiartka, Rzeszów 1980, s. 205–206.
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W latach 1867-1875, przebywając w Zaleszanach, ks. Michna napisał Pamiętnik histo-
ryczny okolic i rodzin w dyecezyi przemyskiej. Pamiętnik ten stanowi opartą na źródłach 
historycznych i na zachowanych wśród ludu tradycjach lokalnych, relację przypominającą 
najważniejsze dzieje miejscowości położonych w Galicji oraz sławnych ludzi z nich się 
wywodzących bądź swoją działalnością z nią związanych. Najwięcej miejsca poświęcił 
w nim tym miejscowościom, w których pracował jako wikary i proboszcz, a ich dzieje 
przeplatał dygresjami autobiograficznymi. Pamiętnik pozostał do tej pory prawie niezna-
ny. Jego rękopis przechowywany jest w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach. Pewne 
jego fragmenty, zwłaszcza relacje o powstaniu z 1846 r. i rabacji, drukowały pisma ludowe 
wydawane przez ks. Stanisława Stojałowskiego i czasopisma okresu międzywojennego108. 
Wiarygodność Pamiętnika obniża brak podania źródeł, opieranie się na fałszywych zało-
żeniach i legendach, przez co wnioski wysnute na ich podstawie są błędne. Jednocześnie 
jednak opisywane wydarzenia z życia ks. Michny, a więc relacje o spiskach i sprzysiężeniach 
młodzieży przemyskiej, informacje o atmosferze w gimnazjum i seminarium rzymskoka-
tolickim w Przemyślu, opisy sytuacji w 1846 r. cechuje większa wiarygodność, bowiem są 
pisane z autopsji i oparte na znajomości faktów, którą potwierdza konfrontacja z opraco-
waniami historycznymi. 

Obowiązki proboszcza w Zaleszanach pełnił ks. Michna do 25 XI 1875 r.109 Ostatnią pla-
cówką w jego posłudze duszpasterskiej była parafia w Chłopicach koło Jarosławia. Parafia 
łacińska została tam ustanowiona na mocy rozporządzenia cesarza Józefa II w 1788 r. Obej-
mowała, oprócz Chłopic, również Jankowice i Morawsko. Wcześniej w Chłopicach istniała 
parafia greckokatolicka, a w miejscowej cerkwi czczono ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem 
uznawaną za cudowną110. 

Parafia rzymskokatolicka w Chłopicach należała do dekanatu pruchnickiego. W parafii 
działało bractwo trzeźwości oraz konfraternia różańcowa. Parafia chłopicka w chwili przy-
bycia ks. Michny liczyła 1567 wiernych. W 1893 r. – a więc w roku śmierci ks. proboszcza, 
było ich 1817111. W 1886 r. władze kościelne diecezji nadały ks. Michnie tytuł kanonika112. 

W czasie proboszczowania w Chłopicach ks. Michna związał się współpracą z ks. Sta-
nisławem Stojałowskim. Dotyczyła ona aktywności na rzecz rozbudzenia zainteresowań 
politycznych chłopów i zachęcenia przedstawicieli tej grupy społecznej do aktywnego 
udziału w życiu politycznym Galicji. W 1877 r. ks. Michna wziął udział w pielgrzymce do 
Rzymu z okazji jubileuszu 50 lat kapłaństwa papieża Piusa IX. O zamiarze podróży pisał już 
w marcu 1877 r. do Mieczysława Pawlikowskiego: jadę z chłopami do Rzymu, będę z nimi na 

108 Wspomnienie z r. 1846, „Wieniec”, R. VI, 1880, nr 23, s. 187; Pamiętniki naocznego świadka z roku 1846, „Kalendarz Wieńca 
i Pszczółki na rok 1880”, s. 65; Z „Pamiętnika” ks. Michny, „Nowa Czytelnia”, R. I, 1927, nr 1–2, s. 5–6, nr 9, s. 63–64; Z „Pamięt-
nika” ks. W. Michny, „Nowa Zorza”, 1928, nr 1–10. 

109 AAP, rkps 247 – Liber canonicae institutorum in Dioec. Prem. ab a. 1841 ad 1902, s. 79.
110 B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna..., s. 34–39.
111 Schematismus universi... pro anno Domini 1877, Jasło 1876, s. 128; Schematismus...pro anno Domini 1885, Premisliae 1884, 

s. 149; Schematismus... pro anno Domini 1893, Premisliae 1892, s. 167–168. 
112 AAP, rkps 33 – Teczka parafialna Chłopice, Memoriale continens quaestiones, ad quas R. R. Curati responsiones in scripto dare, 

easque subscribere tenentur, s. 1–4; rkps 250, s. 545; Schematismus universi... pro anno Domini 1887, Premisliae 1886, s. 268.
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słomie spał, kaszę zajadał, przez drogę nauczał. (...) Przed śmiercią zobaczę choć raz morze 
i Włochy wolne po tylowiekowej niewoli113. W tym samym czasie włączył się w organizację 
wieców ludowych w powiecie jarosławskim. Był aktywny w jarosławskim oddziale Gali-
cyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, przy organizowaniu kółek rolniczych w ramach 
Towarzystwa Kółek Rolniczych oraz czytelni i bibliotek w ramach Towarzystwa Oświaty 
Ludowej114. W bezpośrednie działania polityczne ks. Michna zaangażował się w 1891 r., 
kiedy to zgłoszono jego kandydaturę w wyborach do Rady Państwa w Wiedniu. Ubiegał się 
o mandat z ramienia Centralnego Komitetu Włościańskiego Katolicko-Ludowego z okrę-
gu wyborczego Jarosław – Cieszanów. Do głosowania na osobę proboszcza chłopickiego 
zachęcał dwuwiersz: Sławny i kochany nasz pisarz ludowy, Wojciech ksiądz Michna, ojciec 
i pasterz wzorowy. Niestety, ks. Michnie nie udało się wejść do Rady Państwa115.

Troska o rozbudzenie narodowe mieszkańców wsi przejawiała się w organizowaniu 
obchodów rocznic ważnych wydarzeń z historii Polski. Proboszcz chłopicki zaangażował 
się w obchody 200. rocznicy zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Ich wy-
razem było umieszczenie przy zewnętrznej ścianie kościoła pamiątkowej płyty kamiennej 
z odpowiednim napisem116.

Przez całe życie ks. Michna troszczył się o zabezpieczenie losu swych bratanków i bra-
tanic oraz rodzinną miejscowość Krościenko Wyżne, w której ufundował bibliotekę oraz 
ustanowił fundację stypendialną pozwalającą kształcić synów chłopskich w szkole tkackiej 
w Krośnie117. 

Ks. Wojciech Michna zmarł w sobotę 4 III 1893 r. o godzinie 6.00. w wieku 73 lat. O oko-
licznościach śmierci ks. Michny relacjonował ks. Michał Rosicki w kronice parafii Rokietnicy: 
Ksiądz Michna umarł prawie nagle sakramentami św. niezaopatrzony. 28 lutego i 1 marca 
[1893 r.] były dni ciepłe, prawdziwie wiosenne. Skorzystał z tego ksiądz Michna i poszedł 
na spacer po lesie, a umęczony zapewne spacerem usiadł na otwartej werandzie swego 
domu zwróconej od południa i grzał się z godzinę i dłużej do słońca. W czwartek 2 marca 
był jeszcze z mszą św. w kościele, ale czuł się bardzo chorym. W piątek posłano po doktora 
Marynowskiego. Ten zastał chorego w wielkiej gorączce, ale mówiącego, że się czuje silnym 
i zdrowym i jeszcze jutro pójdzie na Moskala. Lekarz odjechał wieczorem nie zwróciwszy 
niczyjej uwagi na poważne niebezpieczeństwo i chory pozostał w domu. W nocy nastąpił pa-
raliż a rano zastano go w łóżku nieżywego. Tak skończył ten człowiek, który mawiał zawsze: 
umrzeć, byle się tylko długo nie męczyć, patriota, kaznodzieja dobry, pisarz ludowy wyborny, 
za sprawę narodową w latach 1846-1848 więzień stanu. Dla mnie życzliwy i w czasie gdym 

113 LNNB, Dział Rękopisów, f. Pawlikowskich, op. II, sp. 284 – Listy do Pawlikowskiego. Ks. Wojciech Michna, list z 6 III 1877 r., 
k. 12–13.

114 B. Lorens, Dla dobra ludu polskiego. Ks. Wojciech Michna jako współpracownik ks. Stanisława Stojałowskiego w latach 1875–1893, 
„Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego”, nr 28, 2012, s. 220–227. 

115 A. Guzek, Przed wyborami, „Pszczółka Ilustrowana”, R. XVIII, 1891, s. 54; B. Lorens, Dla dobra ludu polskiego..., s. 228–229. 
116 „Kronika Dyecezyi Przemyskiej”, R. VII, 1907, s. 653; Ks. Wojciech z Chłopic, Król Jan Sobieski na polowaniu, „Chata”, t. XX, 1883, 

nr 20, s. 308–309. 
117 B. Lorens, Fundacja przemysłowa księdza Wojciecha Michny (1820–1893), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Seria Socjologiczno–Historyczna”, Historia 2, z. 30/2005, s. 153–164.
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rozpoczynał gospodarstwo (...) na pomoc mi przychodzący. Dla wydawnictwa Stojałowskie-
go nawet hojny. Dwa stypendia tkackie wyposażył. Dla siebie jednak aż zanadto oszczędny, 
żałował grosza, aby wyjechać do wód, gdy już zdrowie zaczęło się chwiać. Co roku zgłaszał 
się do Zarządu zdrojowego w Krynicy, a nigdy nie jechał. U niego w domu było ubogo i nie-
chędogo. Z wszystkich kątów wyglądała bieda. Biskupa z wizytą kanoniczną nie miał gdzie 
przyjąć i dlatego odbyła się ona dorywczo i przez jedno popołudnie tylko. Sam jadał więcej 
niż skromnie, chodził bardzo ubogo, a nawet więcej niż ubogo. U siebie przy końcu życia 
miał dwie siostrzenice, dziewczęta proste i nieumne, które go obsługiwały jak umiały, a gdy 
umarł, nie skorzystały z tego co było. Znaleziono w rozmaitych skrzynkach i w sienniku i in-
nych około 30 tys. złr, które zabrał notariusz, bo testamentu nie było. Pieniądze te uskładał 
nieboszczyk, bo redakcyje pisemek ludowych płaciły mu grubo, zarabiał co roku przeszło 
500 złr – jak mi sam powiadał – a i Matka Boska Chłopicka w czasie odpustów przyczyniała 
do tego ile tyle – a żyło się skromnie118. 

Z relacji z ostatnich dni życia ks. Michny wyłania się obraz człowieka prowadzącego 
życie bardzo czynne, skupione na swoich obowiązkach i pracach, które uważał za istotne. 
Ofiarny dla innych, nie przykładał wagi do własnej osoby. Tryb życia upodabniał go do jego 
parafian, chłopów, z którymi czuł się związany pochodzeniem i dla których podniesienia 
materialnego i umysłowego poświęcał wszystkie swoje siły. 

Pogrzeb odbył we wtorek 7 III 1893 r. w Chłopicach119. Wzięli w nim udział duchowni 
z dziekanatu pruchnickiego oraz ks. Stanisław Stojałowski. Ten ostatni został wezwany 
telegraficznie przez miejscowych chłopów, którzy powiadomili go o śmierci przyjaciela 
i współpracownika. Ks. Stojałowski pożegnał ks. Wojciecha mową nad grobem na cmentarzu 
chłopickim. Przemawiał według relacji świadków ponad półtorej godziny120. Niestety nie 
doszło wówczas do wystawienia trwałego nagrobka na mogile ks. Michny, lecz postawio-
no jedynie dębowy krzyż z wyrytą datą śmierci. Krzyż ten zniszczony przez czas upadł, 
a grób zarósł trawą. W 1898 r. zainicjowano akcję zbierania funduszy na wystawienie 
pomnika na mogile ks. Michny. Niestety mimo prowadzonych zbiórek publicznych nie 
zrealizowano tego projektu. Dopiero pod koniec XX w. powrócono do idei odnowienia 
miejsca pochówku zasłużonego kapłana. Dzięki inicjatywie mieszkańców Chłopic udało 
się wystawić grobowiec i dokonać przeniesienia do niego trumny z ciałem ks. Wojciecha 
Michny w dniu 9 V 2000 r.121

118 Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej cyt. APP), z. 1759 – Akta Stanu Cywilnego Parafii rzym. kat. w Chłopicach, sygn.1 
– Wyciągi z ksiąg metrykalnych dla miejscowości Chłopice, Jankowice, Morawsko za lata 1890–1900, s. 62; Kancelaria Parafialna 
w Rokietnicy, Kronika parafialna, bez paginacji. 

119 AAP, Akta Personalne Księży. Ks. Wojciech Michna. Powiadomienie o śmierci ks. Michny; APP, z. 1759, sygn. 1, s. 62. 
120 Kancelaria Parafialna w Rokietnicy, Kronika parafialna, bez paginacji. 
121 B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna..., s. 48–49. 
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Działalność literacka 

Od 1860 r. aż do ostatnich miesięcy życia ks. Wojciech Michna współpracował z czasopismami 
galicyjskimi, takimi jak „Dzwonek”, „Chata” i „Now iny”, „Nowiny ze Świata”, „Niewiasta”, 
„Echo z nad Sanu”, „Pszczółka” i „Wieniec”, „Kurier Rzeszowski”. Jego twórczość literacka 
obejmowała głównie prace historyczne, historyczno-geograficzne, religijne, przyrodnicze, 
biograficzne i filozoficzne. Nie brakowało w nich też motywów etnograficznych i folklory-
stycznych. Pisarstwo to miało na celu rozbudzać świadomość narodową chłopów, wprowa-
dzać zgodę między wsią i dworem, inspirować do podejmowania działalności politycznej 
w ramach istniejącego systemu społecznego, szerzyć wiedzę historyczną i upowszechniać 
kulturę wśród chłopów. Spośród odnalezionych opracowań książkowych i publikacji 
prasowych ks. Michny wiadomo, że był on autorem 10 wydanych książek oraz około 350 
artykułów122. 

W czasie swojej pracy duszpasterskiej ks. Michna przebywał w różnych miejscowo-
ściach łacińskiej diecezji przemyskiej, korzystał ze źródeł archiwalnych zgromadzonych 
w kancelariach parafialnych, obserwował tradycje i zwyczaje ludowe, a później wyniki 
tych badań i osobiste wrażenia opisywał w artykułach i opracowaniach. Równocześnie 
korzystał z księgozbiorów bibliotek przechowywanych w dworach ziemiańskich i pałacach, 
m.in. w Dzikowie Tarnowskich, Przeworsku Lubomirskich, Łańcucie Potockich, Medyce 
Pawlikowskich123.

Źródłem wiedzy o przeszłości wsi i miast były również opowieści starszych miesz-
kańców, legendy i podania opowiadane często przez kościelnych, dziadów odpustowych, 
mieszkańców dworów, pieśni śpiewane przez pastuchów. Wiedząc o fascynacji ks. Michny 
przeszłością miast i wsi galicyjskich, księża nieraz zaznajamiali go z ludźmi pamiętającymi 
ludowe „gadki”, wiersze i pieśni. Niektóre z nich, podane w wierszowanej formie, ukazały 
się drukiem124. Zainteresowania historyczne ks. Michny, podobnie jak i innych księży-
-historyków, dotyczyły przede wszystkim regionu, w którym żył i pracował. Zajmowało 
go środowisko geograficzne, przyroda i przeszłość miejscowości, w których sprawował 
funkcje wikariusza, a później proboszcza. O powiązaniach ks. Michny z terenem diecezji 
przemyskiej świadczyły również pseudonimy, którymi podpisywał swoje prace literackie: 
ks. Wojciech z Medyki, ks. Wojciech z Zaleszan, ks. Wojciech z Chłopic125. 

W tekstach autorstwa ks. Michny znalazło się również wiele wątków dotyczących 
geografii i historii Puszczy Sandomierskiej oraz dziejów miejscowości i ludzi związanych 
z jej terenem126. Interesował go zakres terytorialny puszczy i jej środowisko geograficzne: 

122 B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna..., s. 84, 122–132. 
123 Pamiętnik historyczny..., s. 118, 130–132.
124 Przykładami takich „gadek ludu” były opowieści poświęcone królowi Janowi III Sobieskiemu, np. cykl publikowany w „Cha-

cie” w latach 1883–1885. Zob. B. Lorens, Ksiądz Wojciech Michna..., s.122
125 Pamiętnik historyczny..., s. 131–132.
126 Zob. B. Lorens, Lasowiacy i Puszcza Sandomierska we wspomnieniach księdza Wojciecha Michny, „Rocznik Kolbuszowski”, R. X, 

2020, s. 139–151.
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ukształtowanie powierzchni, sieć wodna, gleby, roślinność oraz osadnictwo puszczańskie. 
Prezentował poszczególne wsie i miasteczka, przywołując przeczytane w aktach para-
fialnych i kronikach historycznych wydarzenia z ich przeszłości. Tłumaczył pochodzenie 
nazw miejscowych i określeń topograficznych. Wskazywał na ludzi związanych z tymi 
miejscowościami, którzy swą działalnością odcisnęli piętno na ich dziejach. W kreśleniu 
przeszłości tego obszaru cofał się bardzo daleko, bo do czasów przed narodzeniem Chry-
stusa. Swe opinie opierał na znaleziskach archeologicznych związanych z cmentarzyskami 
kultury łużyckiej, odsłanianymi na terenie parafii zaleszańskiej i sąsiednich. Ustalenia 
ks. Michny, zwłaszcza w kwestii dziejów najdawniejszych i toponomastyki, zostały zwe-
ryfikowane w późniejszych badaniach historycznych, ale spostrzeżenia ks. Michny co do 
współczesnych mu wydarzeń i kultury pozostają wciąż aktualne127.

Charakteryzując ludność zamieszkującą puszczańskie wsie i miasteczka, ks. Michna 
posługiwał się nazwami etnograficznymi: Lasowiacy lub Mazurzy. Ten fakt uprawniał póź-
niejszych znawców kultury lasowiackiej, zwłaszcza Franciszka Kotulę i Krzysztofa Ruszla, do 
określenia ks. Michny jako jednego z pierwszych badaczy tej grupy etnograficznej. F. Kotula 
przywołał opinie ks. Michny na temat Lasowiaków wyrażone w Pamiętniku historycznym. 
Do nich odwoływał się także K. Ruszel, odnosząc się do religijności Lasowiaków128. 

Spostrzeżenia dotyczące kultury ludowej ludności zamieszkującej teren Puszczy Sando-
mierskiej zostały w większości potwierdzone przez ustalenia etnografów badających kulturę 
lasowiacką129. Ks. Michna zwracał uwagę na przywiązanie do tradycji, a nawet zacofanie 
tej ludności w porównaniu z grupami zajmującymi tereny na obrzeżach puszczy. Uważał, 
że na obszarze zamieszkałym przez Lasowiaków mocniej obecne były elementy pogańskie 
towarzyszące wierze chrześcijańskiej. Trudne warunki życia puszczańskiej ludności wpły-
wały na obrzędowość. Mimo braku otwartości na wpływy płynące z zewnątrz, pamiętnikarz 
dostrzegał pozytywne cechy ludności lasowiackiej: radość życia, przywiązanie do rodziny, 
gościnność. Również odnotował spostrzeżenia dotyczące języka, którym posługiwali się 
mieszkańcy puszczy. Zwracał uwagę na dosadność określeń, rubaszność, mogącą razić 
osoby wykształcone, ale z drugiej strony życiową mądrość obecną w powiedzeniach i przy-
słowiach. W swoich opowiadaniach bardzo często je przytaczał i odwoływał się do nich.

Ks. Michna uważał za konieczne dostosowanie się osób podejmujących działania 
oświatowe do możliwości językowych ludu. Ta znajomość języka poszczególnych grup 
etnograficznych była wielką zaletą ks. Michny. Sam potrafił dostosować sposób myślenia 
i język swoich utworów do możliwości percepcyjnych ludu wiejskiego. Dzięki używaniu 
prostego, jasnego, zwięzłego języka, posługiwaniu się sytuacjami wyjętymi z życia, jego 

127 Zob. P. Miodunka, Przemiany środowiska geograficznego i procesy społeczno – gospodarcze w Puszczy sandomierskiej do 1914 
roku, [w:] Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, pod red. K. Ruszla, Kolbuszowa 2014, s. 21–54; W. Prarat, Z dziejów 
badań archeologicznych w widłach Wisły i Sanu na przełomie XIX i XX wieku, Wrzawy 2014, s. 14–18, 31–33; S. Czopek, Czas 
użytkowania cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej – możliwości interpretacyjne i uwagi dyskusyjne, „Analecta Archa-
eologica Ressoviensia”, t. I, 2006, s. 104–105, 107, 111.

128 F. Kotula, Z Sandomierskiej Puszczy (gawędy kulturowo – obyczajowe), Kraków 1962, s. 11, 13–16; K. Ruszel, Lasowiacka tra-
dycja – ginące pejzaże kultury, [w:] Źródła kultury ludowej Puszczy Sandomierskiej, s. 80.

129 R. Reinfuss, Problem kultury ludowej lasowiaków, [w:] Puszcza Sandomierska wczoraj i dziś. Zbiór rozpraw i artykułów, pod red. 
J. Półćwiartka, Rzeszów 1980, s. 113–114. 
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teksty przemawiały do czytelników i mogły ich kształtować. Ks. Michna często nadawał 
swoim artykułom formę dialogów lub opowieści pisanych stylem gwarowym.

Do przekazów związanych z obrzędowością ludową należała zamieszczona poniżej 
„Przemowa pana starosty przed ślubem na weselu”, być może pochodząca z terenów la-
sowiackich, spisana i wysłana przez ks. Michnę, wówczas proboszcza w Zaleszanach, do 
redakcji „Chaty” i opublikowana w 1872 r.

Najbardziej wartościowe we wspomnieniach ks. Michny zdają się być relacje dotyczące 
wydarzeń, w których kapłan uczestniczył, względnie znał ich przebieg z relacji osób, które 
je przeżyły. W Pamiętniku historycznym zapisał informacje dotyczące zrywów niepodległo-
ściowych związanych z terenem Puszczy Sandomierskiej. Skromnie przedstawia się relacja 
dotycząca wydarzeń związanych z powstaniem listopadowym. Ograniczała się ona właściwie 
do wymienienia osób szczególnie zaangażowanych w walki z Rosjanami i przypomnienia 
nazwisk ziemian i mieszczan zaangażowanych w wydarzenia z lat 1830-1831: Tarnowskich 
z Dzikowa, Horochów z Wrzaw, Horodyńskich ze Zbydniowa, Rafałowiczów z Radomyśla 
i Skowierzyna. Więcej szczegółowych informacji zapisał ks. Michna w odniesieniu do 
ruchu Józefa Zaliwskiego z 1833 r., mającego na celu wywołanie powstania w Królestwie 
Polskim. Galicja, a zwłaszcza tereny przygraniczne położone w Puszczy Sandomierskiej, 
były miejscem gromadzenia ochotników i broni. Ks. Michna podkreślał rolę w tych działa-
niach Onufrego i Bogusława Horodyńskich, właścicieli Zbydniowa, Majdanu i Dzierdziówki. 
Właśnie przygotowania powstańcze prowadzone w tej ostatniej miejscowości szczególnie 
go zainteresowały. Relację dotyczącą tych wydarzeń utrwalił w Pamiętniku historycznym, 
ale również w opowiadaniu pt. Dzierdziówka w r. 1833, wydanym w czasopiśmie „Echo 
z nad Sanu”130. W obu relacjach powtarza się przebieg wydarzeń, a tylko nieznaczne róż-
nice dotyczą szczegółów, np. w Pamiętniku historycznym Maciej Dzikowski kontaktował 
się z organistą w kościele bernardyńskim w Rzeszowie, który z pochodzenia był Czechem, 
zaś w artykule określony został jako Niemiec. Sam wątek zdrady trudno zweryfikować, ze 
względu na brak źródeł dotyczących tak szczegółowych wydarzeń. Wiadomo, że w opisy-
wanym czasie Maciej Dzikowski należał do grupy liczących się mieszczan radomyskich131. 
Jego śmierć w 1874 r., którą to datę podawał ks. Michna, można byłoby zweryfikować 
w oparciu o parafialne księgi metrykalne. Być może ten element wprowadził autor, zawsze 
zwracający uwagę na moralny aspekt opisywanych zdarzeń i postaw ludzkich. Jednak 
pozostałe informacje biograficzne, dotyczące zwłaszcza rodziny Horodyńskich, były dość 
ścisłe i wiarygodne.

W czasie pobytu na terenie Puszczy Sandomierskiej ks. Michna zwiedzał miejsca histo-
ryczne lub cieszące się sławą w okolicy. Jednym z nich były szczątki dworku myśliwskiego 
z czasów Kazimierza Wielkiego w Przyszowie. Opinię ks. Michny o tym miejscu potwierdziły 
prace archeologiczne prowadzone w II połowie XX w.132

130 Ks. Michna z Chłopic, Dzierdziówka w r. 1833, „Echo z nad Sanu”, 1885, nr 27, s. 1. https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/
publication/11110/edition/10214/content?ref=desc 

131 S. Myszka, Radomyśl nad Sanem. Dzieje miasta i parafii, Stalowa Wola 2003, s. 137, 279. 
132 A. Kunysz, Puszcza Sandomierska we wczesnym średniowieczu, „Rocznik Województwa Rzeszowskiego”, t. IV, 1966, s. 368.
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Do terenu Puszczy Sandomierskiej odnosiły się też wspomnienia poświęcone wsi Doma-
stawa (Domostawa) należącej do parafii Pysznica, której mieszkańcy nie cieszyli się dobrą 
sławą, ponieważ kilku z nich parało się złodziejstwem i handlem zrabowanymi dobrami. 
Bohaterem wspomnień ks. Michny był chłop nazwiskiem Wala, mający stać na czele tej 
domastawskiej bandy. W opowieści tej ujawniał się charakterystyczny stosunek ks. Michny 
do chłopów. Oto z jednej strony kapłan dostrzega i potępia zło popełnione przez bohatera 
tych wspomnień. Z drugiej jednak strony próbuje wyjaśnić przyczyny takiego postępowa-
nia, nie obciążając ciężarem odpowiedzialności i winy tylko chłopów. To zdarzenie jest dla 
niego jeszcze jednym dowodem na to, że walczyć z występkami można poprzez rozwój 
oświaty i polepszanie warunków życia mieszkańców wsi. Sam ks. Michna jako syn chłopski 
był szczególnie wyczulony na krzywdę włościan, stąd też wszędzie, gdzie pracował jako 
duszpasterz, starał się brać chłopów w obronę.

Pamiętnik historyczny ks. Wojciecha Michny zawiera jedne z najstarszych wzmianek 
etnograficznych na temat mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, bo pochodzące z lat 
1867-1875. Najcenniejsze informacje dotyczyły kultury ludowej Lasowiaków, spostrzeżeń 
pamiętnikarza odnoszących się do charakterystycznych cech tej grupy oraz własnych 
wspomnień związanych z pobytem na obszarze puszczy. Mniejsze znaczenie miały wywody 
związane z toponomastyką, czy historią poszczególnych miejscowości. Mimo tych zastrzeżeń 
działalność publiczna, jak i literacka ks. Wojciecha Michny zasługują na zainteresowanie 
współczesnych badaczy historii, literatury czy etnografii. 
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Ks. Wojciech Michna

Wybrane fragmenty publikacji

Pamiętnik historyczny okolic  
i rodzin w dyecezyi przemyskiej 

maszynopis Seminarium Duchowne Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu, ss. 254. 
Muzeum Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, 

(s. 103) Puszcza Sandomierska od zachodu 
Miechocin, sioło nad Wisłą naprzeciw Koprzywnicy i Sandomierza, parafia z miasteczkiem 
Tarnobrzeg i Dzików. Położony na wysokim brzegu Wisły w dawnej Puszczy Sandomier-
skiej, a zatem wolny od zatopień rzek, zaludniony na pierwociu, bowiem koło Sandomierza 
skupiało się życie narodowe. Tutaj też mnogie pamiątki osobliwie w zamku Dzików, gdzie 
osiadła od kilku wieków rodzina Tarnowskich znana w dziejach zaszczytnie. 

Rozpatrzmy się w okolicy!
Puszcza Sandomierska sięgała od Mielca ponad Wisłą do Sandomierza, stąd do ujścia 

Sanu do Wisły i korytem Sanu ku Leżajskowi do ujścia Wisłoka do Sanu, stąd korytem Wi-
słoka ku Rzeszowowi. Otóż ten szmat ziemi piaszczystej, lesistej i po części mokrej między 
Wisłą, Sanem i Wisłokiem na 10 mil wszerz i wzdłuż od Mielca do Sandomierza, a stąd do 
Leżajska i do Rzeszowa, nosił na pierwocin nazwę puszczy, nazywanej sandomierską, gdyż 
był tu powiat sandomierski województwa Sandomierz. Za Sanem, gdzie Pniów i Radomyśl 
dziś, zaczynała się znowu Puszcza Zaklikowska, która należała do powiatu Urzędów wo-
jewództwa Lublin. San więc korytem swoim od ujścia do Wisły aż ku Leżajskowi stanowił 
granicę między sąsiednimi puszczami, które znowu lasami w Lubelskiem łączyły się aż 
z Myszeńską (s. 104) i Białowieską Puszczą, a znowu lasami Wisły wiązały się z Puszczą 
Niepołomicką. Puszcza Sandomierska i Zaklikowska tworzyły centrum lasów nad Wisłą, 
Sanem i Bugiem w starodawnej Chrobacyi.

W Sandomierskiej Puszczy przeważała gleba piaszczysta. Któż nie zna piasków koło Le-
żajska, Rudnika, Niska, Żołyni, Raniżowa! Skąd się zgromadziły tutaj takie masy piasku! (...)

(s. 104) Małopolska, ta część Ojczyzny naszej, miała góry, lasy, pustynie. Podkarpacie, a stąd 
coraz niżej idąc t.j. sandomirskie, lubelskie, łukowskie, to siny bór na pierwocin przed 
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zaludnieniem, to nowizna dzika bez miast, siół i dróg! To jest prawdziwe zdanie! W tych 
borach, jakby w labiryncie chrobackim, płynęły wody mnogie od Karpat na niziny, z gór na 
dół, niosąc kamienie i krusząc je w żwir lub piasek grubszy i drobniejszy, a piasek zostawał 
po dokonanym wylewie na warstwie torfowej, jak to widzim dziś przy orce i grzebaniu 
studni, grobów na cmentarzu, itd. Gdzie pęd wody na równinie był słaby i nie podołał ka-
mieni z sobą unosić, (s. 105) tam nie ma śladu kamienia, tylko piaski. Dlatego to w Puszczy 
Sandomirskiej sto razy łatwiej o kawałek chleba, niż o kamień na powierzchni piaskowej, 
gdy zaś w głębi ziemi są kamienie. Koryta Wisły, Sanu, Wisłoka nie były na pierwociu takie, 

Strona rękopisu Pamiętników ks. Wojciecha Michny 
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jak dziś, było i wody w lasach więcej, niż dziś, a wylewy były tak wysoko zalewające kraj ten, 
że jednym takim wylewem przypłynął kościółek z Podkarpacia i stanął na górze św. Mar-
cina pod Tarnowem. Jakaż wysokość wody była na nizinach koło Sandomierza, kiedy była 
tak znaczną koło Tarnowa? Z takich wylewów zostawały jeziora, z których powstał Duna-
jec, Raba, Wisłoka! Koryto Wisły było skalistemi brzegami koło Sandomierza zamknięte, 
pod Gorzycami i cała masa wody wiślanej zalewała wraz z Sanem Puszczę Sandomirską. 
Dopiero później przerwała woda te brzegi skalne koło siołka Pączek i Zalesie i wyżłobiła 
sobie koryto nowe od Sandomierza do Zawichostu, a pewnie była tu pomocna ręka ludzka. 
Liczne rzeczki leśne, które dziś przepływają puszczę i wpadają do Wisły i Sanu, naniosły 
także masy piasku, jak to widzimy w lasach rzeszowskich dziś. W tej to puszczy przecho-
wało się pogaństwo najdłużej między lasami i wodami, a wszystkie najstarsze kościoły nad 
Wisłą i Sanem koło Sandomierza wzięły początek swój na początku 14 w. Co nie chciało 
chrzcić się w Wielkopolsce, albo koło Łysej Góry, to uciekało do puszczy, do trójkąta między 
Wisłą, Sanem i Wisłokiem! I tu czciło Świato-Wita. Wszak w lasach rzeszowskich powstały 
pierwsze parafie dopiero w 16 w. i później jeszcze. Nad Wisłą koło Sandomierza są jawne 
ślady dziś z uroczysk pogańskich t.j. wielkiego jednego cmentarzyska, które się rozciąga 
od Gorzyc przez Sokolniki, Orliska, Kępie, Kotową Wolę aż do Charzewic – na 2 mile leży 
tu piaskowe uroczysko koło rzeczki Ługi, a wiatry wydymają urny co rok. (...)

(s. 120) W puszczy było wielu borowych klejnotem szlacheckim udarowanych, od których 
sioła dostały nazwę. Oto sioło Sokolniki w parafii Trześń było ongi leśnictwem królów, gdzie 
borowi hodowali sokoły myśliwskie. Za zasługi wierne z dziada pradziada dostał borowy 
Jan Małyk od Zygmunta I darowiznę przytem i klejnot szlachecki: z borowego został Ma-
łyk bratem szlachcicem Małeckim na sejmie w Radomiu, a leśnictwo na hodowlę sokołów 
zostało siołem Sokolniki. Za piaski sokolnickie darowali Jagiellony Małeckim wójtostwo 
jakieś nad Wisłą w rędzinie, gdzie rodzina ta do dziś istnieje, a Sokolniki z sokołami zostały 
królewskie. Dziś Grębów ma rodzina Dolańskich. 

Oto sioło Kotowa w parafii Zaleszany było ongiś leśnictwem królów, gdzie borowi utrzy-
mywali psiarnie. Za wierne usługi dostał borowy Walenty Kot od Sasa II przy polowaniu 
nad rzeczką Ługi darowiznę i klejnot szlachecki na sejmie warszawskim. Król miał rzec: Oto 
waść Walenty masz podarunek, nazwij go po swojemu! Walenty uradowany zawołał: Kiedy 
taka króla wola, to niech się zowie sioło Wola! A na pamiątkę Kota, niech będzie Kotowa! 
Razem Kotowa Wola! Sioło przechodziło po kądzieli na różne rodziny, a z rodziny Kotów nie 
ma śladu dziś. Nabył sioło p. Popiel. Stoi dąb króla i łąka królewska na znak polowania! (...)

(s. 125) Dopisek do Zbydniowa
Roku 1833 gotowała się ruchawka, na której czele stali Zawisza i Zaliwski. W siole Dzierdziów-
ka, przynależnej do Zbydniowa, zgromadzali się powstańcy na folwarku. Były tu sztandary, 
broń, amunicya, a każdy powstaniec składał przysięgę. Chciano do ruchawki użyć i miesz-
czan z pobliskiego zaraz Radomyśla nad Sanem. Jeden powstaniec przyprowadził z sobą 
mieszczanina z Radomyśla, byłego wójta, Macieja Dzikowskiego, jako najpoważniejszego 
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między mieszczanami. Chciano go nakłonić do współudziału. Jednakowoż ten zaprzaniec 
nie dał się namówić, ale jeszcze pojechał na swój koszt do Rzeszowa, gdzie miał znajomego 
organistę Czecha w kościele bernardyńskim. Obaj poszli do Plackomendanta wojskowego 
i zdradzili wszystko. Pojechali do Lwowa do samego gubernatora – arcyksiążę Este – i tam 
opowiedzieli rzecz całą. Gubernator zapytał: Co chcecie za to? Oni z początku nie żądali nic, 
ale w końcu dostali 2 worki cwancygierów tj. po 25 złr i powrócili do dom. Otóż zabrano 
wtedy do więzienia wszystkich, osobliwie p. Bogusława Horodyńskiego z Zbydniowa, któ-
ry był głośnym patryotą, jako wysłużony z wojska polskiego pod carewiczem Konstantym 
i z rewolucyi r. 1830.

Do czasu nie wiedziano nic o zdrajcy, aż dopiero przed śmiercią, widać trapiony wyrzu-
tami sumienia, starzec Maciej Dzikowski, przyznał się do ciężkiej winy i zostawił plamę 
dla miasteczka. Umarł ten utajony zdrajca r. 1874 w Radomyślu, który należy do rodziny 
Horodyńskich. 

Cała ta sprawa Zaliwskiego upadła przez zdradę kapociarza, o którym nikt nie wiedział 
dotąd. A iluż to było niewinnie posadzonych? Na biednym lokaju ze Zbydniowa zaciążyła 
ta zdrada, gdy tymczasem zdrajca krył się przeszło 40 lat. A pamięć lokaja niech będzie 
odtąd czysta, gdy kapota Macieja z Radomyśla niech dźwiga te plamę zdrady w trumnie 
na cmentarzu na Zjawieniu pogrzebanej aż na wieki wobec narodu! 

(s. 126) Józef Zaliwski, partyzant Artur Zawisza – powieszony; Drzewicki otruł się; resztę 
więziono we Lwowie, Warszawie. Chciano oddziałami /udać się/ do Polski i tam ogłosić 
darowiznę pańszczyzny, wolność ludu. Był on członkiem Towarzystwa Patryotycznego 
w Warszawie, zarzucał niedołęstwo wodzom i był za to pod sąd wojenny oddany, ale 
uwolnił go Krukowiecki, prezes rządu. Wyszedł z Warszawy i zrobił powstanie ludowe 
w Galicyi. Lange Edward wkroczył do Polski z partyzantami, ale pobity, po szyję w bagnie 
siedział, a wrócił do Galicyi. Taki los spotkał Zawiszę – stracony. Taki los spotkał party-
zantów Zbydniowa, bo zdradzono i powięziono ich np. Onufry, Bogusław Horodyńscy. (...)

(s. 148) Roku 1863 był ruch w Puszczy naszej! Tędy szły oddziały za Wisłę i San. W oddzia-
le Dunajewskiego poległ walecznie młody Juliusz Tarnowski, któremu rodzina postawiła 
pomnik w kościele dominikańskim w Dzikowie, a ostatni oddział pułk. Wierzbickiego 
zakończył ruchawkę. Ten Wierzbicki idzie z gniazda Zbydniów. (...)

(s. 149) Ale ma puszcza i czarne plamy. Były tu najazdy i łupieże od tak zwanych lisowczy-
ków za Zygmunta III, którzy pod Cisowskim, Oporowskim, najeżdżali dwory i niszczyli jak 
Tatarzy. Byli w lasach puszczy bandyci, jak: Osuchy, Madowy, nawet baby trudniły się tym 
rzemiosłem. A znowu w lasach rudnickich byli: Kurc, Bogusławski, o którym lud opowiada 
dziwy i czary, pomieszane z dodatkami. (...)

(s. 151) Sioło Domastawa było za mego pobytu gniazdem złodziejów. Była banda rabusiów 
osławionych w okolicy. Na czele stał jakiś Wala, chłop z Domastawy, na którego głowę 
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nałożył wys. rząd 1000 złr. za rabunki udowodnione. Ja jeździłem co tydzień na missyę do 
Domastawy. Dwie mile lasami trzeba było przejeżdżać do wsi! Nieraz sądziłem, że mnie 
banda napadnie, gdyż mi mówiono, że wybierała sobie z pastwiska najlepsze bydle, po-
tem w lesie piekła i mieszkała sobie swobodnie. Bywałem w domu tego Wali, widziałem 
żonę jego i dzieci. Jaki to przesąd u ludu! Na dziedzińcu u Wali stała kaplica murowana 
z Ukrzyżowanym, w chałupie na ścianach pełno obrazów, żona nosiła szkaplerz, miała 
gromnicę, itp. a mąż bandyta, który sam przynosił z Warszawy obrazy do wsi i tę kaplicę 
on fundował. Lud się go bał jak ognia i milczał. Nie wszyscy byli złodziejami! Opowiadano 
mi do ucha, że po części urząd mandataryalny był winien tego złodziejstwa, bo brał rubelki 
od złodziejów, patrzył a nie widział, a jak było co, to złodzieja potrzymał w kozie i puścił. Ja 
zacząłem tego dochodzić i dowody zbierać. (...) (s. 152) Tymczasem Wala został zastrzelony 
od strażnika granicy! Mimo ciężkich zbrodni jego, mimo zgonu bez przygotowania i spo-
wiedzi, miał przecie suty pogrzeb, bo było czem zapłacić. „Kto smaruje, ten jedzie”, tak śród 
policyi, jak po kościele. Przed śmiercią swoją pisał Wala, poza oczy osądzony na śmierć, 
do bisk. Wierzchlejskiego prośbę, aby się wstawił biskup za nim do cesarza, aby mu winę 
i życie darowano, obiecując poprawę i wynagrodzenie możliwe. A że zapowiedział biskup 
wizytę kanoniczną w tych stronach, więc Wala obiecał wyspowiadać się przed biskupem. 
Wala nie doczekał wizyty biskupiej, prędzej został zastrzelony! Biskup był w Domastowie, 
gromił złodziejów. (...)

(s. 228) Lud sam w Puszczy Sandomierskiej, osobliwie osiadły w pasie środkowym, jest nam 
dowodem żywym, że jego dziadkowie stali opornie najdłużej przy starej wierze. Nigdzie 
nie znalazłem tyle zabobonów, przesądów, czarów, itd. jak tutaj między ludem, a te gusła 
wszystkie przechowuje lud z taką wiarą , jakby one były nakazane ongi przez księży, jakby 
były od Kościoła podane. To zabytki pogaństwa, za Jagiellonów wojowanego tutaj przez 
zakonników. Nigdzie nie znalazłem między ludem takiej spotęgowanej wiary w Kościoła 
naukę, jak tutaj. Ksiądz porządny i do ludu przywiązany jest tu bożyszczem ludowem, ma 
głos na okolicę. Niestety! Mało takich bożyszcz w Puszczy! Nigdzie nie znalazłem takiej 
ochoty do włóczenia się po odpustach, jak tu u ludu: można powiedzieć, że Mazur z Puszczy 
to włóczęga odpustowy! To żyłka tradycyjna po pradziadach , którzy włóczyli się do Gorzyc 
i Górnego co rok kilka razy z ofiarami dla bożków. Nigdzie nie znalazłem takiej brudoty 
po chatach u ludu, jak tu. Prawda, że w lasach (s. 229) czarnych, przy brudnej wodzie 
i daleko od miasta, nie ma ponęty do czystości, ale tę brudność powierzchowną możemy 
uważać za nałóg tradycyjny po poganach, osiadłych na błotach i w budach. Za to dusza 
cała tego ludu daleko od zbytków miejskich, od ruchu i przewrotów świata, nie zwalana 
rdzą niemoralności dzisiejszego wieku, nie zatruta duchem czasu, pozostała dotąd jak pą-
czek różowy nie rozwita, dziecinna prawie, ślepo wierząca, od Żydów na wszystkie boki 
wyzyskiwana, durzona i do ciężkich grzechów naprowadzana, oczekująca łakomo dobrej 
oświaty! O gdyby ta oświata zawitała raz do chaty brudnej i do duszy prostej tego ludu, 
a jakażby to była potęga tych, którzyby pokierowali tą gromadą ku dobremu! 
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– Mało gdzie znalazłem takie czerstwe zdrowie i wytrzymałość na wszystkie powietrza 
zmiany, jak u Lasowiaków – tak bowiem nazywany lud z Puszczy naszej – stąd też idzie, 
że Mazur jest najlepszym, bo najwytrzymalszym żołnierzem. Dlatego to dostał mu się 
przydomek: Mazur z pod ciemnej gwiazdy!

Typ ludu z Puszczy tchnie jeszcze prostaczością, prozą i cynizmem tak w mowie, jak 
w życiu! Kto by z wielkiego miasta przysłuchał się rozmowom żartobliwym, śpiewkom 
i kłótniom tego ludu, zatkałby sobie uszy przed obrazami i zwrotami tej mowy, poziomej, 
nieokrzesanej, surowej, a tak bogatej w porównania, przenośnie, przypowieści i poetyczne 
gadki: najprawdziwsze przysłowia i prawdy życia, że w żadnej księdze mędrców świata nie 
ma tego śladu najmniejszego. Ten ostatni dział z mowy ludowej powinien zająć badaczów, 
a dostarczyłby im niewyczerpane źródło do zasad prawdziwego życia. Jak świat ukształcony 
ma swój język, tak lud Puszczy ma także swój. Stąd idzie, że książka każda, nawet książka 
do nabożeństwa nie jest dokładnie zrozumiałą dla tego ludu. Nawet pismo ludowe, jak 
„Chata”, „Zagroda”, „Włościanin”, nie są przystępne tak, jak sobie życzą Redakcye. O ile 
poznałem lud na Podkarpaciu, górali i lud Puszczy, to przyznam się, że dla każdego trzeba 
by osobno pisma (s. 230) wydawać, aby je lud, sam czytając, mógł dobrze zrozumieć. Nawet 
kazanie w kościele zostaje ludowi niezrozumiałe i mało korzystne, jeżeli nie powiedziane 
mową tego ludu właściwą. Tej mowy ludowej trzeba się po prostu nauczyć!

Nad Wisłą, Sanem, Wisłokiem znajdziesz lud dorodny z twarzą wybielaną i upięknioną 
takiemi wdziękami, żeby się stolice świata radowały temi pięknościami. To samo zobaczysz 
w górach. Zaś u Lasowiaków Puszczy nadaremno szukałbyś urody twarzy. To dowodzi, 
że wszędzie napływ osadników przyczynił się do uszlachetnienia rasy starosłowiańskiej, 
a resztę dokonał ruch na rzekach i gościńcach. Gdy atoli w lasach Puszczy nie było tyle 
osadników, nie było ruchu żadnego z braku rzek i dróg, jak dziś jeszcze widzieć można. 
U Lasowiaków ani znać cywilizacyi światowej, tu wszystko spoczywa w pieluchach i czeka 
oświaty. Mówią niektórzy: To twarze tatarskie! A my oparci na badaniach dziejów tego 
ludu od pierwocin powiemy: Tu nie osiadali nigdy Tatarzy, gdyż na to nie ma dowodów. 
Dalej powiemy, że tu Piastowie nie kolonizowali, gdyż nie ma na to dowodów, ani tradycji 
ludowej. Nie kolonizowali ani Jagiellony, gdyż nie ma śladu o fundowanych od nich para-
fiach na tym wygonie. Dopiero są ślady opieki Wazów i wybieranych królów na tę okolicę. 
A zatem ten lud lasowy w Puszczy jest z dziada pradziada czysto słowiański, a do jego 
nieurody powierzchownej przyczyniła się i przyczynia strefa miejscowa, czysto fizyczne 
przypadkowości, w końcu brak oświaty. Znajdziesz też śród tego ludu na pozór dzikiego tyle 
rodzinnej miłości i gościnności, tyle przywiązania do ojcowizny, tyle pochopu do zabaw, 
tańców, śpiewu, itd., że temi starosłowiańskiemi wdziękami ducha zostałbyś uradowany 
i umiłowałbyś te szczątki gniazda słowiańskiego, ofiarowałbyś się za ten lud bratni! Przejedź 
się kiedy, luby czytelniku, w strony Puszczy Sandomierskiej, zobacz te lasy, piaski i chaty 
ubogie, te (s. 231) kościoły śród lasów, a tu znajdziesz typy słowiańskie, których już pono 
nie ma na całej polskiej ziemi! 
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Śmierć Józka niepoprawnego

„Chata”, t. III, nr 8 z 20 III 1871, s. 126–130.

Niedaleko Rozwadowa i Niska, stoi mała wioska Dąbrowa. Liczy ona kilkanaście chałup 
i do sta ludzi. Grunta ma piaszczyste, a lud żyje dosyć biednie. Ale dobrze to powiadają 
starzy ludzie: Człowiek sieje i orze, ziemia święta rodzi, ale jak Bóg nie pomoże, to ziarno 
nie wschodzi!

Tak też i Dąbrowiczanom przy pracy i błogosławieństwie Bożem idzie to życie choć 
nie po pańsku, ale i nie po dziadowsku, choć nie mają dostatku, ale nie mają i braku, nie 
chodzą boso ani koso, ot żyje każdy jak może, byle tylko uczciwie i po bożemu. Ale nie 
wszyscy jednacy ludzie na tym świecie! Kto się pilnuje i garnie, ten nie ginie marnie, a kto 
o siebie i nikogo nie stoi, taki niedługo się tu ostoi,; bo go bieda zgniecie, sumienie zagryzie, 
a czasem i Bóg sam strasznie mu dojedzie.

Tak się też z jednym chłopem z Dąbrowy stało! Nazywał się on Józek Dąbrowski, miał 
żonę i 2 dzieci, chałupę, kawał pola i był we wsi jak to mówią, średnim gazdą. Ni on do 
pola, ni do kościoła, ni do gromady. Ni do dobrej rady, nie posiedział w domu, nie ustąpił 
z drogi nikomu, nie dał drugim słowa dobrego, nie znał święta, ni dnia roboczego, nigdy 
się nie przeżegnał, nie wspomniał o Bogu, kpił sobie ze śmierci i grobu, a zaś był pierwszy 
do napitku i bitki i wyrabiał wszędzie takie zbytki, że na całą okolicę gadali ludzie o Józku 
z Dąbrowy, junaku i cudaku, psotniku i rozkoszniku, kosterze i zaczepniku, opoju i złodzieju. 
I nie było nigdzie na wsi w tych stronach drugiego takiego Józkowi równego! Gdzie się po-
kazał, to ludzie coś o nim szeptali, na migi pokazywali, nieraz się i zaśmiali, palcem tykali, 
a niektórzy z politowaniem gadali: „A to dopiero chłop niecnota, ni do Boga ni do ludzi, co 
na nikogo nie pyta, a co krok stąpi, to zawadzi, a co powie, to jeno bluźni, a w głowie jego 
to jak w kuźni zły duch kuje i złe snuje”.

I było też o czem gadać o Józku!
Nie chciało mu się robić, a trza było z czego żyć, więc jął się kradzieży. Poswatał się ze 

złodziejami za granicą – u siebie kradł i wyprowadzał do lasu nad granicą, a złodzieje mu 
płacili i dalej wywozili i przepadało tak wszystko jak kamień w wodzie głębokiej. Ale na 
złodzieju czapka gore i nie wszystko się ukryje, co on komu zmyje! Tak i Józka doszli ludzie. 

Poszedł zatem do aresztu do Rozwadowa, a stąd do kryminału. Niejednego kryminał 
naprawia, a niejednego i zepsuje. Kto ma wstyd w oczach przed światem i bojaźń przed 
sądem Bożym, to takiego zaraz pierwsza kara nawodzi do upamiętania i za grzech poża-
łowania i staje się dobrym – ale kto nie dba o siebie samego i na publikę ludzką, i nie lęka 
się gniewu Bożego, to takiego i dziesiąta i dwudziesta kara nie zakrwawi i nie naprawi. 
Takim niepoprawnym był i Józek.

Ledwo wyszedł z kryminału i wrócił do domu, zaczął poniewierać żonę i dzieci. Za 
żoną krzywdzoną ujął się stary jej ojciec i za pomocą wójta z Dąbrowy został Józek uka-
rany sprawiedliwie. Dobry człowiek ma uwagę na to i sam uzna za sprawiedliwe, jeżeli 
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zasłużył i został karany – zły zaś nie uznaje nigdy prawa ludzi Boga, a jak go ukarze kto, 
to się mści za to. 

Tak zrobił Józek! Ledwo wrócił do domu zagniewany, zabrał zapałki z siarką do kieszeni, 
wyszedł z domu i podpalił chałupę ojca. Bóg strzegł, że się nikt z rodziny nie spalił. 

Wzięli znowu Józka żandarmy do aresztu do Rozwadowa, a stąd do kryminału aż do 
Wiśnicza. W Dąbrowej było potem cicho, ojciec żony Józka sprowadził się do jego chałupy 
i pracował na wnuki, a pomału zwoził drzewo na chałupę swoją, bo wiedział, że jak Józek 
wróci, to gotów go wyścigać, a może i ubić gdzie na drodze.

Nieraz gadali ludzie ojcu Józka: „Na co wy stawiacie chałupę dla was, kiedy macie ciepło 
w Józka chałupie? On już nie wróci, gdzieby on wytrzymał 10 lat kryminału, okuty na obie 
nogi i ręce! A jeżeliby wrócił, to się zmieni bo ma dosyć czasu na rozmyślanie i upamiętanie”.

Ale stary ojciec gadał:
„Nie zmieni on się, nie! Wszak 9 lat przeszło jak siedzi w kryminale, ma żonę i 2 dzieci 

i jakie takie gospodarstwo i krewnych, a nigdy ani nie piśnie, ani się spyta, czy my tu żyje-
my; kto tak robi, ten ma źle na sercu, ten ma złe myśli, ten ma zawziątek w duszy; bo kto 
sercem do kogo przytyka, to się rad o niego pyta, kto ma do kogo przywiązanie, to mu posyła 
pozdrowienie, wypytuje się o jego powodzenie, a jak trza, to napisze list, albo i sam pospie-
szy i z swojakami się nacieszy, albo i gorzko popłacze, podzieli się z ich rozpaczą – wszak 
między dobrymi są radość i łzy miłemi! A Józek żyje daleko od nas jak kamień w ziemi, jak 
dzik w lesie, ani jego dziecko go nie wymieni, ani nikt nowin o nim nie przyniesie – a ja 
stary często Boga proszę, aby mu tam dał wytrzymanie i upamiętanie”. 

A ludzie na to gadali: „No! Jak on też wróci taki sam, jak myślicie, to naprawdę będzie 
kiepsko u was i we wsi”.

Ale przecie są tam przy kryminale i księża co nauczają, i urzędnicy co na dobre napro-
wadzają, to tam i kamień się poruszy i skruszy.

Na to znowu stary ojciec rzekł:
Wy wiecie i powtarzacie sami, że naprawdę złego nie naprawi nawet kościół Boży, a zaś 

naprawdę dobrego nie zepsuje i kryminał, i dobry zostaje zawsze i wszędzie dobrym, a zły 
pozostanie znowu takim, bo na dobrego kij jeden wystarczy, a na złego cały las nie starczy. 
Ja mam już chałupę gotową, dzięki Bogu! a jak Józek dziś wróci, to mu się ustąpię i daruję 
mu wszystką stratę. 

I tak wyszło pół roku jeszcze, a Józek całe 10 lat wysiedział i wrócił do Rozwadowa 
w samą Niedzielę po Trzech Królach tego roku!

Przesiedział on cały dzień Boży między Żydami, chodził po mieście, a choć słyszał, jak 
dzwonili do kościoła, nie poszedł ani pomyślał o Bogu, jeno wypytywał się ludzi, czy żyje 
jego żona i ojciec. A gdy się o wszystkiem wywiedział, wrócił na szynk, pił, śpiewał i zawsze 
się odgrażał i wyklinał i zęby i pięście ostrzył, a nikt się nie domyślał na kogo. 

Aż był dobrze podpity, wtedy wołał:
Poczekaj! Jak ja jutro zajdę do domu, sprawie ja wam bal!
A chłopi go pytali:
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Komu wy się tak odgrażacie? Co wam kto złego zrobił kiedy was tu tak długo nie było? 
Wszak wy sami zawinili na tę karę i na kryminał! A Józek w gniewie wołał:

Zabiję babę i ojca na kawałki porąbię, chałupy obie spalę i pójdę znów do kryminału, 
albo niech mię i powieszą i będzie koniec.

A chłopi mu gadali:
Jakie życie, taki koniec; jaka robota, taka zapłata. Nas na wsi więcej, a ty jeden grzesz-

nik, a czy to już nie ma Boga na ciebie zbrodniarzu? Masz z Rozwadowa dobre pół mili 
do wsi, a czy ty wiesz co się za takie słowa spotkać może na prostej drodze? Odgrażasz się 
dzieciom, a cóż one ci zawiniły? Odkazujesz staremu ojcu, który żywił twoją żonę i dzieci; 
wystawił sobie nową chałupę i prosił Boga o twoją poprawę, dał twej żonie wyprawę, kawał 
ziemi i pieniądze na budynki i dotrzymał to wszystko do twego powrotu, a ty go chcesz za 
to spalić i może zabić? My cię stąd nie puścimy samego do wsi.

Na takie gadanie ucichł trochę Józek i mówił inaczej, ale myślał swoje. Na drugi dzień 
w sam dzień św. Pawła pustelnika wyszedł Józek z Rozwadowa; przechodzić musiał koło 
klasztoru Kapucynów, ale ani popatrzył na Ukrzyżowanego p. Jezusa, co wisiał nad drzwia-
mi koło wchodu do kościoła; potem przechodzić musiał koło cmentarza i zaczął się śmiać 
z krzyżów grobowych i minął, potem wszedł w las i tu napotkał figurę koło drogi Matki 
Boskiej, popatrzył się i zdało mu się, że się ręka Matki Bożej poruszała. Wtedy odezwał się 
do chłopów, co szli z nim:

O! ta drewniana figurka grozi mi coś!
A chłopi przestraszeni mówili mu:
Oj grzeszniku i bluźnierco! Coś cię wielkiego spotka! To my widzieli na własne oczy, jak 

ty ani głowy nie nachylił przed p. Jezusem w kościele, jak ty się wyśmiewał z umarłych, 
a teraz jeszcze kpisz sobie z tej figury! A kto wie, może cię ta Matka Boska ręką swoją żegnała 
albo i prosiła Boga, abyś nie zaginął na drodze i wrócił do domu i zobaczył twoje dziatki 
żonę i chałupę, boć to przecie każdemu miłe, jak wraca do swoich i na swoją zagrodę; boć 
to każdemu miłe nawet te śmiecia, co przed jego chałupą leżą, i miłe te drzewa i te płoty, co 
stoją koło chaty naszej. I tak rozmawiali ci chłopi prawie z płaczem i uszli jakie 10 kroków 
od figury, a Józek wyprostował się i gadał:

O! O! jacy mi nauczyciele, ja wam... w tem upadł na znak jak długi i umarł.
Chłopi przestraszeni poszli do Dąbrowy, przyprowadzili dużo ludzi na podziwienie, 

potem zabrali trupa na sanie, ojciec i żona Józka dali na trumnę i pochowali grzesznika, 
a Bóg sprawiedliwy osądził jego duszę i zapłacił, jak sobie zasłużyła. To się wszystko stało 
koło Rozwadowa dnia 10 stycznia 1871 r.

A wy co to czytacie, weźcie sobie ten przytrafunek straszny do serca i pamiętajcie, jak 
to Bóg karze pijaków, złodziejów, podpalaczów! Pamiętajcie, że macie po jednej duszy od 
Boga, a jak te jedną zgubicie, drugiej już nie dostaniecie na wieki.

Ks. Wojciech Michna



89

Walek Kot, borowy, potem pan polski

„Dzwonek”, t. XVII, nr 17 z 11 XII 1867 r., s. 257 – 261

Niedaleko Sandomierza w naszej Galicji, koło Wisły, stoi gromada polska Wola Kotowa 
między piaskami i lasami, a grunta ma bardzo dobre, nawet dobry pan dał gromadzie 
spory kawał lasu i wiele pastwiska. Ta gromada fundowała razem z dworem szkołę nową, 
a choć nie ma ani stu numerów we wsi, to gospodarze z ochotą szkołę postawili z młyna, 
który im pan podarował. 

Do tej szkoły poszedłem ja raz koło południa, aby pouczyć dzieci i przypatrzyć się nauce 
ich. Idąc drogą obaczyłem staruszka Krzycha Stępnia, który ma mieć do dziewięćdziesiąt lat 
teraz. Powitaliśmy się najprzód po bożemu, a potem gadaliśmy to o tem, to owem, aż ja pytam:

– A co Krzychu, pamiętacie wy dawne czasy jeszcze za królów polskich?
– A cobym nie pamiętał, ale pono był to już ostatni król, powiada Krzych.
– A czy pamiętacie ojca albo dziadka waszego? Pytałem dalej.
– Ojca zapamiętałem dobrze, rzecze Krzych, nawet byłem raz z nim aż za Warszawą 

z pszenicą na sprzedaż, ale dziadka nie pamiętam nic a nic. 
– No! Gadam mu, to wy pamiętacie tego króla, co dał Polskę zabrać Moskalowi i potem 

sam poszedł do Moskala i tam marnie skończył, a wasz ojciec to znowu zapamiętał daw-
niejszych królów, których Polacy nazywali Sasami, bo pochodzili z kraju niemieckiego, co 
się do dziś zowie Sasy. 

– A samą prawdę mówicie Jegomość, gadał Krzych stary, bo ojciec mój opowiadał nie 
raz, że jeden taki król Sas był tu w naszych lasach na polowaniu, a tu na tem miejscu nie 
było tylu chałup, co dziś – tam w lesie była leśniczówka gdzie siedział leśny króla, co go 
nazywali borowy królewski. 

– Ba! A jakimże to sposobem stanęła ta gromada, jeżeli tu nie było za ojca waszego 
chałup, jeno stała w lesie leśniczówka? a znowu jakże to było, że te lasy królów polskich 
przeszły dziś na dwory? pytałem.

Stary Krzych powiada:
– Jeżeli Jegomość pofatygujecie się trochę, to ja pokażę jeszcze dęba starego, na którym 

stoi napis taki: 
Roku pańskiego 1750 koło świętego Marcina polował tu król polski. 
– A prawda! Mówię ja, to był akuratnie król Sas i to August, trzeci król polski tego imienia.
– A czy tu na tym dębie nie stoi już nic więcej? pytał Krzych.
Obejrzałem dęba naokolusieńko i powiadam:
– Nie ma nic więcej – ale cóżby to miało być tak ciekawego?
– O! bardzo ciekawe, rzecze Krzych, bo tu była leśniczówka króla tego, a te lasy het 

naokoło należały do królów polskich, i to się nazywało puszcza sandomierska; tu nie było 
wsi jak teraz, jeno siedział tu sam leśniczy z ojca pradziada chłop, bo kto inny z panów nie 
chciałby tu siedzieć między takiemi piaskami i lasami, a nie było pono wtedy ani Rozwadowa 
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jak teraz jeno Sandomierz za Wisłą zaraz, ani nie było tej wsi, co się teraz zowie Kotowa 
Wola, jeno zabudowania tego borowego. 

– No! mówię ja, takie leśniczówki są wszędzie po lasach, gdzie siedzą najczęściej borowi.
– Ba; ale żadnego borowego nie spotkało takie szczęście, jak tego Walka Kota, powiada Krzych.
– A cóż tam takiego miał ten Walek? pytam ja ciekawy.
– Jak król tu polował, powiada Krzych, to nastrzelali tyle lisów, zajęcy, jakichś byków, sarn, 

dzików, że król uradowany zawołał tego Walka Kota do siebie i powiada mu przy wszyst-
kich panach: no! Walku Kocie! Za wierność twego dziadka, ojca i za twoją wysługę dobra 
w tych lasach naszych, daruję ci tu przy tych panach ten las milę na długość i szerokość; 
ta leśniczówka będzie teraz twoim dworem, a od tego dworu te pola będą dla ciebie i dla 
twych dzieci na wieczne czasy. A ty Kocie nazywać się będziesz teraz Kotoski, a z chłopa 
robiemy cię szlachcicem i panem tego lasu i tego pola piaskowego, a wy panowie macie 
nazywać go pan Kotoski i zaraz na sejmie w Warszawie wpiszecie go na wieczne czasy do 
książki samych panów polskich. 

– A to doprawdy ciekawa rzecz, powiadam ja do Krzycha, że to i w tych stronach powy-
chodzili niektórzy chłopi na panów, a mało kto o tem wie; ale cóż się stało z tym Walkiem 
panem Kotoskim? Może się sponiewierał i zrobił się ladaco jaki, może potem puszył się 
i gardził drugimi chłopami? bo to jak jeno chłop nasz przypnie jakie jaśniaki na koszulę 
i obuje świecące buty i założy czapczynę miejską na głowę, to nie gadaj do niego i nie 
przystępuj bez kija. 

– Uchowaj Boże! Gada Krzych, ten Walek spanoszony zwołał zaraz z bliskich gromad dużo 
ludzi do siebie, podawał każdemu zagony i łąki, dawał im drzewo na chałupy i zaczęła się 
stawiać nowa gromada koło tej leśniczówki i tę nowa gromadę tu, gdzie Jegomość widzą, 
nazwał ten pan Walek Kotoski na pamiątkę, jak on się sam nazywał, od Kota, Wolą – Koto-
wą, i tak do dziś zowie się i pisze ta gromada nasza, która należy do parafii zaleszańskiej 
zaraz od samego początku. 

– To wy Krzychu, powiadam na to, musicie pamiętać, jak się ta gromada coraz więcej 
stawiała i te lasy wycinała i zagony sobie robiła i ogrody? a może zapamiętaliście tego Walka 
pana Kotoskiego, który tę wieś fundował, bo to temu nie ma więcej, jak sto lat?

– Nie Jegomość, tego dobrego Walka ja nie pamiętam, ale mi ojciec dużo o nim dobrego 
rozpowiadał, bo dostał także od niego grunt i ogród, który ja mam dziś, daj mu tam Panie 
za to wieczny odpoczynek! ale pamiętam tego pana Kraińskiego, który się ożenił z dziewką 
tego Walka Kotoskiego; potem znowu z dziewką tego pana Kraińskiego ożenił się jakiś pan 
Olszoski, a teraz ożenił się znowu z córką Olszoskiego nasz dobry pan i do niego patrzy ta 
Wola Kotowa. 

Obejrzałem jeszcze raz dęba, potem z Krzychem starym oglądałem całą gromadę i po-
wiadam mu:

– Widzicie Krzychu, że to kiedyś było inaczej, jak dziś na tej ziemi – jakoś i z chłopa wyszło 
się na coś dobrego przy pobożności, pracy i wierności. I ten Walek Kot ani pomyślał o tem, 
że mu Bóg da takie imię, że aż dyfunduje wieś swoją i zostawi po sobie pamiątkę dobrą, że 
jego dzieci zostaną panami, ale jego dziadka, ojca i jego samego wysługa wierna wyrobiła 
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mu u Boga tę łaskę, że go król polski zrobił w jednej chwili panem i szczęśliwym. Jakby był 
dziad, ojciec i on sam ladaco jakie, toby był zaginął marnie, jak niejeden nierozumny chłop 
– a jakby był zostawszy panem zmarnował te lasy i zastawił Żydom albo Niemcom jakim, 
toby tu dziś byli Żydzi albo Niemcy, a tak stało się dobrze i wy siedzicie każdy na ojcowiźnie, 
którą macie od dobrego Walka Kota borowego, co został panem i wam rękę podał do życia. 

A Krzych powiedział:
– Oby to chłopi mieli rozum i dawali dzieci na naukę, toby z ich dzieci był niejeden taki 

Walek Kotoski.
– To prawda Krzychu! Odpowiedziałem, poszedłem do szkółki: a to wam spisuję dla 

ciekawości, abyście wiedzieli co nieco i o naszych stronach. 

Strona tytułowa pisma „Dzwonek” z fragmentem tekstu ks. Michny
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Przemowa pana starosty przed ślubem na weselu 
(zabytek z polskich zwyczajów)

„Chata”, t. VI, nr 7 z 10 IX 1872 r., s. 99 – 101.

Odebraliśmy od przew. X. Wojciecha z Zaleszan, który często o pięknych rzeczach pisuje 
do „Chaty”, list, który tak opiewa:

„W naszych stronach natrafiłem na wesele, gdzie starosta weselny miał przemowę 
przed ślubem. Tę przemowę spisałem i posyłam do „Chaty”, aby ją podać ludowi; widać 
że to z tradycyi została ta przemowa w naszym kącie, a szkoda, aby zaginęła, dlatego ją 
wydrukujcie w Waszem piśmie:”

Kochani goście weselni i wy państwo młodzi
Przed ślubem sakramentalnym rozważyć się godzi:
Że dzisiaj wszyscy razem pójdziem do kościoła, 
Gdzie wobec nas Nowożeńce słowy Apostoła, 
Mają przed Boga ołtarzem składać sobie ślub, 
Którego nic nie rozerwie, tylko śmierć i grób.
Ważna to chwila! Dla was kochani rodzice;
Wszak dziś wyprawiacie z domu jedno wasze dziecię:
Waszego syna albo córkę, coście ich zrodzili
Którym wiele dobrego w domuście świadczyli.
Za waszą opiekę dla nich dziś wam dziękujemy!
A skoro wam jedno dziecko z domu zabierzemy,
Za to niech Bóg dopomoże chować inne dziatki,
By z nich wyszły dobrzy ludzie, dobre ojce, matki!
Ważna to chwila i dla was państwo młodzi!
Bo ona wam szczęście albo zgubę rodzi.
Odtąd cieszyć się lub płakać do śmierci będziecie
Jeźli z Bogiem lub bez Boga nadal żyć zechcecie.
Idziecie dziś od ojców jakby w świat daleki
Ręce wasze i dusze zwiąże ksiądz na wieki – 
Otóż dobrze rozważcie, co dzisiaj czynicie
Abyście nie żałowali potem całe życie,
Rozważcie przysięgę, obowiązki swoje:
Ty panie młody, jak masz miłować żonę twoję, 
Jak ją szanować, żyć z nią dobrze, w zgodzie; 
Bo gdzie zgoda i jedność, o to w takim rodzie
Kwitnie błogosławieństwo, kwitnie i raj nieba, 
Przebywa spokój, szczęście i dostatek chleba!
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Co ty zbierzesz do domu, niech tem rządzi żona, 
A róbcie wszystko uczciwie jak ty, tak i ona!
Ty zaś panno młoda! wiedz, że dobra żona
Jest dla męża szczęście, pomoc i obrona, 
Stoi mu za świat cały i złotą koronę!
Gdy kłótnica, przeklętnica jest mu solą w oku, 
Jest mu szkodą, – niewygodą, jest mu kolką w boku.
Kiepska z niej gospodyni, kiepska matka dzieci; 
W domu nic nie przybywa, ale się rozleci. –
Oboje macie żyć trzeźwi i zapobiegliwi, 
Dla wszystkich miłosierni zgodni i cierpliwi!
Jeźliście więc sobie wszystko rozważyli,
Jeżeli taka wola boska, byście się złączyli,
Byście w naszej gminie żyli razem z nami,
Zostali nam wszystkim miłymi kumami:
To już moi mili więcej wam nie trzeba
Jak podnieść oczy i serce do nieba:
By wam Bóg błogosławił ile rosy w niebie,
Ile włosów na głowie, ile ziarnek w chlebie –
By wam błogosławił w sadzie i na roli
W domu poza domem, w oborze, stodole, 
By was nie wypuszczał ze swojej opieki.
Tak we dnie, jak w nocy, w życiu i na wieki!
By Matka Najświętsza uprosiła Syna,
Aby z aniołami był wam dziś gościną; 
A jak w Kanie galilejskiej zrobił wino z wody
By tak rozweselił i te wasze gody!
Tego wam życzą wszyscy weselni!
A teraz państwo młodzi! proście o błogosławieństwo!
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Elżbieta Wiącek

Całe życie dla Polski.
Walka o niepodległość ojczyzny  

i działalność społeczna 
Wojciecha Wiącka 

– senatora w sukmanie

W witrynie edukacyjnej Senatu pod hasłem „Wojciech Wiącek 1869-1944” czytamy: rolnik; 
wójt w Machowie k. Tarnobrzega; właściciel sklepu w Dębie; publicysta i wydawca; propagator 
oświaty rolniczej, spółdzielczości i walki z alkoholizmem; przed I wojną światową przemycał 
nielegalne wydawnictwa do zaboru rosyjskiego; w 1915 na terenie Czech, Austrii, Niemiec 
i Danii prowadził tajną agitację na rzecz niepodległości Polski; w latach 1916-1918 pracował 
w nielegalnym biurze werbunkowym do Legionów w Sandomierzu.

Działalność parlamentarna
 

Od 1907 poseł do austriackiej Rady Państwa.
Senator w latach 1926–1927133.

Machowski chłop, działacz, wójt, poseł, senator, publicysta walczący o wolność, mądrość 
i trzeźwość narodu – jak pisze jego pierwszy biograf Henryk Jacek – w najcięższych wa-
runkach życiowych napisał 21 dziełek i wydał, z których kilka zostało skonfiskowanych 
przez b. zabór austriacki. Z pracy jego czerpano siłę i nadzieję w odzyskanie niepodległości 
Ojczyzny. Wojskową pieśń „Hej Bracia Polscy powstańcie co żywo” śpiewało wojsko polskie 
w ostatniej wojnie bolszewickiej i krzepiło ducha134. 

133 https://senat.edu.pl/historia/senat-rp-w-latach-1922-1939/senatorowie-ii-rp/senator/wojciech-wiacek, data wejścia: 
2.03.2022. 

134 Jacek-Jackiewicz. Wojciech Wiącek chłop-literat i działacz ludowy, aneks do Sodomy Gomory, wyd. 4.



95

Nota biograficzna nie wyczerpuje wszystkich ról 
społecznych w jakie wcielał się Wojciech Wiącek, 
przejawiający niespożytą wręcz aktywność z zakresie 
działalności organizatorskiej. Dzięki jego inicjatywie 
i staraniom w miejscowościach powiatu tarnobrze-
skiego powstawały czytelnie, kółka rolnicze, spółdziel-
nie mleczarskie i piekarskie, kasy oszczędnościowe, 
towarzystwa handlowo-przemysłowe, sklepy towa-
rów mieszanych. Pragmatyzm łączył z pionierstwem 
i nonkonformizmem. W swoim gospodarstwie jako 
pierwszy w powiecie założył hodowlę czerwonego 
bydła polskiego, kur zielononóżek i kaczek pekińskich 
oraz jako pierwszy we wsi sadził drzewa owocowe 
i buraki cukrowe, narażając się na przykre komen-
tarze sceptycznych sąsiadów135. Nie był prorokiem 
wśród swoich – zbyt wielkiego poszanowania na wsi 
nie znalazł136. Praktycyzm łączył z wizjonerstwem: jako animator i reżyser widowisk pa-
rateatralnych zorganizował uroczystość nad Wisłą, podczas której z galaru puszczono 300 
wianków, zainscenizowano utonięcie Wandy i zabicie dziesięciometrowego smoka przy 
blasku ogni sztucznych i dźwiękach muzyki oraz śpiewie miejscowego chóru137.

Zdjęcie mojego pradziadka w pozłacanych ramkach za szkłem wiszące w pokoju dziad-
ków towarzyszyło mi od dzieciństwa. Moją uwagę przyciągały wówczas jego sumiaste 
wąsy i przenikliwe spojrzenie. We wspomnieniach mojego dziadka Władysława Wiącka 
jego ojciec jawił się przede wszystkim jako człowiek wrażliwy na los innych, zwłaszcza 
najuboższych. Poselską lub senatorską dietę rzadko dowiózł do domu w całości. Kiedy 
wracał pociągiem, na każdej stacji dostrzegał ludzi w potrzebie. Zdarzało się często, że 
oddał biednemu koszulę i wracał tylko w czamarze. Korzyści materialnych z działalności 
politycznej nie odniósł żadnych. Dzieciom pozostawił to, co sam odziedziczył po rodzicach. 
Dowiedziałam się też, że prawie zawsze czytał przy jedzeniu, starając się wykorzystać każdą 
wolną chwilę, by dowiedzieć się czegoś więcej o świecie. Kiedy przy obiedzie dezaprobatę 
rodziny budziło, że nie mogłam oderwać się od ulubionej książki, dziadek mnie bronił: 
Dajcie jej spokój. Mój tato też tak robił.

Jaka była jego droga do zmagań o wolną Polskę? Co ukształtowało jego postawę i wpły-
nęło na życiowe wybory, a zarazem na ludzi, wśród których żył?

Na kartach księgi znajdującej się w archiwum parafialnym w Miechocinie widnieje infor-
macja, że Wojciech Wiącek urodził się 28 listopada 1869 roku w Machowie138. Wówczas była 
to niewielka wioska w powiecie tarnobrzeskim, wchodząca w skład parafii miechocińskiej 

135 W. Wiącek, Jak zostałem plantatorem buraków cukrowych, Tarnobrzeg 1926.
136 D. Kozioł, Gdyby nie Wiącek..., [w:] D. Kozioł, Ty nasz kochany Machowie, 2015,s. 129, 
137 Kronika miejscowa, „Głos Ziemi Sandomierskiej” 1901, nr 2, 4.
138 Liber Baptistorum pro villa Machow et Ocice, tom 3, (1842-1899), s.45a, Archiwum parafialne w Miechocinie.
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i położona nad Wisłą przy dawnej drodze z Tarnobrzega do Baranowa Sandomierskiego. 
W 1972 roku Machów „zniknął” z powierzchni ziemi, ustępując miejsca pod działalność 
Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki. Obecnie na miejscu rodzinnej wsi Wiącka roz-
pościerają się wody sztucznego zbiornika wodnego – Jeziora Tarnobrzeskiego, powstałego 
na zasypanym wyrobisku kopalnianym.

Arkadyjska Galicia felixi – mityczna Cekania  
czy peryferia Europy – Galicia miserabilis?

Wskutek pierwszego rozbioru Polski dokonanego w 1772 roku, przyszła rodzinna wieś 
Wiącka znalazła się w granicach zaboru austriackiego, którego terytorium potocznie zwa-
no Galicją. Pełna nazwa austriackiego kraju koronnego istniejącego w latach 1772-1918 
brzmiała Królestwo Galicji i Lodomerii139. Narzucona przez zaborcę nazwa była znacząco 
wymowna. Oba człony pochodzą od zlatynizowanych nazw średniowiecznych stolic ksią-
żęcych: Galiciae – od Halicza, zaś Lodomerie – od Włodzimierza Wołyńskiego140. Obszar 
ruskiego księstwa halicko-włodzimierskiego był kontrolowany przez władców węgierskich 
od pierwszej połowy IX do połowy XIV wieku141. Cesarze austriaccy, zawłaszczając po kil-
ku wiekach tę część Rzeczypospolitej, usiłowali więc – jako nosiciele korony węgierskiej 
– przywdziewać szaty „naprawiaczy historii”. Przypisanie powyższej nazwy zagrabionym 
podczas zaborów południowo-wschodnich ziemiom dawnej I Rzeczypospolitej(znajdują-
cym się obecnie w Polsce i Ukrainie) miało więc uzasadnić rzekome prawa Habsburgów do 
tych obszarów. Ta największa z cesarskich prowincji, przed wybuchem I wojny światowej 
liczyła prawie 10 mln mieszkańców. 

Słowo „Galicja” wywołuje dziś mieszane uczucia, często wzbudza zupełnie odmien-
ne skojarzenia. Z jednej strony termin ten – w zmitologizowanej wersji Galicia Felix 
– wzbudza poczucie tęsknoty: przywołuje na myśl utraconą Arkadię – bezpieczny, 
uporządkowany świat, atmosferę otwartości, dobrobytu i stabilności oraz ponadnaro-
dową, wielokulturową mozaikę ludności, która pokojowo koegzystowała142. W czasach 
PRL-u dawna Galicja była postrzegana jako antykomunistyczna, antysowiecką utopia 
– synonim autonomii, utracony świat wolności143. Jest to swoisty paradoks, zważywszy 

139 Ostateczna pełna nazwa to: Królestwo Galicji i Lodomerii oraz Wielkie Księstwo Krakowskie wraz Księstwem Oświęcimskim 
i Zatorskim.

140 Nazwa w łacińskiej formie – Rex Galiciae et Lodomeriae pojawia się po raz pierwszy w źródłach węgierskich w drugiej poło-
wie XII wieku.

141 Sto lat później, za sprawą Kazimierza Wielkiego, dawna Ruś Czerwona przypadła Polsce.
142 Dla rewitalizacji mitu Galicji duże znaczenie miał esej Milana Kundery z 1984 roku Zachód porwany albo tragedia Europy 

Środkowej.
143 Wypowiedź uczestnika debaty publicznej Świadomość narodowa w monarchii austro-węgierskiej i jej współczesne konteksty 

(aspekty historyczne oraz współczesne geopolityczne). Była to druga debata publiczna realizowana w ramach projektu „Sztu-
ka współczesna narodów dawnej monarchii austro-węgierskiej”. Miała miejsce 18 października 2012 roku w Małopolskim 
Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.
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na to, że istnienie i funkcjonowanie Galicji było częścią polityki rozbiorowej. Niezależnie 
jednak od historycznych faktów, w prozie polskiej po roku 1956 Galicja stała się tematem 
jako przedmiot świadomie tworzonego mitu144. Cechy historycznej Galicji tracą swą wy-
razistość i ostrość, z ich fragmentów powstaje mityczna Cekania (nazwa pochodząca od 
przymiotnika „cesarsko-królewski”, pod którą kryje się monarchia austro-węgierska)145. 
Chociaż Galicja Habsburgów była najdalej na północny wschód wysuniętą prowincją 
monarchii austro-węgierskiej, w powstałym wokół niej micie Galicja jest postrzegana 
nie jako „koniec Europy”, ale raczej jako centrum rozległej i otwartej przestrzeni wielo-
narodowej oraz w pełni europejskiej egzystencji146.

Z drugiej strony w licznych opisach Galicji, wychodzących spod piór niemieckich po-
dróżników, we wspomnieniach austriackich funkcjonariuszy i w relacjach prasowych 
do połowy XIX wieku, przeważał ton krytyczny: kraj malowniczy, lecz ubogi, niezbyt 
wydajny pod względem podatkowym, a nawet dziki, zamieszkany przez ludność niechęt-
nie ustosunkowaną do obcych. Odnosząc się do ich świadectw, Martin Pollack, austriacki 
eseista i publicysta, autor książek o Galicji147, stwierdza, że Daleko jej było do obrazu 
ludzi różnych kultur zgodnie żyjących razem, gdzie ksiądz z rabinem chodzą wspólnie 

144 Są to utwory takich pisarzy, jak: Andrzej Kuśniewicz, Julian Stryjkowski, Leopold Buczkowski, Włodzimierz Odojewski.
145 Nazwa ta pojawia się w powieści Człowiek bez właściwości Roberta Musila pisanej w latach 1921-1942. Ulrich, główny bo-

hater i tytułowy „człowiek bez właściwości” zostaje sekretarzem Akcji Równoległej, ruchu mającego skupić wokół jednej 
idei Cekańczyków i tym samym uczcić obchody siedemdziesięciolecia wstąpienia na tron Franciszka Józefa. Akcja książki 
toczy się wokół komicznych prób znalezienia owej jednoczącej idei. Musil koncentruje się na problemach samoistności 
współczesnego człowieka, jego właściwościach – czy też ich braku – oraz na „duchu” Europy.

146 R. Hołda, „Dobry władca”. Studium antropologiczne o Franciszku Józefie, Katowice 2008, s. 96.
147 M. Pollack jest m.in. autorem książek Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji 

Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma (Olsztyn 2000, Wołowiec 2007) oraz Cesarz Ameryki (2011) 
– o emigracji z Galicji do USA.

Całe życie dla Polski. Walka o niepodległość ojczyzny i działalność społeczna Wojciecha Wiącka... 

Mapa Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim, Księstwem Oświęcimskim i Zatorskim; 
z zaznaczeniem linii kolejowych sprzed roku 1897
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przez rynek148. Odnosząc się do silnie zmitologizowanego obrazu Galicji w świadomości 
współczesnych Austriaków, Pollock dodaje:

Co ciekawe, w czasie jej istnienia ten mit miał charakter pejoratywny – kojarzył się 
z brudem, smrodem, oszustwem. Było mnóstwo negatywnych powiedzonek odnoszących 
się do Galicji: „nędza galicyjska”, „galicyjskie stosunki” symbolizujące przekupstwo i sa-
mowolę władz, „hrabia galicyjski”, czyli samozwaniec. Dla austriackich urzędników było 
to miejsce zesłania, najgorsze, co mogło się przytrafić. Oznaczało bycie daleko od świata, 
mimo że Lwów to była w tym czasie metropolia149.

Galicyjska szlachta też nie cieszyła się w Wiedniu dobrą opinią: uciskała swych włościan 
ponad miarę uznawaną w innych krajach cesarstwa150, co pogłębiało biedę galicyjskiego 
chłopstwa. Autor przysłowiowego określenia „galicyjska nędza” Stanisław Szczepanowski, 
w swojej pracy z 1888 Nędza w Galicji w cyfrach (...), w wymownych danych liczbowych 
egzemplifikował dotkliwą biedę mieszkańców północnej prowincji austriackiej151. Z ubó-
stwem szło w parze zacofanie cywilizacyjne, powszechny analfabetyzm i wiara w przesądy. 
Ludność galicyjskiej wsi nie miała zaufania do lekarzy i w przypadku choroby zwracała 
się tylko i wyłącznie do znachorów. W rezultacie, przeciętna długość życia wahała się 
w granicach 27 lat dla mężczyzn i 28-29 dla kobiet152. Marginalne położenie, rozdrob-
nione rolnictwo i prawie całkowity brak przemysłu spowodowały, że złośliwi nazywali 
tę prowincję „Golicją i Głodomerią”153. Podobne relacje znajdujemy w Historii chłopów 
polskich Aleksandra Świętochowskiego, który stwierdza, że domy galicyjskich chłopów 
były bardzo zaniedbane i brudne, rolę podłogi zazwyczaj spełniało ubite klepisko, a dym 
z paleniska w izbie wydostawał się przez okna, gdyż większość wiejskich chat jeszcze 
w połowie XIX wieku nie posiadała kominów. Nagminny na wsiach był też brak studni 
– wodę najczęściej czerpano z błotnistych sadzawek, w których zazwyczaj także prano 
ubrania i pojono zwierzęta154.

Czy zatem prowincja dawnego cesarstwa była zacofanym gospodarczo, biednym ob-
szarem zamieszkanym przez ludzi żyjących w ogólnej apatii, bez wiary w skuteczność 
życia publicznego i niechętnych do zbiorowych działań155 czy – przeciwnie – miejscem 
dostatniego, szczęśliwego współistnienia bez narodowych i społecznych konfliktów? 
Odp*owiedzi na to pytanie dostarczą fakty z życia Wojciecha Wiącka oraz fragmenty 
z jego utworów. 

148 A. Wójcińska, Globalizacja to nie nasz wynalazek, „Dialog-Pheniben” 2012, nr 5, s. 88.
149 Tamże.
150 S. Grodziski, Franciszek Józef I, Wrocław 2006, s. 116.
151 S. Szczepanowski, Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, wyd. 2, Lwów 1888.
152 S. Szczepanowski, dz. cyt., s. 89. Dla porównania – w Czechach mężczyźni osiągali wiek 33 lat, a kobiety nawet 37 lat. 
153 P. Czuma, L. Mazan, Austriackie gadanie, czyli encyklopedia galicyjska, Kraków 1998, s. 143-145.
154 A. Świętochowski w książce pt. Historia chłopów polskich, wyd. 2, Poznań (brak roku wydania), s. 434.
155 Taki stan rzeczy opisuje Aleksander Świętochowski w książce pt. Historia chłopów polskich, s. 434.
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Powiat tarnobrzeski u schyłku XIX wieku  
i młodzieńcze lata

Polska – ojczyzna moja kochana, 
od lat dziecinnych żyła w mem sercu i myśli.

     Wojciech Wiącek

Wojciech Wiącek przyszedł na świat jako najstarsze dziecko, a zarazem jedyny syn Wa-
lentego Wiącka i jego żony Magdaleny z Jacków. Małżonkowie mieli jeszcze osiem córek, 
spośród których cztery pierwsze zmarły. Rodzice Wojciecha pochodzili z rodzin kmiecych, 
a ich gospodarstwo składało się z 8 morgów ziemi (1 morga = 35 arów)156. Chociaż zmagali 
się z niedostatkiem, walcząc o codzienny kawałek chleba, przykładali bardzo dużą uwagę do 
dobrego wychowania swoich dzieci w duchu głębokiej wiary chrześcijańskiej i patriotyzmu157.

W 1878 roku rodzice posłali ośmioletniego Wojtka do tzw. szkółki zimowej, założonej w 1860 
z inicjatywy machowskich gospodarzy. Nazwa szkółki wynikała z jej sezonowości – nauka 
odbywała się od 2 listopada do 23 kwietnia, w okresie wolnym od prac polowych. Czas jej 
funkcjonowania wiązał się z sytuacją bytową galicyjskich rodzin. Jak wspomina Jan Słomka 
– chłopski działacz społeczny i gospodarczy w Galicji – wiejskie dzieci już od najmłodszych 
lat były obarczone licznymi obowiązkami, począwszy od lżejszych prac domowych po wypas 
bydła i pierwsze prace polowe158. W wielu przypadkach zdarzało się, że nadmiar obowiąz-
ków nie pozwalał dzieciom na podjęcie nauki szkolnej nawet na poziomie elementarnym. 

Po ukończeniu piątej klasy uczniowie z Machowa zdawali egzamin, który przeprowadzano 
w obecności proboszcza, wójta, radnych, rodziców i mieszkańców wsi. Zebrani szczegółowo 
przepytywali uczniów ze wszystkich przedmiotów159. Po zdanym egzaminie Wojtek bardzo 
chciał kontynuować naukę, ale niestety trudna sytuacja materialna nie pozwalała rodzicom na 
posłanie syna do szkoły w mieście. Już jako trzynastolatek musiał podjąć pracę zarobkową, naj-
pierw w miejscowym dworze – w majątku Żyda Mojżesza Hausera. Wiosną 1884 po ustąpieniu 
powodzi (wylew Wisły) pracował przy odbudowie zniszczonych wałów przeciwpowodziowych. 
Mimo że zakończył etap publicznej edukacji, nastoletni Wojciech wykorzystywał każdą wol-
ną chwilę, by samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę, korzystając z księgozbioru miejscowego 
nauczyciela, Jakuba Sałka. Później swą bibliotekę udostępnił mu proboszcz miechocińskiej 
parafii, ksiądz kanonik Józef Sobczyński. Jak po wielu latach wspominał Wiącek:

Łaknąłem tej nauki i wiedzy, jak głodny chleba. I dopóty nie pożyczyłem książki nikomu, 
aż sam ją przeczytałem. Ile korzyści sam odniosłem, a ile mieszkańcy wsi z tej czytelni, 

156 W. Stępak, artykuł pt. Wojciech Wiącek (1869-1944) dołączony do wniosku radnego Rady Miasta Tarnobrzeg (autora) z dnia 
17.12.2018 dotyczący rozważenia możliwości ustanowienia roku 2019 w Tarnobrzegu „Rokiem Wojciecha Wiącka”, s. 3.

157 J. Henryk, Wojciech Wiącek: chłop działacz, Warszawa 1977, s. 14.
158 J. Słomka, Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do czasów dzisiejszych, wyd. 3, Warszawa 1983, s. 22.
159 W. Wiącek, Wiejska szkoła zimowa, [w:] Galicyjskie wspomnienia szkolne, Kraków 1955, s. 396.

Całe życie dla Polski. Walka o niepodległość ojczyzny i działalność społeczna Wojciecha Wiącka... 
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kto to zliczy? Książki zostały mi najlepszym przyjacielem i wybawicielem ze wszystkich 
nałogów, a ile wznieciły w miej duszy zapału, patriotyzmu, uświadomienia narodowego 
i moralnego, tego nie jestem w stanie opisać. (...) ta biesiada duchowa z duchami autorów 
nasyciła mnie i dała siły do zwalczania największego wroga wsi – ciemnoty, o której nikt 
z mieszkańców miast nie ma pojęcia160. 

Koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku okazał się dla rodziny Wiącków przełomowy i tra-
giczny. W roku 1887 zmarła matka, zaś dwa lata później – ojciec. Siedemnastoletni Wojciech 
stanął przed ogromnym wyzwaniem – musiał przejąć rolę głowy rodziny i opiekuna czterech 
młodszych sióstr oraz zupełnie sam zająć się prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa.

Jak walczyć o niepodległą Polskę?

Panowanie cesarza Franciszka Józefa I to czas, kiedy Habsburgowie powoli, ale nieubłagal-
nie schodzili z historycznej sceny. Mimo to pierwszy aktor tego spektaklu swoją niełatwą 
rolę grał znakomicie, ciesząc się wśród swoich poddanych autorytetem i popularnością. 
Dewiza przyjęta przez cesarza zaraz po wstąpieniu na tron (2 grudnia 1848 roku) brzmiała: 
VIRIBUS UNITIS (wspólnymi siłami). Realizował ją w praktyce – z uwagą wsłuchiwał się 
w głosy różnych stanów i podległych sobie narodów. Każdy poddany mógł zapisać się na 
audiencję do cesarza i przedłożyć mu swoją sprawę osobiście161. W ciągu całych swoich 
rządów władca wysłuchał ponad 100 tys. petentów. U ludzi z gminu tolerowany był strój 
ludowy, a kancelaria dworska pokrywała koszty ich biletów powrotnych (do Wiednia 
z Galicji często dla oszczędności udawano się piechotą)162.

W drugiej połowie XIX wieku wśród Polaków rodziła się koncepcja trializmu – rozwią-
zania sprawy polskiej przy wsparciu Austro-Węgier. Były to bowiem czasy, kiedy jedynie 
zaborca austriacki stwarzał narodowości polskiej znośne warunki do egzystencji. Liberalni 
polscy politycy widzieli szansę odrodzenia narodowego w Galicji. Wychodząc naprzeciw 
tym oczekiwaniom, Wiedeń przyznał Galicji sejm i autonomię163. W 1868 roku cesarz 
Franciszek Józef zatwierdził też uchwały sejmu galicyjskiego dotyczące polskiego języka 
wykładowego w szkołach ludowych i średnich. Rok później język polski został urzędowym 
w galicyjskich organach administracyjnych, policyjnych i sądowych, przeprowadzono też 
repolonizację krakowskich i lwowskich wyższych uczelni. Nie dziwi więc, że najczęściej 
cytowanym zdaniem z adresu sejmu galicyjskiego do cesarza było: „Przy Tobie, Najjaśniej-
szy Panie, stoimy i stać chcemy”164.

160 W. Wiącek, Z działalności człowieka zasłużonego, 1923, s. 5.
161 Cesarz wysłuchiwał ustnej prośby i albo pisał odręcznie decyzję, albo odkładał sprawę do dokładniejszego zapoznania się 

z nią. Zob. S. Grodziski, Franciszek Józef I, Wrocław 2006, s. 80.
162 Tamże, s. 112-113.
163 Obietnicę spełniono po klęsce Austrii w wojnie z Prusami w 1866 roku.
164 uchwalonego 10 grudnia 1866 roku
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Chociaż powiat tarnobrzeski, w którym mieszkał Wiącek, znajdował się na obszarze 
zaboru austriackiego, przyszły poseł stopniowo zdał sobie sprawę, że od upadku powstania 
w 1863 roku, na mieszkańców Małopolski oddziaływała również silna propaganda rosyjska, 
szczególnie silna – co ciekawe – w powiecie tarnobrzeskim. Dlaczego właśnie tam propa-
ganda moskalofilska trafiała na podatny grunt? We wspomnieniach z okresu konspiracji 
Wiącek zauważa, że znaczną część powiatu pokrywały olbrzymie lasy, z których drzewo 
spławiali do Bałtyku oryle zwani „flisakami”165:

(...) każdego roku około 4.000 orylów przez całe lato przebywało w dawnym zaborze 
rosyjskim , płynęli oni Sanem i Wisłą na tratwach (...). Z Gdańska wracali pieszo do 
domów, szli około 21 dni, nocowali w karczmach, a w miastach wykupowali u żołnierzy 
rosyjskich nowe płaszcze wojskowe, zwane „szynelami” (...), kupowali chleb tani, tytoń, 
herbatę, tabakę i t.p.166.

Podczas pobytu na obszarze Imperium Rosyjskiego carscy urzędnicy, policja, żołnierze 
i żandarmi w kontaktach z orylami z zaboru austriackiego chwalili cara oraz przekonywali 
ich, jak dobrze się żyje pod jego rządami. W konsekwencji, po powrocie do swoich wsi fli-
sacy przez całą zimę opowiadali „bajki” o Rosji, że tam niema kary śmierci, że w urzędach, 
sądach chłopi siedzą, a żydzi i szlachta stać musi, że chłopi mają dużo morgów ziemi, że płacą 
małe podatki i t. p.167. W ten sposób bezwiednie szerzyli moskalofilstwo w tarnobrzeskich 
wsiach. W rezultacie, jak twierdził ze wzburzeniem Wiącek: doszło już tak daleko, że nasi 
chłopi oświadczyli mi publicznie w roku 1899, że mnie „zrobią posłem”, jeżeli przestanę pisać 
i gadać na cara i Moskali!!....168. Na szczęście – jak zauważał – inteligencja, uświadomieni 
chłopi i robotnicy przeciwdziałali zawsze tej szkodliwej propagandzie.

Konspiracja na styku zaborów

Czytając książki, gazety i odezwy o prześladowaniach Polaków – unitów na Podlasiu 
i Chełmszczyźnie, Wiącek widział w Rosji najcięższego wroga i ciemiężcę Polski, mimo sło-
wiańskiego pochodzenia jej mieszkańców. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku mocno 
zaangażował się w działalność niepodległościową, widząc pilną potrzebę uświadamiania 
swoich rodaków i zapobiegania zaborczej propagandzie. Przemycał do zaboru rosyjskiego 
konspiracyjne wydawnictwa wzywające do walki o niepodległość, widząc pilną potrzebę 
uświadamiania swoich rodaków. Jak wspomina po latach: 

165 z niem. flösse: spław rzeczny, [przypis edytorski]
166 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej o wolność i niepodległość Polski: (w 20-tą rocznicę podjęcia walki orężnej w Pol-

sce), Kraków 1934, s. 7.
167 Tamże.
168 Tamże, s. 10.
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objąłem przeciw Rosji tajną robotę i propagandę w Królestwie, na Litwie i Rusi, a mia-
nowicie; przemycałem zakazane książki, gazety, broszury, kalendarze, odezwy, obrazki 
i medaliki. Wszystkie te rzeczy zwoziłem z Krakowa, a przez Wisłę przewoziłem w nocy 
,,krypą“169 do Sandomierza, do Zawichosta, skąd rozwożono je nocami do Ostrowca, do 
Kielc, do Sosnowca, Radomia i do Łodzi.(...) Przez „suchą granicę” za Sanem w lasach 
Chwałowic i Łążka, wozami, lub pieszo przenosiłem książki do Lublina. Czynności te 
wszystkie były największym grzechem i zbrodnią polityczną u Moskali i przyłapany 
byłbym zginął w więzieniu, lub na Syberji, bo te książki i gazety były rewolucyjne i naj-
ostrzejszą bronią przeciwko carowi, Rosji. Tak więc w dzień i w nocy żyłem w obliczu 
śmierci, a jednak chęć przysłużenia się polskiej sprawie i ustawiczne dążenie do Wolności 
Polski dodawały mocy w tej pracy.

W kontraście do romantyczno-powstańczo-mesjanistycznej wizji zniewolonej Polski 
na terenie zaboru pruskiego i rosyjskiego, świat dawnej Galicji zdaje się tchnąć spokojem 
i typowo habsburskim powiewem racjonalizmu. Polityka władców austriackich nigdy nie 
była tak surowa, jak polityka uprawiana przez władze Rosji czy Prus170. Ludność Galicji, 
jak i całego cesarstwa, formalnie cieszyła się szerokimi swobodami obywatelskimi, na 
które składały się: równość wobec prawa, równouprawnienie narodów i języków, wolność 
wyznania, tolerancja religijna, swoboda kultu, wolność osobista, nietykalność mieszkania, 
tajemnica korespondencji, wolność słowa, wolność prasy, swoboda poruszania się, osiedlania, 
wyboru miejsca pracy, ochrona własności, prawo do ochrony przed sądem, swoboda sto-
warzyszeń, zgromadzeń, prawo petycji, jak również wolność nauki i nauczania. Autonomia 
przyznana Galicji stopniowo się rozszerzała, a wraz z nią polepszał się stosunek cesarskich 
urzędników do ich poddanych171. Po roku 1867 Galicji nadano najwięcej przywilejów w za-
kresie administracji i kultury spośród wszystkich pozostałych prowincji austriackiej części 
monarchii, i to właśnie z tym okresem wiąże się późniejszy mit Galicja felix.

We wspomnieniach Wiącka próżno jednak szukać zachwytów nad polityką na obszarze 
Cesarstwa. Wręcz przeciwnie – Niemców uważa za wrogów Polski i wyraźnie drażni go 
habsburska propaganda oraz uległość Polaków wobec jej strategii:

(...) miałem nie mało trosk i zmartwienia, bo i zaborczy rząd austrjacki, gnębiąc różnie 
Polaków, podtrzymywał wtedy ciemnotę we wsiach do tego stopnia, że chłopi chwalili 
cesarza, a najwięcej ci, którzy wysłużyli w wojsku, bo zawsze chełpili się i pysznili 
z tego, że są „cesarskiem i dziećmi” – były to dla mnie męczarnie okropne dla ducha 
i nadzieji zmartwychwstania Polski!172

169 krypa – tu: czółno wydrążone z pnia drzewa. [przypis edytorski]
170 L. Białasiewicz, Inna Europa: wspominając Galicję Habsburgów, [w:] Pasja ornitologa. Tworzenie mitu, Nowy Sącz 2011, s. 26-27.
171 Zmiany te nastąpiły w wyniku klęski Austrii w wojnie z Prusami w 1859 roku, a następnie zawarcia ugody (Ausgleich) 

z Węgrami w 1867 roku.
172 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej , dz. cyt., s. 11.
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W jaki sposób austriackiej administracji udało się osiągnąć swój cel pomimo faktu, że 
cesarz był przecież reprezentantem jednego z trzech państw zaborczych? Obszar imperium 
Habsburgów zamieszkiwali ludzie różnych narodowości, posługujący się różnymi językami 
i dialektami, wyznający różne religie. Działania aparatu propagandowego monarchii miały 
więc na celu zjednoczenie ludów wokół dynastii Habsburgów i osoby cesarza. W tej akcji 
istotną rolę odegrało rozpowszechnianie wizerunków Franciszka Józefa I. Jego portrety wi-
siały we wszystkich urzędach, biurach, szkołach, ratuszach, a nawet karczmach – były stałym 
elementem miejsc publicznych na terenie całej monarchii. Obecność cesarskich podobizn 
w polskich i ruskich szkołach na terenie Galicji była sankcjonowana przez ustawę. Były one 
traktowane jako podstawowe wyposażenie szkoły, na równi z pomocami edukacyjnymi. 
Wiele książek szkolnych z tamtego okresu zawierały powiastki z życia cesarza, przedstawia-
jące go jako dobrego, niemal świętego władcę, oraz wklejki przedstawiające jego oblicze173. 
Wszechobecność tych wizerunków stanowiła ważny element politycznej strategii. Zaowo-
cowała powstaniem idealnego wyobrażenia Franciszka Józefa I – doskonałego monarchy, 
troskliwego gospodarza, ojca narodów. Świadczą o tym fakty. Chociaż początkowo relacje 
monarchy z ludnością Galicji nie emanowały znakami zaufania i entuzjazmu174, to w dalszych 
latach swojego panowania, w żadnej innej prowincji cesarz nie otrzymywał w czasie wizyt 
tak wielkiej liczby listów z prośbami o pomoc, wrzucanych mu przez okna wagonu pociągu 
lub karety175, co bez wątpienia świadczyło o wierze w jego dobroć. W 1908 roku na obchody 
60. rocznicy wstąpienia cesarza na tron wszystkie prowincje imperium przysłały do Wiednia 
dla udziału w uroczystym pochodzie grupy folklorystyczne w sile 30-40 osób każda. Grupa 
galicyjska jako jedyna wystąpiła przed cesarzem w liczbie 1500 ludzi i koni176.

Głębokie zaangażowanie Wojciecha Wiącka w działalność konspiracyjną spotkało się 
z dużym uznaniem polskich patriotów, o czym świadczy fakt zaproszenia go na uroczy-
stości sprowadzenia zwłok AdamaMickiewicza177 z Francji na Wawel, która odbyła się 
4 lipca 1890 roku w Krakowie178.Wiącek udał się do Krakowa wraz z 11 gospodarzami. Tak 
wspomina swój pobyt:

W Krakowie zobaczyłem wszystkie pamiątki narodowe: Wawel, Sukiennice, kościoły, 
pomniki i ukląkłem na Rynku w tem miejscu, na którem składał przysięgę Naczelnik 
Narodu Kościuszko i ucałowałem ten kamień pamiątkowy, jako świętą relikwię179.

173 Na podst.: R. Hołda, „Dobry władca”. Studium antropologiczne o Franciszku Józefie, Katowice 2008, s. 97.
174 Pierwsza wizyta inspekcyjna dwudziestojednoletniego władcy w Galicji odbyła się jesienią 1851 roku. W Małopolsce ekwi-

paż cesarski odwiedził m.in. Kraków, Wieliczkę, Bochnię, Brzesko, Pilzno i Tarnów. Mimo pokazowej gali, przyjęcie cesarza 
w Krakowie było chłodne i miało charakter formalno-urzędowy. W podobnym nastroju oziębłości ogólnospołecznej odbyła 
się następna wizyta w Galicji, w 1855 roku. S. Grodziski, dz. cyt., s. 81.

175 Briefe Kaiser Franz Josephsan Frau Katharina Schratt, red. J. de Bourgoing, Wien 1949, s. 229
176 M. Czuma, L. Mazan, dz. cyt., s. 224.
177 Adam Mickiewicz zmarł w Stambule 26 listopada 1855 r. Pochowano go 21 stycznia 1856 r. na tzw. polskim cmentarzu 

w Montmorency we Francji.
178 Zgodnie z relacją Wiącka przewodniczącym Komitetu ds. sprowadzenia zwłok pisarza był poseł dr Weigiel.
179 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej , dz. cyt., s. 11.
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Jaką zmieniał się status i rola Krakowa od utraty niepodległości przez Polskę? Chociaż w ob-
rębie mitu Galicji wizja Krakowa w czasie autonomii galicyjskiej jest idylliczna, to – odnosząc 
się do źródeł historycznych – nie ulega wątpliwości, iż likwidacja niewielkiej Rzeczpospolitej 
oraz włączenie Krakowa w listopadzie 1846 do Austrii wywołały głęboki i długotrwały kryzys 
w życiu dotychczas nieźle prosperującego miasta180. Wcześniej Wolne Miasto Kraków, powstałe 
w 1815 roku181, pełniło bowiem funkcję spadkobiercy wielkiego organizmu państwowego. 
Usytuowane między zaborem pruskim, rosyjskim i austriackim, miasto było ośrodkiem 
rozwoju handlu, przyciągającym Polaków z wszystkich trzech zaborów. Po wydarzeniach 
rewolucyjnych z 1846 roku, które doprowadziły do włączenia Krakowa do habsburskiej pro-
wincji, status miasta przekształconego w austriackie wojskowe miasto garnizonowe zmalał 
do rangi drugich skrzypiec po Lembergu/Lwowie, stolicy Galicji. Jak pisze historyk Jacek 
Purchla, jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku był to skarlały, lecz budzący się 
do życia ośrodek – swoisty rezerwat dawnej Polski zatrzymany w kadrze182.

Jedną z przyczyn rewitalizacji Krakowa w tamtym okresie było organizowanie w tym 
mieście narodowo-religijnych spektakli z okazji szeregu rocznic związanych z polską hi-
storią, a także z wybitnymi postaciami. Jak zauważa Bernadetta Wilk: Ustalił się pewnego 
rodzaju archeologiczny patriotyzm, polegający na uroczystym obchodzeniu rocznic narodo-
wych i celebrowaniu pogrzebów zasłużonych Polaków183.

Relacja Wojciecha Wiącka z przemarszu pogrzebowego orszaku znakomicie ilustruje 
rozmach tego patriotycznego spektaklu, światową rangę słynnego poety oraz rozległości 
terytorialnej polskiej diaspory:

Michał Koszut, chłop z Gdowa prowadził wielkie oddziały „Krakusów” na koniach, zaś 
Jan Głowacki, chłop z Wierzchosławic prowadził oddziały „Kosynierów”, Jan Czapik, wójt 
z Choczni prowadził delegacje ze wsi z wieńcami, które nieśli chłopi – było 1.000 wieńców 
z Polski i Litwy. Przed zwłokami Mickiewicza nieśli chłopi najpierw sierp a potem 44 liter 
uwiłych z kłosów zboża, to jest „Adamowi Mickiewiczowi, Lud z wszystkich Ziem Polski“. 
W pochodzie szli posłowie chłopi z grupy Ks. Stojałowskiego, pierwsi wybrani na posłów 
chłopi; Orzechowski, Stręk i Potoczek. Na ten pogrzeb poety – króla przybyli licznie Polacy 
z Królestwa, z Wielkopolski, ze Śląska, z Litwy, z Francji, z Anglji, z Niemiec, z Szwajcarji, 
z Włoch, z Rumunji, z Bułgarji, z Serbji i z Ameryki. Przybyli także na uroczystość, Czesi, 
Rusini, Rosjanie, słowem kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całego świata184.

180 J. Purchla, Matecznik polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992, s. 19.
181 Państwo to zostało utworzone na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego z południowego skrawka Księstwa War-

szawskiego. Było półdemokratyczną republiką konstytucyjną, której zasady funkcjonowania normował Kodeks Napoleona 
i własna konstytucja.

182 J. Purchla, Kraków Matejki, [w:] Wokół Matejki: materiały z konferencji „Matejko a malarstwo środkowoeuropejskie” zorganizo-
wanej w stulecie śmierci artysty, red. nauk. P. Krakowski, J. Purchla, Kraków 1994, s. 15.

183 B. Wilk, Sławne pogrzeby w XIX-wiecznym Krakowie”, 2006.
184 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej , dz. cyt., s. 11.
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Pocztówka wydana z okazji 60. rocznicy wstąpienia cesarza Franciszka Józefa/ Franza Josepha I na tron, 
popularyzująca rządy i osobę władcy / żródło: www.franz-josef.cz
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Liczny udział reprezentacji chłopskiej i jej głębokie zaangażowanie w celebrację uroczy-
stości dowodzi rodzenia się poczucia świadomości narodowej wśród członków tej warstwy 
społecznej. Chociaż pisarz epoki Michał Bałucki ironicznie stwierdzał, że Kraków został 
skazany na miasto grobów, na urnę pamiątek i popiołów, trzeba przyznać, że dzięki obcho-
dzeniu tych świąt na pół stulecia przed I wojną światową zaczął się tworzyć współczesny 
naród polski. Pomogły one również przekształcić miasto Kraków z austriackiego garnizonu 
w duchową stolicę Polski.

Chociaż Polacy mieszkający w Galicji mieli o wiele większą swobodę niż ich rodacy pod 
panowaniem dynastii Hohenzollernów czy Romanowów, to pewne okoliczności związane 
z uroczystościami w Krakowie świadczą o potrzebie kontroli patriotycznego żywiołu pol-
skiego ze strony austriackiego zaborcy. Podjęte represje wiążą się z osobą księdza Stanisła-
wa Stojałowskiego185, uznawanego za pierwszego działacza ludowego na terenach Galicji, 
który wykorzystując swoje zdolności organizacyjne i oratorskie, zyskiwał coraz większą 
popularność wśród włościan i z czasem stał się wpływową postacią galicyjskiego życia poli-
tycznego186. Jego działalność opierała się na obronie praw ludności wiejskiej, nagłaśnianiu 
potrzeby jej edukacji i uświadomieniu obywatelskim w duchu polskości. Ks. Stojałowski silnie 
akcentował polityczną i kulturalną odrębność Polski, mimo że znikła ona z mapy Europy 
podczas rozbiorów. Jego zdaniem o polskości decydowała wiara (katolicyzm), utrzymanie 

185 Stanisław Stojałowski (1845–1911) – duchowny katolicki i polityk. Wstąpił do zakonu jezuitów, gdzie otrzymał święcenia 
kapłańskie. W 1873 r. wyjechał do Belgii w celu pogłębienia studiów; tam zetknął się z chrześcijańskim ruchem społecz-
nym. W 1875 r. rozpoczął działalność wśród galicyjskich chłopów. Zdobył dużą popularność, organizując pielgrzymki, de-
monstracje, tworząc chłopskie kółka rolnicze, robotnicze związki zawodowe i wyborcze komitety chłopskie. Dwukrotnie 
aresztowany przed wyborami do parlamentu austriackiego. W 1896 r. założył Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe, które 
weszło w sojusz z socjaldemokracją i odniosło sukces w wyborach 1897 r. 

186 J. Pietrzak, Myśl społeczno-polityczna ks. Stanisława Stojałowskiego, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/66128/
PDF/11_Jan_Pietrzak.pdf , data wejścia: 2.04.2022.
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czystości języka, tradycji, zwyczajów i poczucia przynależności narodowej187. Uważał, że 
chłopi reprezentowali niezwykle ważną siłę społeczną, więc należało ich wyedukować, aby 
mogli skutecznie zasiadać w ciałach przedstawicielskich188. Linia polityczna pism Stojałow-
skiego jest uderzająco zbieżna z poglądami Wojciecha Wiącka, wyartykułowanymi w jego 
późniejszych publikacjach. Jego działalność ewidentnie wzbudzała niepokój austriackich 
władz, czego dowodzą wspomnienia Wiącka:

Ks. Stojałowski ogłosił w swojej gazetce „Wieńcu i Pszczółce”, że 4 lipca po uroczystości 
odbędzie się krajowy wiec ludowy, na to gazeta „Czas” organ Konserwatystów ogłosiła, że 
to nie będzie wiec, ale rozruchy chłopskie, więc jeszcze rano dnia 3 lipca policja austrjac-
ka uwięziła Ks. Stojałowskiego i osadziła Go w więzieniu. Rozgoryczenie było wielkie189.

Bitwy o Polskę  
– scenariusz i reżyseria: Wojciech Wiącek

Widziałem w myśli w obłokach wielkie i zwycięskie bitwy
Jagiełły, Sobieskiego, Czarnieckiego, Wiśniowieckiego (...)

       W. Wiącek

Aktywność niepodległościowa Wiącka nie ograniczała się do działalności politycznej, kon-
spiracyjnej, społecznej czy wydawniczej. W rodzinnym powiecie dał się również poznać 
jako utalentowany, znakomity inscenizator wielkich patriotycznych widowisk plenerowych 
organizowanych w Machowie i na błoniach dzikowskich pod Tarnobrzegiem. Chociaż 
Wiącek nie miał żadnego wykształcenia w dziedzinie teatru, był w dziedzinie inscenizacji 
samoukiem z wieloma latami praktyki. Zainspirowany lekturą powieści historycznych, 
zwłaszcza Henryka Sienkiewicza, już w dzieciństwie zbierał swoich rówieśników ze wsi 
i na nadwiślańskich łąkach odtwarzał z nimi zbrojne działania z historii Polski w hełmach 
z papieru i z wystruganą z drewna bronią. Jak sam wspominał w 1934, w 20. rocznicę 
podjęcia walki orężnej o Polskę:

Od najmłodszych lat urządzałem w śród małych chłopców zabawy wojskowe, ćwiczyłem 
ich w t. zw. „bitwach”, ażebyśmy byli do powstania gotowi jak będzie potrzeba, albowiem 
z opowiadań tak w domu, jak i szkole dowiadywałem się, że dawniej inne były czasy, była 
wolna Polska, wojsko polskie, były wielkie bitwy z Tatarami, Turkami, Szwedami i Moska-
lami, a później nastąpiła niewola. Pobliski zaś Sandomierz i jego ciężkie dzieje, dostarczały 

187 F. Kącki, Ksiądz Stanisław Stojałowski i jego działalność społeczno-polityczna, Lwów 1937, s. 36. 
188 S. Stojałowski, Co to chłop znaczy, „Wieniec” 1875, nr 9.
189 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej , dz. cyt., s. 11.
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zawsze treści do tych legendarnych prawie opowiadań. Oddziały chłopców wiejskich pro-
wadziłem nad brzeg Wisły i tam śpiewaliśmy pieśni narodowe, a kończyli pieśnią „Płynie 
Wisła płynie, po polskiej krainie, a dopóki płynie Polska nie zaginie”. Po drugiej stronie Wisły 
widzieliśmy żołnierzy rosyjskich, którzy na lewym brzegu pilnowali przejścia pomiędzy 
powiatami tarnobrzeskim a sandomierskim, na dawnej granicy rosyjsko-austrjackiej190. 

Pasja inscenizatora nie opuściła go w dorosłym życiu, mimo że borykał się z wieloma 
wyzwaniami dnia codziennego. W 1890 dwudziestoletni Wojciech Wiącek w wigilię św. Jana 
zainscenizował w swojej wsi obrzęd tzw. „sobótki” połączony z puszczaniem wianków 
na Wiśle. Było to pierwsze z tych ludowych „widowisk teatralnych”, które przyniosą mu 
później duży rozgłos.

Po powrocie z uroczystości pochówku Mickiewicza na Wawelu, zainspirowany ogro-
mem wrażeń i manifestacją patriotyzmu Polaków, Wojciech Wiącek podjął się inicjatywy 
organizacji inscenizacji historycznych bitew oraz innych okolicznościowych uroczystości 
związanych z obchodami ważnych wydarzeń z dziejów Polski. Ich celem było rozbudzenie 
świadomości narodowej wśród mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, a jednocześnie... 
zakamuflowana organizacja przyszłych powstańców i trening wojskowy:

Każdego roku urządzałem ćwiczenia pod rozmaitemi pozorami, jak: sobótki, wianki, 
uroczystość ku czci Jachowicza, Sienkiewicza, Mickiewicza i t. p., a potem już ,,bitwy“ na 
błoniach pod gołem niebem. ,,Bitwy“ te okazały się najbardziej praktycznemi i celowemi, 
bo jako żywe obrazy uczyły lud dziejów Polski i najlepiej trafiały do serc chłopskich 
– przypominały im dawne czasy, wolną Polskę i pogłębiały patrjotyzm u młodzieży. Na 
urządzane większe „bitwy” powstańcze, jak pod Grochowem, przybyła ludność z całej 
parafji z 13 wsi i z miasta Tarnobrzega, ale na „bitwę” pod Racławicami było ludu wiele 
z każdej sąsiedniej parafji, razem około 5.000 osób191.

Obok Wiącka organizatorami tych widowisk, przypominających najczęściej sukcesy 
polskiego oręża (np. pod Grunwaldem czy pod Wiedniem), byli: Wryk z Wielowsi, Słomka 
z Dzikowa i dr Surowiecki z Tarnobrzega192. W następnych latach Wiącek organizował też 
wieczornice literackie np. ku czci Adama Mickiewicza193. 

W okresie tym Wiącek zaczął również współpracę z popularnymi pismami ludowymi. 
Zamieszczał swoje artykuły w: „Wieńcu”, „Pszczółce” i „Ojczyźnie”. 

Działalność Wiącka niespodziewanie została przerwana kilka miesięcy później, kiedy to 3 
października 1890 roku otrzymał „kartę poborową” do cesarskiego wojska. Zgodnie z wezwa-
niem po zgłoszeniu się do Okręgowej Komisji Lekarskiej w Rzeszowie został on skierowany 

190 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej o wolność i niepodległość Polski: (w 20-tą rocznicę podjęcia walki orężnej w Pol-
sce), Kraków 1934, s. 7.

191 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej , dz. cyt., s. 12.
192 T. Zych, Wojciech Wiącek, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1998, nr 18,s. 49.
193 M. Rozwadowska, Program walki o niepodległość Polski Wojciecha Wiącka, „Krakowskie Studia Małopolskie” [2002], nr 6, s. 231.
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do austro-węgierskiego Garnizonu Wojskowego w Dębicy, gdzie przydzielony do 40 Pułku 
Piechoty (8 komp. 2 bat. 40pp) odbył 3-letnią służbę wojskową. Swoje przeżycia z tego okre-
su opisał w broszurce pt. Jakie wojsko, takie państwo. Pobyt w cesarskiej armii był dla 
dwudziestolatka silnym zderzeniem z jego idealistycznymi wyobrażeniami o żołnierskim 
etosie i gorzkim rozczarowaniem: (...) poznałem, że nie można nauczyć się w wojsku ani cnót 
rycerskich, ani szlachetności, jedynie tresowania z bronią i marszu, jak psy do polowania194.

Jego relacja ujawnia silnie zideologizowaną strategię postępowania z młodymi rekrutami: 

Przez dwa miesiące musimy się nauczyć na pamięć dokładnie przysięgi, historji 40 puł-
ku, wszystkie nazwiska przełożonych od kaprala aż do cesarza i po niemiecku „Hymn 
Ludu” (Gott erhalte). Nauczono nas, że mamy raz na zawsze wyrzec się wszystkiego 
i wszystkich, zapomnieć o całym świecie, a zawsze wiernie stać i walczyć za cesarza, 
kochać go i wszystkich przełożonych czcić i szanować195.

Wspominając wydawane żołnierzom polecenia, z humorem komentuje wpajany obowiązek 
„ślepego” posłuszeństwa przełożonychm i wypełniania ich rozkazów: (...) nawet jeżeli wam 
wasz przełożony rozkaz wyda, abyście strzelali do swojej matki, ojca, siostry a nawet księdza, 
nawet w siebie, to macie to zaraz uczynić bez namysłu „strzelić” i rozkaz wykonać, i kończono 
głupiem zdaniem „rozkaz jest rozkazem”196. Wiącek ujawnia absurdy tej „logiki”, pytając po-
rucznika: Jeżeli mój bezpośredni przełożony każe mi strzelać do p. porucznika, to mam także 
strzelić ? – a ten zaskoczony odpowiedział, że nie wolno do niego strzelić, bo kapral może być 
pijany lub może mieć do niego złość, albo może mieć rozum zepsuty197. Konwersacja z porucz-
nikiem odniosła skutek: Od tego czasu już nie słyszeliśmy słowa „rozkaz jest rozkazem” (...). 
Ale od tej chwili wzgardziłem i znienawidziłem wszystkich oficerów i całe wojsko austrjackie198.

Reminiscencje Wiącka z cesarskiej armii dowodzą jego krytycznego stosunku do spo-
łecznej rzeczywistości oraz faktu, że wojsko zajmowało w Galicji pozycję szczególną 
i uprzywilejowaną, a bycie żołnierzem było propagowane jako największy zaszczyt i honor: 
„Cywil” wobec żołnierza to jest taka „mizera potworna”, że panem świata to jest kapitan, po 
nim porucznik, później sierżant, kapral, „freiter”, prosty żołnierz, a po żołnierzu pies pana 
kapitana, a po psie onuczka199 kapitana, a po onuczce daleko dopiero cywil, czy to jest hrabia, 
ksiądz, urzędnik, mieszczanin, robotnik200.

Na kartach swoich pamiętników Wiącek przyznaje, że do ich napisania i publikacji skło-
niła go chęć przedstawienia jak wyglądało wojsko źle prowadzone, pragnienie wykazania, że 

194 W. Wiącek, Jakie wojsko takie państwo, Machów 1931, s. 34.
195 Tamże, s. 12, 14.
196 Tamże.
197 Tamże, s. 13.
198 Tamże, s. 14.
199 onuczka – zdrobnienie wyrazu „onuca” oznaczającego kawałek tkaniny używanego w dawnej Polsce zamiast skarpet. Zwy-

czaj używania onuc najdłużej w Polsce przetrwał w wojsku oraz w regionach wiejskich. https://sjp.pwn.pl/doroszewski/
onuczka;5466520.html , data wejścia: 12.03.2022.

200 W. Wiącek, Jakie wojsko takie państwo, dz. cyt. s. 14.
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sprawność bojowa żołnierzy zależy od wielu czynników moralnych, a nie tylko od mechanicznej 
umiejętności władania bronią. [podkreśl. E.W]201. Analizując przyczyny złej kondycji wojska 
austriackiego, wskazuje na: umieszczenie koszarów w miastach, co demoralizowało żołnierzy, 
zwłaszcza z uwagi na obecność lokali z alkoholem, brak przepisów i kontroli, analfabetyzm 
i alkoholizm kaprali wymuszających „subordynację” podwładnych głównie przez dotkliwe 
kary cielesne i upokorzenia. W takich uwarunkowaniach, wielonarodowa armia złożona 
z Niemców, Polaków, Włochów, Węgrów, Bośniaków, Żydów, Rumunów i Rusinów musiała 
okazać się nieudanym przedsięwzięciem – zbieraniną żołnierzy z 18 krajów zlepionych „gliną 
przymusową”202. Różnorodna etnicznie malowniczo ubrana, ale źle zarządzana przez patolo-
gicznych przełożonych armia nie potrafiła należycie spełnić swojej funkcji i w konsekwencji 
przyczyniła się do upadku Cesarstwa Austro-Węgier, co potwierdziły w niedalekiej przyszło-
ści znane wypadki dziejowe. Swoje obserwacje Wiącek kończy wnioskami i sugestiami, jak 
stworzyć świadomą celu armię narodową dla wspólnej obrony państwa: 

Wojsko powinno być tak prowadzone, aby w nim było więcej ochotników, niż przymu-
sowych. Wychowanie wojska powinno stać na takim stopniu doskonałości, aby każdy 
żołnierz w każdym wypadku wiedział, jak ma się samodzielnie zachować i jak postę-
pować. Ludność cywilna uważać się powinna za drugą armję rezerwową, a nie masę 
obojętną na losy kraju i sprawę wychowania wojskowego203.

Kierunek: Tadeusz Kościuszko

Po powrocie ze służby wojskowej Wiącek kontynuował organizację plenerowych wido-
wisk. Z okazji setnej rocznicy utraty niepodległości przez Polskę z myślą o przygotowaniu 
się do jej odzyskania w dniu 21 lipca 1895 roku zorganizował inscenizację historycznej 
bitwy pod Racławicami.

W tym samym roku – 1895 – podczas wiecu, który miał miejsce w Tarnobrzegu, Woj-
ciech Wiącek został wybrany sekretarzem Komitetu Powiatowego oraz członkiem Rady 
Powiatowej. Ze względu na znaczne doświadczenie wynikające z dotychczas podjętych 
i zrealizowanych inicjatyw, dodatkowo powierzono mu referat przemysłu i handlu204.

W uznaniu za swoją patriotyczną działalność, w 1897 roku, Wiącek wraz z małą grupą chło-
pów-ludowców z Galicji został zaproszony na Zjazd Polaków z 28 krajów w Szwajcarii. Zjazd 
ten odbył się z okazji uroczystej ceremonii złożenia serca Tadeusza Kościuszki w specjalnym 
mauzoleum wybudowanym na dziedzińcu Muzeum Polskiego w Rapperswillu. Placówka ta 
została założona w 1870 na miejscowym zamku jako Muzeum Narodowe Polskie z inicjaty-
wy polskiego konspiratora i działacza niepodległościowego Agatona Gillera przez hrabiego 

201 Tamże, s. 15.
202 Tamże, s. 40.
203 Tamże, s. 36.
204 E. Dąbrowski, Nadwiślańskie korzenie, Wrocław 1992, s. 39.
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Władysława Platera. Jej celem było zabezpieczenie polskich zabytków historycznych i propa-
gowania spraw polskich205. Dla Wiącka podróż ta miała szczególne znaczenie, gdyż od wczesnej 
młodości był zafascynowany przywódcą Insurekcji i należał do jego wyjątkowych wielbicieli. Co 
więcej – chodził ubrany tak jak Naczelnik – do końca swych dni (nawet kiedy został senatorem) 
nosił chłopską sukmanę i spinkę z wizerunkiem Naczelnika Tadeusza Kościuszki. 

Zwiedzanie muzeum wspomina z głębokim wzruszeniem:

Zaprowadzono nas do osobnych oddziałów, gdzie się znajdują pamiątki trzech najzacniej-
szych mężów polskich, bo do oddziału Kościuszki, Mickiewicza i Kopernika. (...) Najwięcej nas 
wzruszyła koszula kochanego Kościuszki, na której, na piersiowej części, były duże krople 
krwi. Krew ta wygląda tak świeżo, jakby koszula dziś była nią obryzgana. I przypomniało 
nam się, jak ów mąż święty wrócił z Ameryki krew przelewać za Polskę. Przypomniała nam 
się jego przysięga publicznie pod gołym niebem złożona, że dopóty miecza z rąk nie puści, 
dopóki Ojczyźnie wolności nie wróci. (...) Na drugi dzień zaprowadzono nas do kaplicy, 
gdzie złożone serce Kościuszki. Chcecie wiedzieć, Bracia, cośmy tam czuli? Ale tego wam 
nie możemy opisać, bo nie mamy na to wyrazów. Zrozumieć nas mogliby tylko kosynierzy 
z Głowackim, którzy to serce na rękach podnosili po zwycięstwie pod Racławicami206. 

Zapiski z podróży do Rapperswillu207 są nie tylko świadectwem głębokich patriotycznych 
wzruszeń. Są one również okazją do przybliżenia rodakom życia w Szwajcarii, która zrobiła 
na 28-letnim wówczas Wiącku ogromne wrażenie. Zachwycił go postęp gospodarczy, po-
wszechny dobrobyt i zamożność, sposób administracyjnego zarządzania państwem, wysoki 
poziom oświaty, pracowitość Szwajcarów, brak przestępczości, brak arystokracji i hierarchii 
w stosunkach społecznych, podejście do kwestii obronności. Zwrócił jego uwagę wysoki po-
ziom moralny szwajcarskiego społeczeństwa – brak przestępczości, dobre relacje rodzinne, 
emancypacja kobiet oraz ich mocna pozycja w rodzinie. Spostrzeżenia te dowodzą, że pa-
triotyzm Wiącka nie polegał na ślepym przywiązaniu do wszystkiego, co tradycyjnie polskie, 
włącznie z wadami narodowymi. Przeciwnie – jego patriotyzm zakładał wręcz konieczność 
zmiany mentalności i postępowania rodaków, do których pisał wprost:

Oj, Bracia, poprawmy się, bo wstyd i hańba! I jakże możemy zarzucać Stańczykom208, 
że rządy ich złe, kiedy my sami źle postępujemy?... Starajmy się, uczmy się gospodarzyć 
sprawiedliwie i dobrze w gminie, bo jakże w przyszłości Ojczyzną będziemy rządzić, 
kiedy gminą nie umiemy...209

205 Plater wyremontował zrujnowany trzynastowieczny zamek i wydzierżawił go na 99 lat. 
206 W. Wiącek, Z podróży do Rapperswillu. Wspomnienia z podróży zostały opublikowane w artykule opublikowanym w piśmie 

„Przyjaciel Ludu” w 1899 roku. Tekst znajduje się w antologii na stronach ......
207 Tamże. 
208 Nazwa tego ugrupowania politycznego powstałego w latach 60. XIX wieku wzięta została od pamfletu politycznego Teka 

Stańczyka (1869), opublikowanego na łamach „Przeglądu Polskiego”. 
209 Tamże. 
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Skąd brały się zarzuty ludowych polityków wobec tzw. stańczyków i dlaczego Wiącek 
(choćby po części) miał zrozumienie dla ich konserwatywnych poglądów? Członkowie 
tego ugrupowania politycznego w Galicji Zachodniej, wywodzący się głównie ziemiaństwa 
i wyższych urzędników (konserwatyści krakowscy), obarczali naród polski winą za utratę 
niepodległości, wytknęli mu rozliczne wady i skłonność do anarchii. Wedle stańczyków, naro-
dowi należało mówić więc całą o nich prawdę, choćby najbardziej gorzką, co można zauważyć 
również w pismach Wiącka. A różnice? Stańczycy upatrywali w powstaniach narodowych 
i konspiracji przyczynę największych klęsk półwiecza i wzywali do współpracy z zaborcą. 
Dowodzili, że monarchia pod rządami cesarza Franciszka Józefa stanowi pod względem 
ideowym kontynuację dawnego państwa polskiego i dlatego należy z nią współdziałać210. 
Z obawą patrzyli na też emancypację polityczną chłopstwa i robotników fabrycznych.

Zapewne dzięki nawiązanym w Szwajcarii kontaktom, w tym m.in. z byłym powstańcem 
styczniowym i współtwórcą polskiego ruchu ludowego Karolem Lewakowskim, Wiącek wraz 
z Jakubem Bojką weszli do składu Rady zarządzającej Muzeum Polskim w Rapperswillu211. 

Pobyt w Szwajcarii stał się dla Wiącka impulsem do dalszych działań w trosce o niepodległą 
ojczyznę. Z okazji 50-lecia zniesienia pańszczyzny przez cały rok brał udział w organizacjiwiel-
kiego widowiska historycznego „Bitwa pod Racławicami”, które zostało rozegrane 15 maja 1898 
na Błoniach Dzikowskich obok Tarnobrzega. Wybór miejsca był nieprzypadkowy – na tych 
samych błoniach odbywała się bowiem Konfederacja Dzikowska – związek zbrojny zawiązany 
5 listopada 1734 w Dzikowie pod Tarnobrzegiem na wezwanie króla elekta Stanisława Lesz-
czyńskiego212. Zdaniem Adama Wójcika, konfederacja dzikowska jest jedynym wydarzeniem, 
mającym miejsce w Tarnobrzegu, które przeszło do historii Polski, nie licząc Republiki Tarno-
brzeskiej. Należy ją również uznać za pierwszy zryw narodowy broniący wolności Polski213.

Pokaz rekonstrukcji zwycięskiej bitwy pod Racławicami rozegranej 4 kwietnia 1794 
roku przez Tadeusza Kościuszkę z wojskami rosyjskimi zgromadził około 25 tysięcy ludzi 
z trzech sąsiednich powiatów oraz licznych wykonawców. Jak relacjonował Wiącek:

(...) w „Bitwie” czynnie brało udział: 400 kosynierów, 400 ułanów i 200 strzelców pol-
skich. Rosyjskich wojsk było: 800 piechoty, 200 kozaków, 200 kanonierów i 12 armat. 
Skoro zobaczyli ludzie wojska polskie pięknie ubrane w stroje polskie, to serdecznie 
płakali, ja także byłem tak wzruszony, że płakałem, chociaż odgrywałem Kościuszkę. 
„Bitwa” udała się wspaniale, bez wypadku214. 

210 B. Szlachta, Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Kraków 2003, ss. 69–105.
211 J. Kowal, Karol Lewakowski (1836-1912), „Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego” 1964, nr 6, s. 404.
212 S. Truchim, Konfederacja dzikowska, Poznań 1921.
213 Konfederacja dzikowska była, jak podkreśla Wójcik, odpowiedzią polskiej szlachty na działania przyszłych zaborców, przede 

wszystkim zaś Rosji, zmierzających do coraz silniejszego osłabiania i podporządkowania sobie Rzeczypospolitej. Bezpośrednim 
powodem było przeprowadzenie w 1733 roku drugiej, bezprawnej elekcji, podczas której garstka przekupionych przedstawicieli 
szlachty, dokonała wyboru na króla Polski elektora saskiego Fryderyka Augusta II, syna Augusta II Mocnego. Tymczasem trzy 
tygodnie wcześniej 12 września na sejmie elekcyjnym, odbywającym się w Warszawie, jednogłośnie władcą został obwołany 
Stanisław Leszczyński. Relacja z prelekcji dr A. Wójcika w: M. Woynarowska, Konfederacja dzikowska – pierwszy zryw narodowy, 
https://sandomierz.gosc.pl/doc/5930689.Konfederacja-dzikowska-pierwszy-zryw-narodowy, data wejścia: 3.03.2022.

214 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt.s. 13.
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Jak zaświadczał organizator, wszyscy uczestnicy bitwy byli ubrani w stosowne mun-
dury. Twierdził także, że duch patriotyczny wśród chłopów grających kosynierów był tak 
wielki, że walka „na niby” zakończyła się prawdziwą ucieczką niby-Kozaków w obawie 
przed pobiciem. Jedna z anegdot głosi, że jakaś grupka statystów, nie widząc innej szansy 
ucieczki, przeprawiła się przez Wisłę za kordon215. 

Jubileuszowym uroczystościom towarzyszyło nabożeństwo w kościele oo. dominikanów 
w Dzikowie, przemowy, deklaracje i rozdanie tysiąca egzemplarzy Pana Tadeusza A. Mic-
kiewicza. Z okazji rocznicy zniesienia pańszczyzny Wiącek napisał również specjalną 
odezwę. Czytamy w niej m. in.: 

Aby zaś dać poznać, czym jesteśmy i co możemy na wolności, musimy wszyscy chłopi 
zacząć nowe życie... Na wiecach, zgromadzeniach, wszędzie objaśniać naród o tych 
obowiązkach, bo od nas zależy teraźniejszość i przyszłość kraju i potomstwa i narodu 
polskiego... W każdej wsi zakładać komitety. Wyrzucać karczmy... Nie marnować cza-
su... Zakładać sklepy, brać w swoje ręce kupiectwo. Nigdy o nic się nie bić, nie kłócić 
się, nie procesować. Zakładać sady, ogrody... Starać się o krajowe, dobre bydło, konie, 
trzodę, uprawiać rolę jak najlepiej, pracować dla dobra gmin, powiatów (...) Unikać 
pijaństwa, karcić wszystko złe, a zakładać dobre. Najwięcej dbać o dzieci, ich wycho-
wanie i oświatę. Rozważcie sobie, że okropna bieda przed nami, więc nie patrzmy na 
rząd, na pomoc od innych, ale sami weźmy się do pracy nad sobą...216

Dla Wojciecha Wiącka rok 1898 był przełomowy także z wielu innych względów. W swoich 
wspomnieniach uznaje on 1898 za najowocniejszy dla organizacji i całego narodu polskiego. 
Dlaczego? Po pierwsze: silnie rozrosła się tajna organizacja powstańców w powiecie. Po 
drugie na uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza217 na Krakowskim Przed-
mieściu – w setną rocznicę urodzin poety dnia 24 grudnia – do Warszawy przybyło około 
500 tysięcy Polaków218. Już samo postawienie pomnika, po wielu latach bezwzględnego 
zakazu carskich władz, było wielkim osiągnięciem. Umiejętnie wykorzystano zelżenie uci-
sku wraz ze wstąpieniem na tron Mikołaja II i zmianę na stanowisku generał-gubernatora 
warszawskiego, kiedy to namiestnikiem cara w Warszawie został rosyjski arystokrata, 
książę Aleksander Bagration-Imeretyński219. Motorem akcji budowy pomnika został Henryk 
Sienkiewicz, dzięki którego wysiłkom uzyskano zezwolenie na postawienie monumentu 
na placu publicznym w Warszawie oraz na zbieranie potrzebnego funduszu drogą składek220.

Ceremonia miała miejsce w formie znacznie skromniejszej niż planowana przez organi-
zatorów. Władze rosyjskie nakazały, aby uroczystość trwała jedynie kwadrans. Zakazano 

215 E. Chudziński, Wojciech Wiącek i jego testament, „Regiony” 1988, nr 1, s. 67.
216 Wiejscy działacze społeczni t.l. Życiorysy włościan, Warszawa 1931.
217 Neoklasycystyczny monument, dłuta Cypriana Godebskiego.
218 Liczbę tę podaję za relacją Wiącka, zob. W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt. s. 13.
219 L. M. Nowicka, Pomnik Adama Mickiewicza, https://histmag.org/Pomnik-Adama-Mickiewicza-3118 , data wejścia: 2.04. 2022.
220 Tamże. 
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Uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie 24 grudnia 1898 r. / źródło: www.polska-org.pl
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przemówień – z uwagi na nałożone restrykcje Sienkiewicz milczał, odegrano tylko utwór 
Stanisława Moniuszki. W wydarzeniu mogły wziąć udział jedynie osoby zaproszone 
z biletami wstępu221. Zgodnie z doniesieniami Wiącka, który uczestniczył w tej wielkiej 
ogólnonarodowej uroczystości samych urzędowych biletów wstępu przez żandarmerję 
cenzurowanych było 20.000. Co więcej, krótka uroczystość odbyła się w obecności policji 
i wojska. Znajdziemy tę informację również we wspomnieniach Wiącka:

Przez cały dzień wigilijny wszystkiemi ulicami Warszawy przechodziło rosyjskie woj-
sko w pogotowiu z armatami, a cały garnizon 36.000 żołnierzy w dzień 24 grudnia był 
w ruchu. Tajnej i jawnej policji było 20.000, bo się rząd rosyjski bał wybuchu powstania 
w ten dzień otwarcia pomnika222.

Mimo zmasowanego nadzoru ze strony Rosjan, 400 delegatów ze wszystkich zaborów 
Polski zebrało się tego wieczoru na tajnej wigilii, łamiąc się opłatkiem i dzieląc opowie-
ściami o prześladowaniach i niewoli223.

Zainspirowany warszawską uroczystością, w następnych latach Wiącek cyklicznie or-
ganizował wieczornice literackie ku czci Adama Mickiewicza224.

221 E. Strzelecki, Sprawa pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, [w:] Stanisław Tazbir (red.) Z dziejów książki i bibliotek w War-
szawie. Warszawa 1961, s. 438-439.

222 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt. s. 13.
223 Tamże.
224 M. Rozwadowska, Program walki o niepodległość Polski Wojciecha Wiącka, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2002, nr 6, s. 231.
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Razem przeciw zaborcom  
– ludowcy i narodowi demokraci

Widząc szansę przywrócenia niepodległości ukochanej ojczyźnie, swoją postawę patrio-
tyczną Wojciech Wiącek łączył z ugrupowaniami politycznymi, które w jego przekonaniu 
dawały największe szanse na osiągnięcie tego celu. Pierwsze kroki swojej kariery na obszarze 
polityki związał z ruchem ludowym, w którego politycznych narodzinach czynnie uczest-
niczył. W dniu 28 lipca 1895 roku brał udział w zjeździe delegatów okręgowych chłopskich 
komitetów wyborczych w Rzeszowie, w trakcie którego założono Stronnictwo Ludowe225, 
określane jako galicyjska partia chłopska. W czasie tego założycielskiego zjazdu Wiącek został 
wybrany na sekretarza Komitetu Powiatowego. W tym samym roku został wybrany do Rady 
Powiatu Tarnobrzeskiego. Rok później, w 1896 uczestniczył w kolejnym zjeździe ludowców 
w Tarnowie, podczas którego przystąpiono do prac nad programem stronnictwa ludowego226. 
Głównymi hasłami programowymi i celami Stronnictwa Ludowego227 były m. in.: odbudowa 
niepodległego państwa polskiego, w którym zostaną rozwiązane podstawowe problemy wsi, 
autonomia Galicji, demokratyzacja życia i wybory powszechne, równouprawnienie chło-
pów w życiu politycznym (dążenie do zapewnienia większej ich reprezentacji w instytucjach 
galicyjskich), zwiększenie możliwości awansu społecznego mieszkańców wsi, ułatwienie 
przejmowanie przez chłopów ziemi z majątków wielkiej własności228.

Podczas wyborów do Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, które odbyły się 27 stycznia 
1900 roku, Wiącek wszedł do licznej grupy członków Wydziału tej Rady. Pozostali działacze, 
którzy weszli w jej skład to m.in.: Jakub Bojko, Franciszek Krempa i Wawrzyniec Łuka229.

Partia Stronnictwo Ludowe pozostawała pod znacznym wpływem endecji. Nie powinien 
więc dziwić fakt, że w następnych latach Wojciech Wiącek związał się politycznie z obo-
zem narodowym. Jak do tego doszło? W1901 roku nawiązał współpracę z członkami tajnej 
organizacji – Związek Młodzieży Polskiej, skupiającej akademików z trzech zaborów230. 
Jej celem było samokształcenie młodzieży, szczególnie nauka języka polskiego i historii 
Polski231. Dzięki temu Wiącek wszedł w bliższe kontakty z działaczami grupy krakowskiej 
Ligi Narodowej. Była to tajna organizacja polityczna działająca w latach 1893-1928, będąca 
ośrodkiem dyspozycyjnym ruchu narodowo-demokratycznego. Liga w założeniach była 
organizacją elitarną (w szczytowym okresie funkcjonowania liczyła niewiele ponad 300 
członków), ale o jej znaczeniu świadczy fakt, że działała w trzech zaborach i na emigracji. 

225 K. Dunin-Wąsowicz, Dzieje Stronnictwa Ludowego w Galicji, Warszawa 1956, s.103. 
226 Archiwum Muzeum Literatury im Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu; dokumenty urzędowe i papiery dotyczące spraw 

osobistych i społecznych Wojciecha Wiącka, sygn. 347, k. 1. Podaję za: W. Stępak, Wojciech Wiącek (1869-1944), s. 7.
227 Od 27 lutego 1903 pod nazwą „Polskie Stronnictwo Ludowe”.
228 A. Wójcik, Ludowcy wśród innych ruchów politycznych na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Sojusznicy i przeciwnicy ruchu ludowego 

1895-1995, red. J. Jachymek, Lublin 1996, s. 15.
229 S. Giza, Władze naczelne stronnictw ludowych (1861-1965), „Rocznik Dziejów Ruchu Ludowego” 1965, nr 7, s. 402.
230 M. Rozwadowska, dz. cyt., s. 233.
231 T. W. Nowacki, Zwycięska walka młodzieży o szkołę polską 1901-1917. „Niepodległość i Pamięć” nr 26, Warszawa, 2007.
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Politycznie jej członkowie byli początkowo zróżnicowani, ale łączyło ich pragnienie 
emancypacji chłopów, robotników i kobiet, co podkreślało postępowość tego środowiska232. 

Konspiracyjną współpracę z tym środowiskiem Wiącek wspominał z entuzjazmem:

(...) z nimi praca była szybka, pewna, odważna, gorliwa i bardzo pożyteczna. Z Akade-
mikami zaczęła wschodzić nowa zorza, książki płynęły do Królestwa i Poznańskiego 
jak potop. Napisałem cztery książeczki dla chłopów polskich, które rząd austrjacki 
skonfiskował, ledwie 20.000 egzemplarzy pod tytułem „Kto jest Polakiem” uratowałem 
w nocy przed policją w Krakowie. Rok 1900, 1901, 1902 i 1903 zeszły na organizacji 
tajnej w Królestwie, jawnej w Małopolsce233.

W następstwie kontaktów z Ligą, w maju 1901 roku Wiącek wystąpił do C.K.234 Starostwa 
w Tarnobrzegu z wnioskiem o uzyskanie zgody na wydawanie czasopisma poświęconego 
sprawom gospodarczo-społeczno-politycznym i narodowym pod tytułem „Głos Ziemi San-
domierskiej”235. Pomoc w redagowaniu i wydawaniu tego dwutygodnika236 zaoferował mu 
polityk i publicysta Stanisław Kozicki, jeden z najbliższych współpracowników Romana 
Dmowskiego237. Dwutygodnik ukazywał się przez dwa lata (wyd. Tarnobrzeg, 1901-1902)238. 
Historycy zajmujący się badaniem dziejów ruchu narodowo-demokratycznego zgodnie 
uznają „Głos Ziemi Sandomierskiej” za bezpośredniego poprzednika tygodnika „Ojczyzna” 
– wydawanego we Lwowie począwszy od 1903 roku. Z chwilą powstania Stronnictwa De-
mokratyczno-Narodowegow Galicji pismo to stało się jego organem ludowym239.

Nawiązanie współpracy z Kozickim zaowocowało przyjęciem Wojciecha Wiącka przez 
Zygmunta Balickiego do Ligi Narodowej. Mimo że związał się politycznie z obozem naro-
dowym, nie zerwał jednak z ludowcami, współpracując nadal z dr. Antonim Surowieckim 
oraz ks. Stanisławem Stojałowskim, którego był gorącym zwolennikiem.

Kolejny przełom nastąpił w1905 roku pod wpływem zaskakującego przebiegu wojny 
między Imperium Rosyjskim a Cesarstwem Japońskim, zakończonej zwycięstwem japoń-
skiej armii240. Poniżający szereg klęsk armii rosyjskiej w ogromnym stopniu przyczynił się 

232 U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, Liga Narodowa – zarys dziejów, [w:] U. Kozłowska, T. Sikorski, A. Wątor, Dokumenty do 
historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego, Warszawa-Radzymin 2015, s. 13.

233 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt.s. 14.
234 C.K. – Cesarsko-Królewski.
235 Archiwum Muzeum Literatury im Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu; dokumenty urzędowe i papiery dotyczące spraw 

osobistych i społecznych Wojciecha Wiącka, sygn. 348, k. 6, Podaję za: W. Stępak, Wojciech Wiącek (1869-1944),dz. cyt. s. 7.
236 Wiącek był również jego wydawcą. 
237 Zob. S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887–1907) , wyd. „Myśl Polska”, Londyn 1964.
238 Łącznie ukazało się 26 numerów.
239 S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887–1907) , dz. cyt., s. 181.
240 Wojna toczyła się w okresie od 8 lutego 1904 do 5 września 1905 roku na Dalekim Wschodzie. Upokarzająca przegrana by-

ła wynikiem niewydolności rosyjskiego systemu sprawowania władzy oraz ogromnych malwersacji i kradzieży po stronie 
rosyjskiej. A. Chwalba, Historia powszechna. Wiek XIX, 2009 s. 591–595
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nie tylko do niezadowolenia społecznego w Rosji241, ale również – jak wspominał Wiącek 
– rozpalił ducha wojny u Polaków:

(...) i nie można było zatrzymać tego ognia w naszej okolicy, aż musiałem z Warszawy 
przywieźć na piśmie z pieczęcią zakaz Rządu Narodowego, bo Prusacy przysłali na gra-
nicę Królestwa, aż trzy korpusy swoich wojsk, celem zgniecenia możliwego powstania 
polskiego, byle ratować Rosję, a także i siebie242.

Już w 1904, wkrótce po wybuchu wojny, do Tokio przyjechali (osobno i niezależnie) Józef 
Piłsudski oraz Roman Dmowski. W polskim obozie brakowało jednak jedności i zdolności 
do porozumienia243. Ponadto, jak dowiadujemy się z relacji Wiącka: 

Japończycy oświadczyli także delegacji polskiej, że nie przyjmią ochotników z Polski, 
bo oni sami muszą obronić swoją ojczyznę. Tak musieliśmy zrezygnować i czekać dalej, 
bo uszanowaliśmy tajny rozkaz Rządu Polskiego w Warszawie244.

241 Klęska ta była więc główną przyczyną rewolucji w 1905 roku.
242 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt., s. 15.
243 Piłsudski w imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej proponował tworzenie legionów polskich w Japonii, złożonych z Polaków 

dezerterujących z armii carskiej i ochotników z Ameryki. Do pomysłu tego działacze ruchu narodowego podchodzili bar-
dzo sceptycznie. Dmowski uważał, że wykrwawianie narodu w kolejnym daremnym zrywie nie ma sensu. A. Garlicki, Józef 
Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1988.

244 Tamże.

Siedzą od lewej: Ignacy Mościcki, Maria Piłsudska z domu Koplewska, N.N. – żona przedstawiciela Japonii, 
w drugim stoją od lewej: N.N. przedstawiciel Japonii, i Józef Piłsudski. Berno, Szwajcaria 1904 r. / źródło: wielkahistoria.pl
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W gronie Stronnictwa  
Demokratyczno-Narodowego

Wydarzenia z 1905 zmobilizowały Wiącka do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Czynnie zaangażował się w działania na rzecz 
powołania do życia nowej organizacji politycznej – Stronnictwa Demokratyczno-Narodowe-
go. Ruch demokratyczno-narodowy, który się zrodził pod koniec XIX stulecia na ziemiach 
polskich w czasach przyśpieszonej demokratyzacji społeczeństwa, był – jak stwierdził 
Zygmunt Wasilewski w 1917 – biologiczną korektywą ruchu demokratyczno-socjalnego, 
a zarazem syntezą polskiej myśli politycznej, urobionej po rozbiorach245. Stronnictwo wy-
łoniło się z ruchu narodowego, zorganizowanego wobec prześladowań rządu zaborczego 
w związek tajny. Kiedy jednak polskie społeczeństwo w roku 1905 zyskało względną moż-
ność pracowania na polu publicznym, tajna Liga Narodowa stała się zbędną, szerszą zaś 
działalność rozwinęło stronnictwo246. 

Zjazd założycielski Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego odbył się we Lwowie 
9 czerwca 1905 roku. Drugi zjazd miał miejsce sześć miesięcy później: w dniach 8-9 grudnia. 
Dokonano wówczas wyboru władz centralnych w postaci 15-osobowego Komitetu Głównego 
z siedzibą we Lwowie247. W gronie czołowych przywódców oprócz Prezesa Stronnictwa 
Stanisława Głąbińskiego znaleźli się m. in. Ernest Adam, Jan Rozwadowski, Leonard Tar-
nawski oraz Wojciech Wiącek248. Uchwalono wówczas program i zasady organizacyjne 
Stronnictwa. Jego cele trafnie podsumował Wasilewski:

1) Interes narodu polskiego, jako całości (w przeciwstawieniu do interesów klasowych, 
wyznaniowych, korporacyjnych, dzielnicowych, lokalnych) stanowi najwyższą miarę 
wartości politycznych. Znaczenie zdarzeń i czynów politycznych przede wszystkiem 
mierzy się tem, o ile przyczyniają się one do obrony i rozszerzania wpływów narodu na 
zewnątrz, na wewnątrz zaś do wzmocnienia jego jedności, do rozwoju sił narodowych, 
do pogłębienia treści i rozszerzania zakresu narodowego życia. 2) Interesy ludu i sprawa 
jego postępu pod wszelkimi względami są dziś równoznaczne – z interesami narodu 
[podkreśl. E.W.]; w ścieraniu się tedy sprzecznych dążeń społecznych pierwszeństwo 
musi być dane interesom warstw ludowych polskich i od nich muszą być uzależnione, 
gdzie tego potrzeba, interesy warstw innych249.

245 Z. Waliszewski, SIŁY CZYNNE POLITYKI POLSKIEJ PRZED WIELKĄ WOJNĄ DEMOKRACJA NARODOWA W dwudziestolecie programu 
stronnictwa (1897–1917), Piotrogród 1917. Nakładem grupy D. N. na wychodztwie. Skład główny w wydaw. „Sprawy Polskiej”, 
s. 2 https://kpbc.umk.pl/Content/242718/Magazyn_326_02.pdf , data wejścia: 12.03.2022.

246 Tamże.
247 A. Wątor, Działalność Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze austriackim do roku 1914, Szczecin 1993, s. 35-36.
248 J.J. Terlej, Idee, mity, realia. Szkice do dziejów Narodowej Demokracji, Warszawa 1971, s. 38.
249 Z. Waliszewski, SIŁY CZYNNE POLITYKI POLSKIEJ (...), dz. cyt., s. 4-5
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Bartosz Głowacki na tarnobrzeskim Rynku 

W dniu 9 września 1904 roku w Tarnobrzegu miały miejsce dwie wielkie uroczystości. Na Rynku 
uroczyście odsłonięto pomnik Bartosza Głowackiego, a w kościele oo. Dominikanów korono-
wano Cudowny Obraz Matki Bożej Dzikowskiej. Pomysł upamiętnienia chłopa-kosyniera, który 
wsławił się męstwem w bitwie pod Racławicami250, zrodził się z inicjatywy Wiącka i Waleriana 
Wryka. W 1901 roku razem utworzyli komitet budowy pierwszego pomnika Bartosza Głowac-
kiego, z zamiarem uczczenia 110. Rocznicy insurekcji kościuszkowskiej. Na czele Komitetu 
stanął wójt z Dzikowa – Jan Słomka, zaś przewodniczył mu Józef Lang. W komitecie większość 
stanowili chłopi oraz mieszczanie tarnobrzescy251. Pełniący funkcję sekretarza Wiącek jako 
wydawca „Głosu Ziemi Sandomierskiej” na łamach pisma nawoływał rodaków do składek:

Bracia! Zasłużył Bartosz Głowacki na to, aby mu wznosić pomniki, bo kochał Polskę, 
niepodległość, wolność, bił się w imię tych haseł najdzielniej pod Racławicami i poległ za 
nie gdzieś pod Szczekocinami. Z pośród sławnych imion chłopskich, które nam historya 
nasza przekazała, jego imię jest najgłośniejsze, jest chlubą ludu, narodu. Kościuszko, 
który patrzał na czyny Bartosza Głowackiego, odznaczył go zaszczytnie zaraz po bitwie, 
a my mieliżbyśmy nie uczcić pomnikiem tego naszego chłopskiego bohatera, którego 
sława z biegiem czasu staje się coraz powszechniejszą, większą!252.

Wiącek argumentował, że Tarnobrzeg jest bardzo odpowiednią lokalizacją monumen-
tu upamiętniającego słynnego chorążego grenadierów krakowskich: Tarnobrzeg leży nad 
Wisłą, nad granicą zaboru rosyjskiego; zaczyna się w nim wytwarzać ognisko duchowego 
polskiego życia dla szerokich okolic Galicyi i Królestwa Polskiego. Skoro w Tarnobrzegu stanie 
pomnik Bartosza Głowackiego z kosą, będą się przed nim zatrzymywać tysiące i tysiące ludu 
z Galicyi i Królestwa Polskiego; niejeden zamyśli się przy nim, odczuje, że wzniosłą, wielką 
jest rzeczą myśleć o Ojczyźnie, poświęcać się dla niej253.

Jak wspomina inicjator przedsięwzięcia: sprawa ta szybko się powiodła, dzięki poparciu 
całego społeczeństwa, zebrano odpowiednie fundusze z całej Polski przez Akademików254. Po 
zebraniu środków finansowych, kamienny monument został zaprojektowany i wykonany 
przez krakowskiego rzeźbiarza Władysława Korpala. 

Uroczystemu odsłonięciu pomnika towarzyszyła ponowna inscenizacja widowiska patrio-
tycznego „Bitwa pod Racławicami”, w którą Wiącek zorganizował z równie wielkim rozmachem 
i w której ponownie zagrał rolę Tadeusza Kościuszki. Jak donosiła ówczesna prasa, inscenizacja 
zgromadziła około 25 tysięcy widzów, a wystąpiło w niej ponad 2 tysiące uczestników255. 

250 Zdobył działo rosyjskie, gasząc lont czapką.
251 Zob. „Głos Ziemi Sandomierskiej” 1901, nr 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15.
252 W. Wiącek, Pomnik Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu, „Głos Ziemi Sandomierskiej” 1901, nr 10, s. 1.
253 Tamże.
254 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt., s. 14
255 M. Woynarowska, Senator z machowskiej chaty, [online] „Gość Niedzielny”,[dodane 02.01.2019]. https://sandomierz.gosc.pl/
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Pocztówka, Tarnobrzeg 1922. Nakł. zakład fotografi czny Kołeckiego
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Zdjęcie Wojciecha Wiącka rozdawane w dniu 8.05.1977  
podczas uroczystości 600-lecia diecezji przemyskiej  
i poświęcenia płyty upamiętniającej Wojciecha Wiącka 
/ źródło: domena publiczna. Digitalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu 
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W parlamencie wiedeńskim

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Rady Państwa we Wiedniu Rada Na-
rodowa Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego podczas posiedzenia w dniu 29 kwietnia 
1907 roku zatwierdziła kandydaturę Wojciecha Wiącka256. Startował on wraz z Francisz-
kiem Krempą, rolnikiem z Padwi, z dwumandatowego okręgu wyborczego nr 45 obejmu-
jącego powiaty Nisko – Ulanów – Sokołów – Tarnobrzeg – Rozwadów257. W wyniku drugiej 
tury wyborów, która odbyła się 21 maja Wiącek razem Krempą zdobył mandat posła 
do Rady Państwa we Wiedniu258. Mandaty otrzymało 7 zwolenników ks. Stojałowskiego 
i 14 „wszechpolaków”, przeważnie z Galicji Wschodniej259.

W parlamencie wiedeńskim Wiącek zasiadł jako „stojałowczyk”. Jego podpis widnieje 
pod porozumieniem posłów do Rady Państwa „stojałowczyków” i „wszechpolaków”, na 
mocy którego powstał w 1909 roku Związek Ludowo-Narodowy260. Był on ugrupowaniem 
dwóch różnych odłamów poselskich, a działalność tego Związku – w myśl ks. Stojałowskie-
go – rozszerzyła się na tereny zaborów261. W Galicji przeciw Związkowi utworzył się blok 
namiestnikowski złożony z konserwatystów, liberalnych demokratów i socjalistów, który 
starał się osłabić jego pozycję262.

Wiącek jako poseł do parlamentu austriackiego podjął działania zmierzające do zjedno-
czenia i zrzeszania wszystkich polskich posłów w tzw. Kole Polskim. Jego wzorem było Koło 
Polskie działające w parlamencie pruskim od 1848 roku263. W rezultacie, dniu 2 czerwca 
1907 roku posłowie podjęli decyzję o utworzeniu Koła Polskiego i Klubu Parlamentarne-
go264, gdzie w składzie 54-osobowego Koła Polskiego Klub Narodowej Demokracji stanowił 
najliczniejszą grupę265. O swojej działalności parlamentarnej Wiącek pisał:

W Wiedniu pracowałem, ażeby radykalnych posłów przyłączyć do Koła Polskiego, 
którzy poza kołem szkodzili sprawie polskiej w zaborze austriackim i ośmieszali się 
w całym parlamencie266.

256 Nasi kandydaci, „Ojczyzna” 1907, nr 20, s. 382.
257 Ruch wyborczy, „Ojczyzna” 1907, nr 19, s. 384.
258 Wyniki wyborów z wtorku 21 maja, „Ojczyzna” 1907, nr 22b, s. 425.
259 M. Rozwadowska, dz. cyt., s. 233.
260 Zob. J. Zamorski, Słowo wstępne, [w:] Wspomnienia z życia śp. ks. Stanisława Stojałowskiego. Z notatek, listów i pamięci spisała 

Helena Hempel, Kraków 1921.
261 M. Rozwadowska, dz. cyt., s. 233.
262 Mimo to Związek w 1913 r. znów odniósł zwycięstwo w wyborach do Sejmu galicyjskiego. H. Hempel, Wspomnienia z życia 

śp. ks. Stanisława Stojałowskiego, Kraków 1921, s. 13-14.
263 Tamże, s. 234.
264 A. Wątor, dz. cyt., s. 89.
265 Skład Parlamentu, „Ojczyzna” 1907, nr 24, s. 451.
266 Wiejscy działacze, dz. cyt.
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Podczas 4-letniej kadencji Wiącek wraz z innymi posłami Koła Polskiego podpisał 412 
wniosków i 100 interpelacji267. Ponadto z własnej inicjatywy na forum Izby Poselskiej 
oraz w Kole Polskim złożył kilkadziesiąt wniosków dotyczących spraw gospodarczych, 
społecznych, prawno-ustrojowych i innych, w tym m.in. o budowę mostu na rzece San 
w Zarzeczu koło Niska czy utworzenie sądu obwodowego w Tarnobrzegu. Jako poseł kilka-
krotnie występował przeciw szerzącemu się pijaństwo oraz licznym karczmom w Galicji. 
Wnioski składane przez niego uznane były za słuszne i zostały pomyślnie załatwione np. 
zamykanie poczt i karczem w niedziele, gimnazjum w Tarnobrzegu, zniesienie myt na 
drogach krajowych i państwowych268. Fakty te dowodzą, że będąc posłem nie zaniedbywał 
działalności w rodzinnych stronach.

Obowiązująca w Galicji formuła życia społecznego, która zakładała współistnienie 
grup ludzkich nieraz bardzo odległych mentalnie i obyczajowo, była owocem współżycia 
w podwójnych ramach: państwa i lokalności. Zdaniem Zbigniewa Pucka, dominującym 
elementem galicyjskiej organizacji społecznej była szeroko pojęta wspólnota269. Jej prze-
jawem było m.in. bujne życie stowarzyszeniowe, które rozkwitło w okresie autonomii, 
zwłaszcza na przełomie XIX i XX w. Pojawiło się wówczas mnóstwo stowarzyszeń, jak np. 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, kółka dramatyczne, muzyczne, oświatowe 
i wreszcie towarzyskie, których powstawaniu sprzyjała daleko posunięta liberalizacja 
stosunków wewnętrznych w monarchii. Te nowe formy organizacyjne wzbogacały więź 
społeczną nowymi pierwiastkami i realizowały się przeważnie w wyznaczonych przez nią 
ramach lokalnych270 rzadko tylko je przekraczając (w największym może stopniu dotyczyło 
to „Sokoła”). Dzięki ich rozwojowi swoją aktywność niepodległościową Wiącek prowadził 
pod szyldem legalnie istniejących organizacji oraz instytucji gospodarczych, spółdzielczych 
i oświatowych. W 1908 roku założył w Machowie oraz w ośmiu innych wsiach „gniazda 
sokole”, stanowiące najmniejsze komórki organizacyjne Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Pod tą nazwą Wiącek tworzył oddziały konne i kosynierów w celu przysposobienia 
wojskowego chłopów. 

Władze „Sokoła” wyrażają uznanie dla Wiącka, stawiając za wzór działalność gniazda 
machowskiego. W tym samym roku zaczyna on działać w Związku Strzeleckim, dzięki 
czemu we Lwowie poznaje osobiście Józefa Piłsudskiego. W następnych latach organizuje 
Drużyny Bartoszowe oraz angażuje się we wszystkie legalne i nielegalne działania, mające 
przygotować społeczeństwo do czynu zbrojnego271. Jak wspomina po latach:

(...) prowadziliśmy więc wszyscy jawną i usilną propagandę wojskową i niepodległościo-
wą w organizacjach Związku Strzeleckiego, Harcerzy, Drużyn Bartoszowych, Sokołów 
i t. p. – braliśmy czynny udział w Sokolich Zlotach: Grunwaldzkim” w Krakowie i we 

267 Nasi posłowie. Wojciech Wiącek, „Ojczyzna” 1907, nr 19, s.324.
268 M. Rozwadowska, dz. cyt., s. 234.
269 Z. Pucek, Więź społeczna w wielokulturowej rzeczywistości Galicji, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr 1, s. 61-62.
270 Były to stowarzyszenia o charakterze głównie partykularnym, zakładane i działające w poszczególnych miastach i miasteczkach.
271 E. Chudziński, Wojciech Wiącek (...) dz. cyt., s.65.
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Lwowie, czekaliśmy niecierpliwie aż się ta „Trójca” [zaborcy – EW] pokłóci i rozpocznie 
wojnę, a Opatrzność i sprawiedliwość Boża pokarze ich za naszą niewolę – kajdany272.

Na skutek kryzysu ujawnionego w wiedeńskiej Radzie Państwa w dniu 31 marca 1911 roku 
doszło do przedterminowego rozwiązania parlamentu wiedeńskiego. Terminy nowych wybo-
rów rozpisano na czerwiec. W wyniku wyborów Wiącek nie uzyskał tym razem mandatu do 
Rady Państwa w Wiedniu, gdyż podczas kampanii wraz z posłami Fidlerem i Paduchem został 
celowo, niesłusznie oskarżony przez ludowców i szynkarzy o nadużycia przy rozdziale koncesji 
szynkarskich. Podczas procesu sądowego Wiącek z Fidlerem zostali oczyszczeni z fałszywych 
oskarżeń. Niestety, ich rozpowszechnianie odniosło skutek, gdyż w związku z zaistniałą sytuacją 
Wiącek nie dostał się do Rady Państwa i prawie na 10 lat zaprzestał działalności politycznej.

Czas Wielkiej Wojny

W sierpniu 1914 wybuch I wojny światowej ożywił nadzieje Polaków na wolną Ojczyznę, 
również w Galicji. Zaraz po rozpoczęciu działań wojennych Wiącek zaangażował się 
w agitację niepodległościową prowadzoną na terenach zaboru rosyjskiego, zajętych przez 
wojsko austriackie. Organizował wiece, nabożeństwa dziękczynne nad Wisłą i wygłaszał 
przemówienia. Ponadto – (...) w Królestwie Polskim propagandę dla Polski wolnej prowa-
dziłem i sprawozdania zawoziłem do Komitetu Narodowego we Wiedniu, skąd je przesyłano 
do Komitetu Narodowego w Szwajcarji273.

W wyniku kontrofensywy rosyjskiej losy wojny na tych terenach nagle się odmieniły. 
We wspomnieniach z pracy konspiracyjnej Wiącek pisze:

(...) po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Galicji ogłoszono w powiecie tarnobrzeskim 
4.000 rubli nagrody za dostarczenie mnie żywego do rąk władz rosyjskich, taką to 
siepacze moskiewscy mieli dobrą ochronę, a wielką do mnie urazę. Skoro Moskale za-
brali Galicję i nie można było tam nic zrobić – byłem rok w Czechach w Pradze i często 
jeździłem do Wiednia z tajnemi sprawami274.

Poszukiwany przez policję carską musiał uchodzić z rodziną do czeskiej Pragi. W 1915 roku 
odbył podróż do Prus i Danii, gdzie również – w porozumieniu z konsulem austriackim 
– agitował na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę275. Sam nauczył się języków: 
rosyjskiego, czeskiego i niemieckiego – w takim stopniu, że umiał się w nich porozumieć.

1 września 1915 roku Wiącek powrócił do Galicji. Pracował w nielegalnym biurze wer-
bunkowym Legionów Polskich w Sandomierzu.

272 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt., s. 14.
273 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt., s. 17.
274 Tamże, s. 18.
275 Tamże.
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Trzeci rok wojny – 1917 – pozostawił po sobie zniszczone domy i pola uprawne oraz 
doprowadził do upadku całej działalności gospodarczej. Wiącek orientował się dość dobrze 
w sytuacji na frontach i sytuacji międzynarodowej. Wiedząc o upadku carskiej Rosji, o klę-
skach armii niemieckiej i austriackiej, zdecydował, że nadszedł już czas na odbudowę kółek 
rolniczych we wsiach. Uważał tę sprawę za ważną dla Polaków, aby zakończenie wojny 
nie zastało ich nieprzygotowanych276. Oczekując z nadzieją, iż już niedługo Polska odzyska 
autonomię, w grudniu 1917 roku na 7 morgach swojego pola zasadził sad owocowy, który 
nazwał „Sadem Wolności”. Pielęgnował ten sad do końca swojego życia277. 

Wydarzenia polityczne w ostatnim roku wojny miały reperkusje również w Tarnobrze-
gu. Szczególny oddźwięk znalazły wieści o tzw. pokoju brzeskim. Traktat pokojowy został 
zawarty w lutym 1918 roku w Brześciu Litewskim nad Bugiem pomiędzy Państwami Cen-
tralnymi (Cesarstwem Niemieckim i Austro-Węgrami oraz ich sojusznikami: Królestwem 
Bułgarii i Imperium Osmańskim) a Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką. 
W wyniku postanowień traktatu władze sowieckie wycofały się z działań I wojny światowej 
oraz zgodziły się na utratę ogromnych terytoriów, w tym Królestwa Polskiego, godząc się 
na ich okupację przez armię niemiecką278. Jak relacjonuje Wiącek, w wyniku tego traktatu, 
który określa jako „haniebny”, Legionistów zamknięto do więzień za „zdradę stanu” i bunt279. 
W odpowiedzi na „czwarty rozbiór Polski”, miesiąc później 18 marca w Tarnobrzegu zorga-
nizowano wiec – protest powiatowy, który zebrał około 10 tysięcy ludzi. Na wiecu wystąpił 
Wiącek, który w pełnych oburzenia słowach porównał zaborcze władze do zbrodniczego króla 
Heroda i zapowiedział, że podobnie jak biblijnego władcę – ich również spotka należyta kara. 
Jego mocne słowa nie umknęły uwadze: Za tę mowę miałem dochodzenia, policyjne, starosty, 

276 M. Rozwadowska, dz. cyt., s. 236.
277 H. Jacek, dz. cyt., s. 47.
278 R. Pipes, Rewolucja Rosyjska, tłum.T. Szafar, Warszawa 1994, s. 474, 477.
279 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt., s. 18.

Wycinki prasowe z października 1918 roku. Prasa w doniosły sposób oznajmiała fakt odradzania się  
państwa polskiego, jednocześnie nawołując do zgody narodowej i zachęcając wszystkie warstwy społeczne 
do budowania Ojczyzny / źródło: www.z-pogranicza.pl
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sądu i wojska, zeznawało 70 świadków280. Wytoczona przeciw działaczowi rozprawa sądowa 
zapewne skończyłaby się więzieniem, gdyby nie rychła klęska zaborców Polski. 

W październiku 1918 roku zaczęły docierać do Tarnobrzegu wiadomości o rozpadzie 
Austro-Węgier. Jak wspomina Jan Słomka w swoich Pamiętnikach włościanina, w Tarno-
brzegu upadek imperium Habsburgów ujawnił się najjaskrawiej 31 października. W tym 
dniu zgromadziło się na rynku 

(...) wielu dezerterów wojskowych, którzy mieli bączki [rozetki – E.W.] austriackie z cza-
pek pozrywane, nie salutowali już, tj. nie pozdrawiali swojej starszyzny, i cichaczem 
opowiadali, że w innych miastach Galicji dokonywa się rozbrajanie wojsk austriackich 
i że już jest po Austrii... Wieczorem tegoż dnia, w czasie przedstawienia kinowego 
w sali «Sokoła», nadjechał z Krakowa porucznik Jan Czopek z Sielca, a przerwawszy 
przedstawienie, ogłosił zebranym upadek Austrii i objęcie rządów w Krakowie przez 
Polaków. Publiczność przyjęła wiadomość tę z wielką radością281.

Jeszcze tego samego dnia w Tarnobrzegu powstała Komenda Miasta, na czele z najstar-
szymi rangą oficerami: mjr. Karolem Pawlasem i kpt. Henrykiem Starym. Następnego dnia 
udali się oni do dowódcy wojsk austriackich w mieście i oznajmili mu przejęcie władzy 
w Tarnobrzegu282. W tak ważnym momencie dla odradzającej się ojczyzny, szybko zorga-
nizował się w powiecie tarnobrzeskim Powiatowy Komitet Samoobrony (namiastkę Rady 
Powiatowej), który de facto przejął władzę w mieście. Komitet ten złożony był z samych 
zwolenników prawicy. W jego skład weszli inteligenci miejscy: inż. Jan Bochniak – jako 
przewodniczący, dr Antoni Surowiecki – adwokat, dr Ryszard Urbanik – lekarz i dyrektor 
miejscowego szpitala, o. Alojzy Serafiński – dominikanin z miejscowego klasztoru, dr Ernst 
Habich – pełnomocnik dóbr hr. Zdzisława Tarnowskiego. Znaleźli się także przedstawiciele 
chłopów – wójt z Dzikowa – Jan Słomka oraz Wojciech Wiącek283.

W niepodległej Ojczyźnie

Dzień 11 listopada 1918 był dla Wiącka największy i najpiękniejszy w całem życiu, bo w tym 
dniu powstała wolna i niepodległa Polska284.W tym przełomowym dniu, wraz z zebranymi 
z okolicznych wsi chłopami, organizuje zieloną brygadę, która pomaga rozbroić wojsko au-
striackie stacjonujące w Tarnobrzegu – batalion Deutschmeistrów z Wiednia. W rozbrajaniu 

280 Tamże.
281 J. Słomka, Pamiętniki włościanina, Warszawa 1983, , s. 257–258.
282 T. Zych, Narodziny Niepodległej w pamiętniku wójta Słomki, https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/ruch-ludowy/43570,Na-

rodziny-Niepodleglej-w-pamietniku-wojta-Slomki.html , data wejścia: 1.03.2022.
283 M. Rozwadowska, dz. cyt., s. 236-237. Autorka zauważa, że nie jest znana przyczyna tak szybkiego zorganizowania cywilnej 

władzy powiatowej w Tarnobrzegu.
284 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt., s. 19.
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brali udział zwłaszcza polscy żołnierze austro-węgierskiej armii, którzy znaleźli się w ro-
dzinnych okolicach w ramach urlopu lub po dezercji.

Wydarzenia następowały teraz szybko – tworzyły się pierwsze ośrodki władzy polskiej. 
Pierwsze tygodnie odzyskanej niepodległości Wiącek wspominał później z ogromnym 
wzruszeniem jako „Jutrzenkę wolności”: 

Gdy powstał pierwszy jawny Rząd Polski w Lublinie, pojechałem tam ze znajomym 
porucznikiem Legjonów Janem Traczem ze sąsiedniej wsi z Kajmowa. Po 150 latach 
niewoli zobaczyć pierwszy rząd polski w Lublinie było to wielkim cudem, szczęściem 
i nagrodą dla mnie. Wszystkie posterunki Żandarmerji austrjackiej w powiecie tarno-
brzeskim rozbroiliśmy i zastąpili tymczasowo „strażą bezpieczeństwa” – spokój, radość, 
niebywałe witania wolnych wracających żołnierzy serdecznie285.

Z polecenia rządu lubelskiego, jako były poseł do sejmu austriackiego uczestniczył w usta-
nawianiu polskiej administracji w powiecie tarnobrzeskim. W okresie tym Wiącek czynnie 
popierał księdza Eugeniusza Okonia, jednego z przywódców Chłopskiego Stronnictwa 
Radykalnego, posła do Sejmu Ustawodawczego z ramienia tegoż Stronnictwa oraz jednego 

285 Tamże, s.19-20.
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z twórców Republiki Tarnobrzeskiej. Jej powstanie dowodzi, że chociaż decydujące wydarzenia 
roku 1918 rozgrywały się w głównych ośrodkach administracyjnych: Warszawie, Krakowie 
i Lublinie, to ważne było również to, co działo się na prowincji. Niektóre z tych prowincjonal-
nych wydarzeń były na tyle istotne, że stały się także symbolami roku 1918. Tak jest właśnie, 
w przypadku Tarnobrzega, wówczas małego, pięciotysięcznego galicyjskiego miasteczka.

Republika Tarnobrzeska

Obalenie władzy zaborczej wiązało się z koniecznością powołania w jej miejsce administracji 
polskiej. W pierwszej fazie tego procesu nie zwracano często uwagi na ludzkie zasługi ani 
kompetencje, a jedynym kryterium zmiany była ocena dotychczasowej lojalności wobec 
zaborcy286. Wielu doświadczonych urzęd ników, pracujących wcześniej na rzecz polskiego 
społeczeństwa, padło ofiarą akcji wymiany kadr. Ich los podzielił również Jan Słomka, po 
40 latach urzędowania jako dzikowski wójt, zmuszony do rezygnacji ze stanowiska przez 
tłum złożony z wiejskich kobiet i uzbrojonych parobczaków287. Na terenie powiatu zapa-
nowała anarchia i chaos. 

Rewoltą na największą skalę okazały się wydarzenia prowadzące do utworzenia Republiki 
Tarnobrzeskiej. Za ich początek uznaje się wiec na tarnobrzeskim rynku 6 listopada 1918 
roku. Korzystając z faktu, że Powiatowy Komitet Samoobrony postanowił urządzić w tym 
dniu wielką manifestację narodową w Tarnobrzegu, na którą to uroczystość zaproszono 
ludność całego powiatu – działacze chłopscy dla zademonstrowania swej siły postanowili 
urządzić w tym dniu targowym wielki wiec pod pomnikiem Bartosza Głowackiego288. Na 
wiecu przemawiał ks. Eugeniusz Okoń oraz porucznik Tomasz Dąbal – specjalny pełnomoc-
nik Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie, której zadaniem było utrzymanie bezpie-
czeństwa i spokoju publicznego do czasu utworzenia niepodległego państwa polskiego289.

Mowy Okonia i Dąbala miały rewolucyjny charakter. Jak relacjonował Józef Rawski, 
uczestnik tamtego wydarzenia: stwierdzono koniec wszelkich wpływów szlacheckich we 
wszystkich władzach i urzędach, zniesiono dotychczasową Radę Powiatową, uznaną za 
ostoję obszarników. Uchwalono rozwiązać wszystkie dotychczasowe rady gminne i usunąć 
dotychczasowych wójtów i pisarzy gminnych, nie uznano Powiatowego Komitetu Samo-
obrony, jako naczelnej władzy w powiecie290. Zdecydowano, że władzę w powiecie ma 
sprawować cały lud, jako ogół, a wykonywać ją przez swoich przedstawicieli w “Zjeździe 

286 T. Zych, Narodziny Niepodległej w pamiętniku wójta Słomki, dz. cyt.
287 J. Słomka, Pamiętniki włościanina, dz. cyt., s. 264-265.
288 J. Rawski, „Republika Tarnobrzeska” w świetle źródeł i wspomnień adiutanta Powiatowej Komendy Wojsk Polskich w Tarnobrze-

gu, Tarnobrzeg 1993, s.22.
289 Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego – tymczasowy organ władzy polskiej dla zaboru austriackie-

go oraz Śląska Cieszyńskiego w latach 1918–1919. Głównym zadaniem Komisji była likwidacja stosunków państwowo-
-prawnych łączących Galicję z Austro-Węgrami. 

290 Uchwała ta miała podczas wiecu tylko symboliczne znaczenie. Projekty uchwał przygotował prawnik dr Jan Jaroszewski, 
adwokat z Rozwadowa z przekonania socjalista, sprzyjający w tym czasie radykalnemu ruchowi chłopskiemu.
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powiatowym”, do którego gminy mają wysyłać delegatów – jednego na tysiąc mieszkań-
ców. Ponieważ było to nierealne, do czasów przeprowadzenia wyborów delegatów na 
I Zjazd Powiatowy, wybrano Powiatowy Komitet Chłopski291, który został ogłoszony jako 
najwyższa władza w powiecie. Opowiedziano się za przeprowadzeniem przymusowego 
wywłaszczania majątków niemieckich bez odszkodowania i podzieleniem ich ziemi mię-
dzy chłopów. Uznano także, że nowa wolna Polska ma być republiką, na jej czele ma stać 
wybrany prezydent292.

Okoń i Dąbal wezwali licznie zgromadzoną miejscową ludność293 do brania sprawy 
w swoje ręce, przejmowania majątków i ziemi, tworzenia własnej polskiej władzy, alterna-
tywnej wobec już ukształtowanej. W swoich przemówieniach obaj przywódcy nawoływali 
również do wystąpień antyżydowskich. W czasie wiecu powołano Powiatową Radę Ludową 
(nazywaną również często komitetem rewolucyjnym); Okoń, Dąbal i Franciszek Krempa 
proklamowali powstanie Ludowej Republiki Tarnobrzeskiej.
Jak z powyższych uchwał wynika, wiec odbył się pod hasłami “władza dla ludu – ziemia dla 
chłopów”. Hasła Okonia i Dąbala spotkały się z żywym odzewem dużej części mieszkańców 
tarnobrzeskiego i okolicznych powiatów. 

W skład Powiatowego Komitetu Chłopskiego weszli m. in. : ludowcy spod znaku “Piasta” 
(T. Dąbal i Walerian Wryk z Wielowsi), ludowcy spod znaku “Przyjaciele Ludu” (Wincenty 
Buczek – nauczyciel z Sobowa, Feliks Brania z Mokrzyszowa), socjalista Jan Jaroszewski 

291 Złożony z 17 członków.
292 J. Rawski, dz. cyt., s. 23.Autor odwołuje się do uchwał tego wiecu podanymi przez czasopismo “Naprzód” nr 25 z 10 listo-

pada 1918 r.
293 Byli to chłopi z powiatu tarnobrzeskiego, w liczbie około kilku tysięcy. Zob. J. Rawski, dz. cyt., s. 23.

Wiec z 6 listopada 1918 roku w Tarnobrzegu
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– adwokat z Rozwadowa, oraz zwolennicy prawicy: E. Okoń294 i Wojciech Wiącek. O jego 
członkostwie w Komitecie świadczy np. relacja zawarta w liście dr. Leonarda Madeja: 
Wojciech Wiącek należał do Powiatowego Komitetu ks. Okonia. Brał udział w jego obradach. 
Imieniem tego Komitetu oferował mi stanowisko starosty powiatowego295. Historyk Witold 
Stankiewicz – w swojej rozprawie na temat konfliktów społecznych na wsi polskiej w latach 
1918-1920 – do najbardziej aktywnych działaczy w tym okresie pierwszych dwóch tygodni 
zalicza Wincentego Buczka i Wojciecha Wiącka296. Maria Dąbalowa we Wspomnieniach żony 
o Tomaszu Dąbalu do radykalnych działaczy chłopskich zalicza też Wojciecha Wiącka z Ma-
chowa297. Świadectwa te dowodzą, że działacz, który pierwotnie należał do Powiatowego 
Komitetu Samoobrony, na skutek nastrojów społecznych oraz stanowiska innych działaczy 
wobec tego Komitetu, wycofał się widocznie z udziału w nim. Świadczy o tym fakt, że już 
między 9 a 11 listopada 1918 roku Wiącek wyjeżdża do Lublina w delegacji z ramienia 
Powiatowego Komitetu Chłopskiego, aby tam złożyć petycję na wyposażenie żołnierzy:

W Lublinie poszliśmy najpierw do ministra wojny p. Rydza Śmigłego i prosili o 1.000 
karabinów i tyleż mundurów na utworzenie „Pułku Ziemi Sandomierskiej“. Na wydanie 
karabinów i mundurów otrzymaliśmy pismo do generała p. Roji w Krakowie, a 6 armat 
kazał zabrać ze składu w Rudniku nad Sanem298.

Wizyta ta wiązała się z faktem, że 7 listopada 1918 roku Republika Tarnobrzeska po-
parła Tymczasowy Rząd Ludowy Daszyńskiego w Lublinie. Rząd lubelski uznał Republikę 
Tarnobrzeską za podległą sobie, nakazując aresztowanie opornych, w szczególności Tar-
nowskiego. Edward Rydz-Śmigły minister tego rządu, potwierdził awans Dąbala na majora 
i obiecał wsparcie militarne. Po rozwiązaniu tego rządu władze Republiki Tarnobrzeskiej 
w swoich odezwach odwoływały się do autorytetu naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. 
W praktyce jednak wpływ rządu centralnego w Warszawie na administrację rejonu tarno-
brzeskiego był symboliczny. Z przytoczonych relacji wynika wszelako, że Dąbal i ks. Okoń 
byli w tym okresie pod urokiem osoby Piłsudskiego i z nim wiązali swoje nadzieje299.

Istnienie Republiki Tarnobrzeskiej oraz populistyczne slogany Okonia i Dąbala dopro-
wadziły nie tylko do powstania swoistej dwuwładzy na tym terenie, lecz także do rewolu-
cyjnego wrzenia. Napady na majątki i sklepy, grabieże, antyżydowskie rozruchy stały się 
codziennością300. Obserwujący te wydarzenia, Jan Słomka zanotował:

294 współpracownik ks. Stojałowskiego, zwalczający w wyborach do sejmu w 1913 r. ludowców.
295 List z dnia 6.VI. 1965 roku. L. Madej odmówił wówczas przyjęcia proponowanego stanowiska. Podaję za: J. Rawski, dz. cyt., s. 109. 
296 W. Stankiewicz, Konflikty społeczne na wsi polskiej w latach 1918–1920, Warszawa 1963, s. 144.
297 M. Dąbalowa, Wspomnieniach żony o Tomaszu Dąbalu, „Nowiny Rzeszowskie” nr 264 z dn. 6.XI.1958 r.
298 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt., s. 19.
299 J. Rawski, dz. cyt., s. 27-28.
300 T. Zych, Narodziny Niepodległej w pamiętniku wójta Słomki, dz. cyt.
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Do roznamiętnienia ludności i rozruchów przyczyniły się też w wysokim stopniu zgro-
madzenia i robota polityczna ks. Okonia i Dąbala, którzy nie przebierali w środkach, 
wzburzyli ludność do ostatnich granic i nienawiść między warstwami społecznymi, 
drzemiącą w duszach ludzkich, rozpalili do czerwoności. Przy tym Dąbal, jak się później 
okazało, był z przekonań komunistą301.

Ksiądz Okoń słynął z radykalnych, pełnych demagogii przemówień, w których problemy 
polityczne, społeczne i gospodarcze łączył ze swoiście dobieraną motywacją religijną. Sprawę 
reformy rolnej uznał za najważniejszy problem nie tylko społeczny i gospodarczy, ale także 
polityczny i państwowy302. Z jego inspiracji chłopi próbowali tworzyć lokalne władze oraz 
milicję chłopską, usiłowali także przejąć okoliczne folwarki, dzieląc między siebie dobytek. 
Był uważany za przedstawiciela skrajnej lewicy w sutannie. Swoją kontrowersyjną dzia-
łalnością, np. organizowaniem wieców oraz wypowiedziami naraził się zarówno władzom 
administracyjnym, jak i kościelnym. W grudniu 1918 został suspendowany przez władze 
kościelne. W styczniu 1919 podczas wiecu w Baranowie Sandomierskim duchowny został 
aresztowany zgodnie z rozkazem władz i osadzony w więzieniu w Rzeszowie z zarzutami 
zdrady stanu. Wydarzenie to Wojciech Wiącek opisał w utworze Pieśń o pośle księdzu Oko-
niu, chłopskim męczenniku. Treść tej pieśni nie pozostawia żadnych wątpliwości, po czyjej 
stronie stanął wówczas jej autor:

Do więzienia go wepchnęli i zamknęli bramy,
„Masz pokutę księże za to, że trzymasz z chłopami:
Gdybyś trzymał z hrabiami, biskupem byś został, 
Miałbyś dzisiaj sto pokoi, tysiące byś dostał”.
I trzymali księdza w kaźni przez całe wybory, 
Po wyborach wypuścili, mówili że chory.
Biedne chłopy, jak sieroty, cały ten lud polski, 
Głosowały wszyscy hurmą, zdjęły ten krzyż Pański.
I oddali wszystkich głosów blisko sto tysięcy, 
A w Królestwie chłopi dali głosów jeszcze więcej.
Posłem ludu męczonego ksiądz Okoń wybrany, 
Wszelkie krzywdy pousuwa lud uratowany303.

Wiącek nie ograniczył się do werbalno-literackiej obrony ks. Okonia. 8 stycznia 1919 
roku przybył na czele delegacji chłopów tarnobrzeskich do Krakowa, prosząc Ignacego 
Daszyńskiego o pomoc w zwolnieniu uwięzionego duchownego. Daszyński interweniował 

301 J. Słomka, Pamiętniki włościanina, dz. cyt., s.271.
302 A. Kołodziejczyk, Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 186.
303 Cyt. za: E. Chudziński, dz. cyt., s. 64-65. Pieśń została napisana w styczniu 1919 roku.
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jednak bezskutecznie304. Ks. Okoń wyszedł na wolność dopiero po wybraniu go na posła 
przez Sejm Ustawodawczy. Decyzję tę biskup Pelczar uznał za policzek dla kleru305.

Najbardziej przekonywującym dowodem ścisłej współpracy Wiącka z twórcami Re-
publiki Tarnobrzeskiej jest fotokopia odezwy wydanej przez przywódców radykalnego 
ruchu chłopskiego, po zwycięskich wyborach do sejmu w dniu 26.1.1919 r., na której obok 
Wincentego Buczka i Tomasza Kubickiego – widnieje podpis Wiącka306. 

Niebawem jednak drogi księdza Okonia i Wiącka się rozeszły. Fragmenty przemówień 
Okonia (to wszystko powinno być wasze, chłopskie) podburzały zubożały lud i skłaniały do 
rabunków i napadów. Dołączył się do tego element przestępczy, posiadający broń z rozbro-
jenia wojsk zaborców. Wytworzyła się sytuacja bezprawia do tego stopnia, że ludność oko-
licznych wsi poczuła się zagrożona. Wiącek utworzył w Machowie straż wiejską, broniącą 
mieszkańców przed rozbojami. Takie straże powstawały w każdej wsi307. To stało się zapewne 
przyczyną, dla której Wiącek przestał angażować się w działalność Chłopskiego Komitetu 
Samoobrony308. Przywódcy Republiki Tarnobrzeskiej wypominali niejednokrotnie swojemu 
niegdysiejszemu sojusznikowi jego związanie się z endecją309. Znamiennym jest, że on sam 
ten rozdział swojego życiorysie pominął we wszystkich swoich przekazach autobiograficz-
nych oraz wspomnieniach na temat swojej działalności w tym okresie. Milczenie tych faktów 
świadczy, że zapewne po latach nie czuł się dumny ze współpracy z radykalnym ruchem 
chłopskim, mimo swojego początkowego gorącego poparcia dla ks. Okonia oraz jego idei. 

W 1919 roku Okoń i Dąbal jako posłowie utworzyli Chłopskie Stronnictwo Radykalne 
– lewicową partię polityczną powstałą na skutek secesji z Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go – Lewica310. Nowe Stronnictwo – zgodnie ze swoją nazwą – głosiło radykalny program 
społeczno-polityczny o inspiracji chrześcijańskiej. Najważniejsze postulaty w programie 
partii dotyczyły przeprowadzenia reformy rolnej (m.in. wywłaszczenia wielkich posiadaczy 
ziemskich), przydzielenia ziemi służbie folwarcznej i chłopom małorolnym oraz demokra-
tyzacji państwa i Kościoła311. Wysuwano także postulaty uprzemysłowienia kraju, likwidacji 
bezrobocia, rozwoju oświaty i kultury na wsi. Początkowo obszar działania stronnictwa 
obejmował Republikę Tarnobrzeską a następnie powiaty: Mielec, Nisko i Kolbuszowa.

Jan Słomka dostrzegał w wydarzeniach rozgrywających się na przełomie 1918 i 1919 
roku podłoże społeczno-ekonomiczne:

(...) w powiecie jest dużo ludzi bezrolnych i posiadaczy karłowatych gospodarstw, 
a z drugiej strony są wielkie obszary dworskie. (...) Przy tym brak jest fabryk czy innych 

304 Tamże, s. 65.
305 A. Kołodziejczyk, dz. cyt., s. 186.
306 L. Korga, Ziemia tarnobrzeska w walce o władzę robotniczo-chłopską. Wspomnienia z lat 1934-1939-1945, Rzeszów 1961, s. 24.
307 J. Rawski, dz. cyt., s. 35.
308 M. Rozwadowska, dz. cyt., s. 328.
309 E. Chudziński, dz. cyt., s. 65.
310 Stronnictwo działało od 1914 do 1924. Było to ugrupowanie o wpływach raczej lokalnych, niewykraczających poza granice 

Galicji, o radykalnym społecznie programie politycznym.
311 J. Fajkowski, Krótki zarys historii ruchu ludowego. Warszawa 1971.

Elżbieta Wiącek



133

przedsiębiorstw. Ludność więc spragniona ziemi i pozbawiona zarobku łatwo szła na 
lep haseł bolszewickich, z którymi wielu zetknęło się już w niewoli rosyjskiej312.

O sile oddziaływania haseł przywódców Republiki Tarnobrzeskiej świadczą wyniki 
wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 roku, które przyniosły wielki sukces 
przywódcom Republiki Tarnobrzeskiej, którzy zdobyli w okręgu 80 proc. wszystkich gło-
sów313. Wybory te były także datą graniczną w krótkich dziejach Republiki. Od tego momentu 
zaczęła ona tracić swój impet. Przełomem były wydarzenia w Grębowie: chłopi zaatakowali 
dwór Dolańskich w Grębowie, odmówili także płacenia długów i dzierżawy. Do pacyfikacji 
zbuntowanych oprócz miejscowej żandarmerii sprowadzono lotną kompanię żandarmerii 
por. Makowskiego314. Wydarzenie to było początkiem końca Republiki Tarnobrzeskiej, a dalsze 
zdecydowane reakcje okrzepłych już władz centralnych i pacyfikacja terenu przez oddziały 
wojskowe w maju 1919 roku doprowadziły w zasadzie do jej kresu315. Ten swoisty „bunt 
mas”, które połączyły hasła niepodległościowe i rewolucyjne, okazał się bowiem przeszkodą 
w budowie legalnej polskiej władzy na tych terenach. Ten trudny epizod pokazuje jednak, 
jak trudny i skomplikowany był proces konstruowania fundamentów Niepodległej.

W senacie Rzeczypospolitej Polskiej

Chociaż Wiącek nie komentował bezpośrednio perturbacji związanych z Republiką Tar-
nobrzeską, wypadki te wywołały w nim duże rozczarowanie. Okres radości z odzyskanej 
państwowości szybko zastąpiło poczucie troski i głębokiego poczucia odpowiedzialności 
za dalsze losy Ojczyzny, którą traktował jak największą świętość. Zaczął się nowy etap, 
niepozbawiony goryczy:

Wszystkie te wypadki w wolnej Polsce tak mnie przygnębiły, że żyję bardzo smutny, 
bo zamiast iść naprzód, pozostajemy w tyle za innemi wolnemi narodami. Wszyscy 
patrjoci, którzy pracowali dla Polski, są bardzo przygnębieni, a naród jest oziębły do 
odrodzenia wolnej Ojczyzny pod każdym względem – niektórzy cieszą się nadzieją, że 
gdy starzy wychowani w niewoli wymrą, a młodzi wychowani zostaną w wolnej już 
Polsce – to wtenczas Polska postąpi naprzód za innemi narodami316.

W okresie II Rzeczypospolitej Wiącek ponownie powrócił do działalności politycznej, 
ideologicznie zbliżając się do ugrupowań narodowych. Jako dojrzały polityk włączył się 

312 J. Słomka, dz. cyt., s. 271-272.
313 J. Rawski, dz. cyt., s. 74.
314 Ponad 4000 osób zostało wtedy wychłostanych; aresztowano także 350 osób, kilka osób zginęło. J. Słomka, dz. cyt., wyd. 

1929, s. 420.
315 T. Zych, Narodziny Niepodległej w pamiętniku wójta Słomki, dz. cyt.
316 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt., s. 20.
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w działalność Związku Ludowo-Narodowego, pełniąc w nim funkcję wiceprzewodniczącego 
Zarządu Powiatowego w Tarnobrzegu, członka Rady Dzielnicowej w Krakowie oraz Rady 
Naczelnej w Warszawie317. Kandydując z ramienia tegoż Związku w wyborach parlamen-
tarnych dnia 12 listopada 1922 roku, został wybrany zastępcą senatora Ernesta Adama318 
(kandydował w okręgu wyborczym nr 31 na województwo lwowskie). Cztery lata później, 
w związku ze śmiercią Adama (w dniu 22.11.1926) Wiącek objął mandat senatora Rzeczy-
pospolitej Polskiej319.

Jako senator na pierwszym miejscu stawiał sprawy polskiej wsi. Już w 1927 przedłożył 
Prezydentowi Rzeczpospolitej memoriał w sprawie chłopów. Na forum Senatu podejmował 
bezskuteczne próby pogodzenia zwaśnionych i podzielonych politycznie reprezentantów 
chłopów320. Jak sam wspominał – wytężał wszystkie siły, aby godnie i z pożytkiem dla Pań-
stwa Polskiego piastować ten zaszczytny mandat321. Chociaż jego praca w senacie trwała 
tylko kilka miesięcy, to w tym krótkim czasie zdołał załatwić przeszło 500 różnych spraw 
wyborcom, gminom i powiatom okręgu senackiego lwowskiego322.

W tym okresie Wiącek zbliżył się do polskiego Stronnictwa Katolicko-Ludowego, kon-
serwatywno-klerykalnej partii regionalnej, mającej największe wpływy w Tarnowie 

317 Zob. L. Grzegorzak, Przedmowa [w:] W. Wiącek, Kobieta wiejska jako męczennica i niewolnica pijaństwa, Łódź 1924.
318 W. i T. Rzepeccy, Sejm i Senat 1922-1927, Poznań 1923, s. 403-410.
319 Polski słownik biograficzny, T. 1, Kraków 1935, s. 23.
320 E. Chudziński, Wojciech Wiącek i jego testament, dz. cyt., s. 68.
321 W. Wiącek, Wspomnienia z pracy konspiracyjnej (...), dz. cyt., s. 20.
322 M. Rozwadowska, dz. cyt. s. 239.
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i okolicznych powiatach. Jej reprezentanci w Sejmie, wybrani z listy nr 12 (Polskie Centrum), 
przeszli do bloku chrześcijańsko-narodowego, macierzystego ugrupowania politycznego 
Wiącka, co prawdopodobnie ułatwiło wzajemne kontakty. Senator przystąpił do Stronnic-
twa Katolicko-Ludowego dnia 10 listopada 1927 roku323.

Wydawane przez Wiącka od 1927 w Tarnobrzegu „Wieści Nadwiślańskie” – tygodnik 
społeczno–gospodarczy dla ludu polskiego – jak głosił oficjalny podtytuł, zaczęły się uka-
zywać od 3 maja 1927 roku. Wiącek pełnił funkcję redaktora naczelnego i wydawcy, zaś 
redaktorem odpowiedzialnym był Franciszek Pyciór. Redakcja i administracja tygodnika 
mieściła się w domu Jana Słomki. Intencją wydawcy było, aby „Wieści Nadwiślańskie” dążyły 
do podniesienia poziomu moralnego i zgodnego współżycia wszystkich stanów324. Jak zauwa-
żył E. Chudziński, od numeru 15 „Wieści Nadwiślańskie” stają się organem Stronnictwa 
Katolicko-Ludowego, które w tym samym mniej więcej czasie zgłosiło akces do tworzonego 
przez sanację Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem325. Nazwisko Wiącka znika ze 
stopki, a redakcja przenosi się do kancelarii adwokackiej Stanisława Malika w Tarnobrzegu.

Podczas kolejnych wyborów do Sejmu przeprowadzonych 4 marca 1928 roku działacz 
z Machowa kandydował z listy wyborczej nr 30 Katolickiej Unii Ziem Zachodnich w okręgu 
wyborczym Jasło-Ropczyce-Mielec-Kolbuszowa-Strzyżów-Tarnobrzeg. Katolicka Unia Ziem 
Zachodnich deklarowała współpracę z rządem Marszałka Piłsudskiego, a w swym programie 
głosiła, że praworządność i sprawiedliwość wypływają tylko z zasad świętej wiary katolic-
kiej326. Tym razem jednak Wiąckowi nie udało się uzyskać mandatu poselskiego i tym samym 
zrezygnował z dalszej działalności politycznej. Od tego czasu – jako wójt Machowa327 – zajął 
się sprawami swojej rodzinnej wsi, a także więcej czasu poświęcał na publikacje artykułów 
i książek. Należy do nich m.in. publikacja Co zrobiono na Wiśle za czasów wolnej Polski w po-
wiecie sandomierskim (1931), w której skrupulatnie odnotował rejestr prac wykonywanych 
w celu regulacji Wisły jako szlaku wodnego oraz zapobieżenia powodzi. Chociaż Chudziński 
odnajduje w tej książce pewne elementy propaństwowej propagandy328, warto zwrócić uwagę 
na oryginalny literacki styl Wiącka, który zdecydowanie odbiega od zwykłego opisu wyko-
nanych prac oraz swoiste „kulturowe spojrzenie” na zjawisko geograficzne jakim jest rzeka: 

W Polsce nie było poety, nie było literata, nie było pisarza ażeby mógł naszą Wisłę 
opisać dokładnie i sprawiedliwie i nikt jej nie opisze, bo nie ma wyrazów i słów na 
określenie piękna, powagi, czaru, siły i tajemnic Wisły. Od praojców naszych są tylko 
legendarne opowiadania, powieści i pieśni ludowe, które mówią wiele o Wiśle, lecz tych 
pieśni nikt nie spisał i powoli zagubi je młode pokolenie. (...) Pieśnie ludowe opiewają 
żałośnie utopienie się królowej Wandy w Wiśle, opiewają czasy jak Sandomierz był 

323 Senator Wiącek wstąpił do Stronnictwa Katolicko-Ludowego, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1927, z dn. 12.11.1927.
324 E. Chudziński, Wojciech Wiącek i jego testament, dz. cyt., s. 67.
325 Tamże, s. 68.
326 E. Dąbrowski, Nadwiślańskie korzenie, Wrocław 1992, s. 39
327 Został wybrany wójtem w 1928 roku.
328 E. Chudziński, Wojciech Wiącek i jego testament, dz. cyt., s. 70.
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stolicą królów polskich Leszka Czarnego i Leszka Białego, jak Szwedzi i Tatarzy tonęli 
w Wiśle pod Sandomierzem329. 

W publikacji tej autor przedstawił również własny program dalszego zagospodarowania 
środowiska naturalnego Wisły jako szlaku wodnego, proponując m. in. powołanie spółki między-
narodowej z obcym kapitałem. Marzył się mu więc drugi „cud na Wisłą” – cud gospodarczy330. 

W kontekście wielopłaszczyznowej działalności Wiącka wydaje się zrozumiała wizyta, 
jaką Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, profesor Ignacy Mościcki złożył w jego gospo-
darstwie w dniu 23 lipca 1929 roku, przy okazji jubileuszu kółka rolniczego w Machowie. 
Polityk chciał w ten sposób uhonorować jego zasługi w działalności społecznej. Prezydent 
wziął udział w przygotowanym na jego cześć powitaniu oraz zwiedził pola, sad, gospodar-
stwo i krytą strzechą chatę senatora. 

Pełniąc funkcję wójta, Wiącek poświęcił się przede wszystkim aktywności gospodarczej. 
W latach 1934-35 całą energię skoncentrował na usuwaniu skutków wielkiej powodzi. 
Opracował program pomocy dla powodzian, który przedłożył Prezydentowi RP, ministrowi 

329 W. Wiącek, Co zrobiono na Wiśle za czasów wolnej Polski w powiecie sandomierskim, Drukarnia „Nowoczesna”, Sandomierz1931, s. 3.
330 E. Chudziński, Wojciech Wiącek i jego testament, dz. cyt., s. 70.
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rolnictwa i prezesowi Banku Rolnego. W 1930 roku na błoniach między Kajmowem a Ma-
chowem zorganizował widowisko plenerowe „Cud nad Wisłą” w 10 rocznicę zwycięstwa 
nad bolszewikami podczas Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Pod koniec lat trzydziestych, po przekazaniu gospodarstwa synowi, prowadził wraz 
z żoną sklepik w Nowej Dębie. Wojciech Wiącek był dwukrotnie żonaty. W 1892 ożenił się 
z Katarzyną Bąk331. Po śmierci żony w 1896 roku poślubił Wiktorię Sawarską. Z tego związ-
ku narodziło się 5 dzieci – w tym animatorka kultury lasowiackiej Maria, która wyszła za 
mąż za Józefa Kozła.

W 1936 roku Wiącek otrzymał za swą pracę społecznika Brązowy Krzyż Zasługi, a rok 
później Złoty Krzyż Zasługi. 

Wymiary wolności – o dostatnią ojczyznę  
wykształconych Polaków

Walka o Polskę dla Wiącka nie oznaczała wyłącznie czynu zbrojnego. Przeciwnie, przez wiele 
lat był przekonany, że o wolną ojczyznę trzeba walczyć inaczej. Zakładał szkoły, czytelnie, 
urządzał różnego rodzaju kursy, uczył jak gospodarzyć ziemią, by przynosiła większe i lepsze 
plony. Potrzeba edukacji i reform w zakresie gospodarki rolnej była wówczas bardzo duża. 
Jak zauważył Franciszek Bujak w publikacji 1905 roku poświęconej zachodniogalicyjskiej 
wsi, głównym problemem, z jakim borykała się miejscowa ludność, były powtarzające się 
głody na tzw. przednówku. Zdaniem autora, zasadniczą przyczyną tego cyklicznego zjawi-
ska były w głównej mierze niedbałość w uprawie gleby oraz lekkomyślność i nieprzezorność 
ludności, która nie znała podstaw ekonomii i nie potrafiła zarządzać swoimi zasobami, nie 
przewidując potrzeb odleglejszych332. Bujak ubolewał: Chłop nasz (...) przyzwyczaił się żyć 
z nowego tak, że nawet w roku urodzajnym musiał biedować na wiosnę. (...) Z nowego pił 
i jadł, sprawiał chrzciny i wesela, a na przednówku szedł, sprzedawał swą pracę i mienie po 
bajecznie niskich cenach333. 

O Polskę gospodarną 

Już jako siedemnastolatek osierocony przez oboje rodziców, w 1886 roku, Wiącek widząc 
zmagania mieszkańców okolicznych miejscowości ze skutkami powodzi z 1884 r., założył 
w Machowie Towarzystwo Bratniej Pomocy. Celem statutowym Towarzystwa było niesienie 
pomocy finansowej zrzeszonym w nim chłopom. Dzięki tej organizacji okoliczni rolnicy 

331 Z tego związku narodziło się 3 dzieci, które zmarły w bardzo młodym wieku.
332 F. Bujak, Wieś zachodnia galicyjska u schyłku XIX wieku, [w:] „Wieś Polska”, seria I, Lwów 1905, s. 70.
333 Tamże.
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zostali uwolnieni od lichwiarzy. Kilka lat później towarzystwo przekształcono w Parafialną 
Kasę Oszczędności i Pożyczek z pomocą dr. A. Surowieckiego:

W powiecie całym gubiło ludność 440 karczem, w których żyli sami lichwiarze i niszczyli 
doszczętnie wsie, bo wódkę dawali na kredyt, a gotówkę pieniężną pożyczali chłopom 
na weksle na 100%. P. Delegat [dr. Surowiecki – E.W.] rozpoczął i tę najcięższą walkę 
i pragnął uratować od zguby cały powiat przez utworzenie Kasy Oszczędności i Poży-
czek systemu Raiffeisena334.

Tak zaczęła się wieloletnia, niestrudzona działalność społeczna Wojciecha Wiącka, w ra-
mach której powołał lub współorganizował wiele instytucji i stowarzyszeń. Jak zauważa Chu-
dziński, miarą zaangażowania i aktywności przyszłego senatora w dziedzinie organizatorskiej 
może być jego osobisty udział w pracach 104 organizacji i instytucji, co stało się faktem już na 
początku XX wieku335. W 1895 roku Wiącek został wybrany do Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, 
a rok później wspólnie z dr. Surowieckim opracował statut Koła Włościańskiego przy Radzie 
Powiatowej. W 1896 był także inicjatorem powstania w Machowie Towarzystwa Ochotniczej 
Straży Pożarnej, pierwszego w powiecie tarnobrzeskim (towarzystwo początkowo liczyło 
40 członków). W latach 1897-98 zakładał kółka rolnicze, sklepy rolnicze i straże ogniowe 
w różnych miejscowościach na terenie powiatu. Był jednym z pomysłodawców utworzenia 
Towarzystwa Przemysłowo-Handlowego „Bazar” powstałego w 1899. W tym samym roku 
Wiącek został wybrany do Rady Nadzorczej Banku Parcelacyjnego we Lwowie. Na wniosek 
Wiącka w 1900 roku powstało Powiatowe Biuro Pośrednictwa Pracy. Wkrótce 84 powiaty 
galicyjskie tworzą podobne organizacje na wzór tarnobrzeski336.

W 1908 roku Wiącek założył Towarzystwo Przemysłowo-Handlowo-Rolnicze w Tarnobrze-
gu, a ponadto cegielnie w Łętowni, Krzątce i Dzikowie oraz 8 sklepów towarów mieszanych.

Wojciech Wiącek był bardzo postępowym rolnikiem i nieustannie modernizował swe 
gospodarstwo. Prowadził hodowle nowych gatunków zwierząt i ptactwa domowego. Szerzył 
wśród machowskich rolników wiedzę o innowacjach hodowlanych i technologicznych. Nie 
tylko propagował oświatę rolniczą, ale także inicjował budowę spółdzielni mleczarskich 
i pszczelarskich. Z jego inicjatywy wybudowano także piekarnię i Spółdzielnię Mleczarską 
oraz zakładano sady owocowe. 

Po nawiązaniu kontaktów z hrabią Lewickim z Bonowa w powiecie jaworowskim, w 1903 
roku Wiącek założył na otrzymanym terenie wzorcową wioskę. Zamieszkało w niej 86 ro-
dzin chłopskich z powiatu tarnobrzeskiego. Gospodarze mieli do dyspozycji 100 morgów 
pola. W osadzie znajdowała się szkoła, czytelnia, mleczarnia i Kasa Stefczyka. Założono tam 
także Kółko Rolnicze i wybudowano kościół. W latach 1912-1916 na terenie parcelowanych 
powiatów rohatyńskiego i zbaraskiego zakładał wsie wzorcowe. Jako organizator wsi na 

334 W. Wiącek, Z działalności człowieka zasłużonego, 1923, s.9.
335 E. Chudziński, Wojciech Wiącek i jego testament, dz. cyt., s. 63.
336 A. Janas Aleksandra, A. Wójcik, Wojciech Wiącek – Kościuszko z Machowa, Tarnobrzeg 1999, s. 11-13.
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tych obszarach poznał dobrze Kresy Wschodnie. Po powrocie w 1917 roku zorganizował 
Powiatową Składnicę Kół Rolniczych w Tarnobrzegu. 

Nie zrezygnował ze swojej działalności społecznej również latach powojennych – w la-
tach 30. XX wieku aktywnie uczestniczył w pracy 105 organizacji. Przez wiele lat był także 
korespondentem GUS, wysyłając sprawozdania z powiatu337.

Oświata

Znając dobrze ciężką dolę polskiego chłopa, którą tylko i wyłącznie przypisywał ciemno-
cie, w swojej działalności społecznej przede wszystkim Wiącek przywiązywał olbrzymią 
wagę do szerzenia oświaty. Pragnąc zlikwidować powszechny na wsi analfabetyzm, gorą-
co propagował naukę czytania i pisania. Już w 1887 roku założył w Machowie Czytelnię 
Rolniczą, którą wyposażył w sprowadzone na własny koszt z Krakowa książki o tematyce 
historycznej i rolniczej. Jednocześnie w sąsiednich Ocicach sam nauczał dzieci języka 
polskiego i historii338. Potrzeba w tym zakresie była paląca, gdyż jak po latach pisał Wią-
cek, w powiecie tarnobrzeskim na 72 samoistnych gmin, zaledwie było zorganizowanych 
26 szkół ludowych, a ani jednej szkoły wyższego typu. Czytelń nie było w żadnej gminie (...) 
Czytelnia w Machowie dała początek do założenia czytelń przy szkołach ludowych, które 
jak gwiazdy, rozjaśniały dusze młodzieży we wsiach339.

Edukacja i uświadomienie okolicznych mieszkańców było – jego zdaniem – pierwszym 
i najpoważniejszym krokiem na trudnej drodze do prawdziwej wolności narodu polskie-
go. Warto nadmienić, że Wiącek dostrzegał konieczność pilnych zmian w tej kwestii nie 
tylko w odniesieniu do chłopów, ale także do mieszczan tarnobrzeskich. W tym zakresie 
współpracował m.in. z delegatem wydziału Krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej340 
dr. Antonim Surowieckim – działaczem społecznym i politycznym. Jak zauważył Tadeusz 
Zych – jego przybycie do Tarnobrzega w drugiej połowie XIX wieku wpłynęło niewątpli-
wie na ożywienie inicjatyw społecznych, w tym również kulturalnych341. Dr Surowiecki 
spełniał rolęmiejskiego mecenasa kultury, służąc radą, pomysłem, a często i swoimi pry-
watnymi finansami dla wsparcia lokalnej aktywności. W 1893 roku Wiącek wspólnie z dr. 
Surowieckim wystąpił z inicjatywą założenia czytelni w Tarnobrzegu. Podjęli ten wysiłek, 
pomimo – paradoksalnie – braku zainteresowania, a nawet oporu samych beneficjentów 
tego przedsięwzięcia. Przełom nastąpił dopiero kiedy delegat z Krakowa dobrał do miesz-
czan kilku pisarzy ze sądu, ze starostwa, chłopów ze wsi Dzikowa, Miechocina, Machowa, 

337 Tamże, s. 13.
338 Tamże, s.9. Wiącek był także jednym z postulujących utworzenie szkoły średniej w Tarnobrzegu.
339 W. Wiącek, Z działalności człowieka zasłużonego, 1923, s. 5.
340 Wydział ten reprezentowany był też przez księdza Pelczara, późniejszego biskupa.
341 T. Zych, Z dziejów kultury w Tarnobrzegu, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1998, nr 18, s. 9.
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Mokrzyszowa, Sielca i Wielowsi, zwołał zebranie, sprawę przełożył, zgodzili się i Czytelnię 
założono pod nazwą „Czytelnia Mieszczańska”342.

Inicjatywa ta stanowiła milowy krok, gdyż jak pisał Wiącek: Mieszczanie starzy, ani 
czytać, ani pisać, nie umieli343. W budynku czytelni urządzono salę na zebrania, na odczy-
ty, przedstawienia i zabawy oraz salę restauracyjną. Liczba zainteresowanych stopniowo 
rosła – w 1923 liczyła już 195 członków – a wspólna przestrzeń stała się okazją do spotkań 
różnych grup zawodowych (kupcy, rzemieślnicy, rolnicy) i społecznych: Członkowie ze wsi, 
chłopi powoli się zbliżyli w Czytelni do mieszczan i ci już się wzajemnie nie przeklinali, nie 
przezywali „chamami”, „flakami” i t. p., ale razem czytali książki, gazety, pili i zamawiali 
u mieszczan do zrobienia stoły, łóżka, ubrania (...)344. Czytelnia Mieszczańska stanowi więc 
przykład życzliwego współistnienia na gruncie tarnobrzeskim dwóch tradycji: mieszczań-
skiej i chłopskiej, które – wzajemnie się uzupełniając, prowadziły do powstania nowej, 
oryginalnej społecznej mentalności345.

Po sukcesie czytelni w Tarnobrzegu, delegat wydziału Krakowskiego Towarzystwa 
Oświaty Ludowej założył jeszcze kilkanaście czytelń we wsiach, np. w Sielcu i Grębowie 
„Kasyno Włościańskie”, a we wsi Dzików „Czytelnię Włościańską”. Za swoją aktywność 
na polu oświaty Wiącek został także wybrany do Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły 
Ludowej w Krakowie, a w 1906 do Rady Ogólnej Towarzystwa Szkoły Ludowej.

Pisarz ludowy – człowiek „z ludu” czy chłop? 

W artykule opublikowanym w 1927 roku Wojciech Wiącek chłop-literat i działacz ludowy 
Jacek Jackiewicz pisał: 

W przeszło 20 miljonowej armii chłopskiej w Polsce, zaledwie nielicznych wymienić 
można, którzy oprócz codziennej walki o czarny kawałek chleb, biorą w twardą rękę 
pióro, aby swemi spostrzeżeniami zebranemi w ciągu całego tygodnia, lub dobrą radą 
podzielić się ze swemi braćmi. Literatów, pisarzy, czy poetów – tych prawdziwych, któ-
rych warsztatem pracy i życia jest zagon i socha, można niestety – na palcach zliczyć. 
Znamy wszyscy między innemi „Pamiętniki włościanina” Jana Słomki, chłopa z Ziemi 
Sandomierskiej. (...) W powiecie tarnobrzeskim, w wiosce Machowie nad Wisłą żyje 
sobie mało znany ogółowi, lecz bardzo energiczny i pracowity chłop – działacz, literat 
i publicysta Wojciech Wiącek. (...) biedny oracz na 4 morgach ziemi, w najcięższych 
warunkach życiowych napisał 21 dziełek i wydał, z których kilka zostało skonfisko-
wanych przez b. zabór austriacki. Z pracy jego czerpano siłę i nadzieję w odzyskanie 

342 Do czytelni początkowo zapisało się 30 członków. Tamże, s. 7.
343 Tamże. s. 7.
344 W. Wiącek, Z działalności człowieka zasłużonego, 1923, s. 8.
345 T. Zych, Z dziejów kultury w Tarnobrzegu, dz. cyt., s. 9.
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niepodległości Ojczyzny. Wojskową pieśń „Hej Bracia Polacy powstańcie co żywo” 
śpiewało wojsko polskie w ostatniej wojnie bolszewickiej i krzepiło ducha346. 

Publikacje Wojciecha Wiącka wpisują się w zjawisko określane zazwyczaj terminem 
„pisarstwo ludowe”347. Kategoria ta obejmuje utwory, które wyszły spod pióra ludzi niewy-
kształconych, uformowanych duchowo w kręgu tradycyjnej kultury ludowej, związanych 
pochodzeniem, pracą i miejscem zamieszkania z macierzystym środowiskiem społecznym348. 
Mimo że pierwsi reprezentanci tego rodzaju twórczości pojawiają się już w pierwszej połowie 
XIX wieku, do dziś nie został jednoznacznie rozstrzygnięty problem kryteriów pozwalają-
cych przyporządkować do tej kategorii konkretne utwory i ich autorów. Pytanie: kto jest 
pisarzem ludowym? – postawił po raz pierwszy w 1938 roku Karol Ludwik Koniński, który 
twierdził, że na to miano zasługiwał prosty człowiek z ludu, który samoukiem będąc, kontaktu 
ścisłego z życiem ludowym nie utraciwszy, wziął się do pisania349. Autor pionierskiej pracy 
na ich temat dowodził dalej – dopóki będzie istnieć w społeczeństwie ta warstwa społeczna, 
która jest „ludem”, „ludowy” będzie miało ów niedwuznaczny sens”350. Odmienne stanowisko 
zajął badacz pisarstwa ludowego Stanisław Pigoń. Sam będąc chłopem z pochodzenia, au-
tor Zarysu nowszej literatury ludowej zaliczył do niej tylko to, co powstaje na wsi dzisiejszej, 
mając za autorów włościan pracujących na roli, związanych z nią społeczną działalnością351. 
Sformułował on następującą definicję: Pisarze ludowi [...] to są pisarze-chłopi, pochodzący ze 
wsi i na wsi bytujący, związani bezpośrednio pracą codzienną z ziemią-żywicielką352.

Poglądy Konińskiego mieszczą się w szerokich ujęciach pisarstwa ludowego, obejmujących 
utrwaloną w piśmie nieprofesjonalną twórczość każdego autora legitymującego się plebejskim 
lub wiejskim pochodzeniem, brakiem ponadnormatywnego wykształcenia oraz żyjącego 
z pracy fizycznej. Nie jest przy tym ważne, czy na co dzień funkcjonuje on w środowisku 
wiejskim czy miejskim. Natomiast stanowisko Pigonia zaciążyło na tych koncepcjach, które 
pisarzy ludowych wiążą ściśle ze wsią, czy wręcz z chłopstwem jako warstwą społeczną i jej 
społeczno-kulturalnymi aspiracjami, z chłopskim etosemi systemem wartości353. Twórczość 
Wiącka spełnia kryteria obu badaczy, również te węższe,ustalone przez Pigonia354. Warto 

346 Jacek-Jackiewicz. Wojciech Wiącek chłop-literat i działacz ludowy, aneks do Sodomy Gomory, wyd. III i IV.
347 Dowodem na jego istnienie są liczne publikacje np. m.in. K.L. Koniński, Pisarze ludowi. Wybór pism i studjum o literaturze 

ludowej, T. 1–2, Lwów 1938; S. Pigoń, Wybór pisarzy ludowych, Cz. 1–2, Wrocław 1947–1948; J. Szczawiej, Antologia poezji 
ludowej 1830–1980, Warszawa 1985;

348 W taki sposób definiuje pisarstwo ludowe Edward Chudziński w swoim artykule: Kartoteka pisarzy ludowych Polski, „Rocz-
nik „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”, XXII, 2020, s. 191.

349 K.L. Koniński, dz. cyt., T. 1, s. 6.
350 Tamże, T. 2, s. 449–450
351 S. Pigoń, Zarys nowszej literatury ludowej, Kraków 1946.
352 S. Pigoń, Zarys nowszej literatury ludowej (przed rokiem 1920), Kraków 1946, s. 14; tenże, Główne problemy literatury ludowej 

[w:] J. Kapuściński, Cierniste ścieżki literatury ludowej, Kraków–Warszawa 1946, s. 104, 107.
353 Edward Chudziński, Kartoteka pisarzy ludowych Polski, dz. cyt., s. 192.
354 Weszła ona w skład Kartoteki pisarzy ludowychE. Chudzińskiego. Autor wspomina, że podczas kwerendy w Tarnobrzegu 

(1970) największym odkryciem stał się Testament dla mojej rodziny Wojciecha Wiącka. Dzieło to zostało opublikowane w ca-
łości jako część artykułu: E. Chudziński, Wojciech Wiącek i jego testament, „Regiony” 1988, nr 1, s. 62-73.
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również dodać, że Pigoń uznał jego zasługi na tym polu i umieścił go w swoim Wyborze 
pisarzy ludowych.

Przyszły poseł z Machowa zaczynał swoją pisarską działalność jak większość samorod-
nych autorów chłopskich – debiutował na łamach prasy w 1887 roku. Jednak stosunkowo 
wcześnie Wiącek próbuje swoich sił w większych formach pisarskich, czego wyrazem są 
wydawane drukiem broszury, które inauguruje broszura Kto jest Polakiem?: Głos włościa-
nina od włościan, wydrukowana w 1901 roku w Krakowie i skonfiskowana przez cenzurę 
austriacką. Ten sam los spotkał jeszcze trzy inne druki autorstwa Wiącka. Dopiero po 
uzyskaniu niepodległości osiemnaście kolejnych broszur mogło się ukazać bez przeszkód. 
W dorobku chłopa-samouka dominuje publicystyka różnorodnego rodzaju: patriotyczna, 
polityczna, historyczna, społeczna i obyczajowa355. Patriotyzm łączy się w tych utworach 
z głęboką wiarą religijną i propagowaniem wartości chrześcijańskich. W twórczości tej 
zwraca uwagę szeroka skala podejmowanych tematów i problemów oraz różnorodność 
sposobów ich opracowania. Oprócz broszur polityczno-patriotycznych jest on także au-
torem rozprawek, quasi-traktatów, apeli, odezw (np. Odezwa do wszystkich pism w kraju 
i zagranicą, literatów i poetów wsi, 1936), kronik i wspomnień356. Problematyka oświatowo-
-wychowawcza znalazła odzwierciedlenie w takich wydawnictwach jak: Ratujmy sieroty 
(1925) czy Stuletnia Historia Rozwoju Szkół i Szkolnictwa w powiecie tarnobrzeskim (1931). 
Jako kronikarz i dokumentalista objawił się w publikacjach: Spółdzielnie i szkółki katolickie 
w Rzeszowie (1927) czy Z działalności człowieka zasłużonego (1923). Napisany pod koniec 
lat 30. Testament dla mojej rodziny jest z kolei bardzo oryginalnym swoistym traktatem 
filozoficznym, moralnym i dydaktycznym. Wiącek podejmował również próby poetyckie 
– wiersze okolicznościowe, patriotyczne oraz folklorystyczne (zapisy i przeróbki ustnych 
pieśni ludowych).

Szereg utworów Wiącka pozostało w rękopisach, te zaś – niestety – w większości zagi-
nęły. Taki los spotkał np. jego pamiętniki, które zostały zakopane w czasie okupacji i nigdy 
się nie znalazły. 

Walka o trzeźwość i moralność narodu polskiego

Dla Wojciecha Wiącka walka o Polskę nie ograniczała się do działalności konspiracyjnej 
i politycznej. Widział bowiem wyraźnie, że wolna ojczyzna to nie tylko obszar teryto-
rialny oznaczony granicami państwa polskiego. Nawet już po odzyskaniu niepodległości 
marzył o wolnej Polsce w pełnym tego słowa znaczeniu – jako kraju ludzi wolnych, nie 
tylko w wymiarze politycznym, ale przede wszystkim wolnych wewnętrznie, również od 
indywidualnych uzależnień. Jako światły i postępowy chłop wiedział, że aby wzmocnić, 
odrodzić i utrzymać odzyskaną Polskę, należy zwalczać wszelkie narodowe słabości i nałogi, 

355 E. Chudziński, Wojciech Wiącek i jego testament, dz. cyt., s. 69.
356 Tamże, s. 70.
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zwłaszcza pijaństwo357, które – w jego przekonaniu – odpowiada za wszelkie zło i upadek 
moralny materialny ludu polskiego, niszcząc nie tylko ciało, a również ducha. Jeszcze za-
siadając w parlamencie wiedeńskim, jako nieprzejednany wróg alkoholizmu brał udział 
w licznych kongresach poświęconych walce z tą dziedziczną plagą narodu polskiego358. Pro-
blemowi pijaństwa jego dramatycznym skutkom zdrowotnym i społecznym oraz wezwaniu 
do trzeźwości poświęcił wiele swoich utworów, z których część ukazała się drukiem. Są to:

– Kobieta wiejska jako męczennica i niewolnica pijaństwa, 1924
– Żona pijaka policjanta (bez daty)
– Matka i Ojciec. Wódka i tytoń są rodzicami wszystkich zbrodni w Polsce (rękopis bez daty)
– Siedem Grzechów Głównych we wsiach (rękopis bez daty)
– Sodoma i Gomora czyli dzieje karczmy w jednej wsi, 1919 – wydanie I; Tarnobrzeg: 

F.Cwynar 1923 – wydanie II; Warszawa: Towarzystwo Trzeźwości 1927 – wydanie III; 
Tarnobrzeg 2019 – wydanie IV359.

Głównym celem wszystkich powyższych publikacji jest walka z pijaństwem i karczmą, 
które uważał za największego wroga wewnętrznego Polaków, znacznie bardziej niebez-
piecznego niż wszyscy wrogowie zewnętrzni, (...) chociażby mieli miljony żołnierzy, miljony 
bagnetów, karabinów maszynowych, armat, moździerzy, samolotów, łodzi podwodnych, 
czołgów, okrętów, min, bomb360. Najbardziej znaczącą z nich jest bez wątpienia – kierowana 
do Polaków wszystkich stanów – Sodoma i Gomora czyli dzieje karczmy w jednej wsi, która 
doczekała się aż czterech wydań. Trzecie wydanie z 1927 roku – w intencji Wojciecha Wiącka 
– miało uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wydanie IV – jubileuszowe361 ukazało 
się w 2019 roku w 150 rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci Wojciecha Wiącka362, wydane 
pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. 
dr.Michała Marczaka w Tarnobrzegu.

Przedmowę do I wydania w roku 1919363 napisał Ferdynand Kuraś. Z zawodu szewc, a po-
tem urzędnik, samouk w dziedzinie historii i literatury, mimo braku wykształcenia i głuchoty 
już od pierwszej dekady XX wieku Kuraś zasłynął jako najwybitniejszy pisarz ludowy, przede 
wszystkim – jako poeta364. Wydał sześć tomików poezji, m. in.: Spod chłopskiej strzechy (Kraków 
1905), Dzwoń chłopska pieśni! (Kraków 1913), Z ojczystych łanów. Zbiorek poezyi, z przedmową 

357 Autorka się posługuje się tym terminem (a nie wyłącznie słowem „alkoholizm”), gdyż występuje on w pismach Wiącka.
358 W. Wiącek, Uwagi o Młodej Polsce, 1935.
359 Tekst na podstawie wydania trzeciego z 1927 roku
360 W. Wiącek, Sodoma i Gomora czyli dzieje karczmy w jednej wsi, wyd. IV, Tarnobrzeg 2019.
361 Z przedmowami Wojciecha Wiącka, Ferdynanda Kurasia, Dariusza Bożka.
362 Tekst na podstawie wydania trzeciego z 1927 roku, opracowanie: Witold Szozda, Tarnobrzeg 2019.
363 Przedmowę tę Ferdynand Kuraś napisał w Dzikowie 8 września 1918 r.
364 Od 1893 roku Kuraś zaczął pisać wiersze, głównie o charakterze okolicznościowym i patriotycznym. Publikował je w pismach 

lwowskich, krakowskich i tarnobrzeskich Jego utwory były drukowane w czytankach dla szkół powszechnych oraz 
w kalendarzach. Jego impresję o utracie słuchu Stefan Żeromski ocenił jako „wysokiej piękności hymn o rozkoszy słuchu 
i jedyne pewnie w literaturze świata pożegnanie z dźwiękiem”, a Stanisław Pigoń napisał, że: „jego liryczne żegnanie się ze 
światem dźwięków nie ma odpowiednika w całej chyba poezji świata”. Jego imię noszą ulice w Tarnobrzegu i Krakowie. 
Jego nazwisko umieszczono na tablicy w kościele w Wielowsi upamiętniającej 600-lecie diecezji przemyskiej. B. Szwedo, 
Tarnobrzeski Słownik Biograficzny. Cz. III, s. 117-122. Zob. też. Aleksandra Janas, Ferdynand Kuraś, Tarnobrzeg 2007.
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Jana Kasprowicza, (Warszawa 1914) oraz uznany za jego największe osiągniecie literackie 
pamiętnik Przez ciernie żywota (Częstochowa 1925), do którego przedmowę napisał sam 
Stefan Żeromski. Z Wiąckiem łączyła Kurasia walka o trzeźwość – w 1923 roku opublikował 
tomik pt. Na nowe tory. Zbiór wierszy i poematów przeciwalkoholowych (Łódź) oraz działal-
ność w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”365. W przedmowie swojego autorstwa 
do dzieła Wiącka Sodoma i Gomora Ferdynand Kuraś trafnie charakteryzuje istotę i wagę 
publikacji, odnosząc się do swojej osobistej znajomości z autorem. Zauważa mianowicie, 
że wszyscy, którzy się z Wiąckiem w codziennym życiu spotykają: znają go jako człowieka 
cichego, bogobojnego, daremnem złorzeczeniem ust swych nie kalającego. A przecież gdy on 
sobie uprzytamnia, ile to karczmy na lud nasz nieszczęść sprowadziły, z piersi jego wyrywa się 
głośny krzyk, by Bóg, „ogień i siarkę spuścił na te Sodomy i Gomory nędzy ludzkiej i zepsucia” 
i wzywa Jego kary „na tych, którzy je nawiedzają”366. Pisarz podkreśla palącą potrzebę wydania 
publikacji Wiącka z uwagi na szerzący się wśród Polaków nałóg oraz stwierdza, że tytułowe 
określenie jest bardzo trafne, gdyż: Co się działo w owej biblijnej „Sodomie i Gomorze”, to samo 
prawie dzieje się w karczmach wszelkiego pokroju. Zdaniem poety znakomicie znającego realia 
galicyjskiej wsi, autor opisami opartych na faktach (...) zdarł maskę z karczmy i ukazał nam 
ją w całej jej potwornej ohydzie. Ukazał nam nawiedzonych zarazą pijaństwa karczmianych 
zwolenników, jak wzgardzeni przez swych najbliższych, zabici na zdrowiu, sumieniu i sławie 
staczają się w zgrozą przejmującą przepaść367.

Do trzeciego wydania Sodomy i Gomory, jak pisał sam autor we wstępie napisanym w 1927 
roku, namówili go liczni Przyjaciele-Abstynenci, którzy podobnie jak on uważali, że najwięk-
szą plagą ludzkości, a szczególnie narodu polskiego jest silnie zakorzeniony nałóg pijaństwa, 
rozmyślnie szerzony przez wrogów Polski. Publikacja została wydana z inicjatywy Polskiego 
Towarzystwa Walki z Alkoholizmem „Trzeźwość” w Warszawie. W uwagach odautorskich 
z właściwym sobie krytycznym spojrzeniem na społeczeństwo, Wiącek zauważa:

Ośm lat minęło od czasu, gdy z pożogi wojny światowej z morza łez, krwi i cierpień 
wyłoniła się Wolna i Niepodległa Ojczyzna nasza Rzeczpospolita Polska.(...) Ponieważ 
jednak w dziejach ludzkości i narodów ośmio letni pokojowy okres czasu nie stanowi 
epoki – przeto i my nie doczekaliśmy tak upragnionych zmian i wyników na polu odro-
dzenia moralnego i materjalnego, a stwierdzić musimy, że w dużej mierze do tego zastoju 
przyczynił się brak skutecznej, planowej i wytężonej działalności całego społeczeństwa 
wraz z Władzami rządowymi, w zwalczaniu wszelkiego zła, a głównie pijaństwa”368. 

W charakterystyczny dla siebie porównawczy sposób, Wiącek odwołuje się w tej materii 
do doświadczeń innych krajów – również pozaeuropejskich – zauważając, że:

365 W 1913 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tarnobrzegu.
366 Przedmowa do wydania 1 i 2.
367 Przedmowa do wydania IV.
368 Od autora, wyd. IV.
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(...) cały świat cywilizowany podjął obecnie energiczną walkę z alkoholizmem, który sieje 
wszelkie zło i nędzę tak moralną, jak materialną. Dość wspomnieć Szwecję, Japonję, Stany 
Zjednoczone Am. Półn., aby wykazać jak korzystnie na życiu narodowem, społecznem 
i gospodarczem odbiło się bezwzględne szerzenie i przestrzeganie wstrzemięźliwości, 
czas zatem najwyższy i u nas przystąpić do tępienia pijaństwa, a inicjatywę może i musi 
dać Rząd polski, który musi wyzyskać inne źródła dochodów państwowych zamiast 
zysku z monopoli spirytusowych. Wysokość przychodów państwowych jest wątpliwą 
wobec nadmiernie zwiększających się, skutkiem pijaństwa, wydatków na więzienia, 
szpitale, zakłady dla obłąkanych, sądy, policję i straż skarbową369.

Jak zauważa historyk Dariusz Bożek Książka Wiącka prostymi opisami ukazuje karcz-
mę w całej swej potworności, opisuje ludzi opętanych nałogiem pijaństwa, staczających się 
w przepaść. Wzywa nauczycieli, duchownych, osoby dorosłe do wpajania młodym ludziom, 
niedotkniętym jeszcze nałogiem, zasad wstrzemięźliwości oraz niedawania złego i zgubnego 
przykładu370. Tytułowy biblijny motyw, pochodzący ze starotestamentowej Księgi Rodza-
ju odnosi się do zniszczenia przez Boga kananejskich miast Sodoma i Gomora na skutek 
niegodziwości ich mieszkańców. Wiącek odnosi się do starotestamentowych wydarzeń, 
jednak używa zwrotu „Sodoma i Gomora” przede wszystkim jako związku frazeologiczne-
go, który oznacza wielki chaos, gniazdo rozpusty, siedlisko zepsucia obyczajów i miejsce 
przeklęte. Działacz śledzi genezę tego zła, przedstawiając dzieje karczmy w swojej wsi 
rodzinnej, Machowie (...) to, co słyszałem od starszych ludzi i na co się własnemi oczyma 
patrzyłem371. To studium przypadku opisane z perspektywy naocznego świadka wyróżnia 
szczerość wypowiedzi, solidna analiza socjologiczna i drastyczne szczegóły, np. dręczenia 
zwierząt przez alkoholików372 i upijania niemowląt przez ojców. Wnikliwie opisuje relacje 
między właścicielami dworów w Polsce a Żydami, pierwsze uprawy ziemniaków i początki 
zachęcania chłopów do picia „okowity”373. 

Na podstawie swoich podróży po Galicji autor stwierdza, że w każdym przypadku 
karczmy powstawały z inicjatywy dziedziców: Szkół nie było, chłop był ciemny, a karczma 
być musiała. Do najnowszych czasów rozpajanie chłopów było wyłącznym przywilejem 
dworów374. Ze smutkiem relacjonuje, jak wódka stopniowo zepsuła wiejskie obyczaje, 
zbezcześciła wszystkie religijne święta, zaś – aktualnie – systematycznie niszczy ludziom 
zdrowie, przyczyniając się do różnorakich chorób i przedwczesnych zgonów, „przytę-
pienia uczuć”, rozdzielenia małżonków i braku wrażliwości na innych, włączając konie 
gospodarskie:

369 Tamże.
370 Przedmowa do wydania IV.
371 W. Wiącek, Sodoma i Gomora czyli dzieje karczmy w jednej wsi, wyd. IV, Tarnobrzeg 2019, s. 15.
372 Np. wstrząsający opis alkoholika, który zabił ponad 40 koni.
373 Zob. fragmenty tekstu źródłowego.
374 Tamże, s. 23.
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Wódka zwyciężyła rodzinę, gminę, kraj, państwo, szkołę i cnoty chrześcijańskie, spo-
łeczne, obywatelskie i całe życie ludzkie. Żadne zwierzę, żadne stworzenie, ani płazy, 
ani gady tak nisko nie upadają, jak ludzie – pijacy375.

Na kartach Sodomy i Gomory autor zauważa, że rządowe próby walki z alkoholizmem ba-
zujące na ustawach były pozorne i bezowocne. Jednocześnie przyznaje, że największą i najsku-
teczniejszą walką z pijaństwem, z pijakami i karczmami prowadził Kościół Katolicki przez misje, 
nauki, kazania, pokuty, przez słowo drukowane, bractwa i towarzystwa wstrzemięźliwości. 
Działania duchownych spotkały się z kontrakcją ze strony Żydów, którzy jak zauważa Wiącek:

Zabiegali wszelkimi sposobami, aby skłonić właścicieli dworów i gorzelń do budowania 
browarów i wyrobów piwa, którego Misje i księża pić nie zabronili. Zabiegi żydów376 nie-
długo odniosły pożądany skutek: w Dzikowie i Chmielowie stanęły dwa wielkie browary. 
Piwo zwożono na gwałt do karczem i tłumoczono ludziom, że to „dobry trunek”, bo nie 
palony, a przez księży „dozwolony”. Powoli więc zaczęła ludność zaglądać do karczem 
„na piwo”, które było tańsze od wódki. (...) Ale piwa ludzie nie pili tak wiele jak wódki, 
bo było gorzkie i głowy nie zawracało. Najwięcej narzekały kobiety na tę „gorycz”. Żydzi 
więc postarali się dla kobiet zaraz o wino słodkie, przez księży – jak mówili – dozwolone, 
jako nie palące. Wino to było palone na cukrze i mieszane potajemnie z wódką377.

Zdaniem Wiącka, zgubna skłonność do alkoholu wywarła szczególnie negatywny wpływ 
na polskie wesela, których wiele ceremoniałów było połączonych z pijatyką. Drastyczność 
opisów autorstwa Wiącka może śmiało konkurować z obrazami z filmu Wesele (2004) 
Wojciecha Smarzowskiego – gorzkiej satyry na polską mentalność, która bezpardonowo 
punktuje przywary Polaków:

U nas, w Machowie, wszyscy goście prosto z kościoła zajeżdżali przed karczmę. Wesele 
trwało bez przerwy po kilka dni Nieraz cała karczma, po weselu, wyglądała jak rzeźnia. 
Podłoga, drzwi, ściany, nawet powała były krwią zbryzgane, a okna i szklanki wytłuczone. 
Każde wesele ze zwyczaju było wojną. Mówiono, że wesele bez bitki, to żadne wesele.378

Produkcję i sprzedaż alkoholu w regulowała wówczas propinacja – wyłączne prawo 
właściciela dóbr ziemskich do produkcji i sprzedaży piwa, gorzałki i miodu w obrębie jego 
dóbr oraz przywilej do sprowadzania tych wyrobów z innych miast i czerpania z tego tytułu 

375 Tamże, s. 45.
376 Wiącek pisze słowo „żyd” z małej litery. Nie koryguję pisowni tego słowa nie tylko z uwagi na zachowanie oryginalnej pisow-

ni, ale również z tego powodu, że w odniesieniu do wydarzeń historycznych, np. II wojny światowej, piszemy żyd z małej 
litery, jako, że wówczas państwo Izrael nie istniało. Mniejszość żydowska (z małej) to byli wówczas wszak Polacy, Rosjanie, 
Węgrzy, Niemcy itd. Polak żydowskiego pochodzenia, Niemiec żydowskiego pochodzenia. https://sjp.pwn.pl/poradnia/
haslo/zyd-i-Zyd;14505.html

377 W. Wiącek, Sodoma i Gomora (...), dz. cyt., s. 54.
378 Tamże, s. 55-56.
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dochodów379. Sprzedaż pańskiego alkoholu odbywała się w karczmie pańskiej, w której 
obowiązywał zakaz sprzedaży obcego alkoholu380. Prawo propinacji znosiło tym samym 
obowiązek sprzedaży alkoholu z miast królewskich, a dawało uprawnienia właścicielom 
ziemskim. W Polsce propinacja wprowadzona została ustawą sejmową w już 1496 roku, 
a rozpowszechniła w XVII wieku381. Przywilej propinacji dzierżawiony był często przez Ży-
dów, sołtysów lub karczmarzy.

Z uwagi na propinację oraz dalekosiężne wpływy właścicieli dóbr – jak zauważa Wiącek 
– przeciwdziałanie pijaństwu było bardzo trudne, nawet z ramienia lokalnych autorytetów. 
Wspomina przypadek, że ksiądz proboszcz Sobczyński, proboszcz kościoła parafialnego 
w Miechocinie, zabronił urządzać chrzcin i wesel w karczmach:

Wszyscy karczmarze z okręgu propinacyjnego w liczbie dziewięćdziesięciu czterech 
udali się do właściciela propinacji, gorzelń i browarów i oświadczyli, że z karczem 
odchodzą, bo czynszu nie mają skąd płacić, bo ksiądz zabronił wesel w karczmach, 
a przez to zniszczył „biednych” żydów i karczmy382.

Dochody posiadaczy ziemskich z propinacji często przekraczały te z innych form dzia-
łalności383. Nic więc dziwnego, że Jaśnie Wielmożny Pan napisał do duszpasterza wielkiego 
dekanatu, ażeby zakaz cofnął i odbywać wesela w karczmach chłopom pozwolił. W tej sytu-
acji poddany mu ksiądz proboszcz był zmuszony cofnąć zakaz, pijaństwo znowu weszło na 
dawne tory. Rozgoryczony tym obrotem sprawy działacz przyznaje, że wydarzenie to było 
powodem, że w życiu politycznem rzuciłem się do walki o zmianę ustawy w tym kierunku, 
aby tylko sam biskup mianował sobie proboszcza, a nie właściciel dóbr384.

Zdaniem polityka z Machowa, najważniejszy okres walki z karczmami i pijaństwem 
rozpoczął się koło roku 1900, a do najwyższego napięcia walki doszło w roku 1909 i 1910, 
przed samym zniesieniem prawa propinacji. Prawo to zniesiono w zaborze pruskim w już 
w 1845, a w zaborze rosyjskim w 1898 roku. W Galicji prawo to istniało jeszcze w kolejnych 
latach, a wskutek zabiegów galicyjskich szynkarzy w 1905 przewidziano ustanie propinacji 
w 1911385. Jak wspomina Wiącek:

W roku 1911 miała nastąpić nowa karczma, t.zw. koncesjonowana przez wysoki c. k. 
rząd. W Galicji z powodu tej karczmy ruch był niebywały. Lekarze powiatowi objeżdżali 
wszystkie karczmy i uczyli żydów, jak mają karczmy urządzić, ażeby koncesję dostać. 

379 T. Łepkowski, Słownik historii Polski, Warszawa 1973, s. 379.
380 B. Snoch, Szkolny słownik historii Polski od pradziejów do roku 1795, wyd. 1995, s. 99.
381 M. Bobrzyński, Prawo propinacyji w dawnej Polsce, Kraków: 1888, s. 30, https://polona.pl/item/

prawo-propinacyi-w-dawnej-polsce,NzAwMDUw/2/#info:metadata
382 W. Wiącek, Sodoma i Gomora (...), dz. cyt., s. 56.
383 M. Lech, Za króla Sasa, Warszawa 1965, s.72.
384 W. Wiącek, Sodoma i Gomora (...), dz. cyt., s. 54.
385 Zniesienie propinacyji, „Tygodnik Ziemi Sanockiej” nr 24, s. 2, 9 października 1910.
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Nowe urządzenie karczmy, w myśl c. k. rządu, miało z niej zrobić postępową karczmę, 
a pod każdym względem miłą i zdrową dla pijaków. W c. k. rządowej karczmie nie wolno 
było chować: kur, gęsi, kaczek i indyków; nie wolno było w niej spać, gotować, kołysać 
dzieci, chorej żydówce, albo żydowi leżeć na łóżku; nie wolno było pluć na podłogę; 
ściany miały być bielone, podłogi myte, okna wielkie, cały lokal czysty. Nowych karczem 
według planu rządowego żydzi tysiące wybudowali, a stare przerobili386. 

Wiącek ze smutkiem stwierdza, że karczmy te piękniej wyglądały niż szkoły ludowe. 
Jednocześnie przyznaje, że znaczny wzrost przedsiębiorczości żydów wywołał poruszenie 
wśród chłopów, którzy:

(...) zaczęli zwoływać wiece i uchwalać takie rezolucje: „Niżej podpisani uchwalili jednogło-
śnie: Wzywamy Wysoki c. k. Rząd i posłów, ażeby wydano ustawę, żeby wszystkie karczmy 
i szynki w Galicji były zamknięte od 6 godziny wieczór w sobotę do godziny 6 rano w ponie-
działek”. Petycji takich i uchwał z podpisami nadeszło tysiące na ręce posłów. Ja sam, jako 
poseł, otrzymałem setki takich uchwał, opatrzonych 57 tysiącami podpisów. Widząc, że to 
nie żarty, odważyłem się postawić odpowiedni wniosek na pełnej Izbie posłów387.

Po trudnościach w zebraniu wymaganych 20 podpisów poseł uzyskał jednie poparcie 
posłów chłopskich. Kiedy jednak wniosek poszedł do komisji, ale na pełnej Izbie nie pokazał 
się nikt z zainteresowanych sprawą.

Swoje rozważania autor kończy gorzką konstatacją, że zmaganie z karczmami i przeciw 
pijaństwu jest najcięższą walką, a wrogo względem nas usposobione narody będą się starać 
wszelkiemi siłami, ażeby Polacy byli zawsze pijani, głupi, ciemni, kłótliwi i ubodzy, ażeby jako 
niewolnicy pracowali388. 

Warto wspomnieć, że oprócz swojej działalności pisarskiej Wojciech Wiącek redagował 
także trzy czasopisma: wspomniane już „Głos Ziemi Sandomierskiej” i „Wieści Nadwiślańskie” 
oraz „Związek Ziemi i Pracy: pismo poświęcone sprawom Spółdzielni «Związek Ziemi i Pra-
cy»”389 (red. z siedzibą w Krakowie; pismo wychodziło okolicznościowo w miarę potrzeby)390.

Do końca swoich dni był bystrym obserwatorem życia, które toczyło się wokół niego. 
Z dużą przenikliwością dostrzegał też problemy wolnej już Polski. Mimo początkowej eu-
forii po wyzwoleniu Polski spod władzy zaborców, z każdym rokiem od chwili odzyskania 
niepodległości coraz krytyczniej patrzył na polskie społeczeństwo:

Nieraz idzie się 50 i więcej kilometrów, idzie się, bo tego wymaga wielka sprawa. Wie-
lu rodaków znikczemniało podczas niewoli, sądzą, że gdy przyszła Polska, to darmo 

386 W. Wiącek, Sodoma i Gomora (...), dz. cyt., s. 58.
387 Tamże, s. 59.
388 Tamże, s. 71.
389 Wiącek był redaktorem R. 1, który ukazał się 12 kwietnia 1932 roku.
390 Wszystkie wymienione publikacje są dostępne w Bibliotece Narodowej w Warszawie
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da im jeść i pić. Tych braci musimy wychować i musimy usunąć tę demoralizację, ten 
brak poszanowania naszej wiary chrześcijańskiej. To wymaga wielkiego nakładu sił 
i wytrwałości, to jednak przyjdzie, w to wierzę, jak wierzę, że za kilkadziesiąt lat będzie 
Polska zasiana gęsto spółdzielniami, oświecona, niewykorzystywana.

Patriotyzm kosmopolityczny – ku nowej, lepszej Polsce

Aby wiek XX od początku patrzał na wolne
i szlachetne polskie dzieci (...)

    Wojciech Wiącek

W zbiorach Biblioteki Ossolineum we Wrocławiu zachował się bodaj jedyny egzemplarz 
skonfiskowanej broszury Wiącka z 1901 Kto jest Polakiem?: Głos włościanina od włościan391. 
We wstępie do broszury autor zawarł 10 kryteriów bycia Polakiem i obowiązków Polaka:

Polakiem jest ten, który urodził się z polskich rodziców.
Polakiem jest ten, który rodzi się na polskiej ziemi.
Polakiem jest ten, który żyje na tej ziemi dla Ojczyzny.
Polakiem jest ten, który kocha swój naród i Ojczyznę Polskę.
Polakiem jest ten, który pracuje dla dobra swej Ojczyzny.
Polakiem jest ten, który mówi polskim językiem.
Polakiem jest ten, który broni Ojczyzny i narodu.
Polakiem jest ten, który uczy drugich miłości Ojczyzny.
Polakiem jest ten, który cierpi dla Ojczyzny i narodu swego,
Polakiem jest ten, który umiera za wiarę, wolność i Ojczyznę392.

Powyższa lista wymogów, jakie autor stawiał potencjalnemu kandydatowi do bycia 
Polakiem nie oznaczała jednak, że patriotyzm Wojciecha Wiącka polegał na gloryfikacji 
wszystkiego co, polskie i kultywowaniu wszystkich zastanych obyczajów i stylu życia. Prze-
ciwnie – jego miłość do ojczyzny polegała na pragnieniu doskonalenia narodu polskiego, tak 
aby stał się godny wolnej Polski. Był bardzo krytyczny wobec swoich rodaków i wskazywał 
na palącą potrzebę zmiany ich postaw i mentalności, o czym świadczy wiele jego utworów. 
Chociaż Wojciecha Wiącka często nazywano „Polakiem”, to wzorów do zmian postępowania 
swoich współczesnych szukał nie tylko w przeszłości Polski, wśród bohaterów narodowych, 
ale także poza Polską. Zwłaszcza Szwajcaria zafascynowała Wiącka do tego stopnia, że 
stawiał ją za wzór i przykład wszystkim innym narodom. Uwieńczeniem tej fascynacji był 
list napisany przez niego w 1924 roku do „Wysokiego Rządu Szwajcarskiego w Bernie”:

391 Odpowiedzialnym za jej konfiskatę obarczony został Mateusz Kłapcia, autor nakładu. Archiwum Państwowe w Krakowie, 
Oddział II, sygn. SKKKr 1181 (sprawy prasowe). Podaję za W. Stępak, dz. cyt.

392 W. Wiącek, Kto jest Polakiem?: Głos włościanina od włościan, 1901.
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Wiemy z Waszego prowadzenia życia, że w Waszym kraju nie ma złodziei, podłych ludzi 
ani zbrodniarzy, nie ma aresztów ani kryminałów, a najważniejsze, że przez 500 lat 
nie prowadziliście z nikim wojny. Dlatego pragniemy po okrutnej naszej niewoli, po 
okropnościach wojny, która zniszczyła wszystkie ideały ludzkie – rozpocząć odrodze-
nie przez wychowanie naszych dzieci na uczciwych a szlachetnych obywateli. Mamy 
wprawdzie początki nauki w Szkole Ludowej na wsiach, ale pragniemy poza szkołą 
wychować nasze dzieci w Waszej kulturze i cnotach. Ośmielamy się prosić uprzejmie 
Wysoki Rząd o łaskawą pomoc o przysłanie do nas nauczyciela lub nauczycielki Szwaj-
carki do nauki dzieci w naszej wiosce. W Polsce jest 30 000 wsi – pragniemy, aby nasza 
wioska Machów była pierwsza początkiem Waszej kultury i nauki, a z niej skorzystają 
inne. Jak słońce udziela swego ożywczego światła wszystkim roślinom i Wy szlachetni 
Szwajcarzy dajcie nam pomoc do oświaty i kultury Waszej. 

Z głębokim szacunkiem
– zawsze wdzięczni włościanie polscy z Machowa393

W odpowiedzi na powyższe pismo nadeszło kilka listów z Konsulatu Szwajcarskiego. 
Sprawa przysłania nauczyciela została rozpatrzona pozytywnie, ale z nieznanych przyczyn 
nie doczekała się jednak finalizacji394. 

* * *
Wybuch II wojny światowej, klęska wrześniowa i okupacja wywarły na Wiącku, który 
całe życie poświęcił sprawie niepodległości, głęboki i bardzo bolesny wstrząs. Mimo to nie 
zaprzestał swojej aktywności patriotycznej. Jako już 70-letni człowiek wspierał żołnierzy 
z ruchu oporu – miejscowej placówki Armii Krajowej, służąc im radą i doświadczeniem. 
W jego domu, zawsze otwartym dla działaczy konspiracyjnych, odbywały się spotkania 
i narady395. W swojej stodole udzielał schronienia Żydom. Trudy okupacyjnych lat i śmierć 
żony w kwietniu 1944 sprawiły, że Wiącek zaczął podupadać na zdrowiu. Kilka miesięcy 
przed śmiercią Wojciech Wiącek przekazał córce Marii swą ostatnią wolę. Chciał, by na jego 
grobie umieszczono słowa – „Najmilsza Ojczyzno moja, zmiłuj się nade mną, gdy ja będę 
w grobie i ludzie o mnie zapomną – Ty nie zapominaj”. Był to ostatni tekst jego autorstwa, 
który – zgodnie z jego prośbą – umieszczono na brzozowym krzyżu na jego mogile. W wieku 
75 lat, Wojciech Wiącek zmarł 19 sierpnia 1944 roku. 49 lat przeżył pod zaborami, z tego 
32 poświęcił pracy na rzecz Ojczyzny396. Został pochowany na cmentarzu parafialnym 

393 Cyt. za M. Rozwadowska, dz. cyt., s. 232.
394 Zachował się jedynie list chłopów z Machowa do konsulatu, w którym proszą o przełożenie sprawy z powodów nieprzewi-

dzianych. D. Kozioł, Z podróży do Szwajcarii, „Siarka” 1981, nr 20, s. 2.
395 T. Zych., dz. cyt., s.55.
396 D. Kozioł, Przezwali go Polakiem, „Siarka” 1981, nr 17, s. 3.
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w Miechocinie. Jak relacjonował jego syn Władysław – uroczystościom pogrzebowym 
przyglądali się z zainteresowaniem żołnierze radzieccy397.

* * *
W czasach współczesnych pamięć o Wojciechu Wiącku była i jest wciąż podtrzymywana. 
W 1977 roku mieszkańcy parafii miechocińskiej wraz z ks. Leonem Rospondem ufundowali 
na miejscowym kościele tablicę upamiętniającą zmarłego posła i senatora. Jej poświęcenia 
podczas uroczystych obchodów 600-lecia istnienia diecezji przemyskiej dokonał biskup prze-
myski ks. Ignacy Tokarczuk. W 50 rocznicę śmierci Wiącka z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Tarnobrzega na jego grobie została odsłonięta i poświęcona okolicznościowa płyta. Ponadto 
Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega jedna z ulic na tarnobrzeskim osiedlu Dzików (obecnie 
wydzielonym z osiedla Dzików – osiedlu Podłęże) otrzymała imię Wojciecha Wiącka. 

W 2018 roku w związku ze 150 rocznicą urodzin posła, senatora Rada Miasta Tarnobrzega 
ustanowiła Rok 2019 Rokiem Wojciecha Wiącka. W ciągu roku w Tarnobrzegu odbywały 
się liczne imprezy będące wyrazem hołdu oraz pamięci dla działacza z Machowa i mające 
na celu ukazanie wkładu działacza w różne dziedziny życia społecznego i politycznego.

397 Relację syna Wojciecha Wiącka – Władysława Wiącka na ten temat przytoczył Jan Duma w reportażu Ścigany, „Tu i Teraz” 
1983, s. 36.

Tablica upamiętniająca postać Wojciecha Wiącka  
wmurowana w 1975 roku na ścianie zewnętrznej parafialnego 
kościoła Świętej Marii Magdaleny w Miechocinie
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Całe życie dla Polski. Walka o niepodległość ojczyzny i działalność społeczna Wojciecha Wiącka... 
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Wojciech Wiącek

Jakie wojsko, takie państwo
Machów [s. n.] 1931, Drukarnia „Nowoczesna” w Sandomierzu, 

Wydawnictwo Broszur Ludowych nr. 14.

Zdigitalizowana całość broszury dostępna na:

https://polona.pl/item/jakie-wojsko-takie-panstwo,NzM3OTM2NTE/4/#info:metadata

[...]

Pamiętniki z Wojska Austryjackiego398

Zapał do służby wojskowej 

Polska – ojczyzna moja kochana, od lat dziecinnych żyła w mem sercu i myśli – ale tylko 
Polska rycerska – wojskowa – bo tylko w tem stanie i zawodzie widziałem jedyne wypeł-
nienie obowiązku miłości Ojczyzny i narodu. Czytając książki obrazkowe, powieściowe 
i historyczne podczas uczęszczania do szkoły zimowej w mojej rodzinnej wiosce, w Ma-
chowie, biegałem nad brzeg Wisły i zawsze rozmyślałem o wojsku Polskiem, a najwięcej 
o „Śpiących Rycerzach” w Sandomierzu, którzy kiedyś powstaną i wypędzą wrogów z Polski. 
W marzeniu widziałem jak w tej Wiśle w piasku na dnie „leżą Szwedy i Tatary, potopione, 
Bóg wie kiedy?”. Widziałem w myśli w obłokach wielkie i zwycięskie bitwy Jagiełły, Sobie-
skiego, Czarnieckiego, Wiśniowieckiego. 

Wciąż mi stał w oczach ten Maciek kiedy podczas bitwy jako ciura parobek był przy ko-
niach z daleka w lesie pod dębem, a gdy go trzech Prusaków z dzidami napadło, chwycił topór 
i tak ciął, że trzy głowy naraz spadły jak makówki. Co to za odwaga i siła była w tym chłopie, 

398 Praca niniejsza p. Wojciecha Wiącka, zasłużonego długoletniego działacza na polu walki z alkoholizmem, b. posła i senatora, 
porusza niezmiernej doniosłości sprawą alkoholizmu w armji – niestety pijackie zwyczaje armij zaborczych nie przestały 
jeszcze bynajmniej być dla wielu wzorem i obowiązującym obyczajem... Obyż „Pamiętniki” p. Wiącka przyczyniły się naresz-
cie do zrozumienia, jak niesłychaną szkodą społeczeństwu i armji samej przynosi alkoholizm. Realizm i szczerość, z jakimi 
przedstawia nam Czcigodny Autor sprawą, winny zwrócić na jego wywody baczną uwagą wszystkich, a zwłaszcza władz 
wojskowych. W armiach, które służyły imperjalizmom despotycznym, kultywowano alkoholizm, karciarstwo, rozpustą, aby 
zagłuszyć wszelką myśl, cień myśli społecznej lub narodowej – porywy wolnego ducha topiono świadomie w bagnie zła 
moralnego; w armji demokratycznej Polski odrodzonej te naleciałości zaborcze winne być jak najprędzej i najradykalniej 
wytępione. (przyp. red.) Redakcja „Trzeźwości.
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nie mogłem pojąć, pragnąłem być takim Maćkiem, cieszyłem się nieopisanie z tego siłacza, 
a jeszcze więcej cieszyłem się z nagrody, którą mu sam król zaraz po bitwie i tego samego 
dnia wobec całego wojska i wszystkich hetmanów udzielił! Bo po bitwie kazał go zawołać 
do siebie i wobec zgromadzonego rycerstwa uściskał, podziękował serdecznie Maćkowi za 
odwagę i męstwo, nadał mu tytuł szlachecki z herbem „Zerwikaptór” i powiedział Maćko-
wi, że ile przez cały dzień pieszo obejdzie pola i lasu, to będzie jego własnością na wieczne 
czasy. Od tego dnia Maciek szlachcicem – rycerzem został. Maciek był w zgrzebnej koszuli, 
w zgrzebnych portkach, w konopnej kamizeli, w kapeluszu słomianym i w chodakach, więc 
rycerze ubrali Maćka zaraz w polu; – ten mu dał hełm, ów konia z rzędem, inny pas złotolity, 
inny żupan i zbroję. Tak się odbyło pasowanie chłopa na rycerza w dawnem naszem wojsku. 

Na drugi dzień Maciek szedł w pole, w las, przecinał krzaki i ile obszedł do wieczora 
pola, łąki i lasu, tyle po wieczne czasy zostało jego własnością. A że w te czasy było dużo 
mokradeł i wody więc Maciek omijał je, nie szedł prosto, a krzywą granicę oznaczył i tak 
do dzisiaj krzywą została. A że wszystkim rycerzom król płacił ziemią tylko i w ten sposób 
granice robiono, więc zostały krzywe miedze granice dworskie, do czasów dzisiejszych. 
Maćków takich po każdej wojnie było setki rycerzami i właścicielami wielkich obszarów 
ziemi. – Była to najsprawiedliwsza nagroda; ziemi bronili, ziemię im dawano w nagrodę. 
Stefan Batory po każdej wojnie, pakował setki chłopów na rycerzy i obdzielał ich ziemią 
– jak Kopcia, Sowę, Wąsa a najwięcej nagrodził chłopa Grzegorza Wielocha za podpalenie 
nieprzystępnej warowni w Wielkich Łukach, z której broniący się Moskale prażyli nacie-
rające wojsko. Sobieski także po każdej bitwie mianował chłopów rycerzami – szlachtą. 
W ostatnich czasach i Kościuszko pasował na chorążego Wojtka Bartosa (Głowackiego) 
i Stacha Świstackiego. Wszystkim zazdrościłem nieopisanie.

Nagrody królów polskich tak mi się spodobały, że do dzisiaj uznaję je za najsprawiedliwsze 
i najpraktyczniejsze. Ziemia temu, kto jej bronić chce i umie, bo to jest najmilsze człowiekowi, 
że za jego krew, kalectwo i rany, naród dawał mu to, co ma najdroższego – ziemię. Oprócz 
tej nagrody wiele działało na mnie uznanie i podziękowanie wojsku polskiemu i wodzom od 
oswobodzonych narodów, które od najeźdźców wojska polskie oswobadzały, jak: Litwinów 
od Prusaków, Rusinów od Turków i Tatarów, Niemców od Turków; cieszyłem się ze szczęścia 
króla Sobieskiego i jego powitania w oswobodzonym Wiedniu. Z cnót i szlachetnych czynów 
wojska polskiego nabrałem wielkiej chęci do służby w wojsku i zapragnąłem – gdy dorosnę 
dobrowolnie wstąpić do wojska jako ochotnik – bo mi różnicy pomiędzy wojskiem polskim 
a austrjackim nikt nie wyjaśnił i sądziłem, że to także polskie nasze wojsko. 

W miarę przybywania lat przybywał we mnie zapał i duch żołnierski tak, że tylko 
o wojsku zawsze myślałem – strugałem szable, piki i karabiny z drzewa, temi się bawiłem, 
– chłopaków ubierałem w hełmy z papieru, zbroiłem i ćwiczyłem w marszu i w bitwach, 
wojskowe pieśni o rycerzach umiałem wszystkie na pamięć. Każdej wiosny na zakończenie 
roku szkolnego w dniu 23 kwietnia w dzień św. Wojciecha nauczyciel urządził chłopcom 
szkolnym wycieczki i zabawy w wojsko. Zawsze na tych zabawach byłem dowódcą i dowo-
dziłem wojskiem i bitwą, zawsze zwyciężałem nieprzyjaciela. Po ukończeniu lat 16 radziłem 
się wracających żołnierzy z wojska, w jaki sposób mogę podać się na ochotnika do wojska, 
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odpowiadali mi, że ochotnikom „froiwilichom” jest najgorzej, a do szkoły oficerskiej mnie 
nie przyjmą, bo przyjmują tylko synów oficerskich – urzędniczych, a do szkoły ochotników 
nie biorą, bo mają tak zwany „styft” zakład, to do tych zakładów biorą małych chłopców 
– podrzutków i tych wychowują – tresują od dziecka, a który zdolny, uczą go na oficera 
przez długie lata. – Zmartwiłem się bardzo. Wobec takich warunków musiałem czekać 
z wielką niecierpliwością na stawkę, czyli na „asenterunek”. Gdy doszedłem 20 roku życia, 
pragnąłem jak zbawienia, ażeby mnie oddali do wojska. Już od nowego roku pytałem się 
często wójta, kiedy będzie pobór rekrutów i czy jestem wpisany na listę do poboru. Cier-
pliwości mi brakowało w tem oczekiwaniu, a obawiałem się, że wójt nie pomoże mi być 
żołnierzem, bo w te czasy wójt wiele znaczył w gminie. 

Gdy po rozbiorze Polski rząd austrjacki prowadził częste wojny i ludzi wybito za wiele, 
wydano rozkaz, że żołnierz musi służyć 24 lat i tak było, a jak kto ze wsi poszedł do wojska 
– to już nie wrócił ani na święta, ani na pogrzeb rodziców, nie puszczano i na urlop w te 
czasy. Za rządów cesarzowej Marji Teresy żołnierze musieli nosić długie włosy, w warkocze 
plecione, a że żołnierze polscy mieli blondowe włosy, a bardzo długie, to często musieli przed 
cesarzową paradować. Za czasów przedrozbiorowych z naszej wsi każde go roku brano 
po 2 żołnierzy i wójt był za to odpowiedzialny i musiał osobiście tych dwóch dostawić do 
Rzeszowa. Rząd austrjacki kazał z początku po dwóch ze wsi dostawić wójtowi do wojska, 
wójt zawsze dostawiał takich chłopaków, którzy byli awanturnikami i zawsze prowadzili 
bitki na weselach. W ten sposób pozbywała się wieś kłopotów i wypadków na 24 lat. Kara 
to była ciężka i chłopaki wójta szanowali, słuchali, ażeby ich do wojska nie oddawał. 

Później rząd austrjacki 24 lat przeznaczył na rezerwę, a 6 lat służby, a potem za mojej 
bytności w wojsku zniżono czas służby na lat trzy. Wójt zawsze miał pierwszy głos przy 
poborze i kogo chciał, tego zwolnił lub przeniósł do rezerwy, czyli „reklamował”. Dawniej 
u nas wójt wiele znaczył, starosta też wójta popierał przy każdej komisji poborowej. Dlatego 
też i ja wielce podchlebiałem się wójtowi, ażeby mnie prędzej wydał służbie wojskowej. 

Nadeszła ta upragniona chwila dla mnie, bo wójt otrzymał pismo ze starostwa z wykazem, 
kto ma iść do wojska i którego dnia. Zawiadomił wszystkich popisowych przez policjanta 
gminnego i w całej wsi powstało poruszenie, bo aż jedenastu chłopaków było wezwanych 
do poboru z 1, 2 i 3 roku. Nazywano to we wsi 1, 2 3 klasa. O niczem we wsi nie radzono, 
tylko o tych jedenastu, starzy, młodzi, a najwięcej dziewczęta. Zakładano się, kłócono, 
spierano, zgadywano, kto zostanie, kto nie, chłopaki z pierwszej klasy (pierwszego poboru) 
byli dumni, ambitni i chwalili się, że będą zdatni, że pójdą do wojska, ludziska we wsi też 
zwracali wielką uwagę na to, kto z pierwszej klasy zostanie żołnierzem. – Mówili, że jest 
najzdrowszy, najzdolniejszy i najmocniejszy, kiedy go Komisja uznała, chłopaki także się 
starali być silnymi, jedli więcej, a z 2 i 3-go roku byli smutni, bo oznaczało to, że są chorowici, 
słabi; lekarze wojskowi uważani byli za największych znawców siły i zdrowia w te czasy.

Tak wielkie było moje wrażenie na wiadomość o poborze, że z radości zapomniałem 
o całym świecie i nie sypiałem, tylko wciąż myślałem, że kiedyś, jak będzie wojna, to tyle 
dokażę, że prześcignę w męstwie Żółkiewskiego, Wiśniowieckiego, nawet Czarnieckiego 
i Kościuszkę i muszę zostać hetmanem. Rodzice moi już w tedy nie żyli, miałem 4 młodsze 
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siostry i przysługiwało mi prawo nie służyć w wojsku, ażeby je wychować i utrzymać, lecz 
nie dałem sobie o tem wspominać, niech co chce będzie z siostrami – sierotami, bylem ja 
został rycerzem wielkim i poznał wielki świat i ten Wiedeń, który obronił Sobieski. 

Dzień poboru we wsiach w 1890 r. 

Dzień poboru we wsiach był sławny, jak odpustowy, poruszał wsie całe, a o niczem nie ga-
dano, tylko, kto będzie oddany do wojska, ilu będzie zdatnych, kogo „ostrzygą”. – W te czasy 
chłopaki wiejskie nosiły długie włosy, ucinane równo poniżej uszu, które po zostaniu do 
wojska „na znak” zaraz żołnierz obcinał niemiłosiernie do gołej skóry, przez to już wszyscy 
wiedzieli, kto został, bo miał włosy obcięte. Chłopaki, jedni ze zmartwienia, a drudzy ze 
wstydu, że będą rozbierani do naga przed komisją poborową, musieli ośmielić się, nabrać 
odwagi, rozochocić się, więc szli do karczmy i dobrze pili wódkę, pijani i weseli wychodzili 
z karczmy. Ja nigdy nie piłem wódki, nie byłem w karczmie z niemi, ale więcej byłem pijany 
szczęściem i radością, że zostanę żołnierzem, wierzyłem, że mnie uznają z I-ej klasy, bo czu-
łem się silnym i zdrowym, bo w pracy i w dźwiganiu, jak w zmaganiu się z innymi nikt mi 
nie dał rady, nie prześcignął. Zwyczaj opicia się w dzień poboru, robienia awantur, bijatyk 
był świętym zwyczajem i nikt się temu nie sprzeciwiał, nie dziwił, bo tak być musiało. Wójt 
poszedł z nami pieszo, bo tylko 5 klm do miasta Tarnobrzega, z dalszych wsi wójcia jechali 
wozami. Wójt nas zgłosił i wprowadził do sali, w której była wojskowa komisja. Wszedłem 
z drżącem sercem, gorąco mi się zrobiło, a żołnierz stojący we drzwiach kazał rozebrać się 
do naga. Zawstydziłem się jak nigdy w życiu, bo był tam fizyk*) i dwóch delegatów z Rady 
Powiatowej. Rozebrałem się, a żołnierz zaprowadził mnie do miary i głośno powiedział: 
jeden metr 65 cm. Lekarz przyszedł i zapytał się, czy jestem zdrowy, poklepał mnie po ra-
mieniu, zajrzał w oczy, pogłaskał po piersiach i powiedział, że takich piersi mało się trafi. 
Stary major wstał, podszedł do mnie i rzekł: „Gut taugch . Podoficerowie zapisali mnie 
w księgi, a żandarm zaprowadził mnie do osobnej sali i zamknął. W izbie tej dość obszernej, 
było nas 20-tu oddanych i ostrzyżonych, a że to byli podpici, więc nie dali mi rozmyślać 
nad tem wielkiem upragnionem szczęściem. Panowie żandarmi pilnowali, aby oddani nie 
uciekli przez drzwi albo okna, żeby nie pili i nie bili w mieście żydów przed złożeniem 
przysięgi. Po południu zakończyła komisja badanie chłopaków i major wezwał nas 70 do 
złożenia przysięgi. Ustawili nas w dwa szeregi, kazali podnieść prawą rękę do góry i major 
czytał przysięgę, a plutonowy patrzył się i pilnował, aby każdy wymawiał słowa przysięgi. 
Przysięgę odczytał major po polsku i skoro wymówił, przysięgam, że będę wiernie służył 
cesarzowi i państwu na lądzie i na morzu – te słowa mnie najwięcej uderzyły – poco i gdzie 
na morzu? I tu dopiero przyszła mi na myśl refleksja, co oni chcą ze mną zrobić, zląkłem 
się. Dziwiło mię tylko i nie mogłem pojąć tej sprawy, że jeżeli nas do kilku książek wpisali, 
po co każą nam jeszcze przysięgać – czyżby cesarz nie wierzył swojej władzy – sile? Usze-
dłem przysięgi, uważając ją za wielki grzech. Wyszliśmy po przysiędze na miasto. Żydzi 
w krzyk – drzwi, okna pozamykali, bo chłopaki kamieniami zaczęli rzucać, do szynków się 
dostawać tak, że zaledwie żandarmi ich uspokoili i kilkunastu zaaresztowali. 
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Pierwsze wychowanie zawodowe na wielkich rycerzy siły zbrojnej

Na drugi tydzień, gdy już byliśmy ubrani w mundury, zwołano nas 33 rekrutów razem d 
o Szkoły (Schule) i tam plutonowy najpierw powiedział nam, że to wszystko co nam dano 
jest cesarskie, że te koszary , w których śpimy i ta ziemia, koleje i drogi to są cesarskie, 
że cesarz daje nam pieniądze, jedzenie, ubranie i broń, że wojsko jest cesarskie i że my 
jesteśmy „cesarskiemi dziećmi“.

Przez dwa miesiące musimy się nauczyć na pamięć dokładnie przysięgi, historji 40 
pułku, wszystkie nazwiska prze łożonych od kaprala aż do cesarza i po niemiecku „Hymn 
Ludu” (Gott erhalte). Przez całe dwa miesiące, październik i listopad, codziennie wieczór 
uczono nas w tej szkole, co nas czeka, jeżeli który z nas nie odda czci oficerom, nie posłucha 
rozkazu, zawsze i wszędzie. Aby nas gruntownie przekonać, że rozkaz przełożonych jest 
największym obowiązkiem, to tak tłomaczono: jeżeli wam wasz przełożony rozkaz wyda, 
abyście strzelali do swojej matki, ojca, siostry a nawet księdza, nawet w siebie, to macie 
to zaraz uczynić bez namysłu „strzelić ” i rozkaz wykonać, i kończono głupiem zdaniem 
„rozkaz jest rozkazem”. Nie tylko oficerowie, ale plutonowi i kaprale katolicy-Polacy mówili 
takie brednie. Przeląkłem się bluźnierstwa i zapytałem porucznika: Jeżeli mój bezpośredni 
przełożony każe mi strzelać do p. porucznika, to mam także strzelić ? – a ten zaskoczony 
odpowiedział, że nie wolno do niego strzelić, bo kapral może być pijany lub może mieć 
do niego złość, albo może mieć rozum zepsuty. Na to powiedziałem, a jeżeli p. porucznik 
każe mi strzelić do kaprala, to mam rozkaz wypełnić? Na to pytanie powiedział, że tak, ale 
potem mam w raporcie powiedzieć dlaczego tak zrobił. Hej! – ludzie żyjący, zrozumieliście 
ten rozkaz austrjackich władz oficerskich. – Westchnąłem wtedy i rzuciłem w myśli słowo, 
żeby was Pan Bóg ciężko skarał za to wychowanie wojskowe waszą katolicko-apostolską 
mością i waszem Lucyperowem państwem. Dobrze, że Pan Bóg dał myśl człowiekowi, bo 
za takie słowa byłby mnie ten porucznik na pewno zastrzelił. Od tego czasu już nie słysze-
liśmy słowa „rozkaz jest rozkazem”, tego największego i najpodlejszego bluźnierstwa. Ale 
od tej chwili wzgardziłem i znienawidziłem wszystkich oficerów i całe wojsko austrjackie. 

Codziennie nas uczono, że jeżeli który z wojska ucieknie, to będzie w księgach wojsko-
wych jako „dezerter” będzie ścigany, przez wojsko, żandarmerję, policję, gminy, staro-
stwo i otrzyma za to rok kryminału. Jeżeli drugi raz ucieknie, to otrzyma 10 lat więzienia 
garnizonowego w Przemyślu. Jeżeli trzeci raz ucieknie, to będzie rozstrzelony. Gdy tak 
codziennie uczono, zapytałem się, a co się stanie, jak żołnierz ucieknie za granicę i nie 
da się złapać. Na to zgłupiał oficer i nie dał odpowiedzi. W szkole tej wieczornej uczono 
nas także i „honoru” żołnierzy, i tak do rekrutów wykład o wyższości stanu wojskowego 
dawano, ażeby dokładnie określić i praktycznie przekonać rekrutów, co to jest za godność, 
zaszczyt, powaga i honor być żołnierzem. Tłomaczono i określano cywila wobec żołnierza 
tak : „Cywil” wobec żołnierza to jest taka „mizera potworna”, że panem świata to jest ka-
pitan, po nim porucznik, później sierżant, kapral, „freiter”, prosty żołnierz, a po żołnierzu 
pies pana kapitana, a po psie onuczka kapitana, a po onuczce daleko dopiero cywil, czy to 
jest hrabia, ksiądz, urzędnik, mieszczanin, robotnik. Wobec tak niskiego cywila żołnierz 
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powinien obchodzić się ostro, z pogardą, kopnąć, napluć w pysk, w ślepia, w razie potrze-
by nabić po mordzie. Na to zapytałem się, czy tak uważać należy każdego cywila przed 
wojskową służbą, jak i z wojska wystąpi, chociażby był generałem ? Na to naklął na mnie 
i już więcej nie porównywał żołnierza do cywila. 

Nauczono nas, że mamy raz na zawsze wyrzec się wszystkiego i wszystkich, zapomnieć 
o całym świecie, a zawsze wiernie stać i walczyć za cesarza, kochać go i wszystkich przeło-
żonych czcić i szanować, mamy pamiętać zawsze o tem, ażeby bronić honoru przełożonych, 
nie wyśmiewać się z nich nigdy i nigdzie, ale jeżeli modliliśmy się rano i wieczór, to tak się 
śmiano z nas i drwiono, że musieliśmy modlitwy zaprzestać. Szkoła była bez przepisów 
i kontroli prowadzona przez kaprali, których 50% było analfabetów i zdemoralizowanych 
tak, że żołnierze znienawidzili szkołę i wzgardzili taką służbą wojskową i ze wstydem 
wszędzie obniżali powagę i godność cesarską i wszystkich przełożonych. 

Posłuszeństwo 

Przełożeni, tak oficerowie jak i podoficerowie, nie mogąc utrzymać swojej powagi i godności 
przez pijackie życie, a krzywdząc na każdym kroku żołnierzy, starali się wymusić chociaż 
chwilowe wobec wyższych jakie takie posłuszeństwo, które nazywali „subordynacją”. To 
objawienie swojej władzy ośmieszało dalej przełożonych, ale wszystko okrywała wódka 
i wstyd i niepowodzenie; wszyscy, czy to w służbie, czy poza służbą wzajemnie się okradali 
i okłamywali. Nie wolno było wyjść z jednej izby do drugiej bez opowiedzenia się przeło-
żonym, ale do miasta i po przepisanym czasie nawet rano mógł przyjść do służby, skoro 
wódkę zapłacił przełożonym, albo kupił tytoniu. Żołnierze kupowali sierżantom i kapralom 
czernidło do obuwia, tran i t.d., bo ci swój żołd tego samego dnia przepijali. 

Mianowanie do szkoły i wybieranie na podoficerów 

Ukończyliśmy to piekło, tę naukę „rekrucką” po dwóch miesiącach. Zabrali nas do szkoły 
i powiedziano, że już nie jesteśmy rekrutami, ale żołnierzami, że wolno nam już chodzić 
do miasta na dziewki, tańce, że w najbliższą niedzielę oprowadzi nas kapral po mieście, 
że z każdego plutonu pójdzie po jednemu do „Bildung Schule” do pułku w Rzeszowie, 
że w szkole przy kompanji zostanie 4, że kto chce z nas, niech się podaje do „sanitetów”, 
trębaczy i t. d. Z naszego pluto nu wybrano mnie do szkoły podoficerskiej w Rzeszowie, 
ale, poznawszy ten charakter wojska i ten system wychowania na rycerzy, wzgardziłem 
wojskiem i nieopisanie znienawidziłem przełożonych podoficerów, oficerów i wodza armji 
cesarskiej. Nie chciałem pójść do tej szkoły podoficerskiej, że niby nie umiem czytać, ani 
pisać i dopóty używałem różnych środków, aż się mnie udało, że nie poszedłem do Rzeszo-
wa do tej wielkiej szkoły wojennej. Zamiast czterech, obowiązkowo pojechało tylko trzech, 
a mnie przemocą wcielono do szkoły podoficerskiej w kompanji. Sierżant Żyd, który służył 
już 12 lat i był bardzo bogaty, pożyczał pieniądze oficerom, przydzielił jednego Żyda na 
tambora, reszta rekrutów pozostała przy kompanji, bo nie chcieli się przenosić. W szkole 
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tej podoficerskiej przy kompanji uczono nas czytać i pisać na tablicy kredą, a potem na 
papierze. Szkołę prowadził sierżant rachunkowy, a wykłady i obowiązki sierżant Żyd. 
Najwięcej wykładał nam o obuwiu i mundurach, o pożywieniu i pożywnych potrawach, 
oraz szkodliwych dla żołnierza. Jak się trzeba zachować na warcie, wykładał plutonowy, 
a śpiewu wojskowego uczyli kaprale, ale takich obrzydliwych słów i wyrazów, że nie chcie-
liśmy śpiewać. Żyd sierżant stał i kazał takie śpiewki obrzydliwe śpiewać i karał nas za to, 
jeżeli byliśmy nieposłuszni. W szkole przez zimę uczono nas komendy i meldowania się 
po niemiecku. Ze szkoły tej skorzystałem, że poznałem jeszcze głębiej upadek „rycerstwa” 
austrjackiego, składającego się z katolików. Wewnętrzne wychowanie żołnierza i wojska 
badałem w szkole, ale na zewnątrz udawałem największego nieuka, a to z powodu, że mnie 
kapitan powiedział, że w maju, to jest za 6 miesięcy, zamianują mnie kapralem, czegom 
ja się najbardziej przeląkł, bo myślałem, że każdy podoficer musi z rozkazu takiego być 
złym człowiekiem i hulaką, i że musi tak przeklinać, pić, przezywać i bić żołnierzy, czego 
ja w życiu nigdy nie robiłem i nie słyszałem. Strach, ażeby nie zostać kapralem, odbierał 
mi chęć do wszystkiego, tak, że przytępiłem swój umysł nawet do nauki polskiej. 

Nauka strzelania

Nauka ta odbywała się codziennie popołudniu w koszarach w t. zw. korytarzu. Najpierw 
uczono nas, ażebyśmy prędko razem postawili karabiny przy nodze, potem za rzemień, 
później rzucali na ramię, a potem jak najszybciej zdejmowali, a to wszystko na komendę, 
potem podnoszenie do celu, dawanie ognia tak bez patronów, a potem patronami z drze-
wa Tak ćwiczono karabinami przez całe dwa miesiące. Po dwóch miesiącach już na placu 
ćwiczeń pod gołem niebem, ustawiono nas, każdy oddział osobno, po 9 żołnierzy i znowu 
te same ćwiczenia rano i po południu, ale oprócz zwykłych ćwiczeń kazano strzelać na 
„salwy”. Nauka ta nie była uciążliwą, tylko jak plutonowi byli pijani, to nieustannie ćwiczyli 
przez kilka godzin tak, że żołnierze ustawali. Oficerów mało widzieliśmy, bo albo poszli 
do restauracji, albo odeszli w sąsiedni lasek, tam pili wódkę, lub grali w karty. Około 11-ej 
godziny prowadzili swoje kompanie do koszar po pijanemu. Dopiero po trzech miesiącach 
dano nam patrony śrutowe i do tarczy w koszarach kazano na „komando” raz, dwa, trzy, 
cztery, podnosić do ramienia, przycisnąć, wziąć cel momentalnie i strzelić. Nie uczono, jak 
celować, tylko na tempo, szybko strzelać a strzelać. Przez całą zimę uczono nas i ćwiczono, 
ale żaden tak z kaprali ani plutonowych jak oficerów nie uczył o wadach strzelania, tylko 
o tempie i szybkiem strzelaniu razem „salw”, i to za karę najwięcej. Żołnierze starali się 
tylko byle karabin poderwać, zmierzyć i razem strzelić salwę, jak nie razem, nie szybko, to 
żołnierze za karę godzinę nieustannie musieli ćwiczyć aż do omdlenia i zupełnego umęczenia. 

Z wiosną zaprowadzono nas do strzelnicy i dano tam dopiero po 5 ostrych patronów i ka-
zano do tarczy strzelać na 400 kroków. Wyglądało to śmiesznie i dziwnie, bo każdy z nas starał 
się szybko na komendę strzelać, ale żaden nie trafił w tarczę. Oficerowie przezywali, klęli, 
bili, ale to nie pomogło, kule szły jedne za wysoko, drugie za nisko, a inne padały na kilka 
kroków w ziemię. Otrzymali także wielkie nagany kaprale i plutonowi i odgrażali się, że nas 
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wezmą „krótko”, ale potrzymają „długo”. I znowu rzeczywiście przez miesiąc mordowali nas 
nieopisanie ćwiczeniem szybkiego podnoszenia karabinów i strzelania na salwy, błyskawicz-
nie, a razem na komendę, na silne uderzenia w karabin tak, aby było słychać. Po miesiącu 
takiej męki wysłano cały batalion w pole na dalekie strzelanie do „kolon tarczy”. Są to z papieru 
wysokie parkany i tak wyglądają, jak szeroko rozstawiony bataljon na 400 m. żołnierzy, jeden 
obok drugiego. Strzelaliśmy od 600 1200 kroków, każdy wystrzelił po 10 patronów. Major 
i oficerowie zapowiedzieli nam, że jak nie będziemy szybko razem na salwy strzelać, to przez 
tydzień przez 6 godzin będziemy codziennie skuci. Baliśmy się i żaden nie celował – salwy 
i szybkości pilnował. Skutek nauki strzelania był taki, że po 6 miesiącach nie umieliśmy dobrze 
strzelać. Nie dostaliśmy nagród za swoje strzelanie, ale za karę męczono nas w polu ubranych 
w pełnym rynsztunku aż do omdlenia. Nie mogłem pojąć ani zrozumieć, że tak źle celowali-
śmy, pomimo że wszystkie wysiłki były ze strony żołnierzy, aby dobrze strzelać do celu i unik-
nąć kary. Nieustannie mnie to trapiło, dlaczego nie umiem strzelać po 6 miesiącach i uczyłem 
się po cichu jak nikt nie widział, ale to mnie nie pomogło wcale, wstydziłem się swego niedo-
łęstwa. Przypadek zrządził, że plutonowy zostawił w niedzielę swój stolik nie zamknięty i tam 
zobaczyłem dwie książki, dalejże oglądać, a czytać, a tu po polsku były regulaminy ćwiczeń 
służby wojskowej w polu i w koszarach i najrozmaitsze przepisy i instrukcje. Plutonowy 
książek tych nie czytał sam, kapral wcale czytać ani pisać nie umiał. Kapralami i plutonowymi 
zwykle byli mianowani ci tylko, co umieli przeklinać bardzo straszliwie, przezywać jeszcze 
więcej, a bić silnie żołnierzy, aby była dyscyplina, karność i posłuch. Znalazłem opis i rysunki 
karabinu, znalazłem łuki kuli w powietrzu blizko i daleko, były tam wszelkie wady karabinów, 
patronów, strzelania i powietrza podczas strzelania. Zdumiałem się, ale o tem nie mówiono 
nikomu i ja bałem się mówić. Opisane było powietrze, że n.p. podczas deszczu inaczej ma się 
celować, wiatr z przodu, albo z tylu działa na lot kuli, wiatr boczny zawraca kulę ze sobą, 
w dzień pochmurny inaczej i w dzień pogodny inaczej trzymać karabin i nastawiać muszkę. 
Karabin ma inną wadę, inaczej strzela jak suchy, a inaczej smarowany, zależy od drgnienia 
lewej ręki, a już kula kto wie gdzie pójdzie. Najlepiej strzelać i trafiać do celu, gdy karabin ma 
opartą lufę o stałą podporę, a najważniejszy sam koniec lufy. Największe wady mają także 
naboje, bo jeżeli ten, co sypie proch, poda prochu za mało, albo za wiele, albo jest proch za 
suchy, lub mokry, a kula w patronie osadzona za słabo, albo mało skrzywiona, to żadne celo-
wanie, żadne trzymanie karabinu nic nie pomoże, a jeszcze „salwy”. Czytanie gazet i książek 
było wzbronione, bo „socjaliści” zwalczali austrjackie wojsko. O czytaniu więc nic nikomu 
nie mówiłem, bo za czytanie książek głosili wciąż w rozkazie, że wielka będzie kara, i to 
w aresztach garnizonu pod „czarnym dachem w Przemyślu”. Zresztą tak plutonowi jak i ka-
prale i sierżanci byli źli, gniewali się i bardzo dokuczali temu, kto by był od nich mądrzejszy 
i rozumniejszy. Zwykle pochodzili z wyrobników, „najduchów, „dziadów” , parobków dwor-
skich od koni i wołów, a który kapral pochodził jako syn gospodarski, który coś posiadał 
majątku, to miał honor, powagę, był najlepszy, nie klął, nie przezywał, nie bił nikogo, a nawet 
tak nie pijał i w karty nie grał w pieniądze, po nocach nie chodził, nie lamparcił. Podoficerowie 
z robotników, rzemieślników i mieszczan byli lepsi, ale nie dbali o wojsko i wychowanie, 
kradli, pili i okłamywali bardzo oficerów, oficerowie kradli po cichu magazyny. Szkoła 
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wojskowa dała więc słabe rezultaty za 6 miesięcy, to jest październik, listopad, grudzień, sty-
czeń, luty i marzec. Kapitan nazwiskiem Zwach, bogaty wiedeńczyk, który utrzymywał wła-
snym kosztem cztery konie, 2 pod wierzch, a 2 do powozu, często wyjeżdżał do Wiednia, 
a zastępował go nadporucznik i porucznik. Gdy raz wrócił z Wiednia, zaczął ostro szkołę 
prowadzić bo groziła wojna z Rosją. Dano nam do szkoły wszystkie odznaki oficerów rosyj-
skich, jak je rozpoznawać uczono i kazano urządzać oddziały do szturmu a nieprzyjaciół 
nazywano Rosjanami. Taka była szkoła na wojnę z Rosją, że kazali strzelać do żołnierzy, 
a oficerów z takiemi oznakami brać do niewol, ale nie zabijać... Wojna już blizko, więc zaraz 
p. kapitan Zwach zarządził szkołę całej 8 kompanii i zapytał się rekruta pierwszego w ławce, 
gdzie jest 8 kompanji plac alarmowy : Rekrut powiedział, że nie wie, p. kapitan skoczył, za 
głowę się złapał, zawołał „Herr Gott” co się dzieje dla Boga! Kaprale, plutonowi, sierżanci do 
mnie. Ci się zgłosili, a on pyta, jakżeście wychowali siłę zbrojną? Zgubicie państwo! Wszyscy 
zbledli. „Jutro do raportu, a potem do bataljonowego raportu”. Przecież alarmowy plac to 
podstawa siły zbrojnej! Kapitan zrozpaczony daje pytanie dziesiątemu żołnierzowi z drugiego 
roku służby, ten mówi, że nie wie, kapitan pyta żołnierza z trzeciego roku, także nie wie, więc 
dobył szabli, przelękliśmy się, że się mu co stało. Stoimy jak wryci, on odpoczął chwilkę, przy-
szedł do przytomności i powoli powiedział: frajtry, odpowiedzieć, gdzie alarmowy plac 8 kom-
panji. Zameldowali, że nie wiedzą, kapitan zbladł, zapytał 6 kaprali, kaprale nie wiedzą, zapytał 
5 plutonowych (2 służyło już 5 rok), nie wiedzą, kapitan zsiniał, oczy mu słupem stanęły, 
przestał mówić, trząsł się, spytał obydwóch, sierżantów , ci też nie wiedzą, kapitan sczerwie-
niał i konwulsyjnie zaczął się przechadzać, ale oprzytomniał i zapytał, kto wie, gdzie jest 
alarmowy plac naszej 8 kompanji, niech podniesie rękę; więc szepnąłem żołnierzom, że wiem, 
ale starsi żołnierze szepnęli mi z tyłu: nie mów, bo by cię kaprale zabili. Wiedziałem dobrze 
zaraz w pierwszym tygodniu, bo na każdych drzwiach wewnątrz każdego plutonu była przy-
bita tablica i na niej wielkiemi literami był napis: Plac alarmowy 8 kompanji i 2 Bataljonu. 
Kapitan Zwach wyszedł z sali, za godzinę wrócił i po wiedział nam wszystkim tak: „podaruję 
wam waszą ciemnotę i głupotę, tylko za porządkiem powiedzcie, gdzie są karczmy, szynki 
i główna składawnia wódki „Propinacja w Dębicy”. Za porządkiem wszyscy kolejno powie-
dzieli, gdzie są karczmy (szynki). Wówczas kapitan zaryczał straszliwie: „Wy polskie bydło, 
świnie, psy podłe, krowie łajna, gady sakramenckie przeklęte, mordy niedźwiedzie, to wy 
wiecie, gdzie karczmy i domy rozpusty (burdele), a najważniejszego obowiązku nie znacie? 
Gdy wypadnie alarm, aby bronić państwa, honoru, kraju, to wy zamiast w momencie stanąć 
dla obrony cesarza, będziecie zbierać się i biegać po całym mieście? Hańba wam straszna, wy 
podłe i nikczemne pijackie dusze, opętańcy szatana – niech was nie widzę nigdy”! Za trzy 
tygodnie chory odjechał do Wiednia. Taka to wiedza i szkoła, i wychowanie rycerskie było 
w wojsku austrjackiem i takie wojsko miało siłę moralną i materjalną do obrony kraju i pań-
stwa! Wszyscy pijacy zawodowi byli. Od 1 października do wiosennych ćwiczeń całemi wie-
czorami podoficerowie grywali w karty, pili wódkę. Kazali żołnierzom składać po 1 krajcarze 
– 33 krajcarów kosztował litr wódki. Ja nie wiedziałem, na co zbierają, bo kaprale mówili, że 
jest to składka na „Świętopietrze” t.j. dla Ojca Świętego, Papieża, więc dawałem po 10 kr. 
i cieszyłem się, że są tacy wierni i dobrzy katolicy – a ci wódkę pili za to. – Później 
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dowiedziałem się – śmiali się bardzo ze mnie, ale już nie płaciłem po 10 kr., tylko po 1 kr., bo 
to był musowy obowiązek pić wódkę. 

Wizytacja generała inspektora piechoty

Na jeden cały tydzień wiedzieliśmy wszyscy, że w kwietniu przyjedzie z Arcyksiażęcego Rodu 
Inspektor Generał. Wtenczas panika i strach ogarnął wszystkich, bo nic nikt nie umiał, nikt 
nie wiedział, o co się spyta Inspektor, dniem i nocą opanował strach wszystkich od kaprala do 
majora. Wtenczas dniem i nocą mycie, bielenie, czyszczenie wszystkiego, nauka dniem i nocą, 
ubrania, obuwie otrzymaliśmy nowe, czapki wielkie paradne, bieliznę nową, cały bataljon 
jak oszalały latał – bo „Inspicyrung” ostry, mówiono. Sprowadzono instrukcje, regulaminy 
wszelakie, uczyli się wszyscy, karczmy i szynki w Dębicy były puste, podwórza koszar wyło-
żono kamieniami, magazyny wypełniano butami, suknem, skórą, drzewem, węglem i t. p., 
ruch jak w piekle. Powiedziano nam, że jak będzie co źle, to się wystrzelajcie zaraz. Kasyno 
oficerskie zaopatrywało się na przyjęcie jak na Cesarza, ostatniej nocy nie spaliśmy wcale. 
Już od 8 rano, cały Bataljon nowy, czysty oczekuje, szczęście wielkie, że Inspektor spóźnił 
pociąg, a jeszcze do Rzeszowa miał jechać, przeto tylko wstąpił na 2 godziny do Dębicy. Sta-
ruszek wysoki na 2 metry, siwy, pochylony, powoli, ostrożnie go wieźli ze stacji kolejowej. 
Przybył najpierw do naszej 8 kopmanji. Wszyscy drżeliśmy ze strachu, bo nic nie uczyli nas, 
tylko klęcia, bluźnierstw i picia , kazał się rozstąpić na dwa szeregi, na 2 kroki i miał wejść 
pomiędzy nas. Kapitan dał komendę „Ester Glied auf zwej schrite marsch!”

Poszło dobrze, tylko jeden stary żołnierz z 3 rocznika, pijak, zrobił o 1 krok mniej, więc 
inspektor dał mu dobre kazanie, a potem kazał kapitanowi, żeby na czakach naszych były 
równo ustawione krzyże na koronie orła i na tem koniec. 5 kompanji polecił, ażeby rze-
mienie od karabinów nie były blisko szyi. 6 kompanji powiedział, żeby się patrzyli w jeden 
obrany punkt, bo im nosy nie równo są ułożone, a tonie jest wojsko wyćwiczone należycie 
– ma być wszystko równo jak sznurek! 7 kompanję uznał za dobrą bez poprawek, zwolnił 
wszystkie, nic więcej nie pytał, ćwiczeń nie przeprowadził, nie zwiedził nic. Śniadanie zjadł 
i odjechał, ażeby nie spóźnić do Rzeszowa. Uciechy i radości u oficerów nie było końca. 
Przez cały tydzień pili, bawili się, a my żołnierze nic nie robili także, wszyscy pili dniem 
i nocą wódkę i tańczyli. Widząc taką wielką osobę i godność Inspektora piechoty, widząc te 
wszystkie przygotowania całego bataljonu na jego przyjęcie – znowu mnie pokusił szatan, 
ten duch wojny, – ażebym pozostał przy wojsku na zawsze, uczył się najlepiej – i czekał 
wojny i awansu, i odznaczeń, i sławy rycerskiej. – W niedzielę we wszystkich kasarniach, 
podwórzach, kuchniach, kasynie oficerskiem, w kantynie żołnierskiej, picie, muzyki, tańce, 
śpiewy najsprośniejsze, – jakich każde zwierzę i płazy, i głazy by się wstydziły, – aż wrzało. 
Z miasta ludności zbiegło się dużo, by popatrzeć, co się tam stało w bataljonie, a tu nic tylko 
największa radość i uciecha wojska, że staruszek inspektor nie pytał się nic, nie egzamino-
wał, nie „inspicyrował”. Kasarnie były ogrodzone deskami na trzy metry wysokości, lecz 
rzadko, więc dzieci z miasta przez szczeliny w płocie patrzyły i śmiały się z tej szalonej 
wrzawy. Podszedłem bliżej do ogrodzenia, a w tem dzieci mieszczańskie zaśpiewały tak na 
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lwowską nutę: „Kanonier się upił, Landwer zachorował, Ułan szablę zgubił, kto będzie wo-
jował? Kapral leży w rowie, Sierżant wymiotował, Porucznik w szpitalu, major zwarjował!” 

Słysząc te śpiewki i brzydsze, i inne sprawy przykre, poniżające ten „Zakon rycerski”, 
zawstydziłem się i pomyślałem: ten głos dzieci polskich jest wezwaniem do ciebie, ażebyś 
się nie utopił w tej truciźnie dusz austriackiego wojska, uciekaj, póki jesteś Polakiem , nie 
pomagaj, nie służ wrogowi największemu.

[...]

Żywność

Oficerowie nie badali nigdy, jaki chleb rozdawano, jakie były ziemniaki, mięso, fasola, 
groch, mąka, kawa, zupa i słonina. Wybieranie i kupowanie żywności zależało tylko od 
felfebla, sierżanta i kaprala „tags-kaprala”. Kapral z każdej kompanji brał po 2 kucharzy 
i codziennie szli na kupno do miasta, a u kogo mieli kupować, to się porozumiał wprzódy 
o dzień z sierżantem Żydem, a ten wskazał, gdzie i u kogo się ma kupić żywność, kapral 
i sierżant dostawali łapówki od kupców, a żołnierze mieli mięso żylaste i liche, połowę kości, 
połowę fasoli, zbutwiałej, mąki gorzkiej mieszanej z poślednią. Kochanki kaprali żywili się 
samem mięsem i najlepszą mąką, a żołnierze cierpieli głód, narzekania i szemrania były 
codziennie – aż nareszcie żołnierze napisali o wszystkiem do władz wyższych, zjechała 
niespodzianie komisja z lekarzem, mięso skonfiskowała, połowę kości odważyła i od tego 
czasu mieli żołnierze wszystko lepsze i więcej, ale kupcy i dostawcy dla wojska porobili 
ogromne majątki, a za to płacili żołnierze zdrowiem i życiem.

Podoficerowie mieli przy uszach swoich szelek kółeczka, na znak czyje są i kucharze mu-
sieli w te szelki kłaść najwięcej najlepszego mięsa z rosołu i na doniesienie oficer pilnował 
rozdzielenia obiadu i dopiero był podział sprawiedliwy, ale kaprale się mścili bardzo na 
żołnierzach, a ci czekali odpłaty na manewrach. Sierżanci, plutonowi i kaprale chleb swój 
sprzedawali i żołnierzom, i cywilom, a kazali sobie biały chleb z miasta kupować, skoro im 
brakło pieniędzy, to żołnierze za swoje musieli kupować. Ażeby kaprale nie męczyli żołnie-
rzy, to składano się dla przełożonych na wódkę, którą przynoszono z miasta. Po wódkę było 
wolno iść do miasta o każdej porze, a nawet żołnierz w bramie każdego puszczał i w nocy 
po godzinie przepisanej. Na rano gotowali kucharze zupę kminkową śmierdzącą, na wie-
czór nie gotowali nic, więc żołnierze na śniadanie i wieczerzę kupowali wódkę i przez to 
zamienili się na nałogowych pijaków, kradli co mogli i gdzie mogli i kolegom, w magazy-
nach, w warsztatach, węgiel i drzewo, owies koniom i towary w mieście, byle tylko wypić 
wódki i dać przełożonym, a ci skoro się upili, nie męczyli tak „aincami”. Wódka była taka 
silna, że rozmiękczała serca i sumienia wszystkim rozkazom, przepisom, ustawom, instruk-
cjom, frajtrom, kapralom i plutonowym. Żołnierze, którzy kupowali swoim przełożonym 
wódkę, me chodzili na ćwiczenia, na roboty, nie czyścili „ kasarni” ani wychodków, butów 
ani mundurów, na urlop jeździli, kiedy tylko chcieli, do miasta chodzili na całą noc bez 
przepustki; ze wszystkich bied i obowiązków wódka tylko ratowała żołnierzy, od kar, od 
aresztów i podczas manewrów, a nawet podczas wojny z pola i od śmierci.
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Magazyny broni i żywności

Magazyny wojskowe otrzymywali pod zarząd oficerowie najbardziej zaufani, ci dobierali 
sobie żołnierzy zaufanych i wszyscy się razem w zaufaniu ratowali. Żołnierze, którzy 
pracowali w magazynach i najwięcej okradali magazyny, bo kradli nowe mundury, buty, 
rzemienie, koce, skóry, prześcieradła, chleb, zboże, konserwy – nazywali to żołnierskim 
niemieckim językiem „Untersticung” to jest po polsku „podpora”.

Dostawa, mąki, siana, mięsa, mleka i ziemniaków więcej była rozkradana aniżeli u mo-
skali w wojsku – wszyscy od rana do wieczora przypominali sobie to żołniersko-złodziejskie 
hasło, że w wojsku nie karzą złodzieja za to, że ukradł, ale tylko za to, że nie umiał dobrze 
ukradzionej rzeczy schować... Wszyscy więc źle kradli, ale dobrze chowali. Przemyśl miał 
u siebie radykalnych Żydów, Polaków, Rusinków i Austriaków, ale i radykalnych pijaków 
– złodzieji. Czesi się śmieli i mówili, że Przemyśla nikt nie zdobędzie, bo się zawsze sam pod-
da! Do magazynów wojskowych dziesiątego korpusu w Przemyślu dostawcami byli Żydzi. 
Właściciel wielkich obszarów łąk w okolicy Przemyśla podszedł do generała i własne siano 
taniej sprzedał jak dostawca, siano zwiózł własnemi końmi i drugie tyle zarobił na sianie, 
jak mu dostawca wojskowy płacił. Po zwiezieniu siana wezwano właściciela dworu ażeby 
przybył do odbioru siana. Komisja wojskowa siana w magazynach nie odebrała, bo śmier-
działo karbolem, właściciel w rozpacz, co tylko nie oszalał, bo i wstyd, i strata siana, zabrał 
na wozy i odjechał, ale dostawca zakupił to siano i drugą bramą wozy zajechały i siano to 
samo Komisja przyznała za dobre i jeszcze więcej zapłaciła – stało się to, że oficerowie i pod-
oficerowie nie otrzymali od pana dziedzica t. z w. „łapowego” i zlali w nocy siano karbolem. 
Przy odstawach koni dla wojska działy się cudowne rzeczy. Wojskowe wielkie konie w sześć 
nie mogły wyciągnąć armaty na górę w Przemyślu, tylko najmowano 4 chłopskie konie!

Obsługa podoficerów i oficerów

Każdy kapral, cugsfirer, fedfebel, rachmistrz, kadet, lejtant i oberlejtant mieli przydanego 
jednego żołnierza do obsługi, to jest do czyszczenia butów, munduru, broni i mieszkania, 
pan kapitan miał 2 żołnierzy do 4 koni, 1 żołnierz do obsługi mieszkania i kuchni, 1 do ba-
wienia dzieci, a 1 do obsługi, mycia i czesania trzech psów, sześciu więc na jedną kompanię 
żołnierzy zwanych „oficerdienner” posługaczy było razem aż 13!

Żołnierze ci mieli bardzo dobre czasy, bo na egzecyrkę raz w miesiąc chodzili, zwolnieni 
byli od wszelkich wart, nauk, prac i porządków w kasarniach, mieli największe i najlepsze 
protekcje do lepszych butów, mundurów, „spacerów” po mieście, przebywania w karczmach 
poza godzinami przepisanemi, picia i bicia „cywilów” bezkarnie – bali się ich wszyscy, 
a nawet podoficerowie liczyli się ażeby ich nie oskarżali przed oficerami i trzymali z niemi 
„Serwus” „za pan brat”. Żołnierze ci ordynansi mieli lepsze i obfitsze jadło i każdego mie-
siąca płacono im różnie wedle woli i honoru oficera po 20 grajcarów od podoficerów, a po 
2 reńskie od oficerów, materjały i szczotki do czyszczenia, nici i t.p. żołnierze za własne 
grosze kupowali, ale za te kwoty ratowali się od ciężkiej służby i bicia i dręczenia, mówili, 
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że te trzy lata to po żołniersku nazywało się, że „opalili”. Który żołnierz umiał obsługiwać 
mądrze, to i pieniędzy uskładał, oficerowie za te obsługi nagradzali żołnierzy wódką i pi-
jaństwem, które rozpijało żołnierzy zupełnie. Tajemnice oficerskiej obsługi były płacone 
osobno i to grubszą monetą i wszystkie grzechy i zbrodnie wzajemnie się ratowały przed 
„honorem rycerza, sławą armij i Sejner Majestat”. 

Powrót z wojska

Przed rozpoczęciem służby wojskowej miałem wyobrażenie, że wszyscy starzy żołnierze tak 
będą się nami cieszyć, żeśmy przybyli, że nas przyjmą serdecznie, po bratersku, że nas „na 
rękach nosić będą” jak się to zwykle mówi na wsi, a tu ci żołnierze starzy tak nas przywi-
tali: „Niech szlag to trafi jak piorun w żabę” jeszcze mamy służyć 72 miesięcy 52 tygodnie, 
365 dni i 8610 godzin!... Ci żołnierze z drugiego rocznika mówili, że mamy służyć 730 dni, 
ale wy rekruci to macie aż 1095 dni czyli 26.280 godzin. To wieki! Wyginiecie! Kapral z 3 
plutonu wołał na nas przez okno: strzelajcie się, bo nie wytrzymacie! i t. p. Trzeci rocznik 
żołnierzy codziennie liczył, ile ma dni i godzin do urlopu, czyli ukończenia służby. Mnie to 
nie bardzo obchodziło, bo przybyłem do wojska służyć aż do śmierci i wyuczyć się tak na 
wielkiego hetmana, jak moi wymarzeni chłopi, Wąs, Wieloch, Głowacki, a nawet Kościuszko 
i inni, sądziłem, że ci co z musu służą, są lenie służyć się im nie chce i zostać rycerzami. 
Zastaliśmy jeszcze kilku, którzy ukończyli trzyletnią służbę i oddawali mundury, broń 
z takim pośpiechem , z taką radością i tak rzucali mundurami z całej siły o ziemię, że aż 
się kurzyło. Swoje kuferki, worki z ubraniami spiesznie zabierali z magazynów, ubierali 
się szybko, zgłaszali się po paszporty i ze śpiewem i okrzykiem pędzili do kolei i odjeżdżali. 
Tak to wyglądało, jakby tu byli w niewoli setki lat. Z żołnierzy nie został żaden, wszyscy 
odjechali. Plutonowy został służyć dalej, śmieli się z niego, nazywali go „zupakiem ” Ale 
cóż, majątku w domu nie miał, pracować mu się nie chciało, był wielki leń, więc pozostał 
na lekkim chlebie, ja sądziłem, że ten plutonowy to jest najmądrzejszy i najszczęśliwszy, 
bo zostanie oficerem, a potem wielkim człowiekiem. Tęsknota za tą biedą we wsiach była 
tak wielka, że żadne obietnice nie skłoniłyby żołnierzy do dalszej służby w wojsku, woleli 
żywić się jałową kapustą, postnemi ziemniakami, aniżeli jeść wojskowe mięso codziennie. 
Zaśpiewali na ostatek jeszcze tak: Lepsza w domu jest kapusta, Niż na wojnie kura tłusta. 
Lepsza wolność, niż niewola, Niźli wojsko, lepsza rola. Nie rozumiałem, co im tak ta wolność 
daje, co im przyniesie, nie znałem, co niewola, co służba, bo nigdy nie służyłem u nikogo, 
więc nie zazdrościłem im uciechy, ani powrotu do domu. 

Po trzech latach służby wojskowej jaka i komu korzyść?

Żołnierze, którzy wrócili do rodziców, byli zmienieni nie do poznania. Co słowo sakrament, 
krucyfiks, nochamal, szlak, pieron, cholera i t. p. tysiące przekleństw, przezwisk, opowia-
dań połowę po niemiecku, a przed chłopami we wsi opowiadali o wszystkiej komendzie 
zacząwszy od „ habtacht” skończywszy aż na „abtreten”. W e wsi nikt nic tego nie rozumiał.
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Wysłużeni żołnierze przywozili do wsi najplugawsze śpiewki, najordynarniejsze pro-
stackie wyrazy najbrzydsze tańce i obyczaje, jak żucie tytoniu, zażywanie tabaki, palenie 
tytoniu w fajkach, granie w karty, w kostki, pomadowanie włosów, wąsów i różne faworyty, 
boczne brody takie jak nosił cesarz, Józef I „kajzerbaki”, kolczyki w uszach. Koszule chowali 
w spodnie nosili szelki, manszety i czapki wojskowe, aż się zdarły. Wysłużony żołnierz we 
wsi został się sam w sobie, ni to do ludzi, ni do Boga, nic się dobrego nie nauczył, nie przy-
niósł, nikogo do służby wojskowej nie zachęcił nie zapalił, ale jeszcze ośmieszał się swoją 
głupotą i zgorszeniem mowę swoją przekręcił na wszystkie języki, ludzie śmieli się, „że 
po trzech latach służby nie poznał we wsi gęsi, ale się pytał matki po powrocie z wojska: 
Muter, co to za gado, co chodzi na łopato i a rogiem trawę zjada”? Śmiechu we wsi i drwin 
co niemiara bez końca, bo ten żołnierz wrócił głupszy jak był we wsi wprzódy, ani nie 
umie czytać, pisać, mówić i pracować – leń, pijak obrzydliwy i wiecznie niezadowolony. 
Żołnierze, wracający z wojska przywieźli do wsi nieznane choroby zaraźliwe, porządku i tej 
osławionej czystości w domu, w polu, w sadzie, w oborze, wokoło siebie i potem w całym 
życiu społecznem i gospodarczem, czy to byli w towarzystwach, czy w radach i urzędach 
gminnych, nie znali. Dopiero podczas mojej służby w wojsku zacząłem wszystko rozważać 
i dopiero samo życie wojskowe przeraziło mnie okropnie, bo tam poznałem, że nie można 
nauczyć się w wojsku ani cnót rycerskich, ani szlachetności, jedynie tresowania z bronią 
i marszu, jak psy do polowania. Najwięcej chwały i ambicji mieli ci żołnierze, którzy 
siedzieli po roku w więzieniach ciężkich wojskowych, za kradzieże, za morderstwa, za 
bitki, za zgwałcenia, za dezercje, lub znieważenie przełożonych i t. p. Ani żaden człowiek 
dobroczyńca ludzkości ze swych dzieł dobrych i czynów tak by się nie chełpił– mawiali ci 
żołnierze, „że ten nie żołnierz, który w szpitalu i w kryminale nie siedział”. (...)

Dlatego wojska w wielkich miastach to klęska narodu, państwa i ludzkości, przez to 
wychowanie wojska w miastach upadały narody, króle, cesarze i największe armje i ich 
państwa. Żołnierze mogliby szkołę przeprowadzić za kilka miesięcy, to by im starczyło, bo 
im dłużej służą, tem więcej złego się uczą i krnąbrności. 

W Szwajcarji służą tylko 3 tygodnie w wojsku i są najlepszemi strzelcami, bo marszu 
i strzelania jako dzieci ich nauczono. W każdą chwilę trapiły mnie rozważania, po co to 
wojsko i coraz głębiej badałem przyczyny złego, zgorszenia i upadku wojska austrjackiego. 

Na wiosnę, skoro rozpoczęliśmy ćwiczenia wojskowe w polu, i tu poznałem najwięcej 
nieudolność i ogłupienie w sztuce wojskowej. Żołnierze i podoficerowie mieli za największą 
karę iść rano w pole na słońce, na gorąco, na kurze i spiekotę, kręcili, jak mogli, by nie iść 
w pole, a skoro już iść musieli, to pod największem przymusem z przekleństwem, z szem-
raniem, byle choć trochę „opalić”, to jest skryć się w lesie, w rowie, przeleżeć w cieniu lub 
w zbożu. Podoficerów, oficerów te wygody, zabawy zimowe w mieście także rozleniwiły 
i wszyscy uciekali przed nauką i wysiłkiem, i ćwiczeniem, wszystka czynność była nie ochot-
na, nie z obowiązku, ale z koniecznego musu, pańszczyźnianego. Żołnierze nie nauczyli 
się ani czytać znaków, ani map, ani sztuki wojowania w polu, ani w strzelania, wszędzie 
i zawsze rachowali, ile który ma jeszcze miesięcy i dni służyć i ile godzin do urlopu, byle 
rzucić to przeklęte wojsko, które – mówili – po to jest i istnieje, ażeby każdy przełożony 
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pomścił się na swoim podwładnym i okłamał drugich, siebie i swoich przełożonych, a nie 
postarał się pomóc naprawić to złe w wojsku. Żołnierze byli największymi wrogami armji. 
Widząc tę przepaść, w jaką się toczy cała armja austrjacka, żal mi się zrobiło ludzi i nie 
tylko katolików – Polaków, ale i wszystkich, bo przeżywałem wielką klęskę i karę, i hańbę, 
i upadek za kłamliwe, podłe wychowanie tej malowniczo ubranej armji. Żołnierze nie-
nawidzili całą siłą tych niesprawiedliwych, krzywdzących swoich przełożonych i wciąż 
mówili, że jak będzie wojna, to najpierw swoich oficerów i kaprali wystrzelają za krzywdy.

Słysząc te bunty, te spiski, dziwiłem się, że nikt nie zna ducha armji, że nie wiedzą, co 
się dzieje wewnątrz, że nie starają się o wychowanie inną metodą, że tu już ani „cesarskie 
dziecko” ani trzy przysięgi wierności cesarzowi nie pomogą i cała Austrja rozleci się w gruzy, 
co potwierdziły następnie znane wypadki dziejowe.

* * * 

Do napisania i ogłoszenia powyższych pamiętników skłoniła mnie chęć przedstawienia, 
jak wyglądało wojsko źle prowadzone, pragnienie wykazania, że sprawność bojowa żoł-
nierzy zależy od wielu czynników moralnych, a nie tylko od mechanicznej umiejętności 
władania bronią. 

Wojsko powinno być najlepszą szkołą obywatelską i patrjotyczną i posiada do tego naj-
lepsze środki, powinno ono tworzyć świadomą celu armję narodową dla wspólnej obrony 
państwa. Wojsko powinno być tak prowadzone, aby w nim było więcej ochotników, niż 
przymusowych. Wychowanie wojska powinno stać na takim stopniu doskonałości, aby 
każdy żołnierz w każdym wypadku wiedział, jak ma się samodzielnie zachować i jak po-
stępować. Ludność cywilna uważać się powinna za drugą armję rezerwową, a nie masę 
obojętną na losy kraju i sprawę wychowania wojskowego.

(...) 

Rozmaite narodowości w wojsku

W Rzeszowie stał pułk husarów – Węgrów, ci ludzie całkiem inny typ – gorącej krwi – wszystko 
wykonywali gwałtownie. Węgier wachmistrz od husarów – konnicy węgierskiej – był nałogowy 
pijak – przychodził w każdą noc pijany, wzywał żołnierzy do alarmowego wstawania, a który 
momentalnie nie wstał i nie ustawił się na baczność w szeregu w koszuli i w kalesonach, to 
go zbił trzciną, tą którą bijał konie. Rodaków swoich bił ten pijak batem podczas ćwiczeń na 
koniach i gdy raz w nocy zbudził cały pluton 24 husarów i każdego uderzył trzcinką, ci po-
chwycili szable i na środku izby posiekali go zupełnie na kawałeczki i tę kupkę ciała nazwali 
„gulasz”, skoro się dowiedział kucharz wojskowy przybiegł, a nie mając szabli, wziął z kuchni 
wielką łyżkę blaszaną „chochlę” i tą tłukł tę resztę ciała na miazgę i nazwał to „pasztet”. 

Po zawiadomieniu władz wojskowych wszystkich 24 husarów aresztowano, sąd woj-
skowy skazał ich na rozstrzelanie a kucharza na powieszenie – na co cały naród węgierski 
zaprotestował i tylko husarów przenieśli z Rzeszowa do Budapesztu! 

Jakie wojsko, takie państwo
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W Dębicy stał pułk ułanów Polaków i w „eskadronie”. Plutonowy „Zugsfirer” największy 
pijak znany mi od małego chłopca, bo pochodził z sąsiedniej wsi Miechocina pow. Tarno-
brzeg jako plutonowy nad 24 ułanami zawsze pijany w nocy ich budził i w największe 
mrozy w zimie w nocy w koszuli, w kalesonach, boso odbywał ćwiczenia, a gdy raz na śnieg 
boso iść nie chcieli, kazał im przynieść cebrzyk, ustawił ich w szereg i każdego tak pięścią 
bił w twarz do krwi, którą musieli spluwać do cebrzyka na pełno i wybił im wszystkim aż 
184 zębów, bo był najsilniejszy w całym pułku ułanów – kary nie miał za to, bo jego ojciec 
zapłacił za niego 700 reńskich za koszta leczenia ułanów. Czy jest cierpliwszy lud, jak nasi 
polscy chłopi?

Włosi służyli w strzelcach tyrolskich i byli wierni cesarzowi, dopóki ich ojczyzna była 
w przymierzu, potem do swojego króla wrócili. 

Bośniacy byli najwierniejsi cesarzowi, żartów nie znali – służbę wojskową uważali za 
święty obowiązek i byli wdzięczni za pozwolenie im noszenia czerwonych fezów. 

Czesi od 200 lat w niewoli krzywdzeni wyrastali na nienawiści i odwetowej zemście, 
nie liczyli się z Austrją, lekceważyli wszystkie ustawy i rozkazy w wojsku i wyśmiewali na 
każdym kroku ubiór, ordery, orła, sztandary i mowę niemiecką. 

Rumuni nie mogli przeżyć niewoli węgierskiej i tego ucisku w wojsku „Madziarów”, 
służyli z musu. 

Rusini okłamani obietnicą utworzenia im Ukrainy, służyli wiernie i każdy się chlubił, 
że jest cesarskim dzieckiem i dragonem. 

Węgrzy pragnęli niezawisłego swojego kraju i burzyli się zawsze, ale skoro husarom 
węgierskim pozwolono nosić strój narodowy, czapki z włosieniem i spięte spodnie z żółtemi 
naszywkami dla piechoty t. zw. „kozie nóżki”, pozostali za to wiernymi z okrzykiem „Elljen”. 

Żydzi dla handlu, tolerancji i dopuszczenia do wszystkich dostaw dla wojska zostali 
zupełnie lojalnemi, porobili wielkie miljonowe kapitały.

Niemcy rodowici tak kochali Austrję, że straszyli swojego cesarza Józefa, ażeby nie ob-
jeżdżał wojska ani garnizonów wojskowych z obawy zamachu na jego życie. 

Przykład granitowy, że oparcie państwa o instytucję wojskową, pijaną, o siłę zbrojną 
pijaną, nawet oparcie się na tradycji cesarskiej pijackiej i saskiej rozpuście te 18 krajów 
zlepionych „gliną przymusową” i przeszło 10 narodów nie oświeconych kulturą wyższą 
zdradziło i zgubiło katolicką, prawną, bogatą, piękną Wielką Austrję!!!
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Wojciech Wiącek

Z podróży do Rapperswilu
(Tekst został opublikowany w artykule Ku pożytkowi Polaków, 

prawdopodobnie w „Przyjacielu” – 1897 r.)

I.

Otrzymawszy zaproszenie od Pana Lewakowskiego na Zjazd Polaków do Rapperswilu 
w Szwajcarii, nieopisanie się ucieszyłem, zwłaszcza gdy poseł Stapiński udzielił mi wszel-
kich rad i wskazówek co do podróży i doniósł, że nas czterech z Galicji pojedzie, tj. poseł 
Bojko, Wawrzyniec Łuka, Michał Tworek i ja.

Dnia 2 sierpnia wyjechałem z domu. Serce biło mi to z radości, to z bojaźni, bo to na 
mnie, chłopa, jechać 600 mil do ludzi, którzy nic po polsku nie mówią, to strach zbierał. 
Dojechawszy do Dębicy, spotkałem się z Łuką i tak czekaliśmy niecierpliwie na posła 
Stapińskiego, który miał przybyć, aby udzielić dalszych objaśnień i wskazówek. Czekając 
niecierpliwie, doczekaliśmy się przecie i po przywitaniu i podziękowaniu za opiekę ruszy-
liśmy do Krakowa, gdzie Tworek z posłem Bojką mieli później przybyć.

Przyjechawszy rano do Krakowa, wyszliśmy z dworca szybko, by zobaczyć miasto; ja 
byłem kilka razy w Krakowie, ale Łuka pierwszy raz, więc koniecznie chciał cały oblecieć.

Przeszedłszy w poprzek śliczne Planty, zobaczyliśmy budynek piękny i ogromny, co 
by było z niego ze sto chałup naszych. Przeczytaliśmy tam, że to Kraków wybudował taki 
dom narodowej sztuce. Ucieszyliśmy się tem bardzo, że przecież mieszczanie dzielni. Dalej 
wyszliśmy ulicą do kościoła Panny Marii. Oj, co to za śliczny i ogromny gmach! Wieże tak 
wysokie, że aż chmury bodą, a patrzeć to kark boli – co to za majstrowie byli?!... Widząc, że 
chwil mało, weszliśmy do środka; tam cudowne sklepienia i uroczo wszystko pomalowane. 
Wysłuchawszy Mszy św. i pomodliwszy się o podróż szczęśliwą, wyszliśmy z kościoła. Wtem 
zagrały trąby na wieży pieśń „Kiedy ranne wstają zorze”; co to za szczęście słyszeć tę pieśń 
graną tak wysoko! Zdaje się, że z nieba anieli grają i cała ziemia oddaje echo tej serdecznej 
naszej pieśni śpiewanej za pługiem nad Wisłą, nad Bugiem, razem ze skowronkiem na roli. 
Zdawało się, że głosy te wzywają całą Polskę i głoszą jej zmartwychwstanie. Oby kiedyś ten 
stróż na wieży zagrał z rana pieśń Polsce wolnej i ogłosił królom na Wawelu życie nowe, 
równe i swobodne.

Zaraz pod kościołem zobaczyliśmy pomnik naszego poety, Mickiewicza. Pośpieszyliśmy 
oddać cześć temu, co nas tak ukochał i cierpiał za miliony, lecz ani na nas nie spojrzał. Patrzy 
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w górę, jakby się żalił, skarżył i prosił Wszechmogącego. Obszedłszy i dokładnie oglądnąw-
szy, mieliśmy odejść. Wtem ksiądz staruszek nadszedł i widząc nas w sukmanach, zapytał 
skąd jesteśmy. Otrzymawszy odpowiedź, że jesteśmy z Ziemi Sandomierskiej, niezmiernie 
się ucieszył i ze łzami w oczach opowiadał, że jest ze Śląska, że znał Mickiewicza, że słyszał 
jego mowę , jak mówił z Sapiehą na uroczystości w Paryżu i różne ciekawości. Pożegnaliśmy 
go czule, podziękowali i dalejże do kościoła św. Wojciecha, który stoi z 800 lat. Z kościoła 
udaliśmy się prosto, nie zatrzymując się, na Wawel. Zobaczywszy Wawel, ucieszyliśmy się 
nieopisanie i śpieszyli podumać nad przeszłością tak świetną. Wchodząc przed katedrę, 
zobaczyliśmy napis „Obcym wstęp wzbroniony”. Stanęliśmy słupem, lecz czytając dalej, 
poznaliśmy, że przyczyną takiego ostrego napisu jest restaurowanie kościoła. Zasmuceni, 
że nie zobaczymy wnętrza, wyszliśmy na podwórze. Tam wojsko się ćwiczyło krzycząc 
„Hab. Acht!, Rechts front!” itp. Pomyślawszy sobie: „Polsko, ma Ojczyzno!”, odeszliśmy pod 
mury, aby z wysokości zobaczyć Kraków. Co za widok prześliczny mieli polscy królowie, to 
pojąć trudno. Tu widać Planty, tam wieże, domy, tam Wisłę, góry, doliny, drogi, dalej kopiec 
Kościuszki, który nas chłopów ukochał i chciał Ojczyznę uszczęśliwić. Zadumani patrzyli-
śmy na kopiec jak w tęczę, nasłuchując czy też nie zawoła: „Gdzie wy, moje dzieci? Gdzie 
te kosy błyszczące polskich moich kmieci? Już drugi wiek nadchodzi, Ojczyzna w niewoli. 
Czy wam dobrze, czyście zapomnieli, czy was nic nie boli?...”

Różnie myśleliśmy o tej Polsce, ażeśmy zapomnieli, że my w niewoli, że do wolnych lu-
dów jedziemy, do serca Kościuszki, a kiedyśmy szli dalej, czarny dwugłowy orzeł w bramie 
groźnie popatrzył na nas, jakby chciał oznajmić, że tu serca nie ma, tylko ciało Kościuszki 
trumną owiązane.

Na dole, pod górą, zobaczyliśmy napis na skale, że tu był smok, którego zabił książę polski 
Krakus. Oj, ogromnie się teraz zmieniają czasy: wprzód był smok pod górą, teraz na górze 
wysoko... Przestraszeni smokami udaliśmy się wzdłuż Plantów do Sukiennic. Jest to coś nie 
do uwierzenia, takie to wielkie, takie wspaniałe, takie gustowne. Zwiedziliśmy muzeum nad 
Sukiennicami i niesłychane cuda, które tam leżą. Obejrzawszy co z grubszego, ruszyliśmy na 
dworzec kolejowy. Spotkaliśmy się tam z posłem Bojką i Tworkiem i po serdecznym przywi-
taniu z nimi, a pożegnaniu z panem Stapińskim, ruszyliśmy w podróż. Całą noc nie spaliśmy, 
chcieliśmy aby dzień był jak najprędzej, aby zobaczyć mijane kraje. Świtem wjechaliśmy do 
Morawy. Oj, całą książkę opisać trzeba by, co to za kraj! Domy mają gospodarze murowane 
i na piętra, dachówką kryte, na szczytach dachów druty od piorunów. Stodoły, stajnie pod 
jednym dachem, ogrody wyzyskane nad wyraz – nawet pod okapem dachów. Pastwisk nie 
ma, pola prześliczne, równo orane, nie w zagony, zboża siane w rządki. Na górach i wydmach 
nowe zalesienia, pomiędzy sosnami są ziemniaki, więc w pierwszym roku dają sosenkom 
cień i pulchną ziemię – słowem nie ma stopą gdzie stanąć, gdzie by nie było uprawianej zie-
mi. Drogi piękne, pola, łąki i rzeki, wszystko zasadzone drzewami owocowemi. Zboża nie 
rżną, lecz wszystko koszą, i to kobiety i dziewczyny bardzo zgrabnie. Kobiety i dziewczyny 
bardzo roztropnie postępują, bo noszą wielkie kapelusze słomiane, mają cień i chłód, świeże 
powietrze – nie tak, jak nasze, że słońce pali aż strach, a one chustkami poowijane; to bar-
dzo niezdrowo i szkodzi!. Dziewczynom koniecznie potrzebne są kapelusze! To jest zdrowe 
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i piękne. Tylko nie pańskie, krzywe, lecz proste, bez piór, aby był cień. Niech jedna zacznie, 
będą wszystkie nosiły. Nie trza się wstydzić, bo kapelusza się wstydzicie, a czego innego nie...

Dalej ku Wiedniowi zaczęły się małe pagórki. Dojeżdżając do Wiednia, patrzałem się, 
czy tam skąd Wolf nie wypadnie, a nie grzmotnie w pociąg, bo on bardzo nie lubi, gdy kto 
w polskich butach chodzi. W Wiedniu przesiedliśmy się na inny pociąg, lecz mówię wam 
szczerze, że to dopiero bieda w podróży nie umieć mówić do Niemców i żeby nie kochany 
Bojko, to źle by z nami było. Nikt nic nie rozumiał i za Bojką, jak za tatusiem, chodziliśmy 
i męczyli o wszystko, a on ciął z Niemcami z polską miną. Kilku Niemców go poznało i choć 
w sukmanie, to się mu kłaniali.

Przejechawszy ogromny Wiedeń i rzekę Dunaj, wjechaliśmy w wyższą Austrię. Niem-
cy to ogromni – karki takie, jak u wołu, wszyscy spasieni ogromnie. Niemki nie są ładne. 
W Morawie, Austrii, Bawarii i Szwajcarii nie ma takich ładnych panien jak nasze.

W Austrii zboża są piękne i wszystko w takim porządku jak na Morawach. Wsie muro-
wane, w każdej wsi kościoły i stacje Męki Pańskiej. Do samego Linzu od Wiednia grunta 
są dobre, ludzie bogaci. Miasto Hall jest nieopisanie piękne. Leży pomiędzy górami, nad 
rzeką. Wody czyste, bystre, liczne kościoły z kamienia pięknie budowane z wysmukłemi 
wieżami. Koło miasta Insbrucku, które jest bardzo piękne, są duże góry. Ruch w mieście 
ogromny. W okolicach lud powolny, pracowity niesłychanie. Chłopów, mieszczan i szlachty 
nie poznać – wszyscy jednakowo ubrani, czysto, domy piękne, piętrowe, z kamienia, wokoło 
dróg drzewa, ale dzikie – najwięcej klony i jesiony. Rzeka nazywa się Inn. 

II.

Rzeka Inn płynie pomiędzy strasznemi górami kamiennemi, równiną od 200 do 300 kroków. 
Po jednej stronie rzeki góry i kolej, po drugiej droga kamienna i góry, obok drogi i kolei 
domy nieustannie budowane. Najwięcej uprawiają kukurydzy, żyto gdzieniegdzie zielone, 
kiedy u nas już dawno w stodole. Na górach śnieg. Te góry tyrolskie są tak ogromne jak 
gdyby za chmurami były ich wierzchołki; wiszą one nad koleją, że zdaje się już lecą. Kolej 
idzie gdzieniegdzie tak wysoko nad rzeką i przepaściami, że do 200 metrów, gdzie indziej 
ledwie się przesmyknie koło góry lub na boku wisi zbudowana. Śniegi ogromne.

Nareszcie tą szaloną koleją po skałach wjechaliśmy w kraj równiejszy. Na granicy Szwaj-
carii przeszliśmy do stacji szwajcarskiej do rewizji pakunków. Straż, w innych ubiorach 
niż nasza, tak grzecznie nas przyjęła, że czegoś podobnego jeszcze nie widzieliśmy. Pytali 
się, czy towaru nie wieziemy i na tem koniec. Wsiedliśmy do wagonów czyściutkich, jak 
u nas nie widziałem, wygodnie było nadzwyczaj. Odetchnąwszy całą piersią, nie bojąc 
się nikogo, ruszyliśmy. Wolność już w powietrzu dała się czuć. Oj, Bracia kochani, nie 
mogę wam ani tysiącznej części opisać co to za szczęście ludzie maja w tej Szwajcarii! 
Kraj jest górzysty i skalisty ogromnie. Zboża bardzo mało, tylko winnice i drzewa owo-
cowe w każdem miejscu sadzone, drogi najlepsze, najpiękniejsze i tak równo i gładko 
wyłożone, że wyraźnie cementowane. Drzew koło dróg nie sadzą, bo drogi wąskie, 
ledwie się wozy miną, rowów koło dróg nie ma wcale i tak suche i dobre. Szwajcarzy 

Z podróży do Rapperswilu



176

obrachowali, że kilka tysięcy morgów w całym kraju mają skutkiem tego, że rowów nie 
kopali. Wsie nie są w kupkach, lecz się ciągną jednostajnie. Domy mają najpiękniejsze, 
murowane – od 2 do 4 pięter. Nie poznać tam czy to wsie, czy miasta. Lud jednakowo 
ubrany, wysmukły, rzeźwy. Gęsto kościoły, dworów wcale nie ma, tylko wszystko mają 
chłopi. Rozumni są i czyściutko się ubierają. Nie poznać kto rolnik, a kto rzemieślnik. 
Kobiety i panny ubierają się też jednako wszystkie. Koleje mają wszędzie, gdzie można 
było budować, pociągi nieustannie chodzą, można jechać wszędzie w każdym czasie 
z wyjątkiem niedzieli. Jechaliśmy kilkoma tunelami, to jest takimi piwnicami pod góry, 
co w nich kolej wchodzi i to kosztuje miliony. Koleje są tak drogo budowane, że za jedna 
tamta milę naszych 10 można wybudować. Jechaliśmy przez taki tunel, którego jest 3 mile 
pod górą. Strach był ogromny, ciemno bardzo, światła się świecą, pociąg ogromnie szybko 
jechał. W tej dziurze są także budnicy kolejowi – tak, jak na równym placu otwartym. 
Jadąc tak długo i podziwiając jak we śnie, dowiedzieliśmy się, że już blisko Rapperswil 
– cel podróży naszej. Oj, radość niepojęta! Wkrótce pociąg nadjechał nad ogromne je-
zioro zwane Zurichskie i obok jeziora pędził błyskawicą. Co to za cuda wokoło jeziora! 
Woda czyściutka i tak błękitna jak błękit nieba, wokoło – jak okiem dojrzeć – ogromne 
kamienice, gmachy, kościoły, wieże, drzewa, łodzie i statki parowe, żaglowe środkiem 
w różnych kierunkach. Niebo było pogodne, powietrze bardzo czyste, lekkie i zdrowe, że 
uczuliśmy się rzeźwymi. Jadąc kilka mil nad brzegiem, widzieliśmy wokoło miasta prze-
śliczne i takie wody błękitne. Ludzie po stacjach kolejowych bogato w jedwabie ubrani, 
z kwiatami, weseli, rzeźwi, grzeczni i uprzejmi, wsiadali i wysiadali. Swoboda była na 
ich obliczu i w ruchach ogromna, uśmiech przy tem, powaga królewska.

Zachwyceni, zapatrzeni, nic do siebie nie mówiąc, nie spodziewaliśmy się jak pociąg 
stanął i głos „Rapperswil!” usłyszeliśmy. 

III.

Ledwie wyszliśmy z dworca, gdy przed naszemi oczami zarysowały się wieże i ogromny 
gmach nad miastem. Pan Bojko powiedział, że to nasz zamek i w nim drogie serce. Roz-
czulony oddałem w duchu cześć temu sercu, które Polskę ukochało, a teraz zimne leży od 
Ojczyzny daleko, ale swą siłę, ciepło i uczucie przelało w nasze serca i my, wnuki tych, którzy 
patrzyli na serce to gorejące, śpieszymy je uczcić, wypełnić jego życzenia i ulżyć boleści...

Że już wieczór był, więc zwiedzać nie mogliśmy, tylko poszli spocząć do gospody. Podróż 
choć była bardzo ciężka, lecz zapomnieliśmy o niej, czując się szczęśliwi nad brzegiem 
jeziora, u wolnego ludu i w pobliżu serca Kościuszki.

Po zachodzie słońca ruch się zwiększył w mieście, które było małą kiedyś wioską, dopie-
ro przez wolność doszło do bogactwa wielkiego i zamożności obywateli. Wieczór był nie 
bardzo piękny, bo deszcz padać zaczął, lecz gdy przestał, nastały spokojne, przez nikogo 
nie zakłócone przechadzki. Już to przez całą daleką drogę od granicy nie widzieliśmy żoł-
nierza, żandarma i policji, co nas w zdumienie wprawiało, nikt się nas o nic nie pytał, nikt 
nie zaczepiał, nigdzieśmy się nie meldowali.
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Wstawszy rano, zebraliśmy się z posłem Bojką i poszli do zamku, w którym mieści się 
muzeum, a w osobnej kaplicy serce Kościuszki. Wzruszeni wstępowaliśmy na kamienne 
schody, które prowadziły na górę zamkową. Wszedłszy na górę, cudowne i nieopisane widoki 
zobaczyliśmy wokoło: góry pokryte zielenią, pod stopami zwierciadło niebieskiego jeziora.

W bramie zamku zobaczyliśmy orła naszego, co nam ducha dodało, na dziedzińcu kolumnę 
marmurową, na jej wysokości orzeł spiżowy patrzący w dal boleśnie. Na kolumnie napisy 
wokoło w różnych językach i nasz kochany polski napis, który zaraz zaczęliśmy powoli od-
czytywać, lecz każdy wyraz zbliżający do końca zapierał mi oddech i ścinał krew w żyłach. 

Zdawało mi się, że to głos Archanioła woła narody i tego głosu do śmierci nie zapomnę. 
I niech tak każdy Polak woła o wolność i sprawiedliwość wniebogłosy, niech drzewa i ka-
mienie wołają o tę sprawiedliwość, a może gnębiciele się zawstydzą i wynagrodzą krzywdy 
nasze. Niech wynagrodzą wyrwane nam święte uczucie miłości dla narodu, krew, z której 
drugi Bałtyk by nalać można, a którą przelali, niech wynagrodzą chwile boleści, męczeństwo 
męczenników polskich w Syberii i Spielbergu, zniewagi polskim kobietom wyrządzone.

Kochani Bracia Polacy, czy was nie ma?... Czy śpicie?... A gdzież przeszłość nasza?... 
Czy wy myślicie, żeście rolnikami, to was nie ma obchodzić duch Polski, który tak woła 
rozpaczliwie z Rapperswilu, jak ojcowie w otchłaniach?!... Obudźcie się, bo to głos, który 
Ojczyznę – Matkę kochaną wskrzesza!

Aby wiek dwudziesty od początku patrzał na wolne i szlachetne polskie dzieci, niech 
każdy zapisze w pamięci głęboko słowa na rapperswilskiej kolumnie wyryte, niech wleje 
gorące uczucie w serca swej rodziny, niech echo roznosi w najdalsze krainy wołanie ducha 
Ojczyzny, które tak brzmi:

Niespożyty duch Polski, stuletnią krwawą walką protestujący przeciw ciemiężącej go 
przemocy, z wolnej ziemi Helwetów przemawia do sprawiedliwości Boga i świata!...

Weszliśmy do wnętrza zamku, do biblioteki. Powitali nas tam najserdeczniej delegaci 
zebrani na Zjazd i Rada Naczelna muzeum raperswilskiego, poczem oprowadzili nas wszę-
dzie po trzech piętrach zamku. Wszędzie najdroższe pamiątki, stare pieniądze, książki, 
obrazy – wszystko to ogromnej wartości.

IV.

Zaprowadzono nas do osobnych oddziałów, gdzie się znajdują pamiątki trzech najzacniej-
szych mężów polskich, bo do oddziału Kościuszki, Mickiewicza i Kopernika. Stamtąd ani 
nas wyproś, bo też jak cuda zachwycało nas wszystko, co ci wielcy za życia mieli przy sobie. 
Cenne te dla polskich serc przedmioty za drogiemi oprawami są poukładane. Najwięcej nas 
wzruszyła koszula kochanego Kościuszki, na której, na piersiowej części, były duże krople 
krwi. Krew ta wygląda tak świeżo, jakby koszula dziś była nią obryzgana. I przypomniało 
nam się, jak ów mąż święty wrócił z Ameryki krew przelewać za Polskę. Przypomniała 
nam się jego przysięga publicznie pod gołym niebem złożona, że dopóty miecza z rąk nie 
puści, dopóki Ojczyźnie wolności nie wróci. Ale o tem wszystkiem nie można spokojnie 
pisać, bo choć radośnie, ale i ciężko przypominać te chwile...
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Na drugi dzień zaprowadzono nas do kaplicy, gdzie złożone serce Kościuszki. Chcecie 
wiedzieć, Bracia, cośmy tam czuli? Ale tego wam nie możemy opisać, bo nie mamy na to 
wyrazów. Zrozumieć nas mogliby tylko kosynierzy z Głowackim, którzy to serce na rękach 
podnosili po zwycięstwie pod Racławicami. Oddawszy cześć i hołd serdeczny drogiej relikwii, 
opuściliśmy kaplicę głęboko wzruszeni. Cieszyło nas bardzo, że z nami był spod Krakowa, 
z Królestwa, krakus w białej sukmanie, bo ten nam przypominał kosynierów kościuszkowskich.

Jakie przyjęcia mieliśmy, jak nas w opiece miano – to nie wierzyliśmy sobie, słowem: 
najszczęśliwsi jesteśmy, że nas doszło takie szczęście. W muzeum narodowem polskiem 
bywa przez cały dzień bardzo dużo gości z całego świata, a mianowicie: Czesi, Polacy, 
Szwajcarzy, Francuzi, Włosi, Anglicy i różni inni podróżni.

A teraz powiem wam słówko, Bracia, o tem, co zauważyłem z życia ekonomicznego 
i politycznego w Szwajcarii. Mając wielką swobodę i wolność, ludzie tam doszli do znacznej 
zamożności. Każdy ma dom kamienny, pięknie wewnątrz urządzony, ogrody, sady i win-
nice starannie uprawione. Natomiast zboża mają mało, a bydła nie widzieliśmy, bo pasą 
je przez lato w górach. Sery i masło są tam drogie i rzadkością, bo za wielkie pieniądze 
wysyłają takowe w świat, do wszystkich krajów europejskich i Ameryki. Mają też w każ-
dej wsi mleczarnie wzorowe i zbiorowo wyrabiają nabiał. Ludzie w Szwajcarii bardzo 
pilnie i nieustannie pracują, a czynią to z pewną radością, że na nikogo nie robią, tylko dla 
siebie i dzieci, a przez godzinę dla społeczeństwa i dla dobra kraju. Fabryk w Szwajcarii 
jest ogromnie dużo, a wyroby ich cały świat kupuje. Dworów wcale nie ma, nie istnieją 
też stany; każdy sam sobie pan, wszyscy się wzajemnie poważają, każdy ma głos równy 
do wyboru posłów. A trzeba wiedzieć, że w każdym z kantonów, na które Szwajcaria 
się dzieli, jest parlament, czyli rada kantonalna. Owóż każde sto osób wybiera jednego 
radnego i każdy kanton rządzi się, jak mu dogodnie. Rada kantonalna wybiera spośród 
siebie dwóch delegatów do rady krajowej i ta radzi o wspólnych potrzebach i sprawach 
wszystkich kantonów, czyli całego kraju. Pytaliśmy się, dlaczego w każdym kantonie istnieje 
parlament i każdy kanton ma osobne ustawy – odpowiedziano nam na to, że kraj można 
porównać do człowieka i że jak człowiek nie nosi na sobie sukni, która by była czapką, 
koszulą i butami razem, tak i kraj nie powinien się rządzić jedną ustawą, bo chociaż może 
być ona dobra w tym powiecie, natomiast w innym może szkodzić. Wyjaśniono tę rzecz 
na przykładzie: Ot, jakby człowiek wdział buty na głowę, a czapkę na nogi, to by nie był 
wcale ubrany, nie mógłby się ruszyć – tak i ustawa w powiecie musi być odpowiednia do 
miejsca, okolicy, klimatu i postępu. Takim sposobem się rządzą i od 500 lat żyją, króla nie 
mając, tylko takiego naczelnika najstarszego. Kryminałów, wojska stałego i tyle sędziów, 
co gdzie indziej, nie mają. Nie widzieliśmy nigdzie, aby żandarm pędził związanych oby-
wateli, jak to u nas bywa, a nawet tam żandarmów nie ma. Gdyśmy się pytali, dlaczego 
sędziów nie mają, odpowiedziano, że to złości narodu sądy utrzymują, a w Szwajcarii 
nikt nie przestąpi ustawy, bo ją w szkołach zna dobrze od dziecka, więc wie co złe i tego 
nie czyni, dba o swoją godność i honor narodu, stara się więc nie przestępować tych 
praw, bo wie, że tem szkodzi sobie i krajowi. Każdy Szwajcar umie czytać, pisać i wie, że 
obowiązkiem jego jest być dobrym obywatelem, więc i ten co ulice zamiata, i co końmi 
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jeździ, i ten co ma kamienicę, wszyscy czytają codzienną gazetę i wiedzą wszystko, co 
się ważniejszego stanie na świecie. Tak wysoką oświatę posiadają Szwajcarzy, dlatego że 
szkoły są tanie iż biedniejszy może ukończyć 8 klas gimnazjalnych. Pomimo jednak tej 
oświaty, nie idzie zaraz na skrobipiórkę, ale wraca do pracy na roli lub przy warsztacie, 
a chociaż są między nimi i bardzo bogaci, nie wstydzą się pracować.

W tej gospodzie, na przykład, gdzieśmy jadali obiady, gospodarz posiadał około miliona 
majątku, a jednak sam potrawy roznosił, choć stary. U nas w Galicji dzieje się przeciwnie 
– tu, gdy już wszystko straci i gdy nikt mu nie chce nawet pożyczyć, wtenczas dopiero idzie 
służyć, ponieważ jednak złe, próżniacze życie pędzone za młodu odbiera mu siłę, więc idzie 
na lekki chleb do kas i tam wyciera książki, weksle, przerabia kwity, aby móc dalej tracić 
dziesiątki tysięcy na kobiety, karty, wyścigi itp.

Co najważniejsze, że w Szwajcarii arystokracji nie ma. Wszyscy uważają się wzajemnie 
za równych, nikt się nie kłania nikomu, nawet urzędnicy swoim naczelnikom. Z kolei, gdy 
wysiadają z pociągu, każdy swój tłumok niesie i nikt nie żąda usług. Nawet nauczyciele, 
gdy żegnali się z dziećmi, wracając z wycieczki po kraju, to ten co 6 i ten co 15 lat miał, 
tylko ręce sobie podawali. Rodzice i dzieci bardzo szanują nauczycieli, bo wiedzą dobrze, 
że ci wychowują obywateli i wszczepiają szlachetne zasady w serca dzieci. U nas ojcowie 
nie tak dbają o swe dzieci, jak oni o obce. 

Kobiety szwajcarskie też mi się bardzo podobały. Są poważne, skromne, a mądre i po-
stępowe. Wiedzą czem są, wiedzą, że od nich zależy zdrowie społeczeństwa i pomyślność 
kraju. A tak starannie i rozumnie wychowują dzieci, że się rozpłakałem na myśl o naszych 
kobietach nieszczęśliwych, ciemnych i niewolnicach, których większość nie ma pojęcia 
nawet o obowiązkach matki, nie tylko obywatelki.

Ale jeszcze powiem słówko o dzieciach, bo to przyszłość narodu. U nas ani matki, ani 
rząd, ani społeczeństwo, ani kraj nie dbają o młodzież. Matki nie chcą dzieci uczyć, rząd 
zamiast szkół i nauczycieli woli utrzymywać kryminały i żandarmów. Więc, jaki rząd – takie 
i społeczeństwo, i na odwrót. Społeczeństwo woli się zajmować wyścigami i Dreyfusem, 
kraj zajmuje się Kołem Polskiem i obszarnikami, a lud pozostawia poetom, aby pieśni o lu-
dzie układali. Oj, bieda ogromna! Jesteśmy w Galicji jak żebraki, dziady, nigdzie dobrego 
obywatela... Płakać tylko i umierać.

Widzieliśmy w Zurychu, że gdy dzieci wracały z nauczycielami z wycieczki, to do po-
ciągu wchodziły całe rodziny. Po jedno dziecko to i 8 ludzi wyszło, obstąpili je, ściskali, 
porozbierali od dziecka wszystko, co niosło. A u nas, gdy jedzie syn lub córka do Ameryki 
albo do Prus, to tylko wyjdzie rodzina pod wrota. Burek jest lepiej przywiązany, bo za 
sad wyprowadzi... I to taka miłość rodzinna! Więc cóż się dziwić, że dzieci tak dziko wy-
chowane, procesują rodziców, z chaty na starość wypędzają?... Czy to nie zgroza? Czy nie 
rozpacz? Czy nie powinniśmy się poprawić? Jak matki postępują, tak i ich córki. Ale po-
winno się teraz zmienić, powinni mężczyźni zająć się i kobietom wskazać inne życie i dać 
inne poglądy na wychowanie dzieci. Nasze kobiety nie mają żadnego pojęcia o niczem. 
Wiedzą, że trzeba pracować, że trza się ubierać, a potem pójść za chłopa, być jego babą 
i posłuszną męczennicą, że chłop jest na to, aby garnki po głowie dzielił na drobne części. 
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Są to nieszczęśliwe istoty, te kobiety wiejskie, nasze. I dotychczas nikt o nich się nie trosz-
czy! Teraz dopiero może będzie lepiej, kiedy na wniosek p. Wysłouchowej, uchwalono na 
Zjeździe Kobiet Polskich wydawanie gazetki dla kobiet wiejskich; oby Bóg Wszechmocny 
dopomógł wnioskodawczyni i wynagrodził w ten sposób, żeby jak najprędzej mogła ich 
z tej moralnej nędzy wydostać.

Co do wojska w Szwajcarii, to są tu wszyscy żołnierzami. Umieją jeszcze od szkolnych lat 
ćwiczyć się, strzelać, więc idą tylko raz w życiu do wojska na 6 tygodni i po ćwiczeniu wra-
cają z karabinem i patronami, którą to broń przechowują w domu, a gdy zajdzie potrzeba 
to wszyscy w 24 godziny stają na granicy do obrony Ojczyzny. A że są patriotami dobrymi, 
więc jeden starczy za dziesięciu. U nas trzy lata jedno i to samo tłucze chłopak w wojsku 
aż straci zdrowie i czas, tysiące ludzi nie pracują – i to silni, młodzi... – ale niech ta będzie...

Szczęśliwie upływa zdrowe i godne życie Szwajcarom. Wszyscy są moralni, weseli, 
ruchliwi, pewni siebie.

Najważniejsze, że gminy tak się rządzą dobrze, że podatki płacą z dochodów gminnych 
i co rok jeszcze wypłaca rada gminna członkom gminy po 20 złr. I 4 sągi drzewa. Tak to 
lubię, ale u nas inaczej się dzieje – u nas dodatków więcej niż podatków, a z majątku gmin-
nego korzystają trochę wójt, resztę pisarz, a wszystko razem karczmarz Mosiek zagarnia.

Oj, Bracia, poprawmy się, bo wstyd i hańba! I jakże możemy zarzucać Stańczykom, 
że rządy ich złe, kiedy my sami źle postępujemy?... Starajmy się, uczmy się gospodarzyć 
sprawiedliwie i dobrze w gminie, bo jakże w przyszłości Ojczyzną będziemy rządzić, kiedy 
gminą nie umiemy...

Dużo i dużo chciałbym jeszcze mówić, ale trzeba już pożegnać Rapperswil. Oj, ciężko 
nam to przychodziło, lecz nie było rady! Pożegnaliśmy się i jazda! Wracaliśmy inną koleją 
niż przyjechaliśmy, bo przez Bawarię. Więc przyjechawszy nad Jezioro Bodeńskie, nie 
widzieliśmy wody, bo w nocy stanęliśmy nad brzegiem i zaraz wsiedliśmy na ogromnie 
wielki parowy statek i odbiliśmy od brzegu. Nie widziałem nigdy takiej wody wielkiej, 
więc trochę się zaląkłem. Wtem , gdy statek wypłynął na środek, zachmurzyło się niebo, 
a jezioro poczęło się podnosić, bałwany biły coraz straszniejsze, nareszcie huknęły grzmoty, 
błyskawice przedarły niebo i deszcz lunął. Dopiero wtenczas poznałem, czem jestem i tę 
nikczemność swoją, a wielką potęgę Wszechmocnego i tej natury. Lada dziurka w dnie statku 
i tyle po nas. Niebezpieczeństwo było wielkie, więc bałem się i pomyślałem o wieczności. 
Doprawdy, że podróż wodą uczy życia! Widząc takie bałwany, tuliłem się do ściany. Kole-
dzy byli twardsi ode mnie, a poseł Bojko pojechał inną drogą. Po paru godzinach trwogi 
dopłynęliśmy jednak szczęśliwie do portu. 

V.

Miasta portowego, które nazywa się Lindau, zwiedzać nie mogliśmy, bo noc była, więc 
jazda dalej i tak przyjechaliśmy do stolicy Bawarii, do Monachium. W kraju tym zaraz 
zauważyliśmy odmianę, czuć było ciężar dynastii, bo panuje w tym kraju król, więc choć 
lud dorodny, żwawy, równiny wokoło i grunta urodzajne, i fabryk dużo, ale już z postawy 
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lud nie tak wesoły jak w Szwajcarii, przygnębiony. Wojsko jest, służba kolejowa salutuje, 
a brudno ubrana. Ruch w Monachium ogromny, fabryk dosyć. Lecz zaledwie się rozwidniło 
od granicy, a już zobaczyliśmy żandarma, co dwóch skutych łańcuchem pędził. Później 
znowu ujrzeliśmy jednego. Było to już blisko Galicji, więc albo oni od nas, albo my od nich 
przykład bierzemy. Straż cłowa grzecznie nas przepuściła, choć otworzyliśmy tłumoki, 
pytała się tylko, czy towarów nie wieziemy.

Aha, zapomniałem powiedzieć! Myt na drogach w Szwajcarii nie było, a w Bawarii są. 
Drogi w tym kraju dobre, mało sadzone, lasów dużo, grunta mokre, równe, bardzo torfia-
ste. Torf kopią w cegły i suszą, a nawet w lokomotywach i fabrykach torfem palą. Budynki 
tu budują z cegieł, toteż dosyć jest cegielni parowych. Dziewczęta wiejskie zgrabne, koszą 
zboże, orzą same bez mężczyzn. Dwory stoją gęsto. Takiego gospodarstwa jak w Austrii, 
Tyrolu, Szwajcarii nie prowadzą. Są to Niemcy twardzi. Piwo mają znakomite, słodkawe, 
nie gorzkie, gęste, piją je też bardzo. Życia politycznego nie badaliśmy z braku czasu; po-
kazuje się, że jest ono mniej więcej takie, jak w Austrii.

Przyjechaliśmy do granicy austriackiej i zaraz w sali cłowej spotkał nas ciekawy wypadek 
systemu austriackiego, którym wybornie ubawiliśmy się. A było to tak:

Jadąc z domu, wziąłem sobie koło kwarty masła. Masło jedliśmy przez 8 dni po trosze we 
czterech. Przewiozłem je przez 5 granic i było spokojnie. Nikt nawet nie otwierał kuferka, 
myśląc „Co tam, biedne chłopisko, może wieźć...” Tylko kartkę przylepiała straż. A tu, choć 
przez całe 8 dni jedliśmy, wzięli zaraz masło do opłaty, aż dopiero oficjał straży, Czech, 
spytawszy się dokładnie, zwrócił masło, które miałem im podarować.

Jadąc tą samą koleją przez Austrię, dużo rzeczy pięknych widzieliśmy, aż stanęliśmy 
w Wiedniu. Tam poseł Bojko cały dzień oprowadzał i pokazywał, co godnego jest widzenia. 
Miasto jest ogromne, ruch w nim wielki, fabryk dużo, gmachy olbrzymie i kamienice kil-
kupiętrowe. Weszliśmy na plac gmachu parlamentarnego. Co to za śliczny gmach! Dziwić 
się wypada, że to ludzie mogli zbudować. Wstąpiliśmy do wnętrza, do izby posłów. Tu jest 
dopiero pięknie! Poseł Bojko wskazał nam miejsca głośniejszych posłów, skreślił cały plan 
bójki i wynoszenia posłów. Bardzo ciekawe! Rozważaliśmy wszystko, widzieliśmy gdzie 
prawica, na której zaraz z kraja zajmuje miejsce Koło Polskie. To sobie po ludzku wybrali 
tę prawicę, ale na sądzie Bożym staną wszyscy po lewicy za samolubną swoją politykę, 
bo nasze łzy i krzywdy zaciężą na szali Boskiej. Rozpacz bierze, że to Stańczycy galicyjscy 
przez tyloletnie swe rządy tak ten kraj zniszczyli i cofnęli go wstecz. 

Później zwiedziliśmy obydwa muzea cesarskie i pałac nowy i stary. Wszystko to nie-
słychanie wielkie, okazałe i bogate. W muzeach są rzeczy zgromadzone z całego świata: 
wszystkie zwierzęta, ptaki, płazy, ryby, owady, kruszce, co tylko świat ma. Później widzieli-
śmy wielkie kościoły, a także muzeum, czy jak się tam nazywa, w którem są przedstawione 
w woskowych figurach wszystkie choroby powstające z niemoralnego życia. To jest dopiero 
szkoła! Każdy zwiedza i już na całe życie ma pamiątkę, wie jakie to choroby powstają z lu-
bieżności. Koniecznie zdałyby się takie muzea po naszych miastach, gdzie wojska stoją, 
a najbardziej w Rzeszowie, bo zaprawdę, że gdy władze w to nie wejrzą, to się cała Galicja 
zarazi i zginie marnie cały lud. Jakie życie przy wojsku i demoralizacja, to później opiszę.
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Oglądając Wiedeń, myśleliśmy sobie, że gdyby nie Sobieski, świeciłyby tu dzisiaj księżyce 
tureckie i powiewały tatarskie buńczuki... jak się nam Niemcy za to odwdzięczyli?... Nawet 
w całym Wiedniu nie postawili pomnika Sobieskiemu. Ale „przyjdzie kryska na Matyska!”...

Za łaskawe pouczenia, objaśnienia i oprowadzenia składamy posłowi Bojce serdeczne 
„Bóg zapłać”. Zachowamy wdzięczność dla niego na zawsze, bo gdyby nie on, wcale nie 
widzielibyśmy tylu pięknych i pożytecznych rzeczy.

Wsiadłszy wieczorem do pociągu, stanęliśmy rano w Krakowie i tuśmy się pożegnali, 
poczem każdy pojechał w swoją stronę.

Podróż była korzystna dla nas pod każdym względem. Teraz powiem wam jeszcze słówko 
o Żydach. Gdy jechaliśmy ze Szwajcarii, to na granicy spotkaliśmy Żyda galicyjskiego po 
niemiecku przebranego. On się sam przyznał do nas i powiedział, że chciał interes założyć 
w Szwajcarii, lecz zobaczył, że nie można i wraca. Otóż, w ciągu trzydniowego pobytu zo-
baczyliśmy jednego Żyda w klasie i ten był z Galicji. W Bawarii 7 Żydów weszło do naszej 
klasy i jechało do Krakowa. Co myślicie?... Jechało nas 4 Polaków, a 36 Żydów w klasie. Oto 
mapa dokładna, gdzie ciemnota, gdzie kraj głupi, a gdzie światło.

Więc, Bracia, jak strasznie było odrabiać i płacić pańszczyznę dawniej, tak my tysiąc 
razy teraz mamy i odrabiamy pańszczyznę ciemnoty, głupoty i niedołęstwa i za to bierzemy 
cięgi gorsze od pańszczyźnianych. Żaden nie czyta gazety tak taniej nawet jak „Przyjaciel”. 
W innych krajach mają parobki dzienne gazety, a u nas tygodniowych ledwie na tysiąc 
mieszkańców znajdziesz jednego czytelnika gazet. I może to być dobrze?...

Odnoszę się więc do Was, Czytelnicy „Przyjaciela”, rozszerzajcie, co macie sił, tę naszą 
gazetkę między Braci, a poznacie oświatę. Gazeta to też jak szkoła, bo nas poznawa z ży-
ciem nowem i postępowem. 

Widzicie, że Stronnictwo Ludowe zwyciężyło i pracuje czynem i słowem, zajęło się skutecz-
nie sprawą parcelacyjną, postarało się przez posła Stapińskiego o wielkie ulgi dla dłużników 
Banku Włościańskiego, obecnie zakłada najpotrzebniejsze biuro krajowe dla emigrantów 
i wychodźców, a z tego wszystkiego będą niesłychane i niepojęte korzyści dla ludu i kraju.

Kończąc, z braku czasu, wspomnienia ze swej podróży, składam – w imieniu własnym 
i kolegów – publiczne podziękowanie pp. Lewakowskiemu, Stapińskiemu, Bojce i innym 
w radzie naczelnej, najserdeczniejsze „Bóg zapłać” za bezpłatną podróż naszą, za przyjęcie 
ojcowskie i za życzliwość i pracę nad ludem i odbudowaniem Ojczyzny. Wdzięczni jesteśmy 
na zawsze. Skorzystaliśmy nieopisanie z podróży, poznaliśmy szczęście narodu wolnego 
i Wam, Bracia Polacy, takiego życzymy.
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Sodoma i Gomora  
czyli dzieje karczmy w jednej wsi
Fragmenty tekstu pochodzą z jubileuszowego wydania IV z 2019 roku,  

wydanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu
w 150 rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci Wojciecha Wiącka. 

Wydanie IV zostało opracowane na podstawie wydania III z 1927 roku.

„Święty Boże, Święty mocny! Święty a nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od wódki, rumu, piwa i wina
Wybaw nas Panie.

Od karczem, targów i litkupów
Zachowaj nas Panie”.

Taka nasza prośba i modlitwa do końca życia być powinna, bo największym, najokropniej-
szym i najniebezpieczniejszym naszym wrogiem wewnętrznym jest karczma i pijaństwo. 
Wrogowie zewnętrzni wobec karczem i pijaństwa nic nie znaczą. Nie znaczą nic wrogowie 
zewnętrzni dla Polski, chociażby mieli miljony żołnierzy, miljony bagnetów, karabinów 
maszynowych, armat, moździerzy, samolotów, łodzi podwodnych, czołgów, okrętów, min, 
bomb, granatów, elektrykę i gazy trujące. Temi środkami mogą kilka lat walczyć i zabijać 
ciało, niszczyć budynki i drzewa, ale ducha katolickiego, ducha polskiego nie zabiją niczem 
innem, tylko pijaństwem i karczmą. Wroga tego wewnętrznego nikt ze śmiertelnych ludzi 
należycie opisać nie potrafi, Pan Bóg widocznie rzucił na nas jakąś karę czy klątwę, że my 
tyle pijaństwa i karczem przez setki lat u siebie cierpimy.

Za grzechy ukarał Bóg ludzi potopem; „Sodomę i Gomorę” ogniem spalił. Karczmy 
i szynki w Polsce toż to największa „Sodoma i Gomora”. Gdy się zastanawiam nad tem, ile 
to złego u nas się dzieje przez pijaństwo i karczmy, to mimo woli z piersi wyrywa się proś-
ba błagalna do Boga: „Boże, spuść ogień i siarkę na te „Sodomy i Gomory” nędzy ludzkiej 
i zepsucia i ukarz tych, którzy je nawiedzają”.

Jako Polak, kochający szczerze lud i cały naród polski, skoro widzę pijaków, czuję w sercu 
żal i ból, cierpię i wstydzę się, że to czynią Polacy – katolicy, ludzie na obraz Boży stworzeni.
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Wypowiedzieć wojnę takiemu wewnętrznemu wrogowi musimy wszyscy, ile nas jest, to 
jest 30 miljonów Polaków razem. Ażeby tego wroga poznać, skąd powstał, gdzie się kryje, 
jak bije, jak zwycięża, kto go zwalcza, niech każdy Polak myśli, rozważa, patrzy i opisuje 
pijaków, ich życie; niech opisuje karczmy, niech się sam poprawia i za drugich pokutuje, 
a może Pan Bóg się zlituje nad nami i pomoże nam największego wroga wyrzucić z Polski.

Ja pragnąłbym przedstawić tu główne dzieje karczmy w mojej wsi rodzinnej, Machowie; 
to, co słyszałem od starszych ludzi i na co się własnemi oczyma patrzyłem. Ze względu 
na pamięć pomarłych opuszczam nazwiska. Zaznaczę tylko, że karczma machowska jest 
nie gorszą lub lepszą od innych, takiem samem źródłem nieszczęść jak każda karczma 
w Polsce.

Matko Boska, Królowo Korony Polskiej! Proszę Cię, dopomóż mi, ażebym tym opisem 
chociaż jednego pijaka wyratował z pijaństwa.

Jak powstała karczma w Machowie 
i jak chłopi nauczyli się pić wódkę

Za czasów pańszczyzny w Polsce właściciele dworów sprowadzili do wsi żydów, budowali 
im karczmy i wszystkie budynki gospodarcze, dawali wielkie łany roli. Gdy karczmarz 
narzekał, że niema dochodu, że nie może wyżyć, bo chłopów we wsi mało, właściciele 
dworów dawali karczmarzom żydom łąki i trawy, ile im potrzeba było, dawali im drzewo 
na opał i pastwisko dla bydła przez całe lato, a czasem plewy, gotową słomę, siano i zboże 
nawet, ażeby ten „biedny” żyd, który tak nisko się kłania, po rękach „jasnego pana” i „ja-
sną panią” całuje, nie zginął, do miasta z karczmy nie uciekł. Po dwóch lub trzech latach 
pobytu w karczmie żyd znowu z pocałowaniem ręki „jaśnie państwu” pieniędzy pożyczał; 
był to sobie „dobry i poczciwy” Jankiel w karczmie.

Było to już dawno, bardzo dawno temu. W gminie Machowie, leżącej nad Wisłą, prawie 
w środku Polski, w ziemi sandomierskiej, w powiecie tarnobrzeskim, w dawnej parafji 
Łoniów, a obecnie Miechocin, w zaborze autryjackim, Galicją nazwanym, żył – jak opo-
wiadali starzy gospodarze – dziedzic, właściciel dworu oraz wioski cichej, i spokojnej. 
Dziedzic ten pochodził z wielkiego rodu szlacheckiego. Wszyscy pracowali gorliwie, a co 
niedzielę i święta modlili się do Boga. Rodzin żyło sześćdziesiąt. Gdy im czasu co zbyło od 
pracy w roli, wtedy „za pańszczyzny” karczowali, czyli wykopywali drzewa w lesie dwor-
skim. Ludzi przybywało i roli do dworu też przybywało. Właściciel dworu już nie mógł 
nawet pomieścić zboża w stodołach w Machowie. Część więc „wykarczowanych” pół nad 
Wisłą oddzielił osobno, założył tam gospodarcze budynki, wybudował dworek, przeniósł 
gospodarzy i kmieci z Machowa i założył drugą osadę, którą nazwał: Kajmów. Na grunta 
dworskie wybrał „rędziny” nad Wisłą, chłopów zaś osadził na zakładanie gospodarstw.

Całemu gospodarstwu sprzyjało jakieś nadzwyczajne szczęście. Rosła piękna pszenica, 
wożona Wisłą do Gdańska. Złote polskie sypały się do worków nieustannie, bydło, konie, 
owce, świnie lśniły się wypasione na chlebie, dając zyski niemałe. Wszystkim dobrze się 
powodziło; chłopi mieli chleba i pieniędzy dość; panu też niczego nie brakowało, dopóki 
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siedział w Machowie. Raz przyjaciele zachęcili go, ażeby wyjechał z Polski za granicę za-
bawić się i zobaczyć coś nowego u obcych narodów, w obcych krajach. „Jasny pan”, mając 
pod dostatkiem złota, kazał załadować cztery wozy po cztery konie, kazał nabrać żywności 
dla służby, dla koni – i tak wozami pojechał do Prus aż do Berlina, bo się dowiedział, że 
Niemcy dobrze się gospodarzą i że są mądrzy i bogaci.

Kolei wówczas jeszcze nie było, więc dziedzic dłużej w Prusach pozostał, ażeby drugi aż 
nie jechać i wydatków nie robić. Tam u Niemców dowiedział się, że szlachta tamtejsza ostrzej 
postępuje z chłopami, że panowie więcej piją piwa, wina i grają w karty, a chłopi pracują 
i muszą pić wódkę, z ziemniaków wyrabianą, a przez to dwory mają drugie tyle dochodów.

Wracając, przywiózł dziedzic na wozach te cudowne ziemniaki do rozmnażania. W Pol-
sce bowiem ziemniaków wówczas jeszcze nie znano. Kazał je zasadzić nad Wisłą w ziemi 
najlepszej.

Ziemniaki zrodziły się tak wielkie, że je na rękach noszono. „Jaśnie pan” posłał zaraz 
po żyda do Tarnobrzegu; obiecał mu wszystko, czego sobie życzy, byle tylko osiadł we wsi 
w Machowie. Przebiegły i chytry żyd zgodził się na to z chęcią. „Jaśnie pan” kazał zaraz 
za „pańskie” dnie naciąć drzewa w lesie, postawić wielką karczmę i przy niej wszystkie 
budynki gospodarcze; kazał żydowi odmierzyć z karczunku nowej ziemi 24 morgów i tak 
w środku wsi, obok rozstajnej drogi osiadł pierwszy żyd w katolickiej i polskiej wsi.

Pierwsza ta karczma w Machowie stała przy pastwisku, zwanem po wykopaniu dębów 
„Dębniaki”, tu, gdzie obecnie ma gospodarstwo Michał Grębowiec.

Gdy nadszedł czas zbioru ziemniaków, kazał je „jaśnie pan” wykopać, zwieźć i zachować 
obok karczmy. Przywiezione z Prus dwa kotły kazał umieścić w osobnym budynku, do karcz-
my przybudowanym i zrobić kadzie z drzewa. Rozpoczęto gotować ziemniaki. Chłopi, nie 
wiedząc co z tego będzie, gapili się i żegnali, mówiąc, że się panu „w głowie przewróciło”!

Żyd ziemniaki ugotował, wysypał do kadzi, mieszał a mieszał. Para z ziemniaków ucho-
dziła z kadzi drewnianą rurą, przechodzącą przez zimną wodę; skraplana w ten sposób 
spływała do beczki. „Jaśnie pan” nazwał te wodę z pary „okowitą”. Było tej okowity parę 
beczek, w smaku była taka sam, jak w Prusach. Wszystko więc powiodło się doskonale, po 
myśli „jaśnie pana”.

Żyd ogłosił we wsi, że ma dobry trunek i na początek rozdaje na skosztowanie za darmo.
Zeszło kilka dni i ani jeden chłop nie przyszedł. Żyd poszedł do „jaśnie pana”, opowiedział 

wszystko i doradził, aby ten przymusił chłopów do skosztowania okowity. „Jaśnie pan” kazał 
ekonomowi wezwać wszystkich chłopów ze wsi do karczmy i rozdać im okowity za darmo 
na skosztowanie. Chłopi bojąc się pana „okunoma”, poszli i zabrali. Ale potem znowu zeszli 
się razem i radzili długo między sobą, co zrobić? – a może to trutka?... Uchwalono nie pić 
– i basta. Okowitę wylano pod płoty.

Gdy się żyd o tem dowiedział, zaprosił wszystkich gospodarzy do karczmy, chcąc ko-
niecznie chłopów przekonać, że okowita nie jest trutką. W tym celu kazał przyprowadzić 
ze wsi psa i dał mu napić się okowity. Pies pod żadnym przymusem nie chciał się napić 
wódki i aż wył ze strachu. Chłopi, widząc to, żegnali się i pouciekali. Cała wieś potem o psie 
tylko mówiła i o zamiarze wytrucia ludzi przez żyda i „jaśnie pana”.

Sodoma i Gomora czyli dzieje karczmy w jednej wsi
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Żyd nie tracąc nadziei, zamknął psa w stajni i przez trzy dni nic mu jeść nie dał. Po 
trzech dniach znowu zwołał ekonom chłopów do karczmy, bojąc się go, biedni chłopi sta-
wili się na wezwanie w karczmie. Żyd wylał okowitę na miskę, chleba nadrobił, namoczył 
w okowicie i zaniósł go psu do stajni. Chłopi widząc jak pies źre łakomie, odetchnęli, ale 
bali się jeszcze pić okowity. Gdy pies się najadł tak przesyconego okowitą chleba, zaczął 
wyć i skakać, a potem zasnął. Chłopi myśląc, że pies otruty czekali, czy się nie obudzi. Pies 
wstał i poszedł do gospodarza, skąd go do karczmy przyprowadzili. We wsi o niczem innem 
nie mówiono tylko o okowicie i psie.

Chłopi zbierali się często na narady i uchwalili ani za pieniądze, ani za darmo nie brać 
okowity. Żyd poszedł do „jaśnie pana” poradzić się, co dalej robić.

„Jaśnie pan” polecił ekonomowi zwołać całą wieś do dworu i oświadczył, że okowita 
musi być kupiona. Na każdego wypada kwarta miesięcznie. Jeżeli kto nie kupi okowity i nie 
zabierze, to za karę będzie mu zabrany kamień od żaren, ażeby nie miał na czem zemleć 
ziarna na mąkę.

Na drugi dzień ekonom kamienie od żaren pozabierał, a ludzie w płacz. Ale cóż mieli 
zrobić? Pańszczyzna była, więc nikomu się użalić, ani obronić.

Żyd ogłosił we wsi: „Niech ludzie nie piją, niech wylewają do rowu okowitę, ale niech 
kupią, bo „jaśnie pan” nie może stracić”. Chłopi ulegli i kupili po jednej kwarcie okowity, 
a za to ekonom kamienie z żaren zabrane im wrócił. Kupioną okowitę wylali pod płot i był 
spokój. I tak do wiosny kupowali, a nie pili, bo była to gorycz i nieznośnie śmierdziała.

Na wiosnę jeden z chłopów zauważył, że na podwórzu, w tem miejscu, gdzie okowitę 
zawsze wylewał, trawa całkiem nie wyszła, a ziemia „jak ogienioskiem wypalona”.Opowie-
dział to sąsiadom, a ci dalej znowu innym i wnet cała wieś o tym wiedziała i ze strachem 
opowiadała. Drugi chłop przekonał się, że wierzba, pod którą zawsze wylewał okowitę, 
zupełnie uschła, co w całej wsi wywołało przerażenie. Ludziska z wielkim strachem kupo-
wali okowitę i głęboko w ziemi zakopywali.

Upłynęło dwa lata, a chłopi jeszcze nie chcieli pić okowity. Na trzeci rok narosła ziem-
niaków wielka ilość, bo ziemia wylżała pod uprawą. Żyd więc narobił okowity 20 beczek 
i pocieszył „jasnego pana”, że „przez rok się namiszlał, co robicz, ażeby chłopi kupili i pili 
okowitę i że już ma miszl dobrą i pójdzie dobrze geszeft”.

Zwołał znów całą wieś do karczmy i pokazał chłopom jedną „tajemnicę”. Przyniósł 
1 kwartę miodu i kwartę okowity. Zmieszał to razem, wlał do garnka i gotował dłuższy czas; 
potem ochłodził tę mieszaninę, wlał do kieliszka i sam wobec wszystkich się napił. Kazał 
każdemu chłopu to samo zrobić w domu mówiąc, że z miodem to już na pewno nie szkodzi.

Żyd wygrał, bo chłopi po jednemu po cichu gotowali okowitę z miodem, która już nie 
śmierdziała, nie paliła, a dała się pić, bo była słodką. Powoli sami przychodzili do karczmy. 
„Jaśnie pan” a najbardziej żyd cieszył się bardzo z tego wynalazku. „Żyd” otrzymał za to 
wysoką nagrodę od „jaśnie pana”.

Niedługo się jednak cieszyli ze swego wynalazku. Ci bowiem chłopi, którzy już włożyli 
się do picia okowity z miodem, czasami wypili za dużo i wtedy ani u siebie w polu, ani na 
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„pańskie” do roboty nie poszli. Nic nie pomógł nawet „okumon”, bo chłop opity zasłabł 
i spał cały dzień i to nawet w taki pilny czas, jak żniwa.

Na zmartwienie „jasnego pana” żyd znalazł zaraz lekarstwo. Doradził, żeby ekonom 
zabronił chłopom przychodzić do karczmy po okowitę w dnie robocze, ale rano w niedziele 
i żeby kupowali na rodzinę tylko jedną kwartę tygodniowo. Ucieszył się „jaśnie pan” z tej 
mądrej rady. Tak zarządził i tak być musiało. Chłopi więc w niedzielę rano przychodzili 
do karczmy po okowitę, w domu gotowali ją, czyli „przepalali” i nazywali to „przepalan-
ką”. Popiwszy sobie mocno, spali całą niedzielę, zapominali o kościele, bo do kościoła po 
pijanemu nie wypadało.

Za kilka lat już i chłopi ze wsi okolicznych chodzili do karczmy w Machowie po „prze-
palankę”, którą żyd sporządzał.

Jaśnie pan tyle nagromadził pieniędzy za okowitę, że już częściej mógł wyjeżdżać do 
większych miast na uciechę. Na „pruskich” kartach przegrał obydwa dwory Machów 
i Kajmów, z pierwszą gorzelnią i pierwszą karczmą wraz z lasami. Żyd zaś w karczmie 
tyle zarobił pieniędzy na „przepalance”, że dzieci jego kupiły nową karczmę w sąsiednim 
powiecie mieleckim, a on zaś prowadził dalej karczmę zwaną „Bugaj”, obok Jaślan.

Nowy „jaśnie pan”, gdy objął dwory, kazał lasy w piaskach wykarczować i założył tam 
trzeci dwór. Ale, że się zboże tam nie rodziło dobrze, bo piaski były mokre, więc przeniósł 
50 gospodarzy na ten nowy dwór, utworzył nową osadę i nazwał ją Ocice... Ziemię po 
chłopach nad Wisłą obok gminy Nagnajowa wcielił do dworskich gruntów, bo to najlepsza 
rędzina pod ziemniaki. Tak żyd doradził.

Przez ten czas chłopi ze wsi okolicznych i z za Wisły tak pili okowitę, że nie starczył żyd 
wyrabiać już nie tylko „słodkiej”, ale i „gorzkiej”.

W Machowie chłopi zaczęli tak poważać i kochać „dobrego żyda”, że mu darmo pozwolili 
obsiewać sześć mórg roli z gminnego pastwiska, a wnet przyłożyli do tych sześciu jeszcze 
cztery; razem więc miał żyd 10 mórg z gminy, a 24 mórg ze dworu.

„Jaśnie pan” naradził się z żydem, ażeby więcej „palić” okowity. Postanowił także z ol-
brzymich dochodów wybudować wszystkie budynki dworskie murowane. W tym celu 
kazał wybudować dwie cegielnie, zwozić kamienie, drzewo i wapno Wisłą. To wszystko 
musieli ludzie robić za pańszczyznę. Ze wsi okolicznych aż z Grębowa, z Krzątki, od Kamie-
nia i Majdanu zwożono kamienie-olbrzymy na fundamenta, zwożono cegłę, glinę, piasek 
i drzewo, deski, gonty i wszystko, czego potrzeba było do budowy. Gdy już wszystko było 
gotowe do rozpoczęcia budowy, sprowadził z Krakowa murarzy i cieśli. Wybudowali oni 
wielki i piękny pałac o 48 pokojach i olbrzymie piwnice pod całym pałacem.

Oprócz cieśli i murarzy wszyscy robili darmo „za pańskie”.
W miejscu gorzelni z drzewa, która się spaliła przez pęknięcie kotłów, a robotnicy 

ugotowali się na śmierć, kazał wybudować gorzelnię murowaną i murowaną ogromną 
stajnię na wypasanie wołów. Kotły znowu pękły i w tej nowej gorzelni i znowu siedmiu 
robotników na śmierć się ugotowało, a sześciu poparzyło. Gorzelnia się spaliła, więc ją na 
nowo poprawiono, ulepszono i rozszerzono.
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Razem z karczmą przynosiła gorzelnia ogromne dochody. Sadzenie ziemniaków tak 
się powiodło, że dwór każdego roku sadził po 200 mórg i sprzedawał nawet do gorzelń 
sąsiednich.

Majątek rósł. Zaczęły się nieustanne zabawy dworskie, „balami” po pańsku nazwane. 
Na wszystko dała fundusz gorzelnia i karczma.

Ale przyszła kara. Chłopi rozpici nie pracowali dobrze, stodoły ze zbożem spaliły się, bydło 
na zarazę wyzdychało i „jaśnie pan” musiał od swego żyda w karczmie pożyczać pieniędzy. 
Pożyczał i gdzie indziej, aż doszło do tego, że obydwa dwory zostały sprzedane, a „jaśnie 
pan” po sprzedaniu Machowa, Kajmowa i Ocic stracił wszystkie pieniądze i w krakowskim 
powiecie był dostawcą kamienia na drogi powiatowe i krajowe. Jego syn jedynak poszedł 
do straży skarbowej za strażnika. Gdy się raz ze mną spotkał, rozpłakał się serdecznie tak 
głośno, że i sam z żalu nad nim płakałem. Była to kara Boska za gorzelnię i karczmę!

Nowy „jaśnie pan” żył niedługo, a dwory kupił po nim żyd, który za młodu chodził 
w gminie Machów i skupował skórki, szmatki i nosił je sam na plecach do Tarnobrzega.

Nowy „dziedzic” postawił zaraz drugą nową karczmę pomiędzy gminą a dworem 
w tem miejscu, gdzie obecnie jest budynek „Sokoła włościańskiego”. Trzecią karczmę ka-
zał wybudować w gminie Ocice. Czwartą karczmę kazał wybudować w lesie obok drogi 
z Chmielowa do Miechocina i nazwał ją „Wygoda”. Stała ta karczma tam, gdzie obecnie 
jest stawek zwany „Cholewiane łóżko”. Nazwa powstała ze zbrodni cudzołóstwa, w jakiej 
się tam dopuszczono.

Później „jaśnie pan dziedzic” rozgniewał się na bogatego karczmarza żyda, który był 
już trzeci z rzędu w pierwszej karczmie i wydalił go z tej karczmy dworskiej. Ale żyd miał 
już tyle pieniędzy, że kupił piękny ogród od chłopa, „pijaka swojego” i za własne pieniądze 
wybudował piątą ogromną karczmę o kilku izbach i wszystkie budynki gospodarcze na 
swojem 24-morgowym gospodarstwie. Wielka ta karczma stała w środku wsi w tem miej-
scu, gdzie jest obecnie gospodarstwo Andrzeja Kmieczyka.

„Jaśnie pan dziedzic” tak się rozgniewał za konkurencję, na tego samodzielnego karczma-
rza, że, celem zgniecenia go, wykupił zaraz od swojego leśnego ogród i wybudował szóstą 
karczmę, obok drogi krajowej i drogi powiatowej, gdzie dotąd ta karczma stoi zniszczona, 
a którą na mieszkanie kupił w r. 1918 Michał Niezgoda. Ale stary karczmarz miał już sta-
rych swoich pijaków z siedmiu gmin, którzy każdego roku dawali mu samej kolędy zbożem 
17 wozów (bo jeździł z wódką po kolędzie w parafji jak ksiądz i życzył „dobrego roku” 
chłopom) więc konkurencji nie obawiał się. Do tej szóstej karczmy sprowadził dziedzic 
swojego drugiego brata z Tarnobrzega, któremu dopłacał do karczmy zbożem, ziemniaka-
mi, mlekiem, drzewem i 6 reńskich tygodniowo. Mimo że nie mógł zgnieść samodzielnego 
karczmarza, wybudował w Machowie siódmą karczmę na końcu lasu obok drogi krajowej, 
na granicy gminy Kajmów. Nazwano tę karczmę „Grajcarówka”. Piwo, wódkę zniżył w cenie 
tak, że stary karczmarz, otoczony sześcioma karczmami dworskimi, ledwie się utrzymał. 
Siódmą tę karczmę spaliły wojska rosyjskie podczas wojny światowej. Wszystkie jednak 
siedem karczem w gminie Machów istniały, popierane przez okoliczne wsie i podróżnych.
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Jeżdżąc po Galicji, badałem początek karczem i poznałem, że ten wróg powstał z tego 
samego pierwszego źródła, co w mojej rodzinnej wiosce. W Galicji wschodniej bardziej 
jeszcze ten wróg się wzmagał. Jak ogólnie zbadałem, to ani jeden chłop polski, ani ruski 
karczmy nie założył, tylko wszystkie były zakładane przez dwory. Szkół nie było, chłop był 
ciemny, a karczma być musiała. Do najnowszych czasów rozpajanie chłopów było wyłącz-
nym przywilejem dworów.

Potem rząd austrjacki wykupił od dworów prawo posiadania karczem, t.j. „propinacyę” 
i zapłacił zato 120 miljonów. Prawo to wydzierżawił napowrót dworom, a dwory, które po-
siadały gorzelnie i browary, wzięły do spółki żydów – i tak wspólnemi siłami, zjednoczeni, 
katolik i żyd, postarali się o to, że karczem powstało drugie tyle. Budowano karczmy gdzie 
się tylko dało: obok kościołów, szkół, myt, przy drogach rozstajnych, w polach, lasach i t. d. 
W powiecie tarnobrzeskim stawiano karczmy nawet na pastwiskach, naprzykład w gminie: 
Wola Gołego, Stale, Jeziórka, Żupawa.

Gdzie się kryje wróg ludzkości

Przed rokiem 1850 tak powszechnie pito i opijano się publicznie, że każdy uważał sobie za 
wielki honor pić, leżeć w rowie, wóz połamać, konie pokaleczyć, bić się w karczmie, na weselu 
czy na chrzcinach, a potem chwalić się wszędzie, „że tak się upił, iż nie wiedział co robi”. 
Największy zaszczyt i chwała przed drugimi było, jeżeli kto więcej wypił, więcej zapłacił za 
wódkę, zgubił pieniądze, czapkę – a już najwięcej się chwili ci, co się opili a potem odcho-
rowali. Tacy mówili z przechwałką: „Wódka była mocna, bo do 7 dni głowa po niej bolała”.

Uznawano powszechnie każdego, kto nie był pijany, że to „dziad”, że nie ma za co nawet 
kieliszka wypić, że to jest wyrobnik, parobek albo sknera, skąpiec. Trzeźwy musiał się wsty-
dzić pomiędzy pijakami, a nawet wielu ludzi zupełnie trzeźwych musiało na chrzcinach, 
na weselach, na pogrzebach, na targach i jarmarkach udawać pijanych, ażeby uniknąć 
szyderstwa, wytykania palcami, że to sknery, „dziady”, żebracy, bo nie pijani.

Wódka splugawiła obyczaje wsiowe

Nastał taki zwyczaj, że gdy się urodziło dziecko, wtedy żyd z karczmy przysyłał kwartę 
wódki dla „babki”, t.j. akuszerki i dla matki dziecka na tak zwane „pępkowe”. Babka się 
napiła, matkę napoiła, dziecku małemu ciemię natarła, częstowała kumów i każdego, kto 
przyszedł w odwiedziny chorej matki. Do chrztu jechał ojciec dziecka, kum, kumoszka 
i „babka”. Gdy mieli wyjeżdżać, to przedtem dobrze sobie wódki popili. Po chrzcie jechali 
do miasta po sprawunki dla zaproszonych na zabawę. Nakupiwszy „trunku”, tak się kumy 
już w mieście spili, że nieraz w zimie dziecko zostawili w karczmie i bez dziecka do domu 
wrócili. Były też wypadki, że jadąc saniami, wywrócili się do śniegu, lub jakiej zatoki. Babka 
z dzieckiem i kumowie zostawali w śniegu, a konie przestraszone pędziły same dalej. Po 
babkę, dziecko i kumów wysyłano wtenczas inne konie i przywożono ich do domu.
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Gdy już wszystko było przygotowane, wtedy spraszano pełną izbę gości. Wszyscy pili 
na zdrowie dziecka. Popici goście, prawie bez przytomności śpiewali różne śpiewki, cało-
wali się, a co mówili, jakie żarty prowadzili, o tem pisać nie wypada. Rozpite to bractwo 
zabawiało się tak przez całą noc, dopiero domownicy zabierali ich i prowadzili do domów, 
trzymając pod boki, albo ciągnąc przemocą. Na tem nie koniec. Goście rozbawieni, chcąc 
się jeszcze wspólnie zabawić, urządzali „poprawiny chrzcin”; raz kum, drugi raz kumosz-
ka. Przez trzy dni więc pito i bawiono się wesoło. Czwarty raz goście robili „składkę” na 
tak zwane „zakończenie chrzcin”. Znowu pili całemi dniami, ale to już w karczmie. Tam 
kobiety znosiły sery, placki, kiełbasy, jedli i pili do upadłego.

W nowszych czasach oprócz wódki zwożono na chrzciny i piwo. Picie i upajanie się 
na chrzcinach weszło w powszechny i święcie przestrzegany zwyczaj. Za wielki honor 
uważano sobie we wsi ogłaszać, ile wypito kwart wódki i beczek piwa na chrzcinach. Im 
większą ilość wypito napojów, im więcej było upitych, tem większy zaszczyt spadał na tego, 
który chrzciny sprawiał. Biedni wyrobnicy „szarpnęli się”, ażeby dorównać i „przekonać” 
gospodarzy zamożniejszych. Były wypadki, że biedak pożyczał sobie pieniędzy od drugich 
na chrzciny, by się potem pochwalić, że „sprawił chrzciny” sute, bo kupił n.p. 15 kwart 
wódki i 9 beczek piwa.

Po takich pijackich chrzcinach chorowało zwykle połowę gości. Na wyleczenie się pito 
znowu wódkę „zaprawianą” miętą, „imbirem”, miodem, smażoną z tłustością, lub z pie-
przem mielonym. Bardzo wielu dopiero po takiem lekarstwie rozchorowało się na dobre 
i musiało się leczyć przez lat kilka.

Pijaństwem w karczmie witano dziecko po urodzeniu, a gdy dorosło, szło samo za przy-
kładem starszych do karczmy.

Żyd sam jeden bił całą wieś. Zabijał i truł nie tylko ciało, ale i duszę nawet. Na każdą 
niedzielę sprowadzał grajków do karczmy i płacił im 1 zł za codzienne i całonocne granie. 
Cała wieś dźwiękami zbiegała się wtedy do karczmy. Przy dźwiękach muzyki pito, swatano 
się, tańczono, śpiewano, kłócono i bito się nawzajem kołami, nożami, a potem skarżono 
się do sądu i znowu przepraszano się przy piciu.

I tak na pijaństwie schodziło całe życie. Niektórzy gospodarze dzień i noc nieustannie pili 
i spali nawet w karczmie pod ławami, pod stołem, w stajniach, w szopie albo na gnoju. Żony 
przynosiły im jeść w garnkach, „dwojakami” zwanych. Wójci stale urzędowali w karczmie.

Doszło do tego, że połowa starych gospodarzy poszła na żebry, kończąc smutne życie. 
Jeszcze do roku 1870 można było widzieć starych ludzi z włosami jak śnieg białemi. Liczyli 
oni do 80, 90, 100 i więcej lat życia. Później już siwych głów nie było, bo mało kto dożył tak 
późnego wieku. Wódka, piwo, wino, zabijały przedwcześnie ludzi.

Dzieci i kobiety zaczęły wymyślać, że wódka jest paląca, a piwo gorzkie. Żydzi więc 
sprowadzili „słodkie wino”, czyli raczej przyrządzali je w domu, kwaśne wino słodzili 
i dolewali do niego wódki. Wino to pito serdecznie, bo słodkie, bo „mocne”, a głowa po 
niem, to już cały dzień bolała, a „zdarło też człowiekowi wnętrzności, że aż hej”. Z tego 
wina nie tylko ludziska, ale psy także i świnie miały uciechę i pożytek, no pełno ich łaziło 
koło ścian – sprzątając wymioty...
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Zapał do picia był tak wielki, że ludzie naprzód umawiali się, co jutro pić będą. Po piwnie 
głowy ciążyły w bok, więc na boki do rowu się zwalono, po wódce ciążyły naprzód, głowa-
mi więc na ziemię „trykano”, po winie zaś opadały w tył, więc się też w tył przewracano. 
Według upodobania pito te trunki, które sprawiały upragnione przewracanie się, albo 
w bok, albo w tył – albo naprzód. Niektórzy przyszli do przekonania, że najlepiej jest pić 
wszystkie trunki, razem zmieszane i dodawano jeszcze do tego pieprzu, by dobrze paliło.

Później pijacy przekonali się, że i ta mieszana nie pali mocno, nie zabija „robaka” na-
leżycie. Kupowali więc potajemnie „krople pruskie amoniakowe”. Gdy pijak wypił jeden 
kieliszek takich „kropli”, to już miał dość, bo przez pół godziny słowa wymówić nie mógł, 
a gęby przez dłuższy czas nie mógł zamknąć. Język, gardło i wnętrzności palił „zaduch” 
– i to właśnie było najprzyjemniejsze. Niektórzy kazali sobie dolewać do trunku soku 
tytoniowego, a gdy i to jeszcze nie zabijało całkiem „robaka”, wtedy gryźli i żuli tytoń do 
fajki, zwany „skrętką”, a sok z tytoniem połykali. Na ten sok z tytoniu pili piwo dla ochłody, 
a potem dla rozgrzania i tak ciągle wokoło odchodziło picie.

Żyd karczmarz wszystko zachwalał i pochlebiał każdemu, kto dużo pił, mówiąc, że to 
dobrze robi człowiekowi, że tylko człowiek silny może pić wszystko, tańczyć nocami i t.d. 
Parobczacy rośli od pochwał żydowskich i jeszcze więcej okazywali siły i wytrwałości. 
Podczas tańców, gdy się kto rozgrzał, albo spocił, to się kładł na ziemi mokrej albo na śnie-
gu, aby się ochłodzić. Robili między sobą zakłady, ile który potrafi zjeść lub wypić. Jeden 
zakładał się, że może wypić naraz kwartę wódki i nawet nie skrzywi się, ani nie zachłyśnie; 
drugi zakładał, że litr wypije i nie opije się; inny znowu zakładał się, że ćwierć piwa wypije 
sam przez jedną noc, a jeszcze innym że wypije dziesięć „halb”, t.j. półkwart piwa po sobie 
i nic mu nie będzie.

Zakłady pijackie doszły do powszechnego zwyczaju i prawie nałogowego obrzędu pi-
jackiego, bez którego nie było przyjemności w karczmach przy piciu.

Zakłady były zawsze w jednakowy sposób wywołane. Jeden mianowicie z pijaków wy-
stępował i głośno ogłaszał, że jeżeli mu zapłacą wódki czy piwa tyle a tyle i jeżeli tego nie 
wypije jednym „głytem”, to sam to zapłaci.

Obecni z uciechy składali się na wódkę albo piwo. Zakładający się pił, a jak nie wypił, 
to zakład przegrywał i sam płacił. Uciechy i radości a pijaństwa z tego powodu było dość 
przez cały dzień i noc. Niektórzy np. zakładali się, że wypiją wódkę z flaszki leżąco, wisząco 
albo bez brania flaszki w ręce i t.p.

Wódka zbezcześciła życie religijne i najuroczystsze święta

Największy post i największy kłopot w gospodarstwie stanowiła Wilja Bożego Narodzenia. 
Gospodynie piekły placki cały dzień, gotowały „postnik” na wieczerze, robiły porządki; 
parobczacy rznęli sieczkę dla bydła i koni na święta, rąbali drzewo i t.d. Gospodarze, nie 
chcąc przeszkadzać gospodyniom w domu i słuchać kłopotu, uciekali wszyscy do karczmy 
„na jednego”. Parobczacy i służba wieczorem, gdy gospodarze pili jeszcze, znosili ziarno do 
karczmy, wchodząc tylnemi drzwiami. Za ziarno dawał żyd wódkę. Parobczacy opici szli 

Sodoma i Gomora czyli dzieje karczmy w jednej wsi



194

na wieczerzę wigilijną i z gospodarzami łamali się opłatkiem, życząc sobie wesołych świąt. 
Po wilji urządzali zbytki „psie figle” w całej wsi. Każdemu gospodarzowi wrota odwiązali 
i w pola zanieśli; wozy, sanie, brony wyciągali na strzechy, na kalenice; kominy zatykali 
wiązkami słomy, drzwi od drewutni zamieniali jedne za drugie i t.p.

Karczma przez całą Wilję była pełna. Rano w Boże Narodzenie nie mogli iść do kościoła, 
bo wszyscy zaspali – ale się cieszyli, że mieli okazję dobrze się upić.

Gorsze rzeczy działy się w zapusty. W Machowie zawsze w niedzielę zapustną żyd 
z karczmy posyłał konie po skrzypków do gminy Ocice. Już o godzinie pierwszej po połu-
dniu grajek w karczmie grał na skrzypcach ostro, a wtórował mu na bębenku drugi. Ten 
skrzypek nazywał się Mach, a sławny był na okolicę. W każde zapusty grał w Machowie 
w karczmie. Zaczynał od południa w niedzielę, a grał przez noc i dzień w poniedziałek 
i wtorek aż do Środy Popielcowej. Żyd mu płacił, a ile, nikt tego nie wiedział. Żyd go swojemi 
końmi przywoził i odwoził. Gdy skrzypki zagrały, cała wieś do karczmy się zbiegała. Pili 
i tańczyli wszyscy starzy i młodzi w karczmie, a dzieci w sieni. Mówiono o tym tańcu, że 
jest to na „urodzaj konopi”. Znoszono placki, sery i kiełbasy. Wszyscy jedli i pili a tańczyli 
przez całe trzy dni. Żyd poczęstował darmo kieliszkiem wódki każdego gospodarza, który 
dał zboże, gdy żyd jeździł po kolędzie, omijał zaś tych, co nic nie dali. Było to wstydem 
wielkim takie omijanie. Na rok przyszły każdy dawał, co mógł.

W Środę Popielcową skrzypki nie grały – bo grzech; kiełbas i sera nie jedli – bo grzech. 
Natomiast schodziła się cała wieś do karczmy „klina wybić” po zapustach. Gdy były śniegi, 
to saniami; gdy nie było śniegu, to wozami młodzi parobczacy zwozili, ciągnąc sami do 
karczmy młode kobiety, które w mięsopusty „za chłopów się wydały”. W karczmie ustawił 
żyd wielki kloc z topoli na środku. Młodą mężatkę stare kobiety powrozem żydowskim 
do tej kłody przywiązywały, aż się okupiła kwartą wódki, a jej mąż dwu kwartami. Starzy 
zaś gospodarze pletli ze słomy długie, grube baty, „harapy”, chodzili po wsi i bijąc nimi 
starszych parobczaków, pędzili ich do karczmy do okupienia wódką za to, że się w zapusty 
nie ożenili. Stare baby i chłopi przebierali się rozmaicie i chodzili dom w dom, zbierali jaja 
i nieśli do karczmy i pili wspólnie za to wódkę.

Zabawa zawsze trwała cały dzień w Środę Popielcową, a kończyła się o północy „gnie-
ceniem sera twardego”. „Ser twardy” tak gnietli: któryś z parobczaków gasił światło 
w karczmie, niby to niechcący. Światło to było takie, że olej palił się przez knot w kagan-
ku. Skoro światło gasło, wtedy przewracali jedni drugich na środek karczmy na wysoką 
kupę i wołali: „Sera twardego”! Kto źle się przewrócił, a był bardzo pijany, ten najwięcej 
ucierpiał, bo leżał na podłodze. Skoro się podnosił, to przykładali go na nowo. Czasem na 
tej kupie byli razem: mężczyźni, kobiety, parobczaki, dziewczęta – a nawet i dzieci. Gdy 
żyd chciał zaświecić, to mu naumyślnie zdmuchano światło. Jedni krzyczeli, drudzy się 
śmiali, inni wołali o ratunek – istne piekło. A ile było zgorszenia, opisać tego niepodobna. 
Nie obeszło się też bez tego, że ktoś złamał lub wykręcił rękę, albo nogę. Po tem „gnieceniu 
sera” rozchodzili się wszyscy do domów.

Pijatyka odbywała się nawet w Wielki Piątek. W dzień ten ludzie nic nie jedli – tak 
pościli wszyscy. Gospodarze nie mieli co robić, przykrzyło im się bardzo. A że od wódki 
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i karczmy postu nie było, więc szli do karczmy. Tam kum do kuma przepił po jednemu, 
potem przyszedł drugi kum i trzeba było wypić do drugiego, bo samemu pić nie wypadało. 
Tak jeden i jeszcze jeden, a potem trzy po trzy, aż nareszcie w głowie zaszumiało, piło się 
dotąd, aż gospodyni przyszła i domu zaciągnęła gospodarza. Żydzi dawali na „przekąskę” 
śledzia bardzo słonego. Ten śledź palił, pić się chciało, więc musiano na „robaka” drugie 
tyle wypić wódki. Wieczór schodzili się parobczacy „na jednego po robocie” i zapijali 
aż do Wielkiej Soboty. Na Wielką Niedzielę i Poniedziałek przyszła inna okazja do picia 
wódki – mianowicie „Święty lejek”. Cała wieś lała się wodą, a potem, w karczmie lali 
sobie do gardła wódkę.

Pijaństwo objęło wszystkie stany i zawody

Całe społeczeństwo popadłszy w niewolę pijaństwa, było bite na wszystkie strony moralnie 
i materjalnie. Żydzi nazywali już publicznie swoich przypaciół-pijaków dziadami, zaczęli 
wnosić skargi, sprzedawać pijakom grunta na licytacjach. Zaczęli „wywłaszczenie”.

W mojej gminie, Machowie, wszyscy kmiecie zamożni zeszli „na dziady”. Dzieci ich 
poszły w świat szukać pracy i chleba za granicą, słuch o nich zaginął. Biedniejsi, którzy do 
dworskich zarobków byli przyzwyczajeni, jakoś wytrzymali, ratując się zarobkami w Pru-
siech. Pijacy, a nawet moi towarzysze ze szkoły, zaczęli chorować z pijaństwa.

Kilkunastu pomarło młodo, bo w 30-tym roku życia, zostawiając małe sieroty. Ci, 
którzy pili najwięcej piwa, dostawali katarów żołądkowych, katarów płuc, a potem gruź-
lica roztoczyła im wnętrzności. Żaden się nie przyznał, że umiera przez pijaństwo, lecz 
każdy mówił, że mu tylko jedna jedyna szklanka piwa zimnego zaszkodziła, gdy głodny 
i zgrzany wypił na ochłodę... Kilkunastu pomarło na kurcze żołądkowe. Jeden napił się 
z beczki wódki z rurką z trzciny i wódka się w nim zapaliła, a w pół godziny już nie żył. 
Był to najlepszy i najpracowitszy a zarazem oszczędny parobczak – kawaler. Żal mi go 
będzie do śmierci. Jeden się upił i pijany wpadł w mały dołek wody, w którym się utopił. 
Inny wypił litr wódki i zjadł kilo kiełbasy – i po trzech dniach strasznych kurczów zmarł, 
opuszczony od ludzi.

Innemu w karczmie – a był to figlarny i dobry człowiek – dali za dużo wypić za figle na 
weselu brata; zasnął biedaczysko w karczmie na ławie, usta położył na ramieniu – i zadu-
sił się. Jeden się powiesił, jeden się zarznął brzytwą, a inny poderznął sobie brzytwą żyły 
u ręki – i pomarł. Niektórzy pomarli na gnoju żydowskim, lub w wychodkach.

Znałem dobrego szewca, który mi mówił, że dorobił się majątku 17.000 koron. Kupił sobie 
dom i kawałek gruntu. Gdy się rozpił, stracił wszystko: gotówkę, grunt i dom. Po śmierci 
nie było go w czem pochować nawet. Szewc ten potrafił wypić bardzo dużo. Pewnego razu 
założył się z innymi, że za jeden wieczór wypije ćwierć piwa (25 kwart). Zakład wygrał, 
lecz lekarze musieli mu przebijać brzuch wskutek wzdęcia. Przez kilka miesięcy chorował, 
a przez kilka tygodni ryczał z bólu tak, że ludzie bali się przystąpić do jego mieszkania. 
Krzyczał, że djabeł siedzi na jego łóżku i czeka na jego duszę.

Znałem takich, którzy po 8-10 lat na żołądkowe katary chorowali z piwa.
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Wielu dobrowolną powolną pomarło śmiercią, ale też wielu zostało zabitych w karcz-
mach, a byli tak silni, że jedną ręką kładli na wóz beczki, zawierające 50 litrów piwa. Zabili 
ich inni choć byli słabsi. Mężczyźni zwykle ginęli wcześniej niż kobiety pijaczki. Kobiety 
– pijaczki pomarły inną śmiercią, bo prawie każda dostała z pijaństwa pomieszania zmy-
słów, czyli zwarjowała.

Gospodarze najbogatsi w powiecie przepili swoje gospodarstwa, a wójtowie w gminach 
zeszli na ostatnich pijaków i dziadów.

Moi przyjaciele z młodych lat, którzy poszli do wojska i tam się rozpili, dawno marnie 
wyginęli. Ci zaś, którzy poszli do fabryk, to wyszli najgorzej, bo przy każdej fabryce jest szynk, 
zwany „kantyną”, w takiej kantynie sprzedaje wódkę zwykle jakiś krewny właściciela fabryki 
i on wypłaca kwitki za pracę. Kwitki te zamienia zwykle robotnikom za wódkę, piwo i rum.

Przy fabrykach bywają pijacy, którzy nie są stałymi robotnikami z powodu pijaństwa. 
Masy te są objęte przez karczmarza. On ich ma pod swoją opieką, on ich utrzymuje i na 
dniówki potrzebne wysyła. Za każdego takiego pijaka brał dniówkę po 4-5 koron od fa-
bryki naprzód i jeżeli który przez opicie nie mógł pracować, to budził innego pijaka, który 
się wytrzeźwił i pędził go do roboty. Za to dziennie stale płacił pijakom tylko jedną bułkę 
chleba za 20 halerzy i kwartę rumu. Ludzi ci żyli jak zwierzęta. W lecie spali pod gołem 
niebem na ziemi bez pościeli, a w zimie na strychu karczmy. Z mojej gminy było kilku ta-
kich rezerwowych pijaków w Morawskiej Ostrawie. Jeden najsilniejszy wytrwał o chlebie 
i rumie przez dziesięć lat.

Z powiatu tarnobrzeskiego jeździło do Prus każdego roku przed wojną po 14 tysięcy 
dziewcząt młodych, pięknych i zdrowych. Prusacy luteranie dają im mieszkanie obok 
karczem, albo na piętrze nad karczmą. Tam w każdą niedzielę w karczmach Niemcy grają, 
a nasze katolickie dziewczęta tańczą, potem piją. Nareszcie po roku zarobku, niektóre z nich 
przyślą po 50 koron, na drugi rok po 30 k., a potem już nie przysyłają i nie wracają z Prus. 
Zimują tam; tak im dobrze z Prusakami, bo w piątki jedzą smalec i „wursty”, a w karczmach 
mają co niedzielę „muzykę” i tańczą „walce”, „kadryle”. Gdy po kilku latach nie wracają do 
domu, jadą po nie zwyczajnie ojcowie i matki i przymusowo przywożą albo córki – albo 
ich dzieci „najduchy”. Z mojej prafji w jednym miesiącu przywiozły matki 22 córek z Prus, 
które trzy lata nie przysyłały pieniędzy i nie pisały listów, ale już dobrze piły „sznaps”, 
„bier”, a nawet sławne „krople” pruskie.

Znam pijaków, którzy małe swe dzieci karmili na śniadanie skibką chleba i kieliszkiem 
wódki. Mówili, że to ich jeszcze najtaniej kosztuje, bo służącej trzymać nie potrzebują. Dzieci 
bowiem po wódce śpią do południa, a ojcowie idą do fabryki na zarobek. W południe dają 
im znowu po kieliszku wódki – i dzieci spokojnie leżą do wieczora. W niedzielę dopiero 
idą z dziećmi do karczmy i na świeże powietrze, w pole, bo już mogą je sami dozorować.

W karczmie są wszelkie „rozrywki”, dowolne żarty i bluźnierstwa – „pokrzepienie du-
szy i ciała”. W karczmach mają karty, bilardy, loterje. Karczmom rząd dawał koncesje na 
sprzedaż tytoniu, papierosów, cygar i tabaki. Tam to najwcześniej dzieci palaczy posyłane 
są po te „niewinne” papierosy i tytoń, czy też bibułki i zapałki, bo ojcowie nie mogą za-
wsze po te rzeczy biegać. Tam dzieci zaprawiają się do życia pijackiego. Gdy picie wódki 
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rozpowszechniło się we wszystkich stanach i zawodach, ludzie tak pili, że żyć bez wódki 
nie umieli. Krewni, znajomi, przyjaciele, towarzysze nie przyjmowali się w domach niczem 
innem, jak tylko wódką. Raczono się przy odwiedzaniu i pożegnaniu, cieszono się i smucono 
przy wódce, a po upiciu się mówiono znowu, że „klin klinem trzeba wybić”.

Dla dodania sobie zachęty i odwagi przy piciu wódki wymyślali pijacy całą litanję roz-
maitych przypowiastek, przysłowiów, życzeń, przekleństw i bluźnierstw. Jest to osobny 
dział literatury pijackiej, tradycyjnie przekazywanej z pokolenia w pokolenie. W smutku 
zachęcano się do picia przysłowiem: „Dobry trunek na frasunek”. Kto chciał uzyskać coś 
od kogo, to w odpowiedzi słyszał przysłowia: „Jak się da – to się zrobi”, „Kto smaruje, to 
jedzie”. „Zafundujcie kumie, a wszystko dobrze pójdzie” i t.p. Tysiączne przysłowia powstały 
między pijakami, prze nich tylko rozumiane.

Weszły w zwyczaj rozmaite także znaki zabobonne, jak n.p. pukanie szklanką w stół, 
dotykanie kieliszków przed wypiciem, całowanie po wypiciu stołu, dna kieliszka lub flaszki, 
wreszcie oblizywanie rozlanych kropel wódki. W czasie picia obowiązkiem było składać 
sobie nawzajem najrozmaitsze życzenia, jak n.p.: „Zdrowie kumie”, „Nasze kawalerskie”, 
„Zdrów”, „Pijcie z Bogiem”, „Smacznego”, „Wiwat”, a nawet po żydowsku „Chaim Szulem”.

Jak wódka stała się ulubionym napojem pijaków, świadczą o tem różne jej nazwy, jakby 
imiona chrzestne. Nazywano je więc: okowitą, spirytusem, wódeczką, likierem, gorzką, 
starką, zbawicielką, siwuchą, gorzałką, sznapsówką, pocieszycielką, krupnikiem, przepa-
lanką, kropelką, źródełkiem, i t.p. I wódce też składano życzenia przy piciu, jak n.p. „Glo-, 
glo-, gloryja, niech się ta wódeczka wypija”, „Póki komar wody z morza nie wypije, niech 
nam nasz kolega aż dotychczas żyje” i t.p. Życzono sobie z serca nawet wypadków, bo już 
nie wiedziano, jak towarzysza przy wódce ucieszyć. Mówiono: „Pij bracie, niech cię szlag 
trafi”, „Pij bracie! zanim słońce zgaśnie, a jak nie wypijesz – niech cię piorun trzaśnie!”. 
I tak najrozmaitszymi wierszami składano sobie setki życzeń najgorszych i najlepszych. Nie 
brakło znowu z drugiej strony złorzeczeń i przekleństw dla tej „kochanej wódeczki”. Stali 
przyjaciele karczmy mają tyle wyrazów i tyle klątw, że spisać niemożliwe. Są to brudne 
i nikczemne wyrazy, których powtarzać się nie godzi. Każdy z czytelników może już nieraz 
miał sposobność je słyszeć.

Gdy wódka mocna i ostra, to wtedy zbiera sobie od pijaków takie mniej więcej pochwa-
ły: „a to jucha, mocna śmierdziucha”, „niech ją piorun trzaśnie”, „niech ją wszyscy djabli 
porwą, taka silna”, „a psiakrew! cholera by ją wzięła, bebechy mi spali, to jest sakramencka 
wódka”, „ażeby trucizna”, „trutka”, „ścierwisko”, „smoła”, „siki”, „obrzydliwe wódczysko”, 
„braha”, „pomyje” i t.p.

Wódka najlepszą protektorką

Wódka wcisnęła się wszędzie, zapanowała we wszelkich sprawach i stosunkach ludzkich: 
kto wódki dał, ten wszystko miał. Doszło do tego, że bez wódki nikt nic we wsi nie mógł 
zrobić. Jeżeli ktoś we wsi kupił drzewa na chałupę i chcąc ją zwieźć, prosił sąsiadów, ażeby 
mu po drzewo pojechali; ci zwykle pytali, czy wódka będzie? Jeżeli odpowiedział, że go 
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nie stać na wódkę, wtedy połowa odmówiła mu jazdy po drzewo, zganiając na najrozma-
itsze zmyślone przeszkody: to konie nieokute, to kobyła źrebna, to postronki zerwane, to 
koła u wozu słabe, to oś złamana i t.p. Jeżeli zaś potrzebujący powiedział, że da wódki do 
syta, to tyle wozów pojechało, że aż drzewa dla nich brakło. Wtedy nie było przeszkód. 
Gdy gospodarz znał się na rzeczy i po zwiezieniu drzewa zaprosił także i żony sąsiadów, 
to taki był zapał i miłość, że jeszcze serów i kiełbas kobiety naniosły. Wszyscy wtedy jedli 
i pili i z serca podarowali i pieniądze za przywóz, mówiąc: „jeżeli kum tacy dobrzy, to my 
za darmo zwieźliśmy”. Jeżeli ktoś jechał do lasu po drzewo na opał, a wziął „flaszczynę 
wódki” dla leśnego, to leśny zaraz zmiękł, zaprowadził do lepszych zrębów i wybrał najlep-
szy sąg, a czasami to i dołożył drzewa, lub „patrzył przez place” na ścięcie świeżego dęba, 
graba lub brzozy. Jeżeli ktoś pojechał do lasu kupować drzewo na chałupę, albo budynki 
gospodarskie a był „mądry” i wiedział „po czemu łokieć”, to takiemu przy miarze zawsze 
się opłaciło. Miara była zawsze krótsza, taśma krótsza na jego drzewie i wmawiano wtedy 
w siebie wzajemnie: „Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las”.

Gdy się pokazało w kieszeni flaszkę z siwuchą dworskiemu polowemu, dozorcy kępne-
mu, to się to opłaciło setnie. Za tę wódeczkę bowiem całe Boże lato pasło się na dworskich 
łanach konie i krowy za darmo, n.p. na łące, na ściernisku, w koniczynie, a nawet i w zbożu. 
Kto się umiał „znać na rzeczy”, to nawet mógł z dworskiego przywieźć do swojej stodoły 
słomy, siana, zboża i drzewa, ile zechciał.

Wójtem został ten we wsi, który „był zabawny”, bywał na wszystkich weselach i chrzci-
nach i był kumem połowy wsi, a był „nieharny”, z każdym lubiał się napić. Radnym w ra-
dzie gminnej był ten, kto umiał wiele pić, a pisarzem gminnym, kto pijał nie tylko wódkę, 
ale wszystkie trunki. Kto z „braćmi wyborcami” szedł do karczmy i przy „pocieszycielce” 
roztaczał im swoje przekonania polityczne, taki był najczęściej posłem wybrany, bo miał 
najwięcej pijackich głosów i przyjaciół politycznych.

Kto się chciał dobrze i z bogatą dziewką ożenić, a „umiał się znaleźć pomiędzy ludź-
mi”, to i ludzie mu pomogli, wychwalając pod niebo kawalera. Zrękowiny się udawały, 
a wesele było pewne. Gdy kawaler dawał wódki dużo, to go zachęcano jeszcze i do innych 
dziewek. „Rozrywano” go na wszystkie strony i przekonywano słowami: „Przez ludzi do 
ludzi, a przez świętych do nieba”. Swaty, kumy, żeniaczki nigdy nie obeszły się bez wódki, 
bo wódka ośmielała i dodawała odwagi.

Niejeden nie chciał orać pod siew, przywieźć snopków, siana, ziemniaków za pieniądze, 
ale jak dostał wódki, to zaraz pojechał, wszystko zrobił. Kuma uściskał, połowę zarobku 
wziął, albo nic nie brał, a czasami, gdy się rozochocił, to jeszcze ze swej strony, „ażeby nie 
być świnią”, zafundował wódki, mówiąc: „Dobre twoje, dobre moje”, albo: „Ja to dziad? 
albo mnie nie stać”!

Kto chciał pożyczyć pieniędzy, a potrzebował ręczycieli, to ich niczem nie uprosił 
o ręczenie, ani pracą, ani żadną obietnicą. Jeżeli jednak postawił na stół wódki i piwa, to 
ręczyciele podpisali weksel i na tysiące nawet.

Wódka była i jest tak silna, że nawet rozmiękczała serca i sumienia w wojsku takiemu 
frajtrowi, kapralowi, a nawet zugsfirerowi, feldfeblowi. Ilu to żołnierzy uratowało się przed 
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„nieder”, „in die Balanse” a ile przed wartą, (przed „wizytą”, albo „marszindustrunkiem?”)... 
Mądrym żołnierzom wszystko wódka robi, karabin, i buty „pucuje”, kasarnię zamiata, 
po wodę chodzi, na „egzyrcykę” nie idzie, łóżko ściele, guziki czyści, na „urlop” wysyła, 
a często robi i podoficerem. Wódka w wojsku – to najlepsza koleżanka. Kto płacił wódkę, 
ten miał buty, czapkę i „mantel ekstra”, miał dobrą „cymrę” i nie siedział nigdy w „anizlu”. 
Podczas wojny pytałem się żołnierzy, co robią przed szturmem? Odpowiedzieli, że wołają: 
„Jak będzie rum, to będzie śturm”! A gdy się pytałem, co im najbardziej w rowach strze-
leckich dolega, powiedzieli: „Brak wódki i tytoniu!”. Zaiste, zapłakać tylko można nad tak 
bezdennym upadkiem ludzkości.

Gdy kto chciał kogo nabić, to płacił wódkę, a znaleźli się zawsze gotowi do bitki i bili 
tyle, ile mieli kazane, ba nawet zabili przeciwnika. Wódka wysyłała na wszelkie kradzieże 
i najniebezpieczniejsze włamania, wódka kradła w magazynach, w sklepach, nawet w ka-
sach i wielkich bankach. Wódka zapędziła do kryminałów tysiące młodzieży nieletniej.

Rząd niby zwalczał pijaństwo

Rząd poznawszy, że pijaństwo niszczy ludzkość i kraj, wydał ustawę przeciw pijakom, 
która nigdzie nie obowiązuje w żadnym kraju, jedynie tylko w samej Galicji! Ustawa ta, 
jak każda nowa, była na razie ściśle przestrzegana i ostro wykonywali ją urzędnicy i żan-
darmi. Był nawet nakaz ustawę tę oprawić w ramki za szkło i w każdej karczmie powiesić 
nad szynkwasem; ale że ludzie wtenczas czytać nie umieli, więc ustawa wisiała spokojnie, 
a ludzie pili swobodnie.

Żydzi widząc, że to nie żarty będą z wódką i karczmami, różnemi sposobami zaczęli 
omijać ustawę i kryć się przed okiem władz. Do okien sprawili firanki i okiennice, na noc 
zakrywali światła w karczmach, przegradzali izby, robili umyślnie kryjówki osobne dla 
pijaków, ażeby ich żandarmi nie zobaczyli. Ażeby zjednać sobie przyjaciół i jaką taką obro-
nę, zaczęli przekupywać wójtów i pisarzy gminnych wódką najlepszą.

Wójci wówczas bronili karczmarzy ile sił. „Że karczmarze są dobrzy ludzie, nie dają 
pić za dużo, że się pijany w innej karczmie upił, że po nocach nie świeci się w karczmie” 
i t.p. Takie pisemne obronne świadectwa wydawali wójci na każdą skargę, na każde do-
niesienie do sądu, czy do starostwa na karczmarzy.

Właściciele gorzelń i karczem jęli się też żwawo ratowania żydów i karczem w ten sposób, 
że n.p. który żandarm wniósł na karczmę skargę, wnet został w dalekie strony przeniesiony.

Żandarmi widząc, że ich doniesienia na pijaków nie są załatwiane, a im samym szkodzą, 
powoli zaprzestali donosić pijaków i karczmarzy.

Ponieważ właściciele gorzelń i karczem mieli większość w Radzie państwa, Sejmu 
i dzierżyli urzędy, a namiestnicy mieli własne gorzelnie i karczmy, przeto we własnym 
interesie patrzyli przez palce na omijanie ustawy. Rząd płacił im nawet nagrodę za wybór 
wódki, t.zw. „bonifikację”, po osiem koron za każdy hektolitr. Były to więc złote czasy dla 
karczem, żydzi postarali się o pozwolenie na sprzedaż wódki wszędzie, gdzie kto chciał.
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Gdy w roku 1910 prawo propinacyjne się kończyło i stawało się własnością rządu, urzę-
downie bardzo trafnie obliczono, że na 500 dusz musi się dać jedną karczmę, czyli że jedna 
karczma może pochłonąć, zgubić 500 istnień ludzkich – i ja w to najświęciej wierzę!

Wobec takiej swobody i poparcia, wróg rozgałęził swe macki po całym kraju, wszędzie 
się wcisnął tak, jak wciska się zatrute powietrze; wszędzie przez palce patrzono na pijaków 
i nadużycia karczmarzy. „Koncesje”, usprawniające do sprzedawania wódki, otrzymały 
w miastach wszystkie kuchnie, restauracje, kawiarnie, herbaciarnie, sklepy, sklepiki 
śniadankowe i masarnie w zamkniętych i niezamkniętych naczyniach, wszystkie hotele, 
kasyna urzędnicze, czytelnie, towarzystwa, kantyny wojskowe, a nawet pociągi kolejowe.

Na ostatek poszła koncesja dalej, bo na wszelkich publicznych miejscach, w teatrach, 
na wyścigach końskich, zlotach sokolich, festynach i wycieczkach wolno było sprzedawać 
wódkę w tak zwanych „bufetach”. Wódka zwyciężała tak, że w sejmie właściciele karczem, 
mieli odwagę nazwać karczmę „świętą”.

Doszło do tego, że dzieci piły publicznie wódkę za kradzione zboże, jaja, kaszę, ryby 
z gminnych stawów, a nawet i zające dworskie – i nie były karane ani dzieci, ani karcz-
marze w sądach i starostwach. Z żandarmami żydzi już nie zadzierali, ale grzecznie ich 
przyjmowali i gościli; rok upłynął a skargi nie było. Żołnierze na śniadanie otrzymywali 
(fasowali) wódkę do chleba; robotnikom przy każdej fabryce postawiono karczmę. Na osta-
tek zaprowadzono picie wódki przy wyborach posłów i przy sprawozdaniach poselskich. 
W miastach zorganizowali żydzi tajne karczmy, kręgielnie, bilardy, karty i różne gry, a przy 
nich sute picie wódki.

Nadto w sądach żaden grzech, żadne przestępstwo, żadna zbrodnia nie jest tak bro-
niona, uwzględniana, jak pijaństwo i karczmy. Zgorszenie to niesłychane, niemoralność 
niebywała, dawane publicznie przez sądy i prawo w obronie pijaków-zbrodniarzy, jakby na 
urągowisko kulturze! Zamiast pijaka-zbrodniarza karać potrójnie za pijaństwo, za zabicie 
rozumu i zgorszenie, to sądy przyznają „okoliczności łagodzące” i nie karzą przestępcy.

Obecnie mówi się: „świat na opak sądzi i rządzi”. Gdy zamordowała w pijaństwie matka 
swoje dziecko, to zamiast 6 lat, dostała 6 miesięcy kryminału, „bo była pijana”. Gdy podpalił 
zbrodniarz wieś całą po pijanemu, to zamiast 20 lat, dostał tylko 2 lata kryminału; zabił 
kogoś, to zamiast dostać kryminał na całe życie, został zasądzony tylko na trzy lata, dlatego 
tylko „że był pijany”. Ukradł zbrodniarz konie, krowę, świnię po pijanemu – odsiedział za 
to tylko kilka dni.

Fakta są najlepszym przykładem i trzeba tylko przeczytać procesy, akta sądowe i wyroki, 
a przerazimy się, co się dzieje. Postępowanie to w sądach stało się przyczyną rozszalałej 
zbrodniczości i podnietą do lekceważenia praw i wszelkiej moralności i uczciwości ludzkiej.

Dzisiaj na wsi i w mieście głośno i powszechnie się mówi, że jak kto chce rabować, kraść, 
cudzołożyć, zabijać, podpalać, albo nabić kogoś, to niech wprzód się upije, „to będzie mało 
karany”. Gdyby się tych zbrodniarzy, których tysiące siedzi w kryminałach, zapytać, kto ich 
tam zaprowadził, to odpowiedzą, że wódka, pijaństwo, które było im zachętą do zbrodni 
w tej nadziei, że będą mało karani jako pijacy.
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202

Przykłady są w każdej wsi, w każdem mieście i dlatego nie opisuję, tylko dwa, znane, 
mi z najbliższej okolicy, które stały się podczas tej wojny światowej, w którym to czasie 
przestępstwa i zbrodnie zwyczajnie są surowiej karane, niż podczas pokoju.

W powiecie tarnobrzeskim w gminie Żupawa żyła żebraczka staruszka, około 80 lat licząca. 
Gdy wracała wieczorem z Tarnobrzega, zamordował ją nożem na pastwisku gospodarz, także 
zamieszkały w tej wsi. Działo się to w roku 1916. I chociaż zbrodniarz ofiarę swą pokrajał 
nożem kilkadziesiąt razy, zgadnijcie co mu się stało? Czy może go powieszono? Dlatego, 
że był pijany i pozbawiony przytomności, c. k. Sąd uwolnił go od kary zupełnie! W gminie 
Rzemień, powiatu mieleckiego dnia 24-go lutego 1916r. Wojciech Janeczko o godzinie 2-iej 
w nocy tak ciął siekierą szyję śpiącego Karola Zająca, dzierżawcę sklepu Kółka rolniczego, 
że ten na miejscu w łóżku został zabity i ani się ruszył. Kto zgadnie, jak ukarał sąd morder-
cę?... Na rozprawie w sądzie obwodowym w Tarnowie dnia 6 maja 1916r. zbrodniarz został 
zasądzony za morderstwo – dlatego, że był pijany, tylko na trzy lata więzienia!

Gdy wojna wybuchła, uczciwi pracownicy, obywatele samodzielni, urzędnicy najwier-
niejsi, poszli na wojnę, głód, mróz i poniewierkę, na rany, kalectwo i śmierć, inni do niewoli, 
na ucieczkę. Setki takich pomarło z głodu, zimna i chorób. Podczas tego piekła dla dobrych, 
jak mieli zbrodniarze, zbóje, pijacy, kryminaliści? Ze wszystkich więzień, kryminałów 
i aresztów wcześnie przed wyjściem Rosjan wszystkich ulokowano wygodnie w pociągach, 
nabrano im żywności, mąki, kaszy, mięsa, a nawet tytuniu, zabrano im na kolej naczynia, 
pościel, nakrycia, bieliznę, otoczono żandarmami, wojskiem, dano im kucharki, dozorców, 
kluczników, sędziów i odwieziono ich do Moraw, do Czech, na Śląsk, w bezpieczne miej-
sca, ulokowano w ciepłych, wygodnych mieszkaniach, zabezpieczono ich najlepiej przed 
głodem, śmiercią i nieprzyjacielem.

* * *

Najważniejszy okres walki z karczmami i pijaństwem rozpoczął się koło roku 1900, a do 
najwyższego napięcia walki doszło w roku 1909 i 1910, przed samem ukończeniem się 
ś.p. propinacji. W roku 1911 miała nastąpić nowa karczma, t.zw. koncesjonowana przez 
wysoki c. k. rząd.

W Galicji z powodu tej karczmy ruch był niebywały. Lekarze powiatowi objeżdżali 
wszystkie karczmy i uczyli żydów, jak mają karczmy urządzić, ażeby koncesję dostać. Nowe 
urządzenie karczmy, w myśl c. k. rządu, miało z niej zrobić postępową karczmę, a pod 
każdym względem miłą i zdrową dla pijaków. W c. k. rządowej karczmie nie wolno było 
chować: kur, gęsi, kaczek i indyków; nie wolno było w niej spać, gotować, kołysać dzieci, 
chorej żydówce, albo żydowi leżeć na łóżku; nie wolno było pluć na podłogę; ściany miałby 
być bielone, podłogi myte, okna wielkie, cały lokal czysty. W tym lokalu miało być dwoje 
drzwi, jedne od frontu, a drugie w tyle; gnoju i wychodków nie mogło być blizko.

Dopiero wtedy karczmy przyszły do porządku. Żydzi, widząc, że koncesje będą zależne 
i od osoby pana starosty i od urządzenia karczmy, obliczali, że trzeba się nowej ustawie 
przypodobać. Wszystko więc w karczmach na nowo urządzali i to jeszcze lepiej niż c. k. fizyk 
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żądał. Nowych karczem według planu rządowego żydzi tysiące wybudowali, a stare prze-
robili. Karczmy te piękniej wyglądały niż szkoły ludowe. Na taki ruch żydów, chłopi też się 
ruszyli. Bojąc się tej nowej c. k. karczmy, zaczęli zwoływać wiece i uchwalać takie rezolucje:

„Niżej podpisani uchwalili jednogłośnie: Wzywamy Wysoki c. k. Rząd i posłów, ażeby 
wydano ustawę, żeby wszystkie karczmy i szynki w Galicji były zamknięte od 6 godziny 
wieczór w sobotę do godziny 6 rano w poniedziałek”.

Petycji takich i uchwał z podpisami nadeszło tysiące na ręce posłów. Ja sam, jako poseł, 
otrzymałem setki takich uchwał, opatrzonych 57 tysiącami podpisów. Widząc, że to nie 
żarty, odważyłem się postawić odpowiedni wniosek na pełnej Izbie posłów.

Wniosek ułożyłem i udałem się do polskich posłów z prośbą o podpisy, bo każdy wniosek 
musi podpisać 20 posłów. Jaka to siła tej św. karczmy, to rozważcie Szanowni Czytelnicy! W Kole 
polskiem było 72 posłów. Obszedłem i prosiłem wszystkich. Tak się przelękli tego wniosku, 
że uciekali przed podpisami! Podpisali ten mój wniosek tylko sami posłowie chłopi. Wniosek 
poszedł do komisji, ale na pełnej Izbie nie pokazał się, ani też nikt tej sprawy nie podniósł.

C. k. nowa ustawa nie pobiła karczmy ani jednej, owszem rozszerzyła jeszcze pijaństwo, 
bo dozwoliła tysiącznym sklepom sprzedawać wszystkie trunki w zamkniętych naczyniach. 
Koncesje te pocieszyły właścicieli gorzelń i browarów.

Walki z karczmarzem w owym czasie pozostały pięknym przykładem – i proszę naj-
goręcej Szanownych Czytelników i przysłanie opisu tych walk, ażeby je dać do wydania 
większej książki.

W mojej wsi walczyliśmy do upadłego z karczmarzem, który liczył 86 lat – i z ciężką 
biedą chłop w gminnym domu koncesję otrzymał. Na 500 dusz musi być karczma w Galicji. 
Bojąc się karczmy żydowskiej, woleliśmy już karczmę chłopską. Zebrała się Rada gminna, 
ażeby nie dać żydowi koncesji. Ja postawiłem wniosek, ażeby wcale karczmy nie było. Na 
to zabrał głos jeden radny pijak i powiedział: „Gdy koń, albo krowa nogę złamie, to gdzie 
będziemy latać za wódką do nacieranie – do miasta jest pięć kilometrów drogi”.Argument 
ten przekonał większość Radnych na dobre – i moje ideały przepadły.

W powiecie tarnobrzeskim w trzech tylko gminach, mianowicie: w Dzikowie, Kajmowie 
i Siedleszczanach nie uchwalono wcale karczmy. W gminie Siedleszczany ciekawa była walka 
z karczmą. Zeszła się cała gmina i uchwalono, że nikt nie zajrzy do karczmy, a który chce 
pić, to niech chodzi do karczmy w sąsiedniej gminie. Żyd w karczmie siedział darmo i śmiał 
się z chłopów, bo tyle gruntu nakupił, że miał żyć z czego. Gmina się zebrała i uchwaliła 
pod zagrożeniem wysokiej kary, że nie wolno orać żydowi, zwozić zboża, siana, wywozić 
gnoju, kopać ziemniaków, młócić zboża. Karczmarz drwił z gminy, bo ludzie z sąsiednich 
gmin obrabiali mu całe gospodarstwo i żył wspaniale. Gmina zaczęła dokuczać obcym 
robotnikom i przekonywać ich, żeby do żyda nie szli pracować, ani w karczmie kupować 
wódki, tytoniu i towarów. Sąsiednie gminy usłuchały tego głosu i zbojkotowały karczmę 
ze wszystkiem. Żyd widząc, że z całą gminą nie poradzi, sprzedał karczmę razem z polem 
i wyjechał ze wsi nie wiadomo dokąd. Gmina dziś szczęśliwa i może służyć za piękny przy-
kład w tej wielkiej i ciężkiej walce z karczmą. Gmina ta będzie błogosławiona, bo dzieci, 
nie będąc wystawione na zgorszenie, wyrosną na pożytecznych obywateli.
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204

Dnia trzydziestego września 1917 roku upadła największa karczma w powiecie tarno-
brzeskim we wsi Grębowie.

Grębów, wieś olbrzymia, liczy około siedem tysięcy dusz. W samym środku wsi, pomiędzy 
kościołem, szkołą, pocztą, kancelarją gminną, domem Kółka rolniczego, Kasy spółkowej, na 
obszernem miejscu, od czasów niepamiętnych stał ratusz, czyli zwykła karczma, murowana, 
mająca 32 kroków długości, a 14 szerokości. Wewnątrz były różne skrytki, potrzebne dla 
pijaków. Karczma była sławna w całym powiecie. Za rządów ś.p. propinacji miała wielki 
napis: „Propinacja”; co noc bywały bitki, a największe w niedziele; codziennie wozami zwo-
żono do niej trunki, a karczmarz miał osiemdziesiąt tysięcy koron czystego zysku na rok.

Z niesłychaną też radością zapisaliśmy dzień 30 września, jako pomnik zwycięstwa 
trzeźwości nad kieliszkiem w Grębowie.

Dzień ten jest dla nas chlubą i weselem, a smutkiem dla gorzelń i karczmarzy, bo im 
ubywa na zawsze 80.000 koron rocznie. Bogu chwała, mamy w Galicji już o jedną karcz-
mę mniej. To znaczy ogromnie dużo. Zasługa to czcigodnego ks. Kasprzyckiego, kanonika 
i proboszcza tejże wielkiej parafji i młodego pana Seweryna Dolańskiego, właściciela dworu 
w Grębowie, który tysiącznych dochodów z karczmy się wyrzekł i za darmo całą karczmę 
z miejscem wkoło oddał ks. proboszczowi do dyspozycji. Cała karczma została na nowo 
przerobiona, odnowiona, wymyta, w sztandary i wieńce ustrojona i dnia 30 września 1917r. 
oddana ks. proboszczowi przez p. Dolańskiego.

Gdy się ludność parafji o dniu uroczystości dowiedziała, prosiła o msze św. i kazanie na 
podziękowanie Panu Bogu za to zwycięstwo. Na to poświęcenie karczmy zjechała się lud-
ność z powiatu bardzo licznie, wyszła cała parafja, tysiące ludzi i dzieci przybyło. Po mszy 
i kazaniu wyruszyła procejsa olbrzymia z chorągwiami i obeszła wkoło karczmę. Podczas 
pochodu grała miejscowa kapela. Wielu uczestników płakało ze wzruszenia. Ks. prałat Rud-
nicki z Wielowsi wygłosił bardzo pouczającą mowę, a potem poświęcił karczmę i wypędził 
ostatnie złe duchy, trujące nieszczęśliwy, a najlepszy lud polski. Ks. proboszcz Kasprzycki 
oddał całą tę karczmę na Czytelnię katolicką dla młodzieży z całej parafji. Chłopcy są zor-
ganizowani w bractwo młodzieży katolickiej i ten dom do nich należy.

Zwracam się tu z prośbą najserdeczniejszą do Grębowiaków, ażeby z całych sił pomagali 
w tej rozpoczętej ważnej pracy, żeby już ani ta karczma, ani też żadna inna obok niej nigdy 
nie odżyła. Praca ciężka czeka całą parafję, bo tyle lat musi się pracować nad odrodzeniem, 
ażeby złe naprawić, ile lat karczma istniała i szerzyła zepsucie. Podnoszę też myśl, ażeby 
pisma polskie prowadziły wykaz imienny tych wsi, w których karczmy i karczmarze upadli, 
które wyzwoliły się od największego nieszczęścia, gnębiącego lud polski.

Ale nie powinien nikt w kraju, żadna wieś i powiat, nam zazdrościć, czy śmiać się z tej 
karczmy w Grębowie, bo przecież w Galicji mamy 6 tysięcy wsi i miast, a karczem mamy 
trzydzieści pięć tysięcy. Dlatego mamy cztery wielkie kryminały, a tylko dwa uniwersytety; 
46 szkół średnich, a 200 aresztów; 960 gorzelń a 900 kościołów; 4 tysiące szkół ludowych, 
a 35 tysięcy karczem. Mamy 35.000 karczmarzy, którzy biorą rocznie tysiące złotych czy-
stego zysku, podczas gdy nauczyciel ludowy ma 800 złotych, a ksiądz wikary 600 złotych 
rocznej pensji. Z tych karczem mamy rocznie tysiące dzieci nieprawego łoża i tyleż mamek 
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żydowskich; setki tysięcy pijaków, żebraków, włóczęgów, którzy obsługują żydów, gaszą im 
świeczki, rąbią drzewo, wodę noszą, podłogi myją, a w szabas biorą pieniądze na mytach, 
w trafikach i t.p. Walki z karczmą toczą się od dawna, ale karczmy są tak zbudowane i do-
brze zorganizowane, że żadna władza, żaden rząd nie jest w stanie ich znieść. Z karczmami 
walczyli wójci, starostwa, namiestnictwa, ministerstwa, sejmy, szkoły, Kościół, towarzystwa 
wszelakie, mimo to karczmy zostały i są górą.

Przez Galicję przeszły teraz w czasie wojny wszelakie wojska i narody, przeszły i znikły, 
ale karczmy nie znikły i pierwsze się z gruzów dźwigają. Pan Bóg skarał strasznie naszych 
obszarników za karczmy, za zdeprawowanie chłopskiej duszy, bo gdy podczas rozbioru Polski 
było dworów w b. Galicji 12.500, to dzisiaj zostało ich 950 w katolickich rękach. Karczmarze 
wykupili dwory i chłopów przywiedli do nędzy i zupełnej ciemnoty. Żydzi nic nie stracili, 
ani cnoty, ani grosza, ani honoru, owszem pół miljona żydów z karczem żyje wspaniale.

W Galicji, podczas wojny, rząd kazał zamknąć karczmy, a co się stało? Karczmy za-
mknięte, a szynkarzy było tyle, ile domów żydowskich; w każdym domu można kupić litr 
wódki, trzeba było tylko zapłacić 200 koron, a za kieliszek 2 korony. I jaki to cud, czy cza-
rodziejstwo: w kraju brakło chleba, a wódki wszędzie można było kupić; w kraju brakło 
ziemniaków, a wódka była i jest. Gdy zaś nie będzie ani zboża, ani ziemniaków, to wódki 
zawsze dostanie, choćby po 300 koron litr. Z tem tajemnica taka, jak z tytoniem i trafikami.

Prośba autora do braci włościan!

Na miłość Boską proszę Was, Bracia Włościanie, usuńcie karczmy ze wsi – przestańcie pić 
wódkę – obliczenie dokładne liczbami wykazuje naszą zgubę i ratunek – a mianowicie:

Jeżeli w rodzinie pije wódkę ojciec i matka codziennie tylko po jednym kieliszku, to mie-
sięcznie przepiją 25 zł., gdyby tylko przez jeden miesiąc nie pili, to kupili dziecku piękne 
ubranie.

Gdyby nie pili przez dwa miesiące wódki, to kupiliby bardzo ładne 4-miesięczne prosiątko!
Gdyby nie pili wódki przez trzy miesiące, to kupiliby ładne cielę 4-miesięczne.
Gdyby nie pili przez pół roku, to kupiliby za te pieniądze ładne źrebiątko!
Gdyby przez cały rok nie pili wódki, to za te pieniądze kupiliby ładną krowę!
Gdyby nie pili przez 10 lat wódki, to kupiliby piękny z drzewa domek: Albo 15 morgów 

ziemi na Polesiu lub Wołyniu byłoby dobre wiano dla jednego dziecka!
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Jan Słomka

Pamiętniki włościanina.
Od pańszczyzny do dni dzisiejszych

oprac. na podstawie: Jan Słomka, Pamiętniki włościanina,
Ludowa Spółǳielnia Wydawnicza, Warszawa 1983; 

Przedmowa autora  
do II wydania Pamiętników

Chciałbym choć w krótkości wyjaśnić, jak doszło do tego, że odważyłem się na pisanie 
Pamiętników i ogłaszanie ich drukiem w pierwszym i obecnie w drugim wydaniu.

Do pisania onieśmielało mnie zawsze to, że nie miałem odpowiedniego przygotowania 
szkolnego, skłaniały zaś ważne okoliczności, w szczególności to, że w ciągu swego życia 
patrzyłem na ogromne przemiany, jakie wokół mnie zachodziły, zwłaszcza w życiu wło-
ściańskim, i uważałem, że pożyteczną rzeczą będzie utrwalić je w książce i przekazać 
potomności.

Dziś trudno prawie uwierzyć, żeby rozmaite sprawy i urządzenia były na wsi do niedawna 
jeszcze możliwe. Wydaje się na przykład, jakby snem tylko, że przed osiemdziesięciu laty 
chłop nie miał swojej własności i był tylko jakby zwierzęciem pociągowym; że mieszkanie 
jego składało się z jednej izby bez podłogi; że chałupy chłopskie były bez komina i dym 
w nich wychodził drzwiami i oknami, rozchodził się po izbie, w której ludzie wędzili się 
jak piskorze; że po wsiach nie było szkół i w kościele bardzo rzadko widziało się człowieka, 
żeby się modlił na książce; że ludzie wsiowi: gospodarze i gospodynie z dziećmi i sługami 
tym się jedynie odziewali, co sami sobie w swoich gospodarstwach, w domu wytworzyli 
i przez cały rok grosza za towary bławatne nie wydali; że tylko tym się żywili, co z gruntu 
swego zebrali itd., itd.

Po wtóre uważałem, że pożyteczną rzeczą będzie zwrócić uwagę na wady, które w prze-
szłości chłopów gnębiły, jak np. pijaństwo, i podkreślić dobre strony ubiegłych czasów, 
jak zachowywanie przykazań bożych i kościelnych, poszanowanie dla duchowieństwa 
i złączoną z tym moralność.

Pragnąłem też przyczynić się do obudzenia w społeczeństwie zainteresowania spra-
wami moich braci włościan, do zjednania im jak najwięcej życzliwych przyjaciół, którzy 
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by pomogli im w ich trudach i ciężkim położeniu i prowadzili ku lepszej przyszłości. Dziś 
wielka rzesza chłopska stanowi siłę przeważnie nie zużytkowaną, jest jakby polem leżącym 
odłogiem, gdyby zaś miała dostateczną ilość światłych przodowników w dziedzinie gospo-
darczej, oświatowej i życiu publicznym, rozwinęłaby się w narodzie ogromna, niezmożona 
siła, na podziw świata.

Przy tym syn mój, gdy odbywał studia uniwersyteckie, przysłuchując się moim opowia-
daniom o dawniejszych czasach, zachęcał mnie niejednokrotnie do pisania Pamiętników, 
a skoro zabrałem się do tej pracy, porządkował wzrastający materiał, uzupełniał miejscami 
na podstawie moich wyjaśnień, zaopatrywał w przypisy, słowem, przygotował do druku.

Wreszcie pierwsze wydanie Pamiętników, które wyszło w roku 1912, spotkało się po-
wszechnie z nader przychylnym przyjęciem. Wszystkie prawie gazety polskie pomieściły 
o nich przychylne oceny, niektóre poświęciły im wstępne artykuły. Prócz tego po pierwszym 
wydaniu otrzymałem wiele listów, z których niektóre pochodziły od wybitnych osobistości 
i były dla mnie szczególnie zaszczytne.

Pamiętniki w pierwszym wydaniu szybko się rozeszły. Dotarły wszędzie, gdziekolwiek 
znajdują się Polacy, bo emigranci przyjeżdżający z Ameryki mówili z radością, że czytane 
są tam przez ludność polską, jeńcy zaś, powracający po wielkiej wojnie z niewoli rosyjskiej, 
opowiadali, że spotykali się z nimi u Polaków na Syberii.

To życzliwe przyjęcie pierwszych Pamiętników wyrażane ustnie, w listach i prasie za-
chęciło mnie do przygotowania drugiego wydania, które wychodzi znacznie rozszerzone 
w rozdziałach, dotyczących dawniejszych czasów, nadto powiększone nowymi rozdziałami 
z czasów wojny światowej i Polski niepodległej.

Niech idą w świat i krzepią ducha narodu, niech z tego, co już należy do przeszłości, 
płynie nauka na przyszłość. Niech im towarzyszy błogosławieństwo Boże.

W Dzikowie, w kwietniu 1929 roku.
Jan Słomka

Rozdział I

Wieś rodzinna. Przesiedlanie się chłopów z Królestwa Polskiego do Galicji. Wspomnienia 
z roku 1846. Śmierć ojca. Szkółka w Dzikowie. Lata wyrostka. Uwolnienie od wojska 
i ożenek. Początek gospodarki. Powstanie w roku 1863.

Wieś moja rodzinna Dzików leży nad Wisłą w powiecie tarnobrzeskim, tuż pod Tarnobrze-
giem, przy granicy b. Królestwa Polskiego, rozciąga się na wzgórzu i odznacza się ładnym 
położeniem. Składa się obecnie z gminy, obsiadłej w znacznej większości przez włościan, 
wśród których mieszkają rzemieślnicy, a także pomocnicy kancelaryjni i urzędnicy, za-
trudnieni w Tarnobrzegu, i z obszaru dworskiego, należącego do hrabiów Tarnowskich. 
Powierzchnia gruntów w gminie wynosi 439 ha, dworskich 729 ha, razem więc 1168 ha.
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Urodziłem się tu dnia 22 czerwca 1842 roku; w rodzeństwie, składającym się z trzech 
braci i tyluż sióstr, byłem najstarszy. Rodzina moja, tak z ojca, jak i z matki, była zwyczajną 
chłopską rodziną, żyli, jak inni w owych czasach – nikt w całej naszej dużej rodzinie nie 
umiał wówczas pisać ani czytać.

Ojciec mój Józef pochodził z b. Królestwa Polskiego, ze wsi Radowęża. Przyszedł stamtąd do 
Galicji z dwoma jeszcze braćmi, uciekając przed służbą w wojsku rosyjskim, którą po upadku 
powstania w roku 1831 trzeba było odbywać w głębokich krajach rosyjskich przez długie lata.

Radowąż leży niedaleko Dzikowa po drugiej stronie Wisły, należy zaś do parafii ko-
przywnickiej w powiecie sandomierskim. Było tam dawniej wszystkiego ośmiu gospodarzy, 
mających nieduże grunta, mniej więcej pięciomorgowe, z których odrabiali pańszczyznę 
w miejscowym folwarku.

Jednym z tych ośmiu gospodarzy był mój dziadek Walenty, który żył przeszło osiemdziesiąt 
lat, a miał sześciu synów i córkę. Z tych trzej starsi, to jest mój ojciec ze starszym bratem 
Janem i młodszym Jackiem, przeszli – jak powyżej powiedziałem – na tę stronę Wisły i tu 
się osiedlili, młodsi zaś: Feliks, Piotr, Walenty i Maria pozostali za Wisłą i jest tam po nich 
druga połowa rodziny po wsiach: Radowężu, Sośniczanach, Łukowcu i Krzcinie.

Na ojcowiźnie w Radowężu został stryj Feliks, a wszyscy inni pożenili się na gospodar-
stwa, wynoszące po kilka morgów. Najdłużej z moich stryjów żyjący Piotr umarł dopiero 
w roku 1909, dożywszy osiemdziesięciu ośmiu lat. Na pięć lat przed śmiercią odwiedził 
mnie jeszcze w Dzikowie i był jeszcze tak krzepki, że całą drogę z Sośniczan i z powrotem 
(przez komorę graniczną w Sandomierzu), wynoszącą około czterech mil, odbył pieszo. 
Mówił, że nogi ma jeszcze lekkie, i chód go nie męczył.

Ojciec mój ożenił się w Dzikowie na gospodarstwo, które wówczas za pańszczyzny sta-
nowiło sześciomorgową zagrodę (nr domu 25) i według prawa przeszło z czasem na moją 
matkę, Jadwigę z Gierczyków. Młodsza siostra matki wydaną została na kmiece gospodar-
stwo osiemnastomorgowe i według ówczesnego zwyczaju otrzymała wiano w inwentarzu 
żywym i sprzętach domowych. Więcej potomstwa po Gierczykach nie było.

* * *
Do Dzikowa przyszli jeszcze z Królestwa w tamtych czasach Michał Ozych, Onufry Skrzyp-
czak, Piotr Dudek, Jędrzej Nawrocki i tu się pożenili, a i w innych nadwiślańskich gminach 
dość się wtedy Zawiślaków osiedliło i przeważnie powybijali się na lepszych gospodarzy.

O ile pamiętam z opowiadania starszych, wszyscy oni nie mieli żadnych trudności przy 
osiedlaniu się w Galicji, o przynależność do gminy i poddaństwo austriackie żaden z nich się 
nie starał, o tym nie było nawet mowy, ale dochodziło do tego po prostu tak, że się ożenił na 
grunt albo otrzymał go ze dworu i od razu był traktowany i uważany, jak każdy inny w gminie 
zamieszkały. A ożenek też nie był wówczas trudny, bo parobek, który nic nie miał, mógł się 
żenić u zagrodnika lub u kmiecia, jeśli tylko miał zdrowe ręce do pracy; przedkładał tylko 
do ślubu metrykę ze swojej parafii i sprawa była skończona. Dopiero w późniejszym czasie, 
jak ja już wójtem byłem, podawał się niejeden o przynależność do gminy i obywatelstwo 

Jan Słomka
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austriackie, i to ludzie najwięcej takich zawodów, jak ogrodnicy, ekonomowie, rządcy, ka-
sjerzy itd. – ze wsiowych żaden się o to nie starał.

* * *
Z tego, co już sam z dzieciństwa zapamiętałem, najważniejsze wspomnienie odnosi się do 
roku 1846, do tzw. rabacji galicyjskiej. Pamiętam, jak przez sen, jak ojciec mój wpadł do izby 
– a właśnie był u nas zabity wieprzek – i wołał do matki i babki: „Gotujta tę wieprzowinę, 
niech dzieci jedzą i wszyscy, a resztę trza zakopać, bo rabacja idzie, to wszystko zabierą, 
a i nas zabić mogą!”. Wtenczas całą noc nie spaliśmy, tylko wszyscyśmy płakali, i wielki 
był strach w domu.

Z późniejszych lat pamiętam dobrze, jak starsi opowiadali u nas w domu i na różnych 
zabawach, że w owych dniach rabacji hrabia zwoływał gospodarzy ze wsi, należących do 
niego, i prosił, żeby byli razem z nim do obrony, jakby co wypadło. Gospodarze wszyscy 
przyrzekli, że pójdą w obronie i w zamkowej kuźni ładowali kosy i inną broń do tego. Plan 
był ułożony taki, że jakby szła czerniawa w te strony, to miał wyjść do niej ksiądz z mon-
strancją i wszystek lud w procesji z chorągwiami, z Miechocina ku Kajmowu, i wzywać, 
żeby się wrócili, a gdyby tego wezwania nie usłuchali, to byłaby bitka.

Chronili się wtedy ludzie z innych dworów do zamku dzikowskiego, wszyscy jechali 
przerażeni, a między innymi jakaś pani, która leżała na bryczce z głową zwieszoną i zakrwa-
wioną, a koło niej krzyczały dzieci. Na koniach piana stała, bo podobno panią tę napadli 
na drodze od Mielca i byliby zabili, tylko furman podciął konie i ocalił.

Nie było wtedy poczt, jak teraz, a począwszy od Baranowa ku Mielcowi, gdzie się już 
rabacja zaczynała, stały warty chłopskie po karczmach, tak że nikt tam ani nazad nie mógł 
przejść ani przejechać, nie było przeto dokładnej wiadomości, co się dzieje za Baranowem. 
Więc dwaj gospodarze z Miechocina: Wawrzyniec Kozieł i Paweł Wiącek, poszli, wysłani 
przez hrabiego, ażeby przedrzeć się ku Mielcowi i przynieść stamtąd wieści. Gdy doszli do 
Nagnajowa, już im tam ludzie doradzali, żeby się nazad wrócili, bo może być źle z nimi, 
ale oni na te przestrogi nie zważali i poszli dalej. Zaledwie jednak przyszli do Annopola, 
w bliskości Padwi, zastąpili im tam chłopi na drodze przed karczmą, a uznawszy za „szpie-
gów wysłanych przez panów”, bili w okropny sposób i mordowali, i na miejscu obu zabili, 
i tam przy drodze pogrzebali, gdzie też dotychczas znajduje się mogiła, przy teraźniejszej 
szosie krajowej.

Opowiadali starsi, że czerniawa należąca do rabacji szła od wsi do wsi i wszędzie za-
bierała chłopów ze sobą, i w ten sposób tworzyła się coraz większa banda, a jakby nie 
chciał kto z nimi iść, to bili i zabijali. Ale w każdej wsi było dosyć takich, co chętnie do 
nich przystawali: jedni dla rabunku, inni chowali różne zemsty za pańszczyznę, a zresztą 
robiła swoje wódka, bo gdzie zdybali karczmę, to pili, co się dało, a czego mie wypili, to po 
pijanemu rozbijali i wylewali.

[...]

Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych
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* * *
Na te czasy przypadło powstanie w roku 1863. Gdy coraz więcej narodu szło do powstania 
i rósł zapał, rząd austriacki nasłał konnicę i piechotę i obstawił granicę od Królestwa Pol-
skiego. Wojsko rozkwaterowane było po wsiach i miasteczkach najbliższych granicy, więc 
i w Dzikowie stało pewnie przez półtora roku.

U mnie stało na kwaterze dwóch huzarów z końmi, a ku ostatkowi żołnierze z piechoty, 
i ci po większej części byli Polacy. U mnie jedni i drudzy zachowywali się dobrze, ja też 
z nimi nawzajem dobrze się obchodziłem. Co było w domu, tym ich często poraczyłem, i oni 
również ze mną swoim się dzielili, więc jak odchodzili, to pożegnanie było dobre. Natomiast 
na innych kwaterach bywały częste awantury, gospodarze skarżyli się na żołnierzy, a ci na 
gospodarzy, najwięcej o wikt.

Za kwatery te coś płacili, ale nie przypominam sobie, ile na dzień wychodziło, pamiętam 
tylko, że za obiady zwracali tyle, ile kosztowało mięso, pół funta na żołnierza. Obiady te na 
każdą kwaterę nosili ze wsi, jak wójt poprzedniego dnia rozporządził, on zaś co dzień po 
kolei naznaczył domy, na które w danym dniu przypadał ten obowiązek.

Zrazu nie było tak ostro – żołnierze pilnowali tylko granicy, żeby powstańcy nie prze-
chodzili. Później wojsko wykonywało coraz ostrzejsze rozkazy. Po drogach były warty 
– każdy, kto jechał furą, był rewidowany, czy nie wiezie amunicji lub powstańca; musiał się 
wylegitymować, skąd i dokąd jedzie i w jakim interesie. Odbywały się rewizje, szczególniej 
po dworach, a jeżeli się wykryło coś mającego związek z powstaniem, to brali do więzienia 
lub nakładali kary pieniężne.

Chłopi w sprawie powstania byli wtenczas zupełnie obojętni, tylko odzywały się głosy, 
że „dobrze by było, żeby Moskala pobili i wygnali”.

Z Dzikowa poszedł do powstania młody hr. Juliusz Tarnowski, a do tego samego oddziału 
poszło też kilku mieszczan z Tarnobrzega. Wyjście ich odbyło się w tajemnicy i stało się 
wiadomym dopiero po bitwie, którą stoczyli. Jak potem różni opowiadali, oddział ten prze-
prawił się przez Wisłę pod Szczucinem, jednak już wprzód ktoś zdradził, że pójdą tamtędy 
powstańcy, i Moskale byli na to przygotowani. Więc ledwie się nasi przeprawili i odeszli od 
brzegu, rozpoczęła się bitwa, w której cały oddział został rozbity, wielu zginęło, a między 
nimi Juliusz Tarnowski, reszta dostała się do niewoli, a tylko garstka ocalała.

Pierwsza wieść o tym była bardzo tajemnicza i nic pewnego nie można się było dowie-
dzieć, aż za kilka dni wiadomość stawała się coraz głośniejszą i dokładniejszą, a w Dzikowie 
największe wrażenie wywołała śmierć Juliusza Tarnowskiego. Żałowali go, że w tak mło-
dym wieku zginął, mówili, że był dobry dla ludzi, i różnie opowiadali o jego bohaterskiej 
śmierci. Zwłoki jego przewiezione zostały na tę stronę i złożone w nocy w grobowcach 
w klasztorze oo. Dominikanów.

[...]

Jan Słomka
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Rozdział VIII

Gromada. Wójt. Władza wójta. Pobór rekrutów. Służba wojskowa. Deputowani i spra-
wy serwitutowe. Mandatariusze. Urzędy państwowe. Zmiany od roku 1867. Gmina 
po roku 1867. Stosunek do dworu. Stan oświaty w czasie pańszczyźnianym. Szkoły 
w Tarnobrzegu. Życie polityczne, pierwszy ruch wyborczy. Opowiadania z przeszłości 
i uświadomienie narodowe.

Najwyższą władzą w gminie przed rokiem 1867 była cała gromada, która schodziła się 
na uchwały, wybierała wójta i przysiężnych, a także pełnomocników gromadzkich, czyli 
deputowanych, słowem – całą starszyznę gromadzką, i miała nadzorować jej czynności.

Gromadę zwoływał wójt, a to w ten sposób, że zatykał w rozszczepioną laskę, a właści-
wie w pierwszy lepszy kij jakikolwiek papier i laska ta była szybko podawana od domu do 
domu, przy czym każdy podający ją w drugim domu mówił: „Macie się zejść do gromady” 
– wtedy a wtedy. I tak w krótkim czasie obiegała całą gminę i wracała na powrót do wójta 
na znak, że już u wszystkich była. Gdyby ją zaś kto u siebie zatrzymał i nie podał dalej, 
to była za to kara, którą naznaczał wójt zwyczajnie w wysokości paru szóstek, z czego się 
przed gromadą nie rachował.

Gromada zbierała się u wójta, i to albo w domu, a wtedy ci, co w izbie nie mogli się 
pomieścić, stali w sieni lub pod oknami, albo – jak było ciepło – obradowała na obejściu. 
Zwyczajnie jednak nie wszyscy się schodzili, tylko część pewna, a przede wszystkim star-
szyzna gromadzka i bogatsi gospodarze.

Najwięcej zbierali się w celu rozrachowania na każdy dom, czyli „numer”, wydatków 
gminnych, jakie przypadły. Rachowali ci, co wcześniej przyszli, więc zazwyczaj tylko star-
szyzna gromadzka i kilku innych roztropniejszych gospodarzy, i to w pamięci, bo w ogóle 
nie były prowadzone żadne zapiski i książki, i pisarza w gminie wówczas wcale nie było. 
Następnie wójt zebranym ogłaszał, że jest do zapłacenia kwota taka a taka i „na numer” 
wychodzi tyle a tyle, i później wszyscy według tego płacili.

A jeżeli się ktoś na gromadzie odezwał, że „to jakoś za dużo, że nie powinno na numer 
tyle wychodzić”, to go zaraz wójt czy inny z jego otoczenia z góry przysiadł, wołając: „To trza 
było wcześniej przyjść; my tu sobie głowy od południa psujemy, a ty, paniczu, wylegujesz 
się gdzieś w domu i teraz będziesz gadał; masz zapłacić i na tym koniec, bo tak wyracho-
wane”. Zwyczajnie jednak ci, co rachowali, nie zapominali o sobie i liczyli tak, żeby i dla 
nich coś na napitek zostało.

Potem było już po gromadzie, bo ci, co się zaraz nie rozeszli, gwarzyli o rzeczach, które nie 
należały do porządku dziennego zebrania, więc zebrania gromady trwały zazwyczaj krótko.

Jeżeli chodziło o wybór wójta i przysiężnych, to z tych, co się zeszli, występował jeden 
mający większy posłuch w gminie i wskazywał, kogo wybrać, następnie cała gromada szła 
zwyczajnie za zdaniem tego jednego, wołając: „Zgoda, zgoda!”. Nie było przy tym wcale 
zapisywania głosów.

Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych
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* * *
Wójt i przysiężni wybierani byli przez gromadę na trzy lata.

Przed domem wójta na znak, gdzie mieszka, wystawiona była na wysokim drągu obręcz 
o średnicy mniej więcej pół metra, owinięta słomianym powrósłem i podzielona w środku 
na krzyż kijami, czyli krzyżakiem, również okręconym słomą. Później po roku 1867 za-
miast tego znaku były nakazane tablice, ustawiane nie tylko przed domem wójta, ale i na 
granicach gminy, co się dziś widzi.

Było też zwyczajem, że wójt chodził zawsze z laską grubą, zgrabnie obrobioną, lub też 
ze zwyczajną pałą – według tego jak dbał o to. Była ona niejako jego godłem i po niej nawet 
poznawali go obcy, mówiąc: „Musi to być wójt, bo ma laskę grubą i ładną”. Z laską taką 
szedł do urzędu, na komisje, bił nią przy szarwarku, braniu zastawu, czyli „fantowaniu”, 
wystawających na drodze, a przy oddawaniu urzędu wręczał ją zwyczajnie z przyjaźni 
następcy, co jednak nie było obowiązkiem, tylko zwyczajem, bo laska nie była gromadzką, 
tylko własnością wójta.

Ale najważniejszą dla wójta była wówczas pieczęć, którą też chował starannie w domu, 
żeby jej kto nie ukradł i gminie nie szkodził. Mało się nią posługiwał, podczas gdy teraz 
musi być ciągle w użyciu, przybijając ją tylko kiedy niekiedy na testamentach, zapisach, 
na aktach urzędowych w urzędach lub na komisjach. I na takich aktach bał się ją zawsze 
przybijać i pomacać za pióro, gdy go podpisywali, choćby rzecz była na korzyść gminy, 
lękając się „żeby go w czym nie poderwali”. Gromada zaś miała takiego wójta za mądrego 
i rzetelnego, co pieczęci gdzieś nie dał i nie zgodził się na podpis, bo sądzili, że gdy na coś 
czasem dał pieczęć i pomacał za pióro a chybił, to mógłby całą gminę zaprzedać.

* * *
Wójt miał wtedy dość znaczną władzę, większą niż obecnie, bo załatwiał wiele z tych spraw, 
które dziś należą do sądu i starostwa.

W gminie bali się go i słuchali więcej niż obecnie, bo był na miejscu i każdego mógł łatwo 
dosięgnąć, a przy tym był zawsze przy pale. Jeżeli był dobry, rozsądny, nie pijak, to było 
lepiej niż teraz, bo mógł niejedną sprawę przeprowadzić, nawet gruntową, w krótkiej dro-
dze, bez żadnych kosztów, nie było więc tyle procesów, sądów, adwokatów. Teraz bagatelna 
sprawa wlecze się w sądach latami, jedna władza przysądza, druga obala, strony ciągną się 
na adwokatów, dokąd tylko mogą, a jak się już wyniszczą, to się najczęściej pogodzą tak, 
jak pierwej przy wójcie bez kosztów.

Wójt w Dzikowie miał do pomocy dwóch „posłusznych”, których sam sobie dobierał i któ-
rzy wykonywali jego polecenia. Za te czynności nie brali prawie żadnej pensji, kontentując 
się tym, co wypili od wójta – najwięcej przy wykupnie zastawów, czyli „fantów”, albo co 
im kto dał na wódkę od przydybanego w szkodzie bydła. Toteż na posłusznych wpraszali 
się najczęściej tacy, co wódkę lubili.
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Pamiętam, jak raz w gminie wykonana była kara na mężczyźnie i kobiecie, obwinionych 
o rozpustę i przydybanych na gorącym uczynku, przy czym oboje dopuszczali się wiaro-
łomstwa, bo on był już żonaty i ona też zamężna.

Wójt kazał sprowadzić oboje obwinionych, winę potwierdzili świadkowie, osąd był tak, 
żeby oboje otrzymali karę cielesną publicznie w kilku miejscach, na każdej ulicy we wsi.

Wykonanie kary odbyło się zaraz. Ona niosła ławkę w jednym końcu, a on w drugim; 
jeden z posłusznych szedł przodem i bębnił na cebrzyczku, żeby się ludzie schodzili na 
większą hańbę dla obwinionych. W każdym miejscu musieli się obwinieni sami na ławie 
położyć, a posłuszni wymierzali karę po kilka kijów, ile wójt przeznaczył, i bili mocno, 
do krwi. Po odebraniu kary za każdym razem musieli obwinieni wszystkich obecnych 
zaczynając od wójta, przeprosić, chwytając nisko za nogi. W końcu wójt kazał zabrać ob-
winionym fanty; napili na nie ci, którzy brali udział w wykonaniu wyroku, czyli egzekucji, 
i zostawili do wykupienia.

Wójtem był wtedy Jan Ordyk, a wykonywał tę karę z przysiężnymi (z których jednym 
był mój ojciec), z dobraniem deputowanych.

Prawie wszyscy mieszkańcy pochwalili ten osąd, mówiąc, że gdyby wójt kiepsko za takie 
przestępstwo karał, toby Pan Bóg spuścił karę na całą gminę, i ludzie lubili, jak wójt był 
ostry i w krótkiej drodze doraźnie karał, i porządek trzymał.

Po innych gminach powszechne było zakuwanie winowajców w dyby, a odbywało się 
to w karczmach. Przestępca, mając nogi w dybach, siedział tak na ławie w karczmie przez 
parę godzin albo i dłużej i jeżeli było go na czym patrzeć, to były mu brane fanty i wójt 
z pomocnikami od razu na nie pili, a potem wójt winowajcy krótko oświadczał, ile ma 
w karczmie zapłacić, i dopiero gdy to uskutecznił, Żyd mu fant wydał, a w przeciwnym 
razie winowajca fant tracił.

Ile razy jechało się gdzieś dalej i wstąpiło na popas do karczmy, zawsze prawie widziało 
się podobne egzekucje, tj. winowajcę skutego, siedzącego przy ścianie, i starszyznę gro-
madzką, przypijającą na koszt jego. W Dzikowie takich egzekucji nie było, bo karczmy we 
wsi nie było, jak i dotąd nie ma.

Fantowanie wyżej wzmiankowane odbywało się za różne przewinienia, a w szczególności 
także za nieposłuch wójtowi, za szkody polne, nieodrobienie powinności albo niezapłace-
nie należytości gminnych itp., a na fanty brane był pługi, brony, koła od wozu, rzezaki od 
skrzynki do rznięcia sieczki, siekiery i inne narzędzia gospodarskie, uprząż z koni, poduszki, 
ubranie. Często zbierali to, co było gospodarzowi najpotrzebniejsze, ażeby go tym zmusić 
do jak najrychlejszego wykupienia fantu.

W Dzikowie fanty były składane najczęściej u wójta, a pieniądze, uzyskane z wykupie-
nia ich, szły albo na rzecz gminy, jeżeli chodziło o należytości gminne, albo na napitek dla 
wójta i jego pomocników, jeżeli były ściągnięte z powodu jakiegoś przewinienia; w innych 
zaś gminach fanty takie były zanoszone wprost do karczmy i składane u Żyda.

Jak był kto silny, to oparł się wójtowi i pomocnikom i ukarać się nie dał. Był np. w Dziko-
wie komornik jeden awanturniczego usposobienia, a zresztą niezły chłop, który nie chciał 
płacić należytości gminnych i fantować się nie dał. Raz sam byłem naocznym świadkiem, 
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jak wójt z dwoma pomocnikami przyszedł do niego na egzekucję, a gdy nic sobie zabrać 
nie dał, ściągnął mu ukradkiem ze ściany nową baranią czapkę i z tym fantem wyszli. Ale 
komornik ów zaraz to zauważył, wybiegł z izby i zaczął z wójtem bitkę, a że był mocniejszy, 
więc mu fant odebrał. Wójt odpowiadał, że go do sądu zaskarży, ale na drugi dzień oba 
przypili i skargi wcale nie było.

Miałem i ja ze wspomnianym komornikiem kłopot, gdy wójtem zostałem. Gdy raz da-
łem posłusznym polecenie, ażeby zbierali należytości kwartalne na nauczyciela, on nic nie 
chciał złożyć i przy tym lżył posłusznych, wójta i radę. Nie było innego wyjścia, trzeba go 
było podać do sądu. Dostał za to trzy dni aresztu, przy czym sędzia ostro złajał, tłumacząc 
mu, że się dopuszcza zbrodni, i gdyby się to powtórzyło, to go ostrzej ukarze.

Niedługo po odsiedzeniu tej kary ujrzał mnie on na drodze i woła z tyłu: „Wójcie, wójcie, 
zaczekajcie ino!” Sądziłem, że myśli o zaczepce z powodu tego aresztu, a on do mnie w te 
słowa: „Przepraszam was za obrazę, przepraszam, niech Pan Bóg da wam zdrowie za to, 
żeście mnie z krótszej drogi zwrócili, bo że was słowami tylko obraziłem, siedziałem za to 
trzy dni, więc jaką bym to karę dostał, gdybym się kiedyś na was tak porwał i tak was bił, 
jak tamtego wójta! Bóg zapłać, żeście mnie rozumu nauczyli”.

I odtąd wszelkie należytości do gminy najporządniej składał i poleceń gminnych słuchał, 
i nie było już z nim żadnego kłopotu.

Trzeba dodać, że areszt wtedy był twardy, bo aresztant spał na gołych deskach, a dawali 
mu tylko chleb i wodę, więc aresztu takiego bał się każdy, kto go raz spróbował, nie tak 
jak obecnie, co więzienie jest dosyć wygodne, i kto w nim siedział, a straci wstyd, później 
z takiej kary sobie kpi i do więzienia po prostu się ciągnie.

* * *
Wójt występował przy poborze rekrutów do wojska. Według tego, co słyszałem od starszych, 
za dawniejszych czasów odbywał się pobór rekruta w ten sposób, że na każdą gminę sto-
sownie do liczby ludności było przeznaczone, ilu ma dać rocznie żołnierzy. Gmina Dzików 
np. miała dawać półtora żołnierza, tj. jeżeli w jednym roku wziętych było dwóch żołnierzy, 
to w drugim brali tylko jednego itd.

Każda gmina musiała swoich rekrutów dostawić przed komisją poborową. Były z tym 
wielkie korowody, bo który rekrut był zdatny i czuł, że go odstawią, to uciekał i krył się, 
gdzie tylko mógł. Wójt z pomocnikami chodzili najwięcej w nocy po domach i na spaniu 
rekrutów łapali, a jak którego złapali, to go już pod wartą trzymali, aby na nowo nie uciekł. 
Potem wójt dał podwodę (forszpan) i stosowną wartę, a nawet czasem przywiązali rekruta na 
wozie do drabinki, aby na drodze nie uciekł, i tak pod surową wartą wieźli go do Rzeszowa.

Gdy rekrut był zdatny i oddali go do wojska, czyli „asenterowali”, to nie puszczali go już 
do domu, ale od razu szedł na długie lata do wojska.

Ucieczka rekruta zależała dużo od wójta, toteż ojciec popisowego zawczasu przyjaźnił 
się z wójtem, częstował go i prosił, aby syna nie dostawił, i takiego wójt nie mógł złapać, 
bo już naprzód wiedział, kiedy i gdzie po niego przyjadą. A że każda gmina musiała oddać 
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przepisaną liczbę żołnierzy, więc na miejsce tych, co ich złapać nie mogli, starał się wójt 
dostawić drugich, i nieraz złapali takiego, który był z innej miejscowości, a nawet mógł 
być poddanym innego państwa, ale się zaplątał w danej wsi, i takiego odstawili do komisji 
poborowej, tam go „zaasenterowali” i zapisali na tę gminę, co go dostawiła, bo rządowi nie 
chodziło o to, skąd był rekrut, tylko aby gmina swoją należytość oddała.

Gdy się zaś trafiło, że stawał przed komisją wojskową taki, co robił w gruncie i utrzymywał 
rodzinę, to wójt wstawiał się za nim, czasem nawet postawił się ostro przed komisją, szturnął 
laską w podłogę i mówił, że rekrut nie może iść do wojska, bo nie ma kto robić w domu na 
utrzymanie rodziny, i rekrut był uwalniany, a wójt za to był długo w tej familii szanowany.

Dziadek mój opowiadał, że gdy miała nastąpić zmiana w sposobie rekrutowania i na 
zabawach lub schadzkach sąsiedzkich wspomniał kto, że „nadejdą takie czasy, iż ojciec syna 
sam doprowadzi do wojska”, to drudzy nie chcieli temu dać wiary i powiadali: „Co plecie-
cie, to się nie stanie nigdy, żeby ojciec własne dziecko sam dostawiał do wojska, śmiejcie 
się z tego”. A tymczasem przyszły czasy, że nie ojciec syna prowadzi, ale ten sam się musi 
stawić, gdzie i kiedy mu każą.

Jak ja już zapamiętałem, rekruci sami się już dość regularnie do poboru stawiali, a pobór 
odbywał się na podstawie losowania, przy czym ten był pierwej przed komisją poborową 
powoływany, kto miał numer losu niższy, wójci zaś byli przy tym obecni. Było to na razie 
przez kilka dziesiątek lat połączone z wielką poniewierką i kosztami tak dla rekrutów, jak 
i wójtów, bo w czasie poboru wszyscy naraz zjeżdżali się z całego powiatu i rekrut czekał, 
aż na niego przyjdzie kolej stawienia się przed komisją, a wójt musiał siedzieć w mieście 
prawie dwa tygodnie, aż wszyscy rekruci z jego gminy byli wywołani.

Zmieniło się to dopiero, gdy rząd austriacki wprowadził takie urządzenie, że wszyscy 
rekruci z danej gminy mieli się stawić do poboru na oznaczony dzień i w jednym dniu 
załatwiali się z poborem, czyli „asenterunkiem”.

Z dawniejszych czasów zachowało się jeszcze za mojej pamięci to, że kto był wzięty 
do wojska, to go zaraz żołnierz ostrzygł, bo każdy, młody, czy stary, nosił długie włosy. To 
też, gdy ktoś był odebrany, mówili o nim, że go „ostrzygli”, a rekrut jak wrócił do domu, 
to przede wszystkim patrzali mu na głowę, czy ma ostrzyżoną, i matka nie tyle płakała 
o syna, jak o te włosy ostrzyżone: „O, moje włosy złociutkie – mówiła z płaczem – tylem się 
ich naczesała, napielęgnowała i mi je zabrali”.

* * *
Przez długi czas rekruci szli do wojska bardzo niechętnie i służby wojskowej bali się jak 
ognia, bo ci, co z wojska wracali, nie chwalili jej i opowiadali o różnych karach, jakie daw-
niej w wojsku stosowane były.

Najcięższa z tych kar była tzw. „ulica”, mianowicie byli ustawiani żołnierze w dwie 
strony, a przeznaczony na karę musiał iść między nimi, jakby ulicą, tam i nazad nago tyle 
razy, jak mu przeznaczono, a każdy żołnierz sieknął go raz prętem tak, że – jak opowiadali 
– ze skazanego krew się lała i ciało strzępami odpadało. Jednakże ówcześni ludzie potrafili 
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znieść i taką karę, bo znałem jednego z Dzikowa, który, jak sam mówił i świadkowie to 
potwierdzali, przechodził z wojsku taką straszną ulicę za to, że dezerterował, a przecież, 
gdy powrócił z wojska, nie było znać na nim tej kary, był silny, czerwony i kpił sobie, że 
mu tylko złą krew wypuścili, a zdrowa przyszła. A gdy raz za awantury w mieście został 
skazany na areszt i dwadzieścia pięć kijów, to śmiał się z tego wszystkiego, mówiąc, że mu 
tylko na tyłku postawili pijawki, żeby zepsutą krew ściągnęły.

Jak kogo wzięli do wojska, to go trzymali w obcych krajach: w Czechach, na Węgrzech 
lub w krajach włoskich, należących dawniej do Austrii. Częste też były wojny, w których 
krew dla obcej sprawy trza było przelewać.

Żołnierz wracał do domu w ubraniu, czyli w mundurze, który nosił w wojsku, i ubierał się 
weń w niedziele i święta tak długo, aż go zdarł do ostatka. Po wysłużeniu w wojsku mówił 
źle po polsku, a niektórzy udawali, że nie umieją nic po polsku, i bałwanili coś z niemiecka, 
z czeska, słowem, językami wszystkich ludów austriackich, a tylko nie mówili swoim wła-
snym językiem, w którym się pacierza uczyli i który powinny byli szanować i znać najlepiej.

Opowiadali na przykład, jak jeden żołnierz, powróciwszy z wojska, szwargotał tak, że go 
matka zrozumieć nie mogła. Na ciepły piec mówił „czapli piec”, co matka ta rozumiała, że 
syn chce, aby mu czaplę upiekła, i tłumaczyła się, że nie ma czapli, to mu kurę upiecze. Syn 
się gniewał, że go matka nie rozumie, i szwargotał coraz gorzej, a matka płakała, że nie może 
się z synem porozumieć i czymś go ucieszyć. Dopiero sąsiadka doradziła jej, żeby synowi nie 
podsuwała jedzenia, to on w końcu pokaże albo sam sobie weźmie, co mu będzie do smaku. 
Matka tak zrobiła, syn nie jadł dzień jeden, drugi, ale skoro widział, że mu matka nic nie 
podaje, przemówił po polsku i już odtąd tym językiem mówił, bo nawet innego nie znał.

Trafiało się to do ostatka za czasów austriackich, że żołnierz, jak wrócił do domu, gdzie 
mógł, wtrącał w mowie przekręcone niemieckie słowa i dość było głupoty między ludźmi, że 
nie rozumieli, iż dobrze jest znać inny język, ale należy nim mówić tam, gdzie potrzeba, a Polak 
z Polakiem i u siebie w domu powinien mówić swoim rodowitym językiem i czysto po polsku.

Wychowanie w wojsku zmierzało do tego, ażeby u żołnierza zniszczyć świadomość na-
rodową, ogłupić go pod tym względem. W końcu więc niejeden nucił z zapałem wojskową 
śpiewkę: „My sobie Poloki, dobre Austryjoki!!”

* * *
Prócz wójta i przysiężnych byli jeszcze po gminach tzw. deputowani, czyli pełnomocnicy 
gromady, odpowiadający dzisiejszym pełnomocnikom, wyznaczonym przez radę gminną. 
Deputowani, raz wybrani przez gromadę, należeli do wszystkich komisji, jakie się w gmi-
nie trafiły i załatwiali w imieniu gromady wszystkie najważniejsze sprawy; na ich też ręce 
przychodziły wszelkie pisma w tych sprawach.

Bywali nimi chłopi starsi i majętniejsi, a przy tym tacy, którzy umieli się odezwać i po-
stawić tam, gdzie trzeba było. Mieli też w gromadzie wielkie znaczenie; znaczyli nieraz 
więcej niż wójt i przy wyborze wójta najczęściej któryś z deputowanych wskazywał gro-
madzie, kogo wybrać.
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W Dzikowie, jak zapamiętałem, deputowanymi byli: Wincenty Stala, Józef Krzyżek i Jan 
Szczytyński. Oni występowali imieniem gminy w sprawach serwitutów, czyli służebności 
pastwiskowych i lasowych, które wtedy były regulowane z dworem.

Jeszcze bowiem w dwadzieścia lat po ustaniu pańszczyzny, tj. do roku 1868, pastwisko 
dzikowskie należało do dworu, czyli – jak się wtedy mówiło – do państwa dzikowskiego, 
a chłopi z Dzikowa mieli na obszarze pastwiska tylko serwitut, czyli służebność, mianowicie 
prawo paszy. Drzewa rosnące na pastwisku, jak jabrzędzie, olszki, topole nadwiślańskie, 
sosny stanowiły wyłączną własność hrabiego i chłopom nie wolno było ich ścinać. Na pa-
stwisku mogło się paść także bydło dworskie.

Drzewo opałowe i budowlane brali chłopi w tym czasie z rozległych lasów w Dębie i Żu-
pawie, należących do dóbr dzikowskich. W lasach tych przysługiwała chłopom z Dzikowa, 
– podobnie jak chłopom z innych wsi należących do państwa dzikowskiego – służebność, tj. 
prawo do poboru drzewa na opał i budowę. Do poboru drzewa opałowego uprawnieni byli 
wszyscy: kmiecie, zagrodnicy, komornicy, do poboru drzewa budowlanego tylko kmiecie 
i zagrodnicy.

Dopiero w kilkanaście lat po ustaniu pańszczyzny regulowane były sprawy służebności 
pastwiskowych i lasowych, mianowicie dwór odstępował gminom za prawo poboru paszy 
i drzewa pewien obszar pastwiska i lasu na własność. Chłopi jednak w owych czasach i ich 
pełnomocnicy nie byli w tych sprawach należycie uświadomieni; nie umieli ich dopilno-
wywać i przeprowadzić z korzyścią dla siebie i gmin. 

Kiedy komisja rządowa prowadziła obliczenia, ile jest koni, bydła rogatego, trzody 
chlewnej w gminie, starali się podawać zaledwie część tego, co mieli, resztę chowali 
w domu, wyganiali w krzaki, bo się obawiali, że skoro przedstawią wszystko do obliczenia 
i większy dostatek, to rząd nałoży na nich większe podatki czy inne ciężary, albo będzie 
więcej zabierał w razie wojny dla wojska, byli też przekonani, że gmina dostanie mniej 
pastwiska na własność, skoro się okaże, że gospodarze dobrze się mają i są zamożni. 
Tymczasem, przeciwnie, należało wykazać prawdziwy stan inwentarza żywego, bo – jak 
się później pokazało – obszar pastwiska przydzielany był stosownie do wykazanej liczby 
tego inwentarza.

Kiedy znowu regulowana była sprawa służebności lasowej i komisja rządowa sporządzała 
opisy i pomiary typowych budynków mieszkalnych i gospodarskich, starali się pokazać za-
budowania najmniejsze i najlichsze, bo mówili, że jakby komisja stwierdziła, że gospodarze 
są bogaci i mają zabudowania dobre i duże, to orzeknie, że nie trza im dużo lasu, i mniej 
lasu dostaną na własność. Tymczasem właśnie obszar lasu przydzielany był na własność 
stosownie do rzeczywistej, stwierdzonej potrzeby uprawnionych do poboru drzewa.

Później tego żałowali, skoro się przekonali, że źle zrobili, że mało bydła podawali i naj-
skromniejsze budynki pokazywali, bo gmina otrzymała mniej pastwiska i lasu.

Nikt jednak wtedy nie oświecał chłopów w tych sprawach, nie było gazet, w których 
by to było wyjaśnione, rząd nie prostował błędnych pogłosek, rozchodzących się między 
chłopami i szedł wtedy we wszystkim na rękę dworom. Za to właściciele dworów dobrze 
sprawę rozumieli i starali się wykazać wszystkiego najwięcej.
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W Dzikowie co do pastwiska gmina zawarła z dworem w roku 1867 ugodę, na podstawie 
której otrzymała na nieograniczoną własność siedemdziesiąt dziewięć morgów pastwiska 
zamiast stu czterech morgów serwitutowych.

Ugoda była dla gminy stosunkowo korzystna. Inne gminy, które nie chciały się dobro-
wolnie pogodzić i ustąpić z obszarów serwitutowych, wychodziły na tym gorzej. W takich 
razach bowiem wyrok wydawała komisja rządowa, a chłopów w razie oporu usuwało 
przemocą z pastwiska wojsko, jak było np. w Cyganach, przy czym nie obeszło się bez bicia 
i różnego poniewierania ludźmi.

Sprawa serwitutu lasowego – jak już pisałem – została załatwiona wyrokiem, na pod-
stawie którego gmina za prawo poboru drzewa opałowego i budowlanego otrzymała na 
własność dwadzieścia trzy morgi lasu w Dębie.

Gmina czuła się tym wyrokiem pokrzywdzona i nie chciała przyjąć takiego równoważ-
nika, czyli ekwiwalentu za prawo do poboru drzewa opałowego i budowlanego z lasów 
dworskich, a wójt Wojciech Mróz i pełnomocnik Wincenty Stala uciekli z lasu przy rozgra-
niczaniu i oddawaniu im tego skrawka lasu. W końcu jednak gmina objęła w posiadanie 
wyznaczone dwadzieścia trzy morgi lasu, skoro okazało się, że w razie nieprzyjęcia go 
straci jeszcze więcej, bo prawa serwitutowe zostaną spłacone pieniędzmi w kwocie 726 złr.

Sprawy powyższe przeprowadzała rządowa komisja w Nisku. Ze strony dworu wystę-
pował właściciel hr. Jan Tarnowski osobiście, ze strony gminy wymienieni pełnomocnicy 
włościan. Ugodę-wyrok zatwierdziło Namiestnictwo we Lwowie.

* * *
Co do władzy stojącej ponad gminami, to jeszcze po ustaniu pańszczyzny na całą okolicę, 
tj. w państwie hr. Tarnowskich, był jeden tylko urzędnik zwany mandatariuszem, a zała-
twiał wszelkie takie sprawy, które dziś należą do sądu i do starostwa. Nazywał się Andrzej 
Tinz, ludzie tytułowali go pospolicie sędzią. Mieszkał on i całe urzędowanie prowadził 
w budynku dworskim.

Co do sądownictwa, przeprowadzał sprawy cywilne i karne, jakie się nadarzyły. Jak 
zasądził, tak zawsze pozostało, nie słychać było, żeby jego osąd był zmieniony, bo przede 
wszystkim nie miał kto pisać rekursów, w okolicy bowiem nie było ani jednego adwokata 
i trudno było znaleźć kogo nawet do napisania listu. Więc ten Tinz przeprowadzał nie tylko 
takie sprawy, które obecnie przydzielone są starostwu i sądowi powiatowemu, ale, można 
powiedzieć, znaczył i tyle, co teraz sąd obwodowy i wyższy sąd krajowy, bo od wyroku jego 
nikt nie rekurował i chłopi bali się go więcej, niż teraz najwyższych dygnitarzy.

Jeżeli ktoś czuł się pokrzywdzonym przez władzę miejscową, to tak wtedy, jak i później 
jeszcze, nie odpowiadał rekursem do władzy wyższej, ale mówił, że „pójdzie do cesarza, to 
tam sprawiedliwość znajdzie”. Wierzyli, że nikt takiej sprawiedliwości nie wymierzy jak 
sam cesarz, i mówili, że „wszędzie zresztą jest tylko przekupstwo”.

W Dzikowie był wysłużony żołnierz austriacki, Józef Krzyżek, który, prowadząc długi 
proces o ojcowiznę, wybrał się do Wiednia po sprawiedliwość i nie było go w domu przez 
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parę miesięcy. Gdy powrócił, opowiadał, że był u cesarza, i ten go upewnił, że sprawa bę-
dzie pomyślnie rozstrzygniętą. – „Idźcie – rzekł – do domu spokojnie, a ono tam za wami 
przyjdzie” i dał mu 25 złr na drogę. Naturalnie były to tylko przechwałki, bo grunt pozostał 
w rękach tego, komu go na miejscu przysądzono.

Tinz miał do pomocy dwóch policjantów, wysłużonych wojskowych, którzy nawet nie 
byli umundurowani, bo jeden z nich, chłop, nazwiskiem Pacyna, chodził w kamizieli, a dru-
gi Żyd, Haskiel, chodził w chałacie. Wystarczyło, że mieli czapki z orzełkiem cesarskim.

Sprawy załatwiał w krótkiej drodze: na wniesioną skargę posyłał policjanta, ażeby 
oskarżonego sprowadził do kancelarii, i – w sprawach cywilnych – jeżeli druga strona miała 
słuszność, kazał ją zaraz zaspokoić, to czy owo oddać, i proces był skończony.

Był np. zwyczaj, że chłopi z Dzikowa brali w Tarnobrzegu w głównym składzie wódkę 
na kredyt, a działo się to szczególnie w czasie żniw i zabaw, a także często na miejscu 
w mieście „na borg” pili. Otóż co pewien czas, jak już tam każdy był coś winien, Żyd przy-
nosił wykaz dłużników mandatariuszowi, a ten, nie przeprowadzając rozprawy, posyłał 
na wieś policjanta Haskla, który szedł od domu do domu i w te słowa każdemu ogłaszał 
wyrok: „Cesarsko-królewski sędzia daje nakaz, żeby do trzech dni borg za wódkę był za-
płacony, bo jak nie, to będzie fantowanie”. Przy tym – choć czytać nie umiał – potrząsał 
w rękach ze złością papierem, bo chłopi się wtenczas każdego papieru bali, zwłaszcza jak 
była na nim pieczątka. Po tych odwiedzinach Hasklowych każdy, bojąc się fantowania, 
jak mógł starał się należność w terminie uiścić, bo choć wszyscy pili, przecież wstydzili 
się tego, jak kto był za wódkę fantowany, zwłaszcza wstydziły się kobiety, gdy brano im 
za fanty poduszki.

W sprawach karnych, jeżeli chodziło o mniejszą winę, oskarżony bez wszelkiego protokołu 
dostawał kilka kijów na ławie i na tym koniec. Ale trudniejsza była sprawa, gdy obwiniony 
przeczuwał, że go czeka większa kara; wtenczas już tak łatwo na wezwanie nie szedł, ale 
uciekał i krył się, gdzie mógł. Jeżeli go zaś policjanci ujęli, a był mocny, to obu nabił i dalej 
się ukrywał. Za takim była nieraz robiona nagonka, zwłaszcza gdy chodziło o większego 
winowajcę. Nieraz do pomocy policjantom (ponieważ żandarmów w Tarnobrzegu jeszcze 
nie było) byli przyzywani strażnicy pograniczni (finanswachy), pełniący służbę nad Wisłą 
od Królestwa Polskiego. Zdarzało się jednak, że jak się obwiniony dobrze ukrywał, to go 
nigdy nie mogli złapać, i w końcu cała sprawa ucichała.

Najwięcej do czynienia było wówczas ze złodziejami, których po wsiach nie brakowa-
ło. W samym Dzikowie byli tylko szkodnicy polni, co wypasali końmi zboże, wykopywali 
ziemniaki itp., ale po innych wsiach, zwłaszcza położonych w lasach, kradli konie i bydło 
ze stajni i pastwiska, podkopywali się do komór i brali zboże, słoninę, odzież, korale, po 
drogach i lasach grasowały całe bandy złodziejów i rabusiów i złodziejstwo rzadko się 
wykryło. Dopiero jak nastali żandarmi, kradzieże i rabunki zaczęły powoli ustawać i dziś 
po wsiach bardzo rzadko się trafiają.

Grubsze sprawy cywilne, np. gruntowe, przeprowadzał nie mandatariusz, ale sędzia 
(justicjariusz), który urzędował w Nisku, a nazywał się Jan Alss, ale chłopi do niego mniej 
spraw miewali.
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* * *
Byłem już sporym chłopakiem, jak skończyło się urzędowanie mandatariuszów, a w Tar-
nobrzegu nastał urząd powiatowy, obejmujący dzisiejszy powiat sądowy tarnobrzeski. 
I ten urząd sprawował te czynności, które obecnie spełnia starostwo i sąd, to znaczy miał 
władzę administracyjną i sądowniczą, a było wszystkiego trzech głównych urzędników, 
mianowicie: Bissachini (Niemiec) był starostą, a dwóch innych: Mokrego (Czecha) i Świę-
cickiego tytułowali sędziami lub komisarzami. I Tinz, były mandatariusz, był przydzielony 
do tego urzędu powiatowego i prowadził dział wojskowy aż do samej emerytury.

Urzędowali oni tu, gdzie mieści się starostwo, tj. w klasztorze oo. Dominikanów.
Nad tymi urzędami pozostały z dawna urzędy obwodowe, czyli cyrkuły, a powiat tarno-

brzeski należał do cyrkułu rzeszowskiego. Nie słyszałem jednak, żeby chłopi ze sprawami 
tam się udawali, ja sam byłem w Rzeszowie dopiero wtedy, jak zostałem sędzią przysięgłym.

Językiem urzędowym był niemiecki, przy czym urzędnicy do polskich ludzi starali się mówić 
po polsku (ale niejeden nie umiał się dobrze po polsku rozmówić), protokoły jednak i pisma 
z urzędu były w języku niemieckim. Toteż często bywało, że ludzie nie chcieli podpisywać pro-
tokołów czy innych kawałków pisanych po niemiecku, bo się bali, że może napisane co innego, 
nie to, co sobie życzyli, i w ogóle narzekali na to urzędowanie niemieckie i nie dowierzali mu.

Był wtedy w Dzikowie gospodarz Michał Kaput znający skądś język niemiecki, więc gdy 
raz we wsi była komisja w sprawach serwitutowych, starszyzna gminna przyzwała go, 
żeby się przysłuchiwał, co urzędnicy do siebie po niemiecku będą mówili, czy nie będą się 
naradzali na jaką szkodę gminy. A gdy chłopi nie mogli się z komisją dogadać, wysunęli 
Kaputa, żeby się po niemiecku rozmówił, co też nastąpiło. Zdziwili się niemało wówczas 
urzędnicy, że jest chłop znający po niemiecku, a jeszcze większy był dla Kaputa podziw 
w całej gminie; mówili, „że się ciął z urzędnikami, co ony do niego przepowiedziały, to on 
do nich” i wszyscy się go wypytywali, o czym wtedy mówił.

* * *
Urządzenia powyższe dotrwały do roku 1867, a w tym roku nastały te, które istniały 
do upadku państwa austriackiego, mianowicie: weszła w życie nowa, obecnie jeszcze 
obowiązująca ustawa gminna i rady powiatowe, nastąpiło oddzielenie sądownictwa od 
administracji, czyli nastały sądy i starostwa, ustaliła się ostatecznie konstytucja w całym 
państwie austriackim, a wreszcie niedługo potem językiem urzędowym w Galicji stał się 
język polski. W owym więc czasie nastąpił przełom w stosunkach wewnętrznych Galicji 
i zaczął się nowy okres w jej życiu.

* * *
W gminie po roku 1867 przestała zbierać się cała gromada, a na podstawie nowej ustawy 
nastały rady gminne, wybierane z początku na trzy lata, później zaś, jak i obecnie, na sześć.
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Tak przy pierwszych, jak i przy późniejszych wyborach gminnych nikt nie ubiegał się 
o to, żeby go wybrali na radnego, a ten, co szedł na wybór, do ostatniej chwili nie wiedział, 
na kogo da głos i przy głosowaniu wymieniał tych, na których drudzy przed nim głosowali 
albo którzy mu wleźli na oczy. Dużo też było takich, co zupełnie nie przychodzili na wybór, 
bo nie chcieli być nigdzie wybranymi, a jeżeli byli wybrani, to się okupywali poczesnym, 
ażeby ich zwolnić od tego obowiązku.

Z początku po nastaniu rad gminnych wójtem w Dzikowie był Wojciech Mróz, gospodarz 
niepiśmienny, jak wszyscy poprzedni wójtowie. Za niego dopiero nastał pierwszy pisarz 
gminny w Dzikowie, a był nim Jan Kuraś z Wielowsi, a potem Tarczyński, który był zara-
zem pisarzem, czyli sekretarzem w gminie tarnobrzeskiej. Mróz, jak dostał jakie pismo, 
przychodził też radzić się do mnie; ja przeczytałem i dawałem wyjaśnienie, więc już wtedy 
zapoznałem się dosyć ze sprawami gminnymi, a następnie w roku 1873 zostałem na wójta 
obrany. Mróz, zdając mi urzędowanie, wręczył mi pieczęć gminną i skrzynkę drewnianą, 
w której było kilka papierów, tj. arkusz majątku gminnego i parę poleceń z rządu, niema-
jących już wartości, i na tym koniec.

Odtąd pieczęć wójtowska długo miała pozostawiać w moich rękach, byłem bowiem 
wójtem z przerwami do roku 1918. Natomiast w radzie gminnej zasiadam bez przerwy od 
czasu ich nastania do dnia dzisiejszego.

Tak Kuraś, jak i Tarczyński, który był pisarzem w Dzikowie i za mojego wójtostwa, brali 
za pisarkę tylko piętnaście reńskich rocznie. Ja zaś jako wójt przez pierwszy okres, trwający 
wtedy trzy lata, nie pobierałem żadnej płacy, podobnie jak wszyscy przede mną wójtowie.

Gdy na drugi okres byłem ponownie wybrany, nie chciałem przyjąć wyboru, ponieważ 
obowiązki wójtowskie wymagały dość czasu i miałem wskutek tego upadek w gospodarstwie, 
a Rada gminna przeciwną była uchwaleniu jakiegokolwiek wynagrodzenia dla wójta i nie-
którzy mówili, „że by to wstydem było dla gminy aż za pieniądze szukać wójta”. Więc byłem 
w tej sprawie wzywany do starostwa i gdy się tam wytłumaczyłem, dlaczego wyboru przyjąć 
nie mogę, starosta ówczesny, Stanisław Jakubowicz, osobiście przybył na posiedzenie rady 
gminnej i przemawiał za tym, żeby Rada płacę wójtowską uchwaliła. I dopiero wtedy została 
uchwalona pensja 30 złr na rok, jak ja wtedy żądałem, i taka pozostała aż do roku 1900.

* * *
Stosunek między wsią i dworem był w Dzikowie dobry. Ostatnim właścicielem Dzikowa 
za pańszczyzny był hr. Jan Bogdan Tarnowski, zmarły w roku 1850 w Królestwie Polskim. 
Mówiono o nim powszechnie, że był to pan dobry, nie pozwolił swoim poddanym najmniej-
szej krzywdy zrobić, przyjaźnie ich traktował, pierwszy często pozdrawiał.

I musiał być dla ludzi dobrym, bo wieść o jego śmierci wywołała wielki smutek, a gdy 
przyszła wiadomość, że zwłoki jego będą sprowadzone do Dzikowa przez Sandomierz, 
zgromadziły się w oznaczonym dniu na drodze z Dzikowa do Sandomierza tysiączne rzesze 
ludu włościańskiego ze wszystkich wsi, które do jego państwa należały. Pamiętam, jakie 
było wzruszenie, gdy zapowiedziano, że zwłoki już prowadzą, że są już w Sandomierzu, 
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bo słychać, jak biją dzwony tamtejsze (i było je słychać, bo dzień był pogodny, cichy). Lud 
przejęty żalem nie czekał na miejscu, ale szedł naprzeciw ku Sandomierzowi, a jaka ogar-
nęła ludzi żałość, gdy ujrzeli trumnę, kryjącą zwłoki, wyrazić się to nie da. Opisuję to jako 
naoczny świadek, bo byłem tam razem z babką.

Żal był tym większy, że pomiędzy ludem włościańskim utrzymywała się pogłoska, że 
hrabia nie umarł zwykłą śmiercią, ale został z rozkazu rządu rosyjskiego rozstrzelany za 
jakąś polityczną działalność. Mówili, że otrzymał wezwanie od tegoż rządu, iż ma się stawić 
w oznaczonym dniu do usprawiedliwienia się pod zagrożeniem utraty dóbr, jakie posiadał 
pod panowaniem rosyjskim. Gdy się zaś tam zgłosił – mówiono – że już więcej żywy nie 
wrócił. W rzeczywistości – jak w późniejszych czasach mogłem sprawdzić – hrabia umarł 
nagle w drodze powrotnej z majątku swojej żony.

Żoną jego była Gabriela z Małachowskich. Tę dobroduszną panią dobrze zaznałem, 
gdyż jak umarła, miałem dwadzieścia lat. Zatem jej dobroć mogę sam stwierdzić. Odwie-
dzała chorych, szczególnie najbiedniejszych, dawała im wsparcie, chowała swoim kosztem 
umarłych. Ratowała każdego w najgorszej potrzebie, nikogo nie opuściła, toteż garnęli 
się do niej biedni jak pszczoły do ula. Założyła szkółkę dla dzieci chłopskich w Dzikowie.

Oboje mieli to sobie za zaszczyt i radość, gdy ich rodzina włościańska, nawet najbied-
niejsza, poprosiła za chrzestnych ojców, szczególnie pierwszego dziecka w rodzinie. Toteż 
nie brakło im chrzestników po wsiach, a następnie dorosły chłopak czy dziewczyna chlubili 
się tym, że hrabstwo Tarnowskich mieli za chrzestnych rodziców.

W ogóle chłopi okazywali przywiązanie do dworu tutejszego, w roku 1846 w czasie rabacji 
gotowali się stanąć w obronie zamku i z tych to czasów pewnie pochodziła śpiewka ludowa.

Ni ma ci to ni ma, jak to w tym Dzikowie,
Są tam polskie panie i polscy panowie.

Po Bogdanie Tarnowskim odziedziczył dobra dzikowskie syn jego, Jan. Był w całym 
słowa znaczeniu gospodarzem-rolnikiem, dbał nadzwyczajnie o dobrą uprawę gruntu 
i wzorowe prowadzenie gospodarstwa. Często konno objeżdżał i kontrolował folwarki, sam 
załatwiał sprawy administracyjne, sam zajmował się uporządkowaniem zawiłych spraw 
serwitutowych po ustaniu pańszczyzny.

W miejsce drewnianych, lichych budynków, jakie były po folwarkach z czasów pańsz-
czyźnianych, wznosił murowane, tak że z całą prawdą można o nim powiedzieć, iż „zastał 
swoje folwarki drewniane, a zostawił murowane”, i dał przez to różnym rzemieślnikom 
niemało zarobku. Opowiadali o nim, że gdy w czasie objazdów na niwie świeżo uprawionej 
zauważył perz, schodził z konia, wyciągał cały perz z roli i przywoził na folwark, a rządca 
miał wiele wyrzutów, że dopuszcza do zaperzenia gruntu. Gdzie nie dało się narzędziem 
rolniczym roli wyczyścić, wschodzili ludzie, wyrywali ręcznie każdy chwaścik i mieli zarobki.

Toteż na dworskich niwach były wtedy ładne urody, aż miło było popatrzeć na nie. 
Niejeden włościanin, zwłaszcza taki, który miał swój kawałek pola obok pańskiego, musiał 
się zawstydzić, kiedy widział, że na dworskim piękny urodzaj, a u niego lichy. Nieraz też 
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była mowa między gospodarzami, że pan ma już takie szczęście na tym świecie, że mu 
się nawet w polu lepiej rodzi. Ale gdy się przekonali, że lepsze plony daje staranniejsza 
uprawa gruntu, brali przykład z dworu, ziemię lepiej nawozili i uprawiali i otrzymywali 
wydajniejsze zbiory, a dziś kto ma cztery morgi gruntu, to już mu chleba nie brakuje.

W życiu publicznym brał bardzo znaczny udział. Był prezesem Towarzystwa Rolnicze-
go w Krakowie, Rady Powiatowej w Tarnobrzegu, posłem na Sejm, wreszcie marszałkiem 
krajowym w latach 1886-1890.

Pragnął żyć z włościanami w sąsiedzkiej zgodzie, być ich przedstawicielem, przy tym 
umiał włościan uszanować. Gdy w roku 1887 obchodził srebrne wesele, zaprosił na tę uro-
czystość włościan z bliskich i dalszych wsi. Toteż kościół oo. Dominikanów w Tarnobrzegu 
wypełniony był wówczas ludem włościańskim po brzegi, następnie wszyscy byli proszeni 
do zamku w Dzikowie, gdzie byli podejmowani w ogrodzie za stołami suto zastawionymi. 
Hrabiostwo byli ciągle między gośćmi, zajmując się nimi.

Gdy w roku 1894 przechodził dłuższą słabość i widział się bliskim śmierci, prosił, ażeby 
go włościanie do grobu nieśli. Toteż na wiadomość o jego zgonie nie brakowało chłopów 
na pogrzebie i każdy pragnął nieść trumnę, więc się często zmieniali od bramy zamkowej 
do kościoła oo. Dominikanów, gdzie zwłoki jego spoczęły w grobie fundatorskim.

Ożeniony był z żyjącą dziś jeszcze Zofią z Zamoyskich, panią wielkiej pobożności i wielce 
litościwego serca. Ona też po folwarkach w dobrach dzikowskich urządziła ochronki i spro-
wadziła do nich zakonnice służebniczki, które mają za obowiązek opiekować się dziećmi, 
gdy ich matki zajęte są pracą poza domem.

Najlepsze również wspomnienia wśród ludności tutejszej pozostawił po sobie hr. Stani-
sław Tarnowski, brat Jana i Juliusza, poległego w roku 1863. Mieszkał on wprawdzie stale 
w Krakowie, gdzie był profesorem uniwersytetu i prezesem Akademii Umiejętności, często 
jednak przyjeżdżał do rodzinnego Dzikowa i spędzał tu wolne chwile. Chętnie przychodził 
ludziom z pomocą, nikomu nie odmówił wsparcia, ktokolwiek o nie prosił. Wszelkie do-
brodziejstwa jednak świadczył ludziom w cichości, prawdziwie w myśl Pisma Świętego: 
„Niech nie wie lewica, co daje prawica”. Nieraz jako wójt potwierdziłem przekazy pocztowe 
tym, którzy od niego wsparcie otrzymywali.

Zwłaszcza pamiętał zawsze o włościance tutejszej Marii Grębowcowej, która była jego 
piastunką w latach niemowlęcych. Zapewnił jej spokojne utrzymanie do końca życia, od-
wiedzał w czasie przyjazdu do Dzikowa, wspierał całą jej rodzinę. Byłem raz świadkiem, 
jak żegnał się z nią przed jednym z wyjazdów do Krakowa. Grębowcowa była już wtedy 
ociemniałą staruszką, płakała ze wzruszenia, usłyszawszy głos hr. Stanisława wchodzącego 
do jej izby. Wypytywał ją o zdrowie, zapowiadał zaspokojenie wszelkich potrzeb, mianował 
ją matką, a na pożegnanie w rękę pocałował.

Umarł w roku 1916. Życie jego było nacechowane głęboką pobożnością, wsławione 
pracą naukową.

Następcy tych hrabiów wstępowali w ich ślady i starali się w dalszym ciągu utrzymywać 
dobre stosunki z ludnością włościańską. O dobrych ich czynach wspominam w odpowied-
nich miejscach Pamiętników.

Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych
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* * *
Co do oświaty to, jak zapamiętałem, w Dzikowie ze starszych ludzi jeden był tylko umiejący 
czytać i pisać. Nazywał się Franciszek Słomka, mieszkał w przysiołku Podłęże. On tylko 
potrafił przeczytać pismo, jeżeli je kto z urzędu lub ze świata otrzymał, co zresztą rzadko się 
wtedy trafiało. Do niego też nieśli ludzie wszelkie pisma i to nie tylko z Dzikowa, ale z całej 
okolicy; dawał rady we wszystkich sprawach z urzędami, znaczył też wówczas więcej niż 
obecnie adwokat, sędzia czy inny urzędnik z wyższymi szkołami.

On też pierwszy w Dzikowie miewał kalendarze, ale kupował je głównie dlatego, że były 
w nich przepowiednie pogody na cały rok, bo według tych przepowiedni gospodarował. 
Opowiadali o nim, że raz, wybierając się w dalszą drogę, namyślał się, jak się ubrać, a że 
kalendarz przepowiadał pogodę, więc ubrał się w nowy żółty kożuch. Tymczasem wypadła 
właśnie niepogoda i powrócił do domu zupełnie spłukany, za co pomścił się na kalendarzu, 
bo wyrzucił go z domu na deszcz.

Ale to wcale nie dziwne, że on wtedy trzymał się tych przepowiedni, bo i dzisiaj jeszcze 
przeważnie kupują kalendarze nie dlatego, że są w nich różne i pouczające i pożyteczne 
opisy, ale że są przepowiednie pogody, które nie mają żadnej wartości.

Zresztą w żadnym domu chłopskim wówczas nie znalazłby książki czy gazety, a nawet 
książeczki do nabożeństwa, chowali tylko różne druki, jak wezwania z urzędu i dokumenty, 
jak testamenty, dekrety dziedzictwa, arkusze gruntowe, książeczki podatkowe, a ponieważ 
nie umieli rozróżnić kawałków ważnych od nieważnych, więc zarówno potrzebne doku-
menty, jak i świstki bezwartościowe, które dziś porzuca się po pierwszym przeczytaniu, 
przechowywali jednakowo, z największą starannością przez długie lata. Wszystko to, ra-
zem zwinięte i okręcone w jakąś szmatę, chowali w skrzyniach zamkniętych na dnie pod 
ubraniami lub w jakichś kryjówkach, bo bali się zawsze, że może im każą kiedy coś płacić 
lub robić jakąś powinność, a oni dla swojej obrony nie będą się mieli czym wykazać. Jeżeli 
zaś komu obcemu przyszło papier jakiś pokazać, to czynili to bardzo ostrożnie, patrzyli mu 
na ręce, żeby czego nie schował i uważali, żeby sami czego nie uronili.

W niektórych wsiach, zwłaszcza nadwiślańskich, gdzie chłopi więcej byli chętni do oświa-
ty, były szkoły zimowe, w których dzieci uczyły się przez zimę zwyczajnie od św. Michała do 
św. Wojciecha. Uczyli w nich najczęściej chłopi, którzy posiadali sztukę czytania i pisania. 
Godzeni byli przez ludność wsiową, otrzymując po kilkadziesiąt reńskich za zimę i wikt 
z każdego domu po kolei. Niektórzy z nich chodzili za tym zarobkiem, gdy zima nastawała.

W Dzikowie – jak już wspomniałem – rozpoczęła pierwszą naukę Pawłowska z poręki 
hrabiny Tarnowskiej i od tej chwili dopiero ruszyła się oświata w Dzikowie.

* * *
W Tarnobrzegu w owym czasie była szkółka o jednym nauczycielu. Mieściła się przy ulicy 
Browarnej w domu wynajętym. W domu tym po jednej stronie znajdowała się sala szkolna, po 
drugiej mieszkał nauczyciel. Uczył tam za mojej pamięci Karasiński, Fabri, a w końcu Szewczyk.
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W roku 1864 stanęła w Tarnobrzegu szkoła publiczna w tym miejscu, gdzie jest obecnie, 
a plac pod nią i ogród podarował śp. hr. Jan Tarnowski; chodziły do niej dzieci z Dzikowa 
i dosyć z Miechocina. W nowym budynku pierwszy uczył Gorylewicz, a prowadził jeszcze 
naukę sam jeden, nie mając nikogo do pomocy. Czy brał on jaką pensję rządową, tego nie 
wiem, pamiętam tylko dobrze, że w Dzikowie zbierało się składkę na nauczyciela, z numeru 
po 2 złr na rok, a to po 50 centów kwartalnie. Byłem wtedy wójtem, jak jeszcze Gorylewicz 
uczył, otóż prawie co drugi dzień zachodził do mnie zawsze z tymi słowy: „Wójcie, może-
ście co zebrali dla mnie, bo nie mam na chleb”, więc co było dawałem i za każdym razem 
rachowałem się z nim, żeby rachunki były w porządku.

W roku 1875 nastał śp. Michalik; on już był dyrektorem i nauczycieli było więcej, szkoła 
za niego zaczęła się prędko podnosić, klas przybywało coraz więcej.

Posyłanie uczniów na dalszą naukę do szkół średnich, do gimnazjów i seminariów 
nauczycielskich, rozpoczęło się dopiero wtedy, gdy za śp. Michalika nastała czteroklaso-
wa szkoła w Tarnobrzegu i pierwsi uczniowie z niej wyszli. Z samego Dzikowa wyszło 
wtedy w krótkim czasie kilku uczniów i dalsze nauki kończyli w Rzeszowie lub Krakowie. 
A pierwszym tym uczniom nie tylko z Dzikowa, ale i z okolicy ułatwiał bardzo kształce-
nie, wspierając ich materialnie, hr. Stanisław Tarnowski, profesor uniwersytetu i prezes 
Akademii Umiejętności w Krakowie, który i później zawsze nie przestawał opiekować się 
uczącą się młodzieżą z naszych okolic.

Obecnie, tj. w roku 1928, znajduje się w Tarnobrzegu cały szereg szkół. Toteż w niedzie-
le, w czasie wspólnych nabożeństw szkolnych, kościół oo. Dominikanów wypełniony jest 
przeważnie młodzieżą szkolną.

* * *
Co do życia politycznego, to przez długi czas po nastaniu konstytucji nie było znaku takiego 
życia. Wszelkie wybory: do sejmu czy parlamentu bardzo mało chłopów interesowały, mało 
kto o tym mówił i chciał coś wiedzieć. A gdy to czasem o tym coś wspomniał, to drudzy 
zaraz odpowiadali: „Co mnie to obchodzi, kto posłem ostanie, niech ta obiorą, kogo chcą; 
tam chłop niezdatny, bo nie ma nauki, a pan będzie trzymał z panami i dla chłopów nic 
tam nie zrobi, więc najlepiej nie zaprzątać sobie tym głowy, bo to nic dobrego”.

Na prawybory w gminie przychodziło zwyczajnie kilku, a najwięcej kilkunastu upraw-
nionych do głosowania i ci bez żadnego ożywienia dokonywali wyboru, a kiedy znowu 
miał się odbyć wybór posła, to wyborcy zeszli się w starostwie może w połowie, niejeden 
zaś powiedział sobie: „Będę tu szedł i czas tracił, najlepiej siedzieć w domu spokojnie”; 
żona mu to przychwaliła i wyborca przesiedział wybory w domu. Ci zaś, co ściągnęli do 
miasta, oddawali głosy na tego, kto był ze starostwa w dniu wyborów wysunięty, i poseł był 
wybrany, a potem we wsi bardzo mało było nawet na tyle ciekawych, żeby się dowiedzieć, 
kto został posłem, i gdy się kogoś przyszło zapytać: „Kto u was posłem?”, to nie wiedział 
i cały okres zeszedł i nie dowiadywał się.

Pamiętniki włościanina. Od pańszczyzny do dni dzisiejszych
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Na wsi nie znane były zgromadzenia polityczne, jakie obecnie często odbywają się, je-
dynie w dniu wyborów w powiecie bywały krótkie narady, na których chłopi dowiadywali 
się, na kogo głosować będą. Poseł nie urządzał nigdy zgromadzeń sprawozdawczych i nikt 
od niego sprawozdania nie żądał.

Słowem, poza zebraniami gromadzkimi i prócz zabaw, wesel i chrzcin nie było we wsi, jak 
i w mieście żadnego innego życia zbiorowego, nie było żadnych towarzystw i stowarzyszeń.

Pierwsza walka wyborcza powstała w roku 1877 przy wyborach uzupełniających do 
Rady Państwa w Wiedniu. Ale i wówczas było jeszcze tak, że wyborcy zjeżdżając się, nie 
wiedzieli jeszcze, na kogo będą głosowali, tylko na mieście tyle było słychać, żeby wybrać 
chłopa; nie było jednak zgody, którego chłopa, i co kilkunastu wyborców miało swojego 
kandydata. W końcu najgłośniej był wymieniany Walenty Bęc, gospodarz z Ostrówka, 
i chłopi się wzajemnie nawoływali, żeby tylko na niego głosować i głosów nie rozrywać, 
bo inaczej chłop nie będzie wybrany.

Gdy przyszło do głosowania w starostwie, chłopi jak mur stanęli za Bęcem i on w Tarno-
brzegu dostał najwięcej głosów, ale w innych powiatach: w mieleckim i ropczyckim, stano-
wiących jeden okrąg wyborczy, nie otrzymał nic. Ponieważ jednak głosy były rozstrzelone 
na kilku kandydatów i należało się spodziewać wyboru ściślejszego, więc chłopi czekali na 
ogłoszenie wyniku głosowania i żaden nie ruszył się z miejsca, a gdy wieczór zapadł, posia-
dali i pokładli się na korytarzach, tak że całe korytarze zajęli i czekali cierpliwie. Gotowi byli 
noc czekać, a wtem ukazał się starosta i zawołał: „Panowie wyborcy, proszę do głosowania! 
Odbędzie się wybór ściślejszy między Bęcem a Zdankiewiczem, starostą mieleckim”.

Teraz znowu chłopi ławą głosowali na Bęca, a panowie i duchowieństwo, którzy na 
wynik po kancelariach czekali, na Zdankiewicza, a następnie wszyscy rozeszli się i dopiero 
z gazet stało się wiadomym, że posłem został Bęc.

Jak się później dowiedziałem, zdobył większość głosów w ten sposób: gdy po pierwszym 
głosowaniu poszły telegramy z Tarnobrzega, że dostał najwięcej głosów, chłopi w Ropczycach 
porzucili pierwszych kandydatów, a krzyczeli: „Bęc, Bęc!”, tłumacząc sobie, że musi to być 
mądry chłop, skoro w swoim powiecie tyle miał głosów, i wszyscy na Bęca głosowali, więc 
przyszedł znaczną większością. Był posłem do końca okresu, a ponieważ był nieustępliwy, 
więc przy następnych wyborach była przeciw niemu ostra walka i upadł.

Znałem go bardzo dobrze, bo zasiadałem z nim w Radzie Powiatowej i prócz tego często 
się w nim stykałem. Jako gospodarz był pracowity i oszczędny, ale gdzie nie było musu, 
centa nie wydał, toteż jak pogorzał, spaliła się mu nawet gotówka, a nie miał nic asekuro-
wane. Sprawie chłopskiej oddany był bardzo i śmiało przy tym wypowiadał to, co myślał.

Ale nie otrząsnął się z tego, co pokutowało w chłopach starej daty, mianowicie: przeciw-
ny był zawsze wydatkom, choćby wypadały na korzyść ludu, np. na lepsze szkoły, i choćby 
wszyscy powiedzieli, że coś jest potrzebne, a jemu się to nie zdawało, to nie odstąpił od 
swego zdania i na drugich chłopów się gniewał, że z nim razem nie idą i nie głosują. Nie 
dał sobie wytłumaczyć, że jeżeli się na coś podatku nie uchwali, to nic się nie da zrobić 
i wszystko zostanie po dawnemu – będzie dawne zacofane i bieda.
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Trzymał przy tym bardzo stronę rządu austriackiego, mówiąc, że „tylko w rządzie widzi 
cokolwiek sprawiedliwości, a panowie nasi chcą wszędzie chłopa utrącić i dlatego – jak 
powiadał – na nic nie chciałem się z nimi zgodzić, a chociaż mój głos między wszystkimi 
nic nie znaczył, to go im nie dałem, bo moje sumienie na to nie pozwalało”.

Z czasem i pod tym względem się zmieniło, bo już każdy mniej więcej przeglądał na oczy, 
że rząd wiedeński niczego z łaski nie dawał i trzeba było wszystko z trudnością zdobywać. 
Dlatego posłowie polscy w Wiedniu łączyli się razem w jedno Koło, żeby mieć wobec rządu 
i w państwie większą siłę i prędzej coś wskórać.

Jak się w późniejszym czasie odbywały wybory, jakie było zainteresowanie nimi i na-
prężenie wśród ludności, tak między młodymi, jak starymi, a nawet między kobietami, 
to zbytecznym jest spisywać, bo każdy na to patrzył. Dla przykładu wspomnę tylko, że 
w Dzikowie już w pierwszych wyborach do parlamentu, odbywających się w roku 1907 
na podstawie powszechnego prawa głosowania (kiedy z tutejszego okręgu zostali posłami 
Krempa i Wiącek), przy pierwszym głosowaniu brakowało tylko dwóch z uprawnionych 
do głosowania i obecnych w gminie, a gdy pierwsze głosowanie nie dało wyniku i nastąpiło 
drugie ponowne, to i ci dwaj się stawili tak, że nikogo nie brakło.

* * *
Co do uświadomienia narodowego dawniej, jak zapamiętałem, chłopi nazywali się tylko 
Mazurami, a mowę swoją – mazurską, żyli tylko sami dla siebie, stanowiąc zupełnie od-
rębną masę, obojętną zupełnie na sprawy narodowe. Ja np. dopiero wtedy, jak zacząłem 
czytać książki i gazety, poczułem się Polakiem i uważam, że inni włościanie w ten mniej 
więcej sam sposób dochodzili do poznania swej narodowości.

Z przeszłych wydarzeń i wypadków znali tylko te, które sami przeżyli i zapamiętali albo 
o których słyszeli od starszych. Opowiadali najwięcej o pańszczyźnie i strasznie ją malo-
wali, szczególniej polowych i ekonomów, i w ogóle oficjalistów dworskich, co rozpalało 
i podtrzymywało ciągle nienawiść do dworów i „panów”.

Słyszałem też, jak dziadkowie i inni starsi mówili o Polsce, o królach polskich i rządach, 
jakie były, że Polska przez brak zgody i jedności między panami została rozerwana na 
trzy części i że ta część, w której mieszkamy, z rozebranej Polski pochodzi i dostała się pod 
panowanie austriackie. Pamiętali oni rozbiór Polski albo słyszeli o tym od swoich ojców.

Z wojen polskich starsi opowiadali najwięcej o tzw. wojnie sandomierskiej z roku 1809, 
a nazywali ją sandomierską, bo walka była o Sandomierz i pod Sandomierzem. Mówili, że 
to była wojna o Polskę, że się biło wojsko polskie z austriackim.

Wojsko austriackie szło wtedy pod Sandomierz różnym drogami, także i przez Dzików, 
a najwięcej wycierpieli wójci, bo wojsko żądało „forszpanów”, a gdy wójt nie mógł wszystkie-
go prędko znaleźć i dostawić, to go zbili i ledwie żywego puścili. Kiedy zaś było zdobywanie 
Sandomierza, to od huku strzałów w Dzikowie ziemia drżała i okna w domach dzwoniły, 
a Sandomierz stał jakby w ogniu. Ludzie uciekali z domów i kryli się po krzakach nad Wisłą.
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A już ja zapamiętałem, że znajdowała się u nas kula armatnia, o której starsi mówili, że 
była znaleziona po tej wojnie na polach dzikowskich. Była wielkości głowy cielęcej, z jed-
nego końca grubsza, w drugim cieńsza, a w domu taki był z niej użytek, że ją rozpalali na 
ogniu i używali przy polewaniu bielizny.

Zaraz po tej wojnie nastąpił rozdział Galicji od późniejszego Królestwa Polskiego, przed-
tem bowiem obie strony były razem połączone, a pod Dzikowem przy tzw. Skalnej Górze 
był przewóz przez Wisłę. Dziadkowie moi i inni, którzy pamiętali, jak Galicja z Królestwem 
stanowiła jedną całość, nieraz na ten rozdział narzekali, mówili, że im się zdaje, jakby się 
świat skrócił i jakby stanął wielki mur, który jedną stronę od drugiej odgraniczył. Opowia-
dali, że wprzódy czy z tej, czy z tamtej strony Wisły każdy był jednakowo wolny, złapał byle 
koryto i mógł przeprawić się przez Wisłę.

Jeździli też dawniej z jednej strony na drugą swobodnie na odpusty, jarmarki i za innymi 
sprawami, łączyli się w związki małżeńskie i wzajemnie się pobierali, jakby jedna wielka 
familia, a później to wszystko ustało i doszło do tego, że rozerwane były wszelkie związki 
rodzinne jednej strony z drugą, i nawet bliżsi krewni nie znali się, choć ich dzieliła tylko 
Wisła. Bo granicy tej bez przepustki, czyli „paszportu” nogą nie wolno było przestąpić 
i przepuszczali za Wisłę tylko przez dalekie komory z różnymi trudnościami. Więc też 
narzekali na wszystko, szczególniej we wsiach nadgranicznych nadwiślańskich, i byli za 
tym, żeby jedną stronę z drugą na powrót połączyć.

Uświadomienie narodowe szło jednak powoli i do ostatnich czasów dość jeszcze zna-
lazło się takich, co gdy im wspomnieć było o Polsce, to się złościli i klęli, mówiąc, że tylko 
panowie mogą chcieć Polski, żeby na nich ludzie robili jak za pańszczyzny, i takim trudno 
było wytłumaczyć, że czasy pańszczyzny już minęły i powrócić nie mogą. Nie chcieli słyszeć 
o Polsce, bojąc się, że panowie znowu obejmą rządy i przywrócą pańszczyznę.

Ale liczba tych malała, a natomiast rósł zastęp ludzi światłych, którzy twardo stali przy 
swojej narodowości i gotowi byli do wszelkiej jej obrony i rozumieli to, że byłoby lepiej, 
gdyby wszystkie zabory były połączone i naród sam się gospodarował i miał przestronniej.

Komentarze autora 

[...] Do rozdziału VIII

Dawniejsze urządzenia gminne i władz miejscowych w b. Galicji. Urządzenia wojsko-
we w b. Galicji. Oświata pozaszkolna w Dzikowie. Uroczystości narodowe w powiecie 
tarnobrzeskim. Rok 1809 pod Sandomierzem.

Władza administracyjna i sądownicza po wsiach i miasteczkach w b. zaborze austriackim 
należała początkowo do dworów. Właściciel dworu posiadał władzę tę w obrębie swego 
obszaru, stanowiącego odrębne ciało administracyjne pod nazwą dominium, i mógł spra-
wować ją sam albo też obowiązany był przyjąć do pełnienia czynności administracyjnych 

Jan Słomka



229

i części sądowych urzędnika, zwanego mandatariuszem dominialnym, do prowadzenia 
zaś ważniejszych spraw sądowych zastępcę, zwanego justycjariuszem. Urzędnicy ci byli 
egzaminowali i zaprzysięgani w cyrkule, względnie w sądzie apelacyjnym, odpowiedzial-
ność zaś za urzędowanie i płace ich, ciążyły w zupełności na dominiach. Mogli oni być 
także równocześnie oficjalistami gospodarczymi. Osady podlegające władzy dominialnej 
posiadały starszyznę miejscową, z łona swego wybraną, którą stanowił wójt i przysiężni 
(Patent ces. z 13 kwietnia 1784).

Urządzenia powyższe zostały uchylone dopiero w r. 1855 i 1856 po ustanowieniu sądów 
powiatowych, będących administracyjnymi i sądowymi władzami pierwszej instancji i po 
ogłoszeniu „Tymczasowych postanowień o urządzeniu gmin (gromad)”.

Tymczasowe urządzenia gminne pozostały w swej mocy, z bardzo małymi zmianami, aż 
do wejścia w życie ustawy gminnej z 12 sierpnia 1866 r. Według tej ustawy gminy wiejskie, 
istniejące w czasie wydania patentu z dnia 13 kwietnia 1784 r., na który powołują się tym-
czasowe postanowienia z r. 1856, pozostały nadal odrębnymi ciałami administracyjnymi. 
Obok gmin drugi równorzędny obszar administracyjny stanowiły obszary dworskie, które 
w r. 1856 wydzieliły się ze związku gminnego i które zastała ustawa z 12 sierpnia 1866 r. 
(Tad. Pilat, Pogląd historyczny na urządzenia gminne w Galicji, „Wiadomości statystyczne 
o stosunkach krajowych”, rocznik IV, Lwów 1878).

* * *
W XVII wieku przeprowadzono w Austrii doniosłe urządzenia wojskowe, które zaczęły 
obowiązywać od razu w Galicji, gdy dostała się pod panowanie austriackie. Przeprowa-
dzono system przymusowego rekrutowania. Kto miał być do wojska oddany, rozstrzygała 
o tym zwierzchność gruntowa według własnego uznania, a od r. 1848 losowanie pomiędzy 
wszystkimi obowiązanymi w zasadzie do tej służby. Zrazu służba wojskowa była dożywotnią, 
dopiero w r. 1802 postanowiono, że obowiązek ten jest czasowym i wynosi w piechocie lat 
10, w konnicy 12, w artylerii 14. W ostatnich dziesiątkach lat urządzenia powyższe uległy 
przeważnie gruntownej zmianie. (O. Balzer, Historia ustroju Austrii w zarysie, Lwów 1899).

* * *
Pierwsza czytelnia, a właściwie wypożyczalnia książek Tow. Oświaty Ludowej, otwarta 
w Dzikowie 19 styczna 1889 r., powstała za staraniem dra A. Surowieckiego. Mieściła się 
w szkole, prowadzona byłą przez dyr. Michalika i budziła żywy ruch oświatowy. W r. 1901 
powstało w Tarnobrzegu Koło Włościańskie Tow. Szkoły Ludowej, założone staraniem 
Wojciecha Wiącka. Zasobna biblioteka tego koła mieściła się w Czytelni Włościańskiej 
w Dzikowie, założonej w r. 1903, i korzystała z niej ludność tutejsza. Z czasem jednak dzia-
łalność obu tych instytucji osłabła i dopiero w r. 1911 założona została w Tarnobrzegu za 
staraniem dyr. Stanisława Sobińskiego dobrze zorganizowana wypożyczalnia TSL, z której 
w znacznej mierze korzystają też mieszkańcy Dzikowa.
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Na uwagę zasługują czasopisma wydawane w Tarnobrzegu. W latach 1901 i 1902 wy-
chodził tu dwutygodnik „Głos Ziemi Sandomierskiej”, założony przez Wojciecha Wiącka, 
przeznaczony dla ludu. W latach 1908 i 1909 wydawany był miesięcznik powiatowy „Po-
wiatowy Dziennik Urzędowy”, założony przez starostę Eugeniusza Swobodę, pomieszcza-
jący obok okólników władz powiatowych także artykuły z przeszłości powiatu i inne. Po 
wskrzeszeniu państwa polskiego wychodził pod redakcją dra Leonarda Madeja w roku 
1921 i 1922 dwutygodnik „Obywatel”, a w roku 1923 i 1924 „Głos Ziemi Tarnobrzeskiej”, oba 
poświęcone sprawom oświatowym, społecznym i gospodarczym. W roku 1927 wychodził 
tygodnik „Wieści Nadwiślańskie”, wydawany przez Wojciecha Wiącka.

* * *
Pierwszą z uroczystości narodowych, które przyczyniały się do budzenia uczuć patriotycz-
nych i uświadomienia narodowego wśród ludu w Tarnobrzeskim, były „Wianki”, urzą-
dzone w roku 1888 na Wiśle pod Tarnobrzegiem przez komitet z miejscowej inteligencji. 
W latach 1895-1897 odbywały się w Machowie pod gołym niebem przedstawienia bitwy 
racławickiej, urządzane przez tamtejszych włościan, według pomysłu i pod kierownictwem 
Wojciecha Wiącka.

W latach 1900-1902 były święcone uroczyście w Radomyślu nad Sanem rocznice po-
wstania styczniowego, urządzane przez tamtejszą młodzież, skupiająca się w towarzystwie 
„Klub Kawalerów”. W r. 1909 odbyła się we Wrzawach wielka uroczystość z powodu setnej 
rocznicy stoczonej tam bitwy. W r. 1910 w wielu miejscowościach w powiecie święcono 
uroczyście pięćsetną rocznicę bitwy grunwaldzkiej, w niektórych parafiach stanęły wów-
czas krzyże pamiątkowe, a w Chmielowie usypano kopiec grunwaldzki. Prócz tych wielkich 
uroczystości odbywały się mniejsze i upowszechniały się coraz więcej.

* * *
Wojna w r. 1809 między Austrią a cesarzem Francuzów Napoleonem, wspieranym wówczas 
przez armię polską Księstwa Warszawskiego, zaznaczyła się silnie w okolicach Sandomierza. 
Ze starć orężnych, jakie wówczas zaszły między wojskiem polskim a austriackim, bitwy 
pod Sandomierzem należą do najważniejszych.

Najpierw wojsko polskie pod gen. Sokolnickim zdobyło Sandomierz szturmem 18 maja 
1809 r. i odebrało go Austriakom, dzierżącym wówczas prócz Galicji także ziemie między 
Pilicą a Bugiem. Zaraz jednak Austriacy rozpoczęli działania celem odzyskania na powrót 
tej twierdzy, stanowiącej ważną pozycję, niejako klucz do reszty kraju. Stoczono tu wtedy 
bitwę pod Wrzawami (gdzie dziś wznosi się pomnik ku czci poległych), po której armia 
polska wycofała się za San, a nieprzyjaciel rozpoczął bombardowanie Sandomierza ze 
wszystkich stron. Załoga polska odpierała wszystkie ataki walecznie, musiała jednak ulec 
przeważającej sile i 18 czerwca kapitulowała, uzyskawszy zaszczytne warunki, mianowicie: 
prawo opuszczenia twierdzy z bronią i sztandarami.

Jan Słomka
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Sandomierz więc, zdobyty sławnym szturmem przez wojsko polskie 18 maja, po miesią-
cu został znowu opanowany przez Austriaków, którzy jednak jeszcze tegoż roku oddali go 
Księstwu Warszawskiemu, gdy po przegranej ostatecznie wojnie, na mocy pokoju, musieli 
ostatecznie ustąpić zza Wisły i Sanu.

[...]

Rozdział XI

Wybuch wojny światowej. Pochód wojsk austriackich na Lublin. Bitwy, cofanie się 
Austriaków, wkroczenie Rosjan do Tarnobrzega. Powrót Austriaków i zachowanie 
się ich. Wielkie zniszczenie po trzech miesiącach wojny. Z mego pobytu w Wiedniu: 
podróż, wspomnienia i spostrzeżenia z Wiednia, powrót do domu. Tarnobrzeg i okolice 
po roku wojny. Ratowanie ludności dotkniętej klęskami wojennymi. Dalsze wypadki 
wojenne i sprawy polskie. Upadek Rosji, pogrom państw centralnych i powstanie 
niepodległej Polski.

Na wojnę zanosiło się już dobrze w roku 1909 na wiosnę, a jeszcze bardziej w 1912/13 
z powodu spraw bałkańskich, ale wtedy mocarstwa pogodziły się między sobą, a do wojny 
większej nie przyszło.

Z powodu ciągłych wieści i zapowiedzi wojennych ludność oswoiła się z nimi i przestała 
się nimi trwożyć, więc nawet po zamordowaniu następcy tronu austriackiego i jego żony, 
w czerwcu 1914 roku przyjmowali głosy o wojnie dość obojętnie i spodziewali się, że i tym 
razem do wojny światowej nie przyjdzie.

Tymczasem wybuch wojny szybko się zbliżał. Austria przesłała Serbii ultimatum, na-
stępnie wypowiedzenie wojny, po czym wojna zataczała coraz szersze kręgi.

Dnia 1 sierpnia 1914 roku ogłoszona została u nas ogólna mobilizacja, każdy wojskowy, 
urlopnik czy rezerwista, do 42 roku życia miał zgłosić się w przeciągu 24 godzin w swoim 
regimencie. Starostwo tarnobrzeskie zaraz w nocy wysłało ogłoszenie o tym do wszystkich 
gmin w powiecie przez umyślnych wysłańców. Ja również jako wójt musiałem zawiado-
mić wszystkich wojskowych w Dzikowie, ażeby natychmiast wychodzili do miejsca swego 
przeznaczenia, przeważnie do Rzeszowa. Na drugi dzień około południa już żadnego po-
wołanego w gminie nie było, wyruszyli wszyscy do swych punktów zbornych.

Oprócz powołanych przez władze austriackie gromadzili się równocześnie małoletni 
ochotnicy od 14 do 20 lat i wychodzili do Legionów, przeważnie w skrytości przed rodzi-
cami. Nazajutrz słyszało się tylko w różnych miejscach wsi powszechny płacz i lament. 
Matki opowiadały, że synowie ich w nocy po cichu jako ochotnicy poszli do Legionów, ale 
wkrótce dały się pocieszyć tym, że legioniści pomogą Austrii, pobiją Moskala i w ten sposób 
będzie odbudowana Polska, Ojczyzna nasza.

Jak wyrachowałem, to z Dzikowa wyszło 15 ochotników do Legionów, w tym dwóch 
moich wnuków, z Tarnobrzega 16, z innych wsi i miasteczek w powiecie wyszło 120, z tego 
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z samego Radomyśla nad Sanem było 36. Wśród ochotników najwięcej było młodzieży 
rzemieślniczej i szkolnej.

Duch i poświęcenie w narodzie było nadzwyczaj wielkie, szczere i chętne, na wspomnie-
nie, że Polska będzie przywróconą, gotów był każdy dać wielką ofiarę z mienia i życia.

Dnia 5 sierpnia 1914 roku Austria wypowiedziała wojnę Rosji, a już 9-13 sierpnia roz-
poczęły się walki między wojskami austriackimi za Sanem w powiecie tarnobrzeskim. 
Do pierwszej potyczki przyszło tam we wsi Chwałowicach, gdzie znajdował się niewielki 
oddział austriacki, złożony z żołnierzy pospolitego ruszenia, żandarmów i strażników 
skarbowych, na których napadli Kozacy. O wyniku tej pierwszej potyczki były podawane 
ustnie i w gazetach najsprzeczniejsze wiadomości, zwłaszcza o stratach wśród Kozaków, 
których miało zginąć trzydziestu z górą, a kilkunastu dostało się do niewoli. W każdym 
razie Kozacy cofnęli się wtedy, ale ustępując, podpalili wieś, tak że w Tarnobrzegu widoczny 
był pożar, tj. wielki słup dymu.

Tegoż dnia przywieziono do Tarnobrzega koleją pierwszego rannego. Na stacji zgro-
madził się spory zastęp publiczności. Rannego przywieziono z wszelkimi ostrożnościami 
i wygodami do szpitala. Publiczność okazywała mu wielkie współczucie.

Dnia 13 sierpnia zajęli Austriacy lewy brzeg Wisły, tj. po stronie Królestwa Polskiego. 
Brzeg ten opanowały oddziały pospolitego ruszenia złożone z Polaków. Przeprawiły się 
one przez Wisłę na promach w odstępach mniej więcej milowych. Przeprawa odbywała 
się bez walki, gdyż Rosjanie ze straży granicznej, tj. objeszczycy, zaraz po wybuchu wojny 
opuścili te strony. Tylko pod Tarnobrzegiem, nim oddział zaczął się przeprawiać, otwarto 
na krótko ogień karabinowy, przypuszczano bowiem, że na drugim brzegu znajdują się 
jeszcze Moskale. Pierwsze te strzały wywołały wielkie wrażenie i przestrach zwłaszcza 
wśród ludności po tamtej stronie Wisły.

Objeszczycy, opuszczając swoje kasarnie w tych stronach, zapowiadali, że niedługo po 
pobiciu Austrii na swoje miejsca powrócą, żeby zaś ludność tym silniej była o tym przeko-
naną, pozostawiali w kasarniach wszystkie swoje zasoby, jak: sprzęty, ubrania, bieliznę, 
siodła – siano i owies zlali naftą, żeby nie służyły za paszę dla koni austriackich. Wódkę 
wszędzie w składach monopolowych z kadzi i flaszek wylali, więc mówiono żartem, że 
Moskal tak wódkę lubi, że nie chciał się z drugim podzielić, wolał wylać.

Kasarnie objeszczyków zajęły austriackie oddziały pospolitego ruszenia pod komendą 
żandarmerii, liczące mniej więcej po 40 ludzi, mające za zadanie strzec brzegów Wisły, 
którą na galarach transportowano armaty i wojsko pod Kraśnik i Lublin.

Zachowanie się tych oddziałów i stosunek ich do ludności był dobry, nawet wzorowy.
[...]
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Józef Myjak

Józef Mączka
– poeta legionowego czynu

(w:) Józef Mączka, Wstań Polsko moja (wybór wierszy),  
wyd. PAIR MYJAKPRESS, Sandomierz 1997

Wstań Polsko moja!
uderz w czyn!
Idź znów przebojem w bój szalony!

Już płonie ląd podziemnych min -
Krwawą godzinę biły dzwony -
zerwane pęta – uderz w czyn!

Wersy te mogą służyć za charakterystykę postawy poetyckiej Józefa Mączki, uważanego za 
najwybitniejszego poetę legionowego. Należał on do pokolenia twórców, którym przyszło 
pisać wiersze w żołnierskich okopach. Owa grupa poetów związana była z Legionami Józefa 
Piłsudskiego – stąd też nazwa.

Poezja legionowych autorów miała charakter użytkowy, typowo wojskowy – służyła jako 
zachęta do walki zbrojnej. Tak zwana pieśń żołnierska jest jej najpopularniejszą formą.

W dziejach literatury – nie tylko zresztą naszej – nie była to pierwsza formacja pokole-
niowa poetów-żołnierzy. Pieśń rycerska, wojskowa towarzyszyła bowiem zawsze zrywom 
wolnościowym.

Grono poetów, do którego należy i Józef Mączka, wyróżnia traktowanie poezji nie jako celu 
samego w sobie, ale jako jednego ze środków w walce o wolność ojczyzny. Twórcy ci brali 
czynny udział w walce zbrojnej i często umierali w młodym wieku, przez co ich literackie 
talenty nie rozwinęły się w pełni, mimo iż – nawet w swej niedojrzałej postaci – mogły im 
dawać nadzieję na przyszłość prawdziwych wieszczów. Polska formacja „tragicznych pisa-
rzy” jest wyjątkowo liczna, począwszy od preromantyka Wincentego Reklewskiego, który 
zmarł podczas wyprawy Napoleona na Moskwę, a skończywszy na poetyckiej młodzieży 
poległej w Powstaniu Warszawskim.

Poeta przyszedł na świat w podsandomierskich Zaleszanach. W parafialnej Księdze uro-
dzin zachował się zapis, mówiący o tym, iż: 2 czerwca 1888 r. urodził się w Karczmiskach 
(przysiółek Zaleszan) Józef Mieczysław Mączka, syn Heleny Ambroziewicz i Franciszka. 
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Właśnie ojciec wywarł decydujący wpływ na postawę życiową syna. To on nauczył Józefa 
ofiarnego patriotyzmu – sam, jako trzynastoletni chłopak, uciekł z domu i przyłączył się 
do powstania styczniowego.

Mączkowie krótko przebywali w rodzinnej wsi. Po urodzeniu Józefa dość szybko prze-
nieśli się do Lubowierzy koło Oleszyc, gdzie Franciszek Mączka został dzierżawcą mająt-
ku ziemskiego. Poeta spędził tu dzieciństwo i pobierał pierwsze nauki. Dalszą edukację 
odbywał w V gimnazjum we Lwowie. Matka Józefa, gdy zmarł jej mąż, przeniosła się na 
nową dzierżawę w Widaczu, a chłopak udał się do Sanoka, z później do Rzeszowa, gdzie 
zamieszkał u swej siostry Emilii, która wyszła za mąż za profesora gimnazjalnego Włady-
sława Schneiberga. Ten szczegół w życiorysie przyszłego twórcy ma pewne znaczenie. To 
bowiem prawdopodobnie właśnie w niezwykle kulturalnym domu siostry i szwagra Józef 
zainteresował się na dobre poezją – jako odbiorca i autor.

Po ukończeniu gimnazjum, podjął studia na Politechnice Lwowskiej. W czasie waka-
cyjnych pobytów w Widaczu, zauroczony nadsańską okolicą, jej nastrojem, pisał głównie 
miłosne, liryczne w charakterze, jakże odmienne od późniejszych, wiersze. Już te juwenilia 
zapowiadają nietuzinkowego poetę – jak choćby ten utwór z 1911r.:

Babie lato

Płyną łany zżętych zbóż
Na ściernie dolin – na tła wzgórz
Na zapomniane drogi
Na mgłach budują biały prom
I ciągną ponad rzekę,
Aż gdzieś zza lasów siny złom,
Daleko... hen – daleko.

Niebawem nastroje poetyckie miały się zmienić – wydarzenia historyczne niosły woj-
nę. W 1914 r. młody poeta wstąpił do organizacji patriotycznej, do lwowskiego Związku 
Strzeleckiego, a po wybuchu I wojny światowej zgłosił się do II szwadronu jazdy Legio-
nów Polskich. Przecież nie mogło być inaczej. Od wczesnego dzieciństwa nawiedzany, za 
pośrednictwem ojca, wizją wolnej ojczyzny – w wybuchu wojny widział szanse na polskie 
odrodzenie.

W kilka tygodni później zostaje przydzielony wraz ze swoim plutonem do Komendy 
Legionów Polskich, gdzie stopniowo awansuje. Wtedy to, podczas krótkiego urlopu, udaje 
się na kilka godzin z wizytą do matki w Zaleszanach.

Następnie przyszło typowe życie frontowe wypełnione wojskową służbą. Zapisywał 
wtedy w podręcznym notesie sporo wierszy; pośpiesznie, na postojach, w okopach; utwo-
rów – odpowiedzi na potrzebę chwili, zapisów momentów, wierszy w każdym razie bardzo 
żarliwych, potęgujących nastrój patriotyczny i zachęcających do bojowego czynu. Takich 
wtedy oczekiwali młodzi legioniści, często jeszcze nastolatki.

Józef Myjak
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Przed szturmem

Przed nami płonie wieś... dymów galerie
rozwóczą się po polach. – Coraz w górze
pęka szrapnel – błysk gromu w piorunowej chmurze...
na wzgórzach raz wraz biją salwami baterie...
Kul orkany w piekielnym szumie i klangorze
wyją ku nam jak biesy urwane ze smyczy...
jęczą wichry – powietrze zżyma się i syczy,
jak smagane przez Persa kańczugami morze!

Na polach pusto – pola są teraz niczyje –
śmierć tam jeno szerokie skrzydła rozpostarła...
słońce zgasło na kwiatach – i zieleń umarła...
trawami kule błądzą i syczą jak żmije...

Czekamy... W tej piekielnej szturmów uwerturze
znamy wszystko: z bagnetem wyjść mamy na wzgórze!
Kukuły, we wrześniu 1915r.

W 1915 r. wyszło specjalne wydawnictwo „Święto legionów na Polesiu” gdzie poeta od-
nalazł się w druku. Ogłaszał też swoje wiersze w ówczesnej prasie, m.in. w rzeszowskiej. 
Na początku stycznia 1917 r. przeniesiony zostaje do II pułku ułanów Legionów Polskich. 
Przez następny rok dzielił będzie losy II Brygady Legionów, wchodzącej w skład Polskiego 
Korpusu Posiłkowego walczącego u boku państw centralnych. Już jako porucznik bierze 
udział w walkach bezpośrednio na linii frontu.

Wkrótce sytuacja polityczna i wojskowa Legionów ulega radykalnej zmianie. Nieko-
rzystny dla Polski traktat zawarty w Brześciu 9 II 1918 r. pomiędzy Niemcami a Ukrainą 
pozbawia nas sporego terytorium. Przez polskie społeczeństwo nazwany został czwartym 
rozbiorem. Niedawny sojusznik stał się teraz wrogiem. Niechęć Polaków skierowała się 
także w stronę Austrii.

Przeciwko haniebnemu traktatowi protestują także legioniści – II Brygada stacjonująca 
opodal Czerniowiec odmawia dalszej służby u boku wojsk państw centralnych i próbuje 
przebić się przez pozycje austriackie pod Rarańczą, by później połączyć się z polskimi for-
macjami na Ukrainie. Udaje się to tylko piechocie. Ułani zostają zatrzymani i internowani. 
15 II 1918 r. porucznik Józef Mączka zostaje osadzony przez Austriaków w Synowódzku 
pod Stryjem. Długo tam nie przebywa. W dwa tygodnie później przebiera się w mundur 
kolejarza i po pełnej niebezpieczeństw wędrówce, trwającą prawie miesiąc, przybywa 
wreszcie do II Brygady Legionów, która staje się zalążkiem II Korpusu Polskiego. Walczy 
jeszcze przez dwa miesiące aż do pamiętnej bitwy pod Kaniowem, gdzie znowu dostaje się 
do niewoli niemieckiej. Ponownie udaje mu się uciec i znów przebywa na Ukrainie, gdzie 

Józef Mączka – poeta legionowego czynu
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pracuje konspiracyjnie dla Polskiej Organizacji Wojskowej. Zbiera rozproszonych legioni-
stów, a następnie kieruje ich na Kubań, gdzie stacjonuje dywizja generała Lucjana Żeligow-
skiego. W końcu postanawia przedostać się tam sam. Niedługo potem zostaje wysłany do 
kraju z ważną misją wojskową. W drodze zaraża się cholerą, która panoszy się wówczas 
na Kaukazie. Choroba wygrywa i 2 lub 6 września trzydziestoletni Józef Mączka umiera 
w Paszkowej Stanicy pod Jekaterynodarem (obecnie Krasnodar). Tam też go pochowano 
– bez mała tysiąc kilometrów od rodzinnych stron.

Staraniem grona kolegów, szczególnie Śliwińskiego i Sieczkowskiego, prochy poety spro-
wadzono do Polski w 1933 r. i złożono we wspólnej mogile czterech legionistów II Brygady 
na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Powtórny pogrzeb – legendarnego 
wtedy legionisty i poety – przemienił się w wielką manifestację patriotyczną.

Utwory poetyckie Józefa Mączki w międzywojniu cieszyły się sporą popularnością. 
Szczególnie w kręgach kombatanckich. Uczyły się ich nawet dzieci w szkole. Pierwsze 
wydanie zbioru wierszy „Starym szlakiem” ukazało się jeszcze w 1917 r. Kolejne edycje 
tomiku twórcy pojawiły się w 1933, 1934 i 1938r. Mimo upływu lat popularność poety nie 
malała. Często cytowano jego strofy, szczególnie podczas patriotycznych manifestacji. Ro-
sła wciąż legenda wokół jego wojennych czynów. Zwłaszcza dla młodych legionistów był 
wzorem bohatera, żołnierza i poety, jak Sandor Petőfi dla Węgrów. Piotr Józef Hausvater, 
spokrewniony z rodziną Józefa Mączki, poświęcił mu nawet sztukę sceniczną „Poeta legio-
nów” ogłoszoną drukiem i grywaną na żołnierskich scenach.

Po II wojnie światowej właściwie zapomniano o najwybitniejszym poecie legionowym. 
Nie wydano po raz kolejny „Starego szlaku”. Wiersze Mączki ukazywały się sporadycznie. 
Poezja legionowa nie zyskała uznania ani w oczach większości krytyków współczesnych, 
ani też nie była potrzebna do celów propagandowych. Nastał inny czas – zapanowała nowa 
estetyka. Teksty Mączki, tak jak utwory pozostałych poetów tej grupy (Rajmund Belger, Jan 
Staszewski i inni) były tradycyjne w formie, jeszcze ubiegłowiecznej proweniencji, mało 
nowatorskie. A przecież wtedy rodziły się w Polsce ciekawe, nowe zjawiska poetyckie i nimi 
to zajmowali się literaturoznawcy.

Józef Mączka był nie tylko niewątpliwie utalentowany. Był też nietuzinkową osobowo-
ścią, która nie wahała się zrezygnować na czas wojny z bycia tylko poetą.

Jak potoczyłyby się dalsze losy legionowego poety, gdyby nie dopadła go straszliwa cho-
roba. Może wstąpiłby na wyższe stopnie Parnasu, może zostałby działaczem, politykiem...

W rodzinnych Zaleszanach pamiętają jednak o swym wybitnym ziomku. W 1997 r. miej-
scowa Szkoła Podstawowa rozpoczęła proces dydaktyczno-wychowawczy, którego finałem 
będzie uroczystość nadania tej placówce oświatowej imienia Józefa Mączki399.

Józef MyjakSandomierz, 1997 r. ??????

399 Imieniem Józefa Mączki nazwano w roku 1998 szkołę w Zaleszanach. Ufundowano wówczas także głaz z tablicą pamiąt-
kową na dziedzińcu szkoły oraz tablicę wewnątrz budynku Napis na tablicy przed szkołą głosi: Najwybitniejszemu poecie 
legionowemu por. Józefowi Mączce ur. w 1888 r. w Zaleszanach w 80. rocznicę śmierci i 80. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę – społeczeństwo Zaleszan.
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Józef Mączka

Wiersze
(w:) Józef Mączka, Wstań Polsko moja (wybór wierszy), 

wyd. PAIR MYJAKPRESS, Sandomierz 1997

Wizje

Schodzisz Ty ku mnie z tęczowego tronu,
który na gwiazdy odnieśli anieli –
schodzisz Ty ku mnie w błękitach i w bieli,
pośród niemego dusz czystych pokłonu –
i szepczącemu na klęczkach pacierze
przynosisz szczytne łez i krwi przymierze...

Schodzisz Ty ku mnie w purpurze i złocie
i w surm wojennych gromowym zawyciu...
za Tobą znaków chorągwianych krocie –
przed Tobą w szczęku trąb i w harmat biciu
jak tronu Twego i sławy zwiastuny,
stepowych orłów podnoszą się łuny!

Schodzisz Ty ku mnie w skrwawionej swej szacie,
w kajdan żałobie, w więzień aureoli...
w smutnym męczeństwa Twego majestacie...
w urągowisku hańby i niewoli
i Twe – łzawymi obmyte ukropy,
bolesne dajesz ucałować stopy...

Niegodzien jestem... wszak wiem, zali w łonie
serce tak czyste mam, jako gołębie
Twych strzech wieśniaczych? Czy w sercu mym płonie
Znicz, na Twych świątyń zapalony zrębie,
tak jasnym ogniem, bym gromem nietknięty
mógł Twych objawień przyjąć Sakramenty?
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Otom jest słaby –od wnętrznej małości
życia, co szarą przygniata mię zmorą –
iż sny mam chore – i duszę mam chorą –
a serce moje z tęsknot i żałości
pękło, i w piersiach skrwawionych kołacze –
i miast Ci śpiewać – u stóp Twoich... płacze!...

Weź serce moje – i złóż u stóp tronu
Twej dawnej chwały – niech paziem Ci będzie!
niechaj w rycerskim się prawi urzędzie,
niech bierze w siebie hart i siłę dzwonu,
co dawnej sławy Twej pamiętny godzin,
wyśpiewa przyszłej godzinę narodzin! –

O Polsko moja! Spraw cudów Twych mocą,
Przez Twych objawień wizje pałające –
niechaj się piersi tak moje wyzłocą,
jako Cyborium, klejnotami lśniące –
iżbym mógł godnie – wśród hymnów anielich –
stawić w nim święty Miłości Twej Kielich!!...

Widacz – w ziemi sanockiej 1910 r.

Wstań, Polsko moja!

Wstań, Polsko moja!
Uderz w czyn!
Idź znów przebojem w bój szalony!
Już płonie lont podziemnych min –
Krwawą godzinę biły dzwony –
Zerwane pęta – Uderz w czyn!

Wstań, Polsko Moja!
Strząśnij proch!
Żałosne marzeń ucisz łkania!
Za Tobą zimny smutków loch –
Przed Tobą świty zmartwychwstania!...
Z anielskich skrzydeł strząśnij proch!

Józef Mączka
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Wstań, Polsko moja!
W ogniach zórz
Nowe się szlaki krwawią Tobie!
O, lżej Ci będzie w gromach burz,
niźli w zawiędłych wspomnień grobie –

Wstań, Polsko moja w blaskach zórz!

Lwów, 1914 r.

Starym szlakiem

Starym Ojców naszych szlakiem
przez krew idziem ku wolności!...
Z dawną pieśnią – dawnym znakiem –
my – żołnierze sercem prości,
silni wiarą i nadzieją,
że tam, kędyś, świty dnieją!

Zawołały ku nam z dala
starych haseł złote dzwony! –
Zaszumiała kłosów fala...
wiatr z dalekiej powiał strony,
i na złotym grał nam Rogu
pieśń o sławie – i o wrogu!

Zamarzły się nam czyny
spod Grochowa – Ostrołęki –
Krwawych ojców, krwawe syny
zapragnęlim świeżej męki,
bowiem w grobach kości stare
wciąż wołały: „Exoriare”!

Starym Ojców naszych szlakiem
przez krew idziem w nowe zorze!
Z dawną pieśnią – dawnym znakiem,
po wyroki idziem boże
w przełomowej dziejów chwili,
którą w snach my wymodlili!
Niech za nami nikt nie woła!

Wiersze
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Niech tam po nas nikt nie płacze!
Górą jasne niesiem czoła –
radość w piersiach nam kołacze,
duma ogniem lica płoni,
że idziemy – jako Oni!

Starym Ojców naszym szlakiem
przez krew idziem w jutra wschody,
Z dawną pieśnią, dawnym znakiem,
na śmiertelne idziem gody,
by z krwi naszej życie wzięła
Ta – co jeszcze nie zginęła!

„Telso” – „Viso” – styczeń 1915 r.

Przysięga

Przysiągłem Tobie na cześć...
na honor – i na imię –
na honor... polskich żołnierzy!
We krwi i harmat dymie
życie mi trzeba nieść,
i umrzeć, jako należy 
za Twoje Imię!

Przysiągłem Tobie na sławę –
na ojców pobojowiska
za zbroic relikwie rdzawe
i połamanych pałaszy –
na Twe sztandary... zdobyte,
których szum w Kremlu wrogi łupem straszy –
na zgliszcza i popieliska,
z szubienicami krwawemi –
na te krwi krople, bagnetem przybite
do krzyża ziemi!

Przysiągłem Tobie na Królów Koronę
i na łachmany zhańbionych nędzarzy,
co szli ku Tobie w szkarłatach swej krwi,
że jako oni, do skończenia dni
bronić Cię będę – cokolwiek się zdarzy...

Józef Mączka
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Na matkę moją i na ojców cienie
i na łez onych dziewczęcych bezmiary,
że mnie nie złamią ni łzy, ni wspomnienie,
gdy przyjdzie krwawej dopełnić ofiary...
A iż nie spocznę na żywot bezpieczny,
przysiągłem Tobie... na spoczynek wieczny!
I oto idę na śmierć – i na życie!

– – – – – – 
Przysiągłem Tobie na anielski huf –
gwiazdy na niebie i słońce w błękicie...
przysiągłem Tobie na duszę i Boga –
O Ukochanie najczystsze mych snów
Ojczyzno Droga!!!

Bogumin, w listopadzie 1915 r.

Mołotków

Bracie – na czole krzyż połóż ostatni,
oto idziemy w śmierć!... Kłamne nadzieje –
bowiem z tej krwawej nie wyjdziem już matni,
Na polach zamieć ogniowa szaleje –
wichry kul jęczą – i miota się spiż...
Bracie, na czole kładź ostatni krzyż! –

To pole dzisiaj krew nasza zarosi,
więc je po krańce ogarnij oczyma...
Patrz! tam wróg hardy w opłotkach się zżyma,
raz wraz broń celną do oka podnosi...
raz wraz błysk – salwa – i łoskot – i szum –
Bracie – to wyśnił się obraz Twych dum!...

Do szturmu idziem – dziś czwarty już raz –
(a pola w żywy zmienione są cmentarz)
Jakiś sen dawny... pamiętasz?... pamiętasz?...
Zapomnij! – bowiem wspominać nie czas! –
Sen roił grobów powiędłe wawrzyny,
a tu śmierć żywa – i żywe są czyny!...

Wiersze
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Zawyły piekła... Huk – i dymów słupy...
to granat... Jezus Marya!! czyjeś ręce
rozpacznie lecą w niebo... ręce – trupy!...
Naprzód! – O bracie mój, nie myśl o męce –
oto jest śmierci purpura i tron...
bowiem tryumfem dziś każdy tu zgon!...

Cóż to?... jak kosą podcięte szeregi
walą się w ziemię... Padnij! – Chronić głowę!...
tam karabiny grały maszynowe...
przetrzymać ogień... Naprzód!... Zdwoić biegi!...
Tamci nie wstaną już – skrwawili łan,
to nic – śmierć biała uleczy ich z ran!...

Padnij!... (Okopać się na krótką chwilę)
Ognia salwami!!... (kule bez ustanku
szyją) Przebiegać!... Od prawego flanku
coraz ktoś w złotym podrywa się pyle,
coraz ktoś z jękiem powali się z nóg...
Naprzód! przed nami opłotki – i wróg!...

Patrz – patrz!: po ziemi ryją się jak krety,
przedśmiertnych furii podrywa ich szał...
burych szyneli zakłębił się wał –
Naprzód w opłotki – Hurra!... Na bagnety!...
Gruchnęły salwy u ziemi... „Złóż broń” –
Hurra!!...
Dłoń podaj... Bracie – podaj dłoń!

Pomóż mi – bowiem tak spieszno mi dalej
a z ziemi podnieść nie mogę się wzwyż...
Cóż to?... na piersiach... sznur kraśnych korali!...
bracie – na czole kładź ostatni krzyż...
niech Cię prowadzi naprzód Częstochowska!
to nic – ty nie płacz – zmień serce we spiż!...

Jakiś sen dawny w oczach mi się pali –
sen to – czy jawa – !?... Olszynka Grochowska!...
Tam, tam przed nami – patrz!... z bronią u oka
stanęli mierząc... Mgła oczy spowija...
Nie trudź się bracie – to rana głęboka...
Za Polskę!...
Jezus – Józef – i Marya!...

Józef Mączka
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Droga legionów
(fragment)

O drogo nasza! O „drogo Legionów”
przez krwawe tęsknot rzucona bezdroże!
Wężem idąca wśród śmierci zagonów
w one dalekie za górami zorze,
gdy krzyk się z piersi wyrywał jedyny:
„Do polskiej ziemi! Do polskiej krainy!”

O góro, góro drzewami szumiąca
Jakże nam twoje dłużyły się stoki!
Omdlenie stopę o kamień potrąca,
a szybsze coraz stawają się kroki –
iż rzucasz ziemie dalekie i obce,
a tam – graniczne gdzieś na szczytach kopce!...

Ponad przepastne wieszając się jary
szliśmy drzew zwartych nieprzebytą gęstwą...
Znał trudy nasze odwieczne las stary,
i naszych siekier niestrudzone męstwo –
Ławą się drzewa waliły i kłody
pod juczne mnogich taborów pochody!

Bies tam nad nami w czarne huczał noce,
burzą nawałnic idący nam w tropy...
Pracę rąk wielu łamały złe moce,
mosty jesienne zrywały roztopy, -
woda sosnowych pniów zmywała dyle,
mierzwiła ruszty, jak zeschłe badyle...

Aż się nas uląkł Zły – i ściszył burze...
Tedy się szronem stężyła wraz droga –
a nieprzerwanym już sznurem ku górze
szły wciąż tabory, które męka sroga
dyszących koni na strome zakręty
parła, przez szlak ten oślizły i kręty...

Co dnia tam końskie mnożyły się padła,
rychło szkieletem żółtawym świecące –
Nad nimi kruków upiorne wahadła

Wiersze
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czarnemi skrzydły w powietrzu drgające,
lub ówdzie – wozów połamane gnaty –
znaczyły drogę – tej polskiej krucjaty...

Chwilo pamiętna! Rzewna nieskończenie –
gdyśmy raz pierwszy stanęli na szczycie!
Snem się nam zdały graniczne kamienie,
snem chmurki białe na niebios błękicie,
snem ustawione przy kopcu armaty,
lśniące tryumfem – zwycięskiej krucjaty!

Coś – ci się mieni w oczach – mgła jakowaś...
rzewność cię bierze niemęska i słaba, -
że wnet Ojcze – nasz odmawiasz i Zdrowaś –
i – gdyby nie wstyd – (żeś „żołnierz” – nie baba”),
przypadłbyś z płaczem do ziemi tej łona:
O ziemio, ziemio! Ty ziemio rodzona!...

Jako lawina – co śniegu kruszyną
z gór lecąc, rośnie w żywiołu potęgę, -
tak pułki nasze ze szczytów w dół spłyną
z pieśnią na ustach – na onych pól wstęgę –
rosnąc w zapału lot i w ducha moce, -
ów pęd – co wszelkie zapory druzgoce!...

Wróg – co tam na nas czatował już w dole,
jął pierzchać z dala, jak stado płochliwe
trwożnych gazeli, już nasze patrole
szczuły – w pościgu swym nieustępliwe
jak psa, co z rzadka się tylko odszczeka,
gdy ujrzy zwierza srogiego z daleka!

– – – – – – 
O góro, góro –ileż jeszcze razy
mieliśmy ciebie przemierzyć krokami!
Gdy zmienne losów wojennych rozkazy
zawieją gromów huczały nad nami –
gdy na wstecz były pochody zwrócone,
a serca – w tamtą zaklęte wciąż stronę!
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Gdy mołotkowskie owe przyszły boje,
gdzie wróg przemożną otoczył nas siłą,
znowuśmy leśne miewali postoje
nad twoich grzbietów pozębioną piłą,
znów biorąc w siebie moce lawinowe
na boje nowe – na zwycięstwa nowe!

...Zima nadeszła – i śnieżne zawieje
wieszały białe po stokach całuny...
Od sinych Karpat wiatr mroźny powieje,
i w drzew napięte uderza wciąż struny –
Las się nam kłania wiechami białemi
i puchy miękkie rozściela po ziemi...

– A potem mrozów chwyciły nas kleszcze,
iż marzły warty w odległym parowie...
Śmiertelnych chłodów szły po ludziach dreszcze
i białych grobów urosło wnet mrowie –
sosnowym krzyżem mogiłki znaczone,
twarzami – w tamtą zaklęte wciąż stronę!–

O góro, góro! Stawałaś nad nami
w snach – do białego podobna upiora!
Straż przed onemi sprawując bramami,
za które dusza ulatuje skora...
Byłaś nam strzygą upiorną – i zmorą –
w snach wyobraźnię nawiedzając chorą!...

...A drogą szły precz z amunicją juki,
iż bój trwał wieczny w Zielonej okopach...
Ciągły tam łomot słyszałeś i sztuki
ciał, spadających po oślizłych słupach –
koni i wozów druzgotanych jęki –
żeś zwracał oczy – od krwawej tej męki!

Powrotnym szlakiem szły rannych transporty,
których śmierć w białe nie przyjęła wrota...
Znał wróg nasz opór, i – „sieryje czorty”
zwały nas Mochy, – więc to nie dziwota,
że wóz szpitalny wciąż skrzypi na drodze, -
że tam – bez jęku – człowiek cierpi srodze!...
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Nieraz w noc ciemną – na leśnym pustkowiu,
gdy wichr nad wozem wydziwia swe harce –
przy wilczych ślepiów dalekiej latarce
ranny krzyż dojrzy – w mogiłki wezgłowiu...
więc siną ręką znak radosny czyni:
„bądź pozdrowiony... bracie... na pustyni!”

I śmielej w niebo spogląda znów potem –
i śle modlitwę przez szklane źrenice
za tych, co padli tam wspólnym pokotem
przy „kulomiotów” dalekiej muzyce –
za Polskę – siebie – za żywych w obozie –
i lżej mu – z dala – umierać na mrozie...

– – – – – – 
Na szczycie góry krzyż stoi wyniosły –
Golgoty naszej korona cierniowa...
Ręce żołnierzy nabożnie go wzniosły...
bagnetem ryte wyczytasz tam słowa:
... „szliśmy przez góry, przez rzeki i wały
do Ciebie Polsko i dla Twojej chwały!”

I jest symbolem ten krzyż – świętej Sprawy,
co weszła z nami w te góry i lasy –
szczytowym znakiem wielkiej Czynów nawy,
czynów, – co ponad przestrzenie i czasy,
przez sine morza – i przez Alp krawędzie
żywiły Polskę – i niosły ją wszędzie!...

...Pomniku – wyższy nad piramid czoła!...

...tak zadumany nad nami wysoko...
Tyś patrzył na nas – jak Stróża Anioła
orędownicze – opiekuńcze oko –
Ty będziesz świadczyć o nas – w przyszłe wieki –
pielgrzymko synów naszych w czas daleki!

– – – – – – 
Pod krzyżem stoi warta – Czasem w nocy,
gdy gwiazdy wzejdą na niebieskiej błoni –
żołnierz – ów tułacz bezdomny, sierocy,
pomarzy chwilkę oparty na broni –
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w dalekich grzbietów wpatrzony widziadła,
na których tęskność księżyca usiadła...

Jakieś mu dawne zwidują się mary
w srebrnych konturach... tatrzańskie li szczyty?...
...chat kalenice?... czy gród jakiś stary –
Lwów... kiedyś – wrogom na zawsze odbity...
Marjackie wieże? 

– – – – – – 
To potem – jasne odwróci w las oczy –
i słucha szmerów w dalekiej pomroce...
Niedźwiedź to wzdycha w boru?... czy wilk kroczy?
czy serce w piersiach tak silnie łomoce
żalem – nadzieją – i głuchą tęsknotą –
wpatrzone w marzeń złotych – łunę złotą!!

– – – – – – 
Pamiętam jedną noc... Spiesząc z rozkazem,
wstrzymałem konia na chwilę przy szczycie...
(Wytchnienia szukał człowiek i koń razem –)
Na wyiskrzonym gwiazdami błękicie
księżyc tam wstawał zza gór – ognia łuną, –
i rozpłomienił białe śniegów runo!...

I Pantyr stanął dumny w swojej krasie...
las go ramiony tęsknemi ogarnie...
widmowe blaski drzewa brały na się,
dalekich szczytów spłonęły latarnie,
a nad ich zrębów koronkę iglastą
w snach się jakoweś czarowało – Miasto!

Ściany pałaców jak wzorzyste krosna...
nad niemi – wieżyc kolumnada dumna...
A w tem – wyniosła – smukła jak sosna
strzeliła w górę – Zygmunta kolumna! –
...więc pierś modlitwą zaniosła się łzawo –
a usta szepcą: Warszawo!... Warszawo!...

O Grodzie stary! Lechicki ty Grodzie!
Miasto najświętsze – o miasto Ty krwawe!...
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– Umiłowane jak klejnot w narodzie –
– ukrzyżowane wielokroć – za Sprawę!...
Zali Cię ujrzym jeszcze – choć z daleka –
zali się serce tych cudów doczeka?!...

Idziem do Ciebie przez krew – i przez jęki
tą drogą cierpień – i tęsknot – żarliwą...
my – spod Raszyna – my spod Ostrołęki
rozsianych prochów – dojrzałe dziś żniwo...
Zali – przez sprzecznych zawichrzeń mrok gęsty –
słyszysz Ty grodzie Orłowych piór chrzęstny?!

Zali Ty poznasz nas – i nasze czyny,
gdy przyjdziem męką ran naszych pokutni –
żeśmy są Ojców – niewyrodne syny,
– tak na śmierć wierni – jeno bardziej smutni!
Żeśmy – poczęta w bolach i miłości –
krew z krwi serdecznej Ich – i kość z ich kości!!

Piotrków, 21 maja 1916r.

Toast
(w noc wigilijną 1914 r. – do rąk chor. Dra Olgierda Górki)

Wigilia – drzewko – stół, opłatki...
wierzcie mi – wielka to godzina!
my – dzieci jednej, wielkiej Matki,
wielka, żołnierska dziś rodzina,
gdy tu opłatek wraz spożywa, 
wierzcie mi – chwila osobliwa!...

W Polsce – o jakże cudną bywa
ta noc – w królewskiej śniegów szacie!
Tam każda chata dzisiaj śpiewa –
tam każde serce śpiewa w chacie
pieśń, co w krąg echem się rozchodzi,
wieszcząc radosne – „Bóg się rodzi!”

W Polsce?... Dalekie – dawne czasy,
zda się latami przegrodzone...
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Przeszliśmy góry, rzeki, lasy,
pola krwią żyźnie zaroszone,
by wreszcie – głosy stęsknionemi
dziś kolędować w obcej ziemi!...

– – – – – – 
Precz smutek z czoła! Nam dziś trzeba
hartu, – stalowej ducha mocy, –
wiary w przewodnią gwiazdę z nieba,
co ma nas wieść, wśród ciemnej nocy,
pomiędzy gromy armatniemi
do Betlejemu – Polskiej ziemi!...

Więc – sursum corda!... W górę czoła!...
Toast tu wzniesiem – o druhowie –
lecz wznieść go sercem, dookoła,
bo piję... szabli polskiej zdrowie!
za naszych piersi harde męstwo –
za bój o wolność – za zwycięstwo!!!

Na śmierć tyranom – i na zgubę
krwawemu Polski Herodowi!
By rwać niewoli pęta grube,
my jutro na śmierć iść gotowi...
więc skrzepmy dzisiaj serca lasze –
Panie Chorąży – w ręce Wasze!...

Vuckomozo (Wilcze-pole) – 24 grudnia 1914 r.

Szrapnel

Grzmot... Wkoło góry powtórzyły echem...
I wraz w powietrzu gwar niesamowity –
Łoskot szumiący – zły i jadowity –
syk paszczy – wściekłym zziajanej oddechem!

zbliża się... zda się w tym krótkim momencie
piekieł się wkoło rozwarły otchłanie!...
Słychać kłów wściekłych żelazne zgrzytanie –
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Jako się zniża... jak krąży zawzięcie
szukając żeru.
Na próżno kryć głowę!–
Śmierć stoi blada u życia podwoi...
Powietrze w trwodze pobladło i stoi
martwe – jak w letnie burze piorunowe...
Wtem – huk!... radosne czartów chichotanie!
Pękł! wkoło jęki, klątwy – i wołanie!...

Bortniki, 8 marca 1915 r.

Złote ognie

Lecą, lecą ognie złote,
lecą po niebie,
Na uciechę – na pieszczotę
dla ciebie to żołnierzyku lecą –
dla ciebie!
Masz chłopczyku gwiazdkę z nieba –
Czegóż więcej ci potrzeba?!...

Lecą, lecą gwiazdy złote
w ognistym snopie, –
Klęknij sobie żołnierzyku,
klęknij w okopie!...
i paciorek tobie grzecznie
zmówić trzeba!–

...Bo gdzie spadną gwiazdki złote,
wnet ukoisz ból – tęsknotę,
pójdziesz do nieba chłopczyku –
pójdziesz do nieba!

W polu – marzec 1915 r.
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Trzy Maryje

Alleluja! – rozgłośnie dzwon bije –
sen mi dziwny wydzwania w tej dobie...
w szarem polu trzy smętne Maryje
przy żołnierza klęczące gdzieś grobie...

W szarem polu, przy żołnierza grobie,
trzy żałosne Maryje dziś płaczą –
polską dolą złamane tułaczą,
matka – siostra – i dziewczę w żałobie...

„Gdzieżeś Janku, gdzieżeś kochany, –
zali słyszysz nas w mrocznej oddali?
Noc nad senne zachodzi kurhany –
któż nam kamień tęsknoty odwali?!”...

A wtem jasność ta z nagła uderzy,
snać nie z tego zjawiona im świata...
nad mogiłą poległych żołnierzy
złoty Anioł Wolności przelata!...

Idźcie – rzecze – do domów, weseli,
którzy martwych płaczecie tu kości...
Już z tych grobów Polska w cudnej bieli 
zmartwychwstała do życia w wolności!!!

Kołomyja, w kwietniu 1915 r.

Na starą nutę...

Hej – dziś w mieście wre zabawa
pary mkną mazura –
przyszła, przyszła wiosna krwawa
jest tu naszych chmura!

Znów tak górnie jak przed laty
młodych krew ponosi –
polski ułan zuchowaty
Krzysię w taniec prosi!
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Dziewczę tłumi serca bicie,
pląsać wciąż gotowe –
usta śmieją się w zachwycie
usta koralowe...

A wtem w oczu jej bławatach
a nagła blask ściemnieje:
tam za Nidą – tam w Karpatach
krew się bratnia leje!

Lube dziewczę, nie smuć czoła –
niech tańczą ułany –
jutro trąbka nas zawoła
na śmiertelne tany!

Śmiej się dzisiaj – tańcz ogniście –
szalej hołubcami!
Jutro ujrzysz nas na „liście” -
zalejesz się łzami...

Piotrków, w czerwcu 1915r.

Muzyka wieczoru
(Plutonowi mojemu na pamiątkę)

Ozwała się codzienna muzyka wieczoru...
Zaczął ją strzał armatami, wołając wśród boru
znane hasło gromowe wojennej kapeli...
I wnet spiże, drzemiące na sennej pościeli
lawet – jęły kolejno podawać swe tony,
jak w orkiestrze, na zgodny akord nastrojonej
tysiącem instrumentów... W piorunowej skali
słychać armat strojenie, milknące w oddali...

Chwilę cisza. – Słuch do niej przywyknąć nieskory –
oczy w mrokach szukają... Mgła wstała nad bory –
na łąkach stoi blada, tajemnicza, sina,
jak zwieszona przed jutrem tajemnic kurtyna...
A wtem nad mgłą i lasem wykwitły wzwyż łuny
błyskawic... Wszystkie razem zerwały się struny –
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strojny akord tysiączne zawrzasły pioruny!!
Drży ziemia – huk straszliwy chmurami w dal leci –

nie rozróżnisz już strzałów wśród gromów zamieci,
jeno się grzmot przeciągły stronami przewala,
niemilknących piorunów przybiera wciąż fala,
to się zbliża jej tętno – to w mrok się oddala!!...
Znów cisza. – Gdzieś na łąkach, we mgławym tumanie
karabinowych strzałów słychać trzepotanie,
jak na dalekim stawie senny rechot żabi,
to patrol tak po nocy przeciwnika wabi,
pragnąc łączność utrzymać – lub czujne wedety
we mgłę strzelą na oślep – do znanej im mety...

I znów pomruk dalekiej baterii pod lasem
przerywa ciszę groźnym, złowrogim swym basem –
znowu smugi błyskawic, rozkwitłe nad borem
wierzchołki drzew malują jaskrawym kolorem,
niecąc łuny nad lasem zielonym taborem!

Pieśni ziemi wnet niebo wtórem odpowiada:
uskrzydlonych szatanów ogniopióre stada
lecą kędyś światami rozhukanym lotem,
z piekielnymi skowyty, z szumem i łoskotem...

Zaś kiedy błyskawice mrok rozjaśnią blady
na chmurkach – obraz bojów Mistrzyni, Pallady
włócznią takty podaje... symfonii zagłady!!

– – – – – – 
W progach szopy przygodnej zasiedli spokojnie,
rozmyślając półsennie o domu i wojnie
pykali fajkę... Słowa padały leniwie –
jak to dzisiaj dzień cały przeminął szczęśliwie –
nie było strat w patrolach, jak konie melasy
jeść nie chcą (Bóg wie jakie przyjdą jeszcze czasy!)
tytoniu braknie – wieści od dawna już z domu
nie ma – urlopów znowu nie dają nikomu,–
a w polu – choć chciej, zdziałać nie możesz niczego:
Mochy strzelają z dala, skoro cię dostrzegą
na koniu – więc złaź bić się na piechtę do błota –
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jak teraz (psiakrew) w większej estymie piechota,
niźli sławne ułaństwo!... Z wielkiego rankoru
umilkli, by posłuchać muzyki wieczoru...

Już się znowu armatnie ryki światem niosą,
i łyskawice niebem latają jak szosą –
więc ułan w tamtą stronę spogląda ciekawie,
wróżby stąd o jutrzejszej szukając rozprawie,
jak żniwiarz – co pod wieczór w zachód patrzy złoty,
czy pogodę ma witać – czyli strzec się słoty...
A byli tam żołnierze wytrawni, nie lada –
z takich, co to jak mówią, zęby swoje zjada
na wojaczce dalekiej... niejeden „wilk” stary
Bukowinę przejechał wszerz – karpackie jary –
Pantyr widział skalisty – i dniestrowe wody –
toć wiarus doświadczony, chociaż jeszcze młody,
z dawnymi wąsalami mógłby iść w zawody!
Wszyscy zgodnie stwierdzają, że coś – ci się kroi...
„wiecie obywatele... meldunek od Roji
przyszedł ważny”... „Gadali, że jutro Belina
z panem Ostoją zjadą na bal do Lublina!...”
„Z amunicją Mochy pokpili znów sprawę –
jeno czekać, jak rychło oddadzą Warszawę!”
Jeden wieści nie wierzył – wszystkim opór stawiał –
wiedziałem powód skryty: koń mu okulawiał!...

Tak to – gwarząc na przemian smutnie i wesoło –
coraz to któryś senne opuści w dół czoło,
inny w koc się zawija, kulbakę pod głowę
kładąc... Zmilkły już gromy, – i karabinowe
jeno strzały z daleka zmącą gdzieś ciszę...
Warta czuwa – śpią znojni w koło towarzysze –
Karabinowa palba do snu ich kołysze...

Czołna – w przeddzień zajęcia Lublina
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Szare roty

Nam nie szumią nad głową sztandary,
ni proporce na wichrze rozwiane –
chyba czasem zaszumi bór stary,
chyba wichry na polach zbłąkane
tryumfalne nam wieją fanfary!

Nam nie grają trębacze surmowi,
ani kotły nam biją zwycięstwo...
Na ugorach – wśród sinych pustkowi –
śmierć jest cicha, i ciche jest męstwo –
i grób cichy – u mszystych wezgłowi...

Ani jasne nam w słońcu lśnią groty,
ani mundur zabłyśnie jaskrawie...
Idziem – szara kolumna piechoty –
Wędrujące w odlotach żurawie...

Jeno sen nasz jest cudny, sen złoty,
sen Wolności – co marzy się w Sławie!

Jabłonka Borowa, w październiku 1915 r.

Czemu mnie wołasz

Czemu mnie wołasz, jesieni,
czemu ty płaczesz nade mną –
wichrami wzywasz w noc ciemną,
wezbranych szumem strumieni? –

Zali mam odejść daleko
strudzony, krwawy przechodzień,
że smutkiem witasz mnie co dzień
i łzawą żegnasz powieką?!

Zalim jest owoc dojrzały
dla śmierci niesytych gumien,
że echem zawartych trumien
pieśni mi twoje zagrały?!
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Zali na drogi połowie
na twardym żołnierskim szlaku,
w nieznanych mogił orszaku
miękkie mi ścielesz wezgłowie?!

I przeto płaczesz nade mną
wezbranych szumem strumieni, -
przeto mnie wołasz, jesieni,
wichrami wzywasz w noc ciemną!

W czarne noce

A kiedy czarne piekieł moce
Zdradziecki z tobą zwiodą bój,
kiedy cię stłoczy zwątpień rój –
za bary z duchem się szamoce, -

ty nie kryj w dłoniach bladej skroni
ani się w męce prochem ściel...
Ale karabin ściśnij w dłoni –
na okop wyjdź – i bierz na cel!–

Znad bagien ciężka mgła powstaje...
w majakach błądzi chory duch –
hej – wyjdź z wedetą na rozstaje,
cały się zmień we wzrok i słuch! –

O, nie dopuszczaj zwątpień w łono,
ani w rozpaczy ręce wiąż –
ale na patrol wyjdź szaloną –
pod druty czołgać się jak wąż! –

Cóż! – zamieć krwawa rządzi światem...
chciałżebyś w sercu spokój mieć? –
W noc ciemną z ręcznym pójdź granatem –
łuną wybuchów trupio świeć! –
Serce-ć się w krwawym skarży bolu,
iżeś zagubił drogi kres? –
pohulaj z śmiercią na przedpolu –
wnet ci obeschną oczy z łez –
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A jeślić wszystko jeszcze mało
rozpogódź bracie dumną skroń –
to jedno jeszcze ci zostało:
Polakiem umrzeć – dzierżąc broń! –
A wiedz – że z szarych twoich kości
rzuconych w polu – byle gdzie –
stawion jest pomost ku Wolności,
którą w przedśmiertnym marzysz śnie!...

Legionowo, w styczniu 1916 r.

Święto duchów
Wspomnienie nocy wigilijnej 1915 r.

Duchów się wielka zwołała gromada
nad wieczernikiem onym: W świateł szumie
w skrzydeł i zbroic wielofarbnym tłumie
zda się – wraz z nami do stołów zasiada...

Dziś szwoleżera możesz za sąsiada
mieć – lub husarza w stalowym kostiumie –
tak ci się w szczęsnej coś marzy zadumie,
tak ci się serce ze szczęścia spowiada...

Zaś gdy się cisza nad stołem pokłoni,
i stoi wkoło dziwna – niepojęta –
tedy jest Duchów rozmowa zaczęta –

Duch-Sąsiad do cię wraz słowem zagada,
albo szklanicą w szklanicę zadzwoni –
a serce pojmie w lot i odpowiada!...

Legionowo, w marcu 1916 r.
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Fanfary I. Pułku piechoty legionów

Zaszumiał bór stary i zamilkł – jak mowa –
Słuchają wkrąg świerki – brodacze:
Przed chatą – w zagajach leśnego ostrowa –
stanęła okolem muzyka pułkowa,
a czterej pośrodku trębacze...

Wzrok hardy ku chmurom odrzucą zuchwale –
wraz surmy na udach oparli...
I stoją tak świetni w słonecznym upale,
jak dawne heroldy we słońcu i chwale –
w sen dumnych posągów zamarli...

Aż razem do góry uniósłszy puzony,
ze spiżów dobyli moc ducha!...
A w chacie – tam w głębi – myślami schylony,
wzrok tęskny w dalekie kierując gdzieś strony,
Brygadier, Brygadier ich słucha...

(motyw fanfary)
Hej – surmy wzwyż!
niech w lasów głąb
mocarny bije krzyk!
niech dźwięczny spiż
rozgłosem trąb
nasz hardy sławi szyk!
To my – to my – kadrowy pierwszy huf –
z zamarłych snów do życia wstali w krwi!!

Kordonów słup
strącilim w loch –
Wolności przednia straż!
przez krew, przez proch
po Sławy łup
gościniec w słońcu nasz!
to my – to my – z kieleckich szarych dróg
na ziemi próg miotali Czynu skry!!
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Za nami kurz
ogniowych burz –
bagnetów krwawy tan!...
gdzie Lasek dni
Anielin w krwi,
i złoty Konar łan!
W purpurze ran weselny krok
w strzeleckiej pieśni takt...
zasłalim trakt tysiącem zwłok –
tysiącem krwawych zwłok!!!

– – – – – – 
Tu surmy ku ziemi opuszczą trębacze –
Oparli je z mocą u kolan...
A pogłos spiżowy wśród borów kołacze,
i echem zawodzi – i echem gdzieś płacze –
wracając od lasów – od polan...
I skarży się ziemi, iż zliczył kurhany
rozsiane w dalekiej krainie...
Zaszumiał bór stary ciemnymi konary,
i drzewa się wkoło pochylą jak łany –
Szczytami żałobny szum płynie...

Umilkli trębacze... i myśl ich zmącona
we mglistej gdzieś ginie oddali...
Aż razem do góry podniósłszy ramiona,
pieśń Mocy i Chwały wezbraną wśród łona,
fanfarę zwycięstwa zagrali:

Hej – szklakiem pól
przez krew – przez ból –
za nami – z nami w lot!...
gdzie złoty Róg
z powietrznych dróg
zwycięski wiedzie miot!...
w radosny szał
ginących ciał
wśród młodych życia kras –
na nowe dni
wśród bryzgów krwi
o Wodzu – prowadź nas!...
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W bagnetów tan
przez zbożny łan,
przez kwieciem strojny las –
na siew – na plon –
na wczesny skon
o Wodzu – prowadź nas!
na słońca blask
wśród Sławy łask
w purpurze krwawych ran –
na bój – na lot
na krwawy miot,
o Wodzu – prowadź nas!...

– – – – – – 
Zamilkną trębacze – i surmy mosiężne
wraz każdy ku udom nakłoni...
Głos leci – polata – przez echa okrężne –
i woła – i budzi w krąg hufce orężne
„do broni – powstańcie do broni!...”

A w leśnej stanicy – myślami schylony
Wódz – mocy orężnej – i ducha –
wzrok jasny w słoneczne kierując gdzieś strony,
w głąb tajnych przeznaczeń wsłuchany, wpatrzony,
Brygadier – Brygadier ich słucha...

Więc las się pokłoni – i szumieć poczyna –
w poszumach przed chatą się chyli...
Snać pojął – że oto jest chwila jedyna,
że dana jest Mocy i Chwały godzina,
I Wielkość przydana tej chwili!...

Legionowo, w czerwcu 1916r.
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Modlitwa
ułanów polskich, pełniących straż przy Grobie Chrystusa Pana 
w noc rezurekcyjną roku Pańskiego, 1916 – w Legionowie.

Przy Twoim Grobie, Jezu Chryste
po latach w pełnej stojąc zbroi,
do Ciebie wznosim modły czyste
żołnierze polscy – słudzy Twoi...

Jako służyli Tobie ojce,
skrzydlaci zbroją i pancerni,
tak my się chcemy ostać wierni –
jeno niewoli skrusz ogrojce! –

Przy Twoim Grobie, Chryste Panie
na baczność stojąc dziś w pokorze,
błagamy – niech się Polska stanie
O Wielki, Mocny, Święty Boże! –

Jakoś zwyciężył śmierci księstwo,
i rozkołysał ziemi łono...
tak daj nam, Panie, na zwycięstwo
chorągiew życia nieść czerwoną!...

U Twego Grobu, Jezu Miły
prezentujemy jasne bronie –
O, zwól nam – choćby u mogiły –
wytchnąć na Matki wolnym łonie!

Przed Twoim Grobem, Jezu Chryste
Chylim bagnety i pałasze...
Błogosław serca nasze czyste
i krwawe ręce nasze – amen!...

Legionowo, w kwietniu 1916 r.
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Sosny cmentarza w Wołczecku

W ciemnych warkoczy zwichrzonej ozdobie
zostały po nas samotne i płaczą,
z nieutulonym smutkiem i rozpaczą
na białym Czechny pochylone grobie...

Bowiem widziały wszystko w onej dobie:
i trud nasz krwawy – i drogę tułaczą –
i całą naszą drużynę junaczą
żegnały z dala w smutku i żałobie...

Znad pobojowisk bezpamiętnej walki,
pomiędzy wrogie zwycięzców namioty
rozpaczne wznoszą ku niebu ramiona –

I są jak głosy od mogił tych łona –
i są jak prochów płomienne westalki
wieszczące krwawe Wenedów powroty!...

Na postoju, 11. VIII. 1916

Ułańskie czako
Siostrom moim na pamiątkę wspólnych dziecięcych rojeń

Brzękająca szabelka i srebrne ostrogi,
koń ułański z rozwianą na wywiadach grzywą –
śniły mi się w godzinę tęsknot niecierpliwą,
w czas dzieciństwa mojego szczęśliwy i błogi:

Wiodłem nocą powstańców przez śnieżne zamiecie –
albo – z sercem bijącem i rozpłomienionem –
jechałem w świat szeroki pod Napoleonem
szukać sławy – i Polski dalekiej po świecie!

A gdy sen rozmarzone całował mi skronie,
(o, naszych snów dziecięcych czarowna pieszczoto)
widziałem Polskę moją szczęśliwą i złotą,
i dziedziniec wawelski i Króla w koronie!
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Wyśniła mi się szabla i ułańskie czako –
i legiony zwycięskie pośród obcej niwy –
i wszystko, co marzyłem, przyjęło kształt żywy
chociaż może nie zawsze – nie zawsze jednako...

Więc żyję dziś na jawie, jako żyłem we śnie –
gdzie każdy dzień jest słowem stającej się baśni
i już się dziś nie lękam, że sen się rozjaśni,
przyjdzie jawa – i usta wykrzywi boleśnie...

Tylko nie wiem... gdy głowę położę znużony
gdzieś wśród wrzawy wojennej – na krwawym zagonie,
czy ujrzę w mgłach przedsennych, – w słonecznej koronie
koniec bajki czarownej – w dzieciństwie wyśniony!...

Na postoju, dn 19. Sierpnia 1916.

Matuli mojej...

A kiedy przyjdzie zbożny czas,
że zmilkną już armaty –
może powrócim obaj wraz
do progów Twojej chaty...

Jako z rodzinnych ongiś niw
wracalim w czas spokojny,
powiadać dzieje kłośnych żniw,
gdy dzień się kończył znojny!

I radość z nami wejdzie w próg
i zmilknie łez niedola –
jeśli pozwoli dobry Bóg,
że wrócim razem z pola...

A kiedy przyjdzie zbożny czas,
że zmilkną już armaty –
może choć jeden wróci z nas
do progów Twojej chaty...
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nie przyjdzie – rzecze – brat ze żniw
całować Twoje dłonie...
powalił-ci go sen wśród niw –
na zżętym hen zagonie!...

W dalekim polu brat śpi mój,
w skrwawionej legł koszuli...
i medalionik – i list Twój
do piersi zimnej tuli!...

Lecz kiedy przyjdzie zbożny czas,
że ścichną armat grzmoty –
a w dom nie wróci żaden z nas,
w dożynek dzień on złoty –

O Matko, ucisz łzy i ból,
a pomyśl w onej chwili:
zapracowali się wśród pól,
toż słodko będą śnili!...

Bo skoro snem ich zmorzył trud –
na krwawej śpiącym grzędzie
Twojego serca jasny cud
przez wieki śnić się będzie!...
Tłumacz, w lutym 1915 r.

Do pamiętnika chorążyny W.G.

Kiedy powróci mój pan chorąży
z dalekiej wojny w domowe progi...
gdy na nos orli binokle włoży,
by wzrok w te karty utopić srogi,
może mijając tu rym po rymie
w końcu i moje napotka imię...

Przeczyta, wspomni – jakoweś mary...
niby dalekie armat odgłosy...
kapral... żołnierskie śpiewki... pogwary...
wspomni... poduma... pogładzi włosy –
i – by łzę ukryć schyli się nisko,
dodając: „niezłe było chłopisko!”
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A kapral wtedy w dalekim grobie
ręce na baczność mając po sobie,
rzecze mogilnych tonem odmętów:
„Panie chorąży – bez komplementów”...

Dziewczyno moja!

Dziewczyno moja – to dziś wiedz,
Nie mają mocy twoje czary!
Nie będą lotów moich strzec
wspomnień mary!

Pieszczą mnie armat gromkie słowa,
polowej trąbki wabi głos...
Dziewczyno moja – bądź gotowa –
nieodgadniony jutra los!

Zawojowała ci mnie wojna,
że jestem ninie jej – nie Wasz...
Dziewczyno moja – bądź spokojna –
jać śmierci hardo spojrzę w twarz!

Lecz gdy mi przyjdzie w polu lec
z rozdartą piersią pod sztandary...
dziewczyno moja – wtedy – wiedz –
wrócą się władne twoje czary –
u śmierci wrót – u życia miedz –
przylecą ku mnie wspomnień mary...
i sen się przyśni – sen nasz stary
u śmierci wrót – u śmierci miedz...

Z urlopu

A choćbym chciał pozostać z Wami,
nie mogę, wierzcie mi – nie mogę...
nocka mnie swymi woła snami,
w oną daleką woła drogę...

Wiersze



266

śnią mi się moi towarzysze,
i koń mój siwy, i szczęk broni –
po nocy tętent z dala słyszę,
i kule świszczą gdzieś po błoni...

Tęskno mi już do tamtych rzeczy,
gdzie pośród szarej pól osnowy,
wśród ostów i wśród bladych mleczy
złoci się bujnie krzew laurowy...

A wiem, że kiedy wrócę w pole
to nowe przyjdą do mnie smutki, –
Wasze tęsknoty, wasze bole,
I ten daleki płacz cichutki...

Że przyjdą, przyjdą ciemną nocą
ptaszyny wspomnień uprzykrzone,
i skrzydełkami załopocą,
i sny w daleką zwabią stronę...

Takać to wieczna serc rozłąka –
wszak to żołnierza zwykłe dzieje, –
że nigdzie miejsca nie zagrzeje,
że – nawet snami – wciąż się błąka...

Rzeszów, w listopadzie 1915 r.

Jesienią

Hej – czerwienią się liście, czerwienią,
co upadły na ziemię jesienią...
hej – czerwoneż liście tej jesieni –
krew się na nich przelana rumieni!...
Przyoblekło się niebo chmurami
ponad ziemią szeroką i długą –
liczko łzawą zasnuło szarugą,
rozpłakało się w górze nad nami! –
Szumią w polu na wichrze drzewiny –
hej – jak rzewnie zawodzą nad strugą...
ni to tęskne wołanie dziewczyny,
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ni to matki westchnienie żałosne,
za żołnierzem, co odszedł na wiosnę
i już więcej nie wróci – jedyny!...
Przyjdzie wiosna, zzielenią się łany –
słońce złotą rozśmieje pogodę
na gałązki rozkwitłe i młode,
na zarosłe trawami kurhany...

I jaskółki tu zlecą na wiosnę
i drzew wrócą poszumy radosne –

Jeno sercom nie zmieni się dola –
jeno żołnierz nie wróci już z pola...

Piotrków, w listopadzie 1915 r.

Nad Pilicą

Jest w Polsce jedno czarowne ustronie,
gdzie wojny huczna nie dolata wrzawa
kędy myśl w cichym odpocznieniu stawa
i wszystka boleść w ukojeń zmierzch tonie...

Pomnisz? o zmierzchu... wstrzymaliśmy konie...
pełni tej ciszy, co błękit napawa –
a u stóp naszych Pilica modrawa
tajemne skargi koiła w swym łonie...

Tam – gdyśmy w oną wsłuchali się ciszę
i pili zachwyt duszami czystemi,
z dala jesiennych szum liści zasłyszę...

Hej! Liście, wichrem miotane po ziemi,
wy smutków moich wierne towarzysze,
przecz mnie wołacie w dal – płaty krwawemi?!

Koło, w listopadzie 1915 r.
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Cieniom poległych
(nieznanym grobom na falach topieli)

Czekałaś ty ich – o ziemio – w tęsknocie
łąk nieobeszłych i lasów i wód,
że przyjdą w krwawej ran swoich spiekocie
spełnić ostatni – życiotwórczy cud!

Czekałaś ty ich przez wieki, o ziemio
w ponurym smutku twych jezior i błot, -
że krew swą młodą w twych kwiatach rozplenią
i orlich skrzydeł przypomną ci lot! –

Czekałaś długo... i byłaś spragniona
ich białych kości rzucanych na wał...
iżeś jest słaba – i nieutwierdzona
ni gór zaporą, ni granitem skał –

– – – – – – 
I położyli swe ciała na głębie
kresowych jezior – i legli jak głaz
stawiąc kamiennym męstwem zrąb na zrębie
fundament mocy ofiarnej – bez skaz!

I są, jak słupy graniczne z kamienia,
z bezcennych kruszców, wbijane do dna, –
na których przyszłe wieków pokolenia
stawią gród Mocy – przeciw wrotom Zła!

Zwłok ich nie płaczą kurhany, ni groby –
spokojnym blaskiem słoneczna toń lśni,
bowiem na szlaku ich nie masz żałoby,
jeno jest tryumf zmartwychwstałych dni!!!...
Hulewicze, dnia 18.X.1915

Józef Mączka
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Stary kapral

Rzekł do mnie kapral stary,
gdym w krwawy ruszał boj:
jeżeli chcesz być z wiary –
przy radach moich stój!

Więc pierwsze – o dziewczynie
zapomnieć musisz rad,
przy żartach i przy winie
odmieni ci się świat!

Po drugie – toć bez przerwy
powtarzam raz po raz:
stalowe musisz nerwy
i serce mieć jak głaz!

Zaś trzecie – bez ustanku
tę wiarę w sobie nieć:
Ojczyznę – mój kochanku –
będziemy wolną mieć!!!

I choćby los drwił srogi,
i zwątpił byle kiep, -
tą wiarą – bracie drogi –
wciąż ducha w sobie krzep!

Już kapral dawno w grobie –
zaginął po nim ślad...
Pamiętam w każdej dobie
serdecznych słowa rad...

Zaś nade wszystko szczerze
ostatnią w cenie mam,
i wierzę – mocno wierzę –
jak kapral wierzył sam!

I niechaj nikt mej wiary
nie mąci myślą złą...
Tak kapral mówił stary,
a słowa znaczył krwią!...

Na postoju, w lipcu 1916 r.
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Sierota
(Wspomnienie z Wolborza)

W oczy nam patrzył tak prosto i pewnie,
jakby żołnierzem był szarym od dawna...
chłopię nieledwie – dziecina zabawna –
iż w piersiach litość wzbierała nam rzewnie.

Żałosną wspomnień rozedrgał w nas strunę,
którą tak krwawo zawichrzył los srogi...
On o Klimontów pytał! – O te drogi,
którymi ojciec szedł pod śmierci łunę!

A już tam w oczach sierocych człopczyny,
gdy słuchał twardej żołnierskiej powieści,
nie ujrzysz żalu, ni łez, ni boleści –
jeno w nich płomień rozgorzał jedyny,
płomień, co w sercu maleńkim wypieści
żar czynów – w życia dalekie godziny!...

Piotrków, w czerwcu 1915 r.

W odwrocie
(Wspomnienie z bitwy bohorodczańskiej, październik 1914 r.)

I opierając się na broni
i upadając z krwawych ran,
szli przez skoszony śmiercią łan –
A śmierć za nimi trop w trop goni...

Usta im pali krwi spiekota –
nad nimi słońca biały skwar...
Podobni cieniom błędnych mar
Szli – jak bezdomna w dal tęsknota...

Żegnali sine braci zwłoki –
Siedmiu ich jeno szczędził los,
Więc szli w oparach krwawych ros
powrotną drogą w świat szeroki...
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I opierając się na broni,
krwią naznaczyli drogi szmat...
A śmierć za nimi – w sześćset koni –
wciąż woła „nie ujdiosz ty brat!”

Już upadając z krwawych ran
wołali jękiem śmierci bladej,
aby dążyła rychlej w ślady
przez zaścielony braćmi łan...

Lecz śmierć – powolnym, trwożnym krokiem
wciąż chytrze skrada się jak tchórz –
i jeno skrycie ostrzy nóż,
nie śmiejąc w twarz im spojrzeć wzrokiem!

Aż opierając się na broni
na wstecz zwrócili hardy wzrok:
już śmierć za nimi – tuż o krok –
polami idzie w sześćset koni!...

Więc widząc, jak się ciżbą tłoczy,
podnieśli broń – i tłumiąc ból,
plunęli śmierci wzgardę w oczy
ostatnich śliną kul!...

Legionowo, w maju 1916 r.

Ranny

Już listu nie napiszę,
ni woli mej nie powiem...
skroń ciąży mi ołowiem –
odbiegli towarzysze...
a którzy byli przy mnie,
ostygli już na zimnie...

Na ziemi w ranach leżę
a nic mnie już nie żali...
gromnicę słonko pali,
wiatr szepce mi pacierze:
„na polskiej zabit ziemi
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kulami moskiewskiemi...
za Polskę legł na łanie –
Wieczne Odpoczywanie!...”

Requiem grzmią armaty –
nie czuję ran ni bólu...
„Żegnajcie mi matulu” –
Na oczach krwawe płaty...
Kres mękom, poniewierce –
krew, krew ustami płynie
Ojczyzno – wzięłaś serce –
duszę Ci moją ninie
oddaję w tej godzinie!...

Legionowo, w kwietniu 1916 r.

O sławo!...

Wizjo daleka niepowrotnych lat,
Na snów witrażach malowana złotem!
Tobie się dusze modliły pokotem,
tęsknotą czynów łkające zza krat –
ku Tobie orlim niezdolne iść lotem!...

Ołtarzu wiary w pamiątek kościele,
kojący rozpacz niemocy, i łzy –
zniczów Wolności przenajświętsze skry
przechowujący w serc zwiędłych popiele,
gdy wkoło mroki się lęgły i mgły!...

Do Ciebie snami modlilim się skrycie
i przysięgali na stosy ofiarne...
A gnuśniejące w żądz marnych dosycie
mijały lata – i wlokło się życie skarlałe, marne...

Aż oto wstałaś nad nami, krwią żywa,
wyczarowana z słonecznych witraży –
Blask się mistyczny w koronie Twej żarzy,
Promiennych włosów spowija Cię grzywa,
A żar Twych spojrzeń szaleństwem nas darzy!...
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Wizjo płomienna wskrzeszonych nam lat,
żywym krwi naszej malowana złotem!...
Tęsknotą czynów łkające zza krat
dusze wichrowym zerwały się lotem
i idą w złotej odzieży przez świat!...

Z ołtarza wiary w pamiątek kościele
wzięty jest puklerz na niemoc i łzy –
Pożarem czynów spłonęły serc skry,
a czynom dane są miecze-mściciele!

Wizjo płomienna, co stajesz się Jawą,
w księgach żywota malowana krwią –
ku Tobie pokłon ginący dziś ślą
o Sławo!...

Dnia 20. sierpnia 1916 r.

Zwiastun
Bratu mojemu

Odetchnij – biegłeś zdyszany –
ważne zgaduję przyczyny...
Cóż powiesz, bracie kochany –
jakie przynosisz nowiny?

Opowiedz – co ci się zdarzy,
iż biegniesz z dala tak skory –
Przecz-żeś ty bracie, niechory, -
skąd ci te ognie na twarzy?

Skąd czoło-ć pała i skronie,
i mowę tłumi wzruszenie, –
a w oczach twoich płomienie,
i w piersi ogień snać płonie!

Chcesz mówić – mówisz coś do mnie –
a szepcesz jakby w pacierzu...
A mówże mi tu przytomnie:
Cóż ci to? – stary żołnierzu!

Wiersze
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Przebóg! – na rzęsach twych rosa! –
ty płaczesz?!... Nie kryj – widziałem!...
a słowo stało się ciałem...
o przenajświętsze niebiosa!...

Wiem!... nie mów... radość zabije...
...Królowo Polskiej Korony!
Wiem – tyś jest zwiastun natchniony:
Ojczyzna wstała – i żyje!!!

Miejsce postoju Legionów Polskich – 5.XI.1916

Manifest
(5.XI.1916 r.)

W kolumny rozkaz padł – i w okamgnienie
szyk się sprostował – serc bijących szpaler...
I szedł szpalerem tym brygadier Haller
wstępując z wolna przed front, na wzniesienie...

Gdzie okiem spojrzeć w szyk – na wszystkie strony
widziałeś w oczach skry – i bladość twarzy...
Brygadier czytał manifest cesarzy,
...a słowa biły nad wojskiem – jak dzwony!...

Skończył... W tej chwili ogromnym skupieniu
tłum się radością jak łzami zachłysnął –
i była cisza w krąg – jak w podniesieniu...

...Wtem Haller szablą przed frontem zabłysnął –
Las szabel w górę z okrzykiem się wzbije:
Królestwo Wolne niech żyje!...
Niech żyje!!!

Baranowicze, 7.XI.1916 r.

Józef Mączka
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Kiedyś

Kiedyś... po latach – gdy ścichną te fale,
które nas w wirów porwały odmęty,
kiedy opadnie huragan krwi wzdęty
i łzy obeschną, i zmilkną już żale –

ze czcią ujmiecie pogięte pałasze
i zawiesicie na ścianach wysoko,
i łzą serdeczną zabłyśnie wam oko,
gdy wam powiadać będą dzieje nasze...

I będzie pełen znów każdy zakątek
polskich relikwii i polskich pamiątek,

I znowu ogniem zapłoną wam lice
w te narodowe, żałosne rocznice –

i w niebo pieśni popłynie orędzie –
kiedyś – po latach – gdy nas tu nie będzie...!

Felso – Visso, na Węgrzech, 20.I.1915 r.

Wiersze





Część III

Pożegnanie 
z lasowiackim światem

Maria Kozłowa
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Elżbieta Wiącek

Żegnaj, moja wiosko... 
Pamięć o Machowie 

i kulturze lasowiackiej 
w twórczości Marii Kozłowej

Tekst został opublikowany w: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej,  
tom 6 serii pt. Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, 

pod red. J. Adamowskiego i Marty Wójcickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 183-201.

Każdy dom w Machowie miał duszę 
    Dorota Kozioł

Gdzie zaczyna się i kończy dom?

W większości prac etnograficznych, w syntezach, w monografiach regionalnych i przedmioto-
wych, gdy mowa o domu, pojawia się on przede wszystkim jako element tzw. kultury materialnej 
(w publikacjach dotyczących budownictwa, architektury, osadnictwa itd). Wyjątkiem od reguły 
są prekursorskie względem współczesnej refleksji antropologicznej prace Jana S. Bystronia 
i Stefana Czarnowskiego o symbolicznym wartościowaniu przestrzeni400. Perspektywę tę 
kontynuują Zbigniew i Danuta Benedyktowicz we wspólnej książce – Dom w tradycji ludowej. 
Autorzy, stawiając sobie za cel rekonstrukcję struktury symbolicznej domu, podkreślają iż nie-
jednokrotnie zwracano uwagę na związek, jaki kryje się w źródłosłowie „dom” z „tworzeniem” 
(Benedyktowicz 1992:7). Martin Heidegger łączy te aktywności z jeszcze jednym podstawowym 
aspektem ludzkiej egzystencji, budując triadę „Myślec – budować – mieszkać” (Heidegger 1977: 
318). Maciej Cisło analizuje związki między członami tej triady: „Słowo «dom» wiąże się z dem: 
członem, który w sanskrycie oznaczał «budowanie», «tworzenie», jak w wyrazie «demiurg». 

400 Są to przede wszystkim publikacje: J. Bystroń, Czynniki magiczno-religijne w osadnictwie, „Przegląd Socjologiczny” 1939, t.7, 
s. 25-46, także tenże, Tematy, które mi odradzano, Warszawa 1980, s. 221-249, tenże, Tradycyjne pojęcia o środku ziemi, Lwów 
1934; S. Czarnowski, „Góra” i „dół” w systemie kierunków sakralnych, [w:] Dzieła t. 3,Warszawa 1956; tenże, Podział przestrzeni 
i jej rozgraniczenie w religii i magii. 
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Rdzeń ten jest obecny także w łacińskim domus i greckim domos. Ten ma dom, kto go zbudował 
lub dał zbudować” (Cisło 1983). Sięgając do etymologii słowa „dom”, widzimy więc wyraźnie, 
że integralnym elementem jego zakresu semantycznego jest więc działalność twórcza. 

Wymowny przykład związku pomiędzy domem i twórczością oraz obrazem świata odnaj-
dujemy w prozie Tadeusza Nowaka, przedstawiciela nurtu chłopskiego w polskiej literaturze 
współczesnej. W swojej książce Dwunastu kreuje znamienny obraz „Domu-Księgi”, budowanej 
i – zarazem zapisywanej – przez „Józefa Odludkiem zwanego”. Ów twórca ludowy, mieszkający 
w śródleśnej wsi401, spisuje swój pamiętnik na kawałkach brzozowej kory, które umieszcza na 
wewnętrznych ścianach domu. Pokryte są one chłopskimi mądrościami, gadkami i śpiewkami 
zbieranymi z całej okolicy. Sam Józef tak wyjaśnia swój koncept: Wedle mnie każdy dom chłopski 
przypomina księgę. Tyle jeno, że nie zapisaną literą, słowem wyraźnym, a pismem korników, 
pająków, zwierząt domowych, ptaków gnieżdżących się w strzesze, pismem naszych rąk do-
tykających przedmiotów (...) (Nowak 1974: 47). Jego dążenie do trwałości sprawia, że pisana 
przez niego księga – „Żywota chłopskiego dole i niedole” – przybiera kształt domu. Józef jest 
bowiem przekonany, że księga prawdziwa, do której się wraca, przy której się odpoczywa, nad 
którą się rozmyśla (...) jest jak dom ludzki, w którym mieszka się codziennie (Nowak 1974: 47). 

W niektórych pracach z zakresu antropologii kultury dom pojawia się nie tylko jako 
przedmiot szczegółowych badań i analiz, ale także jako swoista kategoria interpretacyjna 
(Benedyktowicz 1992:15). Claude Lévi-Strauss mówi o domu jako o kategorii społecznej 
łączącej różne społeczeństwa402, radziecki semiotyk Jurij Łotman umieszcza dom wśród 
słów-kluczy kultury (Łotman 1978). Zainteresowanie tematem domu widoczne jest w wielu 
pracach tzw. geografii humanistycznej. Autorzy tych prac mówią o doświadczeniu „mitycz-
nej przestrzeni” i o „mitycznym miejscu”, w tym także o domu jako przestrzeni mitycznej, 
zauważając, że „mały, bezpośrednio doświadczany świat otoczony jest znacznie szerszą 
strefą znaną pośrednio przez symbole” (Yi Fu Tuan 1978: 116).

Podążając tym tropem i traktując dom jako kategorię antropologiczną, chcę spojrzeć 
na obraz domu w twórczości Marii Kozłowej od strony jego funkcji symbolicznej. Intere-
sować mnie będzie przede wszystkim dom jako istotny składnik szerszego zjawiska, które 
przedstawiciele współczesnej hermeneutyki i fenomenologii symbolu – Mircea Eliade czy 
Paul Ricoeur – określają mianem „myśli” bądź „wyobraźni symbolicznej”403. Z tej perspek-
tywy dom jawi się jako przestrzeń sakralna, pełna znaczeń przestrzeń pamięci, struktura 
mityczna organizująca obraz i przeżycie egzystencjalne świata. Takie podejście nie jest 
jednak prostym odwróceniem perspektywy, w której dom ujmuje się jako element kultury 
materialnej. Nie bagatelizuje fizyczności domu, ale akcentuje, że ludzkie doświadczenie 
rzeczywistości nie jest „ozdobione” symbolami, lecz są one jego integralnym aspektem. 

401 Odwołuję się do powiesci Nowaka również ze względu na podobieństwo lokalizacji akcji z obszarem zamieszkiwanym 
przez Lasowiaków. 

402 Według Lévi-Straussa kategoria domu jest mostem, który można przerzucić między społeczeństwami badanymi przez nas 
w tradycyjny sposób a naszymi społeczeństwami por. Świat zachodni chyli się ku upadkowi, „Forum” 1982, nr 2 (rozmowa 
z C. Lévi-Straussem)

403 Por. M. Eliade, Mit, sacrum, historia, Warszawa 1970; P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, Warszawa 1975.

Elżbieta Wiącek
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Las – uociec nas,  
a my dzieci jigo, idziewa do nigo... 

Tak mawiali o sobie mieszkańcy prastarych borów rozciągających się ongiś między Wisłą 
a Sanem404. Jest to stosunkowo późno wyodrębniona grupa etnograficzna, a jednocześnie 
jedna z nielicznych na ziemiach polskich, która wykształciła własny etnonim, wywodzący 
się z tego leśnego rodowodu tj. „Lesioki”, przez etnografów przekształcony w: „Lasowiacy”. 
Grupa ta wykształciła się na skutek asymilacji różnych nacji zamieszkujących od XIV w. 
tereny Puszczy Sandomierskiej. Procesy osadnicze, które ją ukształtowały, były powolne 
ze względu na ciężkie warunki naturalne (gęsty las często porastający tereny podmokłe) 
nieprzyjazne rolnikom. Dlatego też puszcza długo stanowiła hermetyczną enklawę – ściągała 
głównie niepokornych chłopów z innych stron, którzy w pogoni za wolnością chronili się 
przed pańszczyzną, zbiegów ściganych przez prawo oraz jeńców wojennych osadzanych tu 
z rozkazu królewskiego. Najliczniej reprezentowana była ludność polska z Mazowsza, ale 
także ruska, tatarska, szwedzka, litewska, wołoska i niemiecka. Tygiel tak różnorodnych 
kultur i nacji doprowadził do powstania różniącej się od sąsiadów społeczności. Lasowiacy 
utrzymywali się przede wszystkim z gospodarki leśnej. Oprócz łowiectwa zajmowali się 
głównie bartnictwem, wytapianiem rudy darniowej i wszelakiego rodzaju przemysłami 
drzewnymi. Z czasem rabunkowa gospodarka leśna zmniejszyła zasoby puszczy. Z koniecz-
ności jej mieszkańcy musieli zająć się hodowlą i rolnictwem405. 

404 Ludność ta zamieszkiwała północną Rzeszowszczyznę – w węższym ujęciu widły Wisły i Sanu, w szerszym także prawy brzeg 
Sanu.

405 Informacje pochodzące ze strony: http://www.lasowiacy.ch/pl/O_nas/O_regionie.htm; data wejścia: 12.05.20011

Koszula z lasowiackiego stroju kobiecego / ze zbiorów Doroty Kozioł
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Machów, lata 60. XX w. / ze zbiorów Doroty Kozioł

Elżbieta Wiącek
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Machów – wieś, której już nie ma

Trudno jest ogólnie charakteryzować grupę etniczną zajmującą tak duży obszar, rozbitą na 
liczne podgrupy. Świadectwem tego zróżnicowania są prace etnografa Franciszka Kotuli 
(1900-1983), wybitnego badacza kultury Lasowiaków: Teren po obu brzegach Wisły i Wi-
słoki, kilkanaście kilometrów od Dębicy, stanowi swoisty region etnograficzny. Lasowiacy, 
tutaj zwani Lasokami, mieszkający na wschód od dolin obu rzek, nazywają ich mieszkań-
ców Nadwiślokami (Kotula 1976: 184). Autor zauważa, że Nadwiśloki wytworzyli odrębną 
kulturę ludową (bogatsze stroje oraz inne tańce) i patrzyli na Lasoków z lekceważeniem 
– tak dzięki swej znacznie starszej kulturze, jak i zamożności, którą zawdzięczali znacznie 
żyźniejszej glebie niż na otaczających ich terenach puszczy. W relacji z roku 1968, Kotula 
tak opisuje zamieszkały przez Nadwiśloków Machów: usytuowany na wysokim prawym 
brzegu Wisły na południe od Tarnobrzegu, był zamożną wsią dzięki glebie. (...) Dzięki moż-
liwościom spławu owoce i warzywa przynosiły duże dochody (Kotula 1976: 185). Relację tę 
wieńczy zapowiedź dramatycznych losów wsi i jej mieszkańców: W związku z odkryciem 
siarki w tych stronach cały szereg nadwiślańskich wsi ulegnie zupełnej likwidacji. Machów 
przede wszystkim...(Kotula 1976: 185). Zamierzchłych dziejów wsi406 nie przerwała więc 
historyczna zawierucha, ale... postęp rozumiany zgodnie z powojenną tendencją jako in-
dustrializacja. 12 października 1957 roku na polach machowskich następuje wbudowanie 
kamienia węgielnego pod budowę Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki – Tarnobrzeg. 
Data ta rozpoczyna powolne wysiedlanie mieszkańców i agonię Machowa. Ostatni ma-
chowiacy opuścili swoje domy w 1970 roku. Z wioski nie pozostał kamień na kamieniu. 
Nazwę Machów przyjęła powstała na jego miejscu odkrywkowa kopalnia407. Po stosunkowo 
krótkim okresie eksploatacji, na świecie opracowano nową (inną niż kopalnianą) tech-
nologię uzyskiwania siarki i wydobycie „polskiego złota” okazało się nierentowne. Część 
wyrobiska kopalnianego zalano, tworząc sztuczny zbiornik wodny – Zalew Machowski408 
– o powierzchni 455 ha. 

„Ej, Lasowiacka jo se, jak kropelka rosy...”

Wśród wysiedlonych mieszkańców, którzy rozpierzchli się po okolicznych miejscowościach, 
była Maria Kozłowa (1910-1999) twórczyni ludowa, animatorka lasowiackiego folkloru. 
Mówiono o niej „Ostatnia Lasowiaczka”. Urodziła się 5 sierpnia 1910 roku w Machowie. 
Była córką Wiktorii z Sawarskich i Wojciecha Wiącka – działacza społecznego i politycznego, 

406 Jak wykazały poprzedzające prace inżynierów wykopaliska archeologiczne, najstarsze ślady osadnictwa na terenie Macho-
wa pochodziły sprzed około 11 tysięcy lat. Archeolodzy przypisują je tzw. kulturze świderskiej. W epoce brązu kształtują się 
na tych terenach tzw. tarnobrzeskie grupy kultury łużyckiej. Jej ślady potwierdziły wykopaliska w Machowie, gdzie odkry-
to tzw. zespół osadniczy. We wczesnym średniowieczu (V-VII w.) powstała na tym obszarze osada słowiańska. Por. T. Zych, 
2005/2006, Machów, dzieje wioski w zarysie, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” nr 27, s. 5-10.

407 Nosi ją też obecnie jedna z dzielnic Tarnobrzega.
408 Od 2013 r. zbiornik nosi nazwę Jezioro Tarnobrzeskie (przyp. red.)
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senatora i publicysty. Już od najmłodszych lat pisała wiersze, malowała. W wieku 13 lat 
zorganizowała z dziećmi „podwórkowy” teatr, który z czasem przekształcił się w amatorski 
teatr wiejski409. Z jej inicjatywy powstał też w Machowie kabaret, w którym – jako reżyser-
ka i scenarzystka zarazem – wykorzystywała formę ludowej przyśpiewki, ale nasyconej 
współczesnymi treściami. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego prowadziła świetlicę 
i bibliotekę, organizowała różnego rodzaju kursy i prelekcje. Uczyła wiejskie dziewczęta 
malarstwa ludowego i haftu. W 1949 założyła Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiak”, z którym 
wystąpiła na I Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Ludowych w Warszawie. Lasowiackimi 
pieśniami zachwycił się sam Witold Lutosławski. Wkrótce potem na kanwie machowskich, 
skomponował swoją „Małą suitę”, która rozpoczyna się dźwiękami fujarki Jana Kalinki 
– machowskiego muzykanta (Kozioł 2011: 6). 

Jeszcze przed wysiedleniem, z jej wiedzy korzystali znani badacze kultury ludowej. Jeden 
z rozdziałów książki Kotuli pt. Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci 
stanowią przekazy Marii Kozłowej, która niejednokrotnie opowiadała mu o znanych sobie, 
czy zasłyszanych miejscowych praktykach, takich jak „odmawianie uroku” czy „kierowanie 
ognia” przy pomocy święconej soli i ślubnej chustki. Kotula tak charakteryzuje sylwetkę swojej 
respondentki: córka wybitnego działacza chłopskiego, posła do sejmu w okresie międzywojen-
nym, bynajmniej nie jest znachorką. Od młodości aktywna na wzór ojca, była działaczką nie 
tyle społeczną, co kulturową. Prowadziła zespoły ludowych tańców i pieśni, uczyła młodzież 

409 Zespół jeździł ze spektaklami po okolicznych wioskach i działał do końca istnienia Machowa, czyli do lat szescdziesiątych. 
Fakty biograficzne przytaczam na podstawie artykułu D. Kozioł Wyrosnie ze mnie róży kwiat..., „Nasze Miasto Tarnobrzeg” 
grudzień 2010, s.6.

Maria Wiąckówna w seminarium nauczycielskim i Maria Kozłowa w latach 90. XX wieku / ze zbiorów Doroty Kozioł

Elżbieta Wiącek
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Wojciech Wiącek z córką Marią, 1928 r. / źródło: domena publiczna. Digitalizacja: Miejska Biblioteka 
Publiczna w Tarnobrzegu 
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różnych rodzajów sztuki ludowej od strony technicznej. Teraz, kiedy musi opuścić ukochaną 
wieś, zabrała się do spisania całej zapamiętanej i zbieranej tradycji (Kotula 1976: 185). 

W 1970 roku dom Marii Kozłowej został sprzedany na licytacji, a ukochana wieś zniknęła 
z powierzchni ziemi. Artystka przeprowadziła się do Baranowa Sandomierskiego. Mimo 
załamania po tej utracie swojego świata, nie zaprzestała twórczej działalności i pracy nad 
ocaleniem od zapomnienia ludowej tradycji, którą wielki przemysł, wkraczający na tę 
ziemię skazywał na niechybną śmierć. Zaczęła spisywać stare pieśni, zwyczaje, obrzędy, 
które utrwaliły się w jej pamięci, a także i te, które usłyszała od najstarszych mieszkań-
ców okolicznych wiosek. Jednocześnie otoczyła się ludźmi, którym to wszystko mogła 
przekazać. W 1976 roku zorganizowała w Baranowie istniejący do dziś Zespół Obrzędowy 
„Lasowiaczki”. W tym samym czasie prowadziła również dziecięcy zespół pieśni i tańca 
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Tarnobrzegu. Brała udział w wystawach sztuki ludowej, 
przygotowywała eksponaty, które dziś zdobią muzea etnograficzne i skanseny na terenie 
całej Polski. Należała do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Uczestniczyła 
w festiwalach pieśni ludowej, spotkała się z dziećmi i młodzieżą. Wielokrotnie zdobywała 
nagrody w konkursach śpiewaczych, plastycznych i literackich. W 1980 roku zamieszkała 
w Tarnobrzegu. Wkrótce i tu zorganizowała Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” oraz aktyw-
nie współpracowała z miejscowym Domem Kultury. Z jej doświadczeń i pomocy korzystało 
wiele okolicznych zespołów, m.in. „Cyganianki”. Za ratowanie folkloru oraz swoją twórczość 
otrzymała wiele odznaczeń i wyróżnień (dostawała często specjalne wyrazy uznania za 
udział dzieci w prezentowanych spektaklach). Najważniejsze z nich to: Medal im. Oska-
ra Kolberga i Medal im. Franciszka Kotuli. Uczestniczyła w wielu audycjach radiowych, 
nakręcono z jej udziałem kilka filmów telewizyjnych. W wieku 86 lat wystąpiła w filmie 
dokumentalnym Ludzie z martwych pól (1996) w reżyserii Aleksandra Dyla i Antoniego 
Ciechana opowiadającym o akcji przesiedleńczej mieszkańców Machowa.

Performatywność jako forma  
kultywowania pamięci

Na początku założony przez Kozłową zespół zajmował się tworzeniem charakterystycz-
nych dla Lasowiaków haftów, wycinanek, a także zbieraniem wiekowych przedmiotów 
codziennego użytku. W późniejszym czasie rozszerzył swą działalność o przedstawienia 
obrazujące dawne zwyczaje panujące na lasowiackiej wsi. Podczas różnego rodzaju prze-
glądów „Lasowiaczki”. inscenizowały obrzędy związane ze tematami takimi jak: Święta 
Bożego Narodzenia, Święto Matki Boskiej Gromnicznej, Wielki Tydzień, Święta Wielkanocne, 
Przednówek. Ich scenarzystką i reżyserką była Maria Kozłowa, która zawsze z niezwykłą 
pieczołowitością dbała o wierność w odtwarzaniu zapamiętanych zwyczajów. Nigdy nie 
cenzurowała przeszłości, nie ukrywała, że Lasowiacy znani byli z kultywowania zwyczajów 
wywodzących się z pogaństwa powiązanego z silnym klerykalizmem. Przygotowane przez 
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nią przedstawienie „Czary, mary i uroki” odtwarzało dawne gusła lasowiackie oraz praktyki 
ludowego leczenia410. „Lasowiaczki” w sposób autentyczny niezwykle autentyczny i suge-
stywny zamawiały na scenie uroki, „płaczki”, leczyły „różę”, „łuszczkę” na oku, „siekiernicę” 
w pachwinie, obcinały kołtuna, wypędzały diabła z opętanego. Występowały na małych 
i wielkich scenach m. in. w warszawskim Teatrze „Ateneum”, w Krakowie i w Kazimierzu 
nad Wisłą – podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. W 1978 
roku „Lasowiaczki” wystąpiły ze swoim spektaklem przed lekarzami i profesorami uczelni 
medycznych z całego świata – uczestnikami międzynarodowego sympozjum naukowego 
UNESCO, które odbyło się w baranowskim zamku. Przedstawienie doczekało się również 
ekranizacji dokonanej przez Franciszka Trzeciaka (w 1983 roku).

Nigdy nie zapomnę 411

Rekonstrukcja doświadczenia domu w tradycji ludowej pozwala wyśledzić różnorod-
ne wątki symboliczne domu, np. dom – raj czy dom – człowiek. Ta polisemantyczność 
symbolu domu, pozwala wiedzieć w nim ten sam charakterystyczny rys skondensowania 
wieloznacznego doświadczenia, o jakim w stosunku do „słów-kluczy” kultury pisał Jurij 
Łotman412. Umieszczając słowo „dom” pośród innych „słów-kluczy” kultury (takich jak 
„droga”, „chleb”) Łotman podkreślał, że każdy istotny przedmiot kultury występuje z reguły 
w sposób dwoisty: w funkcji bezpośredniej oraz w funkcji metaforycznej. Im istotniejsza 
jest w systemie danej kultury bezpośrednia rola danego pojęcia, tym aktywniejsze jego 
znaczenie metaforyczne. Prowadzi to nierzadko do tego, że staje się ono (pojęcie, przed-
miot) „wizerunkiem wszystkiego, co istnieje”413. 

Wielowątkowość obrazu domu w poezji Marii Kozłowej zdaje się potwierdzać powyższe 
refleksje. Za życia opublikowała swoje wiersze w tomie zbiorowym Lamenty machowskie 
(1993, wzięli w nim udział także inni rozsiani po świecie Machowiacy) zaś pośmiertnie ukazał 
się jej autorski tomik Całuję Cię, ziemio (2004). Machów, rodzinna wieś artystki, wkrótce po 
wysiedleniu stał się głównym tematem jej twórczości poetyckiej. Jest ona przede wszystkim 
pielęgnowaniem pamięci o domu rozumianym jako zespół koncentrycznie nakładających się 
na siebie kręgów i przestrzeni symbolicznych: dom > gospodarstwo > pole > wioska > świat 
> (mikro)kosmos. Przestrzeń domu wychodzi poza granice chaty czy zagrody – rozszerza 
się i obejmuje całą wieś, a także rozpostarte nad nią niebo. Przede wszystkim jednak dom 

410 Lasowiacy znali doskonale właściwości leśnych ziół, nauczyli się leczyć rany niedźwiedzim tłuszczem bądź sadłem żmii, ta-
mować krew papką z chleba połączonego z pajęczyną i „bożym drzewkiem”. Nie dopracowali się jednak wiedzy na temat 
leczenia chorób wirusowych czy niektórych organów wewnętrznych. Tam, gdzie nie pomagały zioła lub prosty zabieg chi-
rurgiczny, trzeba było posłużyć się zaklęciami i zabiegami magicznymi. W formułkach tych uciekano się o pomoc zarówno 
do leśnych duchów jak i do Jezusa, Matki Boskiej czy świętych katolickich. Znachorzy byli kimś w rodzaju pośredników 
między ludzką niemocą a siłami ponadludzkimi. 

411 Tytuł podrozdziału stanowi tytuł wiersza Marii Kozłowej z tomu „Całuję Cię, ziemio”.
412 Jest to oczywiście już inny poziom analizy – analizy już nie symbolicznej, lecz semiotycznej, por. J. Łotman, Lalki w systemie 

kultury, „Teksty” 1978, nr 6, s. 46.
413 J. Łotman, dz. cyt., s. 46. 
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utożsamiony zostaje z utraconym Machowem oraz życiodajnym żywiołem ziemi. Zespół 
ten pojawia się np. w wierszu Rozżaliło się me serce: (...) Opuściłam ciebie, wiosko i przeżyć 
nie mogę,/ że musiałam zmienić swego życia drogę./ Ale sercem pozostałam dokąd będę żyła,/ 
moja wiosko ukochana, moja wiosko miła./ Los okrutny mnie rozłączył z rozkoszą łąk, pól,/ 
już nie staje mi łez w oczach, czuję wielki ból./ Wiosko moja, chato moja, ziemio tak pachnąca 
[podkreśl. E.W]/ – próżno woła moja dusza w bólu konająca. (Kozłowa 1993: 14). 

To, co znamienne we wierzeniach i obrzędowości związanej z domem i co jest też nie-
zmiernie charakterystyczne dla symbolicznego wymiaru domu, to fakt, że dom pojawia się 
tu na zasadzie pars pro toto. Całościową ideę domu i obraz domu zastępują jego elementy 
np. cztery kąty, okno, próg (Benedyktowicz 1992:56). Podobna prawidłowość pojawia 
się w wierszach Kozłowej. Najczęściej doświadczenie domu wyraża się poprzez element 
„złocistej strzechy” (Jak Cię nie kochać?). Dom jako symbol „streszcza się” i wypełnia w tej 
symbolicznej części też w wierszu: Z czego wyrosłam?: Wyrosłam ja sobie z tej strzechy 
słomianej/ Od promieni słonka złotem przetykanej (Kozłowa 2004: ). Tę samą prawidło-
wość, zgodnie z którą dom jako całość wyraża się już w samych jego fragmentach, widać 
wyraźnie w zwyczajach zakładzinowych – budynek nie został jeszcze fizycznie wzniesiony 
i ukończony, a już istnieje, gdy kładzie się chleb w jego węgły (Benedyktowicz 1992:56).

W wierszach tych obraz domu-wioski należy do wyjątkowych słów – obrazów, skupia-
jących w sobie pełnię doświadczenia; dąży również do tego, by stać się wizerunkiem nie-
mal wszystkiego, co istnieje. Żegnając się ze swoją wioską, autorka żegna się jednocześnie 
z machowskimi niebiosami. W zachowanym w pamięci obrazie domu-wioski wszystkie 
elementy natury są swojskie i przyjazne – można rzec, że poetka pisze o „domowym” 
słońcu czy „domowych” gwiazdach (wiersze: Słoneczko, Gwiazdeczka). Otoczony takimi 
„udomowionymi” ciałami niebieskimi, człowiek zamieszkuje kosmos, tak jak zamieszkuje 
się dom. Ten udomowiony, uporządkowany dom-kosmos jest zarazem świętą przestrzenią 
sacrum wyodrębnioną z chaotycznej, amorficznej przestrzeni „tego, co na zewnątrz”. Ten 
sakralny aspekt podkreśla forma niektórych wierszy, przypominająca litanię np. Do mojej 
ziemi, Żegnaj moja wiosko – a zwłaszcza – utwór Pożegnanie: Żegnaj, moja wiosko najmilsza 
na świecie,/ żegnaj polnej róży najwonniejszy kwiecie,/ żegnajcie mi miedze, po których cho-
dziłam/ i drogi, po których swe krówki goniłam.../ Żegnajcie mi ścieżki, gdzie spacerowałam/ 
i z pobliskich stawów grania żab słuchałam...(...)/ Żegnaj ciemny lesie, gaje i gaiki,/ jezioro 
z szuwarem i małe strumyki.../ Żegnaj mi kapliczko, coś już sto lat stała,/ a w Tobie Maryja 
nad nami czuwała.../ Żegnajcie mi krzyże przy drogach stojące,/ znak wiary w Chrystusa 
przypominające.../ Żegnaj moja chato i dachu słomiany,/ pobielane w słońcu mojej chaty 
ściany...(...) (Kozłowa 2004: 30).

Granice tej świętej, bezpiecznej sfery wyznaczają granice wioski, obejmujące też rozpo-
starte nad nią niebo. Przejawem jego „udomowienia” jest uderzająco zażyły ton, w jakim 
poetka zwraca się do Słońca czy Księżyca oraz ich antropomorfizacja. Świadczą o tym do-
bitnie słowa, jakie kieruje do tytułowego „miesiączka”: Ty rozrzewniasz serce, prostą moją 
duszę.../ Kocham cię jak chłopca i kochać cię muszę,/ bo ty mnie nie zdradzisz jak chłopcy 
zdradzają./ Te twoje uroki tak na mnie spadają,/ że w smutkach najwięcej dają mi radości,/ 
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ze słowiczkiem razem pocieszasz w miłości. (Kozłowa 2004: 7). Wszystko, co znajduje się 
poza granicami wioski, nie należy już do dającego siłę kosmosu. Wyrazem takiego doświad-
czania przestrzeni jest wiersz Pożegnanie Wisły w Machowie: Hej, ty Wisło moja, Machowa 
ozdobo!..../ Żal me serce ściska, bo się żegnam z tobą (...)/ Bo nigdy nad Wisłą w Machowie nie 
siędę,/ dumać jak mój Ojciec, nigdy tam nie będę./ Więc żegnaj, Wisełko kochana, srebrzona/ 
– ja cię odejść muszę, bom jest wysiedlona (podkreśl. E.W) (Kozłowa 1993: 17). Znamienny 
jest już sam jego tytuł, który wyraźnie precyzuje, co należy do „naszego świata”. Autorki 
nie może pocieszyć fakt, że Wisła nadal płynie, bo nigdy już nie będzie płynąć w Machowie, 
zaś w innym miejscu jest to już sama rzeka. 

Badacze mówią niekiedy o ambiwalencji symbolu domu w tradycji ludowej, gdzie jawi 
się on nie tylko jako miejsce święte i mocne, ale też jako miejsce sił zagrażających człowie-
kowi a nawet – przestrzeń demoniczna (Benedyktowicz 1992:28). W poezji Kozłowej taka 
niejednoznaczność nie występuje. Zespół przestrzeni symbolicznych domu staje się nie 
tylko przestrzenią mityczną, ale również w pełni idealną. Niewątpliwie ten proces mityzacji 
przyspieszył znacznie fakt, że utracony dom-wieś istnieje tylko we wspomnieniu. Niemożli-
wość konfrontacji z przeszłością i jej mityzacja spowodował, że wierszach tych na idyllicz-
nym obrazie wioski nie pojawia się najmniejsza nawet rysa. A przecież pasje artystyczne 
i społecznikowskie poetki nie zawsze były aprobowane przez machowską społeczność. 
Zdarzało się, że na jej działalność patrzono tak, jak się w ogóle w tradycyjnych środowi-
skach wiejskich patrzy na każdą inność. Była osobą niepospolitą, wychodzącą poza ramy 
przyjętych obyczajów, zwyczajów i norm zachowania, a więc musiała wzbudzać również 
kontrowersyjne uczucia. W swojej autobiografii, opublikowanej w zbiorze pamiętników 
kobiet wiejskich Rola przeorana, dom piękny, że kiedy urodziła pierwsze dziecko i okazało 
się, że jest ono kalekie, ludzie ze wsi mówili: Tę głupią tak Pan Bóg skarał (Jagiełło-Łysiowa 
1975: 213). W poetyckim obrazie domu-wioski próżno jednak szukać tych złych wspomnień 
– wszyscy mieszkańcy Machowa są zapamiętani jako dobrzy i drodzy. Co więcej – podmiot 
liryczny w utworach Kozłowej czuje się reprezentantem wszystkich Machowiaków, pamięć 
indywidualna przeplata się z pamięcią zbiorową.

Utracony dom/ wioskę/ kosmos można też odczytywać jako symbol/motyw wanitatyw-
ny. Utracony Machów w perspektywie „tamtego świata”, boskiej wieczności, symbolizuje 
przemijalność ludzkiego domu, choć przecież jest on symbolem najtrwalszych wartości 
ziemskich, wręcz wiecznością ziemskiego wymiaru (Pocek 1988: 19).
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Wykorzeniona:  
Po mej wiosce zginął ślad...414

W wierszach Marii Kozłowej odnaleźć można nie tylko tropy symboliki domu i wątki ści-
słego związku domu z człowiekiem, ale także doznanie bezdomności. Przeżycia i uczuć 
podmiotu lirycznego przywołują na myśl pojęcie „wykorzenienia” w ujęciu Simone Weil, 
która miała prorocze przeczucie, uznając wykorzenienie za kluczowe doświadczenie 
XX wieku. Konfrontowane jest ono w jej pismach z pojęciem „zakorzenienia”. Rezygnując 
z filozoficznej analizy owej opozycji, chcę zwrócić uwagę na jeden z wielu sensów pojęcia 
„wykorzenienia”, który pojawia się w tekstach Weil: Należy zbadać również inny rodzaj 
odcięcia od korzeni (...). Jest to odcięcie od korzeni, które można nazwać geograficznym, 
to jest dotyczącym wspólnot, jakie odpowiadają terytoriom (Weil 1985: 85). Nawet samo 
poczucie tych wspólnot prawie zupełnie znikło z wyjątkiem jednej z nich, narodu. Ale jest 
i było wiele innych. Czasami są one mniejsze, albo całkiem małe: miasto, albo zespół wiosek, 
prowincja, region (Weil 1985: 85). To znaczenie „wykorzenienia” bezpośrednio odnosi 
się do omawianej liryki. Maria Kozłowa oraz inni mieszkańcy Machowa zostali bowiem 
wykorzenieni w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu. Opuszczone gospodarstwa 
i sady zniszczyły spychacze. Destrukcji uległa nie tylko wioska, ale także ziemia, na której 
stały domy. Jej miejsce zajęło wyrobisko kopalniane o głębokości ponad 100 metrów. Wy-
darta do trzewi machowska ziemia znalazła się na zwałowisku w pobliskiej Dąbrowicy. 
Zastąpił ją gigantyczny dół, po zamknięciu wyrobiska zalany wodą – wymownym symbo-
lem zapomnienia. Ta fizyczna niemożliwość dotknięcia ziemi sprawia, że doznanie utraty 
staje się szczególnie dotkliwe. Jak napisała artystka w utworze Nie powrócą: Nie pozostał 
żaden ślad... (Kozłowa 1993: 15). W Lamentach machowskich to poczucie wykorzenienia 
pojawia się także w wierszu jej córki, Doroty Kozioł pt. Do mojej ziemi na zwałowisku: (...) 
odwróciłaś się od nas wszystkich/ do góry nogami/ i nie chciałaś zostać/ nawet za paznokciem 
(Kozłowa 1993: 32). 

Gdy „przyszła siarka”, machowiacy rozproszyli się po świecie. Jedni zamienili ziemię 
na ziemię, osiedlając się w pobliskich miejscowościach, inni pozbyli się jej raz na zawsze 
„przyoblekając miejską skórę”. Ci którzy „poszli do bloku”, w nowych mieszkaniach czuli 
się jak na komornym – kobiety nie potrafiły czuć się gospodyniami, a mężczyźni – gospody-
niami: Czegoś ciągle im brakuje, na coś czekają, czegoś pragną. „Bo jeśli nie czuje się ziemi 
pod nogami – mówi Józef415 – nie ma tej pewności, że naprawdę się żyje. Człowiek tłucze się 
w tym betonowym mieszkaniu jak ptak w klatce” (Kozioł 2005/2006: 50).

Simone Weil nie pozostawała wyłącznie przy socjologicznym sensie „wykorzenienia”. 
„Zakorzenienie” rozpatrywane w opozycji do swojego przeciwieństwa miało także sens 
transcendentny: Przede wszystkim jednak dusza ludzka musi być zakorzeniona w wielu 

414 Ostatnie zdanie wiersza M. Kozłowej Nie powrócą, z tomu Całuję Cię ziemio.
415 Józef Matyka, jeden z wysiedlonych mieszkańców Machowa.
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Maria Kozłowa na planie filmu „Ludzie z martwych pól” (1996) reż. A. Dyl, A. Ciechan / fot. Bogdan Myśliwiec

Maria Kozłowa w mieszkaniu w Tarnobrzegu / fot. S. Świerk
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środowiskach naturalnych, i dzięki nim musi nawiązać łączność ze wszechświatem (Weil 
1985: 144). Jako ich przykłady wskazywała środowiska wyznaczane wspólnym językiem, 
kulturą, wspólną przeszłością historyczną, językiem, zawodem lub miejscem zamieszka-
nia. Przekonana, że człowiek naprawdę wartościowy musi być zakorzeniony, uważała, iż: 
Zbrodnicze jest to wszystko, czego skutkiem może być oderwanie istoty ludzkiej od jej korzeni 
lub to, co stanowi przeszkodę w jej zakorzenieniu (Weil 1985: 144). Prawdziwość i wagę tych 
słów potwierdza twórczość Marii Kozłowej po wysiedleniu, która jest poetyckim zapisem, 
a zarazem dobitnym wyrazem doznania kulturowej bezdomności416. Mówi o niej wiersz 
Żal mi tego świata: Żyję na tym świecie i jestem niczyja,/ dzień za dniem jak woda w potoku 
przemija (Kozłowa 2004: 24). Skargę tę odnajdujemy też utworze O ziemio moja: (...) Gnębi 
mnie żałość, gnębią rozpacze,/ prowadzę marne życie tułacze./ Straciłam ciebie – dar ojca, 
matki,/ straciłam chatę, w ogródku kwiatki,/ straciłam całe ojcowskie wiano/ – z ziemi ro-
dzinnej odejść kazano.../ I machowskiego nie widzę nieba,/ i czarnej skiby jak kromki chleba... 
(Kozłowa 2004: 29).

Nie każdy z mieszkańców Machowa potrafił dać artystyczny wyraz temu bolesnemu 
doświadczeniu, ale ich pośrednie świadectwo możemy odnaleźć w reportażu Juliana 
Kawalca (rodem spod Tarnobrzega), który obserwując długi proces przesiedlenia w ro-
dzinnym regionie, napisał: Godzą się opuścić swoje wsie417, choć żal tych węgłów, kątów, 
tych krzaków bzu, jaskrów na łąkach, choć żal tych starych progów utrudzonych nogami 
dziadów, pradziadów (...) (Kawalec 1969: 15). Jak wspomina tamte wydarzenia Dorota Ko-
zioł Były łzy, całowanie ziemi, zagarnianie jej garściami do pudełek, do woreczków (Kozioł 
2005/2006: 54) Trzeba uszanować tę łzę, bo nie jest to łza historyczna, ale chłopska, męska 
i wstydliwa łza, bo chłop na zawsze żegna się ze swoimi polami (Kawalec 1969: 15). Poezja 
Kozłowej ocala tę łzę od zapomnienia. Nie tylko poezja, ale całokształt jej działalności 
po przesiedleniu to próby odnalezienia korzeni w przeszłości utraconej materialnie, 
ale wciąż żywej w pamięci. Według Weil, ludzie, którzy odzyskali swój mityczny dom 
poprzez kultywowanie pamięci o nim, są gotowi na dialog, na współistnienie z innymi 
tożsamościami. Artystka, której udało się siłą woli zakorzenić we wspomnieniu, mimo 
trwałego do końca jej dni poczucia nieodżałowanej utraty, nie zamknęła się w swoim 
cierpieniu. Przeciwnie – ze zdwojonym wysiłkiem starała się, aby kultura lasowiacka 
nie ograniczyła się do przestrzeni skansenu, ale była wciąż żywa. Paradoksem jest, że 
artykuły o działalności Marii Kozłowej ukazywały się w czasopiśmie „Siarka” a wielu 
machowiaków znalazło pracę w kopalni. Machów żył już tylko w pieśniach, a Tarnobrzeg 
i kombinat siarkowy się rozrastał...

416 Przejawem problemów z aklimatyzacją w nowym środowisku był także fakt, że w mieszkając w bloku w Tarnobrzegu nie 
rozpakowała wielu zgromadzonych przez siebie rzeczy. 

417 Z powierzchni ziemi zniknął nie tylko Machów, ale także Kajmów i Jeziórko.
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Artystka ludowa czy „Kolberg w spódnicy”?

Nie ulega wątpliwości, że po wysiedleniu Kozłowa znalazła duchowe wsparcie w twór-
czości, zaś instytucjonalne oparcie – w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych418. Jej status 
społeczny i poczynania artystyczne były znamienne dla kondycji współczesnego „twórcy 
ludowego” pozbawionego rzeczywistego oparcia w swoim środowisku społecznym i żyją-
cym na garnuszku urzędowego mecenasa (Bartmiński 1990: 17). Przynależność ta dawała 
jej materialną stabilizację, instytucjonalne wsparcie i możliwości rozwoju, ale też ograni-
czała ją w sferze ekspresji. Artystka nie była bowiem prostą, niewykształconą kobieta, ale 
za taką musiała uchodzić, chcąc wpisać się w wizerunek twórcy ludowego (z tego względu 
niekiedy ukrywała fakt, że posiadała średnie wykształcenie). Początkowo swoje wiersze 
wzorowała na poezji Mickiewicza (np. używała formy trzynastozgłoskowca), Słowackiego, 
Konopnickiej419. Potem, z uwagi na instytucjonalną presję, została ograniczona ramami 
ludowej konwencji. Nie oznacza to jednak, że nie była w swojej twórczości autentyczna 
– w folklorystycznych formach wyrażała swój szczery, dojmujący żal za zniszczoną wioską.

Współpracujący z poetką Józef Myjak zauważył, że Status twórczy pani Kozłowej jest 
specyficzny, bo z jednej strony jest ona twórczynią ludową w tym obiegowym pojęciu, z drugiej 
zaś, mając świadomy stosunek do tego, co robi, mając pewne przygotowanie, jej działalność 
popularyzatorska jakby ją kwalifikowała do kategorii samorodnego etnografa, folklorysty 
(Wianecka 1990: 16). Zdaniem Myjaka, artystka dość wcześnie zauważyła, że świat tradycyj-
nej kultury ludowej powoli zaczyna się kurczyć i zanikać: Mieszkańcy wsi zaczęli wychylać 
się poza własne opłotki: wyjeżdżać na roboty sezonowe i stałe, emigrować do Ameryki. Ludzie 
stali się otwarci na nowinki z szerokiego świata, a to wiązało się ze zmianą świadomości, 
sposobem życia. (...) i tak rodzić się poczęła Maria Kozłowa – badacz. Kolberg w spódnicy, 
chciałoby się rzec. (Wianecka 1990: 16). 

Machów ze słów, melodii i obrazów...

Wracając do wspomnianego już etymologicznego związku słowa „domu” z „tworzeniem”, 
warto zauważyć, że w starożytnej Grecji słowo „demiurg” było przede wszystkim nazwą 
rękodzielników, np. garncarzy, a także architektów. Dopiero u Platona słowo „demiurg” 
odnosiło się do boskiego budowniczego świata nadającego bezkształtnej materii określoną 
formę. Warto także przypomnieć, iż dawne znaczenie słowa „demiurg” nie jest tożsame 
z dzisiejszym słowem „twórca”. Grecy nie mieli terminów, które odpowiadałyby termi-
nom „tworzyć” i „twórca”. Wystarczał im wyraz „robić” (poiein). A i tym słowem nie po-
sługiwali się w stosunku do sztuki i artystów, którzy ich zdaniem nie wykonywali rzeczy 

418 Została do niego przyjęta w roku 1973. 
419 Powyższa obserwacja dotyczy też jej twórczości malarskiej. Ponieważ w seminarium uczyła się pod okiem absolwentów 

Akademii Sztuk Pięknych, w jej niektórych pracach malarskich pojawiał się światłocień, czego nie ma u twórców „typowo” 
ludowych.
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nowych, lecz tylko odtwarzali te, które są w naturze. Malarz czy rzeźbiarz jest odkrywcą, 
a nie wynalazcą, a ponadto jest podporządkowany regułom. Działalność artystyczna nie 
opierała się na creatio ex nihilo. Również i sam demiurg nie wykonał świata z niczego lecz 
z preegzystującej materii i idei. Był w tym tylko jeden wyjątek: poezja. Jej nazwa – poiesis 
– pochodziła od poiein „robić”. Różnica między poezją a sztuką była podwójna. Po pierw-
sze, poeta powołuje do życia nowy świat, zaś artysta jedynie odtwarza. Po drugie, poeta 
nie jest związany regułami, jak artyści, jest w tym, co robi, wolny (Tatarkiewicz 1988: 289). 

W tym szerszym kontekście znaczeniowym, ludowe rękodzieło i poezja Marii Kozłowej 
– zwłaszcza w powstające w okresie po wysiedleniu – uzyskują jeszcze jeden głęboki wy-
miar. W jej twórczości można bowiem zauważyć podobne prawidłowości. Malując pisanki 
czy wycinając, czyniła to zgodnie z regułami lasowiackiej tradycji, nie pozwalała sobie na 
żadne od niej odstępstwa. Irytowało ją mieszanie wzorów z różnych regionów na ludowych 
haftach, czy drobne nawet ich modyfikacje. Bez wahania polemizowała z każdym, kto takich 
modyfikacji próbował dokonywać. Jej najmocniejszy argument stanowiło stwierdzenie: 
„tak było”, którego siła przekonywania płynęła z rezerwuaru jej pamięci. W jej działalno-
ści rękodzielniczej oraz inscenizacyjnej wierność wobec przeszłości, zachowanie pamięci 
o tradycyjnych zwyczajach były najważniejsze, osobista ekspresja schodziła na dalszy 
plan. Bacznie pilnowała nie tylko czystości własnego przekazu, ale także zachowań i stroju 
aktorek. Znaczącym jest fakt, że do Stowarzyszenia Twórców Ludowych została przyjęta 
na podstawie haftów i plastyki obrzędowej. Dopiero w dziedzinie poezji pozwalała sobie 
pewną swobodę. Gatunki, jakie uprawiała, czerpią z tradycji chłopskiego folkloru (pieśni, 
przyśpiewki, oracje, opowieści, widowiska obrzędowe), ale przesycone są osobistymi 
doświadczeniami, spośród których najdramatyczniejszym jest wysiedlenie, i wyrażają jej 
własne uczucia. Roch Sulima, obserwując podobny mechanizm, stwierdza: Powstają w ten 
sposób utwory medytujące, rozpamiętujące przeszłość, oceniające teraźniejszość (Sulima 
1976: 117). Wyrazistym przykładem takiego utworu jest wiersz Żal mi tego świata: I tak 
mi się dziwi, że to słońce/ coraz słabiej grzeje na życiowej łące/ Coraz ciszej ptaszki na drze-
wach śpiewają/ i nawet znajomi mnie zapominają./ A i coraz krótszy każdy rok się staje./ 
Zmieniają się ludzie, ludzkie obyczaje. (Kozłowa 2004: ). W twórczości tej, gatunki tkwiące 
w tradycji folkloru stają się źródłem liryki refleksyjnej. Tradycyjne ludowe formy tworzą 
swoistą perspektywę, uogólniającą fakty i przeżycia jednostkowe (Benedyktowicz 1992: 135). 
W ten sposób, fragmentarycznie ujawniająca się biografia ujmowana jest w ramy praw 
odwiecznych, zakrzepłych w ludowych formach słownych, które w tradycyjnym folklorze 
ustalały formy życia, były sztuką i wiedzą zarazem (Sulima 1976: 119).

Franciszek Kotula pisze, że kto znał polską wieś i miasteczko w końcówce ich tradycyjnej 
kultury – jeszcze szereg lat po zakończeniu drugiej wojny światowej, to jest przed masową 
emigracją do miast (młodych Polaków i wymierania starej generacji) – musiał stwierdzić często 
napotykaną umiejętność barwnego, plastycznego i soczystego opowiadania tak tradycyjnych 
tekstów, jak i o co tylko zaszłych wydarzeniach (...) (Kotula 1983: 63). Etnograf w swoich 
pracach wielokrotnie podkreśla gawędziarski charakter tych społeczności. Małej ojczyzny 
Marii Kozłowej – artystki nie można na pewno określić jako czystej kultury oralnej, w takim 
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Machów, lata 60. XX w. / ze zbiorów Doroty Kozioł

Kopalnia Machów / ze zbiorów Doroty Kozioł
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Kopalnia Machów / ze zbiorów Doroty Kozioł

Jezioro Tarnobrzeskie / fot. Bogdan Myśliwiec
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znaczeniu, jakie nadaje jej Walter Ong420. Mieszkańcy Machowa nie byli analfabetami, 
a sama Kozłowa miała średnie wykształcenie. A jednak ustny przekaz był w wiosce wciąż 
żywy, koegzystował z pisemnym, a nawet nad nim dominował. Całokształt działalność 
Marii Kozłowej również sytuuje się na pograniczu kultury oralnej i piśmiennej. Śpiewane 
przez nią pieśni i piosenki, reżyserowane inscenizacje posiadały swą formę pisemną, ale 
ich zasadniczy walor był performatywny. Ponadto jej poezja posiada cechy, które Ong 
przypisuje kulturom oralnym. Poetka formułuje myśli w sposób łatwy do zapamiętania 
– w kształcie powtórzeń, antytez, epitetycznych wyrażeń, dłuższym myślom nadaje silny 
rytm. Wyrażanie doświadczeń przy użyciu formuł (tu: rodem z folkloru) wiąże się aspektem 
mnemotechnicznym: formuły organizują zrytmizowanie, dzięki czemu lepiej pozwalają 
zapamiętać przeszłość. Twórczość poetki cechuje też silna empatia i zaangażowanie oraz 
bliskość ludzkiego świata – cechy właściwe kulturom oralnym. 

Mając w pamięci wykreowany przez Nowaka obraz „Domu-Księgi”, twórczość Marii 
Kozłowej jawi się jako próba rekonstrukcji utraconego domu-wioski-świata. Niczym de-
miurg, artystka buduje go ponownie z ocalałych w pamięci okruchów małej ojczyzny, która 
fizycznie uległa całkowitej destrukcji. Reprezentacja tego „naszego świata” nie odnosi się 
więc już do materialnie istniejącej rzeczywistości, ale nie jest to jednak creatio ex nihilo. 
Jednocześnie poetka próbuje pokonać chaos, jaki w jej życie oraz innych machowiaków 
i wprowadziła industrializacja i pragnienie zysku421. Pozbawiona schronienia i oparcia 
w ścianach rodzinnego domu, artystka musiała zawierzyć materii słów. W tym procesie 
odbudowy podstawą jest słowo, ale ważna jest również melodia, sceniczny gest, wycinanka, 
pisanka, kwiat z bibuły, wystrugany z drewna ptaszek. Częściowo pomagało jej to oswajać 
traumę wysiedlenia oraz poczucie braku przynależności. Codziennie odbudowywała swój 
Machów, bo materia, jaką dysponowała, była ulotna – melodia niknie, przedstawienie się 
kończy... Fundamentem tego efemerycznego domu była jej pamięć. Dziś po Machowie 
została tylko garść wspomnień w pamięci żyjących jeszcze machowiaków i trochę zdjęć 
w rodzinnych albumach. Jak wyznaje córka Marii Kozłowej – Dorota: tęsknić będziemy chyba 
do śmierci, bo tylko ona potrafi zabrać na zawsze pamięć o tym, co było a czego już nigdy 
nie będzie. Dopiero chyba nasze wnuki urodzą się bez tej tęsknoty w sercu, bo Machów znać 
będą tylko w opowieści ... (Kozioł 2005/2006: 48). Zdjęcia staną się wkrótce dla przyszłych 
pokoleń tylko kawałkami wyblakłego papieru z sylwetkami nieznanych ludzi i domów... 
Czy ktoś zdoła ten świat w przyszłości ocalić od zapomnienia?

420 Kultura, w której nie znane jest pismo ani możliwość pisania; Ong 1992.
421 Za głównego winowajcę wykorzenienia S. Weil uznaje pieniądz, ponieważ zastępuje on wszystkie pobudki postępowania 

chęcią zysku. 
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Dorota Kozioł

Czary, mary i uroki
(Fragmenty książki Doroty Kozioł „Czary, mary, uroki czyli gusła lasowiackie”, 

Tarnobrzeg 2012)

Dziedzictwo

„Las – ojciec nasz, a my dzieci jego, idziemy do niego...” – tak mawiali o sobie mieszkańcy 
nieprzebytych borów rozciągających się ongiś między Wisłą a Sanem, zwanych Sando-
mierską Puszczą. Ten leśny rodowód zapisał się też w nazwie Lasowiacy (bądź Lesiacy), 
jaką te „leśne dzieci” same się określały i jaką do dnia dzisiejszego przypisuje się tej grupie 
etnicznej. Gwara, zwyczaje, obrzędy a także magia tego ludu zwróciły uwagę wielu badaczy 
polskiego folkloru. To zainteresowanie sprawiło, że jakąś cząstkę lasowiackich tradycji 
udało się uratować od zapomnienia ku pożytkowi i podziwowi przyszłych pokoleń.

Czary, mary i uroki

Twarda codzienność kształtowała życie i charaktery Lasowiaków, skazywała ich na samo-
dzielność i samowystarczalność w zaspokajaniu potrzeb – zarówno materialnych, jak też 
i duchowych. O tej samodzielności i samowystarczalności Lasowiaków można też mówić 
w dziedzinie lekarskiej wiedzy. Znali doskonale właściwości leśnych ziół, nauczyli się leczyć 
rany niedźwiedzim tłuszczem bądź sadłem żmii, tamować krew papką z chleba połączone-
go z pajęczyną i bożym drzewkiem. Niestety, nie dopracowali się żadnej wiedzy na temat 
leczenia chorób wirusowych czy też niedomagań niektórych organów i ta nieporadność 
spowodowała, że lud ten stworzył medycynę czarów, zaklęć i wymyślnych zabiegów. Tam, 
gdzie nie pomagały zioła lub prosty zabieg chirurgiczny, trzeba było posłużyć się zabiegami 
magicznymi, w których uciekano się o pomoc do się do sił ponadludzkich – leśnych duchów 
i bożków. Wierzono bowiem, że tylko one mają istotny wpływ na życie i zdrowie człowieka. 
Stąd też pojawili się w leśnych wioskach znachorzy-czarodzieje, którzy byli kimś w rodzaju 
pośredników między ludzką niemocą a siłami sprowadzającymi zło.

Znachorów otaczano powszechnym szacunkiem. Byli i tacy, którzy bali się ich panicznie, 
bo podejrzewano, że ludzie ci mają kontakty z piekielnymi mocami. Uważano, że magiczne 



300

znachorskie zaklęcia mogły nie tylko uwolnić człowieka od działania złych mocy, ale też 
i to zło na niego sprowadzić. Czy czary pomagały? – Oczywiście! Znachorom wierzono 
tak samo, jak dzisiaj wierzy się dobremu lekarzowi specjaliście. Traktowano ich bardzo 
poważnie i bardzo skrupulatnie wypełniano wszystkie ich zalecenia. Czasami czary nie 
były potrzebne, bo samo pojawienie się znachora w domu chorego już przywracało mu 
siły. Moc sugestii?... Może.

(...)

Niebieski patronat

Maria Kozłowa, założycielka zespołu422– urodziła się 5 sierpnia 1910 roku w Machowie. 
Była córką Wiktorii z Sawarskich i Wojciecha Wiącka – znanego działacza społecznego 
i politycznego, posła i senatora, pisarza i publicysty. Po ojcu odziedziczyła talenty artystycz-
ne i zamiłowanie do pracy społecznej. Już od najmłodszych lat pisała wiersze, malowała, 
organizowała z dziećmi „podwórkowy” teatr, który z czasem przekształcił się w amator-
ski teatr wiejski. W późniejszych latach uczyła wiejskie dziewczęta malarstwa ludowego 
i haftu. Prowadziła świetlicę i bibliotekę, organizowała różnego rodzaju kursy, spotkania 
i prelekcje. Założyła i przez długi okres prowadziła Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiak”, znany 
i ceniony w regionie i kraju.

Kiedy pod Tarnobrzegiem odkryto siarkę, zmuszona była opuścić rodzinną wieś. W 1969 r. 
przeprowadziła się do Baranowa Sandomierskiego. Mimo załamania po utracie rodzinnej 
ziemi, nie zaprzestała twórczej działalności. Nadal pisała, malowała, haftowała. Przez kilka 
lat prowadziła dziecięcy zespół pieśni i tańca w Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu. 
Brała udział w wystawach sztuki ludowej, przygotowywała eksponaty, które dziś zdobią 
muzea etnograficzne i skanseny na terenie całego kraju. Uczestniczyła w festiwalach pie-
śni ludowej, miała wiele spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Przez wiele lat współ-
pracowała z Domem Kultury w Tarnobrzegu. Z jej doświadczeń i wiedzy korzystali znani 
etnografowie, badacze kultury ludowej i pracownicy PAN. Wystąpiła w wielu audycjach 
radiowych, nakręcono z jej udziałem kilka filmów telewizyjnych.

W 1980 roku zamieszkała w Tarnobrzegu. Tu „urodziło się” jej ostatnie dziecko – Zespół 
Pieśni i Tańca „Lasowiacy”, działający przy kościele MBNP na Serbinowie. Z jej doświad-
czeń i pomocy korzystało wiele innych zespołów, m.in. słynne „Cyganianki”. Do ostatnich 
dni życia pisała, malowała, tworzyła. Dzięki jej niezwykłej pasji i ogromnemu wysiłkowi 
udało się ocalić od zapomnienia zwyczaje, obrzędy i pieśni mieszkańców dawnej Puszczy 
Sandomierskiej.

Za ratowanie folkloru, za niezwykłą twórczość otrzymała wiele odznaczeń i wyróż-
nień. Najważniejsze z nich to: Medal im. Oskara Kolberga i Medal im. Franciszka Kotuli. 
Wielokrotnie zdobywała nagrody w konkursach śpiewaczych, plastycznych i literackich. 

422 Zespół Obrzędowy Lasowiaczki w Baranowie Sandomierskim.
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Należała do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Napisano i niej kilka prac 
magisterskich i wiele artykułów prasowych.

Zmarła 22 kwietnia 1999 roku w Tarnobrzegu. W ostatniej drodze towarzyszyły jej 
oczywiście ukochane „Lasowiaczki” z Baranowa, Tarnobrzega i Cyganów. Znając jej pasję 
i odrazę do bezczynności, można podejrzewać, że tam, „po drugiej stronie”, nie siedzi 
z założonymi rękami. Może kompletuje kolejny zespół, który mieszkańcom niebieskich 
pokojów zwyczaje puszczańskiego ludu przekazywać będzie?... Może anielskie chóry la-
sowiackich smętnych pieśni naucza?... Pewne jest, że baranowskie „Lasowiaczki” z nieba 
wspiera i cieszy się ich sukcesami. 

5sierpnia 2010 roku, po cichutku i tylko w gronie najbliższej rodziny, obchodzona była 
setna rocznica urodzin Marii i Kozłowej. Myślę, że ta skromna książeczka będzie mocno 
spóźnionym, ale niezwykle miłym i pięknym prezentem z tejże okazji. Mam także wielką 
nadzieję, że przyczyni się ona do ocalenia chociaż części ogromnej, wymagającej komplek-
sowego opracowania, spuścizny, jaka po Marii Kozłowej pozostała.

Różo, różyczko...

Słońce właśnie schowało się za horyzontem i cały świat zaczął powoli zanuć się w wielkiej 
rzece przedwieczornego mroku. W domu pociemniało, więc Aniela zapaliła łojową świecę 
i postawiła ją na stole. Jej mdłe światło rozpełzło się leniwie po wszystkich kątach izby.

– Nie za wcześnie to, matuś, świecicie? Przecież widno jeszcze – odezwała się Marysia 
z ławki pod piecem.

– Niedziałkowa lada moment przyjdą. Przecież dzisiaj, po zachodzie słońca, różę odma-
wiać – przypominała matka.

Niedziałkowa robiła Marysi ten zabieg już dwukrotnie i choć nie był on bolesny, dziew-
czyna drżała ze strachu. Najchętniej uciekłaby przed tą znachorką, ale choroba tak ją 
oszpeciła, że postanowiła posłusznie poddać się tej magii. Strach strachem, ale uroda waż-
niejsza! Cierpiała bardzo, bo twarz miała pokrytą wielkimi czerwonymi plamami, a z taką 
„ozdobą” przecież nie mogła pokazywać się ludziom. 

– Niedziałkowa zna się na chorobach i urokach. Niedawno Kaśce Napieraczowej różę 
spaliła i odmówiła. Kaśka dzisiaj żadnej plamy na gębie nie ma i gładka jakby się masłem 
smarowała. Tobie też pomoże, zobaczysz – pocieszała córkę Aniela.

Marysia siedziała na ławce pod piecem i nie spuszczała oka z drzwi, za którymi gdzieś 
tam była znachorka i jej magia. Aniela usiadła do kołowrotka i len prząść zaczęła, żeby 
czasu nie marnować. Ojca w domu nie było, bo do sąsiadów akurat po coś poszedł. Młodsza 
siostra Marysi i brat, zmęczeni bardzo pasieniem gęsi i krów, zasnęli snem kamiennym 
zaraz po wieczerzy. Spod puszystych pierzyn wystawały teraz tylko ich nosy i jak ziemia 
czarne, ubrudzone nóżki.

Drzwi izby otwarły się wreszcie i na progu stanęła oczekiwana Niedziałkowa. Jak zawsze, 
przyniosła ze sobą koszyk, a w nim wszystko to, co do „leczenia” było potrzebne. 
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– Dzięki Bogu, jesteście! Już myślałam, że zapomnieliście o naszej Marysi – ucieszyła 
się Aniela. 

– Gdzież tam! Nie zapomniałam. Jak dwa razy byłam, to i trzeci raz przyjść muszę. 
Przyszłabym wcześniej, ale u Kowalów krowa paskudnika dostała i ścinać go musiałam, 
no i tak mi trochę zeszło – tłumaczyła się znachorka i postawiwszy koszyk na stole, zaczęła 
wyjmować z niego potrzebne do „zabiegu” rzeczy.

– Maryś, wyłaź no z kąta! – zawołała Aniela i rozglądać się zaczęła za córką po izbie.
– Boję się! Boję! – lamentowała Marysia. Wcisnęła się w najciemniejszy kąt izby i wcale 

nie miała ochoty z niego wychodzić. 
Widząc to, matka i znachorka prawie siłą wyciągnęły ją z tego schowka. Na środku izby 

postawiły ławkę i położyły na niej Marysię. Płachtą ją przykryły. Odsłoniły jej tylko twarz, 
którą zeszpeciły czerwone jak ogień plamy róży.

Niedziałkowa przeżegnała się pobożnie, a następnie pochyliła się nad ławą i przeżegnała 
także chore miejsce na twarzy Marysi. Potem pacierz odmówiła i pochyliwszy się ponownie 
nad dziewczyną, dłońmi wykonywała nad nią jakieś ruchy, jakby chciała zdjąć z jej twarzy 
i wyrzucić precz chorą skórę.

– Różo, różo, różyczko! Rozalijo! Jezus, Maryjo! Różo, Rozalijo, Jezus, Maryjo! Różo, 
Rozalijo, Jezus, Maryjo! Bądźże litościwa! Dla Boskiej miłości, zdejmij z Maryjanny kości. 
Zrób w powale dziury, weź tę różę do góry. Idź na lasy, na góry, na suche korzenie, żeby 
nie cierpiało żadne stworzenie. Wleź w ziemię głęboko, jak słońce na niebie wysoko – trzy-
krotnie powtórzyła Niedziałkowa, a potem odmówiła trzy „Zdrowaśki”.

Po tych modlitwach nad chorą, znachorka zrobiła dziewięć gałek z lnu. Brała po jednej 
i okrążała nią chore miejsce, spluwając przy tym trzykrotnie. Następnie przykryła twarz 
Marysi czerwoną, wełnianą szmatą i położyła na niej dziewięć lnianych gałek. Podpaliła je, 
a że len leciutki, gałki pofrunęły wysoko do góry. Popiół z nich spadał na czerwoną szmatę. 
Kiedy wszystkie już się spaliły, zwinęła tę czerwoną szmatę na pół i pocierała nią twarz chorej. 

– Gorąco! Poparzyta mnie! – krzyczała Marysia.
– Tak ma być! Nie wierć się, bo spadniesz z ławki – napominała znachorka i pocierała 

skórę dopóty, dopóki popiół w szmacie nie wystygł. Potem sięgnęła po zaparzony wcześniej 
rumianek i przemyła nim twarz Marysi.

– Jezusie, Maryjo! Zlazło toto paskudztwo! Zlazło! Zlazło! – powtarzała w kółko Aniela 
i z radości ściskać zaczęła Niedziałkową. 

Marysia podniosła się z ławki, usiadła i z niedowierzaniem dotykała swojej twarzy.
– Przejrzyj się – powiedziała Niedziałkowa i podała jej niewielkie szkiełko, które wyjęła 

z dna koszyka. Był to kawałek z rozbitego lusterka. Ze starości zmatowiał nieco; ale jako 
tako odbijał jeszcze twarz, kiedy się w niego spojrzało.

– Nie ma róży! Nie ma! – krzyknęła Marysia i podskakiwać po izbie zaczęła, aż się dzieci 
obudziły i powystawiały spod pierzyn rozczochrane główki.

– Bóg wam zapłać, Niedziałkowa. Macie tu serek i trochę sadła – dziękowała Aniela. 
– Czas na mnie. Bądźta zdrowe. Ostańta z Bogiem – rzekła znachorka, wkładając do 

koszyka podarunki od matki Marysi. Choć całkiem ciemno już było na świecie, szła przez 
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wieś raźno, jakby miała w duszy słońce. Przecież pomogła cierpiącej Marysi, różę jej spaliła. 
Niektórzy mówili, że jest czarownicą i z diabłem trzyma.

– A niech gadają! Z diabłem, nie z diabłem, ale ludziom pomagam, żeby nie cierpieli 
– pomyślała i uśmiechnęła się najszerzej jak potrafiła.

[...]

Nie płacz, dziecię...

– A czegóż toto dziecko tak się drze? – wypytywała wsparta na przydomowym płocie 
Jagna, zobaczywszy na drodze Hankę dźwigającą zawiniątko z płaczącym wniebogłosy 
niemowlęciem.

– Płaczków dostało i już trzeci dzień uciszyć go nikt nie może. W dzień się drze, w nocy 
się drze, spać przez niego się nie da – odpowiedziała stroskana Hanka, ale ciekawości Jagny 
do końca to nie zaspokoiło.

– A gdzież to idziesz z nim w samo południe? – dopytywała się ciekawska sąsiadka.
– Do Bartoszki idę. Może ona coś poradzi, bo na urokach i chorobach się zna – zwierzała 

się Hanka.
– Bartoszki nie ma w domu. Rano widziałam jak na wóz siadała i razem z chłopem 

gdzieś pojechali. Może do Dzikowa, a może do Siedleszczan, dobo ponoć chora bardzo 
– informowała Jagna.

– Jezusie, Maryjo! Co ja teraz zrobię? Jak Bartoszki nie ma, to kto mi pomoże to maleń-
stwo uciszyć? – zasmuciła się Hanka i gotowa była wracać do domu.

– Nie trap się, ja ci pomogę – zaofiarowała się Jagna.
– Ty?! – zdziwiła się Hanka.
– Tak, ja. Umiem płaczki zamawiać. Nie pamiętasz, jak moja babusia byli znachorką? 

– z przekonaniem powiedziała Jagna.
Hanka zamyśliła się przez chwilę. Nie bardzo ufała Jagnie, bo jakoś do tej pory nie mó-

wiło się o tym, żeby komuś uroki odmawiała. Może by i podziękowała jej za przysługę, ale 
dzieciak wciąż płakał i płakał i trzeba było coś z tym zrobić, bo teściowa powiedziała jej 
rano, że z tego płaczu dziecko może się wybulić (czyli dostać przepukliny) i wtedy dopiero 
będzie kłopot.

– Jeśli umiesz i możesz, to pomóż, bo dziecka szkoda – odezwała się wreszcie Hanka.
– Pewnie, że pomogę. Chodźmy teraz pod las na rozstajne drogi. Musimy się pośpieszyć, 

bo południe się zbliża. O tej porze południca tam przychodzi i płaczki zabiera. Żebyśmy 
tylko na czas zdążyły! – denerwowała się Jagna.

Obydwie ruszyły szybkim krokiem. Hanka ledwo dyszała, bo droga była pod górkę, 
a ona nie spała przecież już dwie noce, a teraz jeszcze tobołek z wrzeszczącym dzieciakiem 
dźwigać musiała. 

– Czy ta południca na pewno przyjdzie? – martwiła się Hanka, kiedy znalazły się już na 
rozstaju dróg.
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– Widzieć jej nie będziemy, bo tylko czarownice ją widują, ale przyjdzie na pewno – po-
cieszała ją „znachorka”.

Pod lasem było pusto. Nikt nie szedł, nikt nie jechał tamtą drogą. Wiatru tego dnia 
nie było, więc i cisza była jak makiem siał. Nagle Hanka usłyszała trzask łamanej gałązki 
w przydrożnych zaroślach.

– To pewnie południca – szepnęła Hanka, a Jagna przeżegnała się trzy razy.
– Czaru-maru, czaru-maru, czarny krzyż, południca musi przyjść. Południco, południco, 

ty niecnoto, pokutnico. Weź te płaczki we wądoły, na pustkowia, w debrza rzuć, dziatowinie 
męki skróć. Południco-paskudnico, weź te płaczki, weź i na krańce świata nieś – szeptem 
wymawiała zaklęcie Jagna

Kobiety rozglądały się dokoła, ale w pobliżu żywej duszy nie było. Hankę strach oble-
ciał, bo południca, jak mawiali ludzie, była podobno bardzo okrutna i wiele złego mogła 
ludziom uczynić. Bała się, że nie tylko płaczków od dziecka nie zabierze, ale jej i Jagnie 
krzywdę jakąś zrobi.

– Dawaj pieluchę – powiedziała Jagna i w dalszym ciągu mamrotała coś pod nosem. 
Może to był pacierz, a może zamówienie?...

Hanka wyjęła z zanadrza kawał białej, lnianej szmaty i podała ją Jagnie. Ta trzykrotnie 
otarła nią płaczące dziecko, spluwając przy tym trzykrotnie za siebie.

– Czaru-maru, czaru-maru... Południca musi przyjść – szeptała Jagna. 
W tym momencie znowu coś trzasnęło w krzakach. Jagnie wydawało się nawet, że po-

między gałęziami widzi jakąś postać. Była przekonana, że to na pewno południca.
– Uciekajmy! – krzyknęła przerażona Hanka i przytuliwszy płaczące dziecko do piersi, 

wzięła nogi za pas.
Jagna była trochę mniej strachliwa, albo tylko udawała, że niczego się nie boi. Kiedy 

jednak po raz trzeci trzaski w krzakach usłyszała, rzuciła pieluchę za siebie, na rozstajne 
drogi, splunęła jeszcze trzykrotnie i Hankę dogoniła.

Dziecko przestało płakać, jakby i ono tej południcy-paskudnicy przestraszyło się na 
dobre. Hanka ucieszyła się bardzo i już skłonna była uwierzyć w to, że Jagna skutecznie 
czary odprawiła, ale pod wieczór płaczki znowu wróciły. Dziecko ssać matczynej piersi 
nie chciało i od tego ciągłego płaczu robiło się sine. Była bezradna i całkowicie załamana. 
Płakało dziecko w kołysce, płakała także i ona nad tą kołyską pochylona. 

– Nie ma na co czekać. Idę po Bartoszkę. Niech przyjdzie, okadzi to dziecko i uroki od-
mówi, bo mi się widzi, że to ktoś musiał tej dziatowinie uroki zadać. To musi być diabelska 
robota! – zadecydowała teściowa.

Zanim Hanka powiedziała cokolwiek, teściowa wyszła już z izby. Minęło kilkanaście 
minut, a jej wydawało się, że to wiek cały. Wkrótce jednak drzwi skrzypnęły i na progu 
stanęła oczekiwana znachorka.

Hanka nie przyznała się nikomu, że w południe chodziła na rozstajne drogi płaczki za-
mawiać. Bała się, że prawdziwa znachorka może się obrazić o to, że to nie ona, ale Jagna 
z południcą pertraktowała. Milczała więc i łzy fartuchem ocierała.
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Bartoszka przyniosła sporą garść czartopłochu – ziela, które ponoć najskuteczniej diabła 
odpędzać miało. Rozsypała je na żelaznej pokrywie od wielkiego garnka i podpaliła. Niesa-
mowity zapach i dym wypełniać zaczął powoli izbę. Z tą „kadzielnicą” Bartoszka obeszła 
trzykrotnie kołyskę z dzieckiem, a chodziła w kierunku odwrotnym niż chodzi słonko po 
niebie. Spluwała przy tym przez prawe ramię.

– Idź, czorcie! Idź w ogień wieczny z tego niewinnego ciała! Idź na lasy, na rozstajne drogi! 
Idź i nie wracaj nigdy! Połam se nogi! Niech to na pożytek, że ustanie ten płacz wszytek. 
W imię Ojca i Syna, niech się stanie wola Boża. Amen – modliła się znachorka.

Bartoszka odmówiła urok i poszła. Dziecko popłakiwało coraz ciszej. Wreszcie całkiem 
przestało łkać i usnęło. Wsparta o kołyskę Hanka przymknęła na chwilę powieki i usnęła 
także. W izbie zrobiło się cichutko. Słychać było tylko brzęczącą gdzieś w kącie muchę. Ta 
cisza świadczyła, że płaczki wyniosły się naprawdę na bory, na wody, na suche korzenie, 
gdzie nie przychodzi żadne stworzenie.

Uroku, uroku...

To wtorkowe przedpołudnie nie zapowiadało żadnych szczególnych wydarzeń w domu 
Baraczów. Gospodarz. razem z synem Jaśkiem wybrał się w pole, żeby trochę ziemniaki 
przeplewić, a przy okazji sprawdzić, jak żyto rośnie. Kobiety zostały w domu. Baraczka 
pozamiatała izbę, wyniosła z domu poduszki i pierzyny i porozwieszała je na płocie, żeby 
się wietrzyły. Nastawiła na kuchni kapustę i duży garnek kaszy na obiad. Zajrzała potem 
do komory i stwierdziwszy, że na mleku śmietany dużo się uzbierało, postanowiła masło 
zrobić. Przyniosła z sieni wielką maślnicę, usiadła na ławie koło pieca i odmawiając pół-
głosem zdrowaśki, robieniem masła się zajęła.

Hania, młodziutka synowa Baraczowej, zaplanowała pranie. Przygotowała już nawet 
tobołek z brudną bielizną i kijankę. Już miała iść do stawu, ale dziecko w kołysce płakać 
zaczęło i zająć się nim musiała. Maluch, choć nakarmiony do syta, marudził trochę. Hania 
pochyliła się nad kołyską, pogładziła synka po maleńkiej główce, ale to nie pomogło. Koły-
sała go przez chwilę, ale i to na niewiele się zdało. Niemowlę uspokoiło się dopiero wtedy, 
gdy Hania zaczęła śpiewać.

Kołyszże się, kołysz,
co nad wodą stoisz –
kolibeczko z wieczkiem,
z malusieńkim dzieckiem...
Kołyszże się, kołysz,
kolibeczko lipia,
bo w tej kolibeczce
moje dziecię sypia...
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– nuciła półgłosem w delikatny rytm wybijany biegunami kołyski.
– Pochwalony! Witajta! – zabrzmiało na progu izby niespodziewanie.
Obie kobiety odwróciły głowy w tym kierunku i odrzekły: „Pochwalony”. Na progu stała 

Magda Kmieczykowa i ciekawskim wzrokiem omiatała wszystkie kąty izby. Zdziwiło to 
trochę Baraczkę, jak też i Hanię, bo Magda nie darzyła ich serdecznością i rzadko do ich 
domu zaglądała. 

– A cóż to ci się, Hanuś, udało? – zapytała Kmieczykowa pochylając się nad kołyską 
i wpatrując się wielkimi, czarnymi oczami raz w dziecko, raz w Hankę.

– Chłopak – odrzekła Hania, nie przestając poruszać delikatnie kołyską.
– Ale też ładnieńki! Do Jaśka podobny i do dziadka trochę. Na psa urok! Tfu, tfu, tfu! 

– „zachwycała się” Magda i pluła na cztery strony izby, żeby uroki od dzieciaka odpędzić.
– Co to cię do nas przygnało? – odezwała się spod pieca Baraczka, nie przestając ubijania 

śmietany w maślniczce.
– Maślniczki chciałam pożyczyć, bo moja się rozsypała, ale widzę, że źle trafiłam – mó-

wiła i przez cały czas świdrowała oczami Hankę.
– Oj, nie pożyczę ci, Magduś, nie pożyczę! Masło mi się zarobiło, a w komorze jeszcze 

jeden garnek śmietany – tłumaczyła się gospodyni.
– A no, nie pożyczycie, to nie! Pójdę już. Niech ci się zdrowo chowa to małe, Hanuś. 

Bądźta zdrowe. Zostańta z Bogiem – powiedziała, wycofując się do drzwi. Obejrzała się na 
Hankę jeszcze dwa albo i trzy razy i wyszła.

W izbie zrobiło się cicho. Baraczka wróciła do szeptania zdrowasiek i do masła, Hanka 
nadal kołysała synka.

Kołysz mi się, kołysz
kolibko lipowa;
Niechże cię, dziecino,
Boziunia uchowa...
Uśnijże mi, uśnij,
siwe oczka stuśnij.
Może mi się przydasz
w pole gąski wygnasz... 

– nuciła Hanka coraz ciszej, bo maleństwo zaczęło mrużyć sennie oczka.
Nagle Hanka przestała śpiewać. Chwyciła się za brzuch i, jęcząc z bólu osunęła się ze 

stołka na ubitą z gliny podłogę.
– Hanuś, Hanuś, co ci to?! – przeraziła się gospodyni i odstawiwszy maślnicę, podbiegła 

do synowej, żeby ją podnieść z podłogi.
– Żnisko mnie wzięło! Żnisko! Oj, jak mnie strasznie w brzuchu przeżyna! – krzyczała 

Hanka i, mimo pomocy teściowej, podnieść się nie mogła.
– Co się stało? Przecież zdrowa byłaś! To pewnie ta Magda uroku ci dała, bo patrzyła na 

ciebie tymi swoimi czarnymi ślepiami – domyślała się głośno gospodyni.
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– Boli, boli! Nie wytrzymam! – płakała Hanka głośno, a dziecko w kołysce jeszcze głośniej.
– Józia, chodźże tu! Józia, a zakołysz kołyską! Ja po Walkową polecę, żeby ci ten urok 

odmówiła – rozporządziła gospodyni i wybiegła z chałupy.
Do izby przyszła Józia i inne dzieci, które bawiły się na podwórku. Natychmiast zajęły 

się kołyską i zapłakanym dzieckiem.
Minęło kilka minut. Boleści Hanki nasiliły się jeszcze bardziej. Leżała więc zwinięta 

w kłębek na glinianej podłodze i krzyczała wniebogłosy. Wreszcie pojawiła się zdyszana 
Baraczka a zaraz za nią Walkowa.

– Prędko, prędko! – błagała Baraczka, ale Walkowa nie odpowiedziała nic, bo nabrała 
w usta święconej wody. Kiedy pochyliła się nad jęczącą Hanką, zaczęła pluć na nią tą wodą.

– Tfu, tfu, tfu! Przyszłam i będę przychodziła, żebym trzy dziewięci uroków odmówiła, 
które są ochłonięte, zazionięte, z tego wiatru zawionięte. Tfu, tfu, tfu! – recytowała Walko-
wa. Potem razem z Baraczką pomogły Hance podnieść się z podłogi i położyły ją na ławce 
pod piecem.

Walkowa nabrała garść ziół z przyniesionego przez siebie woreczka, wysypała je na 
wielką pokrywę od garnka i podpaliła. Izba powoli zaczęła napełniać się ich zapachem.

– Idźta uroczyska na kopiska – mówiła i z tym „kadzidłem” w ręce obeszła trzykrotnie 
ławkę, na której leżała Hanka.

– Uroku, uroku, jeśliś z lasa, idź do lasa. Jeśliś z bagna, idź na wody. Jeśli jesteś z rosy, idź 
na rosę. Jeśliś z chłopa, idź pod magiereczkę. Jeśliś z baby, idź pod czepiec. Jeśliś się wziął 
z parobka, idź pod cubrzyneczkę. Jeśliś z dziewki, idź pod warkocz – wymawiała słowa 
zaklęć z wielką powagą i przejęciem.

Po trzykrotnym powtórzeniu zaklęć Walkowa przeżegnała się trzykrotnie, napełniła 
garnek święconą wodą i wrzuciła do niego dziewięć węgielków. Jeśli węgle nie utonęły, 
uroku, niestety, zdjąć się nie dało. Tym razem wszystkie węgle poszły jednak posłusznie na 
dno. Walkowa wsypała do tego garnka jeszcze trzy szczypty soli i zamieszała tę miksturę 
średnim palcem lewej ręki. Mokry palec dała do oblizania Hance, sama zaś wzięła garnek 
w ręce i trzykrotnie obeszła z nim ławkę, na której Hanka leżała. Potem przestąpiła próg 
i tuż za nim wylała wodę z garnka. Po tej czynności znowu pochyliła się nad Hanią, odmó-
wiła „Zdrowaś”, „Ojcze nasz”, „Chwała Ojcu” i przeżegnała się trzykrotnie. 

– Nie ja lekarka; sam Pan Jezus lekarz i Panna Przenajświętsza. Szczęśliwa ta godzina 
była, kiedy Maryja Syna porodziła. Żebym to ja na taką godzineczkę trafiła, żebym ten urok 
odmówiła. Tfu, tfu, tfu! Idź uroku! Idź do lasa na rozstajne drogi, na osty, rozłogi, połam se 
nogi! Idź na suche korzenie, niech cię nie widzi żadne stworzenie! Tfu, tfu, tfu! – modliła 
się Walkowa i pochyliwszy się nad Hanką, otarła zapaską jej spoconą twarz.

Hanka przestała krzyczeć. Pojękiwała trochę, ale coraz rzadziej, bo ból powoli zaczął 
mijać.

– Ulżyło ci coś, Hanuś? – pytała zatroskana Baraczka.
– Ulżyło, mamo, ulżyło – szeptała Hania i wstać z ławki próbowała, ale jeszcze nie bardzo 

mogła, bo zbyt mocno była zmęczona tym bólem.

Czary, mary i uroki
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– Ja jeszcze do ciebie przyjdę, Hanuś. Jutro przyjdę i pojutrze. Bo urok trzeba trzy razy 
odmówić, żeby naprawdę pomogło. Po zachodzie słońca przyjdę – oświadczyła Walkowa 
i ruszyła w stronę wyjścia.

– Bóg wam zapłać, kumo, że Hanusię tak ratujecie. Bóg wam zapłać – dziękowała Ba-
raczka i wsunęła Walkowej do koszyka zawinięty w czystą, białą szmatę kawał słoniny. To 
było takie „małe honorarium” za usługę.

– Słoneczko śliczne moje! Dzięki Bogu, że to mnie, a nie tobie Magda uroku zadała! Dzię-
ki Bogu! – szeptała Hanka, usiadłszy na ławce i spoglądnąwszy w stronę kołyski, w której 
spokojnie spał jej mały synek.

[...]

Jak czarownice w wielki piątek harce odprawiały

– Ten wasz chłopak wszędzie nosa wtyka. Jeszcze mu się coś niedobrego przytrafi, bo cieka-
wość to przecież pierwszy stopień do piekła – przestrzegali rodziców Walka ludzie we wsi.

Walek miał dopiero dwanaście lat, ale towarzystwo rówieśników jakoś mało go ob-
chodziło. Wolał być bliżej dorosłych, bo od nich zawsze czegoś o świecie się dowiadywał, 
a tego świata bardzo był ciekaw. Pytań zadawał wiele, ale nie zawsze otrzymywał na nie 
odpowiedzi, bo dorośli albo czegoś nie wiedzieli, albo mówić o czymś nie chcieli, bo nie 
wypadało. Nic więc dziwnego, że czasem próbował coś podpatrzeć lub podsłuchać. Przyła-
pany na gorącym uczynku dostawał od ojca baty, ale i one nie na długo potrafiły ostudzić 
te jego ciekawskie zapędy. 

Od dawna Walkowi nie dawała spokoju myśl o czarownicach. We wsi podobno było ich 
kilka, ale nigdy nie usłyszał nazwiska żadnej z nich, bo nikt nie miał pewności co do tego, 
która kobieta czarami parała się naprawdę. Zresztą, gdyby nawet taką pewność ludzie 
mieli, nikt nie odważyłby się wypowiedzieć głośno tego nazwiska, bo miałoby to zapewne 
poważne konsekwencje.

Walek przyglądał się bacznie wszystkim wiejskim kobietom, ale gubił się w domysłach, 
bo w każdej doszukiwał się czegoś, co nakazywało podejrzewać że właśnie ona ma związki 
z tajemnymi mocami.

Kiedy usłyszał, że czarownice mają swój „sabat” w Wielki Piątek, postanowił „zagadkę” 
rozwiązać. W tym dniu, jak mówili ludzie, czarownice spotykały się po to, żeby odebrać 
albo nadać mleko krowom. Wielu gospodarzy drżało ze strachu, bo niektórzy z nich na 
własnej skórze wiele razy doświadczyli mocy tych tajemnych obrzędów. Najbardziej bali 
się ci, którzy publicznie wyrażali się źle o wiedźmach, bo to właśnie ich krowy najczęściej 
traciły mleko po Wielkim Piątku. Ci, którzy złego słowa o czarownicach nigdy nie wyrzekli, 
z nadzieją spoglądali na wymiona swoich krów, bo zdarzało się po tym dniu, że pęczniały 
niespodziewanie od nadmiernej ilości mleka.

W Wielki Piątek, zanim słońce wstało Walek wymknął się cichaczem z chałupy. Serce za-
biło mu jak ciężki kowalski młot, bo drzwi skrzypnęły, kiedy je za sobą zamykał. W porannej 

Dorota Kozioł
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ciszy ten dźwięk miał siłę grzmotu podczas letniej burzy, ale nikt go, na szczęście, nie usły-
szał, bo wszyscy w domu pogrążeni byli w śnie głębokim i jak kamień twardym.

Przez ogrody i pola pobiegł Walek w stronę pastwiska. Było puste i ciche. Przykucnął 
za kępą krzewów i czekał. Zimno mu było, bo nogi miał mokre od rosy, ale ani mu w gło-
wie było wycofywać się z tego punktu obserwacyjnego. Czekał dość długą chwilę, ale na 
pastwisku nadal nic się nie działo.

– Może to wszystko ludzie zmyślają? Może czarownice nie przyjdą?... – przemknęło mu 
przez głowę i zaczął zastanawiać się czy to nie najwyższy czas do domu wracać.

W tym właśnie momencie zauważył w pobliżu jakąś postać. Potem pojawiła się druga, 
trzecia, czwarta i piąta.

– Są! Nareszcie są! Będą czary odprawiały! – chciał krzyknąć, ale ugryzł się w język, bo 
wiedział, że nie wolno mu nawet czubka nosa wychylić zza krzaka.

Niebo zaczęło blednąć trochę, więc Walek mógł teraz przyjrzeć się dokładniej kobietom, 
które na pastwisku się zebrały. Twarzy na razie nie mógł zobaczyć, bo głowy szczelnie 
płachtami miały otulone. Każda z nich przepasana powrósłem. W półmroku widać było 
ich białe łydki i kolana, bo spódnice z przodu za pas zatknęły, żeby ich rosą nie zmoczyć. 
Każda z nich miała w ręce pomietło (miotła do wymiatania węgli i popiołu z pieca chlebo-
wego) i jakąś część końskiej uprzęży (lejce, uzdę, postronek itp.).

Czarownice zatrzymały się na samym końcu pastwiska, w tak zwanym „Zakąciu”, miej-
scu skrytym za groblą i wysokimi krzewami. Rozglądnęły się dokładnie wokoło, żeby się 
upewnić, czy ktoś ich nie podgląda. Potem postawiły na środku „Zakącia” skopek (drew-
niane wiadro używane przy dojeniu krów) i przykryły go czerwoną chustką. Każda z nich 
zawiesiła część końskiej uprzęży na końcu ożoga (ożóg – drążek, na którym umocowane 
było pomietło). Na tych ożogach, włożonych między nogi, jeździły potem, jak na koniu, 
wokół skopka.

-Trzrzrz..., rzrzrzrz... trz..., czczcz..., trz... – syczały wszystkie.
Potem zbiegały się do środka i modliły się. Szeptały w pośpiechu „Zdrowaś, Maryjo”, 

„Ojcze nasz” i „Chwała Ojcu”.
– To dla mnie a to dla cię! – wykrzykiwały, skończywszy pacierze i biły o ziemię uzdami, 

lejcami i postronkami pozdejmowanymi z ożogów.
Później pochylały się nad skopkiem i „doiły” nad nim końską uprzęż, tak jak się doi krowę.
– Ja niestatek, biorę ostatek! – mamrotały.
Cały ten obrzęd – jazdę na ożogach, pacierze i dojenie końskiej uprzęży nad skopkiem 

– powtórzyły trzykrotnie. 
Słońce wychylać się zaczęło już zza horyzontu i na pastwisku zrobiło się prawie jasno.
– Ooo..., Magda Koźlina?! – zdziwił się prawie głośno Walek ukryty za kępą krzewów, 

bo dopiero teraz w jednej z czarownic rozpoznał swoją sąsiadkę.
Nie ugryzł się, jak wcześniej w język, bo zdziwienie wzięło górę. Za Magdę Koźliną głowę 

by dał (tak zresztą, jak i jego rodzice), że z czarami nie miała nic wspólnego.
Czarownice, usłyszawszy głos dobiegający zza krzaków, stanęły jak słupy soli. Nie spo-

dziewały się przecież, że ktokolwiek odważyłby się je podglądać.

Czary, mary i uroki
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– Wyłaź! – wrzeszczały jedna przez drugą i uzbrojone w pomietła zbliżyły się do krzaków.
Walek wyczołgał się spomiędzy gałęzi i skulił w jakimś dziwnym przysiadzie na mokrej 

od rosy trawie.
– Widziałyśta?! To Walek Napieraczów! Ty, smarkaty! Już my ci wybijemy z głowy pod-

glądanie! – wrzeszczały pochylone nad nim i wymachiwały groźnie pomietłami i końską 
uprzężą.

Walkowi odebrało głos ze strachu. Trząsł się jak galareta i czekał na „wyrok”. Wyglądał 
bardzo żałośnie.

Wszyscy we wsi twierdzili, że czarownice z diabłem wchodzą w układy i dlatego nie 
ma w ich sercach miejsca na takie ludzkie odruchy jak litość czy wyrozumiałość. W tej 
właśnie chwili Walek przekonał się, że wiedźmy nie są jednak tak do końca złe. Mogły go 
udusić, mogły sprać na kwaśne jabłko, oślepić, urok na niego rzucić, ale nic takiego się nie 
stało. Widząc jego mokre od rosy, trzęsące się porcięta i twarz bielszą niż wapno, kobiety 
krzyczały tylko głośno, a w końcu śmiać się zaczęły. Walkowi wydawało się wtedy, że to 
sam diabeł chichocze i zamknął mocno powieki, żeby go nie zobaczyć.

– Darujemy ci, jeśli nikomu nie powiesz ani słowa o tym, co tu widziałeś i słyszałeś. Jak 
zdradzisz nasze nazwiska, pożałujesz! – wrzeszczała mu nad uchem Magda Koźlina.

– No, przysięgnij! – nalegały pozostałe.
Walek otworzył przerażone oczy, ukląkł, dwa palce prawej ręki do góry poniósł i kiwnął 

głową, bo żadnego słowa wydusić z siebie nie mógł.
– Ani słowa! Ani słowa! Rozumiesz?! A teraz zmiataj do domu, bo nie my, ale ojciec kości 

ci porachuje za to, że się gdzieś włóczysz – krzyczały. 
Walek wstał, jeszcze raz kiwnął głową na „tak” i popędził w stronę wsi ile sił w nogach. 

W domu dostał solidne lanie za tę poranną wycieczkę, ale ojcowski pas nie rozwiązał mu 
języka. Milczał jak grób. Od tej pory omijał szerokim łukiem wszystkie te kobiety, które 
widział na pastwisku w Wielki Piątek o świcie. Najdalej trzymał się od sąsiadki – Magdy 
Koźlinej. I tak było przez całe jego życie. Tajemnicy tamtego poranka nie zdradził nawet 
wtedy, gdy wszystkie poumierały. Dopiero kiedy poczuł, że i jemu czas przeprowadzić się 
na tamten świat, opowiedział o wszystkim prawnukowi.

– Oj, dziadku, dziadku! Ja już za duży jestem, żeby takich bajek słuchać – odrzekł naj-
młodszy z rodu Napieraczów i uśmiechnął się od ucha do ucha, bo w Walkową prawdę 
nie uwierzył ani trochę.
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Maria Kozłowa 

Całuję Cię, ziemio
Tarnobrzeg 2004

(wybór wierszy)

Jak cię nie kochać?...

Pokochałam całą duszą chłopski stan i pole,
mego ludu kochanego dole i niedole.

Pokochałam całym sercem polskiej wsi urodę,
wymarzoną ciszę wokół, w niej życia swobodę.

Pokochałam świętą ziemię pługiem pokrajaną,
pokochałam ponad życie wioskę ukochaną.

Bo ta wioska, bo to pole – pełne ziela, łąki,
góry, morze, rzeki, niebo i w niebie skowronki,
ta złocista strzecha chaty, to gniazdo bocianie,
białe brzozy, las żywiczny, żab w stawie kumkanie,
te słowiki tam, nad Wisłą, czerwona kalina...
– że to jest Ojczyzna moja wszystko przypomina.
Więc jak Cię nie kochać, Polsko, Matko moja,
kiedy taka cudna jest uroda Twoja
i wszystko jest w Tobie, co do życia trzeba –
jest niebo, jest słonko, ziemia urodzajna,
chlebuś – ten dar nieba.
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Z czego wyrosłam

Wyrosłam ja z polskiej ziemi,
z tych łąk ziołami ubranych,
z tych pól malowanych złotem,
z tych zagonów ukochanych.

Wyrosłam ja z lasów, gajów i gaików,
przy nucie skowronka i nucie słowików. 
Brzęczały mi pszczółki na koniczyn łanie
i polnych koników przedziwne cykanie.

Wyrosłam z tej ziemi i z tego słoneczka,
co było cieplutkie jak moja mateczka.
Wyrosłam ja z tego serduszka matusi,
z polnego kwiateczka, co pachnie aż dusi.

Wyrosłam ja z trawy – wonnej macierzanki,
z tej rosy, co myła łąki, pola w ranki.
Oj, wyrosłam sobie ze spokojnej chaty,
którą wiosną, latem ozdabiają kwiaty.

Wyrosłam ja sobie z tej strzechy słomianej
od promieni słonka złotem przetykanej.
Wyrosłam ja z wioski, z wieśniaczego ludu,
z doli i niedoli, z jego pracy, trudu. 

Chato moja, chato

Chato moja, chato ze słomianą strzechą,
w tobie świat ujrzałam, byłaś mi pociechą.
Przez twoje okienka słonko zaglądało
i ono mi także cudne życie dało.

Wyszłam sobie z ciebie na moją Golgotę,
w drodze przyświecało mi słoneczko złote,
a nocą miesiączek i gwiazdki srebrniutkie,
jedne jasne, duże, a drugie malutkie.

Maria Kozłowa 
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Wyszłam sobie z ciebie na ten Boży świat,
nie szukałam lasu, gdzie paproci kwiat,
ale na ramiona ciężki krzyż włożyłam
i w pielgrzymkę życia z ludźmi wyruszyłam.

Dobrze, że tatulo i matula droga
nauczyli wiary, miłości do Boga.
Dali memu sercu miłość nieskalaną
i błogosławili na drogę wybraną.

Nauczyli jak cię, Ojczyzno, miłować,
i tę polską ziemię kochać i szanować.
Jak pomagać, żeby nasza Polska miła
z nami razem rosła, no i z nami żyła.

Najpierw szłam przez kwiaty, przez lilie i róże
omijałam ciernie, osty, życia burze
i na skrzydłach duszy leciałam do słońca,
i myślałam żeby było tak do końca.

Lecz zboczyłam nieco na osty, odłogi – 
tak się zakończyły kwietne moje drogi.
Idę przez kamienie i drogi cierniste,
jak Ty na Golgotę szedłeś, Jezu Chryste.

Powróć, moja chato i bielone ściany,
ożyj, Droga Matuś i Tatuś Kochany...
Zaświeć mi, słoneczko, przez okienka małe
i świeć – tak jak wtedy – poprzez życie całe.

Skiby ziemi

Szklące i czarne równo leżały,
jak kromki chleba tak wyglądały.
Miło pachniały ziemią i niebem,
darem słoneczka, ziemi i chlebem.

To skiby ziemi – matki karmiącej,
cały świat hojnie, szczodrze żywiącej.

Całuję Cię, ziemio
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To święte skiby pługiem krajane,
droższe nad skarby, skiby kochane.

Na nich wyrosło kłosów tysiące,
jak srebro w słonku się kołyszące.
Tak chlebuś wyrósł wypogodzony,
na który czeka ludzi miliony.

Na czarnych skibach tej ziemi świętej
wyrosło życie – cud niepojęty.
Każdą tę skibę szanować trzeba,
bo taka droga jak kromka chleba.

Do mojej ziemi

Ziemio moja droga, gdy biorę cię w dłonie,
z miłości do ciebie moje serce płonie.
We wielkiej żałości ja tobą się pieszczę,
moja karmicielko, me natchnienie wieszcze.
Twój zapach ożywia moje smutne chwile.
Piastować cię w rękach, o jak słodko, mile!
Ziemio moja droga, jak ciebie nie kochać
i po twojej stracie nie płakać, nie szlochać...
Na twym łonie przecież tyś mnie kołysała,
bym żyła i rosła chlebuś mi dawałaś...
Dawałaś twe skarby w słonku wykąpane,
przez niebo cudownie wypielęgnowane.
Ziemio moja złota, o ziemio kochana,
na zawsze w okrutny sposób odebrana,
nigdy nie zapomnę jakąś dla mnie była,
o ziemio praojców, ojczysta i miła.

Słoneczko

Słoneczko, słoneczko, nie zachodź mi jeszcze,
niechże ja się tobą do woli napieszczę, 
niechże ja poczuję tę twoją ciepłotę
i niech mnie otulą twe promyczki złote.

Maria Kozłowa 
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Nie zachodź mi jeszcze na tę nockę ciemną,
świećże jak najdłużej, świeć jeszcze nade mną.
Ty mi dajesz życie i dużo radości...
Świećże, złote słonko, do nieskończoności.

Nie słucha słoneczko mojego proszenia,
że ja żyć bym chciała – tego nie docenia.
Zachodzi słoneczko, bo zajść musi przecież,
bo tak od początku jest już na tym świecie.

Dopiero słoneczko świecić ci zaczyna,
ani się oglądniesz – już śmierci godzina...
Oj, słonko, słoneczko stanijże na niebie,
niech ja jeszcze trochę popatrzę na ciebie...

Nigdy nie zapomnę

Smutno mi na świecie, smutno mi ogromnie,
bo me biedne serce nigdy nie zapomnie
tych kwiecistych sadów i tych łąk z ziołami,
chlebnych pól machowskich i nieba nad nami.
Nigdy nie zapomnę kwiecia na jabłoniach,
tych grusz przykucniętych na miedzach w ustroniach.
Nigdy nie zapomnę o lesie sosnowym,
kukania kukułki w gaju leszczynowym.

(...)
Nigdy nie zapomnę o machowskich chatach,
w ogródkach kwitnących kolorowych kwiatach.

Smutno mi na świecie, żałośnie ogromnie...
I me biedne serce nigdy nie zapomnie
o motylach, pszczołach, śpiewających ptakach,
pracowitych, dobrych, drogich machowiakach.
Wszystko w mojej duszy jest namalowane
i do samej śmierci wciąż niezapomniane.

Całuję Cię, ziemio
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Pożegnanie

Żegnaj, moja wiosko najmilsza na świecie,
Żegnaj, polnej róży najwonniejszy kwiecie,
żegnajcie mi miedze, po których chodziłam
i drogi, po których swe krówki goniłam...
Żegnajcie mi ścieżki, gdzie spacerowałam
i z pobliskich stawów grania żab słuchałam...
Żegnajcie machowskie pola i ogrody,
żegnajcie mi w „Kale” i na „Strudze” wody,
żegnajcie mi kwiaty – bławatki i maki –
i wszystkie machowskie śpiewające ptaki,
i koniki polne, coście mi cykały,
bociany na gnieździe, coście klekotały...
Żegnajcie mi błonia kłosami szumiące,
łąki pełne kwiecia i zielem pachnące...
Żegnaj ciemny lesie, gaje i gaiki,
jezioro z szuwarem i małe strumyki...
Żegnaj mi kapliczko, coś już sto lat stała,
a w Tobie Maryja nad nami czuwała...
Żegnajcie mi krzyże przy drogach stojące,
znak wiary w Chrystusa przypominające...
Żegnaj moja chato i dachu słomiany,
pobielane w słońcu mojej chaty ściany...
Żegnaj moja izbo, gdzieśmy się chowali,
gdzie nas w kolebeczce Matuś kołysali...
Żegnaj droga przyzbo, na której siedziałam
i urodą wioski mej się zachwycałam...
Żegnaj me podwórko i cieniu jabłoni,
wszystkie polne grusze na miedzach w ustroni...
Żegnajcie mi wierzby przy drogach sadzone,
szumy zbóż machowskich, piosnki utęsknione,
na łąkach srebrzyście mieniące się rosy,
ty machowskie słonko, machowskie niebiosy,
a w tychże niebiosach wiatru cudne granie...
Żegnajcie mi ludzie, drodzy Machowianie,
z którymi tu żyłam jak z braćmi, z siostrami,
żegnajcie Kochani – sercem, żalu łzami...
Żegnaj mi Machowie i jabłoni kwiecie,
które najpiękniejsze było w całym świecie. 
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Biogramy

Marek Gruchota
kulturoznawca, pracujący w instytucjach kultury Stalowej Woli od 1979 roku. Od 2007 roku 
pełni funkcję dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. 

Jest pomysłodawcą oraz realizatorem projektów: „Stalowa Wola – Miasto Komiksów”, 
„Piknik Industrialny”, „Ambasador Stalowej Woli”, „Wniebogłosy”, „Gżegżółki”, „Zdarzenia 
teatralne”, „Seans pod palmą”, „Las wita nas”, Warsztaty muzyczne, „Bajklandia” – rowerowe 
pikniki familijne, Wigilia lasowiacka, Lasowiackie kolędowanie. W 2016 roku zainicjował 
ogólnopolski festiwal „Relacje. Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne”. W 2017 roku 
według jego pomysłu zrealizowany został Lasowiacki Festiwal Pierogów. Specjalizuje się 
w realizacji wydarzeń inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym. Jest autorem 
scenariuszy koncertów: „Rozwadowski kram z piosenkami”, „My, stalowowolanie”; filmów: 
„Znaki z przeszłości”, „Socrealizm w Stalowej Woli”. Aktualnie współuczestniczy w projekcie 
„Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej 
Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, dofinansowanego ze 
środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Jest liderem Klastra Lasowiackiego, 
prezesem Stowarzyszenia Klaster Lasowiacki.

Dorota Kozioł
poetka, malarka, dziennikarka, autorka wielu książek i artykułów poświęconych historii 
i kulturze Tarnobrzega i okolic. Córka Marii Kozłowej – artystki ludowej, najważniejszej 
twórczyni lasowiackiego dziedzictwa kulturowego. Autorka cyklu reportaży i wywiadów 
z mieszkańcami regionu tarnobrzeskiego. Współpracowała m.in. z „Siarką”, „Tygodnikiem 
Nadwiślańskim”, „Tarnobrzeskimi Zeszytami Historycznymi”. Laureatka najwyższego 
odznaczenia miasta Tarnobrzega Sigillum Civis Virtu.
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Patrycja Laskowska-Chyła
etnolog i religioznawca, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
członkini Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, w kwietniu 2021 roku otworzyła przewód 
doktorski z tematem „Nowa lasowiackość – współczesne kreacje tożsamościowe w środowisku 
postindustrialnym”. W swoich badaniach skupia się na powiecie stalowowolskim i tarno-
brzeskim, osadzając kontekst nowych form interpretacji kultury lasowiackiej w międzyna-
rodowym dyskursie o dziedzictwie i tradycji wynalezionej, bierze udział w wieluprojektach 
badawczych i edukacyjnych organizowanych głównie w Stalowej Woli i Krakowie.

Beata Lorens
dr hab, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, brała czynny udział 
w 35 międzynarodowych konferencjach organizowanych w Polsce oraz na Ukrainie i Sło-
wacji, jest autorką 4 książek, współredagowała 3 edycje źródłowe, 7 publikacji zbiorowych, 
opublikowała ponad 80 artykułów naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, Rady Naukowej Muzeum Regionalnego w Brzozowie oraz rad naukowych 
czasopism polskich i ukraińskich. Zainteresowania badawcze koncentrują się na stosun-
kach religijno-społecznych na pograniczu etnicznym polsko-ruskim (ukraińskim) w czasach 
nowożytnych, zagadnieniach związanych z dziejami Kościoła katolickiego i Cerkwi unickiej 
oraz zakonu bazyliańskiego w Rzeczypospolitej, a także historii regionalnej (życie i działal-
ność ks. Wojciecha Michny, dzieje miejscowości w okresie staropolskim, funkcjonowanie 
szkolnictwa w regionie).

Szymon Matusiak (1854-1922) 
pedagog, etnograf, inspektor szkół, badacz folkloru lasowiackiego i językoznawca. Po-
chodził z rodziny chłopskiej, początkowe wykształcenie zdobył w szkole przyklasztornej 
sióstr dominikanek w Wielowsi. Następnie kontynuował naukę w Rzeszowie i Krakowie. 
Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim pod okiem wybitnego językoznawcy Lucjana 
Malinowskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, redagował w periodyku 
etnograficznym „Lud” oraz „Krakus”. Swój dorobek wydawniczy w dużej mierze poświę-
cił terenowi lasowiackiemu. Prowadził badania terenowe na terenie wsi: Stale, Jeziórko 
i Żupawa. Powstałe z nich materiały opublikował w książce: „Gwara lasowiacka w okolicy 
Tarnobrzega” w 1880 r. – uważanej za najstarszą i najlepszą monografię gwarową. Kolej-
ne publikacje dotyczyły obrzędów weselnych (zamieszczane w „Ateneum”) oraz „Życia, 
obyczajów, zwyczajów i języka Lasowiaków”. W swoich publikacjach ukazywał walory 
folklorystyczne Lasowiaków, przeciwstawiając je obyczajowości „ludzi z pola”. Jest on rów-
nież autorem bajek i moralitetów. Pasjonował się językoznawstwem i etymologią okresu 
wczesnopiastowskiego. Nie stworzył całościowego opracowania kultury lasowiackiej, ale 
jest zasłużonym badaczem tej obyczajowości.
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Karol Matyas
prawnik, folklorysta, urzędnik i etnograf. Urodził się w Myślenicach, szkołę ukończył w Kra-
kowie. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył z tytułem doktora. 
Urzędował jako starosta w Limanowej, Brzozowie, Uściu Solnym i Kolbuszowej. Czas wolny 
wykorzystywał na terenowe zbieranie materiałów związane z ludowymi zwyczajami, wie-
rzeniami i przesądami. Zajmował się także zagadnieniami gwarowymi. Wszystkie zebrane 
materiały, których ilość jest imponująca, publikował w czasopismach. Wydane artykuły 
świadczą o jego osobistych zainteresowaniach, cechują się dużym zacięciem literackim 
i barwnym językiem. Dzięki trafności i wierności w opracowaniu materiałów etnograficz-
nych stał się członkiem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie oraz 
Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie. Spora część jego 
dorobku publikacyjnego poświęcona jest terenom powiatu tarnobrzeskiego i dolnego Nad-
sania. Do tych opracowań należą: „Adwent”, „Wilia, jeden z jasnych dni chłopskiego żywo-
ta”, „Dramat gminny polski. Kolęda”, „Zapust, Popielec, Wielkanoc – kilka zwyczajów ludu 
w Tarnobrzeskim”, „Jesień. Studium z życia ludu dawnej Puszczy Sandomierskiej” i inne. 

Józef Myjak
sandomierzanin, który jako etnograf, dziennikarz, pisarz, wydawca, animator kultu-
ry skupił swoją działalność i twórczość na temacie historii oraz tradycjach regionu. 
Napisał, wydał ponad 40 prac charakteryzujących Sandomierszczyznę.

Jan Słomka (1842-1932) 
chłopski działacz społeczny i gospodarczy w Galicji. Podstawowe wykształcenie otrzy-
mał w szkółce zimowej. Szybko został osierocony i przejął gospodarstwo rolne. Cały 
czas je powiększał i modernizował. Mając 31 lat, został wójtem Dzikowa – miejscowo-
ści położonej obok Tarnobrzega. Funkcję tę sprawował przez 45 lat. Utworzył Kółko 
Rolnicze oraz przyczynił się do polepszenia warunków życia chłopów. Jest autorem 
„Pamiętników włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych”, wydanych drukiem 
w 1912 i 1929 roku. Autor chciał utrwalić i pozostawić w świadomości potomnych opis 
życia codziennego społeczeństwa chłopskiego, tradycje, obyczaje, zachowania i obiekty 
materialne. W 1929 roku został odznaczony przez prezydenta Ignacego Mościckiego 
Złotym Krzyżem Zasługi.
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Elżbieta Wiącek
dr nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce. Od 2005 r. adiunkt w Instytucie Studiów 
Regionalnych, a obecnie w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Autorka książek: Mniej uczęszczane ścieżki do raju. O filmach Jima Jarmuscha (2001), Filmowe 
podróże Abbasa Kiarostamiego (2004). Redaktorka i współautorka książek: Semiotyczna mapa 
Małopolski (2015) oraz Symbols of contemporary culture (2015, wspólnie z M. Banaś). 

W 2011 r. laureatka IV edycji Nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quarendi” 
w kategorii PROJEKT jako członek zespołu Mistrz i Uczeń oraz w kategorii Mistrz za wybitne 
działania na rzecz rozwoju i promocji kultury (nagroda przyznana przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Małopolskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii i antropologii filmu, kinema-
tografii Iranu, semiotyki kultury oraz dziedzictwa kulturowego Małopolski. Ostatni obszar 
zainteresowań wynika z jej związków z miejscem pochodzenia. Urodzona w Baranowie 
Sandomierskim, od najmłodszych lat uczyła się lasowiackich wycinanek i pieśni od Marii 
Kozłowej oraz uczestniczyła w niektórych występach lokalnego zespołu „Lasowiaczki”.

Owocem poczucia więzi z kulturą lasowiacką, pamięcią o Galicji oraz regionie historycz-
nym Małopolski są artykuły, m.in.: Elżbieta Wiącek, Tomasz Marcin Wrona, Małopolska 
– produkt zakodowany, w: „Turystyka Kulturowa” nr 3, 2014, s. 39-70; artykuł dostępny 
także w wersji internetowej na stronie www.turystykakulturowa.org

Efekty badań autorki zostały wykorzystane podczas konsultacji z organizatorami wystawy 
pt. Mit Galicji zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz 
Wien Museum we Wiedniu w 2015 roku. Fragmenty tekstu napisanego wspólnie z Karoliną 
Golemo znalazły się w katalogu do wystawy, zaś zdjęcia ze zbiorów autorek wzbogaciły 
sekcję wystawy pt. Galicja po Galicji. Wystawa prezentowana była także we Wien Museum. 

Od 2017 roku efekty pracy badawczej nad dziedzictwem kulturowym Małopolski dr Elż-
bieta Wiącek wykorzystuje w projekcie zespołowym pt. „Relacje Międzykulturowe w Tury-
styce” (w skrócie ReMiT), prowadząc kurs „Wielokulturowość Małopolski”. Celem projektu 
jest realizacja nowatorskiej specjalizacji o tej samej nazwie. Specjalizacja została laureatem 
konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na innowacyjny program kształcenia. 

Zygmunt Wierzchowski
nauczyciel ludowych szkółek wiejskichw Woli Baranowskiej, Kotowej Woli, Grębowie 
i Pysznicy.Pasjonat miejscowego folkloru, zbieracz informacji etnograficznych, które wy-
dał w formie rozprawy: „Materiały etnograficzne z powiatów tarnobrzeskiego i niskiego 
w Galicji”. W 1890 r. dzięki tej publikacji został on Członkiem Komisji Antropologicznej 
PAU w Krakowie. Pochodził spoza obszarów Puszczy Sandomierskiej, dlatego zauważył 
znaczne różnice kulturowe na tym terenie. Wszystkie jego spostrzeżenia zostały potwier-
dzone przez wybitnego językoznawcę prof. Stanisława Bąka. Dodatkowo wydał: „Baśnie 
i powieści z Puszczy Sandomierskiej” oraz „Jastkowskie powieści i opowiadania z Puszczy 
Sandomierskiej” dotyczące baśni i powiastek ludowych Lasowiaków.


