


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JAN SŁOMKA

Pamiętniki włościanina
     

     Pamiętników
Chciałbym choć w krótkości wy aśnić, ak 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 przygoto-
wania szkolnego, skłaniały zaś ważne okoliczności, w szczególności to, że w ciągu swego
życia patrzyłem na ogromne przemiany, akie wokół mnie zachoǳiły, zwłaszcza w życiu
włościańskim, i uważałem, że pożyteczną rzeczą bęǳie utrwalić e w książce i przekazać
potomności.

ǲiś trudno prawie uwierzyć, żeby rozmaite sprawy i urząǳenia były na wsi do nie- Chłop
dawna eszcze możliwe. Wyda e się na przykład akby snem tylko, że przed osiemǳie-
sięciu laty chłop nie miał swo e własności i był tylko akby zwierzęciem pociągowym;
że mieszkanie ego składało się z edne izby bez podłogi; że chałupy chłopskie były bez
komina i dym w nich wychoǳił drzwiami i oknami, rozchoǳił się po izbie, w które
luǳie węǳili się ak piskorze; że po wsiach nie było szkół i w kościele barǳo rzadko wi-
ǳiało się człowieka, żeby się modlił na książce; że luǳie wsiowi: gospodarze i gospodynie
z ǳiećmi i sługami tym się edynie oǳiewali, co sami sobie w swoich gospodarstwach,
w domu wytworzyli i przez cały rok grosza za towary bławatne¹ 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, ak np. pĳaństwo, i podkreślić dobre strony ubiegłych czasów,
ak 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 włościan², do z ednania im ak na więce życzliwych przy aciół, którzy
by pomogli im w ich trudach i ciężkim położeniu i prowaǳili ku lepsze przyszłości.
ǲiś wielka rzesza chłopska stanowi siłę przeważnie nie zużytkowaną, est akby polem
leżącym odłogiem, gdyby zaś miała dostateczną ilość światłych przodowników w ǳieǳi-
nie gospodarcze , oświatowe i życiu publicznym, rozwinęłaby się w naroǳie ogromna,
niezmożona siła, na poǳiw świata.

Przy tym syn mó , gdy odbywał studia uniwersyteckie, przysłuchu ąc się moim opo-
wiadaniom o dawnie szych czasach, zachęcał mnie nie ednokrotnie do pisania Pamięt-
ników, a skoro zabrałem się do te pracy, porządkował wzrasta ący materiał, uzupełniał
mie scami na podstawie moich wy aśnień, zaopatrywał w przypisy, słowem, przygotował
do druku.

Wreszcie pierwsze wydanie Pamiętników, które wyszło w roku , spotkało się po-
wszechnie z nader przychylnym przy ęciem. Wszystkie prawie gazety polskie pomieściły
o nich przychylne oceny, niektóre poświęciły im wstępne artykuły. Prócz tego po pierw-
szym wydaniu otrzymałem wiele listów, z których niektóre pochoǳiły od wybitnych
osobistości i były dla mnie szczególnie zaszczytne.

¹bławatne towary (daw.) — tkaniny; różnokolorowe, służące na ubrania materiały. [przypis edytorski]
²włościanin (daw.) — chłop. [przypis edytorski]
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Pamiętniki w pierwszym wydaniu szybko się rozeszły. Dotarły wszęǳie, gǳiekolwiek
zna du ą się Polacy, bo emigranci przy eżdża ący z Ameryki mówili z radością, że czytane
są tam przez ludność polską, eńcy zaś, powraca ący po wielkie wo nie z niewoli rosy skie ,
opowiadali, że spotykali się z nimi u Polaków na Syberii.

To życzliwe przy ęcie pierwszych Pamiętników wyrażane ustnie, w listach i prasie za-
chęciło mnie do przygotowania drugiego wydania, które wychoǳi znacznie rozszerzone
w rozǳiałach, dotyczących dawnie szych czasów, nadto powiększone nowymi rozǳiała-
mi z czasów wo ny światowe i Polski niepodległe .

Niech idą w świat i krzepią ducha narodu, niech z tego, co uż należy do przeszłości,
płynie nauka na przyszłość. Niech im towarzyszy błogosławieństwo Boże.

W ǲikowie, w kwietniu  roku.
Jan Słomka

 

Wieś roǳinna. Przesiedlanie się chłopów z Królestwa Polskiego do Galicji. Wspomnienia
z roku . Śmierć ojca. Szkółka wǲikowie. Lata wyrostka. Uwolnienie od wojska i ożenek.
Początek gospodarki. Powstanie w roku .

Wieś mo a roǳinna ǲików leży nad Wisłą w powiecie tarnobrzeskim, tuż pod Tar-
nobrzegiem, przy granicy b. Królestwa Polskiego, rozciąga się na wzgórzu i oǳnacza się
ładnym położeniem. Składa się obecnie z gminy obsiadłe w znaczne większości przez
włościan, wśród których mieszka ą rzemieślnicy, a także pomocnicy kancelary ni i urzęd-
nicy, zatrudnieni w Tarnobrzegu, i z obszaru dworskiego, należącego do hrabiów Tar-
nowskich.

Powierzchnia gruntów w gminie wynosi  ha, dworskich  ha, razem więc 
ha.

Uroǳiłem się tu dnia  czerwca  roku; w roǳeństwie, składa ącym się z trzech
braci i tyluż sióstr, byłem na starszy. Roǳina mo a, tak z o ca, ak i z matki, była zwycza ną
chłopską roǳiną, żyli, ak inni w owych czasach — nikt w całe nasze duże roǳinie nie
umiał wówczas pisać ani czytać.

O ciec mó Józef pochoǳił z b. Królestwa Polskiego, ze wsi Radowęża. Przyszedł
stamtąd do Galic i z dwoma eszcze braćmi, ucieka ąc przed służbą w wo sku rosy skim,
którą po upadku powstania w roku  trzeba było odbywać w głębokich kra ach rosy -
skich przez długie lata.

Radowąż leży niedaleko ǲikowa po drugie stronie Wisły, należy zaś do parafii ko-
przywnickie w powiecie sandomierskim. Było tam dawnie wszystkiego ośmiu gospoda-
rzy, ma ących nieduże grunta, mnie więce pięciomorgowe³, z których odrabiali pańsz-
czyznę w mie scowym folwarku.

Jednym z tych ośmiu gospodarzy był mó ǳiadek Walenty, który żył przeszło osiem-
ǳiesiąt lat, a miał sześciu synów i córkę. Z tych trze starsi, to est mó o ciec ze starszym
bratem Janem i młodszym Jackiem, przeszli — ak powyże powieǳiałem — na tę stro-
nę Wisły i tu się osiedlili, młodsi zaś: Feliks, Piotr, Walenty i Maria pozostali za Wisłą
i est tam po nich druga połowa roǳiny po wsiach: Radowężu, Sośniczanach, Łukowcu
i Krzcinie⁴.

Na o cowiźnie w Radowężu został stry Feliks, a wszyscy inni pożenili się na go-
spodarstwa, wynoszące po kilka morgów. Na dłuże z moich stry ów ży ący Piotr umarł
dopiero w roku , dożywszy osiemǳiesięciu ośmiu lat. Na pięć lat przed śmiercią

³morga a. mórg — dawna miara powierzchni gruntu, nieco ponad , ha. [przypis edytorski]
⁴druga połowa roǳiny po wsiach: Radowężu, Sośniczanach, Łukowcu i Krzcinie — Walenty Słomka uroǳił

się w ǲikowie  lutego  r., nr domu . Roǳicami ego byli Michał Słomka i Magdalena z Mortków
z ǲikowa. Pochoǳi więc z te wsi. W r.  ożenił się za Wisłą w Radowężu z Marią Janoszanką (wówczas od
r. – oba brzegi Wisły były pod panowaniem Austrii, więc przesiedlania się za Wisłę nie utrudniała granica
polityczna). Umarł  marca  r. Młodszy z synów Michała Słomki, Macie , ożenił się w sąsiednim Mokrzy-
szowie, gǳie również est po nim roǳina. Daty powyższe wynotowane z metryk parafialnych w Miechocinie
i Koprzywnicy. [przypis autorski]
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odwieǳił mnie eszcze w ǲikowie i był eszcze tak krzepki, że całą drogę z Sośniczan
i z powrotem (przez komorę graniczną w Sandomierzu), wynoszącą około czterech mil⁵,
odbył pieszo. Mówił, że nogi ma eszcze lekkie, i chód go nie męczył.

O ciec mó ożenił się w ǲikowie na gospodarstwo, które wówczas za pańszczyzny
stanowiło sześciomorgową zagrodę (nr domu ) i według prawa przeszło z czasem na
mo ą matkę, Jadwigę z Gierczyków. Młodsza siostra matki wydaną została na kmiece⁶
gospodarstwo osiemnastomorgowe i według ówczesnego zwycza u otrzymała wiano w in-
wentarzu żywym i sprzętach domowych. Więce potomstwa po Gierczykach nie było.

*

Do ǲikowa przyszli eszcze z Królestwa w tamtych czasach Michał Ozych, Onuy
Skrzypczak, Piotr Dudek, Jędrze Nawrocki i tu się pożenili, a i w innych nadwiślańskich
gminach dość się wtedy zawiślaków osiedliło i przeważnie powybĳali się na lepszych go-
spodarzy.

O ile pamiętam z opowiadania starszych, wszyscy oni nie mieli żadnych trudności przy
osiedlaniu się w Galic i, o przynależność do gminy i poddaństwo austriackie żaden z nich
się nie starał, o tym nie było nawet mowy, ale dochoǳił do tego po prostu tak, że się
ożenił na grunt albo otrzymał go ze dworu i od razu był traktowany i uważany, ak każdy
inny w gminie zamieszkały. A ożenek też nie był wówczas trudny, bo parobek, który nic
nie miał, mógł się żenić u zagrodnika⁷ lub u kmiecia, eśli tylko miał zdrowe ręce do pracy;
przedkładał tylko do ślubu metrykę ze swo e parafii i sprawa była skończona. Dopiero
w późnie szym czasie, ak a uż wó tem byłem, podawał się nie eden o przynależność do
gminy i obywatelstwo austriackie, i to luǳie na więce takich zawodów, ak ogrodnicy,
ekonomowie, rządcy, kas erzy itd. — ze wsiowych żaden się o to nie starał.

*

Z tego, co uż sam z ǳieciństwa zapamiętałem, na ważnie sze wspomnienie odnosi się
do roku , do tzw. rabac i galicy skie . Pamiętam, ak przez sen, ak o ciec mó wpadł
do izby — a właśnie był u nas zabity wieprzek — i wołał do matki i babki: „Gotu ta
tę wieprzowinę, niech ǳieci eǳą i wszyscy, a resztę trza zakopać, bo rabac a iǳie, to
wszystko zabierą, a i nas zabić mogą!”. Wtenczas całą noc nie spaliśmy, tylko wszyscyśmy
płakali, i wielki był strach w domu.

Z późnie szych lat pamiętam dobrze, ak starsi opowiadali u nas w domu i na różnych
zabawach, że w owych dniach rabac i hrabia zwoływał gospodarzy ze wsi, należących do
niego, i prosił, żeby byli razem z nim do obrony, akby co wypadło. Gospodarze wszyscy
przyrzekli, że pó dą w obronie i w zamkowe kuźni ładowali kosy i inną broń do tego.
Plan był ułożony taki, że akby szła czerniawa w te strony, to miał wy ść do nie ksiąǳ
z monstranc ą i wszystek lud w proces i z chorągwiami, z Miechocina ku Ka mowu,
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 echali
przerażeni, a mięǳy innymi akaś pani, która leżała na bryczce z głową zwieszoną i za-
krwawioną, a koło nie krzyczały ǳieci. Na koniach piana stała, bo podobno panią tę
napadli na droǳe od Mielca i byliby zabili, tylko furman podciął konie i ocalił ą.

Nie było wtedy poczt, ak teraz, a począwszy od Baranowa ku Mielcowi, gǳie się
uż rabac a zaczynała, stały warty chłopskie po karczmach, tak, że nikt tam ani nazad nie
mógł prze ść ani prze echać, nie było przeto dokładne wiadomości, co się ǳie e za Bara-
nowem. Więc dwa gospodarze z Miechocina: Wawrzyniec Kozieł i Paweł Wiącek, poszli,
wysłani przez hrabiego, ażeby przedrzeć się ku Mielcowi i przynieść stamtąd wieści. Gdy
doszli do Nagna owa, uż im tam luǳie doraǳali, żeby się nazad wrócili, bo może być źle

⁵mila — dawna miara odległości o różne wartości; mila rosy ska oraz austro-węgierska to ok. , km.
[przypis edytorski]

⁶kmieć — zamożny gospodarz wie ski, chłop. [przypis edytorski]
⁷zagrodnik — ubogi gospodarz wie ski, uprawia ący niewielki kawałek ziemi przy swo e zagroǳie; zwykle

dodatkowo na mował się do pracy w folwarku lub u bogatych gospodarzy. [przypis edytorski]
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z nimi, ale oni na te przestrogi nie zważali i poszli dale . Zaledwie ednak przyszli do An-
nopola, w bliskości Padwi, zastąpili im tam chłopi na droǳe przed karczmą, a uznawszy
za „szpiegów wysłanych przez panów”, bili w okropny sposób i mordowali, i na mie scu
obu zabili, i tam przy droǳe pogrzebali, gǳie też dotychczas zna du e się mogiła, przy
teraźnie sze szosie kra owe ⁸.

Opowiadali starsi, że czerniawa należąca do rabac i szła od wsi do wsi i wszęǳie za-
bierała chłopów ze sobą, i w ten sposób tworzyła się coraz większa banda, a akby nie
chciał kto z nimi iść, to bili i zabĳali. Ale w każde wsi było dosyć takich, co chętnie do
nich przystawali: edni dla rabunku, inni chowali różne zemsty za pańszczyznę, a zresztą
robiła swo e wódka, bo gǳie zdybali karczmę, to pili, co się dało, a czego nie wypili, to
po pĳanemu rozbĳali i wylewali.

*

Od szóstego roku życia zacząłem pasać na pastwisku: trzodę, krowy i konie. Wówczas ǲieciństwo, Praca
było to w zwycza u, że z każdego domu musiał być pastuch, chłopak lub ǳiewczyna.
Jeśli ktoś nie miał własnego ǳiecka, zdolnego do pasania, trzymał służącego-pastucha.
Żadnego ǳiecka wsiowego pasanie nie minęło, każde musiało to przeterminować.

W ǳiesiątym roku życia straciłem o ca, który w sile wieku zginął tragiczną śmier-
cią, wraca ąc nocą po Trzech Królach zza Wisły razem z sąsiadem Franciszkiem Mortką.
Pamiętam, ak te nocy przyszli do naszego domu strażnicy austriaccy, którzy pilnowali
granicy od przemytników, obuǳili ǳiadka i pytali się, gǳie est podwó ci, t . mó o -
ciec, ile ma ǳieci itd. O ca w domu nie było, więc się kazali prowaǳić do wó ta, gǳie
zażądali podwody⁹ do Wisły. Gdy podwoda po echała na wskazane mie sce, znaleźli o ca,
leżącego bez życia na brzegu, a Mortka ciskał się eszcze po ziemi. Zabrali obu do domu:
na pierw zwłoki o ca, a potem Mortkę na drugi wóz. O ca złożyli u nas w izbie na ziemi
na proste słomie. W domu było wiele płaczu i lamentu.

Była to nocna sprawa i trudno było dociec, w aki sposób o ciec zginął. Strażnicy
tłumaczyli się, że tak o ca, ak Mortkę znaleźli nad brzegiem Wisły, żywych, ale niemo-
gących iść o własne sile, dlatego ich odeszli i udali się na podwodę. Powszechne ednak
przekonanie było takie, że o ciec razem z Mortką powracali z Radowęża krypą¹⁰ — bo
Wisła wtedy nie była zamarznięta — że krypa na środku rzeki się wywróciła, a oni, chwy-
ciwszy się e końców, płynęli dale zanurzeni w woǳie i wołali o ratunek. Gdy dobili do
brzegu o te stronie, natknęli się na zwabionych tym wołaniem strażników granicznych,
którzy tak do o ca, ak do Mortki mieli złość za przemytnictwo, bo nieraz były sprzeczki
i bitki mięǳy strażnikami i przemytnikami. A chociaż wtedy o ciec i Mortka wracali
z chrzcin od brata i szwarcunku¹¹ żadnego nie wieźli, strażnicy rzucili się na nich i bi-
li. O tym pobiciu świadczyły znaki, czyli sińce na ciałach, nadto przy sekc i zwłok o ca,
odbyte na cmentarzu, stwierǳone było rozbicie czaszki, zapewne wskutek uderzenia
piętą od gwera¹², a co według strażników miało pochoǳić od uderzenia głową w krypę.
Mortka początkowo odmawiał w te sprawie zeznania, dopiero przed śmiercią wy awił,

⁸w owych dniach rabacji hrabia zwoływał gospodarzy (…) przy teraźniejszej szosie krajowej — opis powyż-
szy zgodny est w zupełności z zapiskiem z r. , pomieszczonym w kronice (Liber memorabilium) parafii
w Miechocinie. Ważnym źródłem z tego czasu est rękopis naocznego świadka, hr. Gabrieli z Małachowskich
Tarnowskie pt. Zapusty  roku. Dłuższe urywki i streszczenia z tego rękopisu, dotyczące ówczesnych wy-
darzeń poda e Michał Marczak w felietonie pt. Powiat tarnobrzeski pod rządami austriackimi, pomieszczonym
w dwutygodniku „Głos ziemi tarnobrzeskie ”, Tarnobrzeg, dnia  V i  VI  r., nr  i , rok II. Pisze też
o tym hr. Stanisław Tarnowski w Naszych ǳiejach w XIX wieku, Kraków , str. .

Według miechocińskie metryki zmarłych Wawrzyniec Kozieł miał lat , był centurionem  pułku piechoty.
Paweł Wiącek miał lat . Oba zabici  lutego, pochowani po przeprowaǳone sekc i zwłok na cmentarzu
w Miechocinie  marca  r. Według opowieści mie scowych w Annopolu zabito wówczas  luǳi i pochowano
przy gościńcu w rowie na granicy Padwi. Jednakże ciała Kozła i Wiącka — ak pisze hr. Gabriela Tarnowska
i poda e tradyc a ludowa — zostały stamtąd wydobyte przez nieszczęśliwe wdowy po zabitych i przewiezione do
Miechocina. [przypis autorski]

⁹podwoda — obowiązek dostarczenia przez ludność środka transportu (wozu z zaprzęgiem) na rzecz właǳ
lub wo ska (daw. także dworu); również: taki wóz wraz z woźnicą. [przypis edytorski]

¹⁰krypa — tu: czółno wydrążone z pnia drzewa. [przypis edytorski]
¹¹szwarcunek (daw., z niem. schwarz: czarny) — przemyt, nielegalne przewożenie towaru przez granicę;

przemycany towar. [przypis edytorski]
¹²gwer (daw., z niem. Gewehr) — karabin. [przypis edytorski]
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że zostali przez strażników pobici. Strażnikom owym uszło to wówczas bezkarnie. Byli
wprawǳie przyaresztowani do śleǳtwa, ale wnet zostali uwolnieni i tylko przenieśli ich
gǳie inǳie , bo w ǲikowie było na nich wielkie oburzenie¹³.

Pozostało nas sześcioro ǳieci sierotami, z tego dwo e na młodszych pomarło w nie-
spełna dwa lata po o cu, a chowało się nas dale czworo pod opieką matki i ǳiadków
Gierczyków.

*

W owym czasie nastała w ǲikowie szkółka elementarna, a założyła ą własnym kosz- Nauka, Nauczycielka, Uczeń
tem śp. hr. Gabriela z Małachowskich Tarnowska. Ona to sprowaǳiła panią, która nazy-
wała się Pawłowska, i wybrała kilkanaście ǳiewcząt ze wsi, żeby e ta pani uczyła czytać,
pisać i robót ręcznych.

Po roku czy dwóch istnienia te szkółki — a miałem wtedy rok dwunasty — gdy
przyszła esień i bydło przestało choǳić na pastwisko, prosiłem usilnie w domu, żeby mnie
posłali na naukę do pani Pawłowskie . Po długich namysłach posłali mnie i choǳiłem na
naukę przez zimę. Przez ten czas poznałem abecadło i nauczyłem się składać litery, czyli
„ślabizować”, bo wtenczas tak się nauka odbywała, że na pierw pokazywane były wszystkie
litery, następnie uczono składać e w słowa — a potem dopiero czytać i pisać; do nauki
zaś służyły małe książeczki, zwane groszówkami. Pani Pawłowska lubiła mnie i wyróżniała
spomięǳy ǳieci, bo do nauki przykładałem się z ochotą i dobrze.

Nauka odbywała się w budynku hrabskim, ǳiś eszcze istnie ącym przy ulicy Zam-
kowe . Zaczynała się w esieni, gdy bydło przestało choǳić na pastwisko, a kończyła na
wiosnę, skoro bydło zaczęli wyganiać i ǳieci zaczęły pasać.

Pawłowska przestrzegała u ǳieci pilności w nauce i przyzwoitego zachowania się
w szkole i poza szkołą. Kto się nie uczył, musiał „trzymać osła za ucho”. Ta kara była
na większym wstydem wobec ǳieci i bały się e na więce , więce niż bicia linią po dłoni,
czyli tzw. pacy.

Z końcem roku szkolnego był popis publiczny, czyli egzamin, na którym bywała hr.
Gabriela Tarnowska, księża i roǳice ǳieci szkolnych. Pawłowska prosiła zawsze, ażeby
roǳice na egzamin przychoǳili, zwłaszcza gdy ǳiecko uczyło się dobrze. Dla roǳiców
było też to wielkim zaszczytem, eżeli ǳiecko ich popisywało się dobrze na egzaminie
w czytaniu, pisaniu czy rachunkach.

We wsi wszyscy tę panią nauczycielkę poważali, a matki ǳieci uczęszcza ących na
naukę zanosiły e , szczególnie w zapusty¹⁴, na kolędę: kiełbasę, a a, masło itp., choć tego
wszystkiego nie potrzebowała i nie prosiła o to, bo miała wikt w zamku. Ona też nawza em
umiała z gospodarzem czy gospodynią porozmawiać i uszanować ich.

Z wiosną, po edne zimie nauki, przestałem — ak inni — uczęszczać na naukę i całe
lato spęǳiłem na pastwisku. Przestała też istnieć i ta szkółka w ǲikowie. Pawłowska
przeniosła się do Radomyśla nad Sanem, gǳie z nią, uż po ożenieniu się wiǳiałem. Przy
tym spotkaniu eszcze można było wiǳieć e przywiązanie i pamięć o dawnych ǳieciach
szkolnych. Witała mnie tam, ak czuła matka, pocałowała w głowę i wypytywała troskliwie
o tych, co do nie na naukę choǳili¹⁵.

Przez następną zimę choǳiłem eszcze na naukę do miasta, gǳie wtenczas uczył
nauczyciel Karasiński — i na tym się mo a nauka szkolna skończyła, t . choǳiłem do

¹³W ǳiesiątym roku życia straciłem ojca, który w sile wieku zginął tragiczną śmiercią (…) było na nich wielkie
oburzenie — według metryk parafialnych w Koprzywnicy i Tarnobrzegu Józef Słomka uroǳił się  marca 
r., umarł  stycznia  r., więc w  roku życia. W rubryce „przyczyna śmierci” wpisano: „Apoplexia”, zapewne
na oznaczenie nagłego zgonu. Franciszek Mortka zmarł dwa lata późnie ,  marca  r., ma ąc lat . [przypis
autorski]

¹⁴zapusty (daw.) — ostatnie dni karnawału; ostatki. [przypis edytorski]
¹⁵Pawłowska przeniosła się do Radomyśla nad Sanem…— wspomniana Pawłowska Franciszka, panna, położyła

szczególnie sze zasługi dla Radomyśla nad Sanem, gǳie założyła szkółkę dla ǳiewcząt i ze składek, które sama
zbierała z poǳiwu godną wytrwałością i cierpliwością, przeprowaǳiła w r.  budowę pięknego kościółka
na wzgórzu zwanym „Z awienie”, ku czci Matki Boskie Bolesne . Kościółkiem tym do końca życia opiekowała
się, przystra ała go i utrzymywała w na większym porządku. W r.  oddawała usługi powstaniowi. Umarła
w ǳień M. B. Bolesne i pochowana została na „Z awieniu”. Mieszkańcy Radomyśla postawili e pomnik bez
żadnego napisu w myśl e ostatnich życzeń. Poświęcono e gorące wspomnienie w broszurce wydane przez
księży augustynów pt. Historia Radomyśla nad Sanem, Kraków . [przypis autorski]
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szkoły wszystkiego dwie zimy. Dopiero późnie , gdy zostałem wó tem w gminie, dużom
nabrał wprawy w czytaniu, a zwłaszcza w piśmie przy pisaniu gminnym, tak że ǳiś na
mo ą potrzebę ta nauka mi wystarcza. Umiem czytać, pisać i porachować, ak mam co.

*

W trzynastym roku życia rozstałem się z pastwiskiem, a zostałem do roboty w po-
lu i koło domu. Gdym miał lat piętnaście, umarła nam matka po krótkie chorobie na
zapalenie płuc w trzyǳiestym trzecim roku życia, a przedtem ǳiadek Józef Gierczyk,
dożywszy prawie siedemǳiesięciu lat, i odtąd chowaliśmy się dale uż tylko pod opieką
babki i nieżonatego eszcze stry a Jacka, który był naszym opiekunem i od śmierci o ca
gospodarował na naszym gruncie.

Jak zapamiętałem, całe gospodarstwo było zawsze głównie na głowie babki, Kune-
gundy z Miśkiewiczów. Do nie należał zarząd domu, ona szła do urzędów, płaciła po-
datki, załatwiała sprawunki w mieście, na armarkach. O ciec mó i matka nie zaczęli
eszcze samoǳielnie gospodarzyć, a ǳiadek, z natury barǳo spoko ny, cichy, niełakomy
na cuǳe, oddawał się głównie pracy w polu i koło domu.

Obo e byli barǳo pobożni, prawie ǳień w ǳień choǳili do kościoła oo. Domini-
kanów, a corocznie pod esień, na Pocieszenie¹⁶, na odpust do Radomyśla nad Sanem.
Babka do dnia i w ǳień przy pracy śpiewała goǳinki i pieśni nabożne, a wszystko z pa-
mięci, bo czytać nie umiała. Żyli z sobą zgodnie, a w domu nie było swarów i kłótni,
wódkę, eżeli pili, to w miarę, nigdy nie upĳali się.

Nadto babka była w okolicy głośną lekarką bydła, wzywali ą, gdy krowa zasłabła, nie
mogła się ocielić itp. Przy eżdżali po babkę furmankami o kilka mil, także i ze dworów.
Raz eźǳiła do Wrzaw, do dworu barona Horocha. Dr Babirecki w Tarnobrzegu także ą
cenił. Ze dworów brała wynagroǳenie w ziarnie, od chłopów poczęstunek. Była barǳo
oszczędna i miała zawsze gotówkę w domu.

Od czasu, ak przestałem pasać, pomagałem w gospodarce, należało wtedy do mnie Młodość, Praca
ako wyrostka poganianie przy orce, włóczenie¹⁷, radlenie¹⁸, robota przy saǳeniu, ogrze-
bywaniu i kopaniu ziemniaków, przy zbiorze siana i żniwie, przy wywózce nawozu itd.

Przy tym noc w noc trza było echać z końmi na pastwisko lub w swo e pole i spać
przy nich bez względu na to, czy była pogoda lub niepogoda. Za posłanie służył edynie
worek próżny, który zresztą nie każdy miał z sobą, pod głowę uzda, na które się ko-
nie przyprowaǳiło. Legowisko musiało się kilkakrotnie w nocy zmieniać, bo za każdym
przebuǳeniem się trzeba było konie nawrócić i znowu kłaść się przy nich. Mogę tedy¹⁹
powieǳieć, że na pastwisku nie było kawałka ziemi, na którym bym nie spał w ciągu
tych lat, ak z końmi na nocną paszę eźǳiłem.

W zimie zaś przychoǳiła młocka, rznięcie sieczki, zadawanie bydłu paszy, czesanie
koni, nadto przyczyniało się mąkę na chleb i kaszę ęczmienną i aglaną nie tylko na
zimowe miesiące, ale i na całe lato — słowem, lata wyrostka spęǳiłem barǳo pracowicie.

*

Zaledwie zacząłem się stawać parobczakiem, opiekunowie myśleli uż o moim ożen-
ku. Wprawǳie wówczas wczesne ożenienie się nie było w zwycza u, i owszem mężczyzna
z reguły nie żenił się przed dwuǳiestym czwartym rokiem i przeważnie trwali w kawa-
lerstwie do trzyǳiestu i trzyǳiestu kilku lat, choǳąc na flis²⁰, służąc za parobków lub

¹⁶Pocieszenie — tu: uroczystość mary na Matki Boże Pocieszenia obchoǳona  września w Radomyślu
nad Sanem, związana ze zna du ącym się w mie scowym kościele obrazem Matki Boskie Bolesne . [przypis
edytorski]

¹⁷włóczenie — wyrównywanie nierówności górne warstwy gleby za pomocą włóki, ciągniętego po po-
wierzchni pola narzęǳia, złożonego z belki lub kilku połączonych łańcuchami belek. [przypis edytorski]

¹⁸radlenie — spulchnianie ziemi za pomocą radła, prymitywnego drewnianego narzęǳia o po edynczym
rylcu. [przypis edytorski]

¹⁹tedy (daw.) — więc, zatem. [przypis edytorski]
²⁰choǳić na flis — zatrudniać się przy spławianiu rzeką drewna lub zboża (z niem. Flösse: spław rzeczny).

[przypis edytorski]
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odbywa ąc służbę wo skową, a i co do ǳiewczyn, rzadko się trafiało, żeby która się wydała
przed dwuǳiestym czwartym rokiem, bo musiała wpierw — ak mówili — zapracować
sobie u roǳiców na wiano. Ale co do mnie, zachoǳiła ta okoliczność, że nie mieliśmy
uż o ca i matki i opiekunowie, zwłaszcza babka, chcieli, żebym, ożeniwszy się, wziął ak
na rychle obowiązek gospodarowania na siebie i żeby żona pomocną była w gospodar-
stwie.

Więc zawczasu starali się o uwolnienie mnie od służby wo skowe , a uwolnienie takie
przysługiwało mi, ponieważ byłem na starszy z roǳeństwa i na mnie spadało gospodar-
stwo i obowiązek utrzymania roǳiny. Dokumenty, zaświadcza ące to, wysłane zostały do
Niska, gǳie wówczas zna dowała się komis a wo skowa reklamacy na, i stamtąd dostałem
wezwanie do stawienia się na oznaczony ǳień.

Pamiętam dobrze podróż w tym celu do Niska, odległego stąd pięć mil. Jechało nas
trzech: wó t, a i eden z moich rówieśników, który także miał się stawić przed komis ą
reklamacy ną. Babka wywianowiali²¹ mnie na drogę z dobrze wyładowaną torbą, ak na
tamten świat, bo były właśnie zapusty i nie brak było w domu szperki²² i kiełbasy; również
i u mo ego kolegi było tego nieskąpo. W kieszeni miałem od babki parę szóstek²³.

Do Niska echaliśmy ǳień i noc, bo droga była zła, a do tego i wó t tak komen-
derował, że co karczma, to stó i pĳ. Nie byłem zwycza ny takie pĳatyki, więc gdy nad
ranem stanęliśmy w Nisku, byłem zupełnie nią zesłabiony. Woła ą, że czas do komis i,
a a ledwie na nogach sto ę — tak mnie wódka wzmocniła — ale mnie wó t doprowaǳił.
Szczęście, że przed komis ą nie kazali się rozbierać i długo mnie nie trzymali, odczytali
tylko papiery i ogłosili, że estem od wo ska wolny na zawsze. Z powrotem była eszcze
gorsza poniewierka i pĳatyka, ale o tym szkoda pisać.

Tak się szczęśliwie skończyła ta podróż do Niska — ale upĳanie się rekrutów, idących
do poboru zachowało się, niestety, do dnia ǳisie szego, choć ǳiś większa oświata i raz
uż powinien zatracić się ten szkodliwy i haniebny zwycza .

*
Miałem rok ǳiewiętnasty, ak po raz pierwszy byłem drużbą na weselu, gdy żenił się

stry opiekun. Gdy po ślubie goście za eżdżali do ratusza w mieście, gǳie grała muzyka
weselna, musiałem ako „yc” w echać do gospody na koniu i stanąć tam przed skrzyp-
kami. Taki był obycza , i każdy, kto pierwszy raz drużbował musiał tę sztukę pokazać,
inacze musiałby się okupić półgarncem²⁴ wódki. A sztuka ta nie zawsze była bezpieczna,
bo do gospody w ratuszu tarnobrzeskim w eżdżało się po schodach, więc trzeba się było
dobrze na koniu trzymać, żeby karku nie skręcić, zwłaszcza że obecni konia podcinali.

Na tym to weselu babka upatrzyli mi narzeczoną, zmówiwszy się z roǳicami e przy
stole. Gdy rzecz mięǳy sobą uraǳili, przywołali do stołu nas młodych, którzyśmy się
dotąd zupełnie nie znali i ob awili nam swo ą wolę.

Było wtedy powszechnie przy ęte, że roǳice lub opiekunowie sami stanowią o związ-
kach małżeńskich swoich ǳieci czy wychowanków i chyba tylko starszy kawaler sam
sobie wyszukiwał przyszłą towarzyszkę życia; ǳiewczyna zaś zawsze prawie musiała iść za
wolą starszych, a eżeli się upierała, to ą nawet pasem po plecach przetrzepali i musiała
się zgoǳić. Jednakże i po takim przyniewolonym ślubie małżonkowie żyli z sobą prze-
ważnie dobrze, i mnie było dawnie tych niedobranych i nieszczęśliwych małżeństw niż
teraz, co się długo ko arzą i z wielkiego kochania.

Ponieważ ednak adwent zachoǳił, więc zaślubiny nasze zostały odłożone do zapust
następnego roku. W mięǳyczasie było wiele nagabywania z różnych stron, abym się gǳie
inǳie żenił, przy czym obiecywali dobre warunki — utrzymały się ednak pierwsze swaty
i, skoro przyszły zapusty, po echaliśmy z narzeczoną, w towarzystwie e o ca i mo e babki,
do pacierza i daliśmy na zapowieǳi. Ślub odbył się  stycznia  roku w kościele
parafialnym w Miechocinie.

²¹wianować — tu ogólnie: wyposażać. [przypis edytorski]
²²szperka — słonina. [przypis edytorski]
²³szóstka — potoczna nazwa austro-węgierskie monety o wartości sześciu kra carów (gra carów). [przypis

edytorski]
²⁴garniec — dawna ednostka ob ętości ciał płynnych i sypkich, w XIX w. wynosiła ok.  litry. [przypis

edytorski]
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Wesele było wielkie, zwłaszcza, że teściowie wydawali pierwszą córkę, a i a żeniłem się
pierwszy z roǳeństwa. Do ślubu echało czterǳieści fur krewnych, kuzynów, zna omych
z ǲikowa, z Machowa, skąd byli teściowie, z Miechocina, Suchorzowa, Ocic, Chmielowa,
Tarnobrzega i parę fur z innych wsi. Zabawa weselna odbywała się w Machowie i trwała
cały tyǳień, muzyka grała u Ma orka, gǳie wszystkie wesela machowskie się odbywały.
To też pamiętam, że Ma orkowi dobrze się powoǳiło i kiedy się przyszło do niego, zawsze
można było zastać mięso koszeru ące się²⁵ w opałkach²⁶. ǲiś ta cała familia est biedna.

Ja na tym swoim weselu nie tańcowałem, dopiero w ostatni ǳień z czwartku na piątek
tańcowałem do rana, bo nie umiałem tańczyć, to się na ostatku chciałem nauczyć.

O ciec żony, Jan Tworek, był gospodarzem w Machowie, trzecie wsi od ǲikowa,
posiadał dwanaście morgów gruntu, a pochoǳił podobnie ak mó o ciec, z Królestwa,
mianowicie z Łoniowa, wsi parafialne w powiecie sandomierskim; bo i w Machowie
osiadło w tym czasie, ak w nasze wsi, kilku chłopów zza Wisły, tu się pożenili i byli
na lepszymi ludźmi i gospodarzami. Mianowicie uciekli do Machowa przed poborem do
wo ska rosy skiego: Jakub Chwałek, Jan Dębek, Wawrzyniec Misiak, Tomasz Mortka,
Jan Tworek i Michał Żak.

Żona, Maria, była na starszą z ośmiorga ży ącego roǳeństwa; sprowaǳa ąc się do
mnie wniosła ako wiano od o ców dwie krowy, klacz, dwo e prosiąt i pół wozu. Taki
posag był wówczas we zwycza u i byłem z niego zadowolony, rachu ąc przede wszystkim
na to, czego się sami dorobimy.

*

Po roǳicach spadało na mnie według ówczesnego prawa ako na na starszego całe
gospodarstwo, składa ące się — ak uż powieǳiałem — z sześciu morgów razem z łąką,
ogrodem i placem, oraz z domu i budynków gospodarskich. Przedstawiało się ono na ogół
lepie niż inne gospodarstwa, bo grunt był dobry i dobrze, ak na tamte czasy, uprawiony,
pobudynki też nie na gorsze, i nie ciężył na nim żaden dług. Grunt ednak był rozrzucony,
ak est dotąd we wszystkich gospodarstwach.

Miałem za to obowiązek dochować młodsze roǳeństwo i dać im spłaty. Całe go-
spodarstwo było wtedy z urzędu oszacowane do  złr²⁷, więc dwom siostrom i bratu
miałem spłacić według dekretu, po strąceniu należności spadkowych, po  złr.

W pierwszych dwu latach małżeńskich pomagała nam babka, trzyma ąc eszcze całą
gospodarkę w swoich rękach. Je oddawaliśmy każdy grosz i ona nam załatwiała wszystkie
wydatki domowe. Gdy zaś umarła, ma ąc lat około siedemǳiesięciu, wszystko uż spadło
na nas młodych.

Początek w gospodarstwie był ciężki, bo po śmierci mo e babki siostra mo e matki
wystąpiła z procesem o spłatę z połowy ma ątku, który po matce oǳieǳiczyłem. Była
ona — ak wspomniałem — dobrze wywianowaną, ale według prawa sądowego wiano to
nie liczyło się do poǳiału spadkowego, bo nie było wyszczególnione w testamencie. Żeby
się w proces nie wikłać, zgoǳiłem się dobrowolnie spłacić e  złr, co barǳo chętnie
przy ęła i od procesu odstąpiła. Ale musiałem zaraz na tę spłatę pożyczyć  złr.

Nadto siostry dorastały, i należało za ąć się ich dalszym losem. A ponieważ pragną-
łem zabezpieczyć im przyszłość rzetelnie, więc dałem im więce , niż w dekrecie miały
przyznane, mianowicie po morǳe gruntu i inną pomoc.

Wprawǳie na razie, gdy pierwsza siostra wychoǳiła za mąż, według ustawy nie wolno
było gospodarstwa ǳielić, w praktyce ednak ǳielili się gruntem tak dobrze, ak teraz,
słownie lub pisemnie²⁸. Pisemny zapis sporząǳał zwycza nie pisarz gminny, o ile uż był

²⁵mięso koszerujące się — mięso oczyszczane zgodnie z żydowskimi przepisami religĳnymi, co polega na
dokładnym umyciu mięsa w celu usunięcia krwi, namoczeniu oraz oczyszczeniu solą. [przypis edytorski]

²⁶opałka — wiklinowy koszyk bez pałąka. [przypis edytorski]
²⁷złr — skrót od: złotych reńskich; złoty reński to polska nazwa austriackiego guldena, ofic alne waluty Au-

stro-Węgier, w  zastąpione przez koronę austro-węgierską; gulden ǳielił się na  kra carów (gra carów),
a od  na  kra carów. [przypis edytorski]

²⁸według ustawy nie wolno było gospodarstwa ǳielić, w praktyce jednak ǳielili się gruntem tak dobrze, jak teraz,
słownie lub pisemnie — wolność ǳieǳiczenia gruntów nastała w r. . Hipoteka zaprowaǳoną została ustawą
państwową o zapisywaniu praw hipotecznych z r.  i ustawą kra ową o urząǳaniu ksiąg hipotecznych z r.
. [przypis autorski]
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w gminie, przy dwóch świadkach, z których ednym zawsze prawie bywał wó t, i kładł
na papierze pieczęć gminną, i taki zapis uważali za zupełnie ważny. Ponieważ nie było
hipoteki²⁹, więc nie oznaczali parceli gruntowe , tylko wymieniali nazwę niwy, gǳie grunt
był położony i opisywali, z czyimi gruntami graniczył. Skoro zaś hipoteka nastała, każdy
zostawał przy tym, co miał w posiadaniu, a wykazywał to zapisem i stwierǳali wybrani
przez gminę mężowie zaufania.

Co do mnie, tak starsze , ak i młodsze siostrze dałem na razie grunt słownie, a for-
malnie zapisałem, ak hipoteka nastała. Sprawiwszy im wesela i wywianowawszy e, zosta-
łem przy czterech morgach gruntu, obciążonych paroma stówkami długu. Późnie także
brata ożeniłem na większe gospodarstwo i dałem mu stosowną spłatę i pomoc.

Dochodów wtedy nie miałem innych, tylko z gruntu, z chowu bydła i trzody, i często
zarabiałem furmanką, wy eżdża ąc z urzędnikami na komis e albo w zimie do lasu po
drzewo, a w lecie na robotę w polu u takich, którzy swoich koni nie mieli. ǲiennie
w ten sposób dało się wówczas zarobić reński³⁰, a w na lepszym razie półtora. Dochody te
były niewielkie, ale w domu żyło się skąpo; edliśmy to, co się zebrało z gruntu, i oǳież
była z domowego płótna. Więc do miasta nie wydawało się w roku więce , niż  reńskich,
w czym na więce wynosił wydatek na buty.

Pracowało się rzetelnie, więc było błogosławieństwo Boże — pokonałem początkowe
trudności, ma ątek z czasem znacznie się powiększył i doszedłem do znaczenia mięǳy
ludźmi.

*

Na te czasy przypadło powstanie w roku . Gdy coraz więce narodu szło do po-
wstania i rósł zapał, rząd austriacki nasłał konnicę i piechotę i obstawił granicę od Kró-
lestwa Polskiego. Wo sko rozkwaterowane było po wsiach i miasteczkach na bliższych
granicy, więc i w ǲikowie stało pewnie przez półtora roku.

U mnie stało na kwaterze dwóch huzarów³¹ z końmi, a ku ostatkowi żołnierze z pie-
choty, i ci po większe części byli Polacy. U mnie edni i druǳy zachowywali się dobrze,
a też z nimi nawza em dobrze się obchoǳiłem. Co było w domu, tym ich często pora-
czyłem, i oni również ze mną swoim się ǳielili, więc ak odchoǳili, to pożegnanie było
dobre. Natomiast na innych kwaterach bywały częste awantury, gospodarze skarżyli się
na żołnierzy, a ci na gospodarzy, na więce o wikt.

Za kwatery te coś płacili, ale nie przypominam sobie, ile na ǳień wychoǳiło, pa-
miętam tylko, że za obiady zwracali tyle, ile kosztowało mięso, pół funta³² na żołnierza.
Obiady te na każdą kwaterę nosili ze wsi, ak wó t poprzedniego dnia rozporząǳił, on
zaś co ǳień po kolei naznaczał domy, na które w danym dniu przypadał ten obowiązek.

Zrazu nie było tak ostro — żołnierze pilnowali tylko granicy, żeby powstańcy nie
przechoǳili. Późnie wo sko wykonywało coraz ostrze sze rozkazy. Po drogach były war-
ty — każdy, kto echał furą, był rewidowany, czy nie wiezie amunic i lub powstańca;
musiał się wylegitymować, skąd i dokąd eǳie i w akim interesie. Odbywały się rewiz e,
szczególnie po dworach, a eżeli się wykryło coś, ma ącego związek z powstaniem, to
brali do więzienia lub nakładali kary pieniężne.

Chłopi w sprawie powstania byli wtenczas zupełnie obo ętni, 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. Wy ście ich odbyło się w ta emnicy
i stało się wiadomym dopiero po bitwie, którą stoczyli. Jak potem różni opowiadali, od-
ǳiał ten przeprawił się przez Wisłę pod Szczucinem, ednak uż wprzód ktoś zdraǳił,
że pó dą tamtędy powstańcy, i Moskale byli na to przygotowani. Więc ledwie się nasi

²⁹hipoteka — instytuc a prawna zabezpiecza ąca prawa właściciela nieruchomości oraz roszczenia pieniężne
ego ewentualnych wierzycieli; także: księga wieczysta nieruchomości, w które spisano takie prawa i obciążenia.
[przypis edytorski]

³⁰reński — złoty reński, polskie określenie austriackiego guldena, ofic alne waluty Austro-Węgier. [przypis
edytorski]

³¹huzar — żołnierz lekkie azdy węgierskie . [przypis edytorski]
³²funt — dawna ednostka wagi, równa ok. , kg. [przypis edytorski]
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przeprawili i odeszli od brzegu, rozpoczęła się bitwa, w które 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 ta emnicza i nic pewnego nie można się było dowie-
ǳieć, aż za kilka dni wiadomość stawała się coraz głośnie szą i dokładnie szą, a w ǲikowie
na większe wrażenie wywołała śmierć Juliusza Tarnowskiego. Żałowali go, że w tak mło-
dym wieku zginął, mówili, że był dobry dla luǳi, i różnie opowiadali o ego bohaterskie
śmierci. Zwłoki ego przewiezione zostały na tę stronę i złożone w nocy w grobowcach
w klasztorze oo. Dominikanów³³.
 

ǲików za pańszczyzny. Wygląd wsi w czasie popańszczyźnianym. Domy mieszkalne. Sprzę-
ty domowe i naczynia kuchenne. Pierwszy zegar. Pościel. Opał. Oświetlenie. Ubiór. Włosy.
Pranie. Pożywienie. Studnie.

ǲików za czasów pańszczyźnianych należał do dominium, czyli do państwa ǳikow-
skiego. Państwo to było z dawna własnością hrabiów Tarnowskich, którzy główną swo ą
sieǳibę mieli w zamku w ǲikowie. Prócz ǲikowa należały do tego państwa następu-
ące wsie okoliczne: Miechocin, Zakrzów, Sielec, Wielowieś, Trześń, Sobów, Furmany,
Żupawa, Jeziórko, Tarnowska Wola, Dęba, Rozalin.

Przy ostatku pańszczyzny wszystkich numerów, czyli domów, było w ǲikowie ,
t .  kmieci,  zagrodników,  komorników³⁴.

Kmiecie mieli po  morgów gruntu i odrabiali pańszczyznę po sześć dni w tygodniu
zaprzęgiem, t . końmi albo wołami i narzęǳiami rolniczymi: wozem, pługiem, brona-
mi, radłem itd. Dlatego, prócz pastwiska gromaǳkiego dla wszystkiego bydła w gminie,
kmiecie posiadali dla koni i wołów osobne pastwisko około  morgów pod Zwierzyńcem
i  morgów nad Wisłą, tzw. żydowskie krzaki, dla trzech kmieciów z przysiołka Podłę-
że. Zagrodnicy mieli sześciomorgowe zagrody i z tego odrabiali pańszczyznę po trzy dni
w tygodniu pieszo, swoimi narzęǳiami ręcznymi: cepami, sierpami, motyką, rydlem
itp. Komornicy, czyli chałupnicy posiadali tylko chałupy, nie byli obowiązani do żadne
robocizny pańszczyźniane . Choǳili oni na zarobek do gospodarzy, którzy byli za ęci od-
rabianiem pańszczyzny i swego czasem nie mogli obrobić. Rozkaz wydawał ekonom ǳiś
na utro, a ogłaszał polowy³⁵, z czym kto ma przy echać względnie przy ść do roboty.

Jak starsi mówili, którzy pańszczyznę odrabiali i zapamiętali, to nie trzeba większe
kary na luǳi, ak była pańszczyzna, że człowiek gorze wtedy był traktowany niż teraz to
bydlę, które est uparte. Bili w polu i w domu za lada bagatelę tak, że tego, co od starszych
luǳi słyszałem, opisać nawet nie można i est to wprost nie do uwierzenia, ak się nad
ludem pastwili.

Każdy gospodarz musiał przede wszystkim we dworze swo ą powinność odrobić, za-
przęgiem lub pieszo, a dopiero prawie nocami swó grunt obrabiał, obsiewał i plon z niego
zbierał. Nie było wymówki, że ma w domu pilną robotę, bo ak nie wyszedł do odrobie-
nia pańszczyzny, przychoǳił zaraz polowy, a gdy np. zastał gospodynię przy gotowaniu,
to konewką ogień zalewał, w zimie okna i drzwi od domu poode mował itp.

A gdy takie kary nie pomagały i nie miał kto pańszczyzny odrabiać, to przy echał
ekonom z polowymi i wyrzucili chłopa na drogę z domu i gruntu, a na ego mie sce
innego obsaǳili. I nie było się do kogo użalić i rekursu³⁶ od tego, bo takie było prawo
zwycza owe i właścicielem wszystkiego był ǳieǳic, do niego należała ziemia, woda, nawet
wiatr, bo np. młyny, poruszane wiatrem (wiatraki), mógł tylko właściciel dworu budować.

Dopiero gdy wszystkie powinności były odrobione, chłop mógł sobie zaśpiewać:

³³Na te czasy przypadło powstanie w roku  (…) złożone w nocy w grobowcach w klasztorze oo. Dominikanów
— więce wiadomości odnoszących się do r.  mieści się w komentarzach na końcu książki, w ustępie pt.
Bitwa pod Komorowem. [przypis autorski]

³⁴komornik — chłop nieposiada ący gospodarstwa ani domu, opłaca ący własną pracą swó pobyt w domu
innego, bogatszego chłopa. [przypis edytorski]

³⁵polowy — w ma ątku ziemskim: naǳorca luǳi pracu ących w polu. [przypis edytorski]
³⁶rekurs (daw.) — odwołanie się do wyższe instanc i. [przypis edytorski]
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Nie bo ę się pana ani okunoma,
Odrobiłem pańskie, mogę sieǳieć doma.

W ǲikowie sami hrabstwo uchoǳili za dobrych i luǳkich, ednakże nikt nie od-
ważył się iść do zamku ze skargą na służbę dworską, bo ci by się wymówili, a skarżącemu
tak potem dokuczyli, żeby mu się na zawsze odechciało szukać sprawiedliwości. Uciekać
zaś nie było gǳie, bo gǳie inǳie nie było lepie , ale chyba gorze .

*

Jak a uż zapamiętałem, koło roku  było w ǲikowie wszystkiego koło siedem-
ǳiesięciu numerów czyli domów, wszystkie z wyglądu zewnętrznego do siebie podobne,
stały przy same droǳe i tyłem do drogi. O ile były zaga one, to drzewami ǳikimi: dę-
bami, wiązami, lipami, itp., które po większe części wyrastały z „korzenia”, bez wieǳy
i starania się o to gospodarza.

Podwórza ogroǳone były płotami z chrustu wierzbowego albo tzw. dronkami, t .
materiałem dartym, czyli łupanym, z drzewa sosnowego lub świerkowego albo wreszcie
w dwie, trzy lub cztery poziome żerǳie. Nawet ogród zamkowy ogroǳony był wyso-
kim płotem chruścianym, który co rok poprawiano i dopiero koło roku  zastąpiono
obecnym ogroǳeniem murowanym lub ostrokołem. Groǳenie ostrokołem, ǳiś tak
rozpowszechnione, nie było wówczas znane.

Na gminę ǲików składało się kilka odǳielnych części ma ących swo e nazwy, a mia-
nowicie: Połać, Piaski, Nadole i przysiołek Podłęże.

Cała wieś miała wygląd staroświecki, zgoła niepodobny do tego, aki obecnie przed-
stawia. Od tego też czasu w ciągu kilku ǳiesiątków lat ogromnie się rozrosła, do czego
w znaczne mierze przyczyniło się to, że leży pod bokiem Tarnobrzega, nieusta ącego
w rozwo u, tak że obecnie est w ǲikowie cztery razy więce domów niż koło roku .

*

Dom mieszkalny gospodarza czy komornika składał się z edne tylko izby mieszkalne ,
przy tym z duże sieni i komory³⁷, a gospodarz posiadał nadto sta nie na konie, krowy,
świnie i stodołę.

Wszystkie zabudowania włościańskie wznoszone były z drzewa okrągłego, tak ak rosło
w lesie, mało co ociosanego. Węgły³⁸ wystawały prawie na pół metra, tak że gdy późnie
drzewo zdrożało, to węgły te obrzynano na opał, a niektórzy robili to celem nadania
domowi zgrabnie szego wyglądu.

Po wsiach okolicznych, zwłaszcza dalszych od Wisły, osiadłych w lasach na gruntach
piaszczystych, były eszcze prawie wyłącznie chałupy dymne, w których paliło się na tak
zwane babce, t . na słupie ulepionym z gliny, a dym rozchoǳił się po całe izbie i drzwiami
wydobywał się do sieni, a stąd na strych. W czasie palenia izba musiała być otwarta,
a luǳie sieǳieli nisko przy ziemi lub choǳili chyłkiem, bo inacze dławił ich dym. Ściany
były okopcone (nigdy nie bielone), luǳie czarni i przesiąknięci dymem.

W ǲikowie były uż wtedy przeważnie kominy wyprowaǳone na dach, ale ulepio-
ne były z gliny, zarobione ze słomą. Były też i ówǳie kominy urząǳone z wypróch-
niałego pnia drzewnego, obrzuconego gliną. Pierwsze kominy murowane z cegły zaczęły
nastawać u chłopów dopiero około roku , równocześnie z blachami kuchennymi,
rozpowszechnionymi obecnie, służącymi do gotowania.

Na razie w ǲikowie znane było tylko palenie „na kominie”, przy czym garnki ze stra-
wą do gotowania przystawiane były do ognia albo stawiane wśród ognia, eśli się chciało
gotowanie przyśpieszyć, a tu i ówǳie były w tym celu używane dynarki, czyli żelazne
podstawki pod garnki.

³⁷komora (daw.) — izba, pokó ; także: pomieszczenie przeznaczone do przechowywania rzeczy, służące ako
skład, magazyn. [przypis edytorski]

³⁸węgieł — narożnik, róg. [przypis edytorski]
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Prócz tego w każde izbie zna dował się piec chlebowy tak duży, że można w nim było
upiec chleb z pół korca³⁹ mąki naraz, i piec do ogrzewania, do którego paliwo nakładało
się z sieni przez długą szy ę, czyli tzw. grubę. Piece te budowane były z cegły surowe ,
niepalone i za mowały dużo mie sca w izbie, a sklepienie pieca chlebowego — „nalepa”
i pieca do ogrzewania — „wierzchnica” było razem tak obszerne, że mogło spać na nim
czworo luǳi. Sypiały tam też stale, zwłaszcza zimą, ǳieci i ǳiewka służąca, a także każdy
z domowników, ilekroć czuł się niezdrowym i zbierały go dreszcze, wyłaził na piec, żeby
tam się wyleżeć i wygrzać. Mięǳy piecami a ścianą był znaczny odstęp i stanowiło to tak
zwany zapiecek, gǳie także zwycza nie sypiały ǳieci.

*
Urząǳenie wewnętrzne domu było barǳo proste. Na sprzęty domowe składały się:

stół, który zresztą nie w każdym był domu, parę ławek, skrzynie, służące zamiast szaf,
i łóżka albo wyrka, a prócz tego stały w izbie żarna do mielenia zboża, stępa⁴⁰ do tłuczenia
kaszy aglane , pęcaku, siemienia na ole i pniak do rąbania drzewa. Wszystkie sprzęty
były ociosane tylko siekierą, bez hebla. Tylko obrazami obwieszone były wszystkie ściany
dokoła — w tym się barǳo kochali. Ściany były bielone raz do roku, na częście na
Wielkanoc.

W każde izbie zna dowały się też dwie belki pod powałą, czyli tzw. polednia, a suszyło
się na nie drzewo na opał, nadto len i konopie, i leżały bochenki chleba. Podłogi nigǳie
nie było, chyba we dworze. Gdy się krowa w zimie ocieliła, to ą sprowaǳali do izby, żeby
miała ciepło.

Do gotowania służyły głównie duże garnki gliniane. Późnie dopiero, mnie więce
równocześnie z blachami żelaznymi, zaczęły się więce rozpowszechniać tzw. żelaźniaki
i kociołki (sprowaǳane, ak wszelkie żelaza, z Tarnowa) niepolewane, służące do gotowa-
nia dla świń. Miski, ǳbanki, donice były gliniane. Łyżki były tylko drewniane, znacznie
większe od obecnie używanych metalowych.

*
Zegara w całe wsi nie było. W każdym domu natomiast musiał być kogut, który

głośnym pianiem w sieni ozna miał zimą czas do wstawania. A piał on z naǳwycza ną
regularnością, pierwszy raz na północek, drugi raz koło drugie goǳiny, trzeci raz koło
czwarte , czyli „do dnia”, pilnowała zaś piania tego na więce gospodyni, która buǳiła
domowników uż za drugim, a na późnie za trzecim pianiem. Prócz tego wychoǳili
gospodarze na dwór i rozpoznawali po gwiazdach, ak rychło ǳień bęǳie.

Mnie uż na początku gospodarowania uprzykrzyło się to wychoǳenie w zimie na
dwór i śleǳenie po gwiazdach, ak prędko wstać; kogut nieraz się pomylił, bo zapiał na
północek, a myślało się, że to uż drugie lub trzecie pianie — postanowiłem więc kupić
zegar do domu. Żeby się zaś nie narażać z tego powodu na przycinki ze strony sąsiadów
— zegar bowiem wówczas uważany był za wielkie ǳiwo i zbytek — porozumieliśmy się
z żoną, żeby przyna mnie przez akiś czas ukrywać go przed ludźmi. Poszliśmy obo e
do zegarmistrza w Tarnobrzegu i wybraliśmy zegar za  reńskie z nadmienieniem, że
zegarmistrz ma go przynieść do domu wieczór i zawiesić na ścianie.

Tak się też stało. Rzecz ednak zaraz się wydała, bo ǳieci, bawiąc się na droǳe pod
ścianami naszego domu, posłyszały wyǳwanianie goǳin. Zrobiły alarm i w mig po całe
wsi poszła wiadomość: „U Słomki zegar!”. Niebawem mieliśmy pełno ǳieci pod oknem,
przychoǳiły pod okna i przysłuchiwały się cykaniu zegara. Powoli przychoǳili i starsi
sąsieǳi, oglądali zegar i ǳiwili się, że mogłem wydać aż  reńskie, a ten i ów przygadywał,
że bawię się w „pana”.

Późnie bliżsi sąsieǳi, eżeli który miał gǳie iść lub echać, przychoǳili i za dnia
i w nocy pytać się przez okno, która goǳina. Z czasem każdy przyszedł do przekonania,

³⁹korzec — dawna ednostka ob ętości produktów sypkich (ziarna, mąki itp.), licząca w XIX w. ok.  litrów
i poǳielna na  garnce. [przypis edytorski]

⁴⁰stępa — dawny przyrząd do kruszenia ziarna na kaszę, składa ący się z wysokiego naczynia wydrążonego
w kamieniu lub drewnie oraz drewnianego ubĳaka, zwanego stęporem. [przypis edytorski]
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że zegar to sprzęt w domu barǳo użyteczny, a ǳiś nie ma uż domu w ǲikowie, żeby
w nim zegara nie było, rozpowszechniły się też mięǳy chłopami kieszonkowe zegarki.

*

Pierzyny i poduszki były dawnie tylko po zamożnie szych i porządnie szych domach
chłopskich, a u biednie szych i zaniedbu ących się zupełnie ich nie było i domownicy
nakrywali się na noc, stosownie do pory roku, kożuchami, sukmanami lub kamizielami,
słowem, tym, w czym za dnia choǳili. ǲieciom i służbie, co sypiali na piecu lub zapiec-
ku i ciepło mieli od pieca, wystarczało nakrycie płachtą lub kamizielą. Łóżka po większe
części stały z nocy rozbebeszone, co się zresztą i u teraźnie szych gospodyń trafia, eżeli
która niedbała; tylko dbalsze gospodynie zaścielały e na ǳień i upodobanie w tym ciągle
się podnosiło; ładna pościel stawała się chlubą każde staranne gospodyni, która prze-
wietrza ąc w dni pogodne pierzyny i poduszki, chciała e zarazem pokazać i poszczycić się
nimi przez sąsiadami.

*

Drzewo na opał — podobnie ak drzewo budowlane — brali chłopi ǳikowscy z lasów
w Dębie i Żupawie, należących do dóbr ǳikowskich.

Jeszcze w dwaǳieścia lat po pańszczyźnie, t . do roku , pobierali drzewo z tych
lasów — ak za pańszczyzny — bezpłatnie, mianowicie mogli brać gałęzie suche, spadłe
albo pozostałe ze ściętych drzew, nadto cienkie podsuszki, słowem, co nie dało się użyć
na drzewo sągowe. Brali też z wyrębów grabarkę, t . drobne gałązki, trzaski, szyszki, czym
palili w piecach na ciepło.

Ale drzewo to wydawane było w ciągu tygodnia w oznaczone dnie, trzeba go było
szukać i zbierać w lesie, żeby naładować furę. Na furę zaś niewiele dało się ułożyć, gdyż
wozy były kiepskie, droga ciężka i wynosiła – mil, konie słabsze niż ǳisie sze, bo nie
dostawały owsa, więc taka fura opału wystarczała mnie więce na dwa tygodnie i do roku
trza było około dwuǳiestu pięciu razy eźǳić po drzewo do lasu. ǲiś wprawǳie płaci
się za drzewo, ale za eżdża się w lesie do gotowego sąga i można dobrą furę naładować,
a grabarki np. nie chciałby pewnie nikt ǳisia za darmo brać i odbywać po nią tak dalekie
drogi. Teraz też za pieniąǳe można sobie wybrać odpowiednie drzewo i nie zależy to od
łaski pana czy służby leśne .

Drzewo budowlane na nowe budynki i poprawienie starych można było otrzymać za
kwitem dworskim na przedstawienie gminy, że drzewo est rzeczywiście potrzebne.

W roku  gmina straciła ten serwitut⁴¹ lasowy, czyli prawo do poboru drzewa
opałowego i budowlanego w lasach dworskich, otrzymała natomiast  morgi lasu w Dęby
na własność. W rzeczywistości na zniesieniu tego serwitutu nic tak dalece nie straciła,
zawsze coś zyskała na własność, bo przedtem wszystko było pańskie.

*

Świecili w domu szczypami smolnymi, które paliły się na kominku zwanym „świecz-
nikiem”, umyślnie na to urząǳonym, przy tym znane też były proste kaganki do świecenia
oliwą. Pamiętam, ak raz ǳiadek Gierczyk, eżdżąc po drzewo do lasu, przywiózł z Dęby
pniaka smolnego i dużo uciechy narobił, że szczyp do świecenia na długo starczy. „Dosyć
— mówił — naszukałem się po lesie i ledwie tego smolnego pniaka zdybałem, ale czym
wy, mo e ǳieci, bęǳieta kiedyś świecić, skoro lasy się umyka ą, i coraz trudnie o smolny
kawałek drzewa?”.

⁴¹serwituty — w dawne Polsce uprawnienia chłopów do korzystania z dworskich łąk, pastwisk i lasów (t .
prawo do korzystania z drzewa opałowego, chrustu, runa leśnego oraz prawo wypasu). Reforma uwłaszcze-
niowa chłopów (Galic a , Królestwo Polskie ) przyznawała właścicielom ziemskim prawo własności do
terenów obciążonych serwitutami, ale bez zgody wsi nie mogli nią swobodnie dysponować (np. sprzedać ziemię
a. wyciąć las); natomiast prawo chłopów do użytkowania terenów serwitutowych zostało potwierǳone, ale de-
cyz ę o sposobie ego egzekwowania pozostawiono właścicielom, co dawało im możliwość wywierania nacisku
na wieś. W te sytuac i szlachta dążyła do układu z wsią w sprawie serwitutów: za uzyskanie zgody chłopów na
zniesienie obciążenia serwitutami akiegoś terenu, wynagraǳała ich innymi gruntami. [przypis edytorski]
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Ogień rozniecali za pomocą krzesiwa i hubki⁴², a ponieważ to wykrzesanie ognia zada-
wało dużo trudności, więc gospodynie starały się przechowywać ogień w popiele, nawet
z ednego dnia na drugi. Jeśli zaś zupełnie wygasł, co zdarzało się często, to wstawszy
do dnia, wyglądały, u kogo się uż świeci, i tam posyłały „po ogień”. Kto był po to wy-
słany, brał do garnka żarzące się węgle i, nakrywszy e pokrywką, żeby po droǳe ognia
nie zapuścić, śpieszył zaraz z powrotem do domu. Stąd poszło przysłowie „wpadł, ak po
ogień”, eżeli się mówi o kimś, że w odwieǳinach krótko zabawił.

Dopiero koło roku  rozpowszechniły się więce zapałki, a prawie równocześnie
wchoǳiło w użycie oświetlenie naowe. Ale nim się rozpowszechniły ǳisie sze lampy,
przez długi czas znane były tylko tzw. knotki albo ga sówki, małe, bez szkiełka i da ą-
ce eszcze światło tak słabe, że w izbie można było przy nim rozpoznać tylko grubsze
przedmioty.

*
Stró nosili taki, aki sobie każdy sam w domu sporząǳił. Stró
Odświętny stró mężczyzny składał się w lecie z koszuli, wypuszczone na portki prawie

po kolana, prócz tego z kamizieli.
Kobiety i ǳiewczęta na koszule przywǳiewały w lecie także kamizielę albo zarzucały

tylko ochtuskę⁴³; fartuchy i zapaski nosiły również z domowego płótna. Na głowie mężat-
ki nosiły czapki kolorowe z materiału sklepowego, zawiązu ąc na nich niekiedy chustkę,
zwłaszcza eżeli czapka była uż stara i podniszczona. ǲiewczęta szły na wesela z od-
krytymi głowami, ma ąc włosy splecione w warkocze, spada ące na plecy, przystro one
wstążkami, rutą, barwnikiem i różnymi kwiatami.

W zimie mężczyźni wǳiewali do kościoła kożuch i na to kamizielę, na wesela zaś, na
większą paradę mieli zwykle sukmany z białego sukna, podobne do krakowskich. W ogóle
na wesela wszyscy starali się lepie ubierać niż do kościoła, ak zresztą i obecnie bywa.

Jako nakrycie głowy służyły białe sukienne okrągłe magierki⁴⁴, a starsi i poważnie si
miewali czarne barankowe czapki, podszyte białym barankiem, z tyłu spinane siwą wstąż-
ką, wysokie i dużych rozmiarów, pochoǳące zza Wisły, późnie wyrabiane też przez Żyda
w Tarnobrzegu; były one drogie, w cenie – reńskich. Potem rozpowszechniły się czapki
baranie, mnie sze i tańsze, w cenie około  reńskich, noszone do ǳisia .

Mężczyźni opasywali się zawsze pasami. Starsi miewali eszcze pasy szerokie, więce
niż sześć cali⁴⁵, ze skórki cielęce , wyprawione na czerwono, złożone podwó nie i zszyte
górnym brzegiem. W pasach tych nosili pieniąǳe; przy wy mowaniu pienięǳy odpasy-
wali się i wytrząsali e otworem, pozostawionym w górnym brzegu. Młodsi gospodarze
i kawalerowie nosili pasy węższe, zwane też krakowskimi, koloru czarnego, białego lub
żółtego. Były one zazwycza tak długie, że można się było otoczyć dwa razy, przyozdobio-
ne guzikami i kółkami mosiężnymi, które w czasie tańca brzęczały. O tych pasach była
śpiewka:

Krakowiaczek ci a, przyzna cie mi tego,
Siedemǳiesiąt kółek u pasika mego,
Siedemǳiesiąt kółek ze samych obręczy,
Porachu , ǳiewczyno, może bęǳie więce .

Równocześnie rozpowszechniały się pasy czarne lakierowane, tak szerokie, ak kra-
kowskie, a dłuższe eszcze niż tamte. Przynosili e flisacy z Gdańska, płacąc za nie reński
do półtora reńskiego.

⁴²krzesiwo i hubka — zanim zapałki stały się powszechnie stosowane, do rozniecania ognia używane było
krzesiwo (kawałek żelaza wygięty w formę łuku), krzemień (skałka), o którą uderzano krzesiwem, tak by po-
wstały iskry, i hubka (sproszkowany i wysuszony miąższ huby, drzewnego grzyba). By wzniecić ogień należało
tak trzeć krzesiwo o krzemień, by iskry spadały na hubkę, która est łatwopalnym proszkiem, a gdy ta zaczęła
się tlić, dodawać inne łatwopalne materiały. [przypis edytorski]

⁴³ochtuska (reg.), łoktusa (daw.) — duża kwadratowa chusta składana w tró kąt i zarzucana na ramiona lub
na głowę i ramiona. [przypis edytorski]

⁴⁴magierka — wysoka czapka chłopska z płaskim denkiem, pochoǳenia węgierskiego; na częście wykonana
z grubego sukna i obszyta tzw. „barankiem” (paskiem futerka). [przypis edytorski]

⁴⁵cal — dawna miara długości, równa ok. , cm. [przypis edytorski]
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Buty były szyte dratwą i pierwsze buty „na kołkach”, czyli zbĳane kołeczkami szew- Stró
skimi, buǳiły na razie wielki ǳiw u luǳi. Na więce były rozpowszechnione tzw. ma -
dańskie, t . kupowane w Ma danie Kolbuszowskim, a płacili za nie stosownie do wielkości
od dwu do czterech reńskich. Kto chciał mieć nieco lepie uszyte i z lepszego materiału,
zamawiał e u szewców w Tarnobrzegu. Ale prawie trzecia część ludności choǳiła esz-
cze w chodakach skórzanych, przerabianych ze starych cholew, a po wsiach lasowskich⁴⁶
prawie wszyscy nosili takie chodaki lub z łyka, czyli kory drzewne , na częście lipowe .
A ponieważ chodaki lipowe były barǳo nietrwałe, więc mówili żartem, że Lasowiak, idąc
na wesele, ma na zapas do tańca kilka par chodaków za pasem.

W dni powszednie pracowali w takim samym oǳieniu, tylko w starszym uż, zawa-
lanym i podniszczonym.

Na ubraniach białych, zwłaszcza kobiecych, były różne kolorowe wyszycia; to lubili Stró
i na ten ubiór zwracali większą uwagę, na którym były wyszyte ładnie sze wzory. Koszule
były wyszywane na kołnierzach, na piersiach, na rękawach, fartuchy i zapaski u dołu, były
też wyszywane chusteczki na głowę i ochtuski. Robiły to szwaczki po wsiach, a która
umiała wymyślać ładne desenie, do te nieśli robotę z całe okolicy.

Zresztą⁴⁷ do przybrania stro u tak kobiecego, ak i męskiego służyły na więce wstążki
i tasiemki różnego koloru, używane też do spinania, np. pod szy ą zamiast guzików, które
mało były rozpowszechnione. Na większą ednak ozdobą u kobiet były korale, a im która
była bogatsza, tym więce ich miała, a na uroczyste występy dopożyczała sobie eszcze
od drugich. Na to był na większy wydatek, bo korale kosztowały kilkaǳiesiąt i do stu
reńskich, toteż goǳili na nie na więce złoǳie e.

Koło roku  i późnie eszcze ubierano się tak w lecie, ak w zimie, i odświętnie,
i w dnie powszednie przeważnie na biało i kolor biały w oǳieniu z domowego płótna
na więce panował, ale stro nie sze kobiety i ǳiewki przywǳiewały uż spódnice i zapa-
ski kolorowe ze sklepowych materiałów, nadto sklepowe chustki, chusteczki, gorsety,
a mężczyźni spodnie i kamizelki sukienne siwe, na ciepło. Już matka mo a miała takie
stro e i kilka młodszych kobiet w ǲikowie.

Następnie ubiory ze sklepowych materiałów rozpowszechniały się coraz więce , a koło Moda
roku  przy ęła się uż dobrze nowa moda. Niektóre kobiety miewały po dwaǳieścia
i więce sklepowych spódnic, zapasek, chustek, czapek — edna nad drugą starała się
modnie ubrać i na każde święto czy wesele wystroić się inacze , a upodobania i gusta
w tym wzglęǳie zaspoka ały sklepiki żydowskie w Tarnobrzegu, których coraz więce
przybywało.

Była też moda, że kobiety wǳiewały po kilka spódnic, po pięć i sześć, na wierzch
na ładnie szą, a właściwie na nowszą, i koszulę miały na sobie nie edną. Zaszczytem było,
gdy kobieta wyglądała w sobie szeroka i tęga, gdy gospodyni ledwie we drzwi się zmieściła.
Późnie nastała moda ściskać się i kobiety starały się być cienkie w pasie.

Z wyrobu czapek kobiecych słynęła w okolicy na więce Kokoszczyna⁴⁸ z Sielca, która
zamówienia na nie przy mowała w mieście na armarku lub w nieǳielę przed kościołem
i tu e też rozdawała oczeku ącym na nie kobietom. Czapki te były robione z tektury Moda
i obszywane płótnem kolorowym. Z formy podobne były do infuły⁴⁹ biskupie , tylko
były niższe. Niektóre kobiety miewały po kilkaǳiesiąt takich czapek, w różne prążki,
kwiatki i przeróżnego koloru, płacąc za nie od kilku szóstek do reńskiego i więce .

Koło roku  zaczęły nastawać kaaniki kobiece i bluzki męskie ze sklepowych
materiałów, słowem stró krótki, ale zawsze utrzymywała się wie ska moda.

Bieliznę i w ogóle całe oǳienie nazywali „smatami” lub „wǳiewkami”.

*
Włosy nosili mężczyźni od małego chłopaka długie, spada ące na kark. ǲiewczęta

do swo ego wesela splatały eden lub dwa warkocze, które w czasie czepin ucięte, prze-
⁴⁶Lasowiacy — grupa etnograficzna zamieszku ąca tereny południowo-wschodnie Polski, na południe od

Sandomierza, mięǳy Wisłą a Sanem, obszar dawne Puszczy Sandomierskie . [przypis edytorski]
⁴⁷zresztą (daw.) — co do reszty, poza tym. [przypis edytorski]
⁴⁸Kokoszczyna z Sielca — Maria Kokoszczyna umarła w r. , przeżywszy około  lat. Do końca życia

cieszyła się dobrym zdrowiem i wykonywała wszystkie roboty w domu i w polu. [przypis autorski]
⁴⁹infuła — wysokie, ceremonialne nakrycie głowy biskupa. [przypis edytorski]
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chowywały na pamiątkę w skrzyni same lub ich matki, albo sprzedawały Żydówkom za
kilka szóstek. Mężatki więc nosiły włosy przystrzygane, podobnie ak mężczyźni.

Rozǳielali e przez środek głowy, a tak niektórzy mężczyźni, ak i kobiety i ǳiewki
przystrzygali e sobie nad czołem, robiąc w ten sposób grzywkę, czyli tzw. angielczyk, co
było uważane za modne.

Czesali się zwycza nie tylko na nieǳielę i święta, i dbały o to na więce eszcze ǳiew-
częta, na dni powszednie zaś wystarczało pogłaǳenie włosów ręką.

Co do zarostu twarzy, to wąsy przystrzygali albo zupełnie golili, brody zaś zawsze
golili. Brzytwy przynosili oryle⁵⁰ i każdy golił się sam w domu.

*

Pranie odbywało się zwycza nie co tyǳień, bo bielizny było szczupło, zmieniali ą
zwycza nie w nieǳielę rano. Bielizna i w ogóle wszystkie „smaty” były do prania na -
pierw zamoczone na noc w dużych cebrach, następnie z pierwszego brudu były przepie-
rane w saǳawce lub przy inne woǳie poza domem. Potem układali e w polewanicy
na wysokich trzech nogach, czyli tzw. tryfusie, posypu ąc warstwami cieniutko popio-
łem z twardego drzewa, i polewali gorącym ługiem, otrzymanym z zaparzonego popiołu.
Ług przeciekał przez wszystkie warstwy bielizny i sączył się ǳiurką, zna du ącą się w dnie
polewanicy do cebrzyka, pod nią ustawionego, skąd go wybierali i znowu zagotowywali
do dalszego polewania, które trwało kilka goǳin, dopóki się bielizna nie rozparzyła i nie
rozgotowała. Żeby to przyśpieszyć, kładli do polewanicy żelazo lub kamień rozpalony do
czerwoności i po zalaniu wrzącym ługiem nakrywali ą denkiem. Z tak wyparzoną bieli-
zną szły znowu kobiety do wody, zawsze we dwie, bo edne trudno było grube „smaty”,
na przykład kamiziele, wyżymać, i prały e na biało. Pranie więc było dokładne i „smaty”
po wypraniu i wysuszeniu na słońcu miały przy emny zapach.

Krochmal przyrząǳany był w domu z mąki żytnie lub pszenne , zagotowane i rozbite
w woǳie, wyglądał ak barszcz gęsto podbity i do krochmalenia był rozcieńczany ciepłą
wodą.

Prasowanie nie było znane, tylko maglowanie, do czego w każdym domu zna dowała
się maglownica i wałek roboty domowe . Wymaglowane „smaty” odświętne składane były
w wałki i układane w skrzynie.

*

Co do artykułów spożywczych, to prócz soli i trunków nic prawie w sklepie nie kupo- Jeǳenie
wali. Ludność wsiowa żywiła się tym, co sobie sama na swoim gruncie posiała i posaǳiła.
Ziemniaki, groch, bób, kasza, kapusta, barszcz, a przy tym chleb — to była zwycza na
strawa na śniadania, obiady i kolac e.

Placki na na większe doroczne święta przyrząǳali ze swo e mąki, zmielone w żarnach
albo też w młynie, tzw. pytlowane ; w sklepie wsiowi mąki wcale nie kupowali. Mięsa
bydlęcego cały rok gospodarz nie adł, chyba że był ma ętny, to kupił mięsa na święta
godne⁵¹ i wielkanocne, i ak był chory, chociaż było tanie: funt po sześć gra carów⁵².

Nie było też w zwycza u, ażeby gospodyni zarżnęła kurę lub usmażyła a na spożycie
domowe; pierwsze i drugie było rzadkością. Ja ka były używane prawie tylko na święta
wielkanocne albo dla chorych, albo usmażyła ich gospodyni na przy ęcie gościa, np. księ-
ǳa, gdy choǳił po kolęǳie, uważa ąc to za na lepsze przy ęcie i uraczenie. Gospodyni
wolała wszystko spieniężyć i soli za to kupić, mówiąc, że ak est sól w domu, to zda e
się, że uż niczego nie braku e. Na przyrząǳenie lepszego wiktu żałowali tak wydatku,
ak i czasu i gospodyni zawsze mówiła: „Bede ta wymyślać, grymasy robić i czas tracić”.
Ale poza na prostszą strawą nie potrafiła „grymasów” innych przyrząǳić.

⁵⁰oryl — flisak, człowiek za mu ący się spławianiem rzeką drewna, zboża i innych towarów. [przypis edytorski]
⁵¹święta godne a. Gody (daw., gw.) — święta Bożego Naroǳenia albo okres od Bożego Naroǳenia (

grudnia) do Trzech Króli ( stycznia). [przypis edytorski]
⁵²grajcar a. krajcar — obiegowa moneta austriacka; gulden, czyli złoty reński, od  ǳielił się na 

nowych kra carów, ofic alnie zwanych centami, wcześnie na  kra carów. [przypis edytorski]

   Pamiętniki włościanina 



Spożywali też wiele ryb, więce niż obecnie, a łowili e w wodach sto ących na pa-
stwiskach i łąkach. Rozpowszechnione były karasie, linki, szczupaki. Jedli e gotowane.

Na więce ednak było piskorzów, a szczególnie po wsiach lasowskich, w tamte szych
wodach bagnistych. Łapali e w ciągu całego roku, szczególnie w zimie, zastawia ąc pod
lodem tzw. wirski, plecione z wikliny, z grochowiną wewnątrz na przynętę; w ten spo-
sób łapali e masami. Złapane nabĳali żywcem na patyki, czyli rożny, i węǳili, ażeby nie
podpadały zepsuciu. W takim stanie sprzedawali e chłopi na targach, nosząc na brze-
mieniu lub w opałkach. Funt można było kupić za parę centów⁵³. Dawali e na więce do
barszczu, ak kiełbasę. Było to smaczne i pożywne eǳenie, ikrą można się było na eść
ak kaszą.

Zbierali też więce niż obecnie grzybów, mianowicie: prawǳiwe, maślaki, ryǳe, kurki
i spożywali e, na więce gotowane, z kaszą, albo też suszyli i takie dawali do barszczu
w poście.

Potrawy maścili⁵⁴ zwycza nie starą słoniną lub starym sadłem, żeby omasta⁵⁵ była
„czu na” i nie trza e było dużo dokładać. Każdy mnie szy lub większy gospodarz starał
się zabić na swo ą potrzebę karmika⁵⁶, gdyż z tego była omasta do wszystkich potraw
domowych. Zamożnie szy gospodarz zabĳał w roku dwa lub trzy karmiki, mnie zamożni
dwie sztuki lub edną — i przeważnie bili w zimie. Zresztą maścili masłem, a w poście
wszystkie potrawy maszczone były ole em, na częście konopnym lub lnianym.

Z przypraw na pospolitsze były: mięta suszona i skruszona do gomółek⁵⁷; kminek,
który sypali do kapusty, do ciasta chlebowego, a szczególnie po wierzchu chleba; koper
kra any, używany w lecie razem z liśćmi burakowymi do barszczu i kiełbas; pietruszka do
zupy ziemniaczane , czyli do ziemniaków na rzadko; wreszcie pieprz, używany do wódki,
kiełbas, twarogu, gomółek, do barszczu, zupy ziemniaczane itp.

Jak byłem przy roǳicach i ǳiadkach i przez akie trzyǳieści lat, gdy na swo ą rękę
gospodarzyłem, śniadania, obiady i wieczerze na wsi były następu ące:

Na śniadanie bywał zawsze barszcz i do barszczu chleb żytni razowy. Jeżeli gospo- Jeǳenie
darz miał na tyle ziemniaków, to na drugie były zawsze ziemniaki maszczone albo tylko
osolone; ak było chleba mało, to zastępowali go do barszczu ziemniakami.

Obiad składał się zwykle z dwóch potraw, z których pierwszą bywała zawsze kapusta,
zasypana kaszą, drugą, kasza aglana lub ęczmienna z mlekiem albo maszczona, albo dla
odmiany drugą potrawę stanowiły czasem kluski, paluchy z mąki żytnie lub pszenicz-
ne grube , w domu w żarnach zmielone , z mlekiem albo maszczone, a czasem pierogi
z serem, a w poście z makuchem⁵⁸.

Wieczerza była podobna ak śniadanie.
Podwieczorki i podśniadki było zwycza em dawać od św. Jana do św. Michała⁵⁹, ale Jeǳenie

tylko robotnikom do żniwa i kosy. Taki podśniadek czy podwieczorek składał się z kie-
liszka wódki, kromki chleba, do chleba była słonina lub masło, ser albo twaróg. Podwie-
czorki dawali też pastuchom pęǳącym bydło na pastwisko, ak również dostawali oni do
torby śniadanie i edli e na pastwisku.

Był też zwycza , że do śniadania, obiadu i wieczerzy zasiadali wszyscy razem, ile było Jeǳenie, Obycza e,
Gospodyni, Gospodarzosób w domu: gospodarz, ǳieci i sługi i edli z edne miski w ten sposób, że miska

stała na ławie, stołku lub pieńku na środku izby, a wszyscy otaczali ą dokoła, przy czym
starsi zwycza nie sieǳieli, a młodsi stali. Jeżeli zaś roǳina była licznie sza, to edni przez
drugich z daleka do miski sięgali. Przed eǳeniem uwĳano się, żeby złapać ak na większą
łyżkę. Jedynie gospodyni nie mogła eść razem, bo ciągle dodawała do miski strawy, a ak
edli barszcz, to gospodarz lub starszy parobek był w kłopocie, bo musiał wszystkim chleb

⁵³cent — tu: nowy kra car, pieniąǳ o wartości / złotego reńskiego (guldena austriackiego). [przypis
edytorski]

⁵⁴maścić (gw.) — dodawać do potrawy coś tłustego (omastę); niekiedy w szerszym znaczeniu: dodawać coś
do proste potrawy w celu e ulepszenia. [przypis edytorski]

⁵⁵omasta — tłuszcz dodawany do potraw. [przypis edytorski]
⁵⁶karmik — wieprz tuczony na ubó . [przypis edytorski]
⁵⁷gomółka — bryła sera uformowana w owalny kształt. [przypis edytorski]
⁵⁸makuch, częście w lm: makuchy — wytłoki z nasion roślin oleistych, pozostałe po wyciśnięciu tłuszczu,

wykorzystywane ako wartościowa pasza dla zwierząt. [przypis edytorski]
⁵⁹od św. Jana do św. Michała — określenia czasu bazu ące na ważnych świętach kościelnych: ǳień św. Jana

przypada w Kościele katolickim  czerwca, zaś św. Michała przypada  września. [przypis edytorski]
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do barszczu drobić, a sam miał tyle czasu na eǳenie, ak przestał drobić. Toteż drobił
zwykle wielkie kawałki, żeby mnie si dłuże się nad nimi zabawiali, a on tymczasem mógł
więce z eść.

Apetyt u luǳi w owych czasach był naǳwycza dobry. Barszczu musiała gospody- Jeǳenie
ni gotować tyle, ażeby na każdą osobę mnie szą czy większą wychoǳiło przeciętnie co
na mnie pół litry⁶⁰, chleb piekło się zwycza nie co tyǳień z pół korca żytnie mąki.
Ziemniaków czy kapusty wystarczyłoby obecnie dla pięciu, co wtedy z adał eden.

Kawa, herbata, cukier, ryż roǳynki, migdały, pomarańcze, cytryny, ǳiś sprzedawane
w każdym sklepiku z artykułami spożywczymi, przeważnie nie były znane na wsi. Na razie
były tylko w sklepie u Engelberga i Giżyńskiego w Tarnobrzegu.

Kawa i herbata, eżeli była używana, to tylko na wielkie święta: Bożego Naroǳenia Gospodyni
i Wielkanoc. Gdy coś ziarenek kawy po tych świętach zostało, zawĳali e i przechowy-
wali do następnych świąt. Gospodynie w ǲikowie nauczyły się e gotować od kucharek
pańskich w Tarnobrzegu i edna od drugie . Na dalszych wsiach od miasta dłuże nie była
znaną i z tych czasów pochoǳi następu ące opowiadanie: Kobieta edna chciała się posta-
wić na przy ęcie księǳa, który z organistą miał eźǳić po kolęǳie, a ponieważ słyszała,
że księża i panowie na więce kawę pĳą, więc postanowiła go tym uraczyć. Kupiła kawy,
ale przyrząǳiła tak, że wsypała całe ziarna do mleka i gotowała, żeby ziarna zmiękły. Gdy
ksiąǳ przyszedł, wlała mleko z kawą na miskę i postawiła na stole, a ponieważ ziarna
kawy tonęły w mleku, wy aśniała: „Niech egomość zamiesza ą, bo kawa est na spoǳie”.
Dopiero ą ksiąǳ pouczył, ak się kawę gotu e.

*
Studnie były drewniane i przeważnie tak liche, że ledwie konewka mogła się do stud-

ni zmieścić; był to po prostu dołek, wykopany na wodę, z którego każdy czerpał swo ą
konewką. Jak zapamiętałem, w ǲikowie na obe ściach gospodarskich było wszystkiego
trzy, może cztery studnie, z których cała gmina wodę czerpała, a również tak było w są-
siednich wsiach: w Miechocinie, Ka mowie, Machowie, Zakrzowie, nie było tam więce
ak po dwie, trzy studnie.

Gospodarz ma ący studnię u siebie miał z tego powodu dosyć kłopotu, bo druǳy
pęǳili dniem i nocą na ego obe ście konie i bydło do po enia, a także brali wodę do picia
dla luǳi.

Gdy było sucho i wody mnie , to do takich stuǳien nocami się skradali, żeby wody
czerpać, a sam właściciel studni musiał się wieczór w wodę zaopatrywać, żeby mieć na
drugi ǳień rano na swo e potrzeby, bo gdy wstał późnie , uż wody dla niego zabrakło;
niektórzy zamykali studnie na noc przed sąsiadami. Jeżeli zaś w studni wody zupełnie
zabrakło lub blisko e we wsi nie było, gospodarze wyszukiwali źródła wodne za wsią,
kopali tam dołek na ściek wody i stamtąd ą nosili lub wozili.

A cała ta bieda z wodą stąd pochoǳiła, że chłopi nie mieli zwycza u kopać stuǳien.
Jak eden w gminie, kopiąc studnię, na źródło nie natrafił i wody nie dostał, to uż długie
lata opowiadali sobie o tym legendy i o ciec przekazywał to w spuściźnie synowi, że ten
a ten wybierał studnię i do wody się nie dobrał, zatem uż w te stronie źródła nie zna ǳie.

Pamiętam, gdy żeniłem się w roku  w Machowie, teść w te słowa żalił się przede
mną: „Mo e ǳiecko, wszystko by w naszym Machowie uszło i byłoby dobrze, ale na gorze
z wodą: edna studnia u Sawarskiego nie może wody nastarczyć, ǳieci po nocach muszą
choǳić za wodą, nadźwiga ą się i namęczą; u Garbosia przed paru laty chcieli wybrać
studnię, wykopali dół głęboki, ale wody nie było i musieli nazad zawalić”.

Tak samo narzekali w ǲikowie. A ǳiś tak w ǲikowie, ak w Machowie i innych
wsiach, gǳie dawnie była bieda bez wody, nie ma prawie zagrody, a nawet komornika,
żeby na swoim obe ściu studni i wody nie miał, i to ma ą studnie przeważnie betonowe,
które bez wielkich zachodów i z łatwością daǳą się urząǳić i są tańsze a trwalsze niż
drewniane. ǲisia we wszystkich wsiach w okolicy wody est pod dostatkiem, a cała
ta emnica te przemiany leży w tym, że obecnie wzięli się do kopania stuǳien, czego
dawnie w myśli nie mieli i nawet tam nie kopali, gǳie woda była blisko pod powierzchnią
i łatwo ą można było dostać.

⁶⁰pół litry — ǳiś popr.: pół litra. [przypis edytorski]
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Uprawa gruntu. Wartość gruntu. Narzęǳia rolnicze. Nasiona i kolejne następstwo płodów.
Ogrodnictwo i warzywnictwo. Kwiaty w oknach i ogródkach. Pszczelnictwo. Pastwisko. Ho-
dowla i ceny koni, krów, trzody i drobiu. Głody za pańszczyzny i niedostatek chleba w czasie
popańszczyźnianym. Drogi. Wylewy. Pożary. Klimat dawniejszy.

Uprawa gruntu w czasach popańszczyźnianych była barǳo licha, i to zarówno we
dworze, ak i na wsi. Tak tam, ak i tu, grunta były zarośnięte, na środku niwy⁶¹ rosły
ciernie i chwasty różnego roǳa u, perz plenił się tak, że pług trudno było do ziemi włożyć;
nie brak też było dołów z wodami i różnych nierówności. W stertach zbożowych na
niwach pańskich gnieźǳiły się świnie dworskie i chłopskie, i nikt się o to nie gniewał.

Mało się wtedy o to troszczyli, aby ciernie wykopać, grunt odwodnić, zrównać, z chwa-
stów i perzu oczyścić; zamiast łąki były bagna. Blisko trzecia część ziemi leżała odłogiem,
nieuprawiona. Chłop był przyzwycza ony za pańszczyzny robić w gruncie ak za szar-
wark⁶², aby mu ǳień zeszedł, tak u siebie, ak i we dworze; miał to na myśli, że to
wszystko gospodarstwo nie ego, więc spychał tylko robotę z dnia na ǳień.

Taka licha uprawa była eszcze ze dwaǳieścia lat po pańszczyźnie, potem dopiero
zaczął się postęp, na pierw we dworze, a następnie i u chłopów.

Orali wszęǳie w czteroskibowe zagony, więc wskutek tego wiele pola odchoǳiło
bezużytecznie na bruzdy. Ale kole ne następstwo robót w gruncie było mnie więce takie
ak obecnie. Ścierniska były na pierw pokładane, czyli przeorywane, następnie zawłóczone
bronami, a gǳie było więce perzu, tam przed włóczeniem radliło się osękiem⁶³; pod siew
zaś albo arzyny orało się drugi raz na świeżo. Ziemniaczyska zawłóczyli tylko z perzu
i chwastów i dopiero pod siew orali. Jednakże z powodu lichych narzęǳi grunt nie był
tak czysto wyprawiany ak obecnie.

Ugorów chłopi nie zostawiali; zostawiano e tylko we dworze dla dworskiego bydła
i wołów. Grunta piąte klasy, których we wsi na więce , t . na Ogniskach i w Nawozach,
nawozili gno em co cztery lata, nad Wisłą zaś w lepszym gruncie gnoili rzaǳie ⁶⁴.

*

Jaka była wartość gruntu w pierwszych latach po ustaniu pańszczyzny, tego nikt nie
wieǳiał ani nie słyszał, żeby kto grunt kupował i akieś pieniąǳe chciał dać.

W ogóle przed nastaniem wolności ǳielenia gruntu i hipoteki nie kupowali chłopi
gruntu wiecznością. Zwycza nie mówili: „Czy to a będę wiecznie żył, żebym kupował
wiecznością”. Zresztą handel ziemią był utrudniony, bo na sprzedaż trzeba było otrzymać
pozwolenie z Rzeszowa. Brali więc wtedy grunt tylko w ǳierżawę, płacąc z morgi  zł
rocznie i to na częście nie pienięǳmi, ale ziarnem lub ziemniakami na wiosnę. Tego
zwycza u trzymał się ogół chłopów eszcze i po nastaniu hipoteki i we wsi mogło się
znaleźć na razie zaledwie paru takich, co z tym zwycza em zrywali i grunt nabywali na
własność.

Dobrze pamiętam ten fakt, bo byłem uż sporym chłopakiem, ak ednego wieczora do
ǳiadka mo ego przyszedł z flaszką wódki niedaleki sąsiad i kum i zaofiarował ǳiadkowi
zamianę swego gospodarstwa za gospodarstwo ǳiadkowe. „Macie — powiada — sześć
morgów gruntu i da ecie sobie akoś radę, nic wam nie braku e. Ja mam osiemnaście
morgów te same ziemi i akoś mi ciężko iǳie. Ano kumie, mienia my się, szy a za szy ę:
wy prze ǳiecie na mo e gospodarstwo, a a na wasze”. A na to ǳiadek: „Kumie, wszystko
bym wam zrobił, ale tego nie zrobię, mnie tego gruntu wystarczy, chcę głowę położyć na

⁶¹niwa — pole, ziemia uprawna. [przypis edytorski]
⁶²szarwark — przymusowe świadczenia w robociźnie wykonywane przez ludność wie ską dla publicznego

pożytku, na częście przy budowie i naprawie dróg, mostów i wałów przeciwpowoǳiowych. [przypis edytorski]
⁶³osęk — drąg zakończony stalowym hakiem. [przypis edytorski]
⁶⁴Grunta piątej klasy… — przy klasowaniu gruntu brana est pod ocenę akość gleby wierzchnie i warstw

podwierzchnich, i stosownie do tego grunt orny ǳieli się na  klas, łąki na , ogrody na , pastwiska na
 klasy. W ǲikowie są grunta, łąki, ogrody i pastwiska wszystkich klas. Nazwy pól są tu następu ące: Ogniska,
Podgórze, Zagródki, Zastawie, Wągrody, Jaksiny, Łańszcz, Nawozy. [przypis autorski]
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swoim”. Tak kawał w noc się targowali i do żadnego skutku nie przyszli, bo ǳiadek mó
nie chciał wtenczas dać sześć morgów za osiemnaście. Gospodarz ów nazywał się Michał
Ozych, pochoǳił z Królestwa Polskiego, był osaǳony na kmiecym gruncie przez hr.
Tarnowskiego niedługo przed ustaniem pańszczyzny.

Późnie , koło  roku, Jakub Tyniec sprzedał trzy morgi gruntu pierwsze klasy
w ładnym położeniu za  złr⁶⁵ kowalowi dworskiemu Janowi Ryǳowi. Głośnym to
było w całe gminie, że „znalazł się — ak mówili — taki głupi, co tyle pienięǳy za trzy
morgi gruntu wydał”. ǲisia by dali — i tak płacą — za morgę takiego gruntu 
złotych, ale wtenczas leżało dość gruntów i placów odłogiem.

Ten kowal był pierwszym, który kupił grunt w ǲikowie, pieniąǳe miał z rzemio-
sła, bo był kowalem dworskim i wykonywał roboty kowalskie w mieście po pożarze.
Z chłopów w ǲikowie pierwsi kupowali grunty Jan Sokół, Józef Szewc i ci wybili się
na na bogatszych gospodarzy.

*

Nie było dawnie takich, ak są teraz, narzęǳi rolniczych. Pług był z deską drewnia-
ną. Gdy w gruncie był perz albo mokro i w ogóle, gdy grunt był ciężki, to eden albo
dwóch luǳi musiało pług taki z wielką forsą⁶⁶ trzymać, a eden czterema końmi poganiał.
Za ǳień przy wielkim wysiłku dało się zaorać ledwie pół tego, co się zorze ǳisie szym
pługiem; więc eżeli dawnym, drewnianym pługiem zorał na ǳień pół morga gruntu,
to ǳisie szym można zorać eden mórg te same gleby, z tą eszcze różnicą, że gdy do
dawnego pługa zaprzęgał gospodarz cztery konie i zatrudniał dwóch albo trzech luǳi, to
ǳisia w te same glebie zaprzęga dwa konie przy ednym człowieku. A w lże sze glebie,
gǳie pierwe musiał orać na dwa konie, ǳiś orze w ednego.

Po lasach zamiast pługa używaną była socha⁶⁷, podobna do radła, którą oracz trzymał
w rękach i zapuszczał w rolę na różną głębokość według potrzeby.

Brony także były liche, z małymi gwoźǳiami. Zamiast ǳisie szych żelaznych „pazu-
rów” do czyszczenia gruntu z perzu było radło, czyli drewniany osęk, którym się grunt
radliło, czyli „hakowało”.

Do młócenia zboża używane były tylko cepy⁶⁸, a czyszczenie zboża odbywało się przez
wianie w ten sposób, że na boisku w stodole przy otwartych drzwiach rzucało się ziarno
szuflą po wiatr. W ten sposób odǳielało się ziarno od plewy: na cięższe ziarna padały
na dale , lże sze bliże , plewy pod nogi wie ącemu. Młocarnie i młynki do wiania wcale
nie były znane. Sieczkę rznęło się w skrzynkach ręcznych, a co parobek lub gospodarz
urznął wtedy przez cały ǳień, to teraz przy sieczkarni korbowe ma się za pół goǳiny.

W całe gminie nie było wozu, na którym byłoby choć za  zł żelaza. Cały wóz był
„bosy”, t . niekuty, skrępowany wiciami brzozowymi. Na dowód, ak mało był ceniony,
przytoczę fakt, że gdy wóz taki, oǳieǳiczony po ǳiadku, sprzedałem szewcowi w Tar-
nobrzegu, Ignacemu Zdyrskiemu, ten za to po długim targu zgoǳił się podszyć mi proste
buty, co wtedy mogło przedstawiać wartość półtora reńskiego.

Kto się wybierał w drogę takim wozem na dwie lub trzy mile, musiał mieć maźnicę⁶⁹,
uwiązaną w tyle u wozu, do smarowania osi drewnianych, gdyż inacze wóz piszczał i nie
dało się echać. Prócz tego brał ze sobą gruby drąg i sochę na windugę⁷⁰, konieczną przy
smarowaniu wozu, gdyż własną siłą nie można go było ulżyć.

Gdy kto echał przez wieś, a miał osie nienasmarowane i wóz mu skrzypiał, wołali za
nim: „Sprzeda woły — kup se smoły!”

Dopiero po pańszczyźnie zaczęły nastawać wozy żelazne, t . ma ące koła okute w że-
lazne „ra”, czyli obręcze, ale osie były eszcze drewniane. Potem nastawały wozy ma ące

⁶⁵złr — reński austriacki (złr) =  centów (gra carów). W roku  wprowaǳono w państwie austriackim
korony, których szło dwie na reńskiego. Korona równa się  halerzom i mnie więce  złp. [przypis autorski]

⁶⁶forsa (daw., z łac.) — siła, moc. [przypis edytorski]
⁶⁷socha — dawne drewniane narzęǳie rolnicze do orki: roǳa rozdwo onego rylca. [przypis edytorski]
⁶⁸cep — narzęǳie do ręcznego młócenia zboża w celu wyłuskania ziaren z kłosów, zbudowane z dwóch pałek

połączonych rzemieniem lub łańcuchem. [przypis edytorski]
⁶⁹maźnica — naczynie do przechowywania smaru, smoły a. ǳiegciu. [przypis edytorski]
⁷⁰winduga — mie sce składowania drzewa spławnego. [przypis edytorski]
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i osie żelazne. Na razie który gospodarz wóz taki sobie sprawił, był nazywany „bogaczem”
i buǳił wielki ǳiw w gminie.

Jednym słowem, nie miał nikt podobnych do teraźnie szych narzęǳi rolniczych, tak
do uprawy gruntu, ako też do innych potrzeb gospodarczych.

*

Ze zbóż siali na więce żyta, ęczmienia, prosa, tego więce niż obecnie. Pszenicy i owsa
siewali mnie więce tyle, co obecnie. Dużo siali także tatarki⁷¹, ale tylko po wsiach la-
sowskich, piaszczystych.

Ziemniaków saǳili mało, zaledwie połowę tego co obecnie. Toteż oszczędnie e edli,
ǳieci ukradkiem przed starszymi wyciągały e z dołów „łażonych” i piekły w domu, a od
Bożego Naroǳenia uż się ziemniaków nie adło, bo resztę przeznaczali do saǳenia.

Natomiast dużo siali rzepy, mianowicie w lecie na spokładanych ścierniskach. Drob-
nie szą suszyli na strychach i następnie spożywali na więce w poście ako tzw. całkę, t .
gotowaną w łupinach i zasypywaną kaszą aglaną. Większą siekali i maścili nią sieczkę
dla krów do do enia w zimie. Maścili też gotowaną i utłuczoną plewy dla trzody. Zresztą
edli ą też surową, ak ǳiś owoce.

Więce też niż obecnie saǳili kapusty. W każdym gospodarstwie kisili e na zimę
zwycza nie dwie beczki, obe mu ące – korcy; kisili w całych główkach, a tylko przesy-
pywali drobnie szą, usiekaną z liści kapuścianych ręcznymi siekaczami. W zimie wszystko
to edli, a tylko kwasem maścili czasem sieczkę dla krów, „żeby się pozbyły motylicy⁷²”.

Ze strączkowych siali bób i groch w większe ilości niż teraz. Fasoli siali barǳo mało.
Nadto każdy gospodarz siał len i konopie. Z pastewnych siali trochę koniczyny, mnie
niż w czasach ǳisie szych. Zresztą dla krów w lecie do do enia zbierali chwasty, zrzynali
ęczmień, pszenicę, wyżynali trawy po mieǳach albo też ukradkiem na pańskim.

O potrzebie odmieniania nasienia do siewu i saǳenia nikt nie myślał. Nasienie było
marne, zwyrodniałe. Jeżeli gospodarz po zebraniu plonów z pola wiǳiał, że ma zboża lub
okopowych za mało na cały rok, to zaraz w esieni musiał odebrać i schować bezpiecznie
do siewu i saǳenia swo e własne nasienie, a do spożycia domowego kupował, choćby miał
na droże płacić. Od o ca bowiem miał tę naukę, żeby swo e własne nasienie siał i saǳił,
a także nie sprzedawał go drugiemu do siewu i saǳenia, „bo by mu się do drugiego
gospodarza przewiedło”.

Również kole ne następstwo płodów w gruncie było ak za dawnych czasów. W nasze
gminie na przykład obowiązywał taki poǳiał roli: gǳie obecnie piąta klasa gruntu, tam
wszyscy siali żyto ozime i co cztery lata po wygno eniu proso; gǳie zaś pierwsza klasa,
tam siali pszenicę, ęczmień, owies, koniczynę, bób i saǳili ziemniaki i kapustę. Tę naukę
o cowie wpa ali w synów i wnuków, aby tylko tak siać i saǳić, bo inacze uroǳa chybi⁷³.
Każdy też te nauki się trzymał, aby nie chybił i nie był wyśmiany.

Gdym zaczął samoǳielnie gospodarować, o ciec mo e żony doraǳił mi, żeby trochę
ziemniaków zasaǳić koło domu na polu zwanym „Ogniska”, ażeby z nowego można było
ukopać ziemniaków na domową potrzebę, nim zbierze się ziemniaków z pola w esieni.
Ja się trzymałem tego, co od o ca i ǳiadka słyszałem, że w tym mie scu bęǳie tylko
żyto i proso. A teść na to: „Wsadź na wolę Bożą choć kawałeczek ziemniaków, może
coś urośnie, bęǳiesz miał bliże ”. Usłuchałem: przyszła wiosna i na wspomnianym po-
lu saǳiłem ziemniaki. Byłem uż w połowie roboty, gdy nadszedł eden z na starszych
wówczas w ǲikowie gospodarzy, Macie Mortka, i woła do mnie, śmie ąc się: „He ,
młody gospodarzu! Twó ǳiadek i o ciec stąd ziemniaków nie adł i ty nie bęǳiesz adł.
Nic ty tu nowego nie zaprowaǳisz”. Tak kilka chwil stał nade mną i tłumaczył mi, że
źle robię, że nie mam doświadczenia. Były to rady starego, poważanego gospodarza, mo-
gły mną zachwiać, odwieść mnie od rozpoczęte roboty, zdobyłem się ednak na odwagę
i saǳenia dokończyłem.

⁷¹tatarka (reg.) — gryka. [przypis edytorski]
⁷²motylica wątrobowa — roǳa przywry, pasożyt wewnętrzny ży ący w przewodach żółciowych wątroby ro-

ślinożerców, czasem także człowieka. [przypis edytorski]
⁷³chybić — tu: uchybić, zawieść. [przypis edytorski]
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Przyszła esień; ziemniaki porosły nad poǳiw, tak krzaki, ako też i pod krzakami
także, że można e było narączkiem⁷⁴ nosić do domu. Wszyscy się temu ǳiwili niemało,
a i ów gospodarz, który odraǳał mi saǳenie, ile razy przechoǳił tamtędy i wiǳiał ten
niezwykły uroǳa , zatrzymywał się i mówił do siebie: „U młodego trza się teraz rozumu
uczyć, u młodego”, i to samo nieraz powtarzał.

Ten wypadek nauczył mnie w życiu barǳo wiele: od tego czasu coraz mnie zważałem
na gadki i śmiechy luǳkie, coraz śmiele zrywałem z przesądami. Wprowaǳałem inny
płodozmian i gǳie inǳie i dobrze na tym wychoǳiłem. Na tym samym polu, gǳie
starzy nigdy ziemniaków nie saǳili, saǳę e obecnie stale i zawsze mam ładny zbiór, bo
ziemia wy ałowiona dawnie zbożami, a zasilana teraz często nawozem, szczególnie nada e
się pod arzyny.

W tych czasach nie brak nigǳie ładnych ziemniaków. Dawnie , skoro Niemcy, kolo-
niści z Padwi, o trzy mile, nie dowieźli do Tarnobrzega ziemniaków, zaraz dawał się odczu-
wać brak tego artykułu i drożyzna; obecnie gospodarze z ǲikowa zaspoka a ą w znaczne
części zapotrzebowanie na ziemniaki w mieście i ma ą ich eszcze dość na własny użytek.

*

Co do ogrodnictwa, to były wprawǳie sady koło domów, a po niektórych wsiach
było ich nawet więce niż ǳisia , ale drzewa w tych sadach były ǳikie, które albo same
wyrosły, ak ǳikie śliwy, grusze, abłonie, albo e gospodarz gǳieś w polu wykopał,
przyniósł i koło domu zasaǳił, nie zważa ąc na to, aki bęǳie owoc. Drzewa te rosły
gęsto, skołtunione edno koło drugiego, i nie mogły się należycie rozrastać.

Prócz tego wśród pól wiǳiało się wszęǳie samotne, leśne, czyli ǳikie grusze. Rosły
one na skra ach pól, na mieǳach i z nich było na więce owocu. W esieni strząsali z nich
po kilka korcy gruszek, każdy na swoim polu.

Nikt w okolicy nie saǳił dobrych, szlachetnych szczepów, bo nawet przy zamku
w ǲikowie nie było dawnie takiego ogrodu owocowego, aki est obecnie, i było tyl-
ko niewiele drzew owocowych na własną potrzebę. Dopiero przed kilku ǳiesiątkami lat
zaczęli na pierw po dworach zaprowaǳać szlachetne ogrody owocowe, a następnie i nie-
którzy chłopi, ale przeważnie tylko po wsiach leżących nad Wisłą i Sanem. Na pierw
choǳiła pogłoska, że na lepsze ogrody owocowe ma ą gminy Skowierzyn i Wrzawy. Po
innych wsiach, ma ących grunta piaskowe, i ǳiś mało się trafi, żeby ktoś sobie zasaǳił
kilka drzew owocowych, choć na swo ą potrzebę. Wymawia ą się zawsze tym, że grunt
niedobry, że ak eden saǳi, to mu drugi wydrze itp., ale w rzeczywistości nie chce im
się saǳić i nikt nawet nie próbu e saǳić.

Ale w niektórych gminach nad Wisłą i Sanem widać obecnie znaczny postęp w ogrod-
nictwie: saǳą drzewa szczepione w pewnych liniach i odstępach edno od drugiego, tak
że każde może się swobodnie rozrastać i owocować, a pod drzewami zawsze można coś
siać lub saǳić.

Nie było też dawnie żadne prawie pielęgnac i sadu, do drzewa zachoǳił gospodarz
przeważnie tylko wtedy, gdy miał zebrać owoc. Jeżeli kto miał sad, to pasł w nim bydło,
nawet i trzodę, a za całą pielęgnac ę starczyć miało przewiązywanie drzewa powrósłem.

Przewiązywanie to odbywało się zawsze na Boże Naroǳenie, mianowicie w Wigilię,
po „postniku”. Była mowa, że eżeli się którego drzewa nie zwiąże wtedy słomą, to bęǳie
gniewać się i roǳić nie bęǳie. Więc zaraz po „postniku” wybiegali młoǳi do ogrodu,
eden szedł przodem z siekierką i w każde drzewo pukał, zapytu ąc się przy tym: „Bę-
ǳiesz roǳić czy nie, bo cię zetnę?”, a drugi idąc za nim, odpowiadał: „Nie ścina , bęǳie
roǳiło”— i powrósłem drzewo obwiązywał. I to samo powtarzało się przy każdym drze-
wie. Powrósło zaś musiało być na drzewie przez całe lato, nie wolno było go odwiązywać,
chociażby się na nim na więce gąsienic zalęgło.

Ale to i ǳiś eszcze widać po wsiach drzewa poobwiązywane powrósłami, choć to
wierutny zabobon i drzewom nic nie pomaga, a może szkoǳić, eżeli za powrósłem za-
gnieźǳi się robactwo. Wielu nie rozumie eszcze, że koło drzew trzeba choǳić, ak koło

⁷⁴narączko (gw.) — naręcze, ilość czegoś, którą da się unieść na ręku. [przypis edytorski]
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roli, że trzeba e pielęgnować przez cały rok, a wtedy est z sadu ładny dochód, lepszy
niż z roli. Ja np. na większy dochód mam obecnie z ogrodu owocowego, który wynosi
półtora morgi. W ostatnim roku, , mam z niego  zł czystego dochodu.

Przetworów owocowych nie robili innych prócz tego, co suszyli w piecach chlebo- Jeǳenie
wych: śliwki, abłka, a szczególnie gruszki, i przyrząǳali z tego polewkę do picia na Wi-
gilię, a w czasie postu dodawali owoc suszony, rozgotowany i roztarty do kaszy aglane ,
co tak ǳieci, ak starsi mieli za spec ał.

Ogrodów warzywnych nie było. Bywały tylko małe ogródki, w których bywało tro- Jeǳenie
chę marchwi i pietruszki; marchwi zwycza nie nawet nie zbierali, bo ą ǳieci zawczasu
wyciągnęły z ziemi i z adły. Pola koło domów nie były więce cenione niż dalsze, bo wa-
rzyw na nich nie uprawiali, a były narażone na szkody od drobiu i bydła. Jedynie z Wrzaw
dowozili chłopi na targi cebulę, czosnek, marchew, mak, a takie warzywa, ak: ogórki,
kapusta włoska, sałata, karpiele, kalarepa, kalafiory, szparagi, pomidory, fasola tyczna,
groszek cukrowy bywały chyba w ogrodach dworskich, następnie rozpowszechniły się
u urzędników, chłopi ich wcale nie znali.

ǲiś wszystkie te warzywa, a szczególnie ogórki, uprawiane są przez chłopów, zwłasz-
cza w okolicach ręǳinnych⁷⁵ i w niektórych wsiach, np. w ǲikowie wyże uprawa ta
stoi niż dawnie we Wrzawach.

*

W domu i koło domu, zwłaszcza tam, gǳie były starsze ǳiewczęta, spotykało się Kwiaty
różne kwiaty. Do zwycza nych kwiatów trzymanych w oknach, w wazonikach należały:
pelargonie, girania⁷⁶, krezentyna⁷⁷, rozmaryn, którymi okna były czasem zupełnie za-
ciemnione. Koło domu zaś w ogródkach, które za mowały akiś nieznaczny kącik, rosły:
ruta, róża, ma eranek, boże drzewko⁷⁸, nagietki, roztroperz, wrotycz, piwonia. Kwiatki te
zrywali do oświęcenia na Matkę Boską Zielną⁷⁹, do rózgi weselne , ǳiewczęta do stro-
enia głów w nieǳielę i święta itp. Koło roku  zaczęły się rozpowszechniać z ogrodu
zamkowego różne inne kwiaty, saǳone w wazonikach i ogródkach.

*

W pszczelnictwie znane były tylko barcie, czyli pniaki, wydrążone z grubych sosen,
wysokie około półtora metra. Ule takie ak ǳisie sze, zbite z desek, nie były znane i uwa-
żaliby e za nieodpowiednie dla pszczół, niechroniące przed mrozem w zimie.

Pnie dawne dawały dużo ro ów, a mnie miodu. Miód bowiem podrzynali zawsze
tylko dołem, poniże oczka, czyli wylotu dla pszczół, a w górne części wydrążenia, czyli
w głowie, to est tzw. oklek, pozostawał z roku na rok nietknięty, ako pożywienie dla
pszczół, i wyrzynali go tylko wtedy, gdy pszczoły zginęły, czyli „spadły”. A że pszczoły
składa ą miód od góry i prowaǳą robotę ku dołowi, wyrzynali więc na dole sam susz
bez miodu. W dobre lata z silnego pnia wybierali około czterech kwart⁸⁰ miodu i mnie
więce kilogram wosku. ǲisie sze ule ramkowe są co do miodu znacznie wyda nie sze.

Kto miał pasiekę, zachowywał miód na swó własny domowy użytek, częstował nim
gości na chrzcinach, weselach, zabawach, rozdawał krewnym i sąsiadom, nadto coś spie-
niężał. Częście spieniężał wosk, wyrabia ąc z niego gromnice albo sprzeda ąc księżom na
świece; dawali go też na ofiarę do kościoła.

Pszczelarze mieli swo e zabobony. Takiego, co miał większą pasiekę, posąǳano, że ze
złem trzyma, że „wie coś do tego”. Gdy kto koło pszczół robił, podbierał miód albo ró

⁷⁵ręǳinny — przym. od ręǳina: gleba powstała na skałach wapiennych, dość dobra, ednak często stosun-
kowo trudna w uprawie ze względu na skaliste podłoże. [przypis edytorski]

⁷⁶girania — ǳiś: geranium, pelargonia pachnąca. [przypis edytorski]
⁷⁷krezentyna (reg.) — chryzantema. [przypis edytorski]
⁷⁸boże drzewko, łac. Artemisia abrotanum — półkrzew z roǳiny astrowatych, wykorzystywany w medycynie

ludowe . [przypis edytorski]
⁷⁹Matka Boska Zielna — obchoǳone  sierpnia święto mary ne patronki płodności ziemi, podczas którego

święci się w kościołach wiązanki żniwne, splecione ze zbóż, polnych kwiatów i ziół, przybrane kolorowymi
wstążkami. [przypis edytorski]

⁸⁰kwarta — dawna miara ob ętości, ok.  litra. [przypis edytorski]
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zbierał, nie wolno było przyglądać się temu zza płotu, „bo pszczoły dostawały uroku, były
złe, cięte i mogła paść na nie aka choroba i zniszczyć e”. Gdy kto przewoził ul z inne
pasieki, to wiązał z tyłu wozu linę, która miała ciągnąć się po ziemi przez całą drogę, żeby
tak pszczoły ciągnęły do swo e pasieki.

Za mo e pamięci na większą pasiekę w okolicy prowaǳił Brocki, który był w przy-
acielskich stosunkach z hr. Janem Tarnowskim i mieszkał w dobrach ego. Za mował on
się pszczelnictwem z zamiłowania, miał kilkaǳiesiąt pni na Borowie i na Wianku koło
ǲikowa, a także w Jeziorku. W ǲikowie u chłopów na ładnie sze pasieki były u Toma-
sza Szewca i Łukasza Tracza; miewali oni mnie więce po ǳiesięć pni. Na ogół więce
bywało pasiek po wsiach lasowskich niż nadwiślańskich.

*

Co do pastwiska, to za pańszczyzny i przez dwaǳieścia lat po e ustaniu główne
pastwisko ǳikowskie było nad Wisłą, w tzw. Kępie. Ciągnęło się od przysiołka Podłęże
do granicy zakrzowskie . W dalszym ciągu leżały nadwiślańskie pastwiska, należące do
gmin: Zakrzów, Sielec, Koćmierzów, Zarzekowice aż do Nadbrzezia, leżącego naprzeciw
Sandomierza. Pastwisko ǳikowskie leżało po obu stronach wału wiślanego i było wałem
przepołowione. Wynosiło  morgów.

Przy tym pastwisku była wówczas wyspa wiślana, wynosząca również kilkaǳiesiąt
morgów, porośnięta trawą i wikliną, gǳie także pasło się bydło ǳikowskie. Na wyspę
tę przeganiali konie po robotach, krowy niedo ące się, ałówki i nie zganiali ich stamtąd
całymi tygodniami, nieraz dopiero wtedy, gdy woda na Wiśle przybierała i groziła zalewem
wyspy.

Prócz tego gromaǳkiego pastwiska w Kępie było eszcze drugie, bliże wsi pod Zwie-
rzyńcem, gǳie tylko kmiecie mogli paść swo e konie i woły. To kmiece pastwisko wy-
nosiło  morgów.

Razem więc pastwiska ǳikowskie wynosiły wtedy  morgów. Lepsze było w Kępie,
gdyż grunt tam był pierwsze klasy, przy tym użyźniany wylewami Wisły.

Były to pastwiska serwitutowe, do których i dwór miał prawo. W roku  po ure-
gulowaniu serwitutu, czyli służebności, gmina otrzymała z tego obszaru  morgów na
swo ą wyłącznie własność.

Pastwisko w ǲikowie było odtąd dla wszystkich dostępnie sze: w Kępie — dla przy-
siołka Podłęże, dawne pastwisko kmiece rozszerzone — dla główne części ǲikowa.

Po zniesieniu pańszczyzny należeli do pastwiska tylko kmiecie, zagrodnicy i komorni-
cy uwłaszczeni w ǲikowie — razem  numery. Następnie ci przypuszczali spod swoich
numerów do pastwiska swo e ǳieci i w ogóle członków roǳiny, tak że w roku  było
 gospodarzy uprawnionych do korzystania z pastwiska i ci otrzymali e na własność.
To osobiste przyzwalanie krewnym na korzystanie z pastwiska utrzymało się w zwycza u
eszcze z ǳiesięć lat po zniesieniu serwitutu, późnie przypuszczano do pasania tych, któ-
rzy o to prosili i złożyli oznaczoną przez radę gminną opłatę od sztuki bydła, czyli tzw.
spaśne.

Z czasem, ponieważ do gminy zaczęli napływać Żyǳi, pastwisko zastrzeżono hipo- Żyd
tecznie tylko katolickim obywatelom ǲikowa. Obecnie est w ǲikowie  numery,
z pastwiska może korzystać każdy, kto est katolikiem.

Jednakże pożytek z pastwiska był stosunkowo niewielki, ak est i ǳisia eszcze. Tra-
wa lepsza była z wiosną i po deszczach, przeważnie ednak była licha, nieuprawiana i nie-
odmieniana. Bydło odbywało na pastwisko coǳiennie daleką drogę. Pastwisko w Kępie
oddalone było od główne części wsi o dwa kilometry. Ponieważ bydło wyganiało się
z rana i spęǳało na południe i powtarzało się to znowu po południu, więc same drogi
na pastwisko i z pastwiska robiło bydło coǳiennie osiem kilometrów.

A wiǳi się to i ǳiś eszcze, że pasza na pastwisku est zupełnie niedostateczna, a przy
tym bydlę wystawione est tam to na skwar słoneczny, to znów na słotę i chłód prze -
mu ący, więc się nie rozrasta, karłowacie e i z mlekiem ucina.

Toteż w tych wsiach, które ma ą pastwiska, wiǳi się przeważnie liche bydło i brak
nabiału. Na przykład Chmielów w pow. tarnobrzeskim ma coś  morgów pastwiska,
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ale gdy się tam spytać o krowy i nabiał, gospodarz odpowiada: „Jest ta u Pana Boga cztery,
pięć bydląt, ale mleka nie ma ą i barszczu nie ma czym podbić”.

Lepsze bydło spotyka się zazwycza tam, gǳie pastwiska nie ma ą. W takich wsiach
bydło, trzymane w domu, est regularnie i lepie odżywiane i dostarcza nabiału, przy tym
robi nawóz w oborze, więc est czym grunt nawozić, a potem się roǳi i podnosi się ogólnie
dobrobyt.

Toteż — można powieǳieć — pastwiska takie, ak były dawnie i ǳiś są eszcze,
stanowią edną z przyczyn biedy na wsi. O ile lepie byłoby, gdyby były umie ętnie upra-
wione, poǳielone lub wyǳierżawione przez gminę, przez e mieszkańców i w ten sposób
zamieniły się na pola orne lub łąki. O ile więce byłoby wtedy we wsi chleba i paszy.

*

Hodowla inwentarza była dawnie barǳo licha, koło koni choǳił gospodarz albo
parobek i o nie eszcze na więce dbali, krowy zaś, trzoda chlewna i drób zdane były
wyłącznie na opiekę gospodyni, która, eśli miała ǳiewkę, to się nią przy tym wyręczała.

Co na lepsza pasza, ak siano, koniczyna, owies z sieczką, ciarachy, plewy⁸¹, była tyl- Koń
ko dla koni, krowy zaś dostawały tylko czystą słomę z żyta, pszenicy, ęczmienia, owsa,
a prośniankę⁸² zadawali im dopiero na wiosnę, gdy się ocieliły. Jeżeli zaś gospodyni chciała
im kiedy zarzucić za drabinę lepsze paszy: siana czy koniczyny, to czyniła to ukradkiem,
żeby tego gospodarz nie wiǳiał, bo się barǳo o to złościł i gniewał, również i parobek
pilnował, żeby gospodyni paszy koniom „nie porywała” i nie uszczuplała, bo mówili, że
„koń ciągnie i robi, to musi lepie z eść, a krowa nie iǳie do zaprzęgu — stoi tylko
i żre”. Chociaż i konie w zimie stały przeważnie na sta ni i zazwycza wy eżdżali nimi
tylko po drzewo do lasu, ale gospodarza to cieszyło, gdy e ze sta ni wypęǳił i ładnie mu
po oborze⁸³ brykały.

Zupełnie nie rozumieli tego, że z hodowli krów est większy pożytek niż z koni. Ale
i krowy chować lubili, dbali o to, żeby ich mieć dużo, przysaǳali cielęta, ale cóż z tego,
skoro cztery, pięć krów nie dawało w zimie więce niż kwartę mleka i gospodyni na-
rzekała, że nie ma czym barszczu podbić. Na wiosnę, gdy wychoǳiły na pastwisko, to
się słaniały od wiatru, nieraz się przewracały i nie mogły się same podźwignąć, i trzeba
było e podnosić, a boki miały oblepione zeschniętym gno em, że nie znać było sierści.
Dopiero w lecie na pastwisku, ak się leniły, ła no odłaziło z sierścią zdardami i skóra była
goła i na nowo sierścią porastała. Wtedy pobierały się i dawały więce mleka, tak że go
uż w domu nie brakowało.

W owych czasach częście u komornika niż u gospodarza trafiała się krowa ładnie - Czary, Czarownica
sza i mlecznie sza, bo komornik nie chował koni i więce o krowę zadbał, ale sąsieǳi
przypisywali to zawsze czarom i komornicę nazywali czarownicą.

Świnie chowały się głównie poza domem: od wiosny aż do esieni na pastwisku, a po
zbiorach w polu; nadto świnie ǳikowskie żywiły się też latem i zimą w mieście. W domu
dodawano im w lecie tylko pomy e do picia, t . wodę, w które naczynia po eǳeniu były
pomyte, w zimie do tego trochę plew, przymaszczonych mąką lub ziemniakami. Karmiki,
pasące się w chlewiku na zabicie, dostawały przez cztery do pięciu miesięcy ziemniaki
gotowane, tłuczone, z domieszką ospy⁸⁴ ęczmienne .

Rasa świń była edna tylko, swo ska, ostre kości, porosła grubą i wysoką szczeciną.
Szczeć tę po zabiciu karmika kupowali barǳo chętnie Żyǳi, płacąc za nią z dobre sztuki
na mnie półtora reńskiego. Toteż świni ma ące ładną szczeć nie darowali pastuchy na
pastwisku, ale ą wyskubywali na grzbiecie i sprzedawali Żydom lub szewcom do szycia
butów.

⁸¹ciarachy, plewy— ciarachy są to grubsze odpadki, wygrabywane przy młóceniu zboża, więc kłoski, obtrącone
cepami, rozmaite ziela i chwasty; plewy zaś to odpadki drobnie sze, otrzymane przy wianiu lub młynkowaniu
zboża. Tak ciarachy, ak plewy, stanowią lepszą i pożywnie szą paszę niż czysta słoma, zwana karmą. [przypis
autorski]

⁸²prośnianka (daw.) — słoma z prosa. [przypis edytorski]
⁸³obora — obora, zwana także obe ściem, znaczy tyle, co podwórze gospodarskie, czyli ǳieǳiniec gospo-

darski. [przypis autorski]
⁸⁴ospa (reg.) — karma z otrębów zbożowych. [przypis edytorski]

   Pamiętniki włościanina 



Ogiery, buha e i knury choǳiły razem z bydłem na pastwisku, więc klacze, krowy
i świnie tam się stanowiły i żaden prawie gospodarz nie choǳił z nimi do rozpłodnika i nie
płacił za to, a często nawet nie wieǳiał, czy ego klacz, krowa lub świnia est zapłodniona.
Trafił się czasem gospodarz, że nie puszczał rozpłodnika na pastwisko, żeby mu się nie psuł,
takiego nazywali zazdrosnym i mało tam prowaǳili, bo zresztą były inne rozpłodniki na
pastwisku.

Drób, t . gęsi, kaczki i kury były w każdym domu chętnie chowane przez gospodynie
i może w większe ilości niż ǳisia . Ale i one były tylko ednego, swo skiego gatunku.

Chów gołębi i królików był u gospodarzy rzadkością, a eżeli trafiły się, to za mował się Zwierzęta
nimi na częście chłopak lub wyrostek, który się musiał z tym inwentarzem dobrze ukry-
wać przed starszymi, bo nierzadko za ten chów dostał w skórę. Uważano powszechnie,
że chowanie gołębi i królików to pańskie bawidło i grymas i poważnemu gospodarzowi
nie przystoi zaprzątać sobie tym głowy.

W tym czasie, ak zacząłem na swo ą rękę gospodarzyć, ceny inwentarza żywego były Pieniąǳ
eszcze barǳo niskie. Na lepszego konia chłopskiego można było kupić na wyże za 
złr, gdy ǳisia trzeba dać za niego  zł; lichego można było kupić za – złr, gdy ǳiś
trzeba zapłacić – zł, bo uż tańszego ǳisia nie dostanie. Za krowę kto wziął  złr, to
mówili, że „nabrał dużo pienięǳy”; za cielę tygodniowe brało się  gra carów do półtora
reńskiego.

Karmika pasionego można było wtedy kupić za  złr, gdy ǳisia trzeba dać –
zł; samorę⁸⁵ chudą do chowania kupowało się za – złr, za którą ǳiś płacą –
zł; prosię ssące -tygodniowe kupił za – złr, a bywało, że gdy nazganiali dużo prosiąt
na armark, to i tanie , za bezcen, nie można ich było sprzedać, a ǳisia płacą za takie
prosięta – zł.

Miałem np. raz, koło roku , prosięta od trzech samor, ładne wieprzaki, a trudno
było e sprzedać. Żona namawiała krewnych i sąsiadów, żeby e rozkupili po  centów,
ednak i te kwoty nikt nie chciał dać, więc zarzynało się po ednemu na domową potrzebę.
ǲisia by za takie prosięta brało się z łatwością po – zł.

Za gęś płacili dawnie – centów, ǳisia trzeba dać  do  zł. Kurę kupił za –
centów, ǳiś da ą  do  zł. Cena a ka kurzego była  cent albo półtora centa, ǳisia –
groszy.

Podałem powyże tak dawnie sze, ak i ǳisie sze ceny wie skiego inwentarza żywego,
bo akie były ceny na obszarach dworskich, nie mam o tym dokładnych wiadomości.

*
Nic ǳiwnego, że przy dawnie szym sposobie gospodarowania brak było chleba i z ma-

łym wy ątkiem każdego roku był przednówek⁸⁶; a — ak starsi opowiadali — dawnie
nieraz spadała taka klęska głodowa, że nawet za pieniąǳe nie można było zboża kupić.

ǲiadek mó i o ciec nieraz mówili, że gdy głód dokuczał i nie było ani ziarnka w do-
mu, to gospodarz wybierał się z pienięǳmi, aby gǳie parę garncy akiegokolwiek zboża
kupić i domowników pożywić. Choǳił od wsi do wsi, od miasteczka do miasteczka,
a ǳieci zgłodniałe wyglądały tymczasem o ca, ak zbawienia. Ten nareszcie po długie
wędrówce powracał, bywało ednak, że wobec zbieǳone głodem roǳiny rzucał na stół
pieniąǳe, bo zboże nigǳie nie dało się kupić. Wtenczas wszyscy domownicy uderzali
w płacz, ak na organach. Opowiadali też o takim nieuroǳa u, że ednego roku ze dworu
ǳikowskiego pożyczano chleb w klasztorze oo. Dominikanów w Tarnobrzegu.

Luǳie na przednówku żywili się perzem i różnymi chwastami, a ǳiś nie mamy uż
nawet wyobrażenia o tych dawnych przednówkach i klęskach głodowych.

Zresztą ak sam z ǳieciństwa pamiętam, chleba u każdego gospodarza, większego czy
mnie szego, było zwycza nie skromnie. Bochenek napoczęty był zawsze chowany i chleb
był uǳielany ǳieciom i służbie. Brak pożywienia uczuwać się dawał co rok prawie na
przednówku, t . od wiosny do żniw. Zboże i inne produkty podskakiwały wtedy w cenie
prawie drugie tyle i były do nabycia edynie u Żydów, którzy zbierali e od gospodarzy

⁸⁵samora (reg.) a. samura — samica świni domowe , maciora. [przypis edytorski]
⁸⁶przednówek — czas głodu na przedwiośniu i wiosną, kiedy kończą się zapasy eǳenia dla luǳi i paszy dla

bydła. [przypis edytorski]
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uż od żniw przez esień, na częście za wódkę, a na przednówku dobrze spieniężali, wy-
stawia ąc w czasie targów na rynku w workach. A koło tych worków kręciła się wtedy
głodna rzesza więce niż w innych stronach rynku, kupu ąc zboże na garnce lub kwarty,
ak kogo stać było.

W dobrych też czasach zboże i ziemniaki rzadko bywały tańsze niż obecnie. Tylko
z nowego i przy barǳo pomyślnych zbiorach było pod dostatkiem żyta i do takich tylko
czasów mogło się odnosić przysłowie: „Na Matki Boskie Zielny — chłop choǳi ak
cielny” (t . na eǳony).

Więc chleb był zawsze barǳo szanowany, każdy wyzbierywał starannie kłoski na swo-
im polu, bo uchoǳiło to za grzech, gdyby e na ściernisku na zmarnienie zostawił, a chu-
dobnie si⁸⁷ zbierali e na pańskim i szukali ziemniaków na kopniskach, mówiąc, że się im
to lepie opłaci niż choǳenie na zarobek.

Za grzech też wielki uważali zmiatanie okruszyn chleba na ziemię, a eżeli ktoś okru-
szynę taką zobaczył na ziemi, to ą podnosił i całował, przeprasza ąc w ten sposób dar
boży za zniewagę. Łopatę do wsaǳania chleba i pomiotło do wymiatania pieca chlebo-
wego gospodyni stawiała zawsze do góry, bo na łopacie były resztki ciasta i mąki, więc nie
należało walać ich po ziemi; przy tym przestrzegali pewne czystości przy przyrząǳaniu
pożywienia.

*

Grozę głodów podnosiły dawnie liche drogi. O kole ach żelaznych nie było eszcze
słychać, za mo e pamięci dużo luǳi umarło i kolei nie wiǳieli. Mówiono tylko, że iǳie
kole żelazna z Krakowa do Lwowa, na które adą luǳie. Byłem uż wtedy samoǳielnym
gospodarzem, gdy mnie doszła ta cudowna wiadomość. Zebrała mnie ochota, żeby tę kole
zobaczyć i zgoǳiłem się prawie za pół darmo z Żydami do Dębicy „na zróckę”, t . miałem
ich tam zawieść i nazad wracać. Miałem wówczas to szczęście, że do eżdża ąc do Dębicy,
wiǳiałem, ak szedł właśnie pociąg, a potem na stac i dosyć się napatrzyłem urząǳeniom
kole owym i po powrocie miałem co opowiadać żonie i domownikom. Do Tarnobrzega
wybudowano kole z Dębicy dopiero w  roku⁸⁸.

Droga zatem po większe części była zła i trudna do przebycia i gdy się ktoś wybierał
np. do lasu, trzy mile odległego, to echał więce ak dwa dni, podczas gdy teraz w kilka
goǳin tę drogę po szosie prze eǳie. Skoro więc w akie ś okolicy nie było uroǳa u —
czy to, że rok był mokry lub naǳwycza suchy, czy też skutkiem gradobicia lub inne
klęski elementarne , to zanim dawnymi drogami dostawił ktoś zboża, głodny tymczasem
umierał.

*

Wsie nadwiślańskie trapiły też straszliwe wylewy Wisły. Jeżeli nie były one dawnie
częste, chociaż wały były barǳo niskie, to dlatego, że po gruntach, łąkach i lasach pełno
było dołów i bagien, z których woda cały rok nie schoǳiła i rzeki były nieuregulowane.
Dopiero gdy zaczęto rznąć rowy, aby wody sto ące do Wisły odprowaǳić i bagna osuszyć
i gdy zaczęto rzeki regulować, wtenczas zaczęła woda na Wiśle raptownie wzbierać i wały
okazały się za niskie.

Pamiętam eden tylko taki wylew, mianowicie w roku . Wtedy stan Wisły był
taki, że woda przelewała się przez wały, a pod ǲikowem przerwała e na długości prawie
pół kilometra i zatopiła wszystkie wioski nad Wisłą aż po Sandomierz, zrząǳa ąc wielkie
spustoszenie w gruntach i domach.

Woda w ednym mie scu wydarła doły, w drugim naniosła piachu. Mikoła owi Mortce
w ǲikowie zabrała dom i wszystkie budynki, a w mie scu, gǳie stały, wyrwała taki dół,
że głębokość ego trudno było zmierzyć.

⁸⁷chudobny (daw., gw.) — ubogi, biedny. [przypis edytorski]
⁸⁸Do Tarnobrzega wybudowano kolej z Dębicy dopiero w  roku — pierwsza lokomotywa stanęła na dworcu

kole owym w Tarnobrzegu dnia  czerwca  r. o goǳ.  przed południem. (Kronika parafialna w Miecho-
cinie). [przypis autorski]
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Było to wprawǳie w czas na wiosnę, kiedy eszcze pola nie były obsiane, mimo to
szkody były tak znaczne, że się zdawało, że luǳie nie będą mogli za kilka lat wygrzebać
się z biedy. Tymczasem w paru tygodniach przyszła niespoǳiewana pomoc, a to ǳięki
śp. hr. Janowi Tarnowskiemu, który dla dotkniętych powoǳią wy ednał u rządu wysokie
zapomogi i dawał e też z własnych funduszów, każdemu według poniesione szkody, tak
że każdy mógł grunt zepsuty naprawić, obsiać i potrzeby domowe częściowo zaspokoić.
A co ważnie sze, rozpoczęły się niedługo roboty koło lepszego obwałowania Wisły i ǳiś
wały są tak wysokie, że zabezpiecza ą przed na wyższym stanem wody. Gdybyśmy mieli
dawnie sze wały, to obecnie po regulac ach, gdy woda raptem wzbiera, za każdym zbior-
kiem mielibyśmy wylewy, tak że mało kto utrzymałby się przy gruntach nadwiślańskich.

Ale po drugie stronie Wisły, w b. Królestwie Polskim, dotąd nie ma dobrego ob-
wałowania, bo prawie co roku topi tamte szych włościan woda i to nieraz w czasie żniw.
Przy wielkim wezbraniu wody Wisła tam zalewa wielkie przestrzenie, tak że ak okiem
sięgnąć, nic więce nie widać, tylko krzaki i domy sto ące w woǳie, i słychać przy tym
ryk bydła i wołanie luǳi o ratunek, aż groza prze mu e. I to, ak dawnie bywało, tak
i teraz eszcze się powtarza.

*

Klęski straszne sprowaǳały też pożary. Strach przed nimi był szczególnie w lecie, gdy Pożar
przyszła posucha.

Powstawały na częście przez nieostrożność: przy suszeniu konopi i w piecach chle-
bowych, z palenia tytoniu, przez ǳieci, gdy zostawały w domu bez dozoru i bawiły się
ogniem, od piorunów albo też ogień był podłożony ze złości zbrodniczą ręką. Szerzyły
się zaś szczególnie dlatego, że domy były gęste, zbite w kupę i kryte strzechą.

W ǲikowie za mo e pamięci było kilka pożarów. Na więce ucierpiały od nich „Pia-
ski”, t . część ǲikowa styka ąca się z miastem i na gęście zabudowana. Na większy był
tu pożar koło roku . Za ęło się wtedy u gospodarza, który w żniwa woził snopki do
stodoły i palił fa kę, a zgorzały prawie całe „Piaski”. Następnie spaliło się tu kilka domów
w czasie pożarów miastowych, ak również w roku  wskutek pożarów, które paro-
krotnie wybuchały z niewiadomych przyczyn. Zresztą w różnych latach były w różnych
stronach ǲikowa pożary, którym uległy po edyncze zabudowania, dwa takie pożary były
od pioruna, eden spowodowany przez ǳieci, trzy z niewyśleǳonych przyczyn.

Ale gǳie inǳie pożary bywały większe, całe wsie ze wszystkimi zbiorami szły z dy-
mem i zostawał tylko popiół. Z okolicznych wsi spalił się tak za mo e pamięci: Mokrzy-
szów, Sobów, Stale, Furmany, Grębów i żadna wieś nie była wolna od te klęski.

Rozmiary e powiększało eszcze to, że domy wtedy były nieubezpieczone od ognia,
a eżeli były ubezpieczone, to na małą kwotę, bo gdy budynki były warte np.  reń-
skich, to ubezpieczali e na trzy, cztery stówki, żeby wielkich premii⁸⁹ nie płacić.

Po pożarach takich choǳili i eźǳili po okolicznych wsiach pogorzelcy „za wspo-
możeniem”, zbierali: słomę na pokrycie nowych domów, zboże na chleb, przyoǳiew,
pieniąǳe, a każdy takiego pogorzelca czymś wspierał. Nie eden choǳił tak za wspomo-
żeniem i dwa lata, zapuszczał się do coraz innych wsi, więc mógł nawet zebrać więce , niż
stracił.

W Tarnobrzegu pamiętam trzy wielkie pożary, pierwszy i na większy w roku . Pożar, Żyd, Antysemityzm
Ten wybuchł w nocy z  na  czerwca. Wiatr był wtedy ku Wiśle, a ogniem tak rzucało,
że nawet za Wisłą sieǳieli luǳie na dachach, żeby tam do pożaru nie dopuścić. Zgorzało
wtedy całe miasto, a że domy były tylko drewniane, kryte gontem, a nawet słomą i nie
było nawet podmurówek, bo przyciesie⁹⁰ spoczywały tylko na klocach drewnianych lub
na kamieniach, więc po pożarze miasto tak się przedstawiało, że gdyby nie sterczące ko-
miny, to można by pługiem w echać i wszystko zaorać. Spalił się wówczas i kościół oo.
Dominikanów.

⁸⁹premia (daw.) — opłata ubezpieczeniowa, pobierana przez instytuc ę ubezpieczeniową od ubezpiecza ącego
się. [przypis edytorski]

⁹⁰przycieś — w budownictwie drewnianym: podstawa z odpowiednio spo onych belek, na które opiera się
ściana domu. [przypis edytorski]
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Spalił się też dworek Jachowiczów w ǲikowie, który stał przy kościele, na tym placu,
gǳie ǳiś zna du e się szkoła powszechna żeńska. W popiół obróciły się — ak mówią —
pamiątki roǳinne Jachowiczów, a w szczególności po Stanisławie Jachowiczu⁹¹, sławnym
poecie i nauczycielu, który się tu uroǳił i wychowywał.

Po pożarze tym opowiadano na różnych schaǳkach i zabawach, że był on karą bożą
za bluźnierstwo, akiego się mieli Żyǳi dopuścić, urząǳa ąc w mieście na szyderstwo
przedstawienie z męki Chrystusa Pana⁹².

Następne pożary, w roku  w esieni i w roku  w lecie, częściowo miasto znisz-
czyły.

Po każdym z tych pożarów miasto lepie się odbudowywało, podnosili się przede Pożar, Żyd, Miasto
wszystkim Żyǳi i handle żydowskie. Pierwsze też murowane domy budowali bogaci Ży-
ǳi.

Teraz i po wsiach pożary są rzadsze. Domy bowiem, stosownie do ustawy, budowane
są od siebie w pewne odległości i kryte są ogniotrwałym materiałem. Istnie ą też wszęǳie
straże ogniowe.

Nadto teraz mało się trafi, żeby budynki nie były ubezpieczone od ognia i po większe
części ubezpiecza ą e według wartości. Jeżeli teraz za ǳie pogorzelec za wspomożeniem
i narzeka, że wszystko stracił, to mu mówią: „Czemu się nie asekuru ecie?”, wypowiada ą
mu niedbalstwo pod tym względem i zwycza choǳenia za wspomożeniem znika.

*

W ogóle lata dawnie — ak zapamiętałem — bywały barǳie mokre i mrozy silnie sze
niż ǳisia . Z wiosną trudno było w echać w pole, bo dużo było wody ze śniegu, a brak
było rowów i spustów, więc gǳie woda stanęła, tam stała. W lecie też trudnie było
o pogodę i żniwa były utrudnione. Na plony więc lepsze były lata suchsze niż mokre,
i mówili wtedy, ak i teraz mówią: „Lepszy rok suchy, bo nie traci chleba”. W zimie
bywały barǳo wielkie śniegi, drogi bywały nimi tak zawalone, że prze azd gǳiekolwiek
był niemożliwy, i było więce szarwarków na odgarnianie śniegów z dróg i rozbĳanie zasp
śnieżnych niż na naprawę dróg w lecie. Wozy zimą były zarzucane, a używano tylko sani,
które teraz u gospodarzy są rzadkie. Bywały też większe mrozy, okna przez zimę były ak
okute lodem, sta nie musiały być otulone, ptaki padały z zimna i ǳikie zwierzęta cisnęły
się do zabudowań.
 

Służba dworska i najemnicy ǳienni. Flisactwo. Bandosy. Przemytnictwo. Furmanienie.
Rzemiosła i przemysł domowy: tkactwo, sukiennictwo, krawiectwo i kuśnierstwo, szewstwo
i rymarstwo, wyrób kapeluszy słomkowych, kowalstwo i kołoǳiejstwo, bednarstwo, koszy-
karstwo, garncarstwo i strycharstwo, młynarstwo, olejarnie, garbarnie, maziarnie, miśkarze,
druciarze, uwagi o rzemiosłach i przemyśle domowym.

⁹¹Jachowicz, Stanisław (–) — ba kopisarz, poeta i pedagog, autor moralizatorskich wierszyków, takich
ak Chory kotek („Pan kotek był chory”). [przypis edytorski]

⁹²Po pożarze tym opowiadano (…) że był on karą bożą za bluźnierstwo, jakiego się mieli Żyǳi dopuścić… —
w nekrologu ks. Hędrzaka, pomieszczonym w piśmie ludowym „Chata”, wypadek ten tak opisany:

„Było wesele u rabina — otóż, aby to wesele oǳnaczyć i więce uświetnić, a nasze religii wyrząǳić obe-
lgę, obrali ednego Żydka i tego postanowili męczyć i po sądach włóczyć, ak to ongi naprawdę Żyǳi zrobili
z Jezusem Chrystusem, prawǳiwym Synem Bożym. Więc obrali sobie ednego bogatego Żyda ǳikowskiego
na ednym końcu miasta Annaszem, drugiego znów Żyda na drugim końcu miasta Ka faszem, znów innego
Herodem, a w samym rynku Piłata. Zbiegła się tedy owych Żydków zgra a i owego obranego niby Jezusa wozili
w małym wózku po mieście od ednego starszego do drugiego, gǳie go ci sąǳili — żydostwo zaś, niby wo sko,
zawiązywało oczy, pluło nań, biło i różne herez e wyprawiało. I stało się, że te same nocy u ednego z tych
Żydów wybuchł ogień, który całe miasto obrócił w perzynę. Zauważono zaś, że ogień przerzucał się z domu
ednego starszego na drugą stronę, na dom drugiego starszego — to est, od domu, w którym mieszkał An-
nasz, przerzucało ogień na dom Ka fasza! Sam o tym od Żydów słyszałem (opowiada autor tego opisu), będąc
w ǲikowie u nieboszczyka księǳa Hędrzaka na wakac ach, i Żyd tamte szy Januta, który był krawcem, ako
też i inni Żyǳi, którzy się w tę swawolę nie wdawali, mówili mi, że Pan Bóg za tę niegoǳiwą zabawkę w Jezusa
całe miasto ogniem strasznym ukarał! To est prawdą, a którą ak wiele innych zata ono”. — „Chata” z dnia 
listopada , nr , tom VI, Lwów. [przypis autorski]
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W czasach pańszczyźnianych każdy prawie gospodarz, mnie szy czy większy, trzymał
sługi, zwłaszcza gdy ǳieci nie miał eszcze podrosłych. Na kmiecych gospodarstwach
bywało zazwycza czworo służby, mianowicie: parobek, ǳiewka, wyrostek i pastuch; na
zagrodniczych dwo e, a przy ówczesnym sposobie gospodarowania dla żadnego z nich nie
brakło obowiązku i za ęcia.

Sam gospodarz miał też dość pracy: orał, siał, kosił, czasem przy żniwie brał się i do
sierpa, zwoził plony z pola, w zimie zaś młócił, rznął sieczkę, eźǳił do lasu po drzewo,
choǳił koło koni, a ak miał na tyle ǳieci i czelaǳi, to nimi zarząǳał i wyznaczał im
robotę. Rznięcie sieczki odbywało się zawsze uż wieczorem lub do dnia przy świetle
w izbie.

Gospodyni również ǳień w ǳień miała zawsze niemało pracy i krzątaniny, należało
do nie bowiem gotowanie, pieczenie chleba, cała robota koło przęǳiwa⁹³, nie kończąca
się nigdy; dale należało do gospodyni pranie, wreszcie wychowanie ǳieci i choǳenie
koło krów, świń i drobiu.

Parobek wykonywał wszystkie te roboty, co gospodarz, t . robił wspólnie z gospoda-
rzem, a nawet ak był dobry, to miał powierzony po części naǳór nad drugimi domow-
nikami. Ta tylko była mięǳy nim a gospodarzem różnica, że gospodarz mógł w każde
chwili ode ść od roboty i spocząć sobie, parobek zaś musiał zawsze robić, co do niego
należało.

ǲiewka znowu robiła wszystko to, co i gospodyni, t . pomagała gospodyni, a prócz
tego musiała mleć, tłuc agły⁹⁴, wyrzucać gnó od krów i świń, żąć i wszęǳie gospody-
nię zastąpić, gdy ta czasem chciała sobie wytchnąć. Wstawała do dnia przed wszystkimi
innymi domownikami i nigdy nie brakło dla nie roboty, tak że ǳiś żadna służąca nie
chciałaby się na te obowiązki zgoǳić.

Wyrostek w miarę sił robił wspólnie z parobkiem i był pod ego zarządem, tylko
musiał więce choǳić koło koni, gnó od nich wyrzucać, drzewo na opał rąbać, w lecie
radlił, włóczył, pasł konie w nocy itp.

Pastuch w lecie pasł bydło, w zimie zaś pomagał przy zadawaniu bydłu karmy, wyrzu-
caniu nawozu, przy mieleniu mąki w żarnach i tłuczeniu kaszy w stępie, słowem, należała
do niego taka robota, akie mógł sprostać, a rząǳiła nim więce gospodyni niż gospodarz.

Tak się przeciętnie rozkładała praca w gospodarstwach chłopskich. Naturalnie, gǳie Praca, Chłop
ǳieci były dorosłe albo gospodarstwo było kiepsko prowaǳone, tam służby było mnie
albo nawet wcale e nie było. Zawsze ednak wszelkie zabiegi i cała krzątanina i praca
wszystkich domowników obracała się wyłącznie koło tego, żeby było co eść i czym się
oǳiać.

Wydatność pracy była barǳo mała z powodu braku udoskonalonych narzęǳi go-
spodarskich, tak do robót polnych, ak i domowych. Więc choć ciężko pracowali i nie
dosypiali, to ednak często nie mogli się obrobić i choćby kto był dniem i nocą pracował,
to zawsze miał co robić. Kto się na więce urobił, ten uchoǳił za na bogatszego gospo- Praca, Bieda
darza, a kto sobie trochę pofolgował, to uż upadał i biedę miał w całym domu, nie mógł
się dobrze pożywić i okryć. Coǳienne za ęcia cierpiały zawsze na więce przez wesela, ale
pracowitsi starali się to zawsze nadrobić, co przez takie zabawy zmitrężyli.

Na służbę szły wówczas ǳieci komorników, sieroty, albo tacy, których o cowie mieli
gruntu za mało lub go utracili; sługi goǳiło się zawsze w mieście w św. Szczepana⁹⁵ lub
w Nowy Rok, na przeciąg całego roku, nigdy zaś na miesiące. O służącego lub służącą było
wówczas barǳo łatwo, obecnie zaś za dobre pieniąǳe dostać ich nie można, a zmiana ta
nastąpiła koło roku , gdy się rozwinęła emigrac a zarobkowa do Prus i Ameryki.

Jeżeli parobek czy ǳiewka byli pilni i trafili na dobrych gospodarzy, to pozostawali Chłop, Sługa
w ednym mie scu przez szereg lat. Stosunek mięǳy sługami a gospodarzami był fami-
lĳny; razem robili i edli z edne miski i obycza wprost nie pozwalał, ażeby gospodarz
czy gospodyni edli coś lepszego, niż adły sługi.

Parobkowi płacili wtedy zwycza nie  złr na rok, nadto zaś dostawał przyoǳiew, czyli
„smaty” z domowego płótna, mianowicie: trzy koszule, tro e portek, kamizielę, nadto
eszcze buty nowe i edno podszycie do starych oraz czapkę; kożuch czy sukmanę, eżeli

⁹³przęǳiwo — surowiec, z którego wytwarza się przęǳę; daw. także: przęǳenie. [przypis edytorski]
⁹⁴jagły — obłuszczone ziarna prosa; kasza aglana. [przypis edytorski]
⁹⁵ǳień św. Szczepana — święto katolickie obchoǳone  grudnia. [przypis edytorski]
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chciał mieć, kupował sobie z zasługi pieniężne . ǲiewce płacili  do  złr na rok i tro e
wǳiewków, czyli „smat” z domowego płótna.

Starsi parobcy na kmiecych gruntach dostawali zamiast zapłaty w pieniąǳach, o któ-
re wówczas było trudno, parę zagonów obsianych zbożem, które parobek sobie zbierał,
omłócił i osobno zsypywał. Ten roǳa wynagroǳenia nazywał się „obsiewkiem” albo
„osiewkiem”. Czasem otrzymywał parobek taki „osiewek” w snopkach. Odpowiadało to
ǳisie sze ordynarii⁹⁶ we dworach. Jeżeli parobek był porządny, to zboże przechowywał Sługa, Pĳaństwo, Żyd
do czasu, aż było droższe, i wtedy e sprzedawał, ale gdy lubił wódkę, to zaraz e przepił
u Żyda. Toteż była o tym śpiewka:

Wó tów parobeczek
Przepił osieweczek,
Podwó ciego ǳiewka
Ruciany wianeczek.

Pastuch dostawał w zasłuǳe edynie wikt i okrycie, składa ące się z dwóch do trzech
koszul i portek, kamizieli, z czapki i butów na zimę. Czapka była zazwycza z kogoś
starszego i często przepuszczała ǳiurami włosy, czyli, ak się mówiło, wróble się w nie
gnieźǳiły. Zasługa wyrostka była zwycza nie o tyle tylko większa niż pastucha, że dosta- Żyd
wał na zimę stary kożuch wartości – złr. Kożuchy takie skupywali Żyǳi po domach na
wiosnę, następnie łatali e i esienią znowu sprzedawali, wystawia ąc na rynku.

Prócz tego parobek i ǳiewka dostawali na kolędę po  złr, wyrostek i pastuch po 
centów, a miało to wtedy dużą wartość i służba wyglądała te kolędy przez cały rok.

Również płaca na emników była barǳo niska. Wtedy, ak zacząłem gospodarować,
płaciło się na emnikowi zaledwie – gra carów ǳiennie i dawało się wikt, a po dwo-
rach była ta płaca nawet bez wiktu. Ale gospodarze nie zawsze na mowali do roboty, bo
był zwycza , który się i późnie zachował, że w czasie większych robót w żniwa pomagali
sobie, czyli „odrabiali sobie” nawza em. Również gdy się kto budował, to sąsieǳi, krewni
i zna omi w gminie pomagali mu po przy acielsku zwieźć materiał budowlany, wy eżdża-
li razem do lasu i prawie naraz wszystko zwieźli, a mieli za to tylko poczęstne, wódkę
i przekąskę.

*

Zarobek zamie scowy dawało głównie flisactwo. Jak daleko pamięcią w dawnie sze
czasy sięgnę, flisactwo było w rozwo u i nie było prawie ednego dnia, żeby flisy, czyli
oryle nie płynęli Wisłą koło ǲikowa, a nawet często zatrzymywali się tuta , ażeby sobie
nakupić żywności w Tarnobrzegu. Na więce płynęły Wisłą tratwy, zbite z wyborowego
drzewa sosnowego, na którym wieźli dębinę także na lepszego gatunku, a czasem zboże,
ak pszenicę, żyto i ęczmień.

Każdy transport tratew zawierał kilkanaście tysięcy sztuk drzewa i kilkaset worków
zboża, a prócz tego prawie każdego dnia przepływały Wisłą galary⁹⁷ i tzw. berlinki⁹⁸, rów-
nież naładowane zbożem, a nadto solą „lodowatą”, czyli kamienną z Wieliczki i Bochni.
Szło to po na większe części aż do u ścia Wisły, do Gdańska.

Na flis szło stąd tyle luǳi, ile późnie wychoǳiło do Prus i Ameryki, z tą tylko
różnicą, że na flis szli tylko mężczyźni. Wychoǳili z domu zazwycza wczas na wiosnę,
a wracali późną esienią, więc mówiło się, że „flisak wychoǳi po loǳie i wraca po loǳie”.

Ale na flisactwie wychoǳiło wielu tak, ak teraz wychoǳi nie eden na Prusach. Kto
przez parę lat choǳił na flis, to się często przeistaczał na łobuza i pĳaka, choćby w domu
był porządnie wychowany. I grosza na częście do domu nie przynosił, na więce tym się
usprawiedliwia ąc, że go okradli… Ale za to przynosili z sobą dużo robactwa i sami o tym
mówili, że „wesz orylska to się z wroną na tratwie bĳe”… U nie ednego przygłuszało się
poczucie człowieka, bo przez całe lato nie wiǳiał kościoła, nie słyszał kazania, a obĳały

⁹⁶ordynaria — produkty rolne, otrzymywane przez robotników rolnych od właściciela folwarku ako część
wypłaty. [przypis edytorski]

⁹⁷galar — płaskodenny, bezpokładowy statek wiosłowy do przewożenia towarów. [przypis edytorski]
⁹⁸berlinka — niewielka, kryta barka rzeczna. [przypis edytorski]
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mu się o uszy przekleństwa i bezwstydne słowa, nadto przy powrocie do domu była wielka
poniewierka i rozpusta, bo z braku kolei trzeba było od samego Gdańska powracać pieszo,
żywić się i nocować po karczmach.

Toteż i stosunki domowe oryla były często niewesołe, co malu e na lepie następu ąca
śpiewka orylska:

Oryl pĳe, oryl traci,
U oryla płaczą ǳieci,
Płaczą ǳieci, płacze żona,
Bo oryla w domu nie ma.

Pośrednictwem w zamawianiu flisaków trudnili się Żyǳi, za co flisacy donosili im Żyd, Praca
często a a, drób itp., eżeli kto chciał wcześnie wy ść na flis.

W Tarnobrzegu takimi pośrednikami flisackimi byli Josek i Naula, a tacy mnie si
byli w związku z większymi faktorami⁹⁹ w większych miastach. Zgoda była za kontrak-
tem od „ryzy”¹⁰⁰, t . za odstawienie drzewa, zboża i innych materiałów na przeznaczone
mie sce do Warszawy, Gdańska itp.: to się nazywała odbyta ryza. Jako zapłatę otrzymywali
„strawne”, czyli wikt tygodniowo, t . oznaczoną ilość chleba, słoniny, kaszy itp.; a późnie
zamiast tego pobierali pieniąǳe, za które wikt sobie kupowali. Osobno za dostawienie
w przeznaczone mie sce otrzymywali tzw. myto. Kto trafił na dobrą ryzę, t . na wodę
donośną, i nie miał żadnego wypadku, to więce zarobił, bo odbył przez lato więce ryz.

Komu dobrze poszło, a do tego był oszczędny i sprawował się na flisie porządnie,
przynosił do domu średnio około  złr, a w na lepszym razie  złr. Gdyby kto więce
przyniósł, to mówili o nim druǳy, że musiał kogo okraść lub ograć.

Koło roku  flisactwo upadło prawie ze wszystkim w paru latach. Przyczyniły się
do tego po pierwsze kole e żelazne, które dotarły uż do każdego kąta i przewożą, gǳie
potrzeba, zboże i inne produkty, a po wtóre także to, że z Galic i na lepszy stan drzewa
spławiony został za granicę i drzewo u nas niesłychanie podrożało.

ǲiś sąg¹⁰¹ drzewa na opał kosztu e  zł i więce , a metr sześcienny drzewa budow-
lanego około  zł, i to eszcze do budowy można teraz kupić tylko same braki, młode,
ulega ące grzybowi. Toteż kto się w tych czasach budu e, rzadko się trafia, żeby w domu
nie miał grzyba gryzącego drzewo i zdrowie mieszkańców. Tak się Galic a wygospodaro-
wała z lasami.

*

W tym czasie, gdy chłopi choǳili eszcze na flis, kobiety, ǳiewki i wyrostki z mnie -
szych gospodarstw choǳili stąd, zwłaszcza ze wsi lasowskich, na roboty polne do Kró-
lestwa Polskiego. Szli tam pieszo, w gromadach po kilkaǳiesiąt, ma ąc w za dkach¹⁰²
oǳienie, chleb itp. Wychoǳili z domu na wiosnę, a wracali w esieni po wykopaniu
ziemniaków. Nazywało się to choǳeniem „na bandos”.

Zmawiali się do tego, we wsi mieǳy sobą, eden od drugiego dowiadywał się, gǳie
lepsze warunki pracy. Wracali na stare mie sca, eżeli poprzedniego roku było im tam
dobrze.

Zmawianiem bandosów trudniły się też obrotnie sze kobiety i agenci Żyǳi. Roboty
były po dworach w pasie – mil od granicy. W zarobku otrzymywali wikt i przynosili
z sobą do domu – reńskich zaoszczęǳonych pienięǳy. Taki zarobek uchoǳił za
dobry. Co do zachowania się moralnego, bandosy mieli opinię niewiele lepszą od tych,
co teraz eżdżą do Prus.

Tak flisacy, ak i bandosy szli do Królestwa za paszportami, które wydawało staro- Przekupstwo
stwo. Paszport kosztował tylko  centów, ale wyrobienie go przedstawiało wtedy dla tych
luǳi wielkie trudności, bo trzeba się było opłacać po boku pisarzom, a kto się na tym nie

⁹⁹faktor (daw.) — pośrednik w załatwianiu różnych interesów. [przypis edytorski]
¹⁰⁰ryza (gw.) — por. ǳisie sze: re s, niem. Reise. [przypis edytorski]
¹⁰¹sąg — ednostka miary ob ętości drewna, stos drewna o ob ętości ok.  m³. [przypis edytorski]
¹⁰²zajdy (reg.) — pakunek zawinięty w coś i związany, tobół. [przypis edytorski]
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znał i nie wetknął coś pisarzowi, to mógł czekać na paszport i miesiąc. W tym oczekiwa-
niu zamie scowi z dalszych wsi zatrzymywali się na noclegi w Tarnobrzegu i przyległych
wsiach, a nawet szukali tu tymczasem akiegoś zarobku.

Było to wielkim uciemiężeniem dla tych, co o paszporty starać się musieli, tylko
pisarzom przynosiło duże zyski poboczne. Dopiero koło roku  nadużycie to zostało
usunięte, tak że potem kto się starał o paszport, od razu go dostawał.

*

Klika roǳin w ǲikowie ciągnęło dawnie zarobek z przemytnictwa, czyli „szwar-
cunku”. Jak tylko od małego ǳiecka zapamiętałem, odbywało się przemytnictwo do
Królestwa Polskiego przez Wisłę na wielką skalę. Prawie trzy razy w tygodniu szło w no-
cy do dwuǳiestu chłopów z towarami, każdy niósł taki wór towarów, aki tylko mógł
udźwignąć. Były to towary bławatne, różne płótna, chustki, koronki, tasiemki, noże,
„cyganki”¹⁰³ itp.

Pomięǳy przemytnikami był zawsze przewodnik, który szedł znacznie przodem i niósł
wór słomą napakowany, ażeby miał lekko uciekać, eżeli się spotkał z Moskalem ob eżdż-
czykiem¹⁰⁴, pilnu ącym granicy. Gdy się to przytrafiło, to uciekał z workiem, ak długo
mógł, wreszcie worek rzucał i gǳieś się chronił, a tymczasem i przemytnicy idący w tyle
kryli się tak, że Moskale na częście nic towaru nie wyłapali.

Za taką wyprawę każdy przemytnik zarabiał  złr, przewodnik  złr, a wtenczas ten
pieniąǳ dużo znaczył.

Przemytnictwo rzeczonych towarów trwało mnie więce do ostatniego powstania,
a potem zaczęło się na większą skalę przemycanie okowity¹⁰⁵ i innych trunków. Prawie
każde nocy dowoziło się do Wisły furą wódkę, rum, śliwowicę w baryłkach, zawiera ących
po  do  garncy, a stąd były przemycane za Wisłę w zimie po loǳie, a w lecie na dużym
korycie. Przemytnik zarabiał od baryłki  złr, a często przenosili te trunki w pęcherzach
bydlęcych.

Właścicielami tych „szwarcunków” byli sami Żyǳi, przeważnie z Tarnobrzega. Kiedy Żyd, Interes, Alkohol
handel szedł na lepie , było nawet tak, że propinator¹⁰⁶ tarnobrzeski postawił karczmę
w przysiółku ǳikowskim Podłężu, nad samą Wisłą, obsaǳił tam karczmarza Berka, który
za dnia dostawiał furą okowitę do te karczmy, a w nocy wysyłał za Wisłę.

Nie pamiętam, żeby przy tym ob eżdżczyki kogo zabili, ponieważ po większe części
byli przekupieni, a po wtóre — ak słyszałem — strzelali tylko na postrach. Jeżeli nie
byli przekupieni, to zadowalali się przy pościgu tym, że chłopi baryłkę cisnęli, a sami
uciekli, bo wtedy Moskale wódkę wytoczyli dla siebie, a nalali do baryłek wody, aby wódką
śmierǳiały, i takie oddawali do powiatu do Sandomierza, ako złapaną „kontrabandę”.

Kiedy zaś stanęła karczma Berkowa i ob eżdżczyki dowieǳieli się, że ma ą wódkę tak Karczma
blisko, sami przedostawali się przez Wisłę nocami, pili tu wódkę ak wodę i z sobą eszcze
brali. Chłopi zza Wisły tak samo do te karczmy ukradkiem przychoǳili i nieraz ak
śleǳie naokoło nie leżeli. Tak to ta karczma wszystkich ściągała, ak magnes, choć leżała
zupełnie na ustroniu.

Na więce okowity przemycali w pierwszych kilkunastu latach, dopokąd u nas była
tania, a za Wisłą droga, potem przemytnictwo powoli się zmnie szało, aż wreszcie koło
roku  ustało zupełnie. Także z karczmy Berkowe nie ma ǳiś śladu, bo w końcu
uderzył piorun w abrzędź¹⁰⁷, rosnącą zaraz przy ścianie karczmy, przy czym zawalił się
komin, Berek uciekł, a karczmę rozebrali.

*

¹⁰³cyganek — składany nożyk z drewnianym trzonkiem; kozik. [przypis edytorski]
¹⁰⁴objeżdżczyk (z ros.) — żołnierz z konnego patrolu. [przypis edytorski]
¹⁰⁵okowita (daw., z łac. aqua vitae: woda życia) — wódka, mocny alkohol. [przypis edytorski]
¹⁰⁶propinator — ǳierżawca propinac i, prawa wyłączności na sprzedaż alkoholu na danym terenie. [przypis

edytorski]
¹⁰⁷jabrzędź (reg.) — topola czarna (topola nadwiślańska). [przypis edytorski]

   Pamiętniki włościanina 



Przed nastaniem kolei kilku gospodarzy pod Tarnobrzegiem trudniło się zawodowo
furmanieniem. Na więce bywało takich furmanów w Miechocinie. Przywozili oni towa-
ry z Tarnowa, gǳie były większe składy towarowe, i przewozili luǳi, słowem, zastępowali
ǳisie szą kole . Mieli uż do tego silnie sze wozy żelazne i konie lepsze, lepie żywione.
Do furmanek tych byli stale na mowani przez kupców żydowskich. Zgoda była od cet-
nara¹⁰⁸: ile towaru, albo osób miał woźnica brać tam i z powrotem, Żyd miał dostarczyć
koniom siana i owsa, a eżeli woźnica swo e dawał, to mu zwracał za to pieniąǳe. Zarobek
wynosił – reńskich, ale woźnica był za to w droǳe prawie cały tyǳień, bo wy eżdżał
w nieǳielę wieczór, a wracał przed szabasem albo po szabasie. Był przez ten czas o swoim
wikcie, brał z domu chleb i coś do chleba.

Zarobek ten był ostatecznie lichy, bo gospodarz wywoził z domu siano, nawóz, go-
spodarstwo ego było opuszczone, bo gościem był w domu, przy tym miał ciągłą sposob-
ność do pĳatyki w karczmach przydrożnych. Nadto była to wielka poniewierka, bo echał
dniem i nocą po liche droǳe, nie wyspał się, nie z adł regularnie warzy, a wódkę „na
zagrzewkę” ciągle popĳał, czasem przemarzł i zdrowie stracił. Toteż ci zawodowi woźnice
źle na częście na tych zarobkach wychoǳili, popadali w długi i tracili gospodarstwa na-
wet na tężsi gospodarze. Ale zawodu tego nie porzucali, przyzwycza ali się do niego, ak
pĳak do wódki.

Czasem furman nic nie zarobił, bo go w droǳe okradli, musiał eszcze dopłacić.
Na takich prze ezdnych z towarami czatowali rabusie, zwłaszcza po lasach, i nawet eden
woźnica nie puszczał się w drogę, ale łączyło się ich kilku i uzbra ali się w pały i widły.

Jak na takie wozy czyhali różni rzezimieszki, może za dowód posłużyć następu ące
zdarzenie, o którym opowiadał mi Świątek z Miechowa, który był takim furmanem.

Razu ednego, gdy był w Tarnowie i miał na noc od eżdżać z towarem, przyszła do Podstęp
niego akaś ǳiewka mie ska i prosiła, aby się mogła przysiąść do edne z mie scowości
po droǳe. Gdy on się wzbraniał, że wóz obładowany i konie będą miały za ciężko, pro-
siła, żeby choć zawiniątko, akie miała, mogła na furze położyć, a sama — ak mówiła
— bęǳie szła koło fury, gǳie bęǳie gorsza droga. Świątek się w końcu zgoǳił, ona
położyła zawiniątko na furze, a przeprasza ąc, że eszcze ma coś do załatwienia w mieście,
oddaliła się i miała zaraz powrócić. Tymczasem chłop czekał i czekał, a ona nie wraca-
ła. Zbadał wtedy, akie zawiniątko zostawiła i zobaczył, że było to ǳiecko nieżywe. Co
z tym począć: do polic i nie chciał tego zgłaszać, bo bał się, że go przytrzyma ą, bęǳie
śleǳtwo i nieprędko od eǳie do domu, więc użył innego sposobu. Wieǳiał, że gdy się
od fury oddali, to zaraz z awi się złoǳie , który bęǳie chciał coś ściągnąć, więc zostawił
to zawiniątko na wierzchu i odszedł na bok, ma ąc furę na oku. Ledwie się oddalił, przy-
padł znienacka akiś drab, capnął owo zawiniątko i czym pręǳe uszedł. Wtedy Świątek
pospieszył do koni, podciął e i od echał z Tarnowa. Tak pozbył się niemiłego zawiniątka
i złoǳie a oszukał.

Prócz tego były częste furmanki do Rzeszowa: stale z pocztą i po tytoń, nadto przy-
godne do tamte szego sądu obwodowego, w sprawach wo skowych itp., wreszcie do Dę-
bicy.

Jak kole miała nastawać, medytowali na więce ci furmani, że stracą zarobki, że nie
będą mieli z czego żyć itp., tymczasem kole okazała na lepsza: otwarła i ułatwiła związek
z całym światem.

*

Z rzemieślników po wsiach byli po pańszczyźnie tkacze, krawcy, szewcy, kowale,
kołoǳie e, bednarze, rymarze i rozwĳał się przemysł domowy.

Do na ważnie szych rzemiosł należało tkactwo. Robota koło przęǳiwa była wielka
i nie kończyła się nigdy, a należała głównie do kobiet.

W każdym gospodarstwie zaraz z wiosną siali len i konopie. Len wcześnie zasiany
był zwycza nie lepszy. Następnie musiał być starannie plewiony z chwastu, żeby był czy-
sty, a po do rzeniu następowało kole no rwanie, młócenie, rosienie, t . rozciąganie na
rosie, moczenie, międlenie. Większa eszcze robota była z konopiami. Na pierw rwali

¹⁰⁸cetnar — dawna ednostka wagi równa ok.  kg lub  kg (cetnar metryczny). [przypis edytorski]
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poskonki, t . konopie nienasienne, ale da ące ładnie sze włókno, potem szło moczenie,
suszenie, międlenie i czesanie tychże. Późnie rwane były głowatki, da ące nasienie, ale
gorsze włókno; te były młócone i moczone uż późną esienią, gdy uż bywały przymrozki,
suszone uż zimową porą koło pieca, następnie międlone i czesane. Na moczenie musiała
być odpowiednia woda, bo nie w każde moczyły się konopie dobrze, a nie wszęǳie też
dawali e moczyć, bo woda stawała się smrodliwa i ryby w nie zdychały. Przy czesa-
niu konopi na szczotkach odchoǳiło wiele paźǳiór i wytwarzał się się kurz, który całą
warstwą pokrywał pracownicę.

Następnie kobiety przędły dniami, wieczorami i przede dniem, ażeby ak na pręǳe
z tym się obrobić i ak na wcześnie oddać przęǳę do tkacza. Nici nawĳało się, czyli
motało na motowidle ręcznym w przęǳionka, z tych można uż było obliczyć, ile bęǳie
płótna.

Tkaczy w każde niemal wsi, zwłaszcza po wsiach lasowskich, było wówczas po kilku;
wiozło się przęǳę do tego, któremu się ufało, że wyrabia płótno dobrze, wcześnie¹⁰⁹
i rzetelnie. Przy oddawaniu przęǳiwa prosiło się go zawsze, żeby płótno było ak na szersze
(szerokość wynosiła więce niż łokieć¹¹⁰), z brzegami równymi i dobrze ubite; gdy było
dobrze zrobione, to woda przez nie nie przeciekała. Prosili go też, żeby było gotowe uż
w początku ma a, bo na lepszy „blich”, czyli bielenie płótna było na wiosnę, ak sady
zaczęły kwitnąć.

Dobrego i rzetelnego tkacza, który nie przywłaszczał sobie powierzonego mu do robo-
ty materiału, traktowali ak na lepszego przy aciela, przy każdym spotkaniu mu to okazy-
wali i dawali poczęsne. Praca ego ednak przy prostym warsztacie była ciężka i żmudna,
nim łokieć płótna wyrobił, musiał się krwawo napracować. Tkacz więc był zwycza nie
biedny, miał chałupinę bez gruntu, w pracy pomagała mu żona i ǳieci.

Jako wynagroǳenie otrzymywał przede wszystkim kolędę, którą przywozili mu ra-
zem z przęǳiwem, ażeby w czasie roboty miał się czym żywić. Kolędę dawało się według
tego, ile było przęǳiwa; zwycza nie składało się na nią:  bochenki chleba, – garncy
kaszy aglane i tyleż ęczmienne , – kg słoniny, litr ole u,a przy odbieraniu takie kolę-
dy tkacz zwykł był mówić żartem: „Która kolęda ma większe oczy, to pręǳe na warsztat
skoczy”, t . kto da e lepszą kolędę, tego przęǳa bęǳie pręǳe wyrobiona. Nadto za wy-
robienie płótna pobierał w pieniąǳach: od łokcia płótna zgrzebnego  centy, pacześnego
– centów, cienkiego konopnego  centów, lnianego – centów.

Każda gospodyni starała się, żeby na wiosnę na więce płótna na blich wyciągnęła;
to było e zaszczytem. Z tego płótna był cały przyoǳiew dla wszystkich domowników,
a część szła na sprzedaż.

Płótno było tro akiego gatunku. Na przednie sze było cienkie, lniane lub konopne,
z na lepszego włókna, używane na odświętne koszule, kamiziele, czyli płótnianki, fartu-
chy, czyli spódnice, zapaski, chusteczki na głowę, ochtuski, czyli duże chustki. Średnie
nazywało się „pacześne”, wyrabiane ze średniego włókna lnianego i konopnego, razem
zmieszanego, używane zaś było na więce na koszule dla sług, podszewki do kamiziel,
spodnie dla gospodarzy itp. Na poślednie sze było zgrzebne, z włókna lnianego i konop-
nego pośledniego, t . pozosta ącego przy czesaniu włókna na szczotce. Z takiego włókna
nie dały się uż uprząść nici cienkie i równe, więc i płótno było grube, używane na wię-
ce na kamiziele i portki do roboty, przeważnie dla sług, na nadołki, czyli nadstawki do
koszul, na częście dla ǳiewek, czasem i dla gospodyń (górna część takie koszuli była
z lepszego płótna), na płachty, worki itp.

Łokieć lnianego na lepszego płótna płacili od  do  gra carów, a konopnego –
gra carów, pacześnego – gra carów, zgrzebnego – gra carów.

Teraz we wsiach nadwiślańskich uprawa lnu i konopi i wyrób płótna zarzucone. Jeżeli
eszcze gǳie sie ą len, to włókno wysyła ą przeważnie do fabryk i otrzymu ą stamtąd
płótno.

*

¹⁰⁹wcześnie (daw.) — na czas, terminowo. [przypis edytorski]
¹¹⁰łokieć — dawna ednostka miary, równa ok.  cm. [przypis edytorski]
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Koło Baranowa w pow. tarnobrzeskim kwitła hodowla owiec i sukiennictwo. Owce
hodowali tam w pobliskich wsiach: w Skopaniu, Woli Gołego, Knapach, Durdach, w Su-
chorzowie, Siedliszczanach. U poszczególnych gospodarzy bywało po – owiec, za-
leżnie od zamożności danego gospodarza. Paśli e na pastwiskach gminnych. Z owiec
tych mieli wełnę, sporząǳali też sery na własną potrzebę.

Z wełny robili sukna w Baranowie, gǳie były warsztaty mnie więce podobne do
tych, akie mieli po wsiach tkacze. We wsi Szydłowcu, w pow. mieleckim, była fabry-
ka do folowania¹¹¹ tegoż sukna. Było ono koloru czarnego, niebieskiego, brunatnego,
białego. Wyrabiali z niego sukmany wie skie, bundy zimowe i czamary mieszczańskie,
nadto czapki magierki, okrągłe, z sukna białego z prążkami, i rękawice o ednym palcu,
używane w czasie mrozów przez furmanów i przy pracy.

Sukno baranowskie cieszyło się pokupem¹¹², szło do Tarnobrzega, Dąbrowy pod Tar-
nowem, Szczucina, wyroby z tego sukna przemycane były za Wisłę do Królestwa Pol-
skiego. Sam choǳiłem kilkakrotnie do Baranowa, do ednego z tamte szych czapników,
po czapki magierki i rękawice, a wysyłany byłem przez stry a mego Jacka, który towar
ten za Wisłę przemycał.

Tak hodowla owiec, ak i sukiennictwo baranowskie upadło zupełnie około roku ,
kiedy dostały się tu tańsze towary fabryczne z Wiednia.

Krawiectwem trudnili się przeważnie Żyǳi, szyli kamiziele z płótna domowego i żu- Żyd
pany, futra, t . kożuchy pokryte suknem, i białe krakowskie sukmany z sukna sprowa-
ǳanego. Chłopi-krawcy robili tylko kamiziele. Krawiec szył zawsze w domu tego, który
dawał robotę, z materiału dostarczanego; materiału nie wydawali z domu, bo bali się, że
krawiec może coś ukraść. Jak zaczął robić w akimś domu, to uż zwycza nie dla wszystkich
domowników. Późnie dopiero zaczęli Żyǳi robić żupany i sukmany u siebie w domu na
zmowę lub sprzedawali gotowe. Upowszechniały się wtedy żupany brunatne, grubsze.

Przez cały czas za na lepszego krawca uchoǳił Żyd Sia a. Robił dobrze i zgrabnie, Żyd
na więce gospodyniom i ǳiewkom, i wzywali go wszęǳie do roboty. Ale gdy szył, za-
wsze musiał ktoś sieǳieć przy nim i zabawiać go niby rozmową, a uważać, żeby materiału
gǳieś nie ukrył i nie ukradł. Wieǳiał on, że go pilnu ą, ale się tym nie obrażał. A gdy
po robocie odchoǳił, to mu nawet dobrze kieszenie rewidowali, czy nie zabiera kawałka
sukna, kożucha, sznurka czy nici, gdy zaś coś skraǳionego znaleźli, to mówił: „Ja bym
go nie wziął, tylko mam trochę smołę w rękach, że mi wszystko przywrze”. Nazywali go
też powszechnie „Sia a-złoǳie ”. Od futra zarabiał  złr, a co do wiktu, to adł pieczo-
ne ziemniaki, mleko prosto od krowy, chleb, bo starał się żyć koszernie. Po nim także
synowie za mowali się krawiectwem.

Z chłopów na lepszym krawcem był Gronek z Miechocina, który robił na zgrabnie
kamiziele. Brał około  centów od kamizieli i wikt. Bieliznę odświętną, t . koszule i por-
tki, szyły szwaczki, których nie brak było po wsiach, zaś bieliznę grubszą na co ǳień szyły
same gospodynie w domu.

Kuśnierstwem trudnili się Żyǳi, ale tylko naprawiali stare kożuchy. Mianowicie Żyd, Pieniąǳ, Stró
przez lato skupowali stare kożuchy i łatali e u siebie, a pod zimę wynosili na miasto
i sprzedawali. Kupowali po reńskiemu, po dwa reńskie, sprzedawali poprawione po pięć,
sześć reńskich.

Stary kożuch był zwycza nie zawszony, bo zwłaszcza każdy parobek czy pastuch w tym
samym choǳił i spał, więc Żyd, kupu ąc taki kożuch, pytał zwykle: „Ile chcecie za tego
wszorza”, a przy tym potrząsał nim i trzepał przy gospodarzu. Na to gospodarz odpowiadał
„Masz czas, to go wyiskasz” i starał się z ceny nic nie spuszczać.

Rzaǳie się praktykowało, że starego kożucha nie sprzedawali, ale dawali po kuśnie-
rzowi do reperac i albo kuśnierza wzywali do siebie do domu i zostawali przy swoim
kożuchu. Kuśnierze naprawiali też sukmany, żupany; kamiziele poprawiane były w domu
przez kobiety. Oǳież była nieraz barǳo połatana, łata na łacie — w tym choǳili, aż się
zupełnie zdarła, a do nowego się nie brali.

Nowe gotowe kożuchy, męskie i kobiece, białe i żółte sprowaǳane były i dotąd są
sprowaǳane przez Żydów z Sącza. Duży kożuch kosztował na droże  złr.

¹¹¹folowanie — zagęszczanie włókien sukna przez zgniatanie wilgotne tkaniny. [przypis edytorski]
¹¹²pokup — popyt, zapotrzebowanie na rynku na akiś towar. [przypis edytorski]
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*

Szewców nie brak było po wsiach, ale na więce trudnili się szewstwem mieszczanie-
-katolicy i barǳo w nieznaczne części Żyǳi. W Tarnobrzegu mięǳy rzemieślnikami
na więce było szewców, którzy mieli swo e domy i mnie sze lub większe gospodarstwa
rolne, a żony ich za mowały się przy tym na częście masarstwem.

Robili oni buty proste, szyte dratwą, którą trzeba było mocno ciągnąć, gdy była smołą
nasmarowana; dlatego szewc zawsze miał ręce od dratwy zasmarowane. Zamiast igły uży-
wali szczeciny świńskie , którą do dratwy wkręcali. Nikt nie umiał robić butów zbĳanych
kołeczkami i nie było o tym żadne wiadomości. Dopiero Dec, a za nim Stąpor, którzy
przybyli z Rzeszowa i w Tarnobrzegu się osiedlili, zaczęli takie buty wyrabiać. Gdy Dec
zrobił tu pierwsze takie buty ednemu z ofic alistów dworskich, luǳie zatrzymywali się
w nieǳielę, ak państwo z kościoła wychoǳili, i z ciekawością przyglądali się tym butom
na kołkach (nie szytym).

Tarnobrzescy szewcy robili buty na zmowę i na sprzedaż. Gdy kto ze wsi zamawiał
sobie buty, zwycza dawał szewcowi nici swego wyrobu lub konopie i upominał, żeby to
było na ego buty użyte, żeby przy tym dratwa była dobrze smarowana smołą, a skóra
mocna. Dobremu szewcowi dawali przy każdym spotkaniu poczęsne, zapraszali go w ku-
my i stąd wywiązywało się wza emne przy acielstwo. Takie buty robione na zmowę były
silnie sze i droższe. Zresztą robili szewcy tute si buty na sprzedaż i wynosili na targ we
środy po edne i kilka par, na co nie zakładali kramu, ale buty trzymali w rękach.

Na większy ednak handel na obuwie gotowe był zawsze na armarkach w Ma danie.
Występowali tam szewcy mie scowi i ściągali okoliczni, a trzymali towar bądź w rękach,
bądź rozwieszony na żerdkach. Ściągało tylu szewców, że obuwia nigdy nie brakło. Kupo-
wali tam buty szczególnie dla służby, dla parobków, ǳiewek, pastuchów i zaopatrywała
się w to ma dańskie obuwie cała okolica, o innym sprowaǳonym z obcych kra ów nikt
wtedy nie słyszał. Kupowali u szewców zna omych, o których byli przekonani, że wyra-
bia ą dobre buty; kto raz kupił takie buty i dłuże w nich pochoǳił, to potem garnął się
do tego samego szewca. Było to ednak zwycza nie mnie silne niż zrobione na zamó-
wienie, ale także tańsze. Buty dla parobka kosztowały – złr, dla ǳiewki – złr, dla
pastucha ,– złr.

Sprawia ąc nowe buty, uważali, ażeby były „zazuwne”, t . dały się łatwo wzuwać i ze-
zuwać.

Mnie sze poprawki u butów uskuteczniali sobie sami, do czego w każdym domu zna -
dowało się szydełko szewskie i dratwy, w domu sporząǳone.

Rymarze byli przeważnie tylko po dworach, gǳie robili uprzęże na konie, siodła,
kanapy itp. Prócz tego byli wędrowni, którzy robili uprząż, t . chomąta¹¹³ po domach
chłopskich, ale to dopiero w tych czasach, gdy się wieś zaczęła podnosić, gdyż przedtem
używane były na konie tylko śle¹¹⁴. Za mowali się tym katolicy.

*

Wyrób kapeluszy słomkowych odbywał się głównie w lecie na pastwisku, gǳie pa-
stuchy, pasąc bydło, robili „ząbki”, czyli sploty na te kapelusze.

Na ząbki używana była słoma, zwana tręcią, żytnia, rzadko pszeniczna, a była na to
wybierana tręć dobra, nierǳawa, miękka, eszcze trochę zielonkowata. Rznęło się ą na
pniu od pierwszego do drugiego kolanka. Pasterze wypatrywali, gǳie żyto na ładnie sze,
i rznęli tręć ukradkiem, przyczaiwszy się w zbożu, gospodarze bowiem barǳo bili, ak
kogo przy te robocie w swoim polu przyłapali. Bywało ednak, że gospodarz, przyszedłszy
na pastwisko zamówić sobie ząbki, pozwalał urznąć na nie tręci w swoim życie, upomniał
tylko, żeby w środek nie leźć i zboża nie tłuc. W takich razach pastuch mógł uż rznąć tręć
spoko nie, sto ąc na mieǳy, ale wykorzystywał zwycza nie otrzymane pozwolenie tak, że
narznął tręci nie na eden, ale na kilka kapeluszy.

¹¹³chomąto — część uprzęży konia pociągowego, roǳa wyściełane drewniane ramy zakładane na szy ę
zwierzęcia. [przypis edytorski]

¹¹⁴śla (gw.), szla a. szleja — prosta uprząż z rzemiennych lub parcianych pasów. [przypis edytorski]

   Pamiętniki włościanina 



Zwycza nie też mięǳy pastuchami znalazł się taki, co umiał z ząbków szyć kapelusze,
tak że cały kapelusz był wyrabiany na pastwisku. Albo też szył kapelusze ktoś starszy we
wsi, a w każde wsi była inna forma i moda. W tym czasie, ak a pasałem, robił e w ǲi-
kowie pastuch niemowa, ma ący wtedy około dwuǳiestu lat; szył on ładne kapelusze dla
pastuchów, parobków i gospodarzy.

Za ząbki na cały kapelusz płacili  do  gra carów, im drobnie sze były, tym były
droższe, a na lepszy kapelusz kosztował (z uszyciem) cwancygiera¹¹⁵, czyli  gra cary.
Choǳiło się w nim parę lat.

*

Kowali było po wsiach więce niż obecnie. Żadna wieś nie była bez kowala. W każ-
de też prawie gminie była kuźnia gminna, do które należał dom i kawałek pola pod
ziemniaki, kapustę, ażeby ułatwić osiedlenie się kowalowi, aby był w mie scu dla wygody
mieszkańców. Z takich też kuźni gmina nie pobierała na częście żadnego czynszu, chyba
że wieś była duża albo kuźnia leżała przy trakcie i szła dobrze.

Kowale robili lemiesze, trzusła¹¹⁶ do pługów drewnianych i resztę kawałków, któ-
re musiały być w pługu żelazne, dale sierpy, nadto kłódki, klamki, zawiasy do drzwi
i gwoźǳie. Te ostatnie ednak robili rzadko, bo kłódki zastępowano przeważnie drewnia-
nymi zasuwami, tak samo klamki i zawiasy były drewniane, a wreszcie i wszelkie łączenia
i zmocowania robiono tak, że wiercono ǳiury i zbĳano wszystko kołkami dębowymi,
nie gwoźǳiami. Ale eżeli komu koniecznie gwoźǳie były potrzebne, to kazał e robić
kowalowi i były tylko gwoźǳie kowalskie, nie sklepowe. W ogóle sklepów żelaznych
podówczas nie było, więc kowale mimo wszystko mieli dosyć roboty.

Jak w każdym rzemiośle, tak i w tym byli partacze i dobrze wydoskonaleni, biegli
rzemieślnicy. Gǳie był dobry kowal, co robił np. dobre sierpy, siekiery, to nieśli do
niego robotę i z innych wsi; taki mógł zarobić wówczas i dwa reńskie ǳiennie i miał
niemałe znaczenie mięǳy ludźmi.

Mnie niż kowali było kołoǳiei, czyli stelmachów. Robili oni wozy, wózki i drzewne Żyd, Interes
części do narzęǳi rolniczych. Robili nie tylko gospodarzom we wsi od ręki, ale i Żydom
do miasta na zmowę, którzy następnie wyroby te z zarobkiem chłopom sprzedawali za
gotówkę lub na wypłat. W Tarnobrzegu trudniło się tym handlem paru Żydów.

*

Po wsiach mięǳy lasami koło Ma danu Kolbuszowskiego kwitło bednarstwo. Pra-
wie każdy chłop, ma ący mnie szy grunt, był tam bednarzem. Wyrabiali oni wszelkie
naczynia gospodarskie, ak: beczki różne wielkości, faski¹¹⁷, ǳieżki, konewki, skopki¹¹⁸,
cebrzyki, wanienki, niecki, tryfusy¹¹⁹, dale sita, przetaki, łopaty do chleba, pociaski¹²⁰,
wreszcie łyżki, łyżniki, wrzeciona, sikawki ręczne, miotły. Naczynia były z drzewa sosno-
wego, świerkowego i olszowego, łyżki z twardego drzewa bukowego, miotły z gałązek
brzeziny. Nadto w tych wsiach wyrabiane były opałki, okrągłe koszyki, koszałki z ko-
rzenia dartego na pasy. Materiał na te naczynia brali bednarze z lasów, wśród których
mieszkali. Brali go bezpłatnie, do czego z dawien dawna byli przyzwycza eni i, choć po
uregulowaniu służebności ta wolność była zniesiona, woleli go zawsze ukradkiem z lasu
wywozić pomimo czu ności leśnych, niż kupować choćby na tanie .

Były to wyroby barǳo zgrabne, ładne i tanie. Porządna konewka kosztowała  cen-
tów, cebrzyk około  centów, beczka duża -korcowa  r., opałka ob ętości edne ćwier-

¹¹⁵cwancygier (niem. Zwanziger: dwuǳiestak) — dawna srebrna moneta austriacka o wartości  gra carów;
cwancygiera, czyli  grajcary: przed reformą walutową z roku  gulden ǳielił się na  gra carów, więc
cwancygier był wart / guldena; nowy gulden ǳielił się na  gra carów. [przypis edytorski]

¹¹⁶trzusło— metalowa część pługa odcina ąca skibę w pionie, co umożliwia e odwrócenie. [przypis edytorski]
¹¹⁷fasa — drewniane naczynie z klepek spiętych obręczami; kształtem przypominało beczkę, posiadało ednak

tylko edno dno w szerszym końcu, na którym stało pionowo. [przypis edytorski]
¹¹⁸skopek — drewniane wiaderko na mleko lub śmietanę. [przypis edytorski]
¹¹⁹tryfus (daw.) — naczynie na trzech nogach, tró nóg. [przypis edytorski]
¹²⁰pociask — roǳa drewnianego pogrzebacza, narzęǳie służące do rozprowaǳania równomiernie w piecu

żaru przed włożeniem do niego chleba. [przypis edytorski]
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ci, barǳo mocna  centów, miotła – centy. ǲiś te naczynia zastąpiono przeważnie
blaszanymi, dowożonymi z zagranicy, ale i przemysł bednarski zupełnie eszcze nie ustał.

Główny targ na to bywał w Ma danie w ponieǳiałki, stąd była nazwa „naczynia ma - Żyd, Handel
dańskie”. Po te naczynia echał tam każdy gospodarz, choćby o kilka mil. Część sprzeda-
wali sami chłopi bednarze, przeważnie ednak mieli ten handel w swoich rękach Żyǳi,
którzy starali się wszystko zakupić, połapać, a potem zaraz w Ma danie droże sprzedawa-
li niż wytwórcy. Bednarz sprzedawał Żydowi tanie , bo się łakomił na to, że naraz wziął
pieniąǳe i nie targował się o każdą sztukę po edynczo.

W Tarnobrzegu trudniło się tym handlem kilka roǳin żydowskich, szczególnie ro-
ǳina Zyslów, i porobili na tym ma ątki. Jeźǳili oni do Ma danu na każdy targ, zakupy-
wali tam gotowe naczynia, dawali też naprzód zadatki bednarzom, z którymi prowaǳili
interes, przywozili towar do Tarnobrzega czubatymi furami, goǳąc furmanów za psie
pieniąǳe, na wyże za dwa reńskie, i tu sprzedawali we środy na rynku, a każdego dnia
w domu. Natomiast na chłopach-bednarzach nie widać było żadnego bogactwa. W lecie
choǳili boso, w liche kamizieli, zimą w chodakach, byli biedni ak wyrobnicy, biednie si
niż Żyǳi, handlu ący wytworami ich pracy.

Będąc w Wiedniu, wiǳiałem przy na przednie sze ulicy skład z naczyniami podob-
nymi do naczyń ma dańskich. Właściciel sam sobie prowaǳił warsztat i sklepik i dobrze
mu się powoǳiło.

*

Na uwagę zasługu e koszykarstwo, które się rozwinęło w Rudniku i okolicy w sąsied-
nim powiecie niżańskim za sprawą właściciela Rudnika, hr. Hompescha. Ten, prze ęty
nęǳą tamte szych mieszkańców, których nie mogły wyżywić piaszczyste grunta, założył
tam w roku  pierwsze warsztaty koszykarskie, sprowaǳił zawodowego instruktora
koszykarstwa i kilku Rudniczan wysłał do większych warsztatów koszykarskich celem
kształcenia ich w tym zawoǳie. Przewidywał, że koszykarstwo dostarczy biedne ludno-
ści pracy i zarobku, zwłaszcza że przepływa ący przez Rudnik San zarosły est z obu stron
wikliną i sprzy a rozwo owi przemysłu koszykarskiego.

Przemysł ten, umie ętnie zaszczepiany, od początku dobrze się tam rozwĳał, a gdy
następnie hr. Hompesch dalszą organizac ę tegoż przemysłu powierzył wielkie firmie:
„Prasko-rudnickie fabryce wyrobów koszykarskich”, nastąpił naǳwycza ny rozrost ko-
szykarstwa w Rudniku. Rozwinął się tam w okolicznych wsiach przemysł koszykarski
domowy, a w samym Rudniku powstała wielka fabryka koszykarska. W warsztatach te
fabryki pracu e około  robotników, a poza fabryką pracu e dla nie  koszyka-
rzy z samego Rudnika. Wszystkich zaś robotników-chałupników z Rudnika i okolicy
pracu e w tym przemyśle przeszło . Z biegiem lat wielu koszykarzy wy eżdżało do
Ameryki i tam w fabrykach koszykarskich i własnych warsztatach prowaǳili swó zawód,
przysyła ąc znaczne oszczędności swoim roǳinom do kra u.

Przed wo ną wyroby rudnickie wychoǳiły prawie w połowie do różnych kra ów za-
granicznych i zdobyły sobie światową markę. Słynne stały się w całym świecie piękne
koszyki rudnickie, kosze, przybory podróżne, meble, skrzyneczki itp. Opowiada ą, że
eden rudniczanin, wraca ąc do domu z Ameryki po dłuższym tam pobycie i chcąc ucie-
szyć żonę akimś pięknym podarunkiem, kupił w Ameryce ładny koszyk i przywiózł go
do domu. Tu pokazało się, że koszyk ten właśnie wyrobiony był w Rudniku i w handlu
zagranicznym dostał się Ameryki.

W powiecie tarnobrzeskim rozwinęło się nieco koszykarstwo głównie przez kra owe
szkoły koszykarskie.

*

W tych samych mnie więce wsiach, co wyrób naczyń drzewianych, było garncarstwo,
t . wyrób garnków, misek, ǳbanków, donic itp. Szczególnie byli garncarze we wsiach:
Dęba (pow. tarnobrzeski), Poręba (pow. kolbuszowski), Stany (pow. niżański). Mieli tam
garncarze glinę i drzewo do wypalania swoich wyrobów.
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Była w tym robota podobna ak z cegłą, tylko glina musiała być lepie wyrobiona, nie
mogło być w nie na mnie sze grudki, bo wystrzeliła i garnek nie dał się naprawić, piece
były mnie sze i sklepione, a wypalanie ostrożnie sze, bo materiał był cieńszy i delikat-
nie szy. Towar był brany na targ od razu z pieca, gdyż wiele czasu zabierało wykładanie
z pieca i układanie na furze.

Były to naczynia niepowleczone glazurą albo powleczone tylko po brzegach. Do-
stawiane były do Ma danu, Tarnobrzega i na bliższych miast, na większy targ na nie był
w Ma danie. Lepsze i droższe, powleczone szkliwem, przychoǳiły z Krakowa Wisłą ga-
larami i nazywały się „krakowiakami”.

Garncarstwo dawało zarobek lichszy niż bednarstwo. Garnek, który trza było ulepić,
wysuszyć, wypalić, kosztował zaledwie od ednego do kilku centów. Wiele się psuło, na-
wet uż w droǳe na targ, gdy np. fura się wywaliła, co wszystko garncarz przypisywał
czarom, że „ktoś mu poraǳił”. A ednak i z tego rzemiosła wiele luǳi żyło. Do ubóstwa Żyd, Handel
garncarzy przyczyniało się na więce to, że — podobnie ak bednarze — sami swoich wy-
robów w miastach nie sprzedawali, ale odstępowali e hurtownie na kopy Żydom, którzy
często towar naprzód zadatkowali, nim eszcze był wyrobiony i wypalony. W Tarnobrze-
gu trudniło się tym handlem kilka roǳin żydowskich, ma ących sklepy w ratuszu i na
boku i powoǳiło się im bez porównania lepie niż samym garncarzom.

Cegielnie, prowaǳone przez strycharzy¹²¹, były tylko po dworach, w każdym dwo-
rze była przyna mnie edna. Były to cegielnie ręczne, dopiero po roku  powstały
w powiecie pierwsze dwie cegielnie parowe: w ǲierǳiówce i Chmielowie.

*

Młyny były wodne i wiatraki. Na większy wodny był w Żupawie hr. Tarnowskiego
i w Jamnicy Dolańskiego. Wiatraki były także tylko dworskie, w każde wsi eden i więce ;
innych prócz dworskich nie było i nie wolno było budować.

Okoliczne wiatraki puszczane były w ǳierżawę, wraz z domem i kawałkiem gruntu
dla młynarza. Ten miał mleć zboże dla folwarku, do którego należał, a nadto przy mował
do mielenia — podobnie ak młyny wodne — zboże chłopskie i od kupców-Żydów i brał
zapłatę w pieniąǳach lub też w zbożu, w tzw. miarkach, od ćwierci.

Młynarze byli na częście posąǳani, że nie odda ą rzetelnie wszystkie mąki i otrąb Kraǳież
właścicielowi, lecz część ubiera ą i przywłaszcza ą sobie. Więc gospodarz, który zawiózł
zboże do młyna, sieǳiał tam i zabawiał niby młynarza rozmową, a uważał, żeby mu tenże
zboża czy mąki nie ukradł. Ale i tak nie upilnował, bo gdy był np. na górze, gǳie zboże
szło pod kamień, młynarz mógł kraść na dole, gǳie mąka leciała. Więc gospodarz brał
często do młyna także chłopaka (tłumacząc się przed młynarzem, że chłopak ciekawy,
chce wiǳieć, ak się mąka miele), żeby pilnować zboża na górze i na dole. Naturalnie i to
nic pomogło, bo młynarz, ak chciał zboża czy mąki ukraść, to znalazł sobie na to sposób
i ukradł. Zresztą byli też młynarze religĳni i sumienni, a od nieuczciwych rychło odbĳali
się luǳie.

Gospodarze dawali do młynów nie więce , niż po dwa lub trzy korce w roku i to dawali
tylko zamożnie si, chcąc mieć lepszą mąkę na placki i kluski. Poza tym wszystko mielone
było w żarnach domowych.

W późnie szych czasach powstał młyn parowy w Mokrzyszowie, który lepszą mąkę
wydawał, więc młyny wodne w okolicy zostały skasowane (bo nadto przyczyniały się do
zatapiania przez wodę okolicznych łąk) i wiatraki dworskie zostały posprzedawane. ǲiś też
może każdy za pozwoleniem starostwa wiatrak budować i prowaǳić. Po wo nie światowe
powsta e w okolicy coraz więce młynów parowych i elektrycznych.

*

Wytłaczaniem ole u trudnili się ole arze. W naszych stronach robiono ole z siemienia
konopnego, lnianego i w małe ilości z rzepakowego. W każdym gospodarstwie wyra-
biali rokrocznie kilka kwart ole u na własną potrzebę, a gdy mieli więce , to często gęsto

¹²¹strycharz (z niem. Ziegelstreicher) — ceglarz, rzemieślnik wyrabia ący cegły. [przypis edytorski]
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odsprzedawali. Przyczynianiem ole u, podobnie ak płótna, za mowały się kobiety, one
też go sprzedawały w czasie targów na kwaterki¹²² i półkwaterki.

Siemię przeznaczone na ole suszyli na pierw w piecu, następnie tłukli w stępie, aż
stało się miałkie i wilgotne. Nadto konopne przed tłuczeniem omielali lekko w żarnach
z łup i puli nieckami ku wiatrowi. Tak przysposobione wieźli do ole arzy, na więce w ad-
went lub w Wielkim Poście, t . w czasie, gdy potrawy maścili ole em, gdyż świeży był
smacznie szy.

Ole arze mieli stępy ole arskie, w których bili, czyli wyciskali ole siłą przez pobĳanie
klinów, w ten sposób z siemienia otrzymywało się ole i wytłoczyny, zwane makuchami.
Kwaterkę (/ l) ole u płacili po – centów. Na smacznie szy był konopny. Makuchy
były ubite, twarde, miały kształt krążków. Z makuchów konopnych, utartych i rozpusz-
czonych w woǳie, robili mleko i używali do kaszy aglane . Robili też z nich roǳa
twarogu i następnie pierogi, które, omaszczone ole em, uchoǳiły za spec ał. Kto miał
dobre zęby, adł e też wprost, bo były słodkie. Makuchy lniane i rzepakowe moczyli
w woǳie, tłukli i maścili nimi w zimie sieczkę dla krów do do enia.

Ole arzy było na więce po wsiach lasowskich, we wsi był eden, dwu. Byli nimi go-
spodarze mnie zamożni, którzy ako ole arze mieli niezłe zarobki, lepsze niż tkacze, bo
od makucha otrzymywali – centów albo zamiast pienięǳy makuchy, zwłaszcza lniane
i rzepakowe, które potem na częście do domów odsprzedawali. Prócz tego od każdego
dostali coś ole u. Ole bili zawsze na poczekaniu w obecności właściciela siemienia, któ-
ry ole arzowi w robocie pomagał, a następnie ole i makuchy od razu do domu zabierał.
Większy ściąg mieli zawsze rzetelnie si i lepsi ole arze, którzy z pewne miary więce ole u
bili.

Taki warsztat ole arski, więce udoskonalony, miał także Żyd Bercia z Tarnobrzega,
w warsztacie tym pracowało stale dwóch chłopów z ǲikowa.

*

W okolicy były dwie garbarnie, prowaǳone na dużą skalę: edna w Grębowie na- Niemiec
leżała do Niemca, kolonisty, Jakuba Gintera, druga w Ma danie Kolbuszowskim nale-
żała do obywatela tamte szego, Wurma. Garbarnie te skupowały skóry świeże, bydlęce,
końskie i wyprawiały e na uchtowe czarne, szare, akie obecnie wiǳi się w sklepach.
Skupowaniem skór świeżych i dostarczaniem ich do garbarń za mowali się Żyǳi, oni też Żyd, Handel
wyprawione skóry zakupywali i sprzedawali po sklepach w mieście. Prócz tego garbarnie
te przy mowały skórę do wyprawiania od poszczególnych luǳi i oddawały właścicielom
gotowy towar, nadto prowaǳiły u siebie drobną sprzedaż skór gotowych. Należały one
do na znacznie szych przedsiębiorstw przemysłowych w okolicy, a składały się na nie
rozległe zabudowania, przeznaczone na składy skór świeżych, wyprawionych i sklep, przy
czym oba właściciele za mowali się też gospodarstwem rolnym.

Prócz wymienionych była eszcze garbarnia w Tarnobrzegu, należąca do Żyda, ale Żyd
znacznie podrzędnie sza.

*

W niektórych wsiach lasowskich, ak w Krzątce, Dęby, istniały maziarnie, prowaǳone
przez chłopów. Kopali oni tam pniaki sosnowe i, oczyszczone z ziemi, rąbali na drobne
kawałki, następnie zaś układali w piecach okrągłych, zbudowanych z gliny, i prażyli przez
– dni. W ten sposób z tych smolnych szczap otrzymywali maź, czyli smołę i ǳiegieć¹²³,
nadto węgiel kowalski. Maź i ǳiegieć sprzedawali hurtownie innym chłopom, którzy
rozwozili ten towar po wsiach i prowaǳili nim drobną sprzedaż. Maź używana była do
smarowania ówczesnych wozów o drewnianych osiach, ǳiegieć służył ako lekarstwo, np.
przeciw katarowi. Węgiel i akieś wynagroǳenie oddawali maziarze do dworu za pniaki,
brane z lasu. Węgiel ten używany był przez kowali, podobnie ak ǳisia koks. Obecnie

¹²²kwaterka — dawna miara po emności, czwarta część kwarty, t . ok. ćwierć litra. [przypis edytorski]
¹²³ǳiegieć — lepka, brunatna substanc a, wytwarzana przez suchą destylac ę kory i drewna, używana ako

smar, kle , impregnat, lek przeciw chorobom skóry i in. [przypis edytorski]
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nie ma śladu po maziarniach, a zaczęły one upadać wtedy, gdy znikły wozy drewniane,
a następowały kute.

*

Miśkarze byli zawsze wędrowni. Choǳili po wsiach począwszy od świąt wielkanoc-
nych przez całe lato. Na więce zaś z wiosny. Miśkowali, t . kastrowali oni knury, ogiery,
buha e, a także świnie-samory, które miały być karmione na opas. Misili stare samory,
które miały uż nie edne prosięta, a było to połączone z wielkim kalectwem zwierzęcia
i po takie operac i nieraz świnie zdychały. ǲiś samor się nie misi, a pasą się dobrze.

Miśkarze tacy szli od wsi do wsi, od dworu do dworu i wołali donośnym głosem:
„Miśkować, miśkować!”. Mieli na sobie torbę, a w nie swo e przybory: nóż, igłę, nici.
Przychoǳili oni z Czech i dobrze na swoim rzemiośle zarabiali, odsyła ąc dużo pienięǳy
do domów. Zwycza nie ci sami miśkarze zachoǳili co rok do tych samych mie scowości
i powierzano im nowe zwierzęta do kastrowania, gdy kastrowane poprzednio chowały się
dobrze, natomiast miśkarz, po którym zwierzę zdechło, tracił wpływ na wsi.

Mnie więce koło roku  miśkarze przestali choǳić po wsiach; ǳiś w każde wsi
zna ǳie się taki, co potrafi dobrze wyczyścić, zwłaszcza małe knurki.

Rzeźników, stale tą robotą zatrudnionych, nie było, znaleźli się tylko w każde wsi
tacy, co potrafili zakłuć świnię lub zarznąć krowę na wesele.

Ratowaniem i leczeniem krów i koni za mowali się tak chłopi, ak kobiety, a niektórzy
byli z tego mnie lub więce w okolicy znani.

*

Dużo po wsiach choǳiło druciarzy. Nie była prawie dnia, żeby który przez wieś nie
przeszedł, podczas gdy teraz rzadko się ich spotyka. Drutowali oni garnki, robili łapki
na myszy i szczury, potem siatki druciane do młynków zbożowych itp. Zarobek był li-
chy, toteż żyli przy tym z żebraniny, bo gǳie drutowali, tam zwycza nie — prócz paru
centów — dostawali coś eǳenia, a gǳie zatrzymali się na nocleg, tam zwykle dawano
im kolac ę. Byli to górale od Zakopanego, Szczawnicy. Mówili, że u nich bieda, że nie
ma chleba, ednak nigdy nie zatrzymywali się w nizinach stale, ale do gór wracali. By-
li licho oǳiani: w guni¹²⁴, spodniach opiętych, kapeluszu filcowym, chodakach, mieli
drut i torbę przewieszone przez ramię, a gǳie przechoǳili, rozlegał się ich głos: „Garnki
drutować!”

*

Rzemiosłami dawnie za mowali się ci, co gruntu swo ego nie mieli albo mieli mało.
Rzemieślnik wsiowy, ak zarobił na ǳień  gra carów do reńskiego, to uważał to za
dobry zarobek. Rzemieślnik ednak był zwycza nie obrotnie szy niż rolnik, bo miał ciągle
styczności z różnymi ludźmi. Miał też z tego powodu większe znaczenie we wsi, zwłaszcza
gdy dobrze zarabiał, ak np. nie eden kowal.

Był zwycza , że ak się oddawało rzemieślnikowi robotę, to nasamprzód trza go było Pĳaństwo
wódką poczęstować i on temu na pierw zrobił, kto się na te grzeczności lepie rozumiał
i lepie go uraczył. Toteż który rzemieślnik był lepszy, to zwycza nie większy był pĳak, bo
więce do niego nieśli roboty i więce go poili.

W ogóle rzemiosło i przemysł wsiowy popańszczyźniany nie stał wysoko, ale wszystkie
wyroby były swo e, w kra u wytwarzane. Ogromna więc szkoda, że w późnie szych czasach
przemysł ten, zwłaszcza tkactwo, upadał i zupełnie był zarzucony, a należało go tylko
ulepszyć i dale rozwinąć. ǲiś wiele rzeczy sprowaǳa się z zagranicy, tam odpływa ą
nasze pieniąǳe, a nasi szuka ą zarobku po świecie.

Na ogół więce rozwinięte były rzemiosła po miasteczkach, gǳie prócz wymienionych Żyd, Praca
rzemieślników, spotykanych na wsi, byli eszcze stolarze, ślusarze, murarze, blacharze,
powroźnicy, piekarze, rzeźnicy, ale wszyscy oni zaspoka ali potrzeby na więce albo nawet

¹²⁴gunia — wierzchnie okrycie męskie noszone przez górali z Podhala. [przypis edytorski]
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wyłącznie ludności miasteczkowe , albo też dworów i plebanii i nie znali także lepszych
robót. Rzemiosłami tymi za mowali się katolicy i Żyǳi, a rzeźnictwem i piekarstwem
wyłącznie Żyǳi.

Prócz tego w Tarnobrzegu było dwu yz erów, zwanych wtedy cyrulikami, którzy
stawiali bańki, pĳawki, puszczali krew z żył, rwali zęby, a mnie za mowali się strzyżeniem
i goleniem, bo tak mieszczanie, ak chłopi czynności te załatwiali sobie sami przy pomocy
nożyczek i brzytwy. Cyrulikami tymi byli Żyǳi; w roku  powstał w Tarnobrzegu
pierwszy zakład yz erski katolicki.
 

Handel na wsi. Jarmarczenie. Handel miastowy. Początki handlu chłopskiego. Obrót pienięż-
ny. Lichwa. Upadek gospodarstw chłopskich. Upadek mieszczan. Upadek dworów. Żyǳi.

Handel tak na wsi, ak w mieście był prawie wyłącznie w rękach Żydów. Po karczmach Żyd, Chłop, Handel
wsiowych sieǳieli tylko Żyǳi i prócz wódki mieli na przekąskę obwarzanki i bułki, które
sami piekli, nadto gomółki z sera i śleǳie. Przy tym sprzedawali ubocznie sól, tytoń do
fa ek, zapałki, igły, tasiemki, kra ki do opasywania się, ale towaru tego mieli zawsze barǳo
niewiele, zazwycza mieścił się wszystek w małe paczce, schowane za szynkwasem.

Wsiowi luǳie ednak kupowali towar taki na częście od Żydów i Żydówek, do-
mokrążców, obnoszących w opałce igły, tasiemki, kra ki, zapałki, trochę pieczywa, przy
czym też nigdy nie brakło wódki. Każdą wieś obchoǳiło stale kilku takich handlarzy czy
handlarek, dochoǳących z miasta, więc prawie co ǳień do każdego domu które z nich
zaszło. Znali barǳo dobrze swo e wsie i luǳi, byli też w każdym domu witani zawsze ak
dobrzy zna omi.

Za towar tak w karczmie ak domokrążcom rzadko kiedy płacili pienięǳmi, na czę-
ście dawały gospodynie a ka, kasze, kości i szczecinę ze świń, trochę akiegoś zboża lub
coś z drobiu, był to więc handel wymienny barǳo dla Żydów popłatny. Toteż domokrąż-
cy, choć byli nęǳnie oǳiani, obdarci i narzekali na biedę, mieli, ak się nieraz pokazywa-
ło, ładną gotówkę. Na więce zarabiali zawsze od tych, co wódkę lubili. Jeżeli gospodarz
i gospodyni nie pili obo e, tylko edno z nich, np. gospodyni, to dostawała wódkę skrycie
przed gospodarzem i w skrytości też płaciła różnymi produktami domowymi.

*

Gdy trza było kupić akiś sprzęt do domu, np. opałkę, cebrzyczek, konewkę albo
garnki, miski, buty, to uż po te sprawunki echali z przyzwycza enia na armark. Mówili,
że tam można to o parę gra carów tanie kupić niż na mie scu. Jadąc na armark, brali
z sobą parę ćwierci zboża: żyta, ęczmienia, pszenicy, owsa, kaszy, bo znów był rachunek,
że tam można to lepie spieniężyć. Ale były wypadki, że tam sprzedało się tanie albo
zboże do domu nazad przywiozło, bo zależało od tego, ak dużo takiego produktu na targ
dostawiono.

Od nas eźǳili na częście do Ma danu, o trzy mile stąd, gǳie co ponieǳiałek od- Handel
bywały się wielkie targi, zwane armarkami.

Był tam także wielki targ na konie, bydło, karmiki, sprzedawali też gotowe połcie
słoniny, sadło, słoninę chudą przywęǳoną, kiełbasą, a to wszystko na oko, bez wagi,
sprzedażą zaś tą trudnili się mieszczanie i okoliczni chłopi. Słowem, wszystko, co teraz
est w sklepach, wtedy kupowało się na armarku w Ma danie.

Kto z ǲikowa wybierał się na Ma dan, musiał uż w nieǳielę wieczór ładować wóz,
ażeby zaraz po północy wy echać i przed południem na mie sce przybyć. Droga do Ma -
danu była w tych czasach barǳo zła, były piachy i błota, doły i kałuże, musiało się echać
noga za nogą, nie tak ak obecnie, co est bity gościniec. ǲisia żaden gospodarz takie
złe drogi nie chciałby odbywać, chyba za dużym wynagroǳeniem.

Na każdy taki armark musiała echać z gospodarzem gospodyni, bo chociażby on sam
mógł wszystko sprawić i załatwić, to ednak był uż taki obycza i gospodyni barǳo by się
gniewała i mężowi wymawiała, że ą ma za ǳiewkę, że e nie szanu e, z sobą nie bierze
i nawet sąsieǳi mieliby mu to za złe.
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Jarmark, czyli załatwienie sprawunków, przedłużało się do późnego wieczora, toteż do
domu wracali na częście uż po drugim północku.

Był przy tym zwycza , iż po droǳe z armarku wstępował każdy do karczmy, przy-
na mnie do edne , ażeby popaść konie i na tak zwaną „rozgrzewkę”, czyli napitek i prze-
kąskę, którą uż gospodyni na częście z domu brała. Na tym spoczynku w karczmie
zeszło nie ednemu parę goǳin, zależnie od tego ak dużo z echało się naraz zna omych,
sąsiadów, kumów. Więc nieraz przepĳali tu więce , niż zyskali przez lepsze kupno czy
sprzedaż w Ma danie, a czasem nawet więce , niż wszystkie sprawunki były warte. Ale
tego wszystkiego nie liczyli, ani tego, co się sami naponiewierali i koni namęczyli.

A trzeba dodać, że takich dalszych armarków każdy gospodarz musiał odbyć przy-
na mnie dwa do roku, a to na więce na wiosnę i w esieni, oprócz pobliskich.

Był też zwycza , że ǳieciom z armarku przywozili obwarzanki i bułki, ażeby miały
z armarku pamiątkę. Toteż ǳieci późno w noc nie szły wtedy spać i wyglądały, aż o cowie
z armarku powrócą.

*

W mieście trudnili się handlem prawie wyłącznie Żyǳi. Był on zresztą barǳo nęǳny, Handel
skoro koło roku  nie było w Tarnobrzegu nawet ǳiesięciu lichutkich sklepików,
mieszczących się w domach drewnianych.

W paru sklepikach — prócz tego, co można było kupić u domokrążców wsiowych
— były płótna kolorowe, chusteczki, wstążki, płótna domowe, czapki, fa ki, w których
się wtedy chłopi barǳo kochali, grzebienie, cyganki, świeczki ło owe. Wszystko to prócz
płótna białego, nabywanego od chłopów, sprowaǳane było wozami z Tarnowa, dokąd
pewnie przychoǳiło z przemysłowych kra ów austriackich. U paru innych Żydów by-
ło zboże, które sprzedawali na więce w dni targowe, wystawia ąc w workach na rynek.
Wreszcie na parę lat przed rokiem  nastał pierwszy sklep z żelazem, gǳie było że-
lazo w kawałkach dla kowali, nadto rynki, żeleźniaki, kociołki, wewnątrz niewybielane.
Zapasy towarowe we wszystkich tych sklepach były barǳo skromne, wartość ich nie
dochoǳiła pewnie do  złr.

Na więce było karczem, czyli „szynków” z wódką, z których główny mieścił się u Jo-
ska w ratuszu¹²⁵, prócz tego był drugi na przeciwnym końcu ratusza i kilka innych, roz-
rzuconych po mieście, a więce znacznie było nadto pokątnych, w których chłopi upĳali
się również dobrze, ak w pierwszych.

Pieczywo sprzedawali Żyǳi na podcieniach, które były naokoło rynku, a stanowił
e wypust mnie więce dwa metry przed każdym domem. Na rynku sprzedawali garnki,
miski, łyżki drewniane, ak również cebrzyki, konewki, niecki, sita, przetaki¹²⁶, rzeszota¹²⁷,
czyli „ra taki”, sprowaǳane spod Ma danu Kolbuszowskiego.

Sklep chrześcĳański był tylko eden, mianowicie Narcyza Giżyńskiego, zastępu ący
też ǳisie sze kasyno¹²⁸ urzędnicze. Prócz trunków i przekąsek był tam towar korzenny,
kupowany przez nielicznych wówczas urzędników; dla chłopów nic w tym sklepie nie
było, więc też nigdy do niego nie zachoǳili.

Mieszczanie-katolicy żyli głównie z rolnictwa i rzemiosła. Kilku trudniło się handlem
świń, które bili sami i sprzedawali w rynku na stolikach, zwłaszcza w dni targowe i święta:
słoninę, sadło i kiełbasę. Wywozu świń z okolicy, tak ǳiś rozwiniętego, nie było eszcze
ani śladu i zaczął się dopiero około roku , a nim powstała kole do Tarnobrzega, gnali
kupcy świnie stadami aż do Dębicy.

Mieszczanie baranowscy, mieleccy, kolbuszowscy trudnili się też kramarstwem. Jeź-
ǳili po odpustach z ednego mie sca na drugie. Do Tarnobrzega z eżdżało na odpusty

¹²⁵„szynków” z wódką, z których główny mieścił się u Joska w ratuszu — w dawnym ratuszu prócz dwóch
szynkowni zna dowały się w środku sta nie za ezdne. Po pożarze w r.  został odbudowany w dawnych
rozmiarach, tak ak się przedstawiał do r. : w mie sce sta en za ezdnych zostały urząǳone sklepy, a na
mie scu drugie szynkowni umieszczono urząd podatkowy. [przypis autorski]

¹²⁶przetak — roǳa sita sito o średnie wielkości otworach, używanego zwykle do oczyszczania ziarna zbóż.
[przypis edytorski]

¹²⁷rzeszoto — roǳa sita o dużych otworach, używane godo przesiewania większych ziaren, np. grochu.
[przypis edytorski]

¹²⁸kasyno — tu: lokal zebrań towarzyskich, roǳa klubu. [przypis edytorski]
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– kramarzy, do Leża ska znacznie więce . Który wcześnie przybył i w zarząǳie mia-
sta więce zapłacił, mógł w lepszym mie scu swó kram rozłożyć. Sprzedawali: medaliki,
szkaplerze, różańce, koronki, pasy ki¹²⁹, obrazki, książeczki do nabożeństwa, kalendarze,
nadto pierścionki, różne piszczałki, organki, zabawki dla ǳieci itp. Na to wszystko był
wtedy odbyt¹³⁰ i kramarze mieli dobre zarobki.

*

Chłopi handlem zupełnie się nie za mowali, uważali go za za ęcie żydowskie, na któ- Chłop, Handel, Żyd
rym — ak mówili — tylko Żyd wy ść może. Handlu się wstyǳili i wyśmialiby chło-
pa, który by chciał handlować. Przywozili tylko i przynosili na targ do miasta: zboże,
ziemniaki, kaszę, arzyny, drób, a a, nabiał, wyroby przemysłu domowego i wszystko
sprzedawali przeważnie Żydom, którzy tym dale handlowali i zyski z tego ciągnęli. Czę-
sto chłopi kupowali drogo od Żydów na wiosnę zboże, które w esieni za psie pieniąǳe
Żydom sprzedali. Zresztą nie było dawnie szkół i chłop do handlu nie był zdatny, po
prostu nie umiał liczyć.

Jak trudno było wtedy odważyć się na handel, mogę powieǳieć z własne praktyki.
Nie było wówczas w zwycza u, żeby przed esienią kopać motyką nowe ziemniaki, bo

uważali za grzech niszczyć to, co eszcze rośnie i przyrasta; można było tylko ziemniaki
podbierać ręką na własną potrzebę. Nikt też nowymi ziemniakami nie handlował. Tylko Niemiec
koloniści niemieccy z Padwi przywozili do Tarnobrzega tzw. wczesne murzyny i sprzeda-
wali e na garnce, garniec po  centów, co wtedy uchoǳiło za cenę wygórowaną.

Wiǳąc ak Niemcy dobrze na tym zarabia ą, zasaǳiłem pół morgi wczesnych ziem-
niaków i miałem e wywozić na miasto, ak to oni robili. Ale gdy ziemniaki urosły,
sprzedałem e Żydowi w polu za  złr, z czego otrzymałem  złr ako zadatek. A kupno
to prawie w Żyda wmówiłem, bo Żyǳi wtedy nie zakupywali eszcze ziemniaków w polu
i nie znali się na tym handlu ( ak ǳiś np. nie kupu ą ogórków w ogroǳie, tylko zerwane
na kopy), kupowali tylko ziemniaki na swo ą potrzebę, na garnce i ćwierci.

Tego samego dnia ednak przyszedł Żyd do mnie prawie z płaczem, że się oszukał, że
w mieście śmie ą się i naigrawa ą z niego, że kupił kota w worku (niewykopane ziemniaki),
i molestował o zwrot zadatku. Z tym mnie kilkakrotnie nachoǳił, tak że mi cierpliwości
brakło i zadatek mu wróciłem.

Przy rzałem się lepie , ak Niemcy sprzeda ą, na ąłem dwie kobiety do podbierania Handel
ziemniaków i z rana, zanim fury z Padwi przy echały, wywiozłem na miasto parę ćwierci.
Ledwie stanąłem, zwarły się do mnie Żydówki, właziły na koła, na wóz, edna przez drugą
dawały pieniąǳe, żeby im sprzedać ziemniaków. Daremnie wołałem, żeby się nie cisnęły,
że każda kupi, bo mam więce w domu. W mig wszystko sprzedałem, a gdy wróciłem
do domu, miałem znowu na podwórku sporo Żydówek, chcących kupić ziemniaków.
Gdy powieǳiałem, że ziemniaki eszcze w polu, że po nie po adę, wszystkie chciały iść
za mną, alem e nawrócił, zapowiada ąc, że nie ruszę z podwórza, eżeli nie pozostaną na
mie scu, bo nie chciałem, żeby taka rzesza odprowaǳała mnie w pole. Co było ukopane,
przywiozłem i sprzedałem na oborze.

Potem sprzedawałem uż tylko w domu z rana i w kilku dniach zebrałem całą mi-
seczkę samymi szóstkami, razem  złr, a ziemniaki nie były eszcze wykopane, tylko
podebrane. Następnie co rok saǳiłem coraz więce wczesnych ziemniaków i targowałem
za nie parę stówek. Nowych nie podbierałem uż rękami, ale kopałem od razu motyką,
a na ziemniaczysku siałem zaraz mieszankę dla krów. W ten sposób za ziemniaki miałem
zawsze na opęǳenie wydatków na żniwa, a z mieszanki dobrą paszę na esień.

Po te ziemniaki przychoǳiły do mnie nie tylko Żydówki, ale sługi od urzędników
tarnobrzeskich, mięǳy innymi służąca komisarza starostwa. Zauważyłem, że ednego dnia
służące te nie było, dopiero na drugi ǳień przyszła i opowieǳiała, że pani wiǳiały się
ziemniaki za drogie i nie kazała kupować, ale pan gniewał się, że ziemniaków na obiad
nie było, mówiąc: „Ja wtenczas nie chcę ziemniaków, kiedy sobie i ǳiad pod e”, i potem
służąca stale uż u mnie ziemniaki kupowała.

¹²⁹pasyjka — krzyżyk z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa. [przypis edytorski]
¹³⁰odbyt (daw.) — zbyt, popyt, pokupność, popularność wśród nabywców. [przypis edytorski]
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Zrazu naturalnie z tego handlu luǳie się śmiali, wnet ednak i inni zaczęli saǳić
wczesne ziemniaki na sprzedaż, ale sprzedawali e w polu Żydom. Bo Żyǳi zaraz i w tym
handlu zasmakowali i ǳiś ży e z niego kilka roǳin żydowskich w Tarnobrzegu. Obecnie
ednak wielu chłopów z różnych wsi sprzeda e na mieście warzywa i owoce. Śmiechy
i drwiny z tego ustały.

Dopiero po powstaniu Towarzystwa Kółek Rolniczych w roku  zaczęły się mno- Handel
żyć po wsiach sklepiki Kółek Rolniczych i prywatne sklepiki chrześcĳańskie. Obecnie
w każde wsi est uż taki sklepik, a w większych wsiach bywa ich nawet parę, wobec któ-
rych żydowskie nie mogą się często utrzymać i znika ą ze wsi. Również po miasteczkach
powstały porządne sklepy chrześcĳańskie.

*

Obrót pieniężny na wsi był długo eszcze za mo e pamięci barǳo mały, srebro i złoto Pieniąǳ
trafiało się rzadko, a o ile kto dostał do rąk srebrnego cwancygiera, a zwłaszcza złotego
dukata, to chował go w domu i na na większą potrzebę nie wydawał. Pieniąǳe takie
chowali w skrzyniach, pod beczkami, za krokwią, albo poza domem, zakopane w garnkach
lub w innych ta emnych schowkach, gǳie się nieraz spaliły, gdy pożar wybuchł nagle.

Na więce było pienięǳy papierowych, a około roku  były eszcze w obiegu kwity
dworskie, opiewa ące na różne kwoty, od kilku do kilkuǳiesięciu gra carów, podobne
do ǳisie szych biletów kole owych, różnego koloru, stosownie do wartości, aka była na
nich wyszczególniona. Znaczyły one tyle, co państwowe pieniąǳe, każdy e brał chętnie
w takie wartości, na aką były wystawione, i to nie tylko w obrębie obszaru dworskiego,
który e wydał, ale w całe okolicy, gǳie dwór był znany.

W ǲikowie było na więce kwitów mie scowego dworu, były ednak i z sąsiednich:
z Mokrzyszowa, Machowa, Chmielowa i innych. Podniszczone kwitki, których druǳy
obawiali się uż przy mować, niesiono na częście do propinac i¹³¹ i płacono nimi za wódkę,
propinator bowiem, ma ąc z kancelarią dworską częstszą styczność, mógł e tam na łatwie
wymienić na nowe.

*

Co do kredytu za pańszczyzny — ak słyszałem od ǳiadków i innych — barǳo mało
kto u kogo pożyczał, a eżeli uż kogoś przycisnęła potrzeba, że musiał pożyczyć na podatek
lub aki inwentarz, to mógł na częście coś wskórać kum¹³² u kuma albo sąsiad u sąsiada
i to bez żadnego procentu, do Żydów nie zwracali się eszcze chłopi o pożyczki, bo nawet
żaden Żyd nie pożyczyłby wówczas chłopu.

Ale ak a zapamiętałem, to pożyczkami trudnili się edynie Żyǳi na podpisy u re en-
ta¹³³, czyli skrypta re entalne, i na weksle¹³⁴. Nie było eszcze kas żydowskich opartych
na statutach, zatwierǳonych przez właǳę, tylko każdy pożyczał prywatnie. Brali wielkie
procenta, bo  procent i więce , ak się kto zgoǳił płacić akiś procent, wolno było brać.
Więc procent płaciło się według umowy, a eżeli w terminie dług nie był spłacony, to
osobno za grzeczność, za poczekanie wybierali Żyǳi od dłużników a ka, kury, cielęta,
ziarno itp.

Jeżeli zaś kto na takie grzeczności nie chciał się znać lub nie miał na to i upadał
ma ątkowo, to przystępowali do egzekuc i, za mnie sze długi za mu ąc ruchomości, za
większe zaś opisu ąc całą realność¹³⁵, po czym następowała licytac a. Do licytac i stawali
tylko Żyǳi, chłopi się na tym początkowo nie rozumieli i licytac i unikali. Żyǳi zaś, gdy

¹³¹propinacja — prawo sprzedaży napo ów alkoholowych; tu: karczma. [przypis edytorski]
¹³²kum (daw.) — o ciec chrzestny w stosunku do matki chrzestne i roǳiców ǳiecka albo o ciec ǳiecka

w stosunku do roǳiców chrzestnych; pot.: dobry zna omy, sąsiad. [przypis edytorski]
¹³³rejent (daw.) — notariusz, urzędnik sporząǳa ący akty prawne na żądanie zainteresowanych. [przypis edy-

torski]
¹³⁴weksel — dokument stanowiący pisemne zobowiązanie wystawcy do zapłacenia określone osobie (lub

okazicielowi) określone sumy w oznaczonym terminie; używany m.in. ako zabezpieczenie zobowiązań pie-
niężnych, zamiast natychmiastowe zapłaty za towar lub usługę. [przypis edytorski]

¹³⁵realność (przest.) — posiadłość, nieruchomość. [przypis edytorski]
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zmiarkowali¹³⁶, że na tym barǳo dobry interes, badali naprzód w sąǳie, gǳie bęǳie
licytac a, echali na mie sce i licytowali w porozumieniu z sobą.

Brali też od dłużników za bezcen grunta, domy i co się dało wyciągnąć, strasząc, że ak
dobrowolnie nie pogoǳą, to wszystko na licytac i będą mieli sprzedane. W Tarnobrzegu
zasłynęli z takie lichwy Żyǳi: Szpirn, Sza nok, Tafel, Dawid i inni mnie si spólnicy i na-
ganiacze tych wielkich lichwiarzy. Ostatni z nich, Dawid, oǳnacza ący się silną budową
ciała, chełpił się przy tym zawsze, że się nikogo nie boi, bo ma szerokie plecy.

*
Przez taką lichwę zru nowali Żyǳi prawie połowę gospodarzy, bo w każde gminie Upadek, Chłop, Pĳaństwo,

Żydznalazło się dużo lekkomyślnych, którzy brali pożyczki i nic za to nie nabywali, ale po
większe części na pĳatykę obracali. I tacy nawet pręǳe mogli dostać pożyczkę niż po-
rządnie si, bo goǳili się łatwo płacić taki procent, aki Żyǳi chcieli. Oni zaś wieǳieli
mięǳy sobą, ile kto był gǳie winien, aką wartość przedstawia ego ma ątek i pożyczali
dotąd, dopóki ma ątek wystarczał na pokrycie kapitału, procentu i kosztów egzekuc i.

W samym ǲikowie wyǳieǳiczyli prawie ze wszystkim trzech gospodarzy osiemna-
stomorgowych, a mianowicie: Józefa Słomkę, Wo ciecha Łuczaka i Michała Sadrakułę,
zamieszkałych w przysiółku Podłęże; czterech gospodarzy sześciomorgowych, a to: Józe-
fa Gronka, Pawła Krzyżka, Józefa Wó cikowskiego i Michała Grycha; z większe zaś lub
mnie sze części ma ątku wyǳieǳiczyli: Michała Ozycha, Jana Wiącka, Józefa Zmarz-
łego, Stanisława Antończyka, Michała Grębowca i wielu innych.

Jakim sposobem podówczas Żyǳi brali chłopów do łapki, nawet za drobne długi,
niech posłuży za przykład to, ak robili z Michałem Grębowcem, moim sąsiadem. Miał
on sześć morgów dobrego gruntu i porządne zabudowania gospodarskie. Był chłop ro-
botny, nie pĳak, bo eżeli wypił czasem kieliszek wódki, to przy robocie lub akie ś okaz i;
długu zaciągać nie miał potrzeby, bo zadowalał się na zupełnie tym, co z gruntu zebrał,
więc nikomu nie był winien ani grosza. Jedną miał tylko wadę, że z żoną był czasem Mąż, Żona, Kłótnia
w niezgoǳie i nieraz się dobrze pobił, ale to przechoǳiło ak burza i znowu sobie sprzy-
ali. W kłótni żona zawsze mu wypominała, chcąc mu dokuczyć, że cały ma ątek e , bo
ona wprowaǳiła na gospodarstwo inwentarz ako wiano.

Z te niezgody małżeńskie skorzystali Żyǳi. Ściągali Grębowca do siebie, częstowali
wódką, mówiąc przy tym: „Ny, Michale, co wam żona mówi, że ma ątek nie wasz, my
się was nie boimy, choć tak żona gada, ak wam pienięǳy trzeba, to wam pożyczymy,
niech się żona przekona, że wasz est ma ątek, a lepie was bęǳie szanować”. Tak wmówili
w chłopa, że pożyczał po  do  złr, a za każdym razem prowaǳili go do notariusza, czyli
re enta, zawierali tam akt dłużny, biorąc zawsze za świadków polic antów z Tarnobrze-
ga, znanych wówczas pĳaków. W ciągu paru miesięcy zmieniali ciągle u re enta skrypta
dłużne, dopisywali nowe pożyczki i wysokie procenta, w końcu zrobili z Grębowcem akt
na pożyczkę wynoszącą  złr. I miał płacić na rok  złr od sta¹³⁷.

Wtenczas dopiero wyprowaǳili sądową komis ę na opisanie realności Grębowca i za-
bezpieczenie na nie wspomniane kwoty. Żona narobiła gwałtu, gǳie, kiedy i na co tyle
pożyczał, on też, zmiarkowawszy, że mu grozi ruina ma ątkowa, zaczął płakać, za włosy
się targać, krzycząc: „Olaboga, co ony ze mną zrobiły!” Po ode ściu komis i zacząłem go
wypytywać, ak tyle długu narobił, pokazało się, że na te  złr wybrał gotówką oko-
ło  złr., i to u tych samych Żydów przepił, do tego nie umiał zupełnie rachować, nie
wieǳiał, co znaczy  złr.

Poszedłem z nim i z żoną do re enta, rozpowieǳiałem tam, ile Grębowiec wybrał ty-
tułem pożyczki, że za grosz z tych pienięǳy nic nie kupił, na to re ent powiada, że swego
czasu zwracał mu uwagę i kazał żonę zawołać, ale Grębowiec wtedy odrzekł: „Diabli żonie
do tego, to est mó grunt po moim o cu”, bo tak go Żyǳi nauczyli gadać. Mówił dale
re ent, że teraz wszystko przepadło, bo aktu notarialnego nikt nie może obalić, doraǳił
tylko, żeby Grębowiec sprzedał zaraz część gruntu i zaraz dług zaspokoił, bo inacze naro-
sną koszta i procenta i nie zostanie ani przy zagonie: Żyǳi wszystko sprzedaǳą i z domu

¹³⁶miarkować (daw.) — dostrzegać, orientować się, rozumieć. [przypis edytorski]
¹³⁷od sta (daw.) — od stu (sta: daw. D. słowa „sto”, odmienianego ak rzeczownik); ǳiś: procent. [przypis

edytorski]

   Pamiętniki włościanina 



go wygonią. Grębowiec usłuchał i to była na lepsza rada, sprzedał zaraz dwie morgi na -
lepszego gruntu, nada ącego się pod ogrody, i zapłacił cały dług, bo Żyǳi nie chcieli nic
opuścić, i w ten sposób uratował resztę gospodarstwa.

To wywłaszczenie chłopów z ma ątków trwało tak długo, aż wyszła ustawa przeciw
lichwie, zabrania ąca brania wielkich procentów¹³⁸. Wtedy sąd zaczął prześladować i karać
lichwiarzy i nastała akby pomsta Boża nad nimi, bo zaczęli upadać, a niektórzy nawet
w bieǳie wymarli, inni też niekoniecznie w dostatku dożyli, a pozostałe po nich roǳiny
są ǳisia zupełnie biedne. Przyszła też kreska na wspomnianego Dawida, który się cheł-
pił szerokimi plecami. Przyłapany został na oszustwie, mianowicie, że dopisał na wekslu
akie ś kobiecie z Żupawy dużo większą sumę, niż należało. Sąd w Tarnobrzegu wyto-
czył mu śleǳtwo i przymknął w areszcie razem ze wspólnikami, co w mieście wywołało
wielki harmider, bo prawie oni pierwsi dostali się do aresztu. Dopiero od tego czasu
Żyǳi-lichwiarze zmiękli i bali się, a sąd coraz lepie brał się do nich i poskramiał ich.

*

Jednakże w owym czasie nie tylko chłopi tracili ma ątki, i wiele roǳin włościańskich
poszło w ruinę i ślad po nich zaginął, ale tak samo, a nawet gorze ǳiało się z mieszczań-
stwem i szlachtą.

Jak zapamiętałem, to eszcze koło roku  w Tarnobrzegu wielka część miasta za-
siedlona była przez mieszczan-katolików, którzy sieǳieli tu widocznie z ǳiada praǳiada
i byli dość zamożni. Trudnili się różnymi rzemiosłami, a na więce szewstwem, stolar-
stwem, krawiectwem i masarstwem, prócz tego zaś i gospodarstwem rolnym, bo mało
było takich, żeby nie mieli gruntu własnego od  do  mórg. Chowali wieprze, krowy,
a niektórzy mieli i woły, których używali do roboty. Mieli też swo e własne domy i to
przy głównym rynku, a żydowskie były na tyłach miasta.

A obecnie zabrali, obsiedli to wszystko Żyǳi i miasto zżyǳiało zupełnie, tak że zale- Antysemityzm
dwie cząstka dawnych mieszczan się zachowała i to na krańcach miasta, a w rynku żaden
z tych dawnie szych mieszczan nie ma realności.

ǲiś śladu nie ma po dawnych na pierwszych obywatelach tarnobrzeskich, po Zder-
skim, Ja kiewiczu, Rutynie, po Łubowiczu, Pomykalskim, Dutkiewiczu, po Gwizdal-
skim, Lachiewiczu, ma ących dawnie domy przeważnie w rynku, i innych pomnie szych,
których nie wyliczam. Wprawǳie niektóre z wymienionych nazwisk eszcze się w Tar-
nobrzegu zna du ą, ale nie wywoǳą się w proste linii od wyliczonych wyże obywateli.

Dopiero w ostatnich czasach mieszczaństwo tarnobrzeskie zaczyna się na nowo dźwi-
gać, a to głównie ǳięki napływowi do miasta luǳi nowych i rzutkich, a widać także, że
i potomkowie dawnie szych mieszczan w młodszym pokoleniu zaczyna ą lepie garnąć
się do życia, podnoszą się, pozbywa ą dawnych wad, szczególnie pĳaństwa, i nabywa ą
realności, i w ten sposób znaczenie mieszczaństwa znowu się powoli podnosi. W ostat-
nich dwuǳiestu latach przeszło nawet na powrót w ręce chrześcĳańskie kilka domów
w rynku.

*

Również długa est litania obszarów dworskich, które potracili dawni panowie; za
mo e bowiem pamięci przeszły w żydowskie ręce następu ące dwory w powiecie tarno-
brzeskim: Chwałowice, Orzechów, Witkowice, Skowierzyn, Wrzawy z przyległościami,
Żabno, Pniów, Dąbrówka, Antoniów, Motycze Poduchowne, Gorzyce, Zalesie Gorzyc-
kie, Zarzekowice, Koćmierzów, Ka mów, Machów, Nagna ów. I nawet słuch wśród ludu
zaginął zupełnie po możnych niegdyś panach, właścicielach tych dworów: po baronach
Horochach, po Tro ackim, Bilskim, Wiktorze, Cetnarskim, Zaklice i innych. Dwory
od nich wykupili Żyǳi i albo dotąd na tych ma ątkach sieǳą, albo rozparcelowali e
z wielkim zyskiem mięǳy chłopów.

¹³⁸ustawa przeciw lichwie, zabraniająca brania wielkich procentów — w Austrii obowiązywała przeciw lichwie
ustawa z dnia  lipca  i z  ma a  r. (dla Galic i). [przypis autorski]
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Nic to nie pomogło, że właściciele dworów posiadali rozległe obszary ziemi na lep-
sze gleby i ładne lasy, że mieli spłatę za pańszczyznę, a późnie za propinac ę, że płaci-
li względnie szy podatek gruntowy, że byli wolni od podatków gminnych, że posiadali
znaczne przywile e polityczne i pierwszeństwo wszęǳie!

Szczególnie głośnym było zmarnotrawienie rozległych dóbr baranowskich przez hr. Upadek
Krasicką, która tak nie umiała goǳić dochodów z rozchodami, że wkrótce długi przenio-
sły¹³⁹ wartość e ogromnego ma ątku i wierzyciele, którzy uż nie mogli odebrać swych
należności, spowodowali — ak wieść niosła — e przyaresztowanie. Kręcili się koło nie
ustawicznie Żyǳi i wy eżdżali za nią nawet za granicę, narzuca ąc się z gotowymi pie-
nięǳmi na różne wybryki, które następnie z dużym procentem ściągali i dobrze się stąd
bogacili. Wybrali od nie za bezcen lasy na morgi do wycięcia drzewa; eźǳiłem do tych
lasów, to wiǳiałem, ak co kilkaǳiesiąt morgów stał kupiec Żyd z młotem do odbĳania
drzewa i wołał: „Hop, hop, edźcie do mo e morgi!” Co mogła, wyprzedawała, tak że
z pałacu baranowskiego nawet posaǳki marmurowe Żyǳi zabrali. Szczęściem, że dobra
po nie wraz z starożytnym zamkiem baranowskim kupił na licytac i Polak Dolański.

Niemnie głośną była późnie sprzedaż dóbr wrzawskich, a krakowska gazeta „Dia-
beł”, wyśmiewa ąca i karcąca błędy luǳkie, zwraca ąc się wtedy przeciw sprzedawczyko-
wi hr. Horochowi pisała mięǳy innymi: „Narobiłeś dużo wrzawy, zaprzeda ąc Żydom
Wrzawy”. Były to bowiem dobra ma ące na lepszą glebę, wyborne łąki i sporo bogatego
sosnowego lasu, a nadto w skład dóbr tych wchoǳiły bu ne kępy, t . wikliny nadrzeczne
po prawym brzegu Wisły i obu brzegach Sanu; więc gdy się wieść rozeszła, że Wrzawy
Żydom sprzedane, nie eden nie mógł sobie tego w głowie wytłumaczyć, ak można było
takie dobra utracić.

Bliże znany mi est przebieg sprzedaży Kotowe Woli przez Franciszka Popiela.
Był on rządcą u starego Dolańskiego w Sokolnikach, następnie kupił na własność

Kotową Wolę. Znany był w powiecie ako wzorowy gospodarz.
Poznałem go w czasie klasowania gruntów w Kotowe Woli i sąsiednich wsiach, gdy

komis a klasyfikacy na przez kilka dni korzystała z gościny w ego dworze. Był barǳo
gościnny, prowaǳił na chętnie rozmowę o gospodarstwie. Rozwĳał u siebie wszystkie
gałęzie gospodarstwa: uprawę roli, hodowlę bydła, ogrodnictwo, pszczelnictwo.

Ale gospodarowanie uż mu ciążyło, chciał więc sprzedać ma ątek i przenieść się do
Krakowa na spoczynek. Ogłosił więc sprzedaż, ale zaznaczał, że sprzeda tylko katolikowi,
nie Żydowi. Do kupna zgłaszali się chłopi, ale nie byli w stanie przystąpić do kupna całego
ma ątku, na który składały się pola orne, łąki. las, budynki, inwentarz, wszystko razem
wartości   złr.

Chciał to ednak nabyć Le zor Wahl, na bogatszy wówczas kupiec w Tarnobrzegu,
a ponieważ Popiel z Żydami traktować nie chciał, Le zor zwrócił się do mnie i prosił,
żebym zgoǳił i zadatkował te dobra i emu e następnie odstąpił. Na zadatek wręczył mi
  złr. i obiecywał dobre wynagroǳenie, a robił to wszystko w cztery oczy ze mną,
tak żeby nawet żona mo a o tym nic nie wieǳiała, ażeby sekret nie wydał się.

Ale gdy zastanowiłem się nad tym, wiǳiałem, że byłoby to kupno podstępne, którym
splamiłbym swó honor. Oświadczyłem więc Le zorowi, że się te sprawy nie pode mu ę
i oddałem owe   złr. Późnie zawsze mi to wymawiał, że przeze mnie nie doszedł do
kupna Kotowe Woli.

W akiś czas potem rozeszła się wiadomość, że Popiel Kotową Wolę sprzedał, więc gdy
wracałem razem z komisarzem Swobodą z komis i reklamacy ne gruntów z Rozwadowa,
wstąpiliśmy do niego na pożegnanie.

Popiel opowiadał wtedy, że dobra swo e sprzedał i uwolnił się od ciężaru gospodaro-
wania, tylko edno — ak mówił — gryzie go i gryźć bęǳie ak mól do grobowe deski:
że dobra sprzedał Żydowi.

Starał się usprawiedliwić, co go skłoniło do tego kroku. Mówił, że acyś złoǳie e
wdarli mu się w nocy do ogrodu i zniszczyli pasiekę, którą barǳo lubił, wyłupali plastry,
a pszczoły rozłaziły się po całym ogroǳie. Wpadł wtedy w złość, a że z natury był prędki,
edną bryczkę posłał po re enta do Rozwadowa, a drugą po Rachmiela Kanarka, który
także chciał kupić Kotową Wolę.

¹³⁹przenieść (daw.) — przewyższać. [przypis edytorski]
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Gdy to opowiadał, wy awiłem mu, ak mnie Le zor namawiał na to kupno i uż mia-
łem w rękach   złr na zadatek, na to on zerwał się od stołu, chwycił mnie za ramiona
i zawołał: „Przy acielu, czemuś tego nie zrobił, byłbyś mnie wybawił od tego, co mnie
gryzie i gryźć bęǳie, byłbym przyna mnie uczynił zadość postanowieniu, że dobra sprze-
dam katolikowi”. Rozpłakał się przy tym ak ǳiecko.

Gdyśmy po przenocowaniu u niego mieli od eżdżać, poczęstował nas eszcze starym
winem, akiego nigdy przedtem ani potem nie piłem. Było gęste ak patoka¹⁴⁰ miodowa
i ledwie wypiłem kieliszek, uczułem akby elektrykę w całym ciele, a Swoboda, spo rzaw-
szy na mnie, zawołał: „Jasiu, ak Boga kocham, palisz się”. Było to — ak Popiel mówił
— wino z roku , a chował e dla chorych i na na większe okaz e.

Popiel przeniósł się następnie do Krakowa, gǳie umarł i ma ątek swó w znaczne
części zapisał na cele narodowe i dobroczynne.

Z czasem dwory w powiecie tak poznikały, że większa własność nie mogła nawet
wybrać dwunastu członków ze swo e kurii¹⁴¹ do Rady Powiatowe w Tarnobrzegu i wy-
bierała ich spoza swego grona. Z Żydów zaś, będących właścicielami obszarów dworskich,
edynie Rachmiel Kanarek brał uǳiał w ǳiałalności i ofiarności obywatelskie polskie ,
za co miał uznanie w powiecie; inni zaś, ak cały ogół żydowski, trzymali się wobec spraw
polskich odǳielnie, ako osobne społeczeństwo.

Naturalnie tak chłopi i mieszczanie, ak i szlachta sami przede wszystkim ściągali na Upadek
siebie los, akiemu ulegli. Chłopów i mieszczan — obok lichwy — gubiło i ru nowało
straszne pĳaństwo, gnuśność i ciemnota; a panowie, choć mieli naukę, to rachować nie
umieli czy nie chcieli i rozchody na zbytki były u nich większe niż dochody.

Nie smakował im żaden wytwór domowy, kra owy, choćby nawet był lepszy od zagra-
nicznego, sami też wo ażowali po zagraniczu, trzymali różnych ofic alistów na wysokich
pens ach. Uważali to za u mę dla szlachcica, gdyby był inacze żył, t . rozumnie, według
dochodów. Była w tym pycha, za którą przyszła kara Boża.

Za wszystkich: za chłopów, mieszczan i szlachtę myśleli Żyǳi — ak się to i teraz
często trafia — oni wszystkim stanom faktorowali i za to ma ątki garnęli dla siebie.

*
Zbliżenie mięǳy Żydami i katolikami było dawnie większe niż obecnie, ale dlate-

go, że katolicy więce u Żydów przesiadywali, gościli się i popĳali, a Żyǳi mogli więce
z katolików żyć i wyzyskiwać ich.

Szczególnie wielkie zbliżenie było mięǳy Żydami wsiowymi a chłopami i często ǳieci Chłop, Żyd
takich Żydów, wychowu ąc się wśród ǳieci chłopskich, chrzciły się w końcu. Na częście
młode Żydówki przy mowały w ten sposób chrzest i wychoǳiły za parobków i synów
gospodarskich. I to trafiało się prawie w każde wsi. Ale ogół Żydów występował przeciw
temu zawsze barǳo wrogo i chrzest musiał się odbywać pota emnie, a „przechrzta” musiał
się przed nimi z początku ukrywać.

Wnosząc z tego, co starsi opowiadali, to uż za pańszczyzny głównie w karczmach Chłop, Pĳaństwo, Kraǳież,
Karczmażydowskich skupiało się życie chłopskie. Jak swego uż nie było, to kradli, co się dało, na

pańskim, i skraǳione nieśli nocą do Żyda, którego pan we wsi osaǳił i trzymał, i za to
pili.

Za mo e pamięci był zwycza , że ak kto dał na mszę świętą za zmarłych, na dobry Obycza e
uroǳa albo na inną intenc ę, to na tę mszę zapraszał ǳiś na utro sąsiadów, kumów,
przy aciół, wysyła ąc w tym celu po wsi swo e ǳieci, a po mszy św. zapraszał wszystkich
na poǳiękowanie za to, że się zeszli i modlili na ego intenc ę, do domu albo do karczmy
i częstował, wódką i przekąską. Niektórzy na taką ucztę, eżeli miała się odbyć w domu,
zapraszali także księǳa.

Każdy gospodarz zamawiał dwie lub trzy msze święte do roku i po każdym nabożeń-
stwie było poczęsne, które nie eden przedłużył sobie do wieczora i dobrze sobie podpił.

¹⁴⁰patoka — płynny miód otrzymany zaraz po wyciśnięciu go z plastrów. [przypis edytorski]
¹⁴¹kuria wyborcza — w dawnych systemach wyborczych: okręg wyborczy lub kategoria wyborców wyodręb-

niona na podstawie różnic stanowych, wielkości lub charakteru posiadanego ma ątku, ma ąca prawo wyboru do
parlamentu określone liczby posłów; kurie wyborcze występowały m.in. w wyborach do Rady Państwa w Au-
strii (–), gǳie w  wprowaǳono na pierw nową V kurię, powszechną, w które mogli głosować
wszyscy, a w  zlikwidowano system kurialny, wprowaǳa ąc zasadę wyborów równych. [przypis edytorski]
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A byłem uż kilkanaście lat gospodarzem, gdy w ǲikowie i innych wsiach był eszcze Obycza e, Alkohol
zwycza , że karczmarze eźǳili po kolęǳie, każdy wstępował do „swoich gospodarzy”,
którzy u niego byli stałymi gośćmi, to est pili.

Po ǲikowie eźǳił na więce Salomon Szra ber z Tarnobrzega.
Wszedłszy do izby zaczynał od życzenia: „Da Boże szczęście, żeby się tu powoǳiło,

iżby wszyscy byli zdrowi, pieniąǳe mieli i żeby tu niczego nie brakowało — przychoǳę
tu z kolędą”. I od razu nalewał do kieliszka wódkę, którą miał z sobą, a więce było na
wozie, i częstował po kolei wszystkich obecnych, poczyna ąc od gospodarza i gospodyni,
dawał po kieliszku ǳieciom, pomĳa ąc tylko na mnie sze, sługom, a nieobecnych kazał
przywoływać, dogadu ąc przy tym: „Jak szanu ę stół, to i stołowe nogi, a tu wszystkich
chcę potraktować, bo ten dom szanu ę, niech go pamięta ą wszyscy, żem tu był po kolę-
ǳie”. Gospodarzowi i gospodyni nalewał eszcze po drugim i trzecim kieliszku i zachęcał:
„Pĳcie, pĳcie, niech wam bęǳie na zdrowie, a wam nie żału ę”, a gǳie spoǳiewał się
lepsze kolędy, zostawiał eszcze mnie szą lub większą flaszkę wódki.

Za to gospodarz dawał mu znowu od siebie kolędę, zazwycza ćwierć lub pół korca
akiegoś ziarna: żyta, ęczmienia, pszenicy, owsa, czego miał więce , a znowu gospodyni
dawała od siebie a a, kaszę aglaną, kurę, słowem, coś ze swego kobiecego gospodarstwa.
Wsypywali to zaraz do worka, który Żyd trzymał gotowy pod pachą, i ładowali na wóz,
czeka ący przed domem. Gdy tak całą wieś ob echał, to wszyscy mnie lub więce byli
wódką zamroczeni, tylko on był trzeźwy i wywoził ze wsi dobry wóz ziarna.

Dawanie te kolędy było uważane akby za powinność i kto by dał mało ziarna, to
mu Szra ber przed drugimi wypominał; a to był szczodry, takiego chwalił, żeby i drugich
do ho ności zachęcić. Taka ob ażdżka odbywała się dwa razy do roku: raz po godnich
świętach, „po kolęǳie”, drugi raz po świętach wielkanocnych, „po święconym”.

Wesela odbywały się także głównie w karczmach. Wprost od ślubu za eżdżali wszyscy Wesele, Karczma
z całą paradą weselną do karczmy żydowskie , bo w całe okolicy nie było nigǳie wte-
dy innego domu do zabaw. Na innych wsiach za eżdżali do swoich karczem wsiowych,
ǳikowskie zaś wesela, ponieważ we wsi karczmy nie było, ak i dotąd nie ma, za eżdżały
do karczem w Tarnobrzegu, będących zresztą w bliskości, bo miasto ze wsią domami się
styka. Z ǲikowa za eżdżali na więce do Salomona Szra bra, którego dom do ǳiś dnia
eszcze stoi, ale tak się uż obniżył, że wnet okna dostaną do ziemi.

Kto miał sprawić wesele, to uż zawczasu, na tyǳień mnie więce , zamawiał mie sce
w karczmie. Zresztą karczmarze, ma ąc z tego ładny zysk, sami przychoǳili do gospodarza
i ofiarowywali mie sce u siebie, wypytu ąc się przy tym, kto est zaproszony, i doraǳa ąc,
żeby eszcze tego lub owego zaprosić, o kim wieǳieli, że lubi się zabawić i można od
niego dobrze utargować: „Przecie go nie można pominąć, to porządny gospodarz: on ma
syna, córkę, on was znowu zaprosi, to trza z ludźmi żyć”.

Był też zwycza , że gdy wesele za echało przed karczmę, starosta zarząǳał, żeby nikt
z wozów nie schoǳił, aż Żyd wyszedł z flaszką i pobłogosławił na przód państwo mło-
dych, życząc im szczęścia, a potem dał wszystkim na dworze po kieliszku, wtedy dopiero
weselnicy z wozów złazili, a gra kowie grali na dworze, aż wszyscy goście weszli do karcz-
my.

*
Wódką raczyli Żyǳi tylko chrześcĳan, sami e nie pili i est to wielką rzadkością

wiǳieć Żyda pĳanego.
Jeżeli akiś wyszynk lub sklepik żydowski miał odbiorców tylko z kilku domów, to

uż się potrafił utrzymać, uż mu to wystarczało, żeby mógł istnieć. Jeden szynkarz tar-
nobrzeski, który miał ǳiesięciu gospodarzy pĳących u niego, mówił, że woli, żeby emu
wszystko się spaliło i przepadło niż tym gospodarzom, bo oni są ego żywicielami i trzy-
ma ą go na nogach.

Żyli przy tym barǳo oszczędnie i gdyby katolicy chcieli ich naśladować, to wszystkie
ma ątki byłyby w ich rękach. Mówią, że biednie si Źyǳi nie eǳą z rana, aż coś zarobią,
t . coś sprzedaǳą z zarobkiem.

Ci Żyǳi, którzy ma ątki od szlachty wykupywali, początkowo przeważnie biedni, żyli Żyd
skromnie nawet i wtedy, gdy stali się uż ǳieǳicami, i na przykład nigdy nie wiǳiałem
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ani słyszałem, by który z nich wyprawiał bale, które we dworach szlacheckich były częste,
nie trzymali też takie drogie administrac i, która cały dochód zabiera, ale gospodarowali
czasem może aż z przesadną oszczędnością.

Na przykład o Hauserze, który tak się dorobił, że kupił Ka mów i Machów, opowia-
dali, że trzymał ednego Żydka, któremu w pieniąǳach dawał podobno tylko  złr na
tyǳień, a ten w edne osobie był rządcą, ekonomem, karbownikiem¹⁴², a nawet polo-
wym, i każdy, kto miał akiś interes do dworu, musiał do tego Żydka się udawać, bo sam
Hauser do eżdżał tam tylko na kontrolę z Tarnobrzega.

Opowiadali dale , że żona tego ekonoma, chcąc się swemu ǳieǳicowi przypochlebić,
zładowała mu przez parę razy barszcz, który mu tak posmakował, że po powrocie do
Tarnobrzega nie czuł się głodnym i nie adł tego, co mu własna żona podała. Ta dopytywała
się męża, dlaczego nie chce eść, a gdy się dowieǳiała, że w Machowie ada barszczyk
z „ a kiem i ze śmietankiem”, oburzyła się strasznie, że żona ekonoma lepszy barszcz sobie
gotu e i lepie ży e niż ona ǳieǳiczka, i ekonoma tego wraz z żoną i ǳiećmi ze dworu
wygnała. Jest w tym nauka, ak się Żyǳi oszczędnością rząǳą, że tylko tu wyda ą grosz,
gǳie tego niezbędna potrzeba wymaga.

*

Jak tylko zapamiętałem, katolicy zawsze na Żydów narzekali i narzeka ą, a przy tym
nieraz wyśmiewali się i wyśmiewa ą z ich różnych wad, żartu ąc i robiąc im nawet różne
figle, ale cóż z tego wszystkiego: Żyd był i est na wszystko cierpliwy, a katolicy szli i idą
zawsze do Żydów i da ą się im wyzyskiwać na różne sposoby, i ci się bogacą, choć ciężko
nie pracu ą.

Żyd dotąd ulega katolikowi i pozwala naśmiewać się z siebie i płatać sobie na nie-
przy emnie sze figle, dopóki wiǳi u katolika pieniąǳe w kieszeni i ma ątek, ale ak uż
wszystko wyssie i wyzyska, to się lepie z katolika wyśmie e i za drzwi go wyrzuci.

Na to można by przytoczyć nie eden przykład.
Był w ǲikowie gospodarz eden dosyć zamożny, który lubiał¹⁴³ drwić z Żydów, ale Pĳaństwo, Przemoc,

Upadekzachoǳił zawsze do żydowskich szynków i Żyǳi korzystali z niego przy każde sposob-
ności. Raz uderzył szynkarza w twarz za to, że nie chciał dać mu piwa, żąda ąc naprzód
zapłaty. Żyd się z tego rozchorował, wniósł skargę do sądu, ale potem skargę cofnął, gdy
chłop obiecał przepić za to w szynku  złr.

I przepił tyle zaraz w towarzystwie z drugimi, a gdy chciał dale pić i szynkarz żądał
znowu zapłaty z góry, palnął go znowu w twarz i powiada: „Przedtem zwaliłem cię w edną
stronę, a ǳiś w drugą, bobyś głowę krzywo nosił, a tak to ci się naprostu e”. Zrobił się
straszny gwałt i krzyk, ale na tym się skończyło, bo Żyd znowu się przeprosił, gdy chłop
dale do niego na pĳatykę zachoǳił.

I dopóki się chłop lepie miał, Żyd przy mował go w szynku, usługiwał mu i zno-
sił wszelkie przezwiska, akie chłopu ślina do gęby przyniosła, i dopiero ak ma ątek od
niego wyzyskał, wyrzucał go za drzwi. Skończyło się na tym, że ten zamożny gospodarz
umarł w wielkie bieǳie i poniewierce, a Żyd ma obecnie edną z na większych kamienic
w Tarnobrzegu i dobrze mu się powoǳi.

*

Handel prowaǳili Żyǳi na częście w sposób oszukańczy, nierzetelnie. Kupu ący za-
wsze musiał się obawiać, że Żyd mu nie doważy, nie domierzy, że da gorszy towar, za
drogo policzy, oszuka przy wydawaniu reszty itp. Z łatwością dawali towar na kredyt
i przyuczali nie ednego do borgów¹⁴⁴. Żyd, zachęca ąc do kupna, z góry zaznaczał, że da
towar bez pienięǳy, że się o pieniąǳe nie pyta, skoro ednak należności na czas nie otrzy-
mał, wnosił bezwzględnie skargę do sądu i ściągał sobie dług z kosztami, a eżeli liczył na
krótką pamięć odbiorcy, to mu do długu coś przypisał i większe kwoty domagał się.

¹⁴²karbownik a. karbowy (daw.) — naǳorca robotników rolnych prowaǳący re estr ich pracy; nazwa pochoǳi
od kĳa, na którym nacinano karby, zapisu ąc w ten sposób ilość wykonane pracy. [przypis edytorski]

¹⁴³lubiał — ǳiś popr.: lubił. [przypis edytorski]
¹⁴⁴borg (daw.) — kredyt. [przypis edytorski]
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W handlu zawsze też prawie choǳiło Żydom głównie o to, ażeby wziąć pieniąǳe bez
względu na to, czy towar dobry, nie zepsuty, czy wy ǳie kupu ącemu na pożytek.

Za mo e pamięci zaszło w Tarnobrzegu parę głośnie szych wypadków, które świad-
czyły, aka to bywała obsługa żydowska w handlu. Jeden szczególnie narobił dużo wrzawy.

Raz stróż mie ski, pełniący wartę nocną w zimie, za rzał do piekarni żydowskie przez
okno niedostatecznie zasłonięte. Wiǳiał wtedy, ak Żyd, piekarz, rozebrał się i mył się
szczotką w ciepłe woǳie, a następnie czeladnik wodę tę wlał do ǳieży do ciasta. I z ta-
kiego to ciasta edli potem chleb kupu ący. Stróż doniósł o tym do sądu, sprawa toczyła
się w Rzeszowie. Pokazało się, że Żyd, który się mył w te ciepłe woǳie, miał parchy¹⁴⁵.
Został on wtedy zasąǳony, a piekarnia ego zamknięta.

*

Oświata u Żydów była początkowo barǳo niska, byli na ogół głupsi od katolików.
W mieście wielu było takich, co polskiego ęzyka nie znali i nie można się było z nimi

zmówić, albo inni byli tacy, co ęzyk polski łamali i kaleczyli gorze , niż to est obecnie,
i narażali się z tego powodu na śmiechy i drwiny.

ǲieci żydowskie uczyły się tylko na Talmuǳie¹⁴⁶, a nauka ta odbywała się po domach
grupami i była prowaǳona przez Żydków, którzy uż sami coś umieli. Starali się o to,
ażeby każde ǳiecko przykazania Mo żeszowe znało.

Do oświaty polskie byli barǳo niechętni i gdy nastawały szkoły i przymus szkolny,
zachowywali się względem szkoły z większym oporem niż na ciemnie si chłopi i woleli
płacić kary, niż posyłać ǳieci swo e do szkoły. Bo mówili, że ǳieci ich muszą się uczyć
przykazań Mo żeszowych, a ak się będą uczyć po polsku, to tamtego się nie nauczą.
Mówili też, że co im potrzebne, to umią¹⁴⁷, bo ak potrafią porachować, to wystarczy.

W tarnobrzeskie szkole były ciągle nakładane kary na zaniedbu ących posyłanie ǳieci
na naukę i z kar tych pokrywały się wydatki na urząǳenia szkolne. Kary te Żyǳi płacili,
a ǳieci do szkoły nie posyłali.

Dopiero potem zrozumieli korzyści z oświaty i ǳisia uż zapełnia ą szkoły powszechne
w Tarnobrzegu i cisną się do szkół średnich i wyższych, a następnie za mu ą zyskowne
stanowiska.

W pierwszych latach po ustaniu pańszczyzny, gdy lud był ciemny, bez oświaty, Żyd Antysemityzm
tak nie ednego potrafił przyciągnąć do siebie i ugłaskać swoim sprytem, pożyczką, bor-
giem, wódką, że na razie zdawało się chłopu, że to est ego na lepszy przy aciel, ale nim
się mógł przerachować, to uż ego gospodarstwo za rok, dwa poszło na licytac ę i stało
się własnością Żyda.

Jednak to dla Żydów było za mało, bo ak mówi przysłowie: „ǲiad ǳiada panem nie
zrobi”. Dopiero panowie, ǳieǳice wielkich obszarów dworskich, dali Żydom szerokie
pole do zdobycia pienięǳy i wielkich ma ątków. Panowie wprowaǳali Żydów do każde
wioski, obsaǳali po karczmach, dali im do rąk propinac ę, a ci ma ąc sposobność zalewać
ciemnemu ludowi mózgi, rozpoczęli gospodarkę rabunkową i stopniowo wciskali się do
dworów na faktorów, dostawców, kupców lasów, bydła, łąk, gruntów itd., a w niedługim
czasie cały dwór dostawał się Żydom.

Toteż gdyby Żyǳi chcieli na gruncie sieǳieć i pracować, to ǳiś wszystka ziemia
w Galic i do nich należałaby, byliby zupełnymi panami kra u, a chłopi, ak szlachta, byliby
u nich w służbie i pracowaliby za parobków. Zaraz po pańszczyźnie byłaby nastała gorsza
eszcze dla całe ludności chrześcĳańskie żydowszczyzna. W ǲikowie na przykład nie ma
tego kawałka chłopskiego gruntu, żeby nie był w rękach żydowskich, żeby nie był drogo
wykupiony, a w innych wsiach było zupełnie to samo.

Ale Żyǳi nie chcieli trudnić się gospodarstwem i ciężko pracować i woleli wielkie
zyski, akie im dawał handel gruntami przepłacanymi przez chłopów. Osiadali na stałe
tylko w miastach i miasteczkach, wykupu ąc realności od mieszczan polskich, więc w paru
ǳiesiątkach lat ludność miastowa zupełnie się zmieniła — ak po wielkie wo nie.

¹⁴⁵parch — strup na skórze wywołany chorobą grzybiczą. [przypis edytorski]
¹⁴⁶Talmud — religĳna księga żydowska, obszerne ǳieło stanowiące podsumowanie doktrynalno-religĳnego

pobiblĳnego dorobku udaizmu. [przypis edytorski]
¹⁴⁷umią — ǳiś popr. .os.lm: umie ą. [przypis edytorski]

   Pamiętniki włościanina 



*

Za mo e pamięci przyszli da na większych ma ątków w Tarnobrzegu: Le zor Wahl,
Dawid Engelberg i Mosiek Hauser.

Le zor Wahl, ak zapamiętałem, był z początku biednym, miał skromny szynk z wódką
w tym mie scu, gǳie obecnie dom Chruściela. Choǳił wtedy po ǲikowie i wybierał za
wódkę a a, drób, zboże itp., a z Podłęża ćwierciami nieraz dźwigał zboże na plecach.

Tym, co chcieli pić, a nie mieli pienięǳy, odpowiadał, że on się o pieniąǳe nie pyta
i da e na kredyt. „Oddacie mi — mówił — ak bęǳiecie mieli, albo oddacie zbożem
z nowego”. I zapĳało się u niego wielu takich, co nie byli nałogowymi pĳakami; ale mieli
głównie tę wadę, że lubili towarzystwo, zabawę, a przy tym nie cenili czasu i zaniedbywali
gospodarkę.

Wahl miał zna omości po wszystkich wsiach okolicznych, o każdym gospodarzu wie-
ǳiał, na co go stać, aki bęǳie miał zbiór i na konto tego dawał mu pić. Brał za to
z nowego zboża ćwierciami i korcami; z dalszych wsi przywozili mu e na furach.

Nosili mu też zboże ukradkiem, w nocy, a on zawsze szynkował, eżeli tylko był interes.
Opowiadał mi eden gospodarz z ǲikowa, który lubiał sobie głowę wódką zaprószyć, że
eżeli chciał Le zora w nocy wyciągnąć z łóżka, to pukał do drzwi i mówił z przyciskiem,
akby coś dźwigał: „Otwórz, bo mi ciężko!” Le zor wtedy uchylił drzwi, a on się wsuwał
do szynku i pił, choć czasem nic nie przynosił. I tym się chwalił, że Żyda oszukał, ale sam
na tym tak wyszedł, że stracił cały ma ątek, złożony z sześciu morgów dobrego gruntu,
i był w końcu tylko wyrobnikiem i nęǳne życie prowaǳił.

Ze zboża w ten sposób zebranego miał Le zor cały magazyn. Mieściło się ono w stan-
c ach¹⁴⁸ przy szynku i na strychu, bo pĳak nie tylko zboże przyniósł, ale i na strych
wydźwigał, gdy mu szynkarz kazał. Na wiosnę zaś, na przednówku, który u pĳaków był
corocznie, kupowali e u niego ci sami, którzy mu e znosili, a że pienięǳy nie mieli, więc
na częście oddawali dopiero z nowego, za korzec, dwa itp. A ponieważ Le zor dawał też
chętnie pożyczki pieniężne i wódkę na kredyt, więc mówili o nim, że to „Żyd wygodny
i dobry”.

Z chłopów przyszedł w ten sposób do znacznego ma ątku, a gdy następnie wziął się do
ǳierżawienia propinac i u hrabiego i do handlu drzewem, kupu ąc lasy dworskie na morgi
i wyprawia ąc budulec Wisłą do Gdańska, dorobił się takiego ma ątku, że liczną swo ą
roǳinę, synów i córki, wyposażył grubymi wianami, po kilkaǳiesiąt tysięcy reńskich,
i potem eszcze wspierał w interesach, gdy które stało licho, a gdy umarł, zostało po nim
eszcze   złr, po większe części na długach u chłopów i panów, które potem wdowa
po nim ściągała, nie przepuszcza ąc nikomu, i rozǳielała dale mięǳy ǳieci i wnuki.

Dawid Engelberg miał sklep korzenny i lepsze trunki, a przy tym także zwycza ny
szynk dla chłopów. Trzymał też pocztę prywatną, eszcze wtedy, gdy posłaniec choǳił
z Tarnobrzega do Rzeszowa, a potem do Ma danu. Mosiek Hauser zaś miał pierwszy han-
del żelazny w Tarnobrzegu i handlował głównie z dworami. Następnie do spółki z Wahlem
i Engelbergiem ǳierżawił propinac ę i prowaǳił handel drzewem. Tak Engelberg, ak
Hauser zgromaǳili nie mnie sze ma ątki niż Wahl. Hauser kupił dwie wsie nadwiślań-
skie: Ka mów i Machów. ǲieci i wnuki swo e ho nie wywianowali.

Ci bogacze stanowili też za życia kasę dla Żydów uboższych, bo innych kas podów-
czas nie było. Pożyczali biednie szym Żydkom na różne interesa i handle, ale na tym nie
wychoǳili uż tak dobrze, bo ci ich na częście zarywali.

Wszyscy trze , a szczególnie Engelberg, mieli opinię Żydów porządnych; dbali o po- Żyd, Interes
wagę, w interesach nie zarywali i dłużników nie woǳili po sądach. Zbogacili się —
można powieǳieć — dlatego, że byli zapobiegliwi, a luǳie byli głupi, kwitło pĳaństwo
i nie było handlów chrześcĳańskich.

O ile mi wiadomo, to te wielkie ma ątki po nich rozpłynęły się. ǲieci i wnuki prowa-
ǳiły dale interesa i handle, ak oni, ale kiepsko, i traciły na tym. O ile są w Tarnobrzegu
i znam ich, to są nie bogaci, ale owszem niezamożni, zrównali się z chudobnie szymi
i w znaczne części wymarli. Jeden tylko Lam, zięć Hausera, posiadał gruby ma ątek, a to
ǳięki temu, że ǳierżawił propinac ę i rafinerię u hrabiego.

¹⁴⁸stancja (daw.) — izba, pokó , zwłaszcza wyna mowane; ǳiś: mieszkanie a. pokó wyna mowane uczniom
a. studentom uczącym się poza mie scem stałego zamieszkania. [przypis edytorski]
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W ogóle teraz trudnie Żydom tak się bogacić. Mogą się w handlu mieć lepie i żyć
lepie niż np. chłop na roli lub niższy urzędnik, ale w tak krótkim czasie tak ogromnych
ma ątków nie zbiera ą, a zaczęło się to od tego czasu, gdy szkoły nastały i luǳie zmądrzeli,
gdy zaczęło upadać pĳaństwo i luǳie mnie się bawili i gdy zaczęły powstawać kółka
rolnicze i sklepy chrześcĳańskie.

Obecnie do na bogatszych, prócz Lama, należą eszcze Salomon Korn, który począt-
kowo miał tylko sklepik i był niebogatym, dopiero, gdy się wziął do handlu ziemią, do
kupna gruntów chłopskich i parcelac i folwarków i dworów, doszedł do wielkiego ma-
ątku. Mnie bogatym od niego est Beniamin Federbusch, którego o ciec robił sukmany
chłopom i który początkowo był zwycza nym Żydkiem, z którym nikt się nie liczył, ale
gdy zaczął handlować gruntami, kupować, sprzedawać, wymieniać, przy czym bywał na
śleǳtwie sądowym, doszedł do takiego ma ątku, że go stać było na ǳiesiątki tysięcy
koron¹⁴⁹ i ma kamienicę w rynku.
 

Dawniejsze życie towarzyskie wśród chłopów. Schaǳki sąsieǳkie. Zabawy nieǳielne. Wesela:
swaty, spraszanie na wesela, rózgowiny, orszak ślubny, w karczmie i na gospoǳie, zwyczaje
i obrzędy weselne. Muzyka. Chrzciny. Przezwiska. Figle i zakłady. Pĳaństwo na zabawach
i przy różnych okolicznościach. Misje przeciw pĳaństwu.

Co do stosunków towarzyskich chłopi żyli dawnie w odǳielne gromaǳie, prawie Chłop
wyłącznie sami mięǳy sobą, co zresztą z pewnymi zmianami dotychczas przetrwało.

ǲikowscy chłopi i z innych wsi okolicznych przy aźnili się często z mieszczanami
tarnobrzeskimi, zapraszali ich w kumy, na wesela i inne zabawy i wza emnie przez nich
byli zapraszani. Sami mięǳy sobą schoǳili się chłopi uż to na zwycza nych schaǳkach
sąsieǳkich, uż to na zabawach. Odbywało się to częście niż obecnie, bo teraz ży e każdy
sam dla siebie.

*

Schaǳki odbywały się w zimie wieczorami po domach, latem zaś w nieǳiele i świę-
ta siadywali gromadnie na murawie w mie scu dogodnym przy droǳe i rozgadywali się
na chętnie o pańszczyźnie, która niedawno ustała, o wo nach, które starsi zapamiętali,
i straszyli się wo nami, które przy ść mogły; dale opowiadali o cholerach, akie grasowa-
ły, o czarach i strachach. Nadto lubili różne opowieści, żarty, zagadki i przepowiednie,
nowiny i wypadki, akie wydarzyły się we wsi i okolicy.

To wszystko znaczyło dawnie tyle, co ǳiś czytanie książek lub gazet, a kto umiał
opowiadać, tego obsiadali dookoła i słuchali ak Żyǳi rabina i wierzyli każdemu opowia-
daniu, ak ǳiś wielu da e wiarę każdemu drukowanemu słowu.

Co do przepowiedni, mówili na przykład, że nastaną takie czasy, iż drogi będą ka-
mienne, a nie eden nie mógł wy ść ze zǳiwienia, akby to być mogło, żeby droga była
kamienna, bo wszęǳie wiǳiało się tylko drogi zwycza ne, podobne do ǳisie szych po-
lnych. Albo przepowiadali, że bęǳie wisieć kłódka u lasu, to est, że lasy będą zamknięte,
podczas gdy dawnie lasy były dla luǳi i wolne i każdy mógł dowolnie korzystać z drzewa
i wszystkiego, co las da e, ak ǳiś korzysta z powietrza i wody.

A przecież te ǳiwne przepowiednie spełniły się, bo ǳiś powiat tarnobrzeski, ak
i inne, poprzecinany est pięknymi drogami kamiennymi, t . szutrowanymi¹⁵⁰, i pamięć
o dawnych kiepskich drogach ginie. I wstęp do lasu ǳiś niedozwolony, podobnie ak do
ogrodu, a drzewa nieraz nawet za drogie pieniąǳe nie można dostać, bo co lepsze wysyła
się za granicę.

Mówili też, że przy ǳie na świecie do wielkie wo ny i luǳie tak wyginą, że człowiek
człowieka o siedem mil bęǳie szukał i bęǳie się cieszył, ak się eden z drugim spotka.

¹⁴⁹korona — historyczna waluta austro-węgierska, wprowaǳona w , zastąpiła guldena austriackiego;
ǳieliła się na  halerzy. [przypis edytorski]

¹⁵⁰szutrowana droga — pokryta szutrem, czyli tłuczniem: kruszywem z kamienia łamanego ze skał. [przypis
edytorski]
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A zacznie się ta wo na od małego państwa i mały dużego pobĳe, co tak pewnie trzeba
rozumieć, że mnie liczne narody, ciemiężone przez wielkie mocarstwa, w te wo nie głowę
podniosą, uwolnią się z przemocy i przy dą do znaczenia. To teraz zda e się sprawǳać.

Mieli też różne przysłowia, którymi posługiwali się w stosownych okolicznościach
i które wyrażały ich sposób myślenia. Było na przykład przysłowie: „Na mie scu kamień
obrasta”, co tak rozumieli, że gospodarz czy sługa wtedy się czegoś dorabia i do czegoś
dochoǳi, gdy sieǳi w ednym mie scu i pracu e, a nie przenosi się z mie sca na mie sce.
Mówili też: „Dlategoś głupi, bo cię bieda łupi”, to znaczy, kto ma ma ątek, uchoǳi za
mądrego, a biedaka, choćby był mądry, w głupiego obraca ą. Wyrażali to także w przy-
słowiu: „Biednemu zawsze wiatr w oczy wie e”. Było również przysłowie: „Zatyka okna
gno em, a eǳ chleb ze spoko em”, t . nie rób wielkich wydatków i długów, ale poprze-
sta na tym, co masz i nie naraża się na niepewną przyszłość. Na wyrażenie zaś myśli, że
każde sprawy należy przypilnować i wszystko robić w stosownym czasie, mieli przysło-
wie: „Wtedy na grzyby choǳą, ak się roǳą”. O takim, co mówił, że ma dużo do roboty,
a owoców te pracy nie było widać, mówili: „Ma dużo prać, a mało wieszać”. O takim
zaś, co był do roboty niezdatny, „do niczego”, mówili: „Można się nim podeprzeć ak
ǳiad złamaną pałą”. Używali też przysłowia: „Mądry głupiemu ustąpi” i na poparcie tego
zdania mieli taką gadkę:

Z echały się raz na droǳe z dwóch przeciwnych stron dwie królowe i edna drugie
z echać z drogi nie chciała, żeby nie okazać się niższą w godności. Więc stały w mie scu
i pisały do mężów, co ma ą robić. Mężowie odpisali, że która mądrze sza, ta pierwsza
ustąpi. Gdy królowe otrzymały takie odpowieǳi, każda chciała okazać się mądrze sza i na
bok z echać, więc musieli dopiero przybyć miernicy i wymierzyć na cal, żeby edna więce
nie ustąpiła niż druga.

*

Co do zabaw, to dawnie bawili się więce niż ǳisia . Prawie nie było ani edne nie- Zabawa, Taniec, Muzyka
ǳieli lub święta, żeby nie było „muzyki”, czyli zabawy w Tarnobrzegu, a na słynnie sze
były u Sruły, na ul. Browarne , i u Szra bra, na ul. Mokrzyszowskie . Grali sami Żyǳi
w swoich domach, poczyna ąc niedługo z południa, czasem przez całą noc aż do rana.
Płaciło się za każdy taniec, przy czym ten więce tańców płacił, kto miał więce pienięǳy,
lub szło to kole ą: raz płacił ten, drugi raz inny. Taniec kosztował ǳiesięć centów, a grali
go na więce dwaǳieścia minut.

Na granie schoǳili się luǳie wsiowi z ǲikowa, Miechocina, a także z innych po-
bliskich wiosek, nadto mieszczanie tarnobrzescy i sługi dworskie. W tańcach brali uǳiał
na więce młoǳi parobczaki i ǳiewczęta, ale nie brak było i starszych, żonatych, a słucha-
czów i przygląda ących się bywały takie gromady, że aż ciasno było w izbie i przed domem.
Bo też tam było co wiǳieć i słyszeć, mięǳy tańcu ącymi bowiem nie brak było zuchów,
wystawia ących się eden nad drugiego różnymi śpiewkami i żartami; z tych dosyć by-
ło nieprzyzwoitych i niemoralnych, które by ǳisia nie uzyskały pochwały, a w owych
czasach uchoǳiły za stosowne i przyczyniały się do większe zabawy i rozweselenia uczest-
ników.

Gra ek, czyli „muzykant”, musiał grać tak, ak tańcu ący zaśpiewał. Nieraz muzykant
nie mogąc wygrać nuty, wił się ak wąż i nierzadko się trafiało, że spadał mu za to bat na
plecy, a nawet nie było zabawy, żeby muzykanci coś nie oberwali, czasem i dobrze. Ale
nie było o to żadne skargi, bo była taka zasada, że „kiedyś się pod ął, to gra , ak ci każą,
bo ci za to płacę, a ak nie umiesz, to się do tego nie bierz”.

W domu, gǳie w nieǳielę i święto grała muzyka, całym gospodarzem był Żyd: za-
pobiegał większym nieporządkom mięǳy zgromaǳonymi, wypęǳał chłopaków, eśli
zanadto tłoczyli się w izbie.

Raz spotkała mnie na takie muzyce niemiła przygoda. Gdym był wyrostkiem, po-
ciągnął mnie raz na muzykę służący od sąsiada, starszy ode mnie. A nietrudno mi było
wymknąć się na zabawę, eźǳiłem bowiem z końmi na nocną paszę, więc można było
konie na pastwisku dobrze spętać i wybiec do miasta. Wy eżdża ąc wtedy, wziąłem czystą
kamizelę pod starą sukmanę, ak mi doraǳił ów służący.

   Pamiętniki włościanina 



Gdyśmy przyszli na muzykę, kolega mó , ako starszy, brał się do tańca, a zaś przy-
glądałem się zabawie, sto ąc w kącie, przy piecu, gǳie tłoczyła się gromada chłopaków,
poszturchu ąc się i zawaǳa ąc tańczącym. Nagle, ak astrząb, wpadł z harapem¹⁵¹ w tę
gromadę Szra ber: chłopaki rzucili się ku drzwiom, tylko a, nie poczuwa ąc się do winy,
nie uciekałem.

Wtedy Szra ber ściągnął mnie harapem przez cienką kamizelę tak, że potem przez
kilka dni miałem pręgę na plecach i dobrze to czułem. Już też odeszła mnie ochota od
zabawy i wróciłem zaraz do koni, a parobek sąsiadów bawił się aż do rana.

*

Na ważnie szą ednak rozrywkę w życiu chłopskim stanowiły wesela. Obfitowały one
w przeróżne ceremonie i zabawy, które ǳiś w przeważne części z życia ustąpiły.

Co do ożenku, nie było dawnie żadnego przebierania: parobczak był w każdym do- Małżeństwo, Chłop
mu z chęcią przy mowany — czy to był komornik, zagrodnik lub syn kmiecy, aby miał
tylko ręce do roboty. Nawet kmieć ma ący edynaczkę przy mował za zięcia komornika,
powiada ąc mu przy tym: „Jak bęǳiesz pracował, to two e — grunt, budynki i wszystko,
co Pan Bóg dał”. Głównie choǳiło o to, żeby pracować.

Jak ǳiewczyna wychoǳiła za gruntowego parobczaka, to matka tegoż zachwalała
przyszłe życie swo e mianowane synowe zwycza nie w ten sposób: „Nie turbu ¹⁵² się,
mo e ǳiecko, nie bęǳiesz miała u mnie źle, roboty nie bęǳie ci brakować; mam co
prząść, co mleć, tłuc; est parę bydląt, świń, — bęǳiesz miała koło czego choǳić, żebyś
mogła tylko wszystkie robocie dać radę”.

A znów matka ǳiewczyny, chwaląc ą, mówiła: „Nie bęǳiecie-ta, swatowo, z mo e
córki mieć krzywdy, ona tam darmo rąk nie położy, bęǳie kontenta¹⁵³, że bęǳie miała
co robić; a do tego nie przy ǳie do was goła, ma parę wǳiewków, smat, ze dwa roki nie
potrzebu ecie e okrywać; dostanie też ze dwie krowy i co tam Pan Bóg ma przy domu,
to się e nie bęǳie żałowało”.

Nie było tam mowy o gruncie, zapisach, pieniąǳach. Na przykład ǳiadkowie moi
wydali młodszą córkę, a mo e matki siostrę, na gospodarstwo osiemnastomorgowe i za-
wsze mówili, że dobrze ą wywianowali, bo dali e dwie krowy, kobyłę i konia, parę świń,
dobrą przyoǳiew, czyli chusty, pościel, skrzynię, beczki na zboże, a późnie pomagali e
i dodawali, co brakowało, po parę reńskich i zboża na przednówku. Nawet przy śmier-
ci przypominali mi, że się e uż nic nie należy, bo została dobrze wywianowana. Nikt
wtenczas nie słyszał, żeby wianować gruntem. W ogóle całe wiano było z obory, do tego
też odnosiła się śpiewka:

Dopiero cię, mo a matko, głowa zaboli,
Jak ty bęǳiesz wydawała wiano z obory.

ǲiewczyna na wydaniu wyglądała rychło, aki kawaler przyśle starościnę z flaszką Oświadczyny
wódki na swaty. Flaszka taka była owiązana wstążką, a dla ǳiewczyny było to zaszczytem,
ak wstążka była ładna, to zaraz w nieǳielę wplatała ą sobie do włosów, a z tego uż każdy
wieǳiał, że bęǳie wesele.

Starościna przyszedłszy z wódką, stawiała ą na stole, ale nikt e nie śmiał tknąć, aż
panna młoda sprosiła wszystkich krewnych, sąsiadów, którzy, schoǳąc się, zwracali uwa-
gę na tę flaszkę z wstążką. Dopiero panna młoda odwiązywała wstążkę, nalewała pierwszy
kieliszek i piła do narzeczonego. A wszyscy przy tym dawali baczność¹⁵⁴, żeby pełny wy-
piła, boby się im w gospodarstwie nie wiodło. Zaś narzeczony pił zaraz zdrowie roǳiców
i wszystkich gości sproszonych. Wtenczas dopiero zaczynała się uczta na dobre, pili nie
tylko z te flaszki ze wstążką, ale i parę innych wypróżniali, bo uż panna młoda przez
przy ęcie wstążki i wypicie wódki do pana młodego dała dowód, że za niego wy ǳie.

¹⁵¹harap — bicz z krótką ręko eścią i długim plecionym rzemieniem. [przypis edytorski]
¹⁵²turbować się (daw., gw.) — martwić się. [przypis edytorski]
¹⁵³kontent (przestarz.) — zadowolony. [przypis edytorski]
¹⁵⁴dać baczność (daw.) — uważać. [przypis edytorski]
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*

Na dwa tygodnie przed weselem panna młoda ze starszą druhną zaczynały spraszać Obycza e, Panna młoda
gości. Obie były ubrane ednakowo, głowy miały przybrane w różne kwiaty i listki, a po
plecach spływały im wstążki różnego koloru. Spraszały krewnych, przy aciół, sąsiadów
i zna omych, chwyta ąc nisko pod nogi starszych i młodszych, gǳie kogo zastały: w domu,
na obe ściu czy na droǳe. I zapraszały usilnie: „Kazali was tata i mama prosić, żebyście
przy echali na wesele, tylko przy edźcie z pewnością i nie odmawia cie się”.

O , nakłaniały się one, bo to chwytanie, zapraszanie ednego nawet po kilka razy trwa-
ło przez trzy tygodnie, aż się wesele skończyło. Panna młoda chwytała zawsze pierwsza,
a starsza druhna za nią i po tym można e było rozróżnić.

*

Wesele poprzeǳały rózgowiny, t . wicie rózgi, czyli wianka. Odbywały się one wieczór Panna młoda, Obrzędy
w przedǳień ślubu w domu panny młode . Rózga składała się z siedmiu odnóg, czyli
gałązek przybranych zielem i wstążkami, i miała kształt głowy panny młode ubrane do
ślubu. Przy wiciu e było wiele ceremonii i śpiewów obrzędowych, które kończyły się
dopiero nade dniem. Rózgę tę niósł następnie do ślubu starszy drużba i on ą miał w ciągu
całego wesela, a dopiero w czasie czepin oddawał ą starsze starościnie.

*

Wesele sprawiał o ciec panny młode . W dniu ślubu zaraz z rana zaczęli się z eżdżać na Wesele
gospodę, t . do domu panny młode sproszeni goście: starostowie, starościny, drużbowie,
druhny — wszyscy w stro ach narodowych, ubrani ak na czyście . Każdy drużba musiał
mieć sukmanę białą, czerwoną rogatkę, a za czapką bukiet, i do ślubu musiał echać na
koniu.

Orszak weselny wyruszał do ślubu w następu ącym porządku: naprzód echali druż-
bowie na koniach, za nimi gra kowie na wozie, następnie wóz z panną młodą, a koło nie
po edne i drugie stronie echało czterech do sześciu drużbów na koniach. Mięǳy nimi
był także pan młody — i tak cały orszak echał wóz za wozem.

Każdy drużba zaopatrzony był w harap kozacki, którego rzemienie umocowane były
zwycza nie na nóżce sarnie . Harap ten miał zawieszony na rzemyku u prawe ręki i nie
rozstawał się z nim w ciągu całego wesela.

Na mnie sze wesele było, ak echało dwaǳieścia wozów, na większym było czter-
ǳieści. Zaszczytem było dla gospodarza, eśli na ślub z echało się ak na więce wozów.
Od ślubu powracali tym samym porządkiem. Gra kowie grali przez całą drogę do ślubu
i od ślubu.

Fury echały wartko, kto miał lepsze konie, starał się drugich wymĳać. Przy tym
mĳaniu się, a także na skrętach, bywały wypadki, że fury się wywracały i nie eden tracił
przy tym życie lub nabawiał się kalectwa.

Konie, którymi często eżdżono na wesela, przyzwycza ały się do te szybkie azdy. Jak Koń, Wesele
tylko zaczęli śpiewać, muzyka zagrała, z batów strzelili i rózgą zaczęli wywĳać, one uż nie
mogły dostać w mie scu, stroiły się do biegu, drugie tyle ich przyrastało, a gdy ruszyły,
to szły równo z wiatrem, bez względu na drogę, czy był piach, czy błoto, góra, czy skręt.
Tak szły ednym cięgiem do ślubu i od ślubu. Odetchnęły tylko tyle, co pod kościołem,
gdy ślub się odbywał.

Bywały konie „weselne” stro ne, sławne z tego, że dobrze szły na weselach. Gospo-
darza takich koni prosili chętnie na wesela, na takim wozie echała panna młoda, które
gospodyni ustępowała mie sca i przesiadała się na inny wóz. Albo też konie takie do ślubu
wypożyczali lub wyna mowali.

Trafiały się też konie znarowione, takie że w zwycza nym wozie ciągnąć nie chciały, ale
gdy furman udał wesele, zaśpiewał, z bata wystrzelił, czapkę niby rózgę do góry podniósł,
to konie takie ruszyły z na cięższą furą i szły do wycwału ak w czasie azdy weselne .

Na wyższym dosto nikiem wesela był starszy starosta i starsza starościna, a dale star- Wesele
szy drużba i starsza druhna. Zresztą wszyscy żonaci nazywali się starostami, a mężatki
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starościnami, na wsiach lasowskich zaś swachnami lub swachniczkami i na weselu co do
godności byli sobie równi.

*

Całe wesele odbywało się głównie w karczmie. W karczmach ówczesnych były zwy- Wesele, Karczma
cza nie dwie obszerne izby: edna, w które w czasie wesela grała muzyka i odbywały się
tańce, i druga, zastawiona stołami, gǳie weselnicy edli i pili. Przekąski podawały staro-
ścine, każdego dnia inne; na pierw zwycza nie starsza starościna, a potem inne z bliższa
i z dalsza. Częstowały tym, co z domów przyniosły: plackiem, kiełbasą w zapusty, serem
w lecie. Placek ten i coś do placka, pokra ane, brały w zapaskę¹⁵⁵, roznosiły mięǳy go-
śćmi weselnymi. Traktowały wszystkich obecnych, nie pomĳa ąc i muzykantów. Trunki,
wódkę i piwo podawał tu karczmarz, a płacili za nie starostowie, każdy po kolei raczył
trunkiem wszystkich za stołami. Gospodarz wesela nic w karczmie nie podawał, tu goście
go częstowali, eżeli się na muzyce pokazał. Pode mował on zaproszonych tylko w swoim
domu.

Pierwszego dnia dopiero koło goǳiny ǳiesiąte wieczór panna młoda spraszała gości
na gospodę, t . do swego domu na obiad, gǳie wszyscy szli z gra kami, a po obieǳie
powracali do Żyda i bawili się do rana.

Na drugi ǳień starosta i drużbowie obchoǳili z gra kami do domu każdego, kto był
na ślubie, i spraszali na śniadanie na gospodę, przy czym w każdym domu byli przy mo-
wani poczęstunkiem. Po tym śniadaniu, które wypadało nieraz w południe, szli znowu
wszyscy do Żyda i bawili się tam dale prawie do północy, a potem przychoǳili znowu
na obiad na tak zwaną gospodę.

Jednym słowem, goście bawili się u gospodarza wesela tylko tyle, co schoǳili się na
obiad późnym wieczorem i na śniadanie koło południa, a resztę czasu spęǳali na zaba-
wach w karczmie. Każde prawie wesele zaczynało się w nieǳielę wieczór wspomnianymi
rózgowinami i ślubem w ponieǳiałek rano, a ciągnęło się do piątku.

Ponieważ dużo było sproszonych, więc tak w karczmie, ak i na gospoǳie panował
zwycza nie wielki natłok. W tańcu nigdy ochotnych nie brakło, co się edni zmęczyli, to
druǳy następowali. Na nieszczęśliwszy był skrzypek, bo musiał grać prawie bez przerwy,
każdy mu śpiewał inacze , a on musiał wygrać. A gdy się czasem w czasie grania zdrzemnął,
to go któryś z drużbów batem przez plecy ściągnął tak, że mu się na całe wesele spać
odechciało.

Tańcami i w ogóle weselem kierował starosta, on rozkazywał, a każdy go słuchał.
Drużba, skoro przyszedł z rana i chciał tańcować, musiał wpierw iść do starosty, pokłonić
się mu i poprosić o pozwolenie, a do tańca zd ąć sukmanę czy kamizielę. Taki był przepis
i nikt nie mógł się spod tego wyłamać.

Na gospoǳie z powodu ciżby goście nie sieǳieli, ale przeważnie stali, ale i tak eszcze
nie mogli pomieścić się w domu i dużo stało na dworze pod ścianami, koło płotów itd.
Gospodarz musiał wszystkich obchoǳić, częstu ąc ich wódką lub piwem, a za nim szła
gospodyni, obnosząc chleb i ser pokra any na przetaku. Takim poczęstunkiem gość był
uż mnie więce zadowolony, zwłaszcza gdy wiǳiał dobrą chęć gospodarza, ale gorze
było, gdy wystał się pół dnia i nic nie z adł i nie wypił, bo w natłoku gospodarz go nie
zauważył, a sam nie śmiał się o poczęstunek upomnieć. W ciżbie te edni byli za dużo
częstowani, a inny wracał do domu o głoǳie, złoszcząc się, „że go na wesele zaprosili,
a nawet nie wiǳieli”.

*

Na wesele była zawsze zarzynana krowa, a czasem dwie, ale kupowali na to na częście
krowę starą i chudą albo z akąś wadą, np. przeboǳioną, kulawą, która dla Żyda się nie
nadawała, więc na mięso z nie trzeba było dobre mieć zęby. Był też zwycza , że starościny,
pochoǳące z bliższa, prócz tego, co składały z rzeczy spożywczych pannie młode w darze

¹⁵⁵zapaska — fartuch noszony dawnie przez wie skie kobiety, wiązany w pasie na sukience, czasem narzucany
na ramiona ako pelerynka. [przypis edytorski]
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przed ślubem, w ostatnie dni wesela znosiły na gospodę placki, nabiał, wódkę, nawet
żywy drób, który zaraz był zarzynany i gotowany, a to wszystko było „na poprawę wesela”
i „żeby oddać to, co się na weselu z adło i wypiło”. Każda starościna tym częstowała, co
z sobą przyniosła.

W kilka lat po ożenieniu byłem z żoną na weselu na lasach, w Tarnowskie Woli,
oddalone o trzy mile od ǲikowa. Żenił się tam u Rębisza nasz sąsiad. Gości przy mowali
plackiem z razówki, nabiałem i wódką. Mnie z żoną przy mowali osobno, podali nam
rosół i mięso. Słyszałem więc, ak inni szeptali do siebie z tego powodu: „Bęǳie Rębisz to
wesele pamiętał, bo gości ma z ǲikowa i mięso dla nich umyślnie kupował”. A Rębisz
nie liczył się z tym, że ma wydatki, cieszył się, że sprawił duże wesele, że ma z dala gości
i śpiewał skrzypkom do tańca:

Niech się gro, niech się tońcy,
Niech się razem bida końcy.

Przy końcu wesela, po ostatnim obieǳie, odbywały się czepiny, które trwały nie- Wesele, Obrzędy
raz całą noc. Zaczepiała pannę młodą starsza starościna w czapkę przez siebie sprawioną.
Czepiny były połączone z mnóstwem ceremonii, a całemu temu obrzędowi towarzyszyły
śpiewy, z których niektóre kobiety słynęły.

Śpiewek weselnych było barǳo dużo na przeróżne melodie. Mężczyźni śpiewali w tań- Wesele, Śpiew
cu przed skrzypkami, kobiety zaś przy obrzędach, na rózgowinach, czyli przy wicu rózgi,
przy rozplecinach, czyli przed wy azdem do ślubu, i przy czepinach. Niektóre z tych śpie-
wek obrzędowych były barǳo rzewne i wzruszały słuchaczy do płaczu, a były śpiewane
przy wtórze skrzypka.

Każdy, kto był na weselu, musiał stracić gotówką na mnie ǳiesięć reńskich i to prze-
ważnie na trunki w karczmie, częstu ąc według zwycza u wszystkich obecnych na zabawie
i nawza em przez nich częstowany. Uchoǳiło to za rzecz niehonorową, gdyby ktoś swo e
kole ki nie zapłacił i drugich przy częstowaniu pominął, mówili o nim, że „od drugich by
pił, a swego nie da”. Na zabawy więc, wesela i chrzciny były wówczas wydatki na większe,
zwłaszcza gdy gospodarzowi trafiło się kilka razy do roku być na takie zabawie w swo e
lub obce wsi.

We czwartek późno w noc kończyło się granie i wesele. Ale eszcze w piątek, a czasem Wesele, Obycza e
eszcze w sobotę odbywały się tak zwane poprawiny, goście schoǳili się na gospodę, robili
składki na wódkę lub piwo, popĳali i pogadywali, ak zwykle przy kieliszku.

Była gadka o gospodarzu, który, wy eżdża ąc na wesele na drugą wieś, starał się swó
inwentarz żywy aż do swego powrotu ako tako zabezpieczyć. Więc krowę dał do sąsiada,
żeby była do ona i mleka nie straciła, cielęciu zadał w sta ni karmy do żłobu i za drabin-
kę, wieprzkowi w chlewiku do korytka, a dla drobiu posypał ziarna na oborze. Ale cielę
wnet miało pusto w żłobie i za drabinką, bo wiele paszy ściągnęło pod nogi i zdeptało,
wieprzek też dużo z korytka wywalił i zmizerował, a ziarno rozsypane dla drobiu wyzbie-
rały w znaczne części inne „gady”. Więc powstał głód w oborze, nie uczuwały go edynie
gęsi, bo mogły skubać trawę na ǳieǳińcu, i kaczki, bo miały wodę w pobliżu. Zaczęła
się tedy taka rozmowa wśród te opuszczone żywizny:

Cielę beczało żałośnie: „Dokąd to wesele be-e-ǳie”, a gąsior oǳywał się na to: „Ty-
ǳień, tyǳień, tyǳień!”.

Wieprzek pomrukiwał z cicha: „Zdechnę uż, zdechnę uż”, na to kaczor, pływa ąc po
woǳie, odpowiadał: „Dobrze ci tak, dobrze ci tak”.

Indyczka, choǳąc koło ścian, labiǳiła: „O , bida, bida, bida, bida, bida”, a indyk
bulkotał ze złością: „Diabli by tu wysieǳieli”.

Jeżeli panna młoda była z inne wsi, to naza utrz po zaczepieniu e , t . we czwar- Panna młoda, Obycza e
tek, odbywały się przenosiny e do domu pana młodego. Przy tych przenosinach każdy
z uczestników wesela starał się coś zabrać (porwać) roǳicom panny młode na nowe go-
spodarstwo: brali międlice¹⁵⁶, przęślice¹⁵⁷, obrazy, różne sprzęty, bułki chleba itd. i każdy
następnie, adąc na furze, trzymał, co zabrał, i przekazywał się tym.

¹⁵⁶międlica — przyrząd do międlenia lnu lub konopi. [przypis edytorski]
¹⁵⁷przęślica — drążek do zamocowania kąǳieli, czyli pęku włókien lnianych, konopnych lub wełnianych,

z którego prządka wysnuwała pasma i skręcała w nić. [przypis edytorski]
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Na weselu Tracza z ǲikowa, gdy panna młoda pochoǳąca z Nagna owa przenosiła
się na gospodarstwo pana młodego, fury towarzyszące e za ęły w ǲikowie całą ulicę
Połać.

Z weselami łączyły się niekiedy brzydkie zwycza e. Na wesela brali np. z sobą ǳieci, Wesele, ǲiecko
zwłaszcza gdy wesele było u krewnego, a ǳieci nie było przy kim zostawić. Prowaǳili
e na gospodę i do karczmy i dawali im, co było na stole, nawet wódkę. Pamiętała też
o nich kucharka i gospodyni i dawała, co zostało ze stołu, ale przedtem musiały pouklękać
i mówić pacierz. Czasem cisnęło się na wesele więce ǳieci niż starszych, bo zbiegały się
i obce, których roǳice nie byli proszeni. Była to plaga dla gospodarza: ǳieci, wygnane
z izby, kręciły się w sieni albo przed domem; nie można się było z nimi ugnać. Czasem
któryś starosta odpasał pasa, przetrzepał e i odpłoszył, ale znowu się cisnęły ak wróble
zimą do stodoły. Nie podobało się to uż wtedy luǳiom rozważnie szym.

Byłem raz na weselu w Suchorzewie, gǳie mnie sadowili na pierwszym mie scu i sta-
rali się dobrze uraczyć. Kucharka podała mi flaki, ale przy tym upominała: „A mie cie
się na baczności, żeby wam kto miski nie odebrał”. Ledwie ednak miskę przede mną
postawiła, uż ktoś z tyłu sto ący porwał to dla siebie. Więc przyniosła mi drugą miskę
i znowu mnie upomniała, żebym się przed drugimi pilnował. Tymczasem gdy ona nieco
się ze mną zakramarzyła, ob aśnia ąc mnie o panu ącym tam zwycza u, że edni drugim
adło porywa ą, inni wykradli e z kuchni cały kocioł z flakami i tak się ukryli, że dopiero
naza utrz rano znaleziono kocioł za stodołą, zupełnie wypróżniony.

Dobrą opinię miały zawsze wesela w Machowie, że luǳie bawili się tam spoko nie,
bez bitek, grzecznie się z sobą obchoǳili, starszyzna miała posłuch.

Na więce słynęli tam gospodarze Wo ciech Żak i Grzegorz Stec. Gdy przychoǳiły
czepiny i oni występowali, to zbierała się cała wieś, starsi i młodsi, ak na teatr, tłoczyli się
przez drzwi i okna, żeby się napatrzeć rozmaitym figlom i nasłuchać przeróżnych żartów,
które rozgrywały się przez kilka goǳin i całą noc.

U emną stroną dawnych wesel było też to, że trwały zbyt długo, przez co gospodar-
stwo było zaniedbywane i że odbywały się po karczmach wśród pĳatyki, na czym Żyǳi
w owych czasach dobrze zarabiali i bogacili się.

Nie brak ednak było w dawnie szych weselach obrzędów i zwycza ów prawǳiwie Upadek
ładnych, narodowych, luǳie się nabawili, nacieszyli, nagadali. Szkoda, że to wszystko
obecnie zatracone, a zachowała się w całości edynie rzecz zła, t . pĳatyka. Toteż teraź-
nie sze wesela są mnie ciekawe i mnie na nich się bawią niż na dawnych i w ogóle po
wsiach da e się uczuwać brak dobrych i goǳiwych zabaw, i ludność czas wolny od pracy
spęǳa w gnuśności lub przesiadu e po karczmach.

*

Na weselach grywali zawsze muzykanci chłopscy, a tylko na zabawach nieǳielnych Muzyka
w mieście grywali Żyǳi. Muzyka chłopska wówczas składała się z dwo ga skrzypiec, z ba-
sów i bębna, przy czym buczenie basów i odgłos bębna wybĳał się na więce i z dala uż
dawał się słyszeć. Dopiero późnie do tego dołączył się klarnet i flet i w tańcu lepie
podcinał.

Takie muzyki były po niektórych wsiach okolicznych, a na lepsza przez długi czas
utrzymywała się w Ocicach. Muzykanci grali zawsze tak, ak kto zaśpiewał. Za granie na
weselu płacił im pan młody, czasem tylko któryś starosta lub drużba z własne ochoty
rzucał do basów coś gra carów i sobie grać kazał.

Pierwsza nowoczesna kapela muzyczna w powiecie powstała w r.  w Miechocinie,
a wykształcił ą tamte szy nauczyciel Wo ciech Skowroński z młoǳieży szkolne . Kapela
ta składała się z ǳiesięciu chłopców, gra ących z nut, i utrzymywała się przez lat ǳie-
sięć, dopóki muzykanci nie rozproszyli się po kra u z powodu służby wo skowe i za ęć
zawodowych.

*

Po zabawach weselnych następu ą zazwycza chrzciny, więc i te w krótkości opiszę. Matka, Chrzest, Obycza e
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W owych czasach nikt nie słyszał o akuszerkach egzaminowanych, tylko w każde wsi
były tak zwane babki, uǳiela ące pomocy przy połogach na podstawie własne praktyki.
Skoro ǳiecko przyszło na świat, edną z pierwszych czynności babki było przepalić wódki
z miodem i szmalcem tak, żeby było dwie szklanki lub dwa garnuszki. Z tego eden wy-
pĳała babka, a drugi dawała położnicy, dopęǳa ąc ą przy tym słowami: „Pĳcie, pĳcie,
niech się napełni ten dołek, gǳie leżał ten pachołek, zaraz bęǳie wam lepie ”.

Położnicę odwieǳały zaraz sąsiadki i kumoszki coraz inne, a każdą należało przy ąć
poczęstunkiem, wódką i przekąską. A gdy za ǳień lub dwa kumowie do chrztu po echa-
li, był zwycza , że po chrzcie nie wracali prosto do domu, ale wstępowali po droǳe do
karczmy lub szynku i dobrze tam popĳali — i ǳiecięciem świeżo ochrzczonym wycie-
rali nasamprzód kąty żydowskie; nie zapominali też o położnicy i przywozili e w darze
napitek i przekąski.

A tymczasem domowi spraszali gości na chrzciny, t . na zabawę po chrzcie. Znów był
zwycza , że żadna sąsiadka czy kumoszka nie przyszła z próżnymi rękami, ale co mogła:
bułki, a ka, słoninę i czasem coś do napitku każda przyniosła i to wszystko dla położnicy
w głowy pod poduszkę składały tak, że poduszka musiała się wysoko podnieść, a położnica
wskutek tego nie leżała, ale sieǳiała w łóżku.

Chrzciny trwały często do trzech dni wśród zabawy, wesołych śpiewów, pogadanek,
a na więce weseliła wszystkich babka, która zazwycza ze wszystkich na więce lubiła sobie
podpić. Bo też za całą usługę przy chore przez kilka dni barǳo mało brała pienięǳy,
na więce reńskiego, a nieraz całą zapłatą było to, co z adła i wypiła. Starsi mianowali ą
kumoszką, a ǳieci babką, ona też wszystkim, gǳie przy połogu była, mówiła: „kumie,
kumo”, a ǳieci nazywała wnuczkami.

Po takim połogu i chrzcinach chora na późnie po tygodniu wstawała z łóżka i brała się
do zwycza ne roboty i była zdrowa, ale też nieraz trafiało się, że traciła zdrowie, a nawet
życie, a to szczególnie przez te następu ące zaraz po naroǳinach chrzciny, na których
goście swobodnie i głośno się bawili bez względu na chorą położnicę, i odchoǳiła wódka,
którą i chorą raczyli.

*

Prawie każdy chłop w owych czasach miał akieś przezwisko albo przydomek, według
których był we wsi znany i nazywany. Tak np. Wo ciech Łuczak z Podłęża nazywany
był Pończochą, Józef Słomka z Podłęża Rychlickim, Michał Wiącek spod numeru 
Kwapiszem, Józef Wó cikowski Drabem, Ignacy Gronek Kozie ą, Jan Szczytyński Rysiem,
Jan Mortka spod numeru  Karolikiem, Stanisław Antończyk Mastelarczakiem itd., itd.

Nie eden znany był więce pod swoim przezwiskiem niż pod nazwiskiem albo nawet
tylko pod przezwiskiem. Na przykład Łuczaka nazywali powszechnie tylko Pończochą,
Wó cikowskiego Drabem, Mortkę Karolikiem itd. i oni sami podawali przezwiska zamiast
nazwisk przy spisywaniu aktów urzędowych i w innych okolicznościach. Niektórzy nie
znali nawet swoich właściwych nazwisk i naturalnie o przezwiska nigdy się nie obrażali.

Mortkę nazywali Karolikiem z powodu, że ego ǳiadkowi było na imię Karol. Antoń-
czyka Mastalerczakiem, ponieważ o ciec ego był masztalerzem, czyli sta ennym u hra-
biego, przeważnie ednak nieznane były początki różnych przezwisk i przydomków.

*

Wspomnę o figlach chłopskich, których nie brak było szczególnie w czasie zabaw.
Na więce figlów robili chłopi z Żydami. Uważali ich za bo aźliwych, których można

czym boda nastraszyć i wyprowaǳić w pole.
W ǲikowie za mo e pamięci szczególnie Wiącek Jan znany był z takich figlów. Raz Żart

np. kazał przy ść do siebie handlarzowi zboża, mówiąc, że ma beczkę nasienia koniczyny na
sprzedaż. Naprawdę nasienia tego miał tylko odrobinę i chciał się tylko Żydowi odpłacić
za popełniane przez niego oszukaństwa.

Wieǳiał, że handlarz ten, bada ąc ziarno, miał zwycza zawĳać rękaw i z całe siły
wbĳał rękę, zaciśniętą w pięść, w zboże, chcąc w ten sposób sprawǳić, czy od spodu nie
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est sfałszowane. Żeby go oszukać, gospodarz odwrócił beczkę do góry dnem i cieniutko
przykrył e koniczyną, co wyglądało tak, akby pełna beczka była tego nasienia.

Żyd, gdy stanął nad beczką, rozochocił się na e widok, bo nasienie koniczyny było
poszukiwane, zakasywał zaraz rękaw, rozmachał się i z góry chciał wbić rękę do spodu.
Szturnął ednak w przysypane dno, naklął ze złości, schował zaraz rękę do kieszeni i uciekł
przed śmiechem obecnych z komory.

Na weselach, chrzcinach i różnych zabawach bywały zakłady o to, kto silnie szy, wy-
trzymalszy, kto potrafi więce z eść, wypić, itp. Zakładano się zawsze o wódkę, kto prze-
grał, płacił.

Pamiętam, ak Książek z Miechocina założył się w naszym domu o to, że zgryzie na
kawałki z grubego szlifowanego szkła kieliszek, z którego pił wódkę. Gdy zakład stanął,
gryzł szkło po kawałku na drobniutkie kawałeczki „na kaszę” i wypluwał na rękę, aż cały
kieliszek, nawet grubą podstawę zgryzł. Na drugi ǳień miał usta zakrwawione i twarz
spuchniętą, ale śmiał się z tego i nie myślał chorować.

To znowu Franciszek Mortka założył się na chrzcinach, że wypĳe pół kopy¹⁵⁸ suro-
wych a . Gdy mu tyle a dostarczono, natłukał edno za drugim, przy czym naśladował
głos kury: „Ku-ku-ku-ku” i wypĳał, aż wypił wszystkie trzyǳieści. I nie słyszałem, żeby
mu to zaszkoǳiło na zdrowiu.

*

Wódki pili wtedy trzy razy więce niż obecnie; była tania, bo kwarta okowity kosz- Alkohol
towała tylko dwaǳieścia cztery gra cary i można było dolać do nie więce niż drugie tyle
wody, a była eszcze mocnie sza niż ǳisie sza okowita. Piwa na razie pili barǳo mało,
dopiero z czasem wchoǳiło ono coraz więce w używanie, a poza tym innych trunków
nie było, chyba tylko w domach pańskich.

Tak wódkę, ak piwo brali na więce w Tarnobrzegu z propinac i, ǳierżawione przez
Żydów od skarbu ǳikowskiego. Jeżeli ednak w innym państwie, u innego propinatora,
np. w Mokrzyszowie lub w Machowie, były kiedy trunki tańsze albo lepsze, to tam e
kupowali na wesela, chrzciny, na żniwa, na swo ą bowiem potrzebę wolno było kupować,
gǳie się komu podobało.

Mieli też wówczas luǳie więce okaz i do picia niż obecnie i żadne zabawy nie rozu- Pĳaństwo, Zabawa, ǲiecko
mieli bez wódki i picia. Kto był na zabawie, musiał równocześnie pić, a ak kto się upił,
to mówili, „że się ubawił”, i nie mieli mu tego byna mnie za złe. Dawali wódkę nawet
małym ǳieciom, zwłaszcza na zabawach, „żeby i one zabawę pamiętały” i całkiem nie
zważali na to, że ǳiecku szkoǳi to eszcze barǳie niż starszemu.

Wódka odchoǳiła, ak pisałem, na chrzcinach, zmówinach, rękowinach, rózgowi- Alkohol
nach i w czasie całego wesela; odchoǳiła też i na pogrzebach, przed wyprowaǳeniem
umarłego i po pogrzebie na tzw. „konselac i”, czyli stypie. Do tego, ak wspomniałem,
w nieǳiele i święta grały po karczmach i szynkach muzyki, przy czym także wódki nie
brakło; nadto sąsieǳi i kumowie częście się wówczas z sobą schoǳili niż obecnie, w do-
mu lub w mieście, i także traktowali się wódką. Odchoǳiła też na armarkach.

W niektórych wsiach był zwycza , że chłopi zaraz po wymłóceniu zboża nosili e do Pĳaństwo, Chłop
karczmy na wódkę.

Każdy niósł e w torbie z łyka lipowego pod kamizielą. Kamizielę wǳiewał wtedy
tylko ednym rękawem, drugi zaś spadał wolno po ramieniu, na którym torba wisiała.
Ramię obciążone torbą nachylało się ku ziemi.

Gospodarz szedł przez wieś dumnie (każdy wieǳiał, co pod kamizielą niesie), a gdy
wszedł do karczmy, był witany przy aźnie przez obecnych tam i zboże składał Żydowi. Za
to pił zaraz i częstował drugich, a ci znowu innym razem odwza emniali się.

Uchoǳiło to za honor nieść w ten sposób zboże do karczmy i nawet w modę to
weszło, że chłopi edno ramię trzymali zawsze niże ( akby obciążone torbą). Taką postać
przedstawia ą dotychczas na starsi chłopi, którzy nosili zboże do karczmy.

W ogóle, gǳie pĳaństwo szczególnie kwitło, nosili wódkę z karczmy we flaszkach Pĳaństwo, Chłop
na wierzchu, nie ukrywa ąc się z tym, ale owszem przekazu ąc, że będą pić i ma ą pić

¹⁵⁸kopa (daw.) —  sztuk ( tuzinów). [przypis edytorski]
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za co. Gǳie pĳaństwo było mnie sze, czynili to skrycie. Flaszkę z wódką chowali pod
wierzchnie ubranie, a kobiety pod zapaskę. Chyba że wódka była dla żniwiarzy lub na
zabawę (nie do coǳiennego użytku), wtedy się z nią nie kryli.

Jak wódka nie ednego upadlała, przytoczę eden z wielu wypadków.
Raz, gdy uż byłem wó tem, zaszedł do mnie w nocy gospodarz z ǲikowa z za-

wiadomieniem, że pod Zwierzyńcem na granicy ǲikowa coś się szamoce i stęka, że
prawdopodobnie wpadł tam akiś człowiek. Była to uż późna esień i zimna panowały
prze mu ące, zachoǳiła obawa, że nieszczęśliwy może skostnieć, wstałem więc z łóżka,
wezwałem wartnika i skierowaliśmy się na wskazane mie sce.

Gdyśmy tam przybyli, oczom naszym przy świetle zapalone słomy przedstawił się Pĳaństwo
taki obraz: w głębokim rowie przydrożnym sieǳiał chłop skulony, powalany w błocie
i sponiewierany ak nieboskie stworzenie.

Wpadł do rowu pĳany i był całkiem nieprzytomny. Nic nie mówił, tylko wydawał
ǳikie ryki i oburącz trzymał się olszynki rosnące w rowie. Zdawało mu się, że go diabeł
woǳi i chce zgubić, więc uchwycił się tego krzaczka ak tonący ostatnie deski ratunku.
A zaciął ręce tak mocno, że nie mogliśmy go od drzewka odczepić i musieliśmy e razem
z nim z korzeniami wydrzeć. Tak włożyliśmy go na furę. Gdyśmy go do kancelarii gminne
wnosili, trzymał eszcze skurczony to drzewko przed sobą i ryczał, poczytu ąc nas ciągle
za złych duchów, które go chcą gǳieś uprowaǳić.

Złożyliśmy go na podłoǳe i kazałem wartnikowi mieć nad nim baczenie. Tymczasem
nad ranem wytrzeźwił się i wymknął się niespoǳiewanie. Późnie dowieǳieliśmy się, że
był to gospodarz z Sobowa, znany pĳaczyna.

Do szerzenia pĳaństwa przyczyniała się też ta szkodliwa moda, która do ǳiś dnia Pĳaństwo, Moda
przetrwała i panu e: ażeby się za poczęstunek odwza emnić: „Dobre two e, dobre mo e”,
ak eden zapłacił swo ą „kole kę”, to płacił znowu drugi, trzeci itd. i wódka lała się bez
przestanku.

Przy kieliszku było zawsze na więce miłości i serdeczności, całowania i śpiewania,
a ak się popili i wytargali za czupryny, to się też zaraz przeprosili i na nowo pili. Ale nie
pamiętam z owych czasów wypadku, żeby się nożami pokłuli, ak to się teraz trafia, albo się
do sądu skarżyli; pod tym względem dawni luǳie byli lepsi od ǳisie szych nożowników
i proceśników.

*

Straszne to pĳaństwo, szerzące się wszęǳie, zwalczały barǳo skutecznie mis e ko-
ścielne, na których ludność tłumnie odprzysięgała się wódki. Ja przysięgałem w roku
. Były wtedy przez osiem dni mis e w kościele parafialnym w Miechocinie¹⁵⁹; księża
krzyczeli na więce na pĳaństwo, na koniec wzywali uroczyście do przysięgania od palą-
cych trunków przez podniesienie rąk. Podniosłem wtedy rękę do góry i od tego czasu nie
miałem wódki w gębie. To mnie ustrzegło od nie ednego upadku w życiu, zaoszczęǳiło
mi wiele pienięǳy, czasu i zdrowia a że przy tym nie palę też tytoniu, więc dotychczas,
choć mam uż osiemǳiesiąt siedem lat i w życiu niemało pracowałem, nie byłem nigdy
u lekarza, nie przechoǳiłem ciężkie choroby i nie eden poǳiwia mo e zdrowie.
 

Wychowanie ǳieci. ǲieci na pastwisku. Zahartowanie i siła dawniejszych luǳi. Choroby:
kołtun, ograszka, utrącenie, cholera, wszy. Brak przepisów zdrowotnych. Pierwszy szpital. Le-
czenie. Skon. Pogrzeb. Wiara w strachy, czary, zabobony, gusła. Praktyki religĳne. Odpusty.
Moralność.

W roǳinach było dużo ǳieci. Przeciętnie po sześcioro, siedmioro, ale bywało też i po ǲiecko, Kobieta

¹⁵⁹Były wtedy przez osiem dni misje w kościele parafialnym wMiechocinie…— wspomniane mis e odbyły się w r.
 w dniach  września do  paźǳiernika. Przeprowaǳone były przez oo. Jezuitów przy współuǳiale oko-
licznego duchowieństwa. W czasie tych mis i odbyły się w parafii dwie wielkie proces e do Chmielowa i Stalów,
gǳie na błoniach pod namiotem odprawione były msze św. W czasie mis i rozdano  tysięcy komunikantów.
(Kronika parafialna w Miechocinie). [przypis autorski]
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dwanaścioro, piętnaścioro. Potomstwo uważali za błogosławieństwo Boże, a bezǳietne
kobiety za niegodne tego błogosławieństwa i małżeństwa. Kobiety, nie ma ące potomstwa,
czuły się z tego powodu nieszczęśliwe.

Ale też śmiertelność mięǳy ǳiećmi była wielka, bo zaledwie tylko połowa odcho- ǲieciństwo
wywała się, reszta zaś wymierała na więce w niemowlęctwie i w pierwszych latach życia
wskutek niedostateczne opieki i nieszczęśliwych wypadków, gdy roǳice byli poza do-
mem, w polu, na weselu itp., wskutek lichego odżywiania, chorób ǳiecięcych, złego
leczenia itp.

ǲieci trzymane były przy piersi zwycza nie półtora roku, niekiedy dłuże , bo można
było wiǳieć i ǳieci dwuletnie, które biegały za matką i wołały „cycy”. Przy tym dawali
też ǳiecku do ssania tzw. mo dę, t . gałganek lniany lub konopny, w który były zawinięte
ziemniaki, kasza itp., maczane w mleku, a w braku tegoż, np. u biednych, w barszczu.
Mo dę taką dawali ǳiecku szczególnie wtedy, gdy matki nie było w domu lub była pra-
cą za ęta, ażeby e od płaczu uspokoić. Służyło to zamiast ǳisie sze flaszki z gumowym
smoczkiem, która nie była znana. Prócz tego karmili ǳieci z łyżki, przy czym sami na -
pierw pokarm w ustach przeżuwali i miękczyli.

W domu ǳiecko spało w kołysce, którą u biednych zastępowały czasem niecki. Jeżeli
zaś szli do roboty w polu i brali z sobą ǳiecko, to umieszczali e tam w płachcie, uwiązane
na drążku, założonym na dwóch sosnkach, wbitych w ziemię. Gdy płachta była duża
i ǳiecko miało nadto coś pościelone, to leżało w nie prosto i wygodnie, ale gdy była mała,
to leżało zgięte i mogło zgarbacieć, więc takie trzymanie ǳiecka było późnie zabronione,
a niestosu ących się do tego zakazu żandarmi zapisywali na karę. W ten sposób zwycza
ten ustał i ǳisia spotyka się go tylko niekiedy po lasach.

W pierwszych miesiącach kąpali ǳiecko często, dwa razy ǳiennie, i długo, przyle-
wa ąc w czasie kąpieli ciepłe wody, bo mówili, że w kąpieli ǳiecko rośnie. Od czterech
do pięciu miesięcy kąpali mnie .

Do kąpieli wkładali leszczynę, susz pszczelny i różne zioła, którymi ǳiecko okładali,
ażeby — ak mówili — ǳiecko nabrało siły i nie miało na ciele wyrzutów. Taką wodę do
kąpieli odgrzewali parę razy, dlatego była czarna i cuchnąca.

Nie zmywali ǳiecku brudu na przoǳie głowy, czyli ciemieniu, t . w mie scu, gǳie Brud
schoǳą się kości ciemieniowe z czołową, bo — ak mówili — przez zmywanie i uciskanie
ciemienia, które do roku est miękkie, ǳiecko mogłoby mieć wadliwą mowę. Dlatego
na ciemieniu tworzyła się u ǳieci zawsze skorupa brudu, w czym się też wszy lęgły,
i co dopiero po roku, gdy ciemię stwardniało, delikatnie zmywali lub sama ta skorupa
odpadała.

A chociaż życie takiego niemowlęcia nie upływało w rozkoszach, uważali czasy nie-
mowlęctwa za na lepsze, bo mówili o nich z westchnieniem:

O Boże mó , Bozicku,
Nie było to, ak przy cycku,
Jeść dali, spać dali —
I płakać nie kazali.

ǲiecko, tak chłopiec, ak i ǳiewczyna, gdy zaczęło choǳić, nie nosiło żadnego in- ǲieciństwo, Stró
nego okrycia prócz koszuli lniane lub konopne , długie po kostki. Tak było ubierane
mnie więce do szóstego, czasem do ǳiesiątego roku życia, w lecie i w zimie, w takie
koszuli choǳiło i spało. Nie znało przy tym obuwia i nakrycia głowy.

W zimie, gdy takie mnie sze ǳieci musiały sieǳieć w domu, a były niespoko ne ǲieciństwo
i zawaǳały na izbie, roǳice wyganiali e „na piec” lub „za piec”. Również ilekroć do do-
mu zeszli się zna omi na pogadankę, albo przyszedł akiś niecoǳienny gość, na przykład
ksiąǳ po kolęǳie albo organista po spisnym, ǳieci ak na komendę uciekały „na piec”
i stamtąd wyglądały na izbę, przypatru ąc się ukradkiem przybyłym.

Były one brudne, rozczochrane, o uczesaniu ich bowiem nikt nie myślał, przy tym
były nieśmiałe i bały się obcych.

Nie było wtedy szkół, więc w wychowaniu nie mogło być mowy o nauce szkolne . ǲieciństwo
Jednakże roǳice dbali barǳo o to, ażeby ǳieci przyzwyczaić zawczasu do pracy, ażeby
były pracowite i próżniactwa nie lubili, mówiąc, że gǳie nie ma roboty, tam nie ma co eść
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i włożyć na siebie, tam est bieda. Więc ǳiecko, skoro tylko trochę podrosło, miało akieś
za ęcie, było używane do pasania, do bawienia młodszego roǳeństwa itp., i chociaż szkół
nie było, nie było tego wałęsania się i bro enia ǳieci po drogach, ak się to obecnie wiǳi.
Starsi uważali takie próźniaczenie za złe i ǳieci gonili do roboty. U chudobnie szych, gdy
nie miały w domu co robić, oddawali e na służbę.

Przyuczali ǳieci do robót gospodarskich, akie sami znali; gdy o ciec był akimś rze- ǲieciństwo, Nauka
mieślnikiem wsiowym, to i syna tego rzemiosła nauczył. Do innych zawodów, np. do
handlu, ǳieci nie oddawali.

O cowie dbali o to, ażeby ǳieci, tak chłopaki, ak i ǳiewczęta, skoro uż tak podrosły, Zabawa, Młodość, Roǳina
że mogły bywać na weselu, ocierały się zawczasu i obzna amiały mięǳy ludźmi i umiały
się zabawić. Matka miała z tego na większą radość, eżeli córka e dobrze tańczyła i na
weselu miała powoǳenie — eden ą puszczał, a drugi brał do tańca. Natomiast smutna
była, gdy córki do tańca nie brali, gdy ta — ak się mówiło — „sieǳiała ak kołek, była na
weselu, a nie wiǳieli e ”. Było to dla matki zmartwienie, nie wesele. Również i chłopaka
wysoko cenili, ak umiał ładnie hulać, t . był dobrym tanecznikiem, mówili, że takiemu
nie żal iść na wesele, bo się nacieszy i nabawi.

Młoǳi znali wobec starszych uszanowanie. Za wielkie przestępstwo uważali, akby Młodość, Obycza e
się był ktoś z młodych: pastuch, parobczak czy ǳiewucha odważył starszego wiekiem
obrazić, znieważyć, co obecnie uchoǳi często bezkarnie; gdy obrażony młodszego do-
raźnie ukarał, na przykład wymierzył mu policzek, to zaraz druǳy obecni przy tym lub
o cowie młodego wpływali na niego, aby starszego natychmiast przeprosił; musiał go
w rękę pocałować, uchwycić za nogi, bo inacze czekała go większa kara. Nigdy też nikt
z młoǳieży nie poważył się wobec roǳiców i w ogóle starszych wziąć do ust papierosa,
nawet parobczak uż pod wąsem, dopóki nie wyszedł spod opieki roǳicielskie , eżeli
miał chętkę do palenia, krył się z tym przed o cami. Pręǳe na wódkę pozwalali niż na
papierosy.

A obecnie wiǳi się, niestety, ak smarkate eszcze chłopaki zarówno ze starszymi palą
papierosy, i ǳieci prawie w oczy starszym dym puszcza ą, akby dla pokazania, co to uż
potrafią. I rzadko kto się tym gorszy, i roǳice nie zawsze to karzą, choć palenie tytoniu
szkodliwe est, zwłaszcza dla młodych, którzy dopiero rosną i rozwĳa ą się.

*

Od szóstego do dwunastego, a niekiedy do piętnastego roku życia spęǳały ǳieci ǲieciństwo, Praca
latem przeważnie na pastwisku, pasa ąc gęsi, trzodę, krowy, konie.

Na pastwisku więc zbierało się tyle ǳieci, ile było gospodarstw we wsi, bo tylko
niektórzy komornicy, niema ący kawałka pola, bydła nie chowali. Wy ątkowo tylko, eżeli
pastuch był użyty do roboty w domu lub zasłabł, wyganiali bydło do obcego pastucha za
wynagroǳeniem ǳiennym od dwu do czterech gra carów, stosownie do ilości bydła.
Wysyłali za bydłem więce chłopaków i eżeli w domu był chłopiec i ǳiewczyna zdatni do
pasania, to pasał chłopiec, ǳiewczyna zaś zostawała w domu do pomocy matce.

Konie i krowy pasały się wówczas w ǲikowie na nadwiślu, „w kępie”, odległe od
wsi mnie więce dwa kilometry, świnie zaś i gęsi na dwóch bliższych, paromorgowych
pastwiskach, „za opustem” i „na rokiciu”. Po zbiorach esienią pasło się wszystko razem
na ścierniskach, rolach, łąkach i na oziminach.

Pasterze „w kępie” zaraz na wiosnę na starszego spośród siebie obierali wó tem, a także
przysiężnych, na podobieństwo ak było w gminie. Wó t rząǳił na pastwisku przez całe
lato i młodsi musieli go słuchać, bo był mocnie szy i za nieposłuch bił batem. Sam uż
mało bydło nawracał, tylko wyręczał się młodszymi i wysypiał się dobrze na pastwisku,
ale ak była szkoda w polu zrobiona i gospodarz poszkodowany przyszedł do „kępy”, to
wó t na częście oberwał pałą, bo dał się chwycić na spaniu.

Wypęǳa ąc bydło z rana równo ze wschodem słońca, dostawało się do torby z domo- Obycza e, Jeǳenie
wego płótna kromkę chleba, a do tego masło lub twaróg z krużliku¹⁶⁰ albo ser i śniadanie
to spożywało się na pastwisku. Przy eǳeniu była w zwycza u „ǳielanka”, to est każdy
ǳielił się swoim śniadaniem z innymi i nawza em był przez nich częstowany, a raczyli się

¹⁶⁰krużlik (daw.) — małe gliniane naczynie z uchem; ǳbanek; kubek. [przypis edytorski]
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tak albo w całe kupie, albo partiami dobierali się tacy, którzy z domu mieli mnie więce
ednakową wyprawę. Kto by zaś sam adł na boku, ten ako „samo ednik” nie był lubiany
i dokuczali mu. Tak samo bywało przy spożywaniu podwieczorków.

Pastuch urozmaicał sobie życie stosownie do pory roku. Na wiosnę choǳił za ptaka- Ptak
mi i żaden ptak nie ukrył się wtedy ze swym gniazdem. Wybierali a ka wronie, kacze,
kuropatwie i inne i smażyli, eżeli były czyste. Młode wrony piekli, oblepiwszy w glinie.
Na gorsze było to, że niszczyli w ten sposób także pożyteczne ptaki; nie eden zna dował
uciechę w tym, ak wybrał z gniazda a ka lub młode, a starsi mało zwracali uwagi na
takie psoty. Na więce wyszukiwane były gniazda małych ptaszków „ra zów”¹⁶¹, które bu-
du ą e barǳo sztucznie, akby z wełny szyte, a zawiesza ą na gałązce nad wodą w mie scu
niedostępnym, tak że gniazdo est barǳo trudne do zd ęcia. Choǳili za nimi nie tylko
chłopaki, ale i starsi, a gospodynie nieraz prosiły pastuchów: „Jakbyś tam zdybał ra zowe
gniazdo, to przynieś, dostaniesz parę gra carów; dobre ono na owinięcie gardła, akby
bolało”.

W lecie, ak tylko zboże zaczęło do rzewać, pasterze robili „ząbki” na kapelusze słom-
kowe nie tylko sobie, ale i na sprzedaż.

W czasie żniw i po żniwach, gdy do rzewały owoce w polach i sadach, zaledwie po-
łowa pastuchów sieǳiała przy bydle, inni podchoǳili do sadów i do pól na rzepę, groch
strączkowy itp., a następnie ǳielili się zdobyczą z tymi, którzy tymczasem pilnowali by-
dła.

Często na pastwisku robione były „wesela” na podobieństwo prawǳiwych wesel: tań-
ce odbywały się przy piszczałce z wierzbiny lub przy skrzypcach o strunach z końskiego
włosia, a tak chłopiec, ak i ǳiewczyna zazwycza uż na pastwisku nauczył się tańczyć.
Stąd była śpiewka weselna, odnosząca się do ǳiewczyny, która źle tańczyła:

Czyś bydełka nie pasała,
Żeś tańcować nie umiała —
Pasałam a wele zboża
Uczyłam się, Matko Boża!

W lecie ulubione były kąpiele w Wiśle i w łachach wiślanych, a w gorące dni cała Woda, ǲiecko
rzesza ǳieci, wysyłana za bydłem, spęǳała czas więce nago niż w koszuli; tarzały się
w piasku lub błocie i znowu myły w woǳie.

Do na większych ednak przy emności pastucha należało mĳanie się na koniach. Gdy
się goniło bydło na pastwisko lub z pastwiska, adący na koniach zatrzymywali się w tyle,
następnie ruszali z kopyta i pęǳili, co koń mógł wyskoczyć, próbu ąc, który chybszy.

*

Wielka prostota w wychowaniu, potrawach, obycza ach i w całym sposobie życia
wpływała na to, że w czasach normalnych, zwykłych, naród wsiowy był niezwykle zdro-
wy, zahartowany i odporny na różne niewygody i niedomagania luǳkie. Nie wieǳieli
wówczas o takich różnorodnych słabościach, ak teraz, mnie też było wypadków, aby
ktoś umierał w sile wieku, ak się to obecnie często trafia; ak się kto odchował, to się uż
chował.

Już ǳieci były barǳo zahartowane. W zimie wśród mrozu i śniegu wybiegały z izby ǲiecko, Zima, Zdrowie
w koszuli i boso: po drzewo, do bydła i za inną posługą. Pamiętam, gdy echałem raz
w zimie z ednym z sęǳiów tarnobrzeskich i prze eżdżaliśmy przez Tarnowską Wolę,
z chałupy wybiegł chłopiec w koszuli konopne , boso i bez czapki, przy rzał się nam i na-
stępnie puścił za saniami i biegł z pół kilometra do innego domu, mimo że ǳień był
mroźny i droga śniegiem zasłana. Na to zauważył sęǳia: „Ten chłopak więce wart od
mo ego ǳiecka, bo gdyby tak mo e zrobiło, uż by mu trzeba trumnę robić”.

Tylko ten, co w zimie cały ǳień był za ęty poza domem, gǳieś echał — ciepło się
obuwał. W lecie każdy choǳił boso, nawet do kościoła i na armarki. Idąc do kościoła, Stró

¹⁶¹rajz— książkowa nazwa tego ptaka est remiz. Należy do wróblowatych, podobny do sikory, tylko mnie szy.
[przypis autorski]
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nieśli buty w rękach i dopiero przed kościołem się obuwali. Nawet na wesele po większe
części szli boso, mówili, że „szkoda drzeć buty w tańcu”.

Oǳiewali się lekko nawet w czasie mrozów, a w lecie „za końmi” w nocy sypiali
w polu na gołe ziemi.

W czasie wesela młody czy stary tańczył tak, że koszula była mokra, akby ą z wody Wesele, Zima, Zdrowie
wyciągnął. Tak zgrzany wychoǳił nawet w czasie ostre zimy w koszuli na dwór, żeby się
ochłoǳić, a bywało też — czego naocznym byłem świadkiem — że dla lepsze ochłody
kładł się nawet na ziemi na śniegu i dopiero, gdy za długo leżał, nie dozwalali na to
inni z obawy, żeby do ziemi nie przymarzł. Taki wchoǳił na powrót do izby weselne ,
otrząsł się tylko ze śniegu i zimna ak koń po wytarzaniu się i dale się bawił. I nie słychać
było, żeby się kto w podobnych razach przeziębił, zakatarzył, dostał zapalenia albo inne
choroby.

Albo kobiety prały także zimą przy saǳawce i szły do dnia, żeby przed innymi zdążyć Zima, Kobieta
do wody. Nieraz w czasie na większego iskrzącego mrozu rozlegał się po wsi odgłos ki-
anek, a praczki ubrane były lekko, żeby się mogły dobrze przy robocie uwĳać, i klęczały
na desce przy woǳie gołymi kolanami. I grzały się przy te pracy, choć „smaty” kostniały
od mrozu pod kĳankami i przy wyżymaniu i do domu były przynoszone zmarznięte ak
kamień. Nadto niektóre blisko kilometr dźwigały e do wody i od wody, brnąc po kolana
w śniegu, eśli w nocy usypał, a mężczyźni wpierw drogi nie utorowali.

Pracowali ciężko dniami i nocami, nie było żadnych maszyn ani narzęǳi rolniczych,
które by mogły w ciężkie pracy ulżyć.

Niektórzy, zarówno chłopi, ak i kobiety, oǳnaczali się potężną budową ciała, tak że Siła
w obecnym czasie rzadko się trafi takie budowy mężczyzna lub kobieta, nadto byli dawnie
chłopi, którzy słynęli z naǳwycza ne siły. Taki siłacz, gdy się czasem w mieście podochocił
i rozhulał, to Żyǳi przed nim tłumami uciekali i polic anci nie śmieli zbliżyć się do
niego, ale wszyscy z daleka się trzymali, a ak komu tylko pogroził, to uciekał, co miał sił.
Czasem i pół dnia „urzędował” tak po mieście, po wszystkich ulicach Tarnobrzega. Nie
miał nawet przy sobie pały, ani nie kłuł nożem — którym tak często posługu ą się teraz
zwyrodniali nożownicy zarówno po miastach, ak i po wsiach, nie ma ący siły dawnych
luǳi — wystarczyło zresztą, ak kogo raz ręką pomacał. Tacy mocarze ednak byli w życiu
coǳiennym łagodnych obycza ów i w koleżeństwie barǳo dobrzy, a tylko niebezpiecznie
było wchoǳić im w drogę, gdy byli podochoceni.

*

Z chorób na więce się dawnie trafiały zapalenia, tyfusy, puchliny wodne, bolączki, Choroba
grasu ące i ǳisia , a nadto kołtuny, ograszki, utrącenia krzyża, ǳisia coraz mnie znane.

Barǳo rozpowszechnione były wówczas kołtuny, zwĳa ące się zazwycza skutkiem a-
kie ś słabości, bo tak w czasie choroby, ak i po chorobie przestrzegali, żeby się nie czesać,
„żeby bolu nie drażnić, boby się mógł sprzeciwić”. Więc uż dlatego włosy się kołtuniły.
Można powieǳieć, że prawie trzecia część luǳi, zwłaszcza starszych, miała kołtuny, które
były znaczne, bo głowa przez nie była większa.

Zwicie się włosów uważali za dobre, „bo ból przez to wychoǳił na wierzch”. Kołtun Zabobony
musiał być na głowie przez rok i sześć nieǳiel, a niektóry nosili go i dłuże z obawy, żeby
sobie nie zaszkoǳić przez za wczesne obcięcie. Po obcięciu owĳali go w szmatki i wyno-
sili na częście do krzaków nad Wisłę, gǳie go składali w mie scu nieuczęszczanym, żeby
spoko nie leżał; w środek kładli parę gra carów lub kawałek chleba, „żeby go wywiano-
wać”, a kto go wyniósł, w powrocie do domu nie miał się oglądać, „żeby się kołtun do
niego nie wrócił”, ǳieci zaś były wszęǳie surowo upominane, żeby zdybanego kołtu-
na nie ruszały. Chowali też obcięte kołtuny na strychu za krokwią, i przy zbieraniu stare
strzechy można było zawsze kilka kołtunów znaleźć; wtedy e zbierali starannie i wynosili
w inne spoko ne mie sce.

Zdarzało się ednak, że podrzucali kołtun drugim pode drzwi, „żeby go tam ktoś
przelazł i żeby ból w niego wstąpił”, a ci, którzy mieli to uczynione, uważali to za wiel-
ką zemstę i przenosząc podrzucony kołtun w spoko ne mie sce, żegnali go, żeby im nie
szkoǳił.

Słowem, obchoǳili się z kołtunem ak z czymś żywym i starali się mu dogaǳać.
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Ograszka, zwana też „trzeciaczką”, była tak rozpowszechniona, że prawie każdy ą Choroba
przechoǳił, szczególnie ǳieci i młoǳi. Chory miewał silne dreszcze, musiał się kłaść
i zimno nim trzęsło, choćby był na lepie nakryty, po czym przychoǳiła gorączka. Po
takie zimniączce i rozpaleniu wstawał i robił, był ednak zawsze blady i chciał dużo pić
wody. Dreszcze z gorączką ponawiały się o edne goǳinie co trzeci lub co czwarty ǳień
i według tego ograszkę nazywali „trzeciaczką” i „czwartaczką”. Pochoǳiła ona z eǳenia
zielonych, niedo rzałych owoców, szczawiu, picia piwa na głodny żołądek, z przemoknię-
cia i przeziębienia, z otrzęsienia się i przeciążenia pracą. Niektórzy na tę chorobę całkiem
się nie leczyli, mówiąc, że sama ustanie, skoro „swo e wytrzęsie”. Dopiero gdy za długo
trwała, rok i dłuże , i chorego tak osłabiła, że ledwie się trzymał na nogach, wtenczas za-
bierali się do kurac i domowymi środkami, herbatą z ziół albo chininą¹⁶², która na pręǳe
w te chorobie pomagała.

Również barǳo pospolite było dawnie tzw. utrącenie. I tę chorobę prawie każdy prze- Choroba
choǳił. ǲiecko, gdy spadło skądś, a także starszy, gdy potłukł się lub coś ciężkiego siłą
dźwignął, chorował na utrącenie. Mówili, że w takich wypadkach krzyż, czyli dolna część
kręgosłupa, kuper, opada, podchoǳi w dół. Chory miał gorączkę, febrę i nogi pod nim
dygotały. Do takiego chorego wołali zawsze babkę czyli akuszerkę, która go smarowała
wódką, zagrzaną z mydłem i tłustością, po całym ciele, a na więce w okolicy krzyżów,
kazała też okładać maszczoną kaszą ęczmienną, przy tym zaś podnosiła kuper palcem,
przez odbytnicę, co było barǳo bolesne, i zna dowała zawsze, że kuper był opadnięty.

Gdy ktoś z inteligenc i był słaby, miał wygląd chorowity i zmarł, mówili o nim, że był
„utrącony”, ale nie chciał w to wierzyć i leczyć się chłopskim sposobem, wolał umrzeć
i umarł.

To były choroby zwycza ne i żadne trwogi przed nimi nie było. Bali się tylko cholery Choroba
i przy różnych pogawędkach ze strachem o nie mówili.

Za mo e pamięci grasowała ona w latach  i  w sąsiednich wsiach, na więce
zaś luǳi wymarło wówczas w Zakrzowie i Nagna owie. Mówili wtedy, że na lepszym le-
karstwem na cholerę est pić ak na więce wódki, być wesołym i nie bać się, bo bo ących
się na pręǳe się czepi. W Nagna owie prawie wszyscy mieszkańcy wyszli do pobliskie-
go lasu i nawet bydło wygnali i tam przez akiś czas sieǳieli, wódkę pili i przy muzyce
tańczyli, ażeby o te straszne cholerze zapomnieć. Doktorowi, który wtenczas ob eżdżał
wsie nawieǳone cholerą, zupełnie nie dowierzali i zaleconego przez niego lekarstwa bali
się ak ognia, zęby zacinali i nie chcieli brać do ust, rozpuszcza ąc wieść mięǳy sobą,
że doktor da e truciznę, żeby cholerę stłumić. Mówili, że kto wypił lekarstwo, to zaraz
umarł, a kto się bronił od wypicia lub uciekł przed doktorem, to nieraz ozdrowiał¹⁶³.

Wielkim utrapieniem były wszy. Owadu tego niepodobna było pozbyć się z głowy,
choć nacierali nieraz włosy szarą maścią, posypywali proszkami aptecznymi „na wszy”,skrapiali
okowitą i zwycza nie dwa lub trzy razy do roku, na wielkie święta, zmywali głowę ługiem.
Prócz tego prowaǳili wo nę z tym owadem za pomocą iskania, bo zresztą grzebieniem
ówczesnym o rzadkich zębach nie barǳo dało się go zagarnąć. Iskanie należało do kobiet,
a nad edną osobą przeciągało się nieraz do goǳiny, przy czym iskany składał głowę na
podołku osoby iska ące i zazwycza zasypiał.

Do rozmnożenia wszów przyczyniło się to, że nie dbali o coǳienne wyczesanie wło-
sów i nosili kołtuny, ak również i to, że służba i ǳieci nakrywały się na noc zazwycza
tym, w czym za dnia choǳiły. Toteż oǳież wierzchnia, szczególnie kożuchy, były za-
wsze zawszone, na każdym włosie sieǳiała wsza. Takie kożuchy wynosili nieraz w zimie
na silny mróz i wywieszali do góry włosami, aż wszy zdrętwiałe pospadały, a do reszty
strzepywali e eszcze kĳem. Czasem też oǳieżą zawszoną nakrywali konie, ażeby wszy
przeniosły się na skórę końską. Sługom nie wolno było kłaść na łóżku kamiziel, sukman
czy kożuchów, żeby w łóżku wszów nie zapuścić.

*
¹⁶²chinina — lek w postaci białego, gorzkiego proszku, otrzymywany z kory chinowca. [przypis edytorski]
¹⁶³grasowała ona w latach  i  w sąsiednich wsiach… — w końcu roku  i w lecie  zmarło na

cholerę w parafii miechocińskie  osób. W tym samym czasie zmarło na ospę  osób, przeważnie ǳieci.
Ogółem liczba zmarłych w parafii w r.  wynosiła , uroǳonych , więc tych ostatnich o  mnie .
(Kronika parafii miechocińskie ). [przypis autorski]
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Przepisy zdrowotne zupełnie nie były dawnie przestrzegane: nikt ich nie wydawał
i nie dopilnował i gdy pomór spadł na wieś, ak np. cholera, to grasowała straszliwie
i luǳie ginęli ak muchy.

O braku wszelkich urząǳeń zdrowotnych może świadczyć na przykład to, że w Tar- Brud, Miasto
nobrzegu eszcze koło roku  był wielki bełtog, czyli kałuża, za mu ąca prawie połowę
rynku, a druga mnie sza była pod bożnicą; w obu gromaǳiły się odchody luǳkie i zwie-
rzęce, różne odpadki i śmieci z całego miasta, a czyszczone były tylko co kilka lat, gdy
przyszło suchsze lato i woda w nich wyschła; wtedy wybierano z nich kilkaset fur szlamu,
będącego wybornym nawozem, którym chłopi ǳikowscy nawozili swo e pola. Z kałuż
tych wiał zawsze smród, ale uważane były za dobroǳie stwo, bo miały dostarczać wody,
gdy wybuchł pożar.

Ulice, a zwłaszcza ciasne podwórza żydowskie, zanieczyszczone były odchodami luǳ- Brud, Miasto
kimi i różnymi odpadkami gnĳącymi, co uprzątały wówczas edynie świnie z ǲikowa
i Tarnobrzega, włóczące się samopas po mieście. W ǲikowie gospodarze nie żywili na-
wet tych świń w domu, ale wyganiali e na cały ǳień do miasta i nawet czasem na noc
stamtąd ich nie spęǳali, a gdy świnia w ciągu dnia przyszła na obe ście, to dostawała
tylko kilka batów i na powrót gnali ą do miasta, a gospodarz przykazywał gospodyni:
„Żebyś mi e w domu żreć nie dawała! Niech się do domu nie ciągnie, ma tam w mieście
dosyć”. I żywiły się one przeważnie w mieście, wylegu ąc się we wspomnianych kałach.

ǲiś śladu nie ma po tych kałużach i obecnie Tarnobrzeg wygląda stosunkowo schlud-
nie, a to uporządkowanie i oczyszczenie miasta rozpoczęło się na wielką skalę, gdy od roku
 do  urzędowali w nim ako komisarze rządowi, śp. Władysław Gryglewski i dr
Antoni Surowiecki zamiast zwierzchności gminne , która nie mogła się wtedy przez kilka
lat utworzyć.

*
Pierwszy szpital w okolicy stanął — za mo e pamięci — w Miechocinie przy same

granicy Tarnobrzega w roku , założony przez hr. Zofię z Zamoyskich Tarnowską
i całkowicie e kosztem utrzymywany. Bywało tam kilkanaście łóżek dla chorych nie
tylko z dóbr hr. Tarnowskich, bo dosto na fundatorka przy mowała do szpitala każdego
chorego, niema ącego znikąd pomocy, i w ogóle barǳo wiele czyniła, ak i do ǳiś dnia
czyni dla biednych i nieszczęśliwych, będąc dla nich prawǳiwą matką i opiekunką.

W roku  w mie sce dotychczasowego powstał w Tarnobrzegu okazały szpital kra-
owy pod imieniem założycielki poprzedniego szpitala, wybudowany prawie całkowicie
znacznych kosztem hrabiostwa Tarnowskich, którzy — ak tylko zapamiętałem — nie
szczęǳili nigdy funduszów na różne sprawy społeczne i dobroczynne¹⁶⁴.

*
Leczyli się dawnie na więce sami swoimi domowymi środkami, szczególnie zioła- Choroba

mi, ak: kwiat lipowy, kwiat bzowy, piołun, macierzanka, podbiał, babka, gorczyca itd.
Zioła te każda gospodyni zbierała na więce w ma u, suszyła i przechowywała na wypa-
dek słabości. Wstyǳiła się, eżeli w razie potrzeby nie miała ziela w domu, taką nazywali
niedbałą i leniuchem.

Jak kto zachorował, to do ostatka omĳał doktora, a choǳił do znachorów, których
nie brak było wtedy po wsiach, a którzy chorób nie leczyli, tylko zażegnywali. Do tych
cudownych „lekarzy” szli nieraz kilkanaście i więce mil, barǳo często do Królestwa Pol-
skiego; a eden zasięgał nieraz rad i dla innych chorych, którzy się w drogę wybrać nie
mogli, przynosząc z sobą ich koszule i mocz.

Pamiętam dobrze, bo uż byłem żonaty, na cały powiat był wtedy eden lekarz, gdy Lekarz

¹⁶⁴W roku  w miejsce dotychczasowego powstał w Tarnobrzegu okazały szpital krajowy pod imieniem założy-
cielki poprzedniego szpitala… — w przedsionku tego szpitala wmurowana est tablica pamiątkowa z następu ą-
cym napisem:

„Na poǳiękowanie Bogu za wyzdrowienie matki Zofii z Zamoyskich Tarnowskie syn Zǳisław Tarnowski
dla ubogich chorych ten szpital zbudował i na użytek kra u oddał  r.”

Szpital mieści w sobie  mie sca etatowe, przeciętnie ednak bywa w nim – chorych. Ma dwu stałych
lekarzy, siedem zakonnic pielęgniarek. [przypis autorski]
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teraz est lekarzy kilkunastu i z trudnością mogą obsłużyć wszystkich chorych; wtenczas
ten eden nie miał kogo leczyć i miał się biedno. Jak pomarł, to ksiąǳ w przemowie nad
grobem ego zaznaczył, że w „nęǳy pozostawił żonę i ǳieci”. A był dobrym lekarzem,
nazywał się Babirecki. Sklep z lekarstwami, czyli apteka była również edna i aptekarz był
także niebogaty; teraz est pięć aptek, a wszystkie ma ą się barǳo dobrze.

Jeżeli do chorego na wsi przyszedł kiedy lekarz, to zamiast lekarstwa z apteki ka-
zał na częście uwarzyć odpowiedniego ziela, które gospodyni miała zasuszone, lub zlecał
pĳawki, bańki albo upuszczanie krwi.

Upuszczanie krwi było u starych luǳi po prostu nałogiem. Upuszczali sobie trochę
krwi corocznie, a dokonywał tego cyrulik, na częście Żyd, przez nacięcie żyły na ręce.
Czasem ednak zdawało się nie ednemu, że cyrulik za mało krwi upuścił, bywało więc, że
przyszedłszy do domu, sam sobie więce upuszczał, „aż odeszła krew czarna, zepsuta od
pracy”. Potem taki przeleżał się kilka goǳin w łóżku i czuł się — ak powiadał — lekki
i ochotny do pracy, „wyszło mu z plec strzykanie”.

Babka mo a, która — ak wspomniałem — dożyła prawie siedemǳiesięciu lat, co
roku, gdy przyszła esień, narzekała na plecy i w ogóle, że wszystko ą z pracy boli. „Czas
przychoǳi, kiedy zawsze krew puszczam”, mówiła i szła do cyrulika — Żyda.

Jeżeli zachorował ktoś starszy, to mówili, że uż ma lata i żaden ratunek uż mu nie Starość, Choroba, Śmierć
pomoże, a nawet sam chory mówił, żeby się na doktora i leki nie tracić, bo uż mu czas
przychoǳi, takie przeznaczenie boskie, że trzeba umierać.

*
Umierali bez trwogi i z naǳwycza nym spoko em. Gospodarz na przykład, gdy się czuł Śmierć

bliski śmierci, wołał żonę, ǳieci, sługi, krewnych i sąsiadów, powiadał, że wnet umrze,
żegnał się z nimi, przepraszał, eżeli co komu zawinił, i prosił sąsiadów i kumów, żeby
żonie pomogli wywieźć go na cmentarz. Słowem, wybierał się na tamten świat z takim
spoko em, akby niedługo z te drogi miał powrócić. ǲiś wielu z większym żalem i trwogą
wy eżdżą do Ameryki lub Prus.

Toteż mówił mi raz, zmarły przedwcześnie, a barǳo zdolny i ceniony lekarz śp. Orze-
chowski, że skon u włościan przedstawia widok barǳo poucza ący i utwierǳa go w prze-
konaniu, że inteligenc a, niosąca na wieś oświatę, sama od włościan wiele się może na-
uczyć mądrości życiowe .

Gdy spostrzegli, że chory est kona ący, przynosili snop proste słomy, rozścielali Choroba, Śmierć,
Zabobonyw izbie pod środkowym belkiem i składali na nie chorego. Na słomie było tylko prze-

ścieradło, czyli lniana lub konopna płachta, poduszki zaś i wszystko, co by było z piór,
było usunięte, żeby chory miał lekkie skonanie, bo na pierzu, według ówczesnego mnie-
mania, mógłby mieć ciężkie.

Ubiór zmarłych był, podobnie ak za życia, cały na częście z domowego, konopne- Pogrzeb
go płótna, a składał się z koszuli, gaci, czyli spodni, i czapki. Trumnę zbĳali z desek
sosnowych, które nieraz gospodarz przez długie lata przechowywał, a szczególnie , gdy
deski były smolne, to uż e na trumnę chowali, bo mówili, że takie w ziemi prędko nie
spróchnie ą. Trumna była prosta, biała, czasem malowana saǳami, na każde trumnie
naznaczony krzyż.

Ciało złożone w trumnie stało do trzeciego dnia w izbie, sieni lub drewutni. Jeżeli
umarł bogatszy gospodarz lub gospodyni, to ciało trzymane było w izbie, a na ęty ǳiad
sieǳiał przy zmarłym przez ǳień i noc, świecąc lampkę lub świece. Z domu wynosili się
zwycza nie wszyscy domownicy do sąsiadów i tam pozostawali aż do dnia pogrzebu.

*
Na pogrzeb spraszały ǳieci lub sługi albo sam gospodarz względnie gospodyni po

całe wsi dom w dom, a nawet i z sąsiednich wsi krewnych, kumów i zna omych. ǲieci
i w ogóle młodsi, prosząc na pogrzeb, chwytali nisko za nogi, kogo by zaś pominięto, to
był tym obrażony i rzadko się wydarzyło, żeby na pogrzeb przyszedł.

Wyprowaǳenie zwłok odbywało się zaraz z rana. Każdego, kto przyszedł, częstowa-
li kieliszkiem wódki i mało kto wypicia odmówił, a kto lubił wódkę, to wypił więce .
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Przed wyruszeniem pogrzebu eden z gospodarzy, ma ący lepszy dar mowy, wypowiadał
w krótkich i gorliwych słowach tak zwaną egzortę¹⁶⁵, która słuchaczów wzruszała zwy-
cza nie do głośnego płaczu. Po pokropieniu trumny wodą święconą ruszał orszak żałobny
do kościoła parafialnego, a po odprawieniu zamówione ceremonii, ak mszy święte , szedł
stamtąd na cmentarz, na mie sce wiecznego spoczynku. Trumnę wieźli na wozie w gno -
nicach, czyli „leterkach”, w zimie zaś na saniach.

Po pogrzebie na bliższy krewny zmarłego zatrzymywał się gǳieś na droǳe i spraszał
wszystkich uczestników do domu lub do karczmy na poczęsne, na tak zwaną konselac ę.
Trwała ona czasem do wieczora i wiele na nią wydawali, zwłaszcza u mieszczan, było tam
wiele płaczu, żalu, niemało perswaz i i pocieszania, np. pozostałe wdowy lub wdowca,
a że wódka każdą uroczystość musiała zbrukać, więc i na te żałobie nieraz dobrze sobie
podpili i nawet pobili się.

*
W stosunku do świata nadprzyroǳonego trzymali się chłopi z dawien dawna gro-

madnie przeróżnych zabobonów, wierzyli w różne duchy, strachy, czary, gusła i zabobo-
ny. Każdy prawie musiał przestrzegać starych przesądów i dawać im wiarę, inacze mieliby
go za człowieka złego i przewrotnego.

Koło dróg pełno było krzaków i cierni, więc ak ktoś pĳany, idąc taką drogą, prze- Zabobony, Diabeł
wrócił się i podarł sobie ubranie, a także poranił ciało, to opowiadał, że diabeł tam sieǳi,
i on go tam wciągnął, a druǳy uż to mie sce z daleka omĳali i mieli za prawdę, że diabeł
tam sieǳi.

W ǲikowie było kilka mie sc, gǳie miały strachy przebywać, na więce miało straszać
pod przysiółkiem Podłężem, gǳie po edne stronie prowaǳące tam ścieżki zna dował
się mały lasek, po drugie łąki moczarowate; po obu stronach te ścieżki nie brak było
cierni, a w poprzek ciągnął się rów głęboki, przez który prowaǳiła wąska kładka.

Każdy w tym mie scu coś wiǳiał, każdego coś straszyło: eden wiǳiał białe króliki, Strach, Zabobony
które były niby barǳo oswo one, a złapać się nie dały i uciekały tak, żeby goniącego e
odciągnąć w pole; inny nic nie wiǳiał, ale pies, którego miał przy sobie, szczerzył zęby do
czegoś i strasznie warczał; innego coś woǳiło tak, że błąǳił po manowcach, nie mogąc
trafić tam, gǳie iść zamierzał. Wszystko to ǳiało się w nocy, na dniu zaś w południe
straszyły południce.

Wspomniana kładka przez rów straszną była dla tych, co wracali z miasta w stanie Pĳaństwo, Zima, Śmierć
nietrzeźwym, bo łatwo mogli na nie stracić równowagę i wpaść do rowu. Ale eden
z gospodarzy, który często szedł tamtędy pĳany, znalazł na to sposób, bo nadszedłszy na
kładkę, siadał na nie ak na konia i tak okrakiem ą przechoǳił. Inny ednak znalazł
tam śmierć, bo wpadł do rowu pĳany i nie mógł się z niego wydobyć, a że była właśnie
zawie a śnieżna, więc śnieg go całkiem przysypał i znaleźli go zmarzniętego dopiero po
kilku dniach w postaci sto ące z podniesioną do góry ręką, która nad śnieg wystawała.

Wierzyli dawnie , że są luǳie, ma ący dwa duchy, że po śmierci takich luǳi eden Duch
duch iǳie na tamten świat, a drugi po tym świecie choǳi; i skoro eden puścił ba kę, że
wiǳiał nieboszczyka, to uż wszyscy dale to opowiadali i nie daliby się nikomu przeko-
nać, że to nieprawda. Nie edna wdowa z tego skorzystała, bo gdy została „przy naǳiei”,
to zegnała to na nieboszczyka, że do nie przychoǳił, i druǳy temu wierzyli, i eden
drugiemu to opowiadał.

O człowieku, któremu się dobrze powoǳiło, mówili, że „ma diabła”, t . że z diabłem Diabeł
trzyma. Tak mówili o przemyślnie szych gospodarzach i rzemieślnikach.

Kobiecie po połogu, dopóki na wywód¹⁶⁶ nie poszła, nie wolno było wychoǳić za Zabobony
próg, a zwłaszcza brać wodę ze studni, bo — ak mówili — w takie studni lęgną się zaraz
robaki. I eżeli w czy e ś studni były robaki (bo studnia była nieczyszczona), to mówili,
że akaś kobieta brała przed wywodem wodę, uważali to za wielka zemstę i grzech.

Jeżeli w drzewie użytym na dom były sęki smolne idące od rǳenia, co nazwali „świcą”, Zabobony
i drzewo takie przy zmianach w powietrzu wydawało trzask, czyli strzelało, mówili, że

¹⁶⁵egzorta (z łac. exhortatio: napomnienie) — krótkie kazanie okolicznościowe. [przypis edytorski]
¹⁶⁶wywód — dawnie w Kościele katolickim: obrzęd błogosławieństwa uǳielanego w kościele kobiecie po

uroǳeniu ǳiecka. [przypis edytorski]
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w domu takim nie szczęści się i śmierć luǳi zabiera. Gdy więc w domu akimś nie było
powoǳenia, domownicy nie mieli zdrowia i często wymierali, przypisywali to wszystko
owe „świcy” w drzewie, raǳili szukać za nią, wyskrobać ą, wyrąbać, przebić gwoźǳiem,
bo inacze w domu się nie odmieni. ǲiś nic sobie z tego nie robią, owszem, drzewa takie
uważa ą za dobre, bo est smolne, a smolna część na dłuże wytrzymu e.

Jak kura piała, byli przekonani, że to wróży akieś nieszczęście w domu. Żeby się od Zabobony
tego uchronić, mieli następu ący sposób: łapali kurę, mierzyli nią przestrzeń od stołu
do progu i ucinali łeb lub ogon według tego, co na progu wypadło. To w każdym razie
wystarczało, ażeby pianie kury uczynić nieszkodliwym. Ale bywało nieraz, że gospodyni,
pragnąc mieć a ka od kury, więc nie chcąc e zabĳać, tak mierzyła, żeby na progu wypadł
ogon, gospodarz zaś, który zazwycza kur nie lubił, bo nawóz rozgrzebywały i szkodę
w polu robiły, wolał, żeby na progu wypadł łeb, bo zresztą wtedy edynie nadarzała się
mu sposobność, że mógł mięsa (kurzyny) skosztować.

Nie wolno było „igrać z ogniem”, wywĳać nim, a szczególnie pluć na ogień. Gdy Zabobony
chciało się nim bawić ǳiecko, to e surowo karcili, mówiąc: „Ogieniaszek nie twó bra-
ciszek”, to znaczy, nie est tobie równy.

Gdy złoǳie ukradł coś z domu lub z komory, szli zaraz do pierwszego lepszego wróżą Zabobony
lub wróżki i do kraǳieży zawsze eszcze dopłacali, bo ten wróżył i opisywał złoǳie a, ak
wygląda, i na te podstawie było pode rzenie na częście na niewinnego, ale kraǳież nigdy
się w ten sposób nie wykryła.

Gdy kto popadł w nieszczęsny nałóg opilstwa, zganiano na „Ktosia”, że to „uczynił”
z zemsty, i kurowano „uczynienie”, „poraǳone”.

ǲiewczyna, która nie mogła wy ść za mąż, szczególnie za tego, kogo sobie upatrzyła, Zabobony
tak samo udawała się ona albo e matka do guślarki; ta wyłuǳała zawsze za to dobrą za-
płatę, a raiła na częście podać parobczakowi coś do wypicia lub z eǳenia albo po kry omu
włosów uciąć i u siebie przechowywać, ale wszystko to nic nie pomogło, bo parobczak
gǳie inǳie się ożenił, a gusła ǳiewczynie nieraz posłużyły na biedę, bo została matką
bez męża.

A uż na więce w owych czasach była rozpowszechniona wiara w czarownice, które Czarownica
mleko krowom odbierały albo psuły. Która gospodyni lepie koło krów choǳiła, dobrze
e żywiła i stąd więce miała mleka, to uż była uważana za czarownicę i znienawiǳona od
drugich gospodyń; te bały się z nią zachoǳić albo ukradkiem wchoǳiły z nią w przy aźń,
ażeby im nie szkoǳiła. Jeżeli na przykład krowa kopała nogą, bo gospodyni nie umiała
obchoǳić się z nią łagodnie i źle ą doiła, uż winną temu była czarownica; eżeli masło
nie dało się prędko zrobić, bo śmietana była licha, zbierana z kilku dni, także winną
była czarownica itd., ednym słowem, szczególnie w hodowli krów zabobon echał na
zabobonie.

Na wiosnę, przy pierwszym wypęǳaniu krów na pastwisko, kobiety kładły na progu Zabobony, Czarownica
sta ni: siekacz, miotłę, palmę święconą w Palmową Nieǳielę, ziela święcone w oktawę
Bożego Ciała i na Matkę Boską Zielną. Przez to krowy przepęǳały i leżało to aż do
powrotu krów, żeby przez to znowu przeszły, wraca ąc z pastwiska. Miało to zabezpieczyć
krowy przed czarownicami.

Kobiety strzegły się czarownic na więce w oktawy Bożego Ciała, bo wtedy one na -
barǳie wo owały.

Po wsiach, szczególnie na lasach, nie brak było guślarzy i guślarek, da ących rady
w różnych potrzebach, a trudnili się tym tacy, którym nie chciało się robić, a lubili wódkę.
Na więce zaś korzystali z łatwowierności naszych luǳi Cygani, którzy podówczas włóczyli
się po wsi prawie każdego tygodnia. Gdy do domu weszła Cyganka, to nie ustąpiła, aż coś
wyłuǳiła.

Pamiętam, ak raz przyszła do naszego domu i wróżyła, wiele lat bęǳie kto żył, akie Zabobony
ma i bęǳie miał od luǳi prześladowania itd., za to żądała mleka i masła. Ale babka mo a
zaczęła się spraszać, że krowy z mlekiem ucięły i mleka w domu nie ma; a Cyganka pod-
chwyciła to, mówiąc, że ona wie o tym dobrze, a tylko tak próbowała, i ciągnęła dale ,
że mleko krowom czarownica od ęła, ale ona to naprawi, tylko chce za to czarną kurę,
bo kura z innym upierzeniem nie bęǳie skutkowała. Babka spraszała się, że takie kury
nie ma, ale Cyganka twierǳiła uparcie, że est (bo wiǳiała uż wpierw kury, ak szła
przez podwórze, a że czarna była na większa, dlatego czarną chciała). Babka uwierzyła, że
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Cyganka musi wszystko wieǳieć, skoro wie, nawet o kurze, więc po pewnym eszcze kło-
pocie zgoǳiła się złapać e tę kurę. Wtedy Cyganka upomniała, ażeby kury nie żałowała,
boby e porada nie była tak skuteczną, a następnie zaprowaǳiła babkę do sta ni, dała
okruszynę akiegoś ło u i kazała wetknąć w ściankę tam, gǳie krowa sięga pośladkiem.
Gdy to zostało uczynione, oświadczyła, że uż trzeciego dnia przybęǳie mleko i żadna
czarownica go uż nie odbierze.

I poszła Cyganka, a babka przez trzy dni kury nie żałowała, ale gdy po trzech dniach
i późnie żadnego skutku nie było, i krowy ak przedtem, tak i późnie mleka nie dawały,
wtedy dopiero poczęła żałować, mówiąc, że Cyganka kurę wykusiła, ale uż było nierychło,
bo kura uż dawno była z eǳona.

Była także w ǲikowie taka guślarka. Wprawǳie mie scowi mało do nie choǳili, bo
ą dobrze znali i wieǳieli, co warta, ale za to z innych wsi luǳie do nie ciągnęli, a nawet
furami po nią przy eżdżali, a na odwrót, nasi choǳili do guślarzy na obce wsie.

Co do te guślarki w ǲikowie, była taka wiara w okolicy, że est na wszystkim wy-
znana: pannom wyrabiała tak, że wychoǳiły za mąż, za kogo chciały; chorych potrafiła
wykurować nawet z takich słabości, z akich żaden doktor nie potrafił; krowy, które nie
dawały mleka, umiała naprawiać; nawet na sęǳiów mogła wpływać tak, że każdy, kto się
do nie zwrócił, miał wygrać proces, ednym słowem, obiecywała każdemu takie szczęście,
akie tylko mieć sobie życzył, choć sama była chudobna.

Raz zmówiła się z ednym gospodarzem, który miał proces, i przyrzekła mu, że proces
wygra, bo ona potrafi na sęǳiego odpowiednio wpłynąć, tylko chciała, żeby e chłop da-
wał wszystkiego, czego zażądała. I tak było. Chłop dał na pierw pienięǳy, potem w ciągu
procesu przywoził masło, ser, słoninę, kaszę itp., co mu kazała, a wszystko to miał sę-
ǳia od nie odbierać i z adać i proces miał się skończyć pomyślnie. Tymczasem chłop ze
wszystkim proces przegrał i pokazało się, że sęǳia o niczym nie wieǳiał, bo ona wszyst-
ko brała dla siebie i z adała. Nawet e nie skarżył, bo nie chciał więce do nie dołożyć,
a luǳie się z niego wyśmiali i na tym się skończyło.

Ale ak mówią — przy ǳie czas i trafi swó na swego. Przy echał raz o nią gospodarz Zabobony
ze Stalów, żaląc się, że mu się na obe ściu nie wieǳie, i chudoba¹⁶⁷ mu zdycha. Wziął
babę ze sobą, ażeby temu zaraǳiła. Skoro stanęli na mie scu, baba zaczęła obchoǳić
całe podwórze i wróżyć, ak zwycza nie guślarka: „Sąsiady — powiada — sto ą wam na
zdraǳie, macie tu zakopaną akąś padlinę, dobrze ą czu ę; da cie rydla, to ą wyszukam
i wykopię”.

Chłop czym pręǳe dał rydla, a następnie trop w trop choǳił za babą, bo choć w gusła
święcie wierzył, ale chciał naocznie wiǳieć, co też ona wykopie. Baba zaś choǳiła dale po
podwórzu i wąchała, ale gǳie grzebnie rydlem, padliny nie ma, bo chłop dobrze e patrzy
na ręce. Nareszcie pod sta nią zaczęła kopać większy dołek, aż wykopała do kolan i z rękawa
puściła kawałek płuca cielęcego, które przywiozła ze sobą, ale tym razem akoś się e nie
udało, bo chłop to spostrzegł. Upuściwszy ten kawałek, tarmosiła go rydlem i nogami,
a następnie niby to wykopała i, pokazu ąc go chłopu, rzecze: „Wiǳicie, mówiłam, że
macie zakopaną padlinę”.

Ale chłop uż temu wiary nie dał, tylko wręcz odparł: „To wyście to przecie upuścili”,
a że baba upierała się przy swoim, więc wszczęła się sprzeczka: chłop mówił swo e, a baba
swo e. W końcu chłopa rozzłościło, że baba mu w żywe oczy zaprzecza, złapał pałę, zaparł
wrota i babę tak przetrzepał, że ak się za wrota wydarła, to uż nie czekała na wóz, ale
piechotą do domu się dowlokła. Późnie długo na plecy narzekała, mówiąc, że się gǳieś
potłukła.

Powyższe zdarzenie opisałem nie tylko dlatego, że dawnie luǳie byli tacy zabobonni
i łatwowierni, ale więce dla nauki, bo i w ǳisie szych czasach nie brak eszcze guślarzy
i luǳi nieoświeconych, da ących się oszukiwać. Niechże nikt w żadne czary i gusła nie
wierzy, bo to i niemądrze, i obraza boska.

Sam na przykład we własnym gospodarstwie przekonałem się, dlaczego dawnie mleka
nie było, a co ongiś było przypisywane czarownicom, że e krowom odbiera ą. Dopóki się
koło krów choǳiło po dawnemu i żywiło się e tylko czystą karmą ze zboża, to krowy
ledwo żyły i mleka brak było, tak że nieraz cztery krowy tyle mleka nie dały, żeby w domu

¹⁶⁷chudoba (gw.) — inwentarz żywy, zwierzęta gospodarskie. [przypis edytorski]
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— ak to mówią — do barszczu wystarczyło. ǲisia zaś mam tylko edną krowę, ale
dobrze ą żywię sieczką z otrębami, burakami i ziemniakami, a przy tym koniczyną, toteż
mam mleka tyle, że w domu go nie pragnę i eszcze zbywa ące odsprzeda ę.

*
Praktyki religĳne były dawnie barǳo ściśle przestrzegane, posty na przykład były tak Religia, Jeǳenie

zachowywane, że cały rok w piątki i soboty nawet z mlekiem nie wolno było eść, a gdy
nadszedł czas wielkiego postu, od Środy Popielcowe ¹⁶⁸ do Wielkie Nieǳieli nabiału
przez cały czas zupełnie nie używali, a strawę maścili tylko ole em. Nawet przed małymi
ǳiećmi chowali serwatkę, żeby się e nie napiły i postu nie złamały. Kogo by zaś do rzeli,
że w dni postne adł z nabiałem albo co gorsza z mięsem, ten był wytykany palcami ako
heretyk i był znienawiǳony.

Po domach wieczorami i nade dniem rozlegały się pieśni pobożne i goǳinki.
Dawali też nieskąpe ofiary. Jeżeli gospodarz miał od krowy pierwsze cielę, to za żadne Religia, Obycza e

pieniąǳe go nie sprzedał ani sam na swo ą potrzebę nie zużył, ale zaniósł do księǳa i dał
na ofiarę.

W esieni po zbiorach eźǳił ksiąǳ z parafii „po petycie”, zbierał snopki. Z każ-
dego domu dostawał mnie więce dwa snopki niemłócone; była to ofiara dobrowolna.
Osobno eźǳił wtedy organista i zbierał snopki dla siebie, a po gminach na bliższych
eźǳił też braciszek od księży dominikanów z Tarnobrzega. Po Bożym Naroǳeniu zaś
do Gromnic¹⁶⁹ choǳił ksiąǳ z organistą po kolęǳie. Gdyby wtedy czy ś dom ominął,
nie odwieǳił go, uważali to za hańbę dla tego domu, znaczyło to, że mieszka w nim akiś
zatwarǳiały grzesznik: pĳak, złoǳie , cuǳołożnik itp. W niektórych domach przy mo-
wali księǳa przekąską, a w każdym dawali mu ako kolędę mnie więce reńskiego, albo
też garniec akiego zboża, kaszę, kiełbasę, a ka itp. Tak po petycie, ak po kolęǳie eźǳili
wikariusze z parafii i to był ich dochód.

Prócz tego eszcze dwa razy w roku obchoǳił wieś organista: przed Bożym Naroǳe-
niem „z kolędą”, czyli opłatkami, i przed Wielkanocą „po spisnem”, t . spisywał w każdym
domu, ile osób należy do spowieǳi wielkanocne i zostawiał im kartki, które miały służyć
do kontroli, czy wszyscy obowiązani spowiedź wielkanocną odbyli. Tak za opłatki ak za
kartki płacono organiście – centów albo też dawano coś z domu, np. kaszę, a ka,
kiełbasę itp.

Księży miał lud w wielkim poszanowaniu, uważa ąc ich za wybrańców bożych, za Ksiąǳ
święte uż na tym świecie osoby i zwracał się do nich z zupełnym zaufaniem.

Dopiero gdy począł się polityczny ruch ludowy, stosunek ten zmienił się nieco, ale
obecnie znowu się poprawia, ǳięki gorliwe ǳiałalności zwłaszcza młodszego ducho-
wieństwa, pode mu ącego poza obowiązkami kościelnymi pracę społeczną mięǳy ludem.

Życie religĳne mieszkańców ǲikowa skupiało się głównie w pobliskim kościele oo.
Dominikanów w Tarnobrzegu, gǳie w wielkim ołtarzu zna du e się cudowny obraz Mat-
ki Boskie ǲikowskie , koronowany wśród wielkich uroczystości w roku . W klasz-
torze tarnobrzeskim bywało zawsze za mo e pamięci po dwóch, trzech księży, odbywały
się piękne nabożeństwa i uroczystości i było wielkie przywiązanie wśród okoliczne lud-
ności do kościoła klasztornego. Kościołem parafialnym dla ǲikowa, podobnie ak dla
Tarnobrzega, był kościół w Miechocinie, oddalony o dwa kilometry.

W ostatnich czasach były starania o utworzenie parafii w Tarnobrzegu i wreszcie po
wo nie światowe w roku  na obszarze dotychczasowe wielkie parafii miechocińskie
utworzone zostały cztery osobne parafie: w Miechocinie, Tarnobrzegu, Chmielowie, Tar-
nowskie Woli. Przy dawne parafii miechocińskie pozostały wsie: Ka mów, Machów,
Ocice, Nagna ów, Siedliszczany. Do parafii tarnobrzeskie włączono wsie: ǲików, Mo-
krzyszów, Stale i parafię tę otrzymali oo. Dominikanie, a pierwszym proboszczem został
o. Bruno Janiewski. Parafie w Chmielowie i Tarnowskie Woli obe mu ą po trzy wsie
i w parafiach tych rozpoczęła się budowa nowych kościołów.

¹⁶⁸Środa Popielcowa a. Popielec — w kalendarzu katolickim pierwszy ǳień wielkiego postu, przypada ący na
 dni kalendarzowych przed Wielkanocą. [przypis edytorski]

¹⁶⁹Gromnice — obchoǳone  lutego katolickie święto Matki Boskie Gromniczne , podczas którego wierni
przynoszą do kościoła świece do pobłogosławienia, zwane gromnicami. [przypis edytorski]
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*

Odbywali dawnie dalekie pielgrzymki, bo aż na Kalwarię Zebrzydowską  mil, do
Częstochowy  mil i innych sławnych mie sc odpustowych.

Wielkie odpusty bywały też w Tarnobrzegu w klasztorze oo. Dominikanów, na więk-
sze były tu na Zielone Świątki¹⁷⁰, a zwłaszcza na Siewną¹⁷¹,  września. Przybywały wtedy
do klasztoru liczne kompanie z powiatu naszego, mieleckiego i kolbuszowskiego, a także
z Królestwa Polskiego, skąd dużo przechoǳiło granicę pota emnie „na ucieczkę”. Pątnicy
nocowali w klasztorze na korytarzach, w Tarnobrzegu po domach katolickich, w Mie-
chocinie, a na więce w ǲikowie, gǳie u każdego gospodarza nocowało przeciętnie po
stu luǳi w stodołach i szopach. Pobliscy przy eżdżali na ǳień odpustu furami.

Na większe ednak odpusty odbywały się w Leża sku, gǳie est klasztor oo. Bernar-
dynów z cudownym obrazem Na św. Marii Panny. Na większe bywały tam na św. Anto-
niego¹⁷² w czerwcu, na św. Franciszka w paźǳierniku, na Matkę Boską Zielną, Siewną,
Różańcową¹⁷³ i na Zielone Świątki.

Luǳie od nas uda ący się na odpust do Leża ska, odległego stąd o ǳiewięć mil, Religia, Pielgrzym
gromaǳili się na pierw w oznaczonym dniu w Krządce, gǳie był głośny przewodnik,
który prowaǳił kompanię do Leża ska, zbierały się tam kompanie, wynoszące od pięciuset
do sześciuset luǳi, z przewagą kobiet i ǳiewcząt dorosłych.

Przewodnik miał nad kompanią cały zarząd, był nad nią lepszym opiekunem niż wó t
w gminie. Przestrzegał porządku w kompanii, żeby się komu co złego nie stało, żeby nie
zaginął, za porządek i całość kompanii odpowiadał przed opinią ogółu.

W kompanii wszyscy nawza em nazywali się „braćmi” i „siostrami”, a przewodnika
zawsze mianowali „bratem” i późnie , gǳiekolwiek się z nim zeszli.

Jeżeli w kompanii zaszło coś złego, np. ktoś zaginął wskutek zabó stwa, uważali to
za ciężki grzech i — ak wtedy mówili — cała kompania szła w rozsypkę i na tułaczkę
przez rok i sześć nieǳiel. Nie wolno było nikomu z takie kompanii wracać wcześnie
do domu, nawet matce do małych ǳieci. Taką pokutę naznaczał ksiąǳ albo nawet sami
dobrowolnie szli na tułaczkę. Pamiętam też, ak eszcze za życia babki zgłaszali się do nas
na nocleg tacy, co opowiadali, że są uż na tułaczce uż tyle a tyle czasu z powodu akiegoś
wypadku w kompanii odpustowe .

Przodem przed kompanią szło kilku mężczyzn i z tyłu też: ci pilnowali, żeby uczestnicy
nie wybiegali naprzód i nie zostawali za kompanią, żeby nie było wypadku, żeby kto
w droǳe nie zaginął.

Przewodnik zawoǳił śpiewy nabożne, więc musiał mieć dobry głos. Dobierał do siebie
na lepsze śpiewaczki i śpiewaków. Śpiew był przez całą drogę i czynił drogę lekką, edną
strofę śpiewali mężczyźni, drugą kobiety. Pieśni było dużo, były osobne książki z pieśniami
— „kantyczki”. Rano, wychoǳąc, śpiewali Kiedy ranne wstają zorze, wieczór Wszystkie
nasze ǳienne sprawy, w droǳe: Bądź pozdrowiona Panienko Mario, Idźmy, tulmy się jak
ǳiatki do serca Marii Matki, Kto się w opiekę, Boże w dobroci nigdy nie przebrany, Do
Ciebie Panie pokornie wołamy i wiele innych. W ciągu całe drogi i na noclegach nie było
przerwy w śpiewie, a coraz były inne. Śpiewali też różaniec.

Kompania szła wolno za traktem, przestrzegali porządku w śpiewie, więc śpiew był
ładny i cały pochód był piękny i wǳięczny. Ze wsi wychoǳili luǳie, żeby się temu
przy rzeć, przysłuchać pieśniom i spragnionym chętnie podawali wodę i mleko.

Szło się tak od nas do Leża ska dwa dni, pierwszy nocleg wypadał w Łętowni, gǳie
nocowało się u gospodarzy po stodołach. Żywność każdy miał z sobą, do karczem wstęp
był wzbroniony, w dni postne przestrzegali na ściśle postu.

¹⁷⁰Zielone Świątki— dawne święto wiosny, w polskie tradyc i katolickie ludowa nazwa święta Zesłania Ducha
Świętego, obchoǳonego  tygodni po Nieǳieli Wielkanocne . [przypis edytorski]

¹⁷¹Siewna — t . ǳień katolickiego święta Matki Boskie Siewne , obchoǳonego  września, kiedy zaczynano
orkę i sianie zbóż ozimych (ofic alnie: święto Naroǳenia Na świętsze Maryi Panny). [przypis edytorski]

¹⁷²na św. Antoniego— w dniu święta św. Antoniego z Padwy, obchoǳonego w Kościele katolickim  czerwca.
[przypis edytorski]

¹⁷³Różańcowa — t . ǳień święta Matki Boskie Różańcowe , obchoǳonego w Kościele katolickim  paź-
ǳiernika. [przypis edytorski]
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Niedaleko Leża ska pod kaplicą przewodnik miał przemowę do kompanii. Przemawiał
z pagórka, kompania otaczała go, słuchali go ak księǳa i odmawiali pacierze na intenc e
naznaczone przez niego.

Pod samym Leża skiem, w odległości może ednego kilometra, kompania zawsze się
zatrzymywała, przewodnik zbierał składkę po kilka centów i zanosił ą do klasztoru, wy-
choǳił za to ksiąǳ, kropił zgromaǳonych święconą wodą, miał przemowę i prowaǳił
kompanię uroczyście do kościoła.

Gromaǳiły się wtedy w Leża sku na odpustach ogromne rzesze narodu z Galic i
i Królestwa Polskiego. Pątnicy brali uǳiał w nabożeństwach, słuchali kazań, które od-
bywały się pod gołym niebem, i przystępowali do spowieǳi i komunii święte . Dawali też
ofiary na msze święte, a szczególnie drobne ofiary do skarbonek kościelnych i ałmużnę
ǳiadom. Toteż wielka skarbonka przed świętym Franciszkiem ob ętości może pół korca
bywała całkiem wypełniona drobną monetą, dużo pienięǳy leżało na wierzchu.

Nocleg w Leża sku był utrudniony. Wielka liczba pątników przepęǳała noc w zbite
masie na korytarzach klasztornych, inni nocowali po domach mieszczańskich, na stry-
chach, gǳie nawet słomy nie było i płacili za nocleg od pięciu do ǳiesięciu centów.

Nazad wracali nie w kompaniach, ale w większych lub mnie szych gromadach. Każdy
chciał ak na pręǳe stanąć w domu, więc szedł na krótsze drogi, nie trzyma ąc się traktu,
za tymi, co znali mnie uczęszczane dróżki i ścieżki przez pola i lasy.

Na odpustach w Leża sku bywałem za młodych lat, na pierw pod wspomnianym
przewodnikiem z Krządki, następnie sam parokrotnie prowaǳiłem kompanie z ǲikowa
i wsi okolicznych. Kompanie te wychoǳiły z naszego klasztoru oo. Dominikanów.

Bywałem też na mnie szych odpustach w Radomyślu nad Sanem na Pocieszenie ra-
zem z babką. Babka była tam znana, więc miewaliśmy nocleg wygodny w Rynku nr 
u ednego murarza, który nas przy mował ak na bliższych krewnych, za co późnie wy-
wǳięczaliśmy się, gdy oni przychoǳili na odpust do ǲikowa. Znał babkę i proboszcz
tamte szy i witał przy spotkaniu.

*

Co do moralności, to dawnie obok takich wad, ak pĳaństwo, były także dobre oby-
cza e i cnoty, które ǳiś, niestety, zaginęły. Na przykład kara aresztu była dawnie dla
luǳi hańbiącą i barǳie się e wstyǳili niż kary cielesne . Jak kto sieǳiał w areszcie
za akie przewinienie, to mu to długo wspominali, zwłaszcza przy akichkolwiek zwadach
wołali na niego: „Ty hereśtańcie!” lub „Ty hereśtantko!”, a ak kto był aresztem więce razy
karany, to porządnie si gospodarze i gospodynie mieli to sobie za u mę honoru wcho-
ǳić z takim w koleżeństwo lub nawet mówić z nim i bratanie się z takim wytykali zaraz
palcem.

Rozpustę w wysokim stopniu potępiali, a eżeli się trafiło, że panna lub wdowa powiła Kobieta ”upadła”
nieślubne ǳiecko, to żeby była nawet gospodarska córka lub gospodyni, nikt ze wsi nie
poszedł w kumy, żeby to ǳiecko ochrzcić, tylko ǳiadów proszalnych do chrztu z nim
wysyłali, a matkę nieślubnego ǳiecka nazywali „przeskoczką”, że przestąpiła przykazanie
Boże. I rzadko się trafiło, żeby taka wyszła za mąż; wskazywali ą zawsze palcem i splamiona
była do śmierci.

A ǳiś wkrada się na wsi w zatrważa ący sposób rozpusta, które w pierwszym rzęǳie
ulega młoǳież, wy eżdża ąca za zarobkiem i niema ąca poza domem żadne nad sobą
opieki. Nadto szerzy się palenie tytoniu i nie usta e pĳaństwo, niszczące luǳi od dawna
i zatruwa ące krew z pokolenia na pokolenie.

Nic więc ǳiwnego, że obecnie luǳie coraz słabsi, nęǳnie si, że coraz mnie odporni
na przeróżne choroby i giną przedwcześnie. To ednak na gorsze, że sami się do złego
na częście nie poczuwa ą, ale na Pana Boga tylko składa ą swo e niedomagania, biedy
i nieszczęścia. Nie chcą zrozumieć tego, czego uczy religia święta, że nie Pan Bóg winien
złemu, akie się szerzy, bo On wyposażył człowieka do dobrego życia i dał mu wolną wolę,
a luǳie sami przez życie niemoralne, nieoświecanie swoich umysłów i przestępowanie
przykazań bożych ściąga ą na się choroby i różne nieszczęścia.
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Więc na ważnie szą i na pilnie szą rzeczą obecnie est tłumić złe, akie się krzewi,
i poprawiać obycza e tak, żeby razem z postępem na różnych polach szedł też wzrost
moralności u ogółu ludności.
 

Gromada. Wójt. Właǳa wójta. Pobór rekrutów. Służba wojskowa. Deputowani i sprawy
serwitutowe. Mandatariusze. Urzędy państwowe. Zmiany od roku . Gmina po roku .
Stosunek do dworu. Stan oświaty w czasie pańszczyźnianym. Szkoły w Tarnobrzegu. Życie
polityczne, pierwszy ruch wyborczy. Opowiadania z przeszłości i uświadomienie narodowe.

Na wyższą właǳą w gminie przed rokiem  była cała gromada, która schoǳiła się
na uchwały, wybierała wó ta i przysiężnych¹⁷⁴, a także pełnomocników gromaǳkich, czyli
deputowanych, słowem — całą starszyznę gromaǳką, i miała naǳorować e czynności.

Gromadę zwoływał wó t, a to w ten sposób, że zatykał w rozszczepioną laskę, a wła-
ściwie w pierwszy lepszy kĳ akikolwiek papier i laska ta była szybko podawana od domu
do domu, przy czym każdy poda ący ą w drugim domu mówił: „Macie się ze ść do gro-
mady” — wtedy a wtedy. I tak w krótkim czasie obiegała całą gminę i wracała na powrót
do wó ta na znak, że uż u wszystkich była. Gdyby ą zaś kto u siebie zatrzymał i nie
podał dale , to była za to kara, którą naznaczał wó t zwycza nie w wysokości paru szóstek,
z czego się przed gromadą nie rachował.

Gromada zbierała się u wó ta, i to albo w domu, a wtedy ci, co w izbie nie mogli się
pomieścić, stali w sieni lub pod oknami, albo — ak było ciepło — obradowała na obe -
ściu. Zwycza nie ednak nie wszyscy się schoǳili, tylko część pewna, a przede wszystkim
starszyzna gromaǳka i bogatsi gospodarze.

Na więce zbierali się w celu rozrachowania na każdy dom, czyli „numer”, wydatków
gminnych, akie przypadły. Rachowali ci, co wcześnie przyszli, więc zazwycza tylko star-
szyzna gromaǳka i kilku innych roztropnie szych gospodarzy, i to w pamięci, bo w ogóle
nie były prowaǳone żadne zapiski i książki, i pisarza w gminie wówczas wcale nie było.
Następnie wó t zebranym ogłaszał, że est do zapłacenia kwota taka a taka i „na numer”
wychoǳi tyle a tyle, i późnie wszyscy według tego płacili.

A eżeli się ktoś na gromaǳie odezwał, że „to akoś za dużo, że nie powinno na numer
tyle wychoǳić”, to go zaraz wó t czy inny z ego otoczenia z góry przysiadł, woła ąc:
„To trza było wcześnie przy ść; my tu sobie głowy od południa psu emy, a ty, paniczu,
wylegu esz się gǳieś w domu i teraz bęǳiesz gadał; masz zapłacić i na tym koniec, bo
tak wyrachowane”. Zwycza nie ednak ci, co rachowali, nie zapominali o sobie i liczyli
tak, żeby i dla nich coś na napitek zostało.

Potem było uż po gromaǳie, bo ci, co się zaraz nie rozeszli, gwarzyli o rzeczach, które
nie należały do porządku ǳiennego zebrania, więc zebrania gromady trwały zazwycza
krótko.

Jeżeli choǳiło o wybór wó ta i przysiężnych, to z tych, co się zeszli, występował eden
ma ący większy posłuch w gminie i wskazywał, kogo wybrać, następnie cała gromada szła
zwycza nie za zdaniem tego ednego, woła ąc: „Zgoda, zgoda!”. Nie było przy tym wcale
zapisywania głosów.

*

Wó t i przysiężni wybierani byli przez gromadę na trzy lata.
Przed domem wó ta na znak, gǳie mieszka, wystawiona była na wysokim drągu

obręcz o średnicy mnie więce pół metra, owinięta słomianym powrósłem i poǳielona
w środku na krzyż kĳami, czyli krzyżakiem, również okręconym słomą. Późnie po roku
 zamiast tego znaku były nakazane tablice, ustawiane nie tylko przed domem wó ta,
ale i na granicach gminy, co się ǳiś wiǳi.

Było też zwycza em, że wó t choǳił zawsze z laską grubą, zgrabnie obrobioną, lub
też ze zwycza ną pałą — według tego ak dbał o to. Była ona nie ako ego godłem i po

¹⁷⁴przysiężny (hist.) — pomocnik wó ta, wchoǳący w skład sądu gromaǳkiego. [przypis edytorski]
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nie nawet poznawali go obcy, mówiąc: „Musi to być wó t, bo ma laskę grubą i ładną”.
Z laską taką szedł do urzędu, na komis e, bił nią przy szarwarku, braniu zastawu, czyli
„fantowaniu”, wystawa ących na droǳe, a przy oddawaniu urzędu wręczał ą zwycza nie
z przy aźni następcy, co ednak nie było obowiązkiem, tylko zwycza em, bo laska nie była
gromaǳka, tylko własnością wó ta.

Ale na ważnie szą dla wó ta była wówczas pieczęć, którą też chował starannie w domu,
żeby e kto nie ukradł i gminie nie szkoǳił. Mało się nią posługiwał, podczas gdy teraz
musi być ciągle w użyciu, przybĳa ąc ą tylko kiedy niekiedy na testamentach, zapisach,
na aktach urzędowych w urzędach lub na komis ach. I na takich aktach bał się ą zawsze
przybĳać i pomacać za pióro, gdy go podpisywali, choćby rzecz była na korzyść gminy,
lęka ąc się, „żeby go w czym nie poderwali”. Gromada zaś miała takiego wó ta 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.

*

Wó t 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 więce niż obecnie, bo był na mie scu i każdego mógł Wieś, Właǳa, Sąd
łatwo dosięgnąć, a przy tym był zawsze przy pale. Jeżeli był dobry, rozsądny, nie pĳak, to
było lepie niż teraz, bo mógł nie edną sprawę przeprowaǳić, nawet gruntową, w krótkie
droǳe, bez żadnych kosztów, nie było więc tyle procesów, sądów, adwokatów. Teraz
bagatelna sprawa wlecze się w sądach latami, edna właǳa przysąǳa, druga obala, strony
ciągną się na adwokatów, dokąd tylko mogą, a ak się uż wyniszczą, to się na częście
pogoǳą tak, ak pierwe przy wó cie bez kosztów.

Wó t w ǲikowie miał do pomocy dwóch „posłusznych”, których sam sobie dobie-
rał i którzy wykonywali ego polecenia. Za te czynności nie brali prawie żadne pens i,
kontentu ąc się tym, co wypili od wó ta — na więce przy wykupnie zastawów, czy-
li „fantów”, albo co im kto dał na wódkę od przydybanego w szkoǳie bydła. Toteż na
posłusznych wpraszali się na częście tacy, co wódkę lubili.

Pamiętam, ak raz w gminie wykonana była kara na mężczyźnie i kobiecie, obwinio- Zdrada, Sąd, Kara
nych o rozpustę i przydybanych na gorącym uczynku, przy czym obo e dopuszczali się
wiarołomstwa, bo on był uż żonaty i ona też zamężna.

Wó t kazał sprowaǳić obo e obwinionych, winę potwierǳili świadkowie, osąd był
taki, żeby obo e otrzymali karę cielesną publicznie w kilku mie scach, na każde ulicy we
wsi.

Wykonanie kary odbyło się zaraz. Ona niosła ławkę w ednym końcu, a on w drugim;
eden z posłusznych szedł przodem i bębnił na cebrzyczku, żeby się luǳie schoǳili na
większą hańbę dla obwinionych. W każdym mie scu musieli się obwinieni sami na ławie
położyć, a posłuszni wymierzali karę po kilka kĳów, ile wó t przeznaczył, i bili mocno,
do krwi. Po odebraniu kary za każdym razem musieli obwinieni wszystkich obecnych,
zaczyna ąc od wó ta, przeprosić, chwyta ąc nisko za nogi. W końcu wó t kazał zabrać
obwinionym fanty; napili na nie ci, którzy brali uǳiał w wykonaniu wyroku, czyli eg-
zekuc i, i zastawili do wykupienia.

Wó tem był wtedy Jan Ordyk, a wykonywał tę karę z przysiężnymi (z których ednym
był mó o ciec), z dobraniem deputowanych.

Prawie wszyscy mieszkańcy pochwalili ten osąd, mówiąc, że gdyby wó t kiepsko za
takie przestępstwo karał, toby Pan Bóg spuścił karę na całą gminę, i luǳie lubili, ak wó t
był ostry i w krótkie droǳe doraźnie karał, i porządek trzymał.

Po innych gminach powszechne było zakuwanie winowa ców w dyby, a odbywało się Kara, Karczma, Alkohol
to w karczmach. Przestępca, ma ąc nogi w dybach, sieǳiał tak na ławie w karczmie przez
parę goǳin albo i dłuże i eżeli było go na czym patrzeć, to były mu brane fanty i wó t
z pomocnikami od razu na nie pili, a potem wó t winowa cy krótko oświadczał, ile ma
w karczmie zapłacić, i dopiero gdy to uskutecznił, Żyd mu fant wydał, a w przeciwnym
razie winowa ca fant tracił.

Ile razy echało się gǳieś dale i wstąpiło na popas do karczmy, zawsze prawie wiǳiało
się podobne egzekuc e, t . winowa cę skutego, sieǳącego przy ścianie, i starszyznę gro-
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maǳką, przypĳa ącą na koszt ego. W ǲikowie takich egzekuc i nie było, bo karczmy
we wsi nie było, ak i dotąd nie ma.

Fantowanie wyże wzmiankowane, odbywało się za różne przewinienia, a w szcze- Kara
gólności także za nieposłuch wó towi, za szkody polne, nie odrobienie powinności albo
niezapłacenie należytości gminnych itp., a na fanty brane były pługi, brony, koła od wo-
zu, rzezaki od skrzynki do rznięcia sieczki, siekiery i inne narzęǳia gospodarskie, uprząż
z koni, poduszki, ubranie. Często zabierali to, co było gospodarzowi na potrzebnie sze,
ażeby go tym zmusić do ak na rychle szego wykupienia fantu.

W ǲikowie fanty były składane na częście u wó ta, a pieniąǳe, uzyskane z wy-
kupienia ich, szły albo na rzecz gminy, eżeli choǳiło o należytości gminne, albo na
napitek dla wó ta i ego pomocników, eżeli były ściągnięte z powodu akiegoś przewi-
nienia; w innych zaś gminach fanty takie były zanoszone wprost do karczmy i składane
u Żyda.

Jak był kto silny, to oparł się wó towi i pomocnikom i ukarać się nie dał. Był np.
w ǲikowie komornik eden awanturniczego usposobienia, a zresztą niezły chłop, który
nie chciał płacić należytości gminnych i fantować się nie dał. Raz sam byłem naocznym
świadkiem, ak wó t z dwoma pomocnikami przyszedł do niego na egzekuc ę, 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 wó tem bitkę, a że
był mocnie szy, więc mu fant odebrał. Wó t odpowiadał, że go do sądu zaskarży, ale na
drugi ǳień oba przypili i skargi wcale nie było.

Miałem i a ze wspomnianym komornikiem kłopot, gdy wó tem zostałem. Gdy raz
dałem posłusznym polecenie, ażeby zbierali należytości kwartalne na nauczyciela, on nic
nie chciał złożyć i przy tym lżył posłusznych, wó ta i radę. Nie było innego wy ścia, trzeba
go było podać do sądu. Dostał za to trzy dni aresztu, przy czym sęǳia ostro go zła ał,
tłumacząc mu, że się dopuszcza zbrodni, i gdyby się to powtórzyło, to go ostrze ukarze.

Niedługo po odsieǳeniu te kary u rzał mnie on na droǳe i woła z tyłu: „Wó -
cie, wó cie, zaczeka cie 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 krótsze drogi zwrócili, bo że was słowami tylko obraziłem,
sieǳiałem za to trzy dni, więc aką bym to karę dostał, gdybym się kiedyś na was tak
porwał i tak was bił, ak tamtego wó ta! Bóg zapłać, żeście mnie rozumu nauczyli”.

I odtąd wszelkie należytości do gminy na porządnie składał i poleceń gminnych słu-
chał, i nie było uż 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
ak obecnie, co więzienie est dosyć wygodne, i kto w nim sieǳiał, a straci wstyd, późnie
z takie kary sobie kpi i do więzienia po prostu się ciągnie.

*

Wó t występował przy poborze rekrutów do wo ska. Według tego, co słyszałem od Żołnierz
starszych, za dawnie szych czasów odbywał się pobór rekruta w ten sposób, że na każ-
dą gminę stosownie do liczby ludności było przeznaczone, ilu ma dać rocznie żołnierzy.
Gmina ǲików np. miała dawać półtora żołnierza, t . eżeli w ednym roku wziętych było
dwóch żołnierzy, to w drugim brali tylko ednego itd.

Każda gmina musiała swoich rekrutów dostawić przed komis ę poborową. Były z tym
wielkie korowody, bo który rekrut był zdatny i czuł, że go odstawią, to uciekał i krył się,
gǳie tylko mógł. Wó t z pomocnikami choǳili na więce w nocy po domach i na spaniu
rekrutów łapali, a ak którego złapali, to go uż pod wartą trzymali, aby na nowo nie
uciekł. Potem wó t 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 wo ska, czyli „asenterowali”, to nie puszczali go
uż do domu, ale od razu szedł na długie lata do wo ska.

Ucieczka rekruta zależała dużo od wó ta, toteż o ciec popisowego zawczasu przy aźnił
się z wó tem, częstował go i prosił, aby syna nie dostawił, i takiego wó t nie mógł złapać,
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bo uż naprzód wieǳiał, kiedy i gǳie po niego przy dą. A że każda gmina musiała oddać
przepisaną liczbę żołnierzy, więc na mie sce tych, co ich złapać nie mogli, starał się wó t
dostawić drugich, i nieraz złapali takiego, który był z inne mie scowości, a nawet mógł
być poddanym innego państwa, ale się zaplątał w dane wsi, i takiego odstawili do komis i
poborowe , tam go „zaasenterowali” i zapisali na tę gminę, co go dostawiła, bo rządowi
nie choǳiło o to, skąd był rekrut, tylko aby gmina swo ą należytość oddała.

Gdy się zaś trafiło, że stawał przed komis a wo skową taki, co robił w gruncie i utrzy-
mywał roǳinę, to wó t wstawiał się za nim, czasem nawet postawił się ostro przed ko-
mis ą, szturnął laską w podłogę i mówił, że rekrut nie może iść do wo ska, bo nie ma
kto robić w domu na utrzymanie roǳiny, i rekrut był uwalniany, a wó t za to był długo
w te familii szanowany.

ǲiadek mó opowiadał, że gdy miała nastąpić zmiana w sposobie rekrutowania i na
zabawach lub schaǳkach sąsieǳkich wspomniał kto, że „nade dą takie czasy, iż o ciec
syna sam doprowaǳi do wo ska”, to druǳy nie chcieli temu dać wiary i powiadali: „Co
pleciecie, to się nie stanie nigdy, żeby o ciec własne ǳiecko sam dostawiał do wo ska,
śmie cie się z tego”. A tymczasem przyszły czasy, że nie o ciec syna prowaǳi, ale ten sam
się musi stawić, gǳie i kiedy mu każą.

Jak a uż zapamiętałem, rekruci sami się uż dość regularnie do poboru stawiali,
a pobór odbywał się na podstawie losowania, przy czym ten był pierwe przed komis ą
poborową powoływany, kto miał numer losu niższy, wó ci zaś byli przy tym obecni. Było
to na razie przez kilka ǳiesiątek lat połączone z wielką poniewierką i kosztami tak dla
rekrutów, ak i wó tów, bo w czasie poboru wszyscy naraz z eżdżali się z całego powiatu
i rekrut czekał, aż na niego przy ǳie kole stawienia się przed komis ą, a wó t musiał
sieǳieć w mieście prawie dwa tygodnie, aż wszyscy rekruci z ego gminy byli wywołani.

Zmieniło się to dopiero, gdy rząd austriacki wprowaǳił takie urząǳenie, że wszyscy
rekruci z dane gminy mieli się stawić do poboru na oznaczony ǳień i w ednym dniu
załatwiali się z poborem, czyli „asenterunkiem”.

Z dawnie szych czasów zachowało się eszcze za mo e pamięci to, że kto był wzięty Żołnierz, Matka
do wo ska, 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 ak wrócił do
domu, to przede wszystkim patrzali mu na głowę, czy ma ostrzyżoną, i matka nie tyle
płakała o syna, ak o te włosy ostrzyżone: „O, mo e włosy złociutkie — mówiła z płaczem
— tylem się ich naczesała, napielęgnowała i mi e zabrali”.

*

Przez długi czas rekruci szli do wo ska barǳo niechętnie i służby wo skowe bali się Żołnierz
ak ognia, bo ci, co z wo ska wracali, nie chwalili e i opowiadali o różnych karach, akie
dawnie w wo sku stosowane były.

Na cięższa z tych kar była tzw. „ulica”, mianowicie byli ustawiani żołnierze w dwie
strony, a przeznaczony na karę musiał iść mięǳy nimi, akby ulicą, tam i nazad nago tyle
razy, ak mu przeznaczono, a każdy żołnierz sieknął go raz prętem tak, że — ak opowiadali
— ze skazanego krew się lała i ciało strzępami odpadało. Jednakże ówcześni luǳie potrafili
znieść i taką karę, bo znałem ednego z ǲikowa, który, ak sam mówił i świadkowie to
potwierǳali, przechoǳił w wo sku taką straszną ulicę za to, że dezerterował, a przecież,
gdy powrócił z wo ska, nie było znać na nim te 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 wo ska, to go trzymali w obcych kra ach: w Czechach, na Węgrzech
lub w kra ach włoskich, należących dawnie do Austrii. Częste też były wo ny, w których
krew dla obce sprawy trza było przelewać.

Żołnierz wracał do domu w ubraniu, czyli w mundurze, który nosił w wo sku, i ubierał
się weń w nieǳiele i święta tak długo, aż go zdarł do ostatka. Po wysłużeniu w wo sku
mówił źle po polsku, a niektórzy udawali, że nie umie ą nic po polsku, i bałwanili coś
z niemiecka, z czeska, słowem, ęzykami wszystkich ludów austriackich, a tylko nie mówili
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swoim własnym ęzykiem, w którym się pacierza uczyli i który powinni byli szanować
i znać na lepie ¹⁷⁵.

Opowiadali na przykład, ak eden żołnierz, powróciwszy z wo ska, szwargotał tak, że
go matka zrozumieć nie mogła. Na ciepły piec mówił: „czapli piec”, co matka tak rozu-
miała, 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 gorze , a matka
płakała, że nie może się z synem porozumieć i czymś go ucieszyć. Dopiero sąsiadka do-
raǳiła e , żeby synowi nie podsuwała eǳenia, to on w końcu pokaże albo sam sobie
weźmie, co mu bęǳie do smaku. Matka tak zrobiła, syn nie adł ǳień eden, drugi, ale
skoro wiǳiał, że mu matka nic nie poda e, przemówił po polsku i uż odtąd tym ęzykiem
mówił, bo nawet innego nie znał.

Trafiało się to do ostatka za czasów austriackich, że żołnierz, ak wrócił do domu, gǳie
mógł, wtrącał w mowie przekręcone niemieckie słowa i dość było głupoty mięǳy ludźmi,
że nie rozumieli, iż dobrze est znać inny ęzyk, ale należy nim mówić tam, gǳie potrzeba,
a Polak z Polakiem i u siebie w domu powinien mówić swoim rodowitym ęzykiem i czysto
po polsku.

Wychowanie w wo sku zmierzało do tego, ażeby u żołnierza zniszczyć świadomość
narodową, ogłupić go pod tym względem. W końcu więc nie eden nucił z zapałem wo -
skową śpiewkę: „My sobie Poloki, dobre Austrioki‼”.

*
Prócz wó ta i przysiężnych byli eszcze po gminach tzw. deputowani, czyli pełno-

mocnicy gromady, odpowiada ący ǳisie szym pełnomocnikom, wyznaczonym przez ra-
dę gminną. Deputowani, raz wybrani przez gromadę, należeli do wszystkich komis i,
akie się w gminie trafiły i załatwiali w imieniu gromady wszystkie na ważnie sze sprawy;
na ich też ręce przychoǳiły wszelkie pisma w tych sprawach.

Bywali nimi chłopi starsi i ma ętnie si, a przy tym tacy, którzy umieli się odezwać
i postawić tam, gǳie trzeba było. Mieli też w gromaǳie wielkie znaczenie; znaczyli nie-
raz więce niż wó t i przy wyborze wó ta na częście któryś z deputowanych wskazywał
gromaǳie, kogo wybrać.

W ǲikowie, ak zapamiętałem, deputowanymi byli: Wincenty Stala, Józef Krzy-
żek 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, t . do roku , pastwisko
ǳikowskie należało do dworu, czyli — ak się wtedy mówiło — do państwa ǳikowskie-
go, a chłopi z ǲikowa mieli na obszarze pastwiska tylko serwitut, czyli służebność,
mianowicie prawo paszy. Drzewa rosnące na pastwisku, ak abrzęǳie, olszki, topole
nadwiślańskie, sosny stanowiły wyłączną własność hrabiego i chłopom nie wolno było
ich ścinać. Na pastwisku mogło się paść także bydło dworskie.

Drzewo opałowe i budowlane brali chłopi w tym czasie z rozległych lasów w Dę-
by i Żupawie, należących do dóbr ǳikowskich. W lasach tych przysługiwała chłopom
z ǲikowa, — podobnie ak chłopom z innych wsi należących do państwa ǳikowskie-
go — służebność, t . 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 ednak w owych czasach
i ich pełnomocnicy nie byli w tych sprawach należycie uświadomieni; nie umieli ich
dopilnowywać i przeprowaǳić z korzyścią dla siebie i gmin.

Kiedy komis a rządowa prowaǳiła obliczenia, ile est koni, bydła rogatego, trzo-
dy chlewne 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 obli-
czenia i większy dostatek, to rząd nałoży na nich większe podatki czy inne ciężary, albo

¹⁷⁵Przez długi czas rekruci szli do wojska… — więce o urząǳeniach wo skowych w b. zaborze austriackim
patrz w komentarzach. [przypis autorski]
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bęǳie więce zabierał w razie wo ny dla wo ska, byli też przekonani, że gmina dostanie
mnie pastwiska na własność, skoro się okaże, że gospodarze dobrze się ma ą i są zamożni.
Tymczasem, przeciwnie, należało wykazać prawǳiwy stan inwentarza żywego, bo — ak
się późnie pokazało — obszar pastwiska przyǳielany był stosownie do wykazane liczby
tego inwentarza.

Kiedy znowu regulowana była sprawa służebności lasowe i komis a rządowa spo-
rząǳała opisy i pomiary typowych budynków mieszkalnych i gospodarskich, starali się
pokazać zabudowania na mnie sze i na lichsze, bo mówili, że akby komis a stwierǳiła,
że gospodarze są bogaci i ma ą zabudowania dobre i duże, to orzeknie, że nie trza im dużo
lasu, i mnie lasu dostaną na własność. Tymczasem właśnie obszar lasu przyǳielany był
na własność stosownie do rzeczywiste , stwierǳone potrzeby uprawnionych do poboru
drzewa.

Późnie tego żałowali, skoro się przekonali, że źle zrobili, że mało bydła podawali
i na skromnie sze budynki pokazywali, bo gmina otrzymała mnie pastwiska i lasu.

Nikt ednak wtedy nie oświecał chłopów w tych sprawach, nie było gazet, w których Właǳa, Wieǳa
by to było wy aśnione, 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 na więce .

W ǲikowie co do pastwiska gmina zawarła z dworem w roku  ugodę, na pod-
stawie które otrzymała na nieograniczoną własność siedemǳiesiąt ǳiewięć morgów pa-
stwiska zamiast stu czterech morgów serwitutowych.

Ugoda była dla gminy stosunkowo korzystna. Inne gminy, które nie chciały się do-
browolnie pogoǳić i ustąpić z obszarów serwitutowych, wychoǳiły na tym gorze . W ta-
kich razach bowiem wyrok wydawała komis a rządowa, a chłopów w razie oporu usuwało
przemocą z pastwiska wo sko, ak było np. w Cyganach, przy czym nie obeszło się bez
bicia i różnego poniewierania ludźmi.

Sprawa serwitutu lasowego — ak uż pisałem — została załatwiona wyrokiem, na
podstawie którego gmina za prawo poboru drzewa opałowego i budowlanego otrzymała
na własność dwaǳieścia trzy morgi lasu w Dęby.

Gmina czuła się tym wyrokiem pokrzywǳona i nie chciała przy ąć takiego rów-
noważnika, czyli ekwiwalentu za prawo do poboru drzewa opałowego i budowlanego
z lasów dworskich, a wó t Wo ciech Mróz i pełnomocnik Wincenty Stala uciekli z lasu
przy rozgraniczaniu i oddawaniu im tego skrawka lasu. W końcu ednak gmina ob ę-
ła w posiadanie wyznaczone dwaǳieścia trzy morgi lasu, skoro okazało się, że w razie
nieprzy ęcia go straci eszcze więce , bo prawa serwitutowe zostaną spłacone pienięǳmi
w kwocie  złr.

Sprawy powyższe przeprowaǳała rządowa komis a 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 sto ące ponad gminami to eszcze po ustaniu pańszczyzny na całą oko-
licę, t . w państwie hr. Tarnowskich, był eden tylko urzędnik zwany mandatariuszem,
a załatwiał wszelkie takie sprawy, które ǳiś należą do sądu i do starostwa. Nazywał się
Andrze Tinz, luǳie tytułowali go pospolicie sęǳią. Mieszkał on i całe urzędowanie
prowaǳił w budynku dworskim.

Co do sądownictwa, przeprowaǳał sprawy cywilne i karne, akie się nadarzyły. Jak
zasąǳił, tak zawsze pozostało, nie słychać było, żeby ego osąd był zmieniony, bo przede
wszystkim nie miał kto pisać rekursów, w okolicy bowiem nie było ani ednego adwo-
kata 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 kra owy, bo
od wyroku ego nikt nie rekurował i chłopi bali się go więce , niż teraz na wyższych
dygnitarzy.

Jeżeli ktoś czuł się pokrzywǳonym przez właǳę mie scową, to tak wtedy, ak i późnie Właǳa, Krzywda
eszcze, nie odpowiadał rekursem do właǳy wyższe , ale mówił, że „pó ǳie do cesarza, to
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tam sprawiedliwość zna ǳie”. Wierzyli, że nikt takie sprawiedliwości nie wymierzy ak
sam cesarz, i mówili, że „wszęǳie zresztą est tylko przekupstwo”.

W ǲikowie był wysłużony żołnierz austriacki, Józef Krzyżek, który, prowaǳąc długi
proces o o cowiznę, wybrał się do Wiednia po sprawiedliwość i nie było go w domu przez
parę miesięcy. Gdy powrócił, opowiadał, że był u cesarza, i ten go upewnił, że sprawa
bęǳie pomyślnie rozstrzygniętą. — „Idźcie — rzekł — do domu spoko nie, a ono tam
za wami przy ǳie” i dał mu  złr na drogę. Naturalnie były to tylko przechwałki, bo
grunt pozostał w rękach tego, komu go na mie scu przysąǳono.

Tinz miał do pomocy dwóch polic antów, wysłużonych wo skowych, którzy nawet
nie byli umundurowani, bo eden z nich, chłop, nazwiskiem Pacyna, choǳił w kami-
zieli, a drugi Żyd, Haskiel, choǳił w chałacie. Wystarczyło, że mieli czapki z orzełkiem
cesarskim.

Sprawy załatwiał w krótkie droǳe: na wniesioną skargę posyłał polic anta, ażeby Sąd
oskarżonego sprowaǳił do kancelarii, i — w sprawach cywilnych — eżeli druga strona
miała słuszność, kazał ą zaraz zaspokoić, to czy owo oddać, i proces był skończony.

Był np. zwycza , że chłopi z ǲikowa brali w Tarnobrzegu w głównym skłaǳie wód-
kę na kredyt, a ǳiało się to szczególnie w czasie żniw i zabaw, a także często na mie scu
w mieście „na borg” pili. Otóż co pewien czas, ak uż tam każdy był coś winien, Żyd
przynosił wykaz dłużników mandatariuszowi, a ten, nie przeprowaǳa ąc rozprawy, po-
syłał na wieś polic anta Haskla, który szedł od domu do domu i w te słowa każdemu
ogłaszał wyrok: „Cesarsko-królewski sęǳia da e nakaz, żeby do trzech dni borg za wód-
kę był zapłacony, bo ak nie, to bęǳie fantowanie”. Przy tym — choć czytać nie umiał Strach, Chłop
— potrząsał w rękach ze złością papierem, bo chłopi się wtenczas każdego papieru bali,
zwłaszcza ak była na nim pieczątka. Po tych odwieǳinach Hasklowych każdy, bo ąc się
fantowania, ak mógł starał się należność w terminie uiścić, bo choć wszyscy pili, przecież
wstyǳili się tego, ak kto był za wódkę fantowany, zwłaszcza wstyǳiły się kobiety, gdy
brano im za fanty poduszki.

W sprawach karnych, eżeli choǳiło o mnie szą winę, oskarżony bez wszelkiego pro- Wina, Sąd, Kara, Ucieczka
tokołu dostawał kilka kĳów na ławie i na tym koniec. Ale trudnie sza była sprawa, gdy
obwiniony przeczuwał, że go czeka większa kara; wtenczas uż tak łatwo na wezwanie nie
szedł, ale uciekał i krył się, gǳie mógł. Jeżeli go zaś polic anci u ęli, a był mocny, to obu
nabił i dale się ukrywał. Za takim była nieraz robiona nagonka, zwłaszcza gdy choǳiło
o większego winowa cę. Nieraz do pomocy polic antom (ponieważ żandarmów w Tar-
nobrzegu eszcze nie było) byli przyzywani strażnicy pograniczni (finanswachy), pełniący
służbę nad Wisłą od Królestwa Polskiego. Zdarzało się ednak, że ak się obwiniony do-
brze ukrywał, to go nigdy nie mogli złapać, i w końcu cała sprawa ucichała.

Na więce do czynienia było wówczas ze złoǳie ami, których po wsiach nie brakowało. Złoǳie
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 sta ni i pastwiska, podkopywali się do komór i brali zboże, słoninę, oǳież, korale,
po drogach i lasach grasowały całe bandy złoǳie ów i rabusiów i złoǳie stwo rzadko się
wykryło. Dopiero ak nastali żandarmi, kraǳieże i rabunki zaczęły powoli ustawać i ǳiś
po wsiach barǳo rzadko się trafia ą.

Grubsze sprawy cywilne, np. gruntowe, przeprowaǳał nie mandatariusz, ale sęǳia
( ustic ariusz), który urzędował w Nisku, a nazywał się Jan Alss, ale chłopi do niego mnie
spraw miewali.

*

Byłem uż sporym chłopakiem, ak skończyło się urzędowanie mandatariuszów, a w Tar-
nobrzegu nastał urząd powiatowy, obe mu ący ǳisie szy powiat sądowy tarnobrzeski.
I ten urząd sprawował te czynności, które obecnie spełnia starostwo i sąd, to znaczy
miał właǳę administracy ną i sądowniczą, a było wszystkiego trzech głównych urzędni-
ków, mianowicie: Bissachini (Niemiec) był starostą, a dwóch innych: Mokrego (Czecha)
i Święcickiego tytułowali sęǳiami lub komisarzami. I Tinz, były mandatariusz, był przy-
ǳielony do tego urzędu powiatowego i prowaǳił ǳiał wo skowy aż do same emerytury.
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Urzędowali oni tu, gǳie obecnie mieści się starostwo, t . w klasztorze oo. Domini-
kanów.

Nad tymi urzędami pozostały z dawna urzędy obwodowe, czyli cyrkuły, a powiat tar-
nobrzeski należał do cyrkułu rzeszowskiego. Nie słyszałem ednak, żeby chłopi ze spra-
wami tam się udawali, a sam byłem w Rzeszowie dopiero wtedy, ak zostałem sęǳią
przysięgłym.

Językiem urzędowym był niemiecki, przy czym urzędnicy do polskich luǳi starali
się mówić po polsku (ale nie eden nie umiał się dobrze po polsku rozmówić), protokoły
ednak i pisma z urzędu były w ęzyku niemieckim. Toteż często bywało, że luǳie nie
chcieli podpisywać protokołów 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 zna ący skądś ęzyk niemiecki, więc
gdy raz we wsi była komis a w sprawach serwitutowych, starszyzna gminna przyzwała go,
żeby się przysłuchiwał, co urzędnicy do siebie po niemiecku będą mówili, czy nie będą się
naraǳali na aką szkodę gminy. A gdy chłopi nie mogli się z komis ą dogadać, wysunęli
Kaputa, żeby się po niemiecku rozmówił, co też nastąpiło. Zǳiwili się niemało wówczas
urzędnicy, że est chłop zna ący po niemiecku, a eszcze większy był dla Kaputa poǳiw
w całe 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 , a w tym roku nastały te, które istnia-
ły do upadku państwa austriackiego, mianowicie: weszła w życie nowa, obecnie eszcze
obowiązu ąca ustawa gminna i rady powiatowe¹⁷⁶, nastąpiło odǳielenie sądownictwa od
administrac i, czyli nastały sądy i starostwa, ustaliła się ostatecznie konstytuc a w całym
państwie austriackim¹⁷⁷, a wreszcie niedługo potem ęzykiem urzędowym w Galic i stał
się ęzyk polski¹⁷⁸. W owym więc czasie nastąpił przełom w stosunkach wewnętrznych
Galic i i zaczął się nowy okres w e życiu¹⁷⁹.

*

W gminie po roku  przestała zbierać się cała gromada, a na podstawie nowe
ustawy nastały rady gminne, wybierane z początku na trzy lata, późnie zaś, ak i obecnie,
na sześć.

Tak przy pierwszych, ak i przy późnie szych wyborach gminnych nikt nie ubiegał
się o to, żeby go wybrali na radnego, a ten, co szedł na wybór, do ostatnie 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 eżeli byli wybrani, to się okupywali
poczęsnym, ażeby ich zwolnić od tego obowiązku.

Z początku po nastaniu rad gminnych wó tem w ǲikowie był Wo ciech Mróz, go-
spodarz niepiśmienny, ak wszyscy poprzedni wó towie. Za niego dopiero nastał pierwszy
pisarz gminny w ǲikowie, a był nim Jan Kuraś z Wielowsi¹⁸⁰, a potem Tarczyński, który

¹⁷⁶obecnie jeszcze obowiązująca ustawa gminna… — ustawa z dnia  sierpnia  roku. [przypis autorski]
¹⁷⁷ustaliła się ostatecznie konstytucja w całym państwie austriackim — po wydaniu ustaw zasadniczych w grudniu

 r. [przypis autorski]
¹⁷⁸językiem urzędowym w Galicji stał się język polski — na mocy rozporząǳeń ęzykowych z r. . [przypis

autorski]
¹⁷⁹nastąpił przełom w stosunkach wewnętrznych Galicji i zaczął się nowy okres w jej życiu — więce o gminie

i urząǳeniach właǳ mie scowych w Galic i patrz w komentarzach. [przypis autorski]
¹⁸⁰Jan Kuraś z Wielowsi — est to o ciec Ferdynanda Kurasia. Uroǳił się około r. . Uczęszczał do szkół

średnich w Tarnowie. Był czynny w powstaniu w r.  ako kurier, co go do więzienia na  miesięcy na
zamku w Krakowie zawiodło. Pisarzem w ǲikowie był w r. . Posiadał wielkie zdolności. Rozumiał ęzyk
niemiecki, ruski, ancuski, łaciński, nawet hebra szczyzna nie była mu obcą. W młodości pisał piękne, pełne
polotu wiersze, które ednak bez śladu przepadły. Umarł w r.  w Wielowsi. (Informac e pochoǳą od roǳiny
śp. Kurasia, które i inni zna ący go w zupełności potwierǳa ą, podnosząc ego niezwykłe zdolności). [przypis
autorski]
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był zarazem pisarzem, czyli sekretarzem w gminie tarnobrzeskie . Mróz, ak dostał akie
pismo, przychoǳił też raǳić się do mnie; a przeczytałem i dawałem wy aśnienie, więc
uż wtedy zapoznałem się dosyć ze sprawami gminnymi, a następnie w roku  zostałem
na wó ta obrany. Mróz, zda ąc mi urzędowanie, wręczył mi pieczęć gminną i skrzynkę
drewnianą, w które było kilka papierów, t . arkusz ma ątku gminnego i parę poleceń
z rządu, niema ących uż wartości, i na tym koniec.

Odtąd pieczęć wó towska długo miała pozostawać w moich rękach, byłem bowiem
wó tem z przerwami do roku . Natomiast w raǳie gminne zasiadam bez przerwy od
czasu ich nastania do dnia ǳisie szego.

Tak Kuraś, ak i Tarczyński, który był pisarzem w ǲikowie i za mo ego wó tostwa,
brali za pisarkę tylko piętnaście reńskich rocznie. Ja zaś ako wó t przez pierwszy okres,
trwa ący wtedy trzy lata, nie pobierałem żadne płacy, podobnie ak wszyscy przede mną
wó towie.

Gdy na drugi okres byłem ponownie wybrany, nie chciałem przy ąć wyboru, ponie-
waż obowiązki wó towskie wymagały dość czasu i miałem wskutek tego upadek w go-
spodarstwie, a Rada gminna przeciwną była uchwaleniu akiegokolwiek wynagroǳenia
dla wó ta i niektórzy mówili, „że by to wstydem było dla gminy aż za pieniąǳe szukać
wó ta”. Więc byłem w te sprawie wzywany do starostwa i gdy się tam wytłumaczyłem,
dlaczego wyboru przy ąć nie mogę, starosta ówczesny, Stanisław Jakubowicz, osobiście
przybył na posieǳenie rady gminne i przemawiał za tym, żeby Rada płacę wó towską
uchwaliła. I dopiero wtedy została uchwalona pens a  złr na rok, ak a wtedy żądałem,
i taka pozostała aż do roku .

*

Stosunek mięǳy wsią i dworem był w ǲikowie dobry. Ostatnim właścicielem ǲi-
kowa za pańszczyzny był hr. Jan Bogdan Tarnowski, zmarły w roku  w Królestwie
Polskim. Mówiono o nim powszechnie, że był to pan dobry, nie pozwolił swoim podda- Pogrzeb, Pan, Chłop,

Plotkanym na mnie sze krzywdy zrobić, przy aźnie ich traktował, pierwszy często pozdrawiał.
I musiał być dla luǳi dobrym, bo wieść o ego śmierci wywołała wielki smutek, a gdy

przyszła wiadomość, że zwłoki ego 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 ego państwa należały. Pamiętam, akie
było wzruszenie, gdy zapowieǳiano, że zwłoki uż prowaǳą, że są uż w Sandomierzu,
bo słychać, ak bĳą ǳwony tamte sze (i było e słychać, bo ǳień był pogodny, cichy).
Lud prze ęty żalem nie czekał na mie scu, ale szedł naprzeciw ku Sandomierzowi, a aka
ogarnęła luǳi żałość, gdy u rzeli trumnę, kry ącą zwłoki, wyrazić się to nie da. Opisu ę
to ako naoczny świadek, bo byłem tam razem z babką.

Żal był tym większy, że pomięǳy ludem włościańskim utrzymywała się pogłoska, Plotka
że hrabia nie umarł zwykłą śmiercią, ale został z rozkazu rządu rosy skiego rozstrzelany
za akąś polityczną ǳiałalność. Mówili, że otrzymał wezwanie od tegoż rządu, iż ma się
stawić w oznaczonym dniu do usprawiedliwienia się pod zagrożeniem utraty dóbr, akie
posiadał pod panowaniem rosy skim. Gdy się zaś tam zgłosił — mówiono — że uż więce
żywy nie wrócił. W rzeczywistości — ak w późnie szych czasach mogłem sprawǳić —
hrabia umarł nagle w droǳe powrotne z ma ątku swo e żony.

Żoną ego była Gabriela z Małachowskich. Tę dobroduszną panią dobrze zaznałem,
gdyż ak umarła, miałem dwaǳieścia lat. Zatem e dobroć mogę sam stwierǳić. Odwie-
ǳała chorych, szczególnie na biednie szych, dawała im wsparcie, chowała swoim kosztem
umarłych. Ratowała każdego w na gorsze potrzebie, nikogo nie opuściła, toteż garnęli
się do nie biedni ak pszczoły do ula. Założyła szkółkę dla ǳieci chłopskich w ǲikowie.

Obo e mieli to sobie za zaszczyt i radość, gdy ich roǳina włościańska, nawet na - Pan, Chłop, Chrzest
biednie sza, poprosiła za chrzestnych o ców, 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 tute szego, w roku  w czasie
rabac i gotowali się stanąć w obronie zamku i z tych to czasów pewnie pochoǳiła śpiewka
ludowa.
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Ni ma ci to ni ma, ak to w tym ǲikowie,
Są tam polskie panie i polscy panowie.

Po Bogdanie Tarnowskim oǳieǳiczył dobra ǳikowskie syn ego, Jan. Był w całym
słowa znaczeniu gospodarzem-rolnikiem, dbał naǳwycza nie o dobrą uprawę gruntu
i wzorowe prowaǳenie gospodarstwa. Często konno ob eżdżał i kontrolował folwar-
ki, sam załatwiał sprawy administracy ne, sam za mował się uporządkowaniem zawiłych
spraw serwitutowych po ustaniu pańszczyzny.

W mie sce drewnianych, lichych budynków, akie były po folwarkach z czasów pańsz- Pan, Wieś
czyźnianych, wznosił murowane, tak że z całą prawdą można o nim powieǳieć, iż „zastał
swo e folwarki drewniane, a zostawił murowane”, i dał przez to różnym rzemieślnikom
niemało zarobku. Opowiadali o nim, że gdy w czasie ob azdów na niwie świeżo upra-
wione 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, wchoǳili luǳie, wyrywali ręcznie każdy chwaścik
i mieli zarobki.

Toteż na dworskich niwach były wtedy ładne urody, aż miło było popatrzeć na nie.
Nie eden włościanin, zwłaszcza taki, który miał swó kawałek pola obok pańskiego, musiał
się zawstyǳić, kiedy wiǳiał, że na dworskim piękny uroǳa , a u niego lichy. Nieraz też
była mowa mięǳy gospodarzami, że pan ma uż takie szczęście na tym świecie, że mu
się nawet w polu lepie roǳi. Ale gdy się przekonali, że lepsze plony da e starannie sza
uprawa gruntu, brali przykład z dworu, ziemię lepie nawozili i uprawiali i otrzymywali
wyda nie sze zbiory, a ǳiś kto ma cztery morgi gruntu, to uż mu chleba nie braku e.

W życiu publicznym brał barǳo znaczny uǳiał. Był prezesem Towarzystwa Rolnicze-
go w Krakowie, Rady Powiatowe w Tarnobrzegu, posłem na Se m, wreszcie marszałkiem
kra owym w latach –.

Pragnął żyć z włościanami w sąsieǳkie zgoǳie, być ich przedstawicielem, przy tym
umiał włościan uszanować. Gdy w roku  obchoǳił srebrne wesele, zaprosił na tę
uroczystość włościan z bliskich i dalszych wsi. Toteż kościół oo. Dominikanów w Tar-
nobrzegu wypełniony był wówczas ludem włościańskim po brzegi, następnie wszyscy
byli proszeni do zamku w ǲikowie, gǳie byli pode mowani w ogroǳie za stołami suto
zastawionymi. Hrabiostwo byli ciągle mięǳy gośćmi, za mu ąc się nimi.

Gdy w roku  przechoǳił dłuższą słabość i wiǳiał się bliskim śmierci, prosił, ażeby Pan, Chłop, Pogrzeb
go włościanie do grobu nieśli. Toteż na wiadomość o ego zgonie nie brakowało chłopów
na pogrzebie i każdy pragnął nieść trumnę, więc się często zmieniali od bramy zamkowe
do kościoła oo. Dominikanów, gǳie zwłoki ego spoczęły w grobie fundatorskim.

Ożeniony był z ży ącą ǳiś eszcze Zofią z Zamoyskich, panią wielkie pobożności
i wielce litościwego serca. Ona też po folwarkach w dobrach ǳikowskich urząǳiła ochron-
ki i sprowaǳiła do nich zakonnice służebniczki, które ma ą za obowiązek opiekować się
ǳiećmi, gdy ich matki za ęte są pracą poza domem.

Na lepsze również wspomnienia wśród ludności tute sze pozostawił po sobie hr. Sta-
nisław Tarnowski¹⁸¹, brat Jana i Juliusza, poległego w roku . Mieszkał on wprawǳie
stale w Krakowie, gǳie był profesorem uniwersytetu i prezesem Akademii Umie ęt-
ności¹⁸², często ednak przy eżdżał do roǳinnego ǲikowa i spęǳał tu wolne chwile.
Chętnie przychoǳił luǳiom z pomocą, nikomu nie odmówił wsparcia, ktokolwiek o nie
prosił. Wszelkie dobroǳie stwa ednak świadczył luǳiom w cichości, prawǳiwie w myśl
Pisma Świętego: „Niech nie wie lewica, co da e prawica”. Nieraz ako wó t potwierǳiłem
przekazy pocztowe tym, którzy od niego wsparcie otrzymywali.

Zwłaszcza pamiętał zawsze o włościance tute sze Marii Grębowcowe , która była ego
piastunką w latach niemowlęcych. Zapewnił e spoko ne utrzymanie do końca życia, od-
wieǳał w czasie przy azdu do ǲikowa, wspierał całą e roǳinę. Byłem raz świadkiem,

¹⁸¹Tarnowski, Stanisław (–) — hrabia, krytyk i historyk literatury, eden z głównych przedstawicieli
konserwatystów krakowskich, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Akademii Umie ętności.
[przypis edytorski]

¹⁸²Akademia Umiejętności — polska instytuc a naukowa utworzona w  w Krakowie, po  przekształcona
w Polską Akademię Umie ętności. [przypis edytorski]
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ak żegnał się z nią przed ednym z wy azdów do Krakowa. Grębowcowa była uż wtedy
ociemniałą staruszką, płakała ze wzruszenia, usłyszawszy głos hr. Stanisława wchoǳą-
cego do e izby. Wypytywał ą o zdrowie, zapowiadał zaspoko enie wszelkich potrzeb,
mianował ą matką, a na pożegnanie w rękę pocałował.

Umarł w roku . Życie ego było nacechowane głęboką pobożnością, wsławione
pracą naukową.

Następcy tych hrabiów wstępowali w ich ślady i starali się w dalszym ciągu utrzy-
mywać dobre stosunki z ludnością włościańską. O dobrych ich czynach wspominam
w odpowiednich mie scach Pamiętników.

*

Co do oświaty to, ak zapamiętałem, w ǲikowie ze starszych luǳi eden był tylko
umie ący czytać i pisać. Nazywał się Franciszek Słomka, mieszkał w przysiołku Podłęże.
On tylko potrafił przeczytać pismo, eżeli e 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 całe okolicy; dawał rady we wszystkich sprawach z urzędami, znaczył też
wówczas więce niż obecnie adwokat, sęǳia czy inny urzędnik z wyższymi szkołami.

On też pierwszy w ǲikowie miewał kalendarze, ale kupował e głównie dlatego, że
były w nich przepowiednie pogody na cały rok, bo według tych przepowiedni gospodaro-
wał. Opowiadali o nim, że raz, wybiera ąc się w dalszą drogę, namyślał się, ak 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 deszcz¹⁸³.

Ale to wcale nie ǳiwne, że on wtedy trzymał się tych przepowiedni, bo i ǳisia eszcze
przeważnie kupu ą kalendarze nie dlatego, że są w nich różne i poucza ące i pożyteczne
opisy, ale że są przepowiednie pogody, które nie ma ą żadne wartości.

Zresztą w żadnym domu chłopskim wówczas nie znalazłby książki czy gazety, a nawet
książeczki do nabożeństwa, chowali tylko różne druki, ak wezwania z urzędu i dokumen-
ty, ak testamenty, dekrety ǳieǳictwa, arkusze gruntowe, książeczki podatkowe, a po-
nieważ nie umieli rozróżnić kawałków ważnych od nieważnych, więc zarówno potrzebne
dokumenty, ak i świstki bezwartościowe, które ǳiś porzuca się po pierwszym przeczy-
taniu, przechowywali ednakowo z na większą starannością przez długie lata. Wszystko
to, razem zwinięte i okręcone w akąś szmatę, chowali w skrzyniach zamkniętych na dnie
pod ubraniami lub w akichś kry ówkach, bo bali się zawsze, że może im każą kiedy coś
płacić lub robić akąś powinność, a oni dla swo e obrony nie będą się mieli czym wyka-
zać. Jeżeli zaś komu obcemu przyszło papier akiś 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 więce byli chętni do
oświaty, były szkoły zimowe, w których ǳieci uczyły się przez zimę zwycza nie od św.
Michała¹⁸⁴ do św. Wo ciecha¹⁸⁵. Uczyli w nich na częście chłopi, którzy posiadali sztukę
czytania i pisania. Goǳeni byli przez ludność wsiową, otrzymu ąc po kilkaǳiesiąt reń-
skich za zimę i wikt z każdego domu po kolei. Niektórzy z nich choǳili za tym zarobkiem,
gdy zima nastawała.

W ǲikowie — ak uż wspomniałem — rozpoczęła pierwszą naukę Pawłowska z po-
ręki hrabiny Tarnowskie i od te chwili dopiero ruszyła się oświata w ǲikowie.

*

¹⁸³ze starszych luǳi jeden był tylko umiejący czytać i pisać. Nazywał się Franciszek Słomka… — według infor-
mac i, zasięgnięte od roǳiny po Franciszku Słomce, nauczył się on czytać i pisać — ak mówił — „z własne
głowy”, następnie wszystkie swo e ǳieci te sztuki nauczył. Posiadał w domu ładną biblioteczkę, która ednak
po śmierci ego „wytraciła się”; grube księgi Pisma Świętego oddała roǳina księǳu, który był barǳo zǳiwio-
ny, że mogło się to znaleźć w domu chłopskim, a przy ąwszy e, nie chciał za pogrzeb żadne opłaty. Franciszek
Słomka był gospodarzem na sześciu morgach gruntu, umarł koło r. , ma ąc lat . Roǳina ta z dawna
mieszkała w Podłężu. [przypis autorski]

¹⁸⁴św. Michała ǳień — ǳień  września w kalendarzu katolickim. [przypis edytorski]
¹⁸⁵św. Wojciecha ǳień — ǳień  kwietnia w kalendarzu katolickim. [przypis edytorski]
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W Tarnobrzegu w owym czasie była szkółka o ednym nauczycielu. Mieściła się przy
ulicy Browarne w domu wyna ętym. W domu tym po edne stronie zna dowała się sala
szkolna, po drugie mieszkał nauczyciel. Uczył tam za mo e pamięci Karasiński, Fabri,
a w końcu Szewczyk.

W roku  stanęła w Tarnobrzegu szkoła publiczna w tym mie scu, gǳie est obec-
nie, a plac pod nią i ogród podarował śp. hr. Jan Tarnowski; choǳiły do nie ǳieci z ǲi-
kowa i dosyć z Miechocina. W nowym budynku pierwszy uczył Gorylewicz, a prowaǳił Nauczyciel
eszcze naukę sam eden, nie ma ąc nikogo do pomocy. Czy brał on aką pens ę rządową,
tego nie wiem, pamiętam tylko dobrze, że w ǲikowie zbierało się składkę na nauczy-
ciela, z numeru po  złr na rok, a to po  centów kwartalnie. Byłem wtedy wó tem,
ak eszcze Gorylewicz uczył, otóż prawie co drugi ǳień zachoǳił do mnie zawsze z ty-
mi słowy: „Wó cie, możeście 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  nastał śp. Michalik; on uż był dyrektorem i nauczycieli było więce ,
szkoła za niego zaczęła się prędko podnosić, klas przybywało coraz więce .

Posyłanie uczniów na dalszą naukę do szkół średnich, do gimnaz ów i seminariów na-
uczycielskich, rozpoczęło się dopiero wtedy, gdy za śp. Michalika nastała czteroklasowa
szkoła w Tarnobrzegu i pierwsi uczniowie z nie wyszli. Z samego ǲikowa wyszło wte-
dy 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, wspiera ąc ich materialnie, hr. Stanisław Tarnowski, profesor uniwersytetu i prezes
Akademii Umie ętności w Krakowie, który i późnie zawsze nie przestawał opiekować się
uczącą się młoǳieżą z naszych okolic¹⁸⁶.

Obecnie, t . w roku , zna du e się w Tarnobrzegu cały szereg szkół. Toteż w nie-
ǳiele, w czasie wspólnych nabożeństw szkolnych, kościół oo. Dominikanów wypełniony
est przeważnie młoǳieżą szkolną.

*

Co do życia politycznego, to przez długi czas po nastaniu konstytuc i nie było znaku
takiego życia. Wszelkie wybory: do se mu czy parlamentu barǳo mało chłopów inte-
resowały, mało kto o tym mówił i chciał coś wieǳieć. A gdy kto 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 na lepie nie zaprzątać sobie tym głowy,
bo to nic dobrego”.

Na prawybory w gminie przychoǳiło zwycza nie kilku, a na więce 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, nie eden
zaś powieǳiał sobie: „Będę ta szedł i czas tracił, na lepie sieǳieć w domu spoko nie”;
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 do-
wieǳieć, kto został posłem, i gdy się kogoś przyszło zapytać: „Kto u was posłem?”,to nie
wieǳiał i cały okres zeszedł i nie dowiadywał się.

Na wsi nie znane były zgromaǳenia polityczne, akie obecnie często odbywa ą się,
edynie w dniu wyborów w powiecie bywały krótkie narady, na których chłopi dowiady-
wali 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,
ak i w mieście żadnego innego życia zbiorowego, nie było żadnych towarzystw i stowa-
rzyszeń.

¹⁸⁶Posyłanie uczniów na dalszą naukę do szkół średnich, do gimnazjów i seminariów nauczycielskich… — o oświa-
cie pozaszkolne w ǲikowie patrz w komentarzach. [przypis autorski]
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Pierwsza walka wyborcza powstała w roku  przy wyborach uzupełnia ących do
Rady Państwa¹⁸⁷ w Wiedniu. Ale i wówczas było eszcze tak, że wyborcy z eżdża ąc się, nie
wieǳieli eszcze, na kogo będą głosowali, tylko na mieście tyle było słychać, żeby wybrać
chłopa; nie było ednak zgody, którego chłopa, i co kilkunastu wyborców miało swo ego
kandydata. W końcu na głośnie był wymieniany Walenty Bęc, gospodarz z Ostrówka,
i chłopi się wza emnie nawoływali, żeby tylko na niego głosować i głosów nie rozrywać,
bo inacze chłop nie bęǳie wybrany.

Gdy przyszło do głosowania w starostwie, chłopi ak mur stanęli za Bęcem i on w Tar-
nobrzegu dostał na więce głosów, ale w innych powiatach: w mieleckim i ropczyckim,
stanowiących eden okrąg wyborczy, nie otrzymał nic. Ponieważ ednak głosy były roz-
strzelone na kilku kandydatów i należało się spoǳiewać wyboru ściśle szego, więc chłopi
czekali na ogłoszenie wyniku głosowania i żaden nie ruszył się z mie sca, a gdy wieczór
zapadł, posiadali i pokładli się na korytarzach, tak że całe korytarze za ęli i czekali cier-
pliwie. Gotowi byli noc czekać, a wtem ukazał się starosta i zawołał: „Panowie wyborcy,
proszę do głosowania! Odbęǳie się wybór ściśle szy 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 późnie dowieǳiałem, zdobył większość głosów w ten sposób: gdy po pierw-
szym głosowaniu poszły telegramy z Tarnobrzega, że dostał na więce głosów, chłopi
w Ropczycach porzucili pierwszych kandydatów, a krzyczeli: „Bęc, Bęc!”, tłumacząc so-
bie, że musi to być mądry chłop, skoro w swoim powiecie tyle miał głosów, i wszyscy na
Bęca głosowali, więc przeszedł znaczną większością. Był posłem do końca okresu, a po-
nieważ był nieustępliwy, więc przy następnych wyborach była przeciw niemu ostra walka
i upadł¹⁸⁸.

Znałem go barǳo dobrze, bo zasiadałem z nim w Raǳie Powiatowe i prócz tego
często się z nim stykałem. Jako gospodarz był pracowity i oszczędny, ale gǳie nie było
musu, centa nie wydał, toteż ak pogorzał¹⁸⁹, spaliła się mu nawet gotówka, a nie miał nic
asekurowane. Sprawie chłopskie oddany był barǳo i śmiało przy tym wypowiadał to, co
myślał.

Ale nie otrząsnął się z tego, co pokutowało w chłopach stare daty, mianowicie: prze-
ciwny był zawsze wydatkom, choćby wypadały na korzyść ludu, np. na lepsze szkoły,
i choćby wszyscy powieǳieli, że coś est potrzebne, a emu się to nie zdawało, to nie
odstąpił od swego zdania i na drugich chłopów się gniewał, że z nim razem nie idą i nie
głosu ą. Nie dał sobie wytłumaczyć, że eżeli się na coś podatku nie uchwali, to nic się
nie da zrobić i wszystko zostanie po dawnemu — bęǳie dawne zacofanie i bieda.

Trzymał przy tym barǳo stronę rządu austriackiego, mówiąc, że „tylko w rząǳie
wiǳi cokolwiek sprawiedliwości, a panowie nasi chcą wszęǳie chłopa utrącić i dlatego
— ak powiadał — na nic nie chciałem się z nimi zgoǳić, a chociaż mó głos mięǳy
wszystkimi nic nie znaczył, to go im nie dałem, bo mo e sumienie na to nie pozwalało”.

¹⁸⁷Rada Państwa — tu: dwuizbowy parlament austriacki, złożony z Izby Panów oraz Izby Posłów, od 
obe mu ący wyłącznie austriacką część monarchii austro-węgierskie (m.in. Galic ę); od  członkowie Izby
Poselskie byli wybierani w wyborach bezpośrednich w systemie kurialnym na sześcioletnie kadenc e. [przypis
edytorski]

¹⁸⁸Pierwsza walka wyborcza powstała w roku  przy wyborach uzupełnia ących do Rady Państwa> (…) przy
następnych wyborach była przeciw niemu ostra walka i upadł — Walenty Bęc wybrany był posłem  listopada
. W pierwszym głosowaniu brało uǳiał  wyborców:  w Tarnobrzegu,  w Mielcu,  w Ropczycach.
W Tarnobrzegu Bęc otrzymał  głosów, ks. Teczkowski z Grębowa , Trzaskowski, dyr. gimnaz um z Tar-
nowa , Jakubowicz, starosta , Lewicki, włościanin z Ma danu ; w Mielcu wszystkie prawie głosy otrzymał
starosta tamte szy Zdankiewicz; w Ropczycach rozstrzeliły się głosy mięǳy ks. Sapeckim a starostą tamte -
szym Gałeckim. W wyborze ściśle szym brało uǳiał  wyborców, z tego z Tarnobrzega , w Mielcu ,
w Ropczycach . W Tarnobrzegu Bęc otrzymał  głosów, Zdankiewicz ; w Mielcu wszystkie głosy otrzymał
Zdankiewicz; w Ropczycach Bęc otrzymał  głosów, Zdankiewicz . W całości Zdankiewicz miał  głosów,
a Bęc  i został wybrany. W izbie poselskie awił się po raz pierwszy  stycznia , wybór ego uznany za
ważny  lutego; odtąd cicho i głucho o nim: nie przemawiał, nie wystąpił z żadnym wnioskiem ani z interpela-
c ą, nie wybrany do żadne komis i. Przy nowych wyborach w r.  w okręgu Tarnobrzeg-Mielec-Ropczyce
wybrany został hr. Jan Tarnowski. [przypis autorski]

¹⁸⁹pogorzeć (daw.) — spalić się, zostać zniszczonym przez ogień; stracić mienie wskutek pożaru. [przypis
edytorski]
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Z czasem i pod tym względem się zmieniło, bo uż każdy mnie więce 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 edno Koło¹⁹⁰, żeby
mieć wobec rządu i w państwie większą siłę i pręǳe coś wskórać.

Jak się w późnie szym czasie odbywały wybory, akie było zainteresowanie nimi i na-
prężenie wśród ludności, tak mięǳy młodymi, ak starymi, a nawet mięǳy kobietami,
to zbytecznym est spisywać, bo każdy na to patrzył. Dla przykładu wspomnę tylko, że
w ǲikowie uż w pierwszych wyborach do parlamentu, odbywa ących się w roku 
na podstawie powszechnego prawa głosowania (kiedy z tute szego okręgu zostali posłami
Krempa¹⁹¹ i Wiącek¹⁹²), przy pierwszym głosowaniu brakowało tylko dwóch z uprawnio-
nych do głosowania i obecnych w gminie, a gdy pierwsze głosowanie nie dało wyniku
i nastąpiło drugie ponowne, to i ci dwa się stawili tak, że nikogo nie brakło.

*

Co do uświadomienia narodowego dawnie , ak zapamiętałem, chłopi nazywali się
tylko Mazurami¹⁹³, a mowę swo ą mazurską, żyli tylko sami dla siebie, stanowiąc zupełnie
odrębną masę, obo ętną zupełnie na sprawy narodowe. Ja np. dopiero wtedy, ak zacząłem
czytać książki i gazety, poczułem się Polakiem i uważam, że inni włościanie w ten mnie
więce sam sposób dochoǳili do poznania swe narodowości.

Z przeszłych wydarzeń i wypadków znali tylko te, które sami przeżyli i zapamięta- Historia, Chłop, Pan
li albo o których słyszeli od starszych. Opowiadali na więce o pańszczyźnie i strasznie
ą malowali, szczególnie polowych i ekonomów i w ogóle ofic alistów¹⁹⁴ dworskich, co
rozpalało i podtrzymywało ciągle nienawiść do dworów i „panów”.

Słyszałem też, ak ǳiadkowie i inni starsi mówili o Polsce, o królach polskich i rzą-
dach, akie były, że Polska przez brak zgody i edności mięǳy panami została rozerwana
na trzy części i że ta część, w które mieszkamy, z rozebrane Polski pochoǳi i dostała
się pod panowanie austriackie. Pamiętali oni rozbiór Polski albo słyszeli o tym od swoich
o ców.

Z wo en polskich starsi opowiadali na więce o tzw. wo nie sandomierskie z roku
¹⁹⁵, a nazywali ą sandomierską, bo walka była o Sandomierz i pod Sandomierzem.
Mówili, że to była wo na o Polskę, że się biło wo sko polskie z austriackim.

Wo sko austriackie szło wtedy pod Sandomierz różnym drogami, także i przez ǲi-
ków, a na więce wycierpieli wó ci, bo wo sko żądało „forszpanów”, a gdy wó t nie mógł
wszystkiego 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 do-
mach ǳwoniły, a Sandomierz stał akby w ogniu. Luǳie uciekali z domów i kryli się po
krzakach nad Wisłą.

A uż a zapamiętałem, że zna dowała się u nas kula armatnia, o które starsi mówili,
że była znaleziona po te wo nie na polach ǳikowskich. Była wielkości głowy cielęce ,
z ednego końca grubsza, w drugim cieńsza, a w domu taki był z nie użytek, że ą rozpalali
na ogniu i używali przy polewaniu bielizny¹⁹⁶.

¹⁹⁰Koło Polskie — w parlamencie austriackim grupowało wszystkich polskich posłów z Galic i. [przypis edy-
torski]

¹⁹¹Krempa, Franciszek (–) — ǳiałacz ludowy, wó t Padwi, poseł do galicy skiego Se mu Kra owego,
austriackie Rady Państwa oraz Se mu Ustawodawczego i Se mu RP, znany z duże liczby interpelac i, głównie
dotyczących ego okręgu wyborczego; eden z organizatorów Republiki Tarnobrzeskie (). [przypis edytor-
ski]

¹⁹²Wiącek, Wojciech (–) — ǳiałacz i publicysta ludowy, wó t Machowa, poseł do austriackie Rady
Państwa, senator RP. [przypis edytorski]

¹⁹³Mazurzy — mieszkańcy Mazowsza lub Mazur, regionu w płn.-wsch. Polsce, zasiedlonego w XIV–XVII
w. przez polskich osadników z Mazowsza; dawnie także: potomkowie osadników z Mazowsza mieszka ący
w Małopolsce nad Sanem, a także na Podlasiu i Wołyniu. [przypis edytorski]

¹⁹⁴oficjalista (daw.) — prywatny urzędnik, osoba zatrudniona przez właściciela do wykonywania zadań zwią-
zanych z zarząǳaniem ma ątkiem ziemskim. [przypis edytorski]

¹⁹⁵bitwy o Sandomierz () — walki o Sandomierz w czasach napoleońskich, podczas wo ny pomięǳy
Księstwem Warszawskim a Austrią: za ęcie Sandomierza ( ma a ) przez wo ska polskie, a następnie odbicie
miasta przez siły arcyksięcia Ferdynanda ( czerwca ). [przypis edytorski]

¹⁹⁶Z wojen polskich starsi opowiadali najwięcej o tzw. wojnie sandomierskiej z roku … — o wypadkach w r.
 pod Sandomierzem: patrz w komentarzach. [przypis autorski]
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Zaraz po te wo nie nastąpił rozǳiał Galic i od późnie szego Królestwa Polskiego¹⁹⁷,
przedtem bowiem obie strony były razem połączone, a pod ǲikowem przy tzw. Skal-
ne Górze był przewóz przez Wisłę. ǲiadkowie moi i inni, którzy pamiętali, ak Galic a
z Królestwem stanowiła edną całość, nieraz na ten rozǳiał narzekali, mówili, że im się
zda e, akby się świat skrócił i akby stanął wielki mur, który edną stronę od drugie
odgraniczył. Opowiadali, że wprzódy czy z te , czy z tamte strony Wisły każdy był ed-
nakowo wolny, złapał byle koryto i mógł przeprawić się przez Wisłę.

Jeźǳili też dawnie z edne strony na drugą swobodnie na odpusty, armarki i za
innymi sprawami, łączyli się w związki małżeńskie i wza emnie się pobierali, akby edna
wielka familia, a późnie to wszystko ustało i doszło do tego, że rozerwane były wszel-
kie związki roǳinne edne strony z drugą, i nawet bliżsi krewni nie znali się, choć ich
ǳieliła tylko Wisła. Bo granicy te bez przepustki, czyli „paszportu” nogą nie wolno było
przestąpić i przepuszczali za Wisłę tylko przez dalekie komory¹⁹⁸ z różnymi trudnościami.
Więc też narzekali na wszystko, szczególnie we wsiach nadgranicznych nadwiślańskich
i byli za tym, żeby edną stronę z drugą na powrót połączyć.

Uświadomienie narodowe szło ednak powoli i do ostatnich czasów dość eszcze zna- Polska, Chłop, Pan
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, ak za pańszczyzny, i takim trud-
no było wytłumaczyć, że czasy pańszczyzny uż minęły i powrócić nie mogą. Nie chcieli
słyszeć o Polsce, bo ąc się, że panowie znowu obe mą rządy i przywrócą pańszczyznę.

Ale liczba tych malała, a natomiast rósł zastęp luǳi światłych, którzy twardo stali
przy swo e narodowości i gotowi byli do wszelkie e obrony i rozumieli to, że było-
by lepie , gdyby wszystkie zabory były połączone i naród sam się gospodarował i miał
przestronnie ¹⁹⁹.
 

Dalszy bieg życia. Dokupowanie gruntu. Pożyczki. Cegielnia. Wapniarnia i walka konku-
rencyjna. Kółko rolnicze. Podatki. Podróże do Krakowa, na Ruś, do Królestwa Polskiego
i inne. Kształcenie ǳieci. Jak doszedłem do majątku i znaczenia mięǳy ludźmi.

Wracam do skreślenia dalszego biegu mego życia i spraw osobistych.
Co się tyczy mo ego gospodarstwa to, ma ąc na razie — ak uż wspomniałem —

tylko cztery morgi gruntu, zacząłem myśleć, ażeby go więce nabyć, iżby to wystarczyło na
utrzymanie roǳiny. Dokupywałem tedy po kawałku z wolne ręki i doszedłem z czasem
do trzynastu morgów.

Mianowicie koło roku  i w następnych latach nabyłem około pięć morgów z go-
spodarstw, które upadły wówczas w całości lub w części wskutek pĳaństwa ich właści-
cieli i lichwy żydowskie . Z tego około trzy morgi kupiłem z pierwsze ręki wprost od
gospodarzy, a dwa morgi dopiero od Żyda. Morga wypadała wtedy przeciętnie po  złr
i dochoǳiła do  złr, eżeli kto kupował mnie sze kawałki i w dogodnym dla siebie po-
łożeniu. Tak a płaciłem i inni gospodarze, którzy wtedy zaczęli brać się do kupna ziemi,
pobuǳeni wolnością ǳielenia gruntów i zaprowaǳeniem hipoteki, ale Żyǳi zagarniali
wówczas grunta za bezcen, a to za pomocą lichwy, o czym uż pisałem.

Koło roku  kupiłem znowu około cztery morgi po gospodarzach, którzy wy eż-
dżali na Ruś. Wszystko odkupiłem wtedy dopiero od Żydów, da ąc im od ręki  złr
zarobku, bo wprost od wychodźców trudno się było dokupić. Morgę płacili eszcze wtedy

¹⁹⁷rozǳiał Galicji od późniejszego Królestwa Polskiego — w wyniku I rozbioru Rzeczypospolite () do
austriackiego państwa Habsburgów zostały pod nazwą Galic i włączone tereny m.in. południowe Małopolski
i Podkarpacia oraz okolice Zamościa; w wyniku III rozbioru () Austria za ęła także północną Małopolskę
z Kielcami, Radomiem i Lublinem oraz wschodnie Mazowsze; tym samym ziemie po obu stronach Wisły od
Krakowa po Puławy ponownie znalazły się w granicach ednego państwa; tereny zyskane podczas III rozbioru
Austria utraciła po wo nie polsko-austriackie () na rzecz Księstwa Warszawskiego; po klęsce Napoleona
I w  z terenów Księstwa utworzono Królestwo Polskie, połączone unią personalną z Imperium Rosy skim;
Wisła od Krakowa do u ścia Sanu pod Sandomierzem stała się na sto lat rzeką graniczną. [przypis edytorski]

¹⁹⁸komora — tu: komora celna, graniczny urząd celny. [przypis edytorski]
¹⁹⁹rozumieli to, że byłoby lepiej, gdyby wszystkie zabory były połączone i naród sam się gospodarował i miał prze-

stronniej — o uroczystościach narodowych w pow. tarnobrzeskim patrz w komentarzach. [przypis autorski]
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przeciętnie po  złr i w ogóle do czasu wychodźstwa zarobkowego, które się rozwinęło
koło roku , ceny ziemi tak w ǲikowie, ak i w innych wsiach tute szego powiatu
podnosiły się nieznacznie i dopiero od czasu tego wychodźstwa podskoczyły nagle w górę,
tak że za morgę płacili po  koron.

*
Grunt był wprawǳie dawnie tani, ale za to o pieniąǳe było barǳo trudno: nie było

takich, ak są ǳisia , kas pożyczkowych i procenta były lichwiarskie. Ja miałem w owym
czasie z tym dobrze, że gdym chciał pożyczyć pienięǳy, to mogłem w każdym razie dostać
pożyczkę na  procent, a na wyże na , a kredyt taki zdobyłem sobie głównie przez to,
że dług spłacałem rzetelnie na termin. Nie pamiętam, żeby mi kto dwa razy mówił o swo ą
należytość, i zginąłbym od wstydu, gdyby mnie ktoś słusznie skarżył o swo e do sądu.

W całym też moim życiu nigdy o dług nie byłem skarżony i kosztów z tego tytułu nie
miałem nigdy żadnych. Tym z ednałem sobie takie zaufanie, że z czasem nawet nieznane
mi Żydki, gdy zaręczali swo e córki, przychoǳili do mnie i prosili o przy ęcie pienięǳy,
które chcieli ako wiano córek u mnie na procent ulokować, i w takich razach otrzymy-
wałem pożyczkę na dogodnych warunkach. Na zabezpieczenie zaś pożyczki wystarczyło,
żem dał prosty kwit z podpisem, nawet bez świadków.

Nie piszę tego, aby się chwalić, ale dla przykładu tym, którzy pożyczki zaciąga ą, a nie
troszczą się o rzetelne oddanie i naraża ą się na skargi, procesy, koszta sądowe i utratę
kredytu.

Trudno było obe ść się bez pożyczek, skoro — ak wspomniałem — dokupiłem ǳie-
więć morgów gruntu, a nadto zabrałem się do przedsiębiorstw przemysłowych i han-
dlowych i miałem inne znaczne wydatki, o czym bęǳie w dalszym ciągu. Trzeba było
pożyczać uż nie stówkami, ale tysiączkami.

W Tarnobrzegu pierwsza kasa publiczna powstała w roku , mianowicie kasa To-
warzystwa Zaliczkowego²⁰⁰, założonego głównie za staraniem dra A. Reifera, ale dawała
tylko drobne pożyczki przeciętnie po – złr, a zresztą można było zaciągać także
niewielkie pożyczki prywatnie u Żydów.

Ale dowieǳiałem się wtedy o tarnowskie Kasie Oszczędności, da ące większe po-
życzki na  procent, i tam postanowiłem więce pożyczyć, aby spłacić drobne długi. Ponie-
waż do tego potrzebny był wyciąg hipoteczny, przeto wniosłem do sądu tarnobrzeskiego
o oszacowanie całe mo e realności i wtedy w roku  była ona oszacowana na  
złr. Po wyrobieniu wszystkich dokumentów posłałem podanie do Tarnowa o pożyczkę
w kwocie  złr i po pewnych staraniach otrzymałem tyle.

Z pożyczonych pienięǳy centa nigdy nie zmarnowałem, ale obracałem e zaraz na
powiększenie gospodarstwa i swoich przedsiębiorstw przemysłowych, więc pożyczka na
dobre mi wychoǳiła.

*
Miałem niedaleko domu, na tzw. Podgórzu, około półtora morgi gruntu, z czego Interes

większa część położona była na stoku wzgórza, trudna do uprawy i mało uroǳa na, bo
wierzch i spód stanowiła zwięzła glina. Zaraz od początku mego gospodarowania prze-
myśliwałem nad tym, ak by ten grunt na korzystnie zużytkować. Kopiąc doły, przeko-
nywałem się, że glina est na trzy metry głęboko, więc powziąłem myśl założenia cegielni.
Liczyłem na zbyt cegły w Tarnobrzegu i w okolicy, gdyż na mie scu była tylko cegiel-
nia dworska, w które wyrabiano cegłę na własny użytek. Luǳie zawodowi: strycharze,
których rady przy sposobności zasięgałem, upewniali mnie, że glina dobra, i cegielnia się
opłaci. Zrobiłem próbę — wypaliłem w rozkopane górze około   cegły — okazało
się, że est dobra, luǳie ą rozkupili, i miałem ładny zysk.

Więc wziąłem się stanowczo do wyrobu cegły: wymurowałem dobry piec, kierat,
szopę, zgoǳiłem strycharza i od roku  przez trzyǳieści lat cegielnia ta była ciągle

²⁰⁰towarzystwo zaliczkowe — roǳa spółǳielni oszczędnościowo-pożyczkowe ǳiała ące w zaborze austriac-
kim; powsta ące od poł. XIX w. towarzystwa zaliczkowe zrzeszały się Związku Stowarzyszeń Zarobkowych
i Gospodarczych, założonym w  we Lwowie. [przypis edytorski]
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w ruchu. Wypalało się w nie przeciętnie po   cegieł rocznie, w latach zaś, kiedy
odbyt na cegłę był na lepszy, wypalałem przez lato ǳiesięć pieców po  . Razem
w ciągu trzyǳiestu lat wypaliło się przyna mnie  milionów cegły.

Na tysiącu cegły miałem zarobek  złr, w czym mieściło się uż wynagroǳenie za
glinę. Rocznie więc miałem dochodu przeciętnie  złr, a w ciągu trzyǳiestu lat cegielnia
przyniosła mi przeszło   złr dochodu.

Pole przez cegielnię nie zepsuło się, ale, owszem, naprawiło, bo góra się zrównała i na
tym mie scu założyłem ogród warzywny i owocowy i staw odpływowy.

Jednak nie tylko a zyskałem, ale także dałem luǳiom zarobek, którego dawnie
szczególnie brak wielki.

W cegielni pracowało stale ośmiu robotników, za ętych przyrząǳaniem gliny, wy-
robem cegły, zawożeniem e do pieca i wywożeniem po wypaleniu z pieca. Na więce
tych robotników bywało z Mokrzyszowa. Inni zarabiali furmankami, gdyż na wypalenie
każdego pieca szło  sągów drzewa, czyli  fur drzewa, licząc pół sąga na furę, a na dosta-
wienie cegły z ednego pieca do mie sc przeznaczenia trzeba było przeszło  furmanek,
które brały po  cegieł.

W cegielni więc wyrobnicy zarobili setki tysiące, co mnie również cieszyło, ak mó
osobisty zarobek. Od początku bowiem prowaǳenia tego czy innych przedsiębiorstw nie
miałem nigdy na myśli osiągnąć wielkie zyski i lekko się zbogacić, a zawsze miło mi było,
że choć garstka luǳi potrzebu ących zna du e u mnie stale zarobek. Za to miałem taką
nagrodę, że luǳie w gminie i w okolicy darzyli mnie nawza em życzliwością i zaufaniem.

Z cegielni mo e brany był materiał na budowę wielu domów po pożarach w Tarno-
brzegu, na pobliskie mosty kole owe w czasie budowania drogi kole owe do Tarnobrzega,
na budowę pałacu w Mokrzyszowie, na budowę kominów piwnic itp. w gospodarstwach
chłopskich po wsiach okolicznych.

Z cegły te wybudowałem też w latach – obszerny dom własny, który był
pierwszym chłopskim domem murowanym w ǲikowie, nazywany „kamienicą Słomko-
wą”. Dom ten składał się z czterech pokoi, dwu kuchen, spiżarni i wygodnych piwnic.
Z tego zamieszkałem z roǳiną eden pokó z kuchnią, resztę wyna mowałem lokatorom.
Mieszkał u mnie przez szereg lat na pierw śp. Michalik, dyrektor szkoły powszechne
w Tarnobrzegu, następnie śp. Józef Stebnicki, geometra, którzy w owym czasie zaprzy-
aźnili się ze mną, byli prawǳiwymi przy aciółmi dla mnie i mo e roǳiny, trzymali
ǳieci mo e do chrztu.

Gdy mi cegielnia szła na lepie , natrafiłem nagle w tym przedsiębiorstwie na silnego
konkurenta. Podówczas był w Tarnobrzegu Jankiel Pancer sławnym i bogatym kupcem,
miał handel wapna, gipsu, cementu. węgli, koksu, soli kamienne itp., kupował u niego
każdy, był dostawcą po dworach w powiecie i poza powiatem, i miał duże zyski, bo nie
było drugiego takiego handlu, i nie miał konkurenc i. Wieǳiał on od luǳi, że a na cegłę
mam odbyt, bo kto u mnie kupił cegłę, szedł do niego po wapno, więc chciał za wszelką
cenę mieć i cegielnię i starał się tak długo, aż u hrabiego cegielnię podǳierżawił i począł
wypalać cegłę na sprzedaż na wielką skalę.

Wtenczas a zacząłem tracić odbiorców, bo kto kupił u mnie cegłę, musiał za karę
dwa razy więce za wapno u Pancera płacić, więc każdy był zmuszony edno i drugie brać
u niego, innego bowiem składu z wapnem nie było.

Raz przyszedł do mnie inżynier z Tarnobrzega, który miał dom budować, obe rzał
cegłę, spodobała mu się, zgoǳił się ze mną i kazał mi przy ść na drugi ǳień do siebie po
pieniąǳe. Ucieszyłem się, że większą ilość cegły sprzedam i naza utrz poszedłem do niego,
a on mi powiada: „Z bólem serca muszę powieǳieć, że u pana cegły kupić nie mogę, bo
byłem u Pancera zamówić wapno, a ten mi oświadczył, że ak cegły u niego nie wezmę,
to za wapno będę musiał zapłacić droże , a nie ma tu innego handlu z wapnem”. I tak się
stało, że cegłę i wapno wziął u Pancera. Wtenczas poruszyły się we mnie wszystkie nerwy,
że mi Żyd tak haniebnie wlazł na kark. Nie było inne rady, tylko trzeba się było przed
taką konkurenc ą silnie bronić, bo inacze cegielni mo e groził upadek. Postanowiłem
więc założyć także fabryczkę do wypalania wapna.

*
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Ale sprawa nie była łatwa, bo wtenczas nie było eszcze do Tarnobrzega kolei i kamień
wapienny trzeba było sprowaǳać Wisłą, a na spławianie nią musiało się mieć pozwole-
nie Dyrekc i Skarbu we Lwowie; nadto Pancer trzymał w ǳierżawie od hrabiego brzeg
nadwiślański pod ǲikowem, gǳie zatrzymywały się galary z kamieniem wapiennym.
Jednak sprawy uż nie zasypiałem. Poszedłem do hrabiego z prośbą, żeby mi dał pozwo-
lenie na skład kamienia wapiennego nad Wisłą, co uzyskałem, zobowiązawszy się płacić
za to, podobnie ak Pancer, po  złr od każdego galara. Wtedy napisałem do Dyrekc i
Skarbu we Lwowie i stamtąd także przyszło mi pozwolenie.

Skoro tak na mie scu sprawa była załatwiona, należało teraz echać do Krakowa i ka-
mień zakupić. Ale to był twardszy sęk dla mnie, bo w Krakowie nigdy eszcze nie byłem,
nie znałem tam nikogo, nie wieǳiałem, z kim zawrzeć interes na dostawę kamienia. Pan-
cerowi mogło to iść łatwie , bo miał uż wyrobione stosunki z Krakowem, mógł tylko
list napisać, a dostarczyli mu galarami, co mu było potrzebne.

Dowieǳiałem się ednak, że est tam na Kaźmierzu kupiec Weinberg, ma ący skład
materiałów budowlanych, które wysyła też galarami, wziąłem więc adres do niego i wy-
echałem do Krakowa: wozem do Dębicy, a dale kole ą.

Jednak, choć a robiłem bez rozgłosu, Pancer dowieǳiał się o moich zamiarach. Ja
w Krakowie wychoǳę ze stac i, rozglądam się, wiǳę Pancera; następnie gǳie się a ob-
rócę, on iǳie wszęǳie za mną z tyłu. Bo ę się iść wprost na Kaźmierz, bo myślę sobie,
że pó ǳie za mną i cały interes zepsu e. Choǳę więc i rozglądam się po ulicach, ale
ten wszęǳie za mną. Żeby się go pozbyć, wszedłem do kościoła i modlę się dość długo,
wychoǳę — on czeka, a następnie iǳie za mną. Poszedłem na nocleg, wychoǳę rano,
patrzę — Pancer czeka przed domem noclegowym i śleǳi mnie dale .

Wreszcie przystąpił do mnie, przywitał się i prosi na piwo. W piwiarni mówi mi,
że wie, po com do Krakowa przy echał, i prosi na wszystko, żebym od swego zamia-
ru odstąpił, żeby mu handlu nie psuć, przedstawiał, że mogę na tym stracić ma ątek,
obiecywał, że mi uż nie bęǳie odciągał odbiorców. Ja robiłem mu ostre wyrzuty, osta-
tecznie rozeszliśmy się z niczym, a w końcu zdołałem mu zniknąć z oczu i udałem się na
Kaźmierz.

Weinberg przy ął mnie barǳo dobrze i przyrzekł interes załatwić ak na lepie , bo na
Pancera miał złość z czasów, kiedy był z nim w stosunkach handlowych. Zamówiłem na
razie galar kamienia wapiennego, kilka beczek cementu i gipsu i, wiǳąc, że kupiec est
porządny, dałem mu na rachunek  złr. Na to on zaprosił mnie do swego prywatnego
mieszkania, pokazywał poko e, porządnie umeblowane, i rzecze do mnie: „Niech pan
nie myśli, że dla pochwały pokazu ę swo e gospodarstwo; czynię tak dlatego, żebyś mnie
pan poznał i po echał spoko nie do domu, bo ak estem kupcem, pierwszy raz mi się to
przytrafia, że gospodarz, nie zna ąc mnie, od razu powierza mi grubszą kwotę; w Krakowie
dużo est takich, którzy by w cztery oczy pieniąǳe odebrali i więce byś ich pan nie
wiǳiał”. Poǳiękowałem mu za dobre słowo i pożegnałem się.

Do domu wracałem też razem z Pancerem. W droǳe zaczął się mnie żałować, że
niepotrzebniem sobie parę reńskich stracił na podróż do Krakowa, na co mu odpowie-
ǳiałem, że wcale tego nie żału ę, bom Kraków wiǳiał. Nic zaś nie wieǳiał o tym, żem
był u Weinberga i że zamówienie tam uskuteczniłem, tylko zauważył, że miałem nowy
kapelusz. Gdy na drugi ǳień spotkałem się w Tarnobrzegu z Żydkami, ci mi opowiadali,
że Pancer śmie e się ze mnie, że chłop chciał emu, kupcowi, robić konkurenc ę, ale nie
umiał, bo zaledwo potrafił kupić sobie w Krakowie kapelusz, bo do tego tylko zdatny.
I tak śmiał się dale .

Tymczasem nie zeszło dwa tygodnie, a tu kupiec Pancerów z Krakowa donosi, że
Weinberg wysyła galar kamienia wapiennego na imię Jana Słomki z ǲikowa. Pancer
wartę postawił przy Wiśle, a gdy galar się z awił, zapowieǳiał, że do lądu przybić nie
wolno, bo lądy on zaǳierżawił. Ja wtedy śpieszę do Wisły i pokazu ę kwit ze dworu,
leśni ustępu ą ze słowami: „Już wolno, bo est kwit, podpisany przez samego hrabiego”.
Pancer eǳie więc na komorę celną w Nadbrzeziu i prosi o zakazanie mi wyładowywania
kamienia, tam odpowiada ą, że Słomka ma pozwolenie z Dyrekc i. Inne przeszkody nie
mógł uż znaleźć.

Więc na drugi ǳień raniutko przychoǳi do mnie do domu i prosi na bok na rozmo-
wę. Wyszliśmy razem do ogrodu i siedliśmy na trawniku. Tu długo przekonywał mnie,
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czego by na kilku arkuszach nie spisał, żebym od handlu wapnem odstąpił, nareszcie
wy ął z kieszeni  złr, położył przede mną i rzecze: „Ma to pan za odstępne i nie rób
mi pan konkurenc i, a swo ą drogą zapłacę też galar z towarem i wszystkie koszta wrócę
panu do centa”. Ja się na to nie zgoǳiłem, mówiąc, że od nikogo nie lubię brać pie-
nięǳy za darmo, to i od niego nie wezmę, więc on po krótkim namyśle dokłada eszcze
 złr i dale mnie przekonywu e, potem dokłada eszcze  złr: „Masz pan  złr”
— powiada, a gdy i tego nie brałem, wy ął w ostatku eszcze  złr, kładąc e przede
mną na trawie. Dodawał przy tym: „Ale proszę, żeby nikt o tym nie wieǳiał, żem dał
panu te  złr i koszta zwróciłem, boby drugi po echał do Krakowa, aby znowu dostać
za odstępne parę stówek”.

Ale a ustąpić nie myślałem i powieǳiałem, że im więce dokłada, tym większą mam
chęć do prowaǳenia fabryki, bo musi to być dobry interes, skoro wart tyle odstępnego.
A w końcu rzekłem: „Nie wezmę tych  złr i od interesu nie odstąpię, żebyś się pan
dowieǳiał, że chłop potrafi nie tylko kapelusz kupić, ale i co innego załatwić” i wtenczas
przypomniałem mu to wyśmiewanie mnie na mieście. Więc rozstaliśmy się stanowczo.

Ale przed rozpoczęciem wypalania czekała mnie eszcze edna trudność. Zacząłem
stawiać tuż przy Wiśle na swoim gruncie dwa małe piece wapienne i ednocześnie wnio-
słem do starostwa podanie o pozwolenie, czyli konces ę, na wypalanie tam wapna. Ponie-
waż mie sce było odległe od wsi prawie na kilometr, więc byłem pewny, że prowaǳeniu
tam fabryki nikt przeszkoǳić nie może. Jednak i to nie było łatwym, ak się zdawa-
ło. Pancer bowiem namową i pienięǳmi skłonił prawie wszystkich, którzy mieli grunta
w sąsieǳtwie budu ących się pieców, że wnieśli do starostwa sprzeciwy, czyli protesty,
że dym z fabryki bęǳie im plony wypalał i zarażał.

Wskutek tych protestów starostwo wyznaczyło komis ę do zbadania sprawy na mie -
scu i tu została załatwiona pomyślnie dla mnie. Na więce poparł mnie ako rzeczoznawca
Wo ciech Kaliciński, ekonom z Wymysłowa, który udowadniał, że sąsiednie grunta nie
będą odnosiły z fabryki wapna żadne szkody, ale, owszem, pewną korzyść, bo popiół,
zawarty w dymie, opada ąc na ziemię, bęǳie ą użyźniał. Drugi rzeczoznawca zgoǳił się
na to samo. Wszczęła się sprzeczka mięǳy obecnymi, ale orzeczenia rzeczoznawców były
decydu ące, więc uż bez zwłoki otrzymałem konces ę, a protestu ący zostali odesłani na
drogę prawa cywilnego. Jednakże żaden z nich zarzutów dalszych nie wnosił.

Przy wydawaniu konces i starosta ówczesny, Jakubowicz, powieǳiał mi, że „konces a
z prawa mi się należy, bo mie sce pod fabrykę est odpowiednie, a my Sybiru nie mamy,
żeby tam fabryki stawiać”.

Więc zacząłem wypalać wapno, ale teraz czekała mnie na cięższa walka. Pancer bo-
wiem, żeby mnie zniszczyć, zniżał ceny u siebie, tak że musiałem sprzedawać bez żadnego
zarobku, on zaś w zaciekłości schoǳił nawet poniże ceny fabryczne . Żeby sobie ułatwić
konkurenc ę z nim, sprowaǳałem wszystkie materiały, które on miał na skłaǳie, więc
nie tylko kamień wapienny, ale także cement, gips, węgiel kamienny, koks kowalski, sól
wielicką. Każdego z tych towarów starałem się mieć boda trochę na sprzedaż, żeby Pancer
nie głosił, że u niego edynie est coś do nabycia i nie zmuszał do kupowania u siebie.

Kamień wapienny przychoǳił mi spod Krakowa, gǳie przy Wiśle sąg kubiczny kosz-
tował  złr, a z dostawą do Tarnobrzega  złr, bo sam galar kosztował  złr i więce ,
a w Tarnobrzegu można go było sprzedać na rozbiórkę na wyże za  złr. Flisacy, dosta-
wiwszy kamień, wracali do Krakowa pieszo.

W czasie walki konkurency ne z Pancerem ceny rzeczy, którymi handlował, spadły
w Tarnobrzegu i okolicy prawie do połowy. Wapno, które przedtem Pancer sprzedawał
po  złr cetnar, spadło na  złr  centów, koks kowalski, sprzedawany dawnie po  złr 
centów, spadł na  centów za cetnar itd.

Na większy był odbyt na wapno i koks, na mnie szy na węgieł kamienny, który był
używany na opał tylko w niektórych domach urzędniczych, ogół zaś ludności używał
edynie drzewa opałowego i węglem kamiennym bał się palić. Wapno szło na więce na
wielkie święta, na bielenie domów. Sprzedaż prowaǳiłem u siebie w domu przy pomocy
ǳieci i w dnie targowe miewałem nieraz wielką ciżbę luǳi na oborze. Wapno wysyłałem
też na sprzedaż furą po wsiach okolicznych, dostarczałem go też w większe ilości na
budowę kościoła w Padwi, do dworu w Grębowie itd.
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Pancer robił mi konkurenc ę do ostatka, bo się zaprzysiągł, że mnie musi zgnębić
i puścić — ak mówił — bez portek. Jednakże a żyłem z gruntu i mogłem wytrzymać
bez zarobku i handlu, on zaś żył tylko z gotówki, walka więc, która trwała mięǳy nami
przez pięć lat od roku , skończyła się tak, że Pancer stracił gotówkę, aką posiadał,
i umarł prawie biedny, a też dołożyłem na czysto kilka stówek, nie licząc tego, com się
przez ten czas napracował, ale przy swoim gospodarstwie utrzymałem się. Innego wy ścia
nie było, bo konkurenc a była narzucona, trzeba było bronić się do ostatka.

Strata mo a wynikła nie tylko z te silne konkurenc i, ale ostatecznie także z tego
powodu, że w ostatnim roku straciłem przy sprowaǳaniu kamienia wapiennego. Za-
ryzykowałem wtedy pod zimę sprowaǳić dwa galary. Retman²⁰¹, pĳaczyna, za echał po
pĳanemu niedaleko za Niepołomicami w taki kąt na Wiśle, że nie mógł stamtąd galarów
wyciągnąć i wszystkiego odszedł. Tymczasem Wisła zamarzła, kamień luǳie przez zimę
rozkradli. Tyle mnie kosztowała wódka tego retmana. Wytoczyłem mu proces i wygra-
łem. W tym czasie ednak umarł, została po nim żona z sześciorgiem ǳieci, których nie
chciałem z ma ątku wyǳieǳiczać, bo o ciec zostawił im niewiele, i tak od wszystkiego
odstąpiłem.

W końcu wypalanie wapna nie opłacało się, bo nastała kole do Tarnobrzega i można
było sprowaǳać wapno gotowe z Krakowa, a wypalanie u nas drzewem kosztowało bez
porównania droże niż w Krakowie węglem. Mimo że wapno wypalone drzewem było
znacznie lepsze i wydatnie sze niż wypalone węglem, ednak każdy wolał kupić gorsze,
aby tanie ; chociaż do ǳiś dnia nie eden wspomina, „że nie było to, ak u Słomki kupo-
wać wapno”, i dopytu ą się, czy nie będę eszcze handlował, tak im ta konkurenc a mo a
z Pancerem zasmakowała.

*
W owym czasie przystąpiłem w porozumieniu z sąsiadami do założenia Kółka Rol- Handel

niczego w ǲikowie i pod firmą Kółka prowaǳiliśmy sklepik głównie z artykułami spo-
żywczymi. Sklepik ten ednak uż po roku zaczął upadać wskutek nadużyć popełnianych
przez ednego z członków zarządu. Żeby nie dopuścić do zupełnego zwinięcia tego pierw-
szego handlu chrześcĳańskiego w ǲikowie, wziąłem go na siebie i zatrudniałem w nim
przez szereg lat po kolei dwie córki, potem wnuczkę. Sklepik ednak nie mógł się na-
leżycie rozwinąć z powodu bliskości miasta z mnóstwem handlów żydowskich i silne
z ich strony konkurenc i. Ludność, nawykła odwiecznie do sklepów żydowskich, ciągnę-
ła zawsze do miasta i w sklepie chrześcĳańskim można było mieć większy utarg edynie
w soboty i święta żydowskie. W prowaǳeniu sklepiku na uciążliwsze były zawsze bor-
gi, t . skłonność ludności do pobierania towarów na kredyt, do czego przez Żydów była
przyzwycza ona. Przy tym u awniał się brak słowności i rzetelności w regulowaniu na-
leżytości, tak że niektórzy dotychczas długu w sklepiku nie zapłacili i uż pewnie nie
zapłacą. Zarobek na sklepiku był barǳo nieznaczny, ale w każdym razie nie było straty.

*
Podówczas więc około roku  płaciłem siedem gatunków podatków, a mianowicie:

trzy zarobkowe, t . z cegielni, z wapniarni i ze sklepiku, nadto gruntowy, od wyna mu
domu, czyli czynszowy, domowo-klasowy i czysto dochodowy. Wynosiły one rocznie
razem z dodatkami przeszło  złr.

Na uciążliwszym z tych podatków był czynszowy, bo rząd nie pytał się, skąd wziąłeś
pieniąǳe na budowę domu, ale wymierzał podatek słony, tak że po zapłaceniu podat-
ku czynsz nie wystarczał na procent od kapitału, pożyczonego na budowę. Toteż chcąc
wyzwolić się od takiego podatku, sprzedałem w końcu dom nawet ze stratą i zaraz wnio-
słem podanie o odpisanie mi podatku czynszowego. Ale mimo to ciągle eszcze zachoǳił
do mnie egzekutor i przynosił to kartę upomina ącą, to edykt licytacy ny, a w urzęǳie
podatkowym zawsze mnie uspoka ano, że „podatek w odpisaniu i wstrzymu e się fanto-
wanie” — i to trwało siedem lat.

²⁰¹retman (daw.) — starszy flisak, który kierował spławem i zespołem flisaków. [przypis edytorski]
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*

Od czasu odbycia pierwsze podróży do Krakowa w sprawie zakupna kamienia wa- Miasto, Chłop
piennego często uż potem wypadało mi wy eżdżać z domu w różnych sprawach. Kraków
był pierwszym większym miastem, akie wiǳiałem, toteż po we ściu do miasta miałem
wrażenie, że w tym lesie ulic niepodobna się wyznać. Jednakże późnie , gdym się dobrze
po mieście rozpatrzył, wiǳiałem, że nie tak trudno poznać ego rozkład, i dochoǳiłem
wszęǳie sam bez przewodnika, a na więce ułatwiało mi rozpoznanie się w mieście to, że
umiałem czytać napisy ulic.

Jak w każdym większym mieście, nie brak i tam wyrzutków, polu ących na luǳi
dobrodusznych, a zwłaszcza na luǳi wsiowych, o czym się przekonałem.

Ale poznałem w Krakowie także luǳi dobrych, życzliwych, ak na lepsi przy aciele,
a również sam Kraków tak pokochałem, to czułem się w nim ak w swo e wsi roǳinne
i pragnąłem stale tam zamieszkać. Bywałem późnie nieraz we Lwowie, ale tamto miasto,
choć większe, wydawało mi się zawsze smutne i mnie przyciąga ące.

*

Jeźǳiłem również parę razy na Ruś do powiatu kałuskiego, dokąd koło roku 
i późnie wyszło wiele roǳin z ǲikowa i innych wsi okolicznych.

Jedni emigrowali, choć mieli tu ładne posiadłości sześcio-, ośmiomorgowe, ale przez
pĳaństwo, zaniedbywanie gospodarstwa itp. zabrnęli nieopatrznie w długi i nie mogli
się uż utrzymać przy swoich zagonach, sprzedali więc tu gospodarstwo, długi spłacili
i poszli nabywać więce gruntu na Ruś, bo tam więce niż o połowę był tańszy. Poza
tym emigrowali tacy, którzy tu mieli nie więce ak dwa, trzy morgi i pomimo ciężkie
i na lepsze pracy nie mogli się z tego gruntu wyżywić, zwłaszcza gdy ǳieci przybywało
i podrastały; tacy, dowiadu ąc się, że na Rusi za edną morgę sprzedaną u nas kupi trzy
do czterech mórg, sprzedali, co mieli, i poszli także na Ruś na większe gospodarstwa.

O ile słyszałem, tak od naszych emigrantów, ako też ich roǳin, to tylko niektórzy
z nich los sobie poprawili, a to — ak opowiadali — z następu ących przyczyn: pobrali
na wypłatę więce gruntów, niż ich stać było, a brak tam było na razie kredytu, przeto nie
mogli przy ść prędko do budynków gospodarskich, do inwentarza żywego itd.; nawieǳały
ich tam często zaraz z początku klęski elementarne²⁰²: grad, myszy, które w niektórych
okolicach były gorsze od gradu; cierpieli też wskutek nienawiści Rusinów itd. Wskutek
tego niektórzy nawet przy mozolne pracy więce się nabiedowali niż u nas wyrobnik, a do
ǳiś dnia edni się wydźwignęli i zagospodarzyli, inni dale biedu ą.

Poszło też tam i moich dwóch szwagrów i eden osiedlił się w Łukowcu, a drugi we wsi
Dołha Wo niłowska w powiecie kałuskim. Ponieważ zawsze ciągnęła mnie chęć odwieǳić
ich na nowych gospodarstwach, więc w parę lat po ich wy eźǳie stąd wybrałem się po
raz pierwszy w roku  w tamte strony.

Już koło Lwowa zauważyłem różnicę mięǳy tamte szymi a naszymi okolicami: z okna
wagonu widać było liche domy chłopskie i kiepską gospodarkę w polu; uż dawno było
po żniwach, a zboże stało eszcze w polu w mendlach²⁰³. I na luǳiach znać było biedę.

Przy echałem do szwagra do Łukowca, wiǳę również tylko biedę. Wchoǳę do domu
— były to przedtem pańskie poko e, a wtedy sieǳiało tam kilka roǳin chłopskich —
wiǳę wszystko zniszczone, nikt nawet dachu nie poprawia, bo nie wie, który kąt ego,
ma ą się tym dopiero ǳielić, ale tymczasem, gdy deszcz przy ǳie, każdemu na głowę
kapie. Idę do sta ni — est wielka, ale drzwi są akby od parady tylko, bo i pod przycieś
można krowę wyprowaǳić. W każdym kącie i wszęǳie okazywała się „ruska bieda”.
Iǳiemy w pole — zda e mi się, że grunt dobry, nawet lepszy niż u nas, a mie scami
widać eszcze ładne arzyny.

Ale cóż się ǳie e? To, co zebrane, leży na obe ściu w kopkach, kiepsko złożonych,
deszcz na to le e i wszystko gnĳe. Wiǳę nawet, ak Rusin na obe ściu pod otwartym
niebem zboże młóci, to znowu, ak Rusinka wyszła na drogę i przetakiem zboże przesiewa;
plewy lecą z wiatrem, gdy u nas za nie drogo się płaci.

²⁰²elementarny — tu: związany z żywiołami. [przypis edytorski]
²⁰³mendel — tu:  snopów zboża ustawionych razem na polu (niekiedy  lub  snopów). [przypis edytorski]
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To znowu patrzę, koło ǳiesiąte goǳiny przed południem eǳie fura, a na nie mu-
zyka gra. Pytam, co to za wesele, a szwagier mówi, że to pańska fura zbiera luǳi do
roboty w polu; powiada ą, że inacze by Rusin nie poszedł w pole robić, gdyby po niego
z muzyką nie za echał. Myślę sobie, uż się tu ten pan na takich robotnikach zbogaci, że
wnet ze dworu uciekać musi.

Pytam się szwagra: „Dlaczegoście na to zboże choć szopy z dachem nie postawili?”.
Odpowiada ą mi: „Nie ma na to pienięǳy, nie ma gǳie pożyczyć, a zresztą Rusiny tu szop
nie ma ą, choć dawnie gospodarzą”. Powiadam im tedy: „Bierzcie się zawczasu gospoda-
rzyć na polską modę, nie zapatru cie się na Rusinów, bo inacze ze wszystkim zginiecie.
Jest las blisko i drzewo tanie, postawcie więc choć akie takie szopy na zboże; bo obecnie
nie robicie nawet tak, ak było w Starym Testamencie, w owych czasach bowiem rolnik
co na lepsze plony palił na ofiarę, a wy e teraz bez pożytku gnoicie”. I tak im nagadałem,
co tylko mogłem.

Po echałem następnie do drugiego szwagra do Dołhy Wo niłowskie , ale tam zastałem
kolonistów uż w lepszym łaǳie, zabudowania mieli popostawiane uż mnie więce po
polsku. Gǳieniegǳie wprawǳie pokazywał się eszcze brak tego lub owego, ale się to
wszystko dało wytłumaczyć tym, że to dopiero początek w dorobku na gospodarstwie.

Po kilku latach, mianowicie w roku , byłem znowu w tamtych stronach, ale uż
i u szwagra w Łukowcu zastałem lepszy stan — budynki odpowiednie urząǳone, tak
że to wyglądało uż na akie takie gospodarstwo. Ale znowu nowa zaczęła się bieda, bo Chłop
szwagier, nie kontentu ąc się ośmioma morgami, akie miał z początku, sprzedał e, a kupił
w te same wsi  morgów karczunku po  koron za morgę dosyć dobre ziemi. Mówię
mu: „Za dużoście tego pola nabrali, do śmierci się nie wykopiecie z długów”. A szwagier
powiada: „Wziąłem na wypłat, ǳieci poślę do Ameryki, ażeby tam coś zarobiły, a a na
mie scu będę pracował, ak będę mógł, by ǳieciom zostawić po sobie pamiątkę”.

Pomyślałem sobie: to uż taka natura każdego zamiłowanego rolnika, że choćby się
miał przedwcześnie do ziemi zakopać, to bęǳie pracował, aby tylko kawałek te święte
ziemi przykupić.

W czasie tych drugich odwieǳin zauważyłem, że się na Rusi gospodarstwa wło-
ściańskie na ogół podnoszą, bo i Rusini uczą się od polskich chłopów lepie pracować
i gospodarzyć.

Wreszcie byłem na Rusi w roku  i odwieǳiłem znowu szwagrów w Łukowcu
i Dołże Wo niłowskie . Obie wsie dobrze uż były zabudowane, miały przeszło po sto
numerów, samych chłopów polskich. Łukowiec stanowił osobną gminę polską. W obu
były kościółki i księża stale.

Jak tam zauważyłem, barǳo to est dobrze, gdy kościół est w mie scu, bo luǳie ma ą Ksiąǳ
do kościoła blisko (kościół zbliża się do luǳi), ksiąǳ zna dobrze swoich parafian. Księża
mimo to w tych małych parafiach ma ą dostateczne utrzymanie. U Rusinów w każde wsi
est cerkiew nieduża, ale na edną wieś wystarczy. I księża ruscy stanowią na większą siłę
u Rusinów.

W kościele w Łukowcu dałem na mszę świętą za duszę śp. siostry swo e , zmarłe tam
w roku .

*

W różnych czasach bywaliśmy też z żoną w Królestwie Polskim za Wisłą u krew- Wesele, Alkohol
nych — ostatnim razem w roku  — a byliśmy tam proszeni na wesela do Radowęża
i Sośniczan. Wesela tamte sze trwały — podobnie ak i u nas dawnie — cały tyǳień,
a z tego mi się na więce podobały, że każdy bawił się tam spoko nie, nie wiǳiałem, żeby
się kto bił, albo waǳił, choć był podochocony. Nie było żadnych innych trunków, tylko
wódka, którą pili w takie prawie ilości, ak u nas pĳe się piwo. Więc nade mną stry owie
prawie płakali, ak a mogę żyć, że wódki nie pĳę, i częstowali mnie za to herbatą tak, że
aż się pociłem, a sprosić się było trudno.

Przypatrzyłem się tam, że są naǳwycza gościnni, bo nawet całkiem przygodnych Alkohol
gości przy mowali i nie kieliszkiem, ale szklanką lub garnuszkiem wódką raczyli.

Przyszedł na przykład Żyd krawiec z ubraniem dla panny młode , wzięli go zaraz
do komory na poczęstunek. Patrzę, niezadługo wychoǳi stamtąd dobrze podochocony,
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śpiewa i iǳie do tańca, i bawił się na weselu aż do drugiego dnia. Przyszedł znów ǳiad
po prośbie, biorą go również do te komory, częstu ą, i ten także wychoǳi stamtąd pi-
any, zatacza się w prawo, w lewo, wreszcie wywrócił się w samych wrotach w poprzek.
Było z tego powodu wesołe widowisko z bydłem, gdy wracało do domu z pastwiska. Co
która krowa zbliżyła się i spo rzała na ǳiada leżącego z brodą do góry, to beknęła i w tył
odskoczyła, a drugie za nią, ak na komendę. I to kilkakrotnie powtarzało się, aż wreszcie
na młodsza ałówka beknęła przeraźliwie i hul przez ǳiada, a inne za nią — wszystkie
skakały tak zgrabnie, że ani edno bydlę ǳiada nogą nie potrąciło.

Przypatrzyłem się też, że tam konie lepie eszcze wesele rozumiały, niż nasze. Jakeśmy Koń
echali do ślubu do Koprzywnicy, to nie wiǳiałem, żeby kto konia batem uciął, tylko mu
zaśpiewał, to koń szedł równo z wiatrem. A nawet konie tamte sze, a właściwie kobyły (bo
mieli tam dobre pastwiska i klaczy dużo na przychówek chowali) miały swo e śpiewki,
które do nich odnosiły się i one e rozumiały, nie dały się zawstyǳić i szły bez bata.

Wesele w Radowężu odbywało się zaraz przy Wiśle, więc była tam warta moskiewska, Wesele, Żołnierz, Alkohol
ma ąca strzec, ażeby weselnicy wódki galicy skie nie pili. Co dwie goǳiny starszy przy-
prowaǳał na zmianę po dwóch Moskali z gwerami i stawiał ich przed sienią. Ale ledwie
się oddalił, Moskale rzucali w kąt gwery, a brali się razem z gośćmi weselnymi do wódki
i prosili o „galic ankę”, bo była mocnie sza od tamte sze . I wszyscy pili tylko galicy ską
wódkę, którą gospodarz wynosił gościom z dobrego schowania, a tamte sza wódka była
tylko na pokaz.

Ostatnim razem byliśmy na weselu w Sośniczanach, blisko milę od Wisły. Tam rów-
nież bawili się luǳie ładnie i z ochotą i wszystko mnie to za mowało i cieszyło, że wszyscy
garnęli się do nas, ako gości zza Wisły, z wielkim przywiązaniem, i stry owie na krok
nas nie spuszczali z oka.

Ale ednego dnia późno z wieczora, gdy zabawa szła w na lepsze, weszło do izby dwóch
nowych luǳi i zaraz zauważyłem, że wszyscy goście zaczyna ą się chyłkiem wynosić, tak
że niebawem w izbie było całkiem przestronno. Tych zaś nowych przybyszów gospodarz
zasaǳił za stołem, stawiał przed nimi picie i eǳenie, więc byłem przekonany, że to ego
na lepsi przy aciele przybyli z dalsza. Podniosłem się z mie sca za innymi i poszliśmy z żoną
do stry a na nocleg.

Wchoǳimy na obe ście, a stry stoi przed domem z wielkim kołkiem w ręku. Pytam Złoǳie
się: „Dlaczegoście tak wcześnie z wesela wyszli?”, a stry odpowiada przyciszonym gło-
sem: „Idźcie obo e do izby, bo a uż całą noc spać nie będę. Wiǳieliście tych dwóch na
weselu, to są na większe złoǳie e i rabusie! Przyszli wypatrzeć, kto się bawi na weselu,
a są w zmowie z drugimi, którym daliby znać, kogo ma ą okraść i obrabować. ǲiś uż
nie tylko a, ale nikt we wsi spać nie bęǳie, każdy musi strzec swego obe ścia”.

Na drugi ǳień po śniadaniu poszliśmy znowu na wesele, patrzę, a ci dwa sieǳą
eszcze za stołem, pĳą i eǳą, a każdy ze schoǳących się gości sprzy a im, wita się z nimi
i chce się do nich napić. Dopiero koło południa, ak uż dobrze byli opasieni, podnieśli
się z ławy i zabierali do ode ścia, wszyscy się z nimi bratali, gospodarz domu nałożył im
w torbę na drogę wódki i przekąsek, i całe wesele z muzyką wyprowaǳiło ich za wieś.

Wtedy zaczęliśmy rozmowę o nich, i mówię do sieǳących koło mnie: „To wy się
tu tak ze złoǳie ami obchoǳicie? To u was ra dla złoǳie ów!”. I opowiadam, że u nas
za Wisłą złoǳie e takie wolności nie ma ą, że niebezpiecznym złoǳie om nie wolno się
z mie sca pobytu wydalać itp. A oni na to mówią, że się nie mogli inacze z tymi rabusiami
obe ść, bo gdyby się źle obeszli, to ci pomściliby się za to: mogliby ich podpalić, a nawet
życia pozbawić, więc lepie z nimi nie zaǳierać; rząd zaś moskiewski mało przed złoǳie-
ami chroni, a nawet strażnicy bywa ą w spółkach z nimi. Rzekłem tedy, że przy takich
porządkach nie chciałbym tu sieǳieć i gospodarzyć i wolę nasze zawiślańskie urząǳenia.

Byłem też w inne stronie Królestwa Polskiego, mianowicie w b. guberni lubelskie ,
w odwieǳinach u przy aciela mego śp. Józefa Langa. Był on przedtem w Tarnobrzegu
i znany był ako na lepszy stolarz i z uczciwych zasad, i tu poznaliśmy się i pokochali
nawza em ak na lepsi przy aciele, i nieraz spęǳaliśmy wolne chwile na miłych pogawęd-
kach. Ale po pewnym czasie przeniósł się do Królestwa, gǳie w powiecie anowskim
w Księżomierzy kupił ładną realność, mianowicie dom w dobrym stanie, zabudowanie
gospodarskie i  morgów gruntu w ednym kawałku, a dał za to wszystko coś około
 rubli, czego by u nas wtenczas nawet za  reńskich nie kupił.
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Przykre było mo e rozstanie się z nim, gdy wy eżdżał do Królestwa, ale gdy mi list
przysłał i opisał swo e gospodarstwo, ucieszyłem się, że przyna mnie powoǳi mu się
nieźle, i postanowiłem odwieǳić go, a zarazem zwieǳić tamte sze strony. Wy echaliśmy
tam razem z żoną, do Sandomierza wozem, dale statkiem wodnym do Rachowa, a stąd
szliśmy pieszo. Podróż ta należy do na przy emnie szych w moim życiu: ze statku widać
było ładne brzegi Wisły i miałem się wkrótce zobaczyć z przy acielem po paru latach
niewiǳenia.

Do Księżomierzy przyszliśmy pod wieczór. Jakie było nasze przywitanie się z Lan-
giem, ego żoną i ǳiećmi, to opisać trudno, na samo wspomnienie łzy się do ócz cisną.
Byliśmy tam trzy dni i cały prawie ten czas zeszedł nam na pogadankach, i to bez kieliszka,
na sucho, bo wódki obaśmy z Langiem nienawiǳili i nie pili.

Zwieǳiłem też tamte sze gospodarstwa, ale widać było, że były prowaǳone licho, na
starą modę. Wprawǳie u Langa w polu była uroda, bo grunt uż znawoził, więc miał
ładne żyto, pszenicę, koniczynę, buraki, ale obok u ego sąsiadów widać było w znaczne
części ugory, na których się tylko akiś chwast czerwienił. Pytam się gospodarza, który
nam w polu towarzyszył: „Na co ten ugór trzymacie bez pożytku?”. A on powiada, że, ak
się przeugorzy, to bęǳie siał żyto. „A dlaczego — pytam się dale — pola nie nagnoicie,
tylko ugorzycie?” A on na to, że ego o ciec i ǳiadek nie gnoił, a wyżył, to i on akoś
wyży e.

Opowiadał też Lang, ak oni gospodarowali. Gospodarz na ǳiesięciu albo piętnastu
morgach gruntu chował zazwycza edną tylko krowinę, dwie szkapy — Boże ratu —
akieś prosię i tyle; słomę sprzedawali i gruntu nie gnoili. Lang był im niemiły, ponieważ
gospodarował na nowy sposób, miał ładne uroǳa e i dorabiał się.

Miał też nieprzy aciół dlatego, że ganił tamte sze szkodliwe zwycza e. Był tam eszcze Alkohol
zwycza , że kto dał na mszę, to zapraszał na nią po wsi, a po nabożeństwie szli prosto do
karczmy i do wieczora pili tak, że niektóre żony w koszyku obiad przynosiły i brały ze sobą
ǳieci, i wszystko razem piło. Nawet i ksiąǳ przychoǳił na tę zabawę i pił z nimi. Tak
prawie każdego dnia po nabożeństwie odbywała się taka pĳatyka, ǳiś urząǳał ą eden,
utro drugi. Lang zwalczał ten zwycza , to go oskarżyli do guberni, że on lud buntu e.

W końcu nie mógł się tam utrzymać, bo i z guberni dostał nakaz, żeby ako obcy
poddany wy echał za granicę, musiał więc sprzedać wszystko za bezcen i powrócił z familią
do Tarnobrzega, gǳie założył warsztat stolarski i dorabiał się razem z ǳiećmi do same
śmierci. Obecnie ǳieci idą śladem o ca i uczciwie pracu ą na kawałek chleba. Da Boże,
więce takich luǳi!

W czasie kilkakrotnych odwieǳin w Królestwie i z opowiadań zawiślaków, zatrzy-
mu ących się często w różnych sprawach w ǲikowie, poznałem nie na gorze tamte sze
stosunki. Grunt tam był tani i artykuły spożywcze, były fabryki i lud miał dość zarob-
ku na mie scu. Żyǳi mnie się panoszyli niż w Galic i, podatki mnie sze, ale z drugie
strony w rząǳie były wielkie nieporządki i nie było sprawiedliwości, ǳiały się kraǳieże
i rabunki, akie u nas uż dawno ustały, drogi takie, ak u nas za dawnie szych czasów,
rzeki nieuregulowane, oświata polska i religia katolicka była prześladowana. Toteż lud
z nienawiścią oǳywał się o rząǳie tamte szym, obwinia ąc go o to złe w kra u.

*
Nigdy nie żałowałem wydatku na podróże, bo przez nie można było nabrać wiele

oświaty i ochoty do pracy. Bywałem też z żoną na wszystkich wielkich uroczystościach
narodowych, akie odbywały się w ostatnich ǳiesiątkach lat zwłaszcza w Krakowie. W ro-
ku  byłem w Krakowie na uroczystości dwusetne rocznicy odsieczy Wiednia przez
króla Jana Sobieskiego, w roku  na uroczystości przeniesienia zwłok Adama Mickie-
wicza na Wawel, w roku  byłem na pierwsze wielkie wystawie kra owe we Lwowie,
w roku  na uroczystości grunwalǳkie w Krakowie. Nadto, ponieważ brałem uǳiał
w życiu obywatelskim, często wypadało mi wy eżdżać w deputac ach w sprawach po-
wiatowych, parafialnych, gminnych, gospodarczych i politycznych do Lwowa, Krakowa,
Przemyśla itd.

*
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W domu miałem błogosławieństwo Boże. Od roku  do  żona powiła sie- ǲieciństwo, Śmierć
dem córek i pięciu synów, z tego dwo e zmarło w niemowlęctwie, dwo e uż w latach
młoǳieńczych, wychowało się zaś ośmioro, t . trzech synów i pięć córek.

W miarę tego, ak Pan Bóg dawał ǳieci, zastanawiałem się, ak im przyszłość za-
bezpieczyć. A że gruntu i dla ednego byłoby niewiele, więc postanowiłem każdemu
dać naukę, do akie które było chętne i zdolne. Ponieważ na mie scu była uż dobra
szkoła ludowa, więc przede wszystkim posyłałem edno za drugim do te szkoły tak, że
każde ukończyło w Tarnobrzegu szkołę czteroklasową, która późnie została zamienio-
na na siedmioklasową. Następnie pięcioro kształciło się dale w Krakowie, mianowicie:
eden z synów ukończył gimnaz um i uniwersytet, drugi wykształcił się w malarstwie de-
koracy nym; z córek edna ukończyła seminarium nauczycielskie, dwie wykształciły się
w krawieczyźnie. Na starszy z synów est sekretarzem gminnym i posiada ładny ogród
z pasieką.

Z czasem wszyscy synowie pożenili się, córki powychoǳiły za mąż, edna poświęciła
się stanowi zakonnemu, Mam obecnie  wnuków i wnuczek, a zaczyna ą przybywać
prawnuczki. Jeden z na młodszych wnuków uroǳił się w  roku a chrzestnym o cem
ego est Roman Dmowski²⁰⁴.

Do niedawna kształcenie ǳieci w szkołach było tu barǳo utrudnione, bo trzeba e
było posyłać stąd do szkół średnich w Rzeszowie, Tarnowie, Krakowie i innych większych
miastach, w okolicy bowiem takich szkół nie było.

Również i wykształcenie w rękoǳielniczych zawodach eszcze przed dwuǳiestu la-
ty nie było tak łatwe, bo zawody te z małym wy ątkiem stały eszcze w powiecie nisko
i lepsze nauki można było nabyć tylko w większym mieście. Obecnie i to się zmieniło,
bo uż na mie scu wszystkie rękoǳieła dobrze się rozwinęły i est też szkoła przemysłowa
wieczorowa dla praktykantów.

Tak więc, ma ąc z początku tylko cztery morgi gruntu, pomnożyłem znacznie mó
ma ątek i wychowałem liczną roǳinę, dałem każdemu stosowną naukę i zabezpieczenie
na przyszłość. Niektórzy patrząc na to, mówili, że gotówka z nieba im spada, i mieli mnie
za bogatego, za bogatszego nawet, niż byłem w rzeczywistości.

W czasie na większego rozkwitu gospodarstwa miałem  morgów gruntu, dom mu-
rowany, obszerne budynki gospodarskie, ak: dwie stodoły, sta nie, dwie szopy; odpo-
wiednią ilość inwentarza żywego, mianowicie parę koni, cztery krowy, po kilka sztuk
trzody chlewne , drób. W gospodarstwie prócz żony i ǳieci pracował stale parobek
i ǳiewczyna, nadto na emnicy w czasie żniw, kopanek, młocki itp. Przy tym w ruchu
była cegielnia, wapniarnia, sklepik i w przedsiębiorstwach tych również spora gromadka
luǳi pracowała.

*
Powoǳenie mo e polegało na tym, że słuchałem światle szych luǳi, zwłaszcza czy-

ta ąc gazetki i książki, i że nie poprzestawałem na same tylko roli, z które dochód
niewielki, ale w miarę możności brałem się też do innych przedsiębiorstw. Nie szedłem
więc za owczym pędem, który na wsi panu e, a polega na tym, że wszyscy grzebią się
tylko w gruncie, i to przeważnie licho, i nawet powieǳieć sobie nie daǳą i zrozumieć
tego nie chcą i nie stara ą się, że źle robią i kiepsko gospodarzą i aka gospodarka byłaby
lepsza. Co eden robi, to robią wszyscy inni, i ak gęsi idą za sobą, i mało est takich,
którzy by na coś nowego się odważali, coś nowego wymyślali i robili, i szli w ten sposób
do lepsze przyszłości.

Przy tym lubiłem zawsze prosty, zdrowy wikt i miałem zdrowie i siły do pracy. Nie-
znana mi była rozpusta, nie hołdowałem pĳaństwu, nie paliłem tytoniu, nie trwoniłem
czasu na gry w karty itp.

Unikałem też zawsze w życiu wszelkich procesów. Nie wnosiłem np. nigdy skargi
z powodu kraǳieży, które w takich interesach ak cegielnia, wapniarnia musiały się trafiać,
bo myślałem sobie, że i tak będę miał więce niż złoǳie , i estem przekonany, że mnie
przez to ponosiłem szkody niż ci, którzy o lada drobnostkę procesu ą się.

²⁰⁴Dmowski, Roman (–) — polski polityk i publicysta, poseł, główny ideolog polskiego nac onalizmu,
założyciel Narodowe Demokrac i. [przypis edytorski]
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Nie skarżyłem też takich, co z akiegokolwiek powodu robili na mnie plotki i rzucali
obelgi i nawet donosicieli o tym słuchać nie chciałem. I lepie na tym wychoǳiłem niż
tacy, którzy zaprząta ą sądy „pyskówkami” i chcą czyścić swó honor przez adwokatów.

W sądach stawałem głównie w charakterze świadka, zresztą ako opiekun, kurator,
sęǳia przysięgły i w sprawach gminnych.

Za to nawiązywałem chętnie z ludźmi przy acielskie stosunki i służyłem każdemu ra-
dą i pomocą. W wielu domach byłem chrzestnym o cem i ǳiś nie mogę nawet zliczyć
dokładnie ilu, ilu mam wszystkich chrzestników. Opiekunem byłem i estem pewnie
w dwuǳiestu domach. Zawsze zostawałem opiekunem, gdy w roǳinie kto umarł, więc
nad ǳiećmi po stry ku Jacku, po bracie Antonim itd. Opiekuństwo zaś, choćby w skrom-
nym zakresie spełniane, wymagało nieraz dosyć czasu i pracy — trzeba było pozostałe
roǳinie pomagać radą, pamiętać o realnościach sierot, zastępować e w sąǳie itd.

Kuratorem bywałem też ǳiesiątki razy z ramienia sądu w sprawach cywilnych, gdy
np. mie sce pozwanego było nie znane. W takich razach stawałem na terminie i starałem
się pozwanego odpowiednio zastąpić.

Zresztą należałem do wszystkich mie scowych towarzystw i uczestniczyłem w zebra-
niach i poczynaniach społecznych, ma ących na celu podniesienie oświaty, dobrobytu,
obycza ów itp. Bywałem członkiem Rady Powiatowe i Rady Szkolne mie scowe od
chwili e powstania przez lat czterǳieści.
 

Uǳiał w życiu obywatelskim. Dorobek gminny od roku . Kasa oszczędności i pożyczek
w Tarnobrzegu. Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe „Bazar”. Inne towarzystwa i instytu-
cje w Tarnobrzegu. Pomnik Bartosza Głowackiego. Koronacja obrazu Najśw. Marii Panny
ǲikowskiej. Dar narodowy dla poety Ferdynanda Kurasia. Wspomnienia o luǳiach.

Prócz własnych spraw domowych spełniałem zawsze i dotychczas spełniam w miarę
możności różne obowiązki obywatelskie i sprawy publiczne interesowały mnie zawsze nie
mnie ak mo e osobiste, na więce zaś czasu poświęciłem życiu gminnemu, w którym
biorę uǳiał (przeważnie ako wó t) od pół wieku przeszło, t . od czasu zaprowaǳenia
nowego samorządu gminnego.

*

Nie bęǳie to może pozbawione wartości, gdy przedstawię pokrótce, co dotychczas
w czasie tego nowego samorządu dało się w gminie nasze zrobić, aki est postęp w go-
spodarce gminne . Nie est ona byna mnie wzorową, bo w obecnych warunkach, kiedy
gminy cierpią na brak środków pieniężnych i luǳi z poczuciem obywatelskim, nie ma
pewnie w całym kra u gminy wzorowe , ednakże dał się u nas przeprowaǳić szereg prac
i urząǳeń, uznanych tu przez ogół mieszkańców za dobre i użyteczne, co i inne gminy
mogłyby z pożytkiem u siebie począć, o ile nie ma ą tego dotychczas.

Z dorobku gminnego w ǲikowie w ostatnich ǳiesiątkach lat na wzmiankę zasługu e
dom gminny, kasa gminna, rzeźnia, pastwisko, drogi, cegielnia gminna i parę innych
spraw.

W ednym z domów gminnych mieści się Urząd Gminny. Przedtem posieǳenia Rady
gminne odbywały się u wó ta i całe urzędowanie gminne w izbie u wó ta miało mie sce.
Z lada sprawą nachoǳono wó ta w domu, kiedy się komu podobało, a żandarm zachoǳił
„po pieczątkę” nawet w nocy, buǳił wó ta i przy tym cały dom. Obecnie na to wszystko
przeznaczony dom, czyli kancelaria gminna zna du ąca się w dogodnym dla wszystkich
punkcie.

Kasa pożyczkowa gminna w ǲikowie edną z pierwszych w powiecie tarnobrzeskim. Pieniąǳ
Powstała ona z pienięǳy uzyskanych ze sprzedaży  sztuk drzewa z lasu gminnego,
otrzymanego po uregulowaniu serwitutu. Byli tacy, którzy chcieli pieniąǳe te rozǳielić
zaraz mięǳy mieszkańców gminy, czemu się ednak stanowczo oparłem. Kapitał zakła-
dowy wynosił  koron, a z końcem roku  stan kasy wynosił   koron 
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halerzy²⁰⁵; est także kasa ogniotrwała. Pożyczkę na potrzeby gospodarskie otrzymu e się
— o ile są pieniąǳe w kasie — bez wielkich zachodów, spłata est w ratach półrocznych
i niewielki procent ( procent).

Co do rzeźni gminne , to o założenie e długo walczyłem ze starostwem, aż przez Na-
miestnictwo ledwie konces ę na nią otrzymaliśmy. Gmina tarnobrzeska bowiem, złożona
przeważnie z Żydów, ma ąc po swe stronie starostwo, różne zarzuty czyniła i wszelkich
sił dokładała, ażeby do założenia rzeźni w ǲikowie nie dopuścić: choǳiło o to, żeby
rzeźnicy tarnobrzescy (Żyǳi) nie mieli konkurenc i ze strony sąsiednie gminy. Po uzy-
skaniu wreszcie konces i i postawieniu odpowiednich budynków na rzeźnię i atki gmina
miała przez kilkanaście lat ładny dochód, który w ostatnich latach wynosił  koron
rocznie, a mieszkańcy bliże i tanie mięso.

Nagle w roku  starostwo rzeźnię tę zamknęło; uzasadnia ąc to tym, że nie odpo-
wiada rzekomo wymogom ustawowym, w rzeczywistości ednak stało się tak skutkiem
ustawicznych zabiegów o to gminy tarnobrzeskie . Rzeźnię zamknięto, niby tymczaso-
wo, w rzeczywistości nie dopuszczono uż do e otwarcia. Handel mięsem został przez to
zabagniony, bo rzeźnicy tarnobrzescy, pozbywszy się konkurenc i, nie dbali o porządną
obsługę swoich odbiorców, i z tego powodu ustawiczne były narzekania.

Jest to przykład, ak właǳe zwierzchnie traktowały sprawy gmin włościańskich, a przy-
kład taki nie zachęcał do tworzenia przedsiębiorstw gminnych.

Pastwiska gminne w ǲikowie po uregulowaniu serwitutu w roku  i późnie -
szych nabytkach za mego wó tostwa wynoszą razem  ha. Ma ą one wszęǳie granicę
dokładnie rowem oznaczoną, nikt więc gminnego nie może sobie przyorać, co tak czę-
sto ǳie e się po gminach, gǳie granice pastwisk nie są uregulowane. Drobne nieużytki
gminne przy drogach zostały rozprzedane, a obecnie zamienione są bądź na ładne mie -
sca budowlane, bądź włączone do przyległych pól, tak że ǳiś we wsi nie ma pięǳi ziemi
leżące bezużytecznie.

Pastwisko dla koni wypęǳonych na paszę w nocy est osobne i ogroǳone. Przedtem
gospodarze byli zmuszeni każdy swo e konie całą noc paść i dozorować, a mimo to i tak
mieszkańcy byli narażeni na szkody polne; teraz zaś od roku  szkody w polach rzaǳie
się trafia ą: gospodarz wyprowaǳa konie na noc, zapiera za sobą wrota pastwiska, wraca
do domu i może spać spoko nie. Młoǳież ǳisie sza uż tylko z opowiadania starszych
dowiadu e się o dawnie szych poniewierkach w nocy „za końmi”.

Za dnia wszystko bydło ze wsi pasie obecnie paru poleconych z gminy pastuchów,
wynagraǳanych od sztuki po – zł za całe lato, podczas gdy dawnie — ak uż pisałem
— z każdego domu musiał być pastuch. Ale i ǳisia po innych wsiach utrzymał się eszcze
ten zwycza , że z każdego domu wysyła się ǳiecko przez całe lato za bydłem i nie zważa
się na to, czy ǳiecko nie zaniedbu e przez to nauki szkolne i czy się na pastwisku nie
psu e.

Co do pastwiska, wprowaǳona u nas edna eszcze, może na ważnie sza nowość, mia-
nowicie: części pastwiska da ące lichą trawę wyǳierżawia się przez licytac ę mieszkańcom
gminy pod rolę. Zadowoleni są z tego zwłaszcza chudobnie si, niema ący gruntu lub ma-
ący go niewiele (a takich na więce w każde wsi), bo w ten sposób dochoǳą do kawałka
ziemi i mogą sobie coś zasaǳić czy zasiać. A ak dawnie trudno było tę nowość prze-
prowaǳić (bo ogół włościański wszęǳie est eszcze przeciwny nie tylko znoszeniu, ale
nawet zmnie szaniu pastwisk), tak obecnie nie można by e znieść bez wywołania nieza-
dowolenia we wsi, uznano ą bowiem za dobrą i konieczną. Korzyści tu bowiem widoczne
dla każdego: ziemia, niewyda ąca przedtem trawy nawet dla kilku krów, obecnie zorana
da e nie na gorsze plony; chleba we wsi przybyło i gmina ma dochód z ǳierżawy, a obraca
go na spłatę długu, zaciągniętego na przykupienie pastwiska.

Drogi we wsi są w miarę możności regulowane, prostowane i rozszerzane, po bokach
urząǳane ścieki i chodniki. Istnie ące dawnie doły przydrożne i kałuże zostały osuszone
i zniesione. Dawnie w niektórych mie scach we wsi bywało takie błoto, że próżnym wo-
zem trudno było prze echać: wozy po osie grzęzły w błocie, słychać było często przeciągłe
nawoływania adących — „a wio, a nuże!” — konie, ciągnąc z całe siły, rwały postronki.

²⁰⁵halerz — drobna ednostka monetarna Austro-Węgier, stanowiąca / korony; wprowaǳona przez re-
formę walutową w . [przypis edytorski]
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Nieraz drągami trzeba było wóz podważać, żeby koniom ulżyć i wóz z błota wydobyć.
Woda, sto ąca w dołach, zatruwała powietrze w pobliskich domach. ǲisia to wszystko
starsi tylko pamięta ą, młodsi zaś słucha ą o tym ak o historiach nieprawdopodobnych.

A przecież i ǳiś eszcze po wielu wsiach spotyka się podobne błota i bełtogi, a ludność
to cierpi u siebie i kałuże np. uważa za wygodne we wsi, bo „dobrze — ak mówią — że
się bydlę ma gǳie napić wody”; nie chcą wieǳieć, że i dla bydła woda taka szkodliwa,
i poić się e powinno dobrą, czystą wodą.

W raǳie gminne istnie e teraz osobna komis a drogowa, która ma za zadanie w dal-
szym ciągu prostować i rozszerzać drogi gminne. Ponieważ wieś się ciągle rozrasta, więc
obecnie da e się uczuwać potrzeba wycięcia nowych dróg i obmyślenia planu dalszego
rozwo u wsi.

Na młodszym przedsiębiorstwem gminnym est cegielnia, założona na pastwisku.
Urząǳenie te cegielni, to est wybudowanie pieca na wypalanie cegły, kieratu do roz-
rabiania gliny, szop do suszenia surówki, domu dla strycharza kosztowało przeszło 
koron. Cegielnia istnie e od roku , est naǳorowana przez osobną komis ę gminną
i zapowiada na przyszłość dochód i wygodę dla mieszkańców gminy. Obecnie bowiem
o drzewo na budowę coraz trudnie (a w niektórych stronach dostać go uż nie można),
więc musi wchoǳić w użycie inny materiał budowlany — cegła.

Naturalnie wprowaǳenie tych czy innych drobnie szych nowych urząǳeń w gminie
nie zawsze szło — ak to mówią — ak z płatka, czasem trza było niemało trudu i kłopotu
podżyć²⁰⁶, robić prawie przemocą i narazić się luǳiom, ale nie można się było i przed
tym cofać, bo inacze nie dałoby się niekiedy przeprowaǳić nawet na lepsze rzeczy. Ogół
bowiem trzyma się gromadnie i uparcie starych urząǳeń i nawyknień, choćby były na -
gorsze i na szkodliwsze, i dopiero z czasem pozna e zmiany na lepsze, przywiązu e się do
nich i błogosławi pamięć takich, co e zaprowaǳili.

Do akiego stopnia dochoǳiły niekiedy trudności, żeby przeprowaǳić rzecz dobrą
i pożyteczną, niech posłuży następu ący przykład.

Była na gminnym pastwisku wydma piaszczysta, stanowiąca wygon przy droǳe po-
wiatowe , a był to nieużytek, bo trawy tam nie było nawet dla edne krowy, ale nadawał
się znakomicie na mie sca budowlane i można go było dobrze spieniężyć. Otóż w roku
 Józef Lang (wspomniany wyże ) wniósł pierwszy podanie do rady gminne o sprze-
danie mu z te wydmy  sążni²⁰⁷ pod budowę domu. Po pewnym targu rada gminna
uchwaliła sprzedać te  sążni po cztery korony za sążeń, a uchwałę tę zatwierǳiła rada
powiatowa z pochwałą dla gminy, że sprzedaż est korzystną. Na te podstawie została
sporząǳona umowa, podpisana przez pełnomocników gminnych, słowem, nabywca stał
się prawnym właścicielem i zdawało się, że sprawa skończona.

Tymczasem znaleźli się mędrkowie, którzy nieświadomych prawa i łatwowiernych
potrafili wzburzyć, i kiedy w oznaczonym dniu wyszedł na pastwisko geometra i pełno-
mocnicy gminni, ażeby Langowi plac odmierzyć i oddać w posiadanie, wyszła podburzo-
na gromada luǳi i nie pozwalali placu odmierzać, wyǳierali paliki, wyklinali itp., więc
sprawa musiała pó ść do sądu. Na terminie sęǳia tłumaczył: „Luǳie, uspokó cie się!
Ani cała gmina nie może uż te sprzedaży obalić i nabywca musi we ść w posiadanie, bo
w razie potrzeby przy ǳie mu z pomocą rząd, choćby z całą siłą”. Ale na nic to perswado-
wanie, bo podburzeni wołali, że nie ustąpią, choćby mieli zginąć, „a ak my zginiemy, to
ǳieci nasze będą bronić gminnego”. Sąd ednak wyznaczył termin do oddania nabywcy
placu i wezwał pomocy żandarmerii.

Gdy termin przyszedł, wszyscy powołani zdążali do te czynności na oznaczone mie -
sce, ale z daleka uż widać było, że wydma, z które plac miał być odmierzony, pokryta
była stadem bydła, a naokół niego stały kobiety, mężczyźni zaś z daleka się temu przy-
glądali. Bo właśnie agitatorzy wszystkich poduczyli, że baby miały opór stawiać, że za to
nic im nie bęǳie. Bydło beczało, bo piasku nie mogło się chwycić, rozbiegało się, ale
kobiety spęǳały e ciągle do kupy.

²⁰⁶podżyć (gw.) — doświadczyć, przeżyć trudności, wycierpieć. [przypis edytorski]
²⁰⁷sążeń (daw.) — dawna miara długości, określana przez zasięg rozpostartych ramion dorosłego mężczyzny,

wynosząca ok. , m; tu w znaczeniu: sążeń kwadratowy (kwadrat o boku  sążni stanowił  morgę):  sążni
kwadratowych to ok.  m². [przypis edytorski]
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Sęǳia wzywał do ustąpienia, tłumaczył — nic nie pomagało — więc komendant
żandarmerii otrzymał polecenie, ażeby kobiety i bydło z placu usunął. Ten znowu wzywał
do ustąpienia, straszył, ale i to nie miało skutku, więc padła komenda: naprzód! Żandar-
mi z bagnetami w rękach razem ruszyli: bydło zabeczało, kobiety niektóre omal się nie
powywracały, w edne chwili plac był opróżniony, a następnie palikami obznaczony, co
ednak zaraz pierwsze nocy w części zostało zniszczone.

Ale teraz przyszła kara. Żandarmi dostali nakaz, ażeby winnych aresztowali, i kilkoro
sieǳiało po parę tygodni w areszcie śledczym w Tarnobrzegu, a następnie rozprawa odbyła
się w sąǳie obwodowym w Rzeszowie, gǳie tak mężczyźni, ak kobiety dostali po parę
tygodni aresztu i zapłacili około  koron kosztów. Do takich nieszczęść prowaǳi brak
oświaty i ciemny upór!

Tu muszę nadmienić, że z czasem całe to wydmisko, wynoszące około dwu morgów,
na którym była taka walka, zostało rozprzedane po cztery korony za sążeń (co czyni 
koron za mórg), gmina dopożyczyła więce i za te pieniąǳe kupiła od hrabiego  morgów
dobrego pastwiska, przez co całe pastwisko gminne zostało uregulowane, rozszerzone
i znacznie poprawione. A na te wydmie stoi ǳisia szereg ładnych domków z ogródkami,
ci zaś, którzy taką nierozumną wo nę prowaǳili, teraz się wstyǳą i z pewnością żału ą,
że nie słuchali żadnych rad i napomnień.

Co do ksiąg gminnych, to obecnie prowaǳi się następu ące: ǳiennik czynności, księ-
ga uchwał, ǳiennik kasowy, księga repartycy na, spis domów w gminie, księga wydanych
zezwoleń na budowle, księga wydanych książek służbowych, robotniczych i potwierǳeń
przynależności, księga wydanych poświadczeń do uzyskania paszportów zagranicznych
i przepustek, księga zgłoszeń obcych w gminie, wykaz kar, księga zgłoszeń stale uwol-
nionych i rezerwistów wo skowych i wykaz imion do te że księgi, księga zgłoszeń dla
żołnierzy nieczynnych obrony kra owe i wykaz imion do te księgi, wykaz wo skowych
stale uwolnionych i rezerwistów, wykaz nieczynnych żołnierzy obrony kra owe .

Prócz tego są osobne księgi dla kasy pożyczkowe i cegielni gminne i książki prowa-
ǳone przez oglądacza bydła i zwłok.

Odpowiednio do zwiększania się ludności, potrzeb gminnych i zakresu ǳiałania we-
wnątrz gminy wzrósł też budżet gminy, czyli dochody i rozchody gminne.

Według na dawnie szych zapisków budżetowych, akie zna du ą się w gminie, w roku
 budżet gminny wynosił w dochodach  złr  centów, w rozchodach  złr 
centów; w roku  dochody wynosiły  złr  centów, rozchody  złr  centów;
w roku  dochody  złr  centów, rozchody  złr  centów.

Budżet ten wzrósł dopiero znacznie koło roku  i wynosił w dochodach w 
roku  koron, tyleż prawie wynosił roku . W powyższych cyach mieściły się uż
wydatki gminne i szkolne.

W roku  budżet wynosił bez wydatków szkolnych w dochodach  kr  h,
w rozchodach  kr  h. Dochody w tym roku czerpane były z czynszów, opłat, ǳier-
żaw, taks gminnych itd., da ących razem sumę  kr  h, i ze  procent dodatku
do podatków bezpośrednich, co da e  kr²⁰⁸.

Płace służby gminne były w roku  następu ące: wó t pobierał rocznie  koron, Pieniąǳ
zastępca wó ta  kr, pisarz  kr, oglądacz zwierząt  kr, polic ant (z mundurem) 
kr, stróż nocny (płatny od numeru)  kr, kominiarz (także od numeru płatny)  kr,
polowy  kr, ochotnicza straż ogniowa gminna  koron.

Pierwsze większe ożywienie w wyborach gminnych poczyna się od wyborów w roku
. Ponieważ liczba uprawnionych do głosowania przenosiła uż , więc w roku tym
miało być wybranych  radnych i  zastępców (podczas gdy przedtem od roku  do
 bywało tylko  radnych i  zastępców).

Przed wyborami odbyło się kilka zebrań gminnych, na których zastanawiano się, co
trzeba w gminie zrobić w czasie nowego sześciolecia, i ułożono listę kandydatów na rad-
nych. Wybory były dokładnie ogłoszone, bo prócz urzędowego pisemnego obwieszcze-
nia na osiem dni przed wyborami polic ant gminny dwukrotnie obchoǳił wieś z bębnem
i zapowiadał wybory. To wszystko sprawiło, że ludność była nimi barǳie zainteresowaną

²⁰⁸W roku  budżet wynosił bez wydatków szkolnych… — osobno do budżetu szkolnego wstawiono %
dodatku od podatków bezpośrednich, razem więc dodatki gminne i szkolne wynosiły w  roku % tych
podatków. [przypis autorski]
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niż lat poprzednich. Głosowanie odbywało się ta nie, kartkami. Wybrani zostali przeważ-
nie luǳie młoǳi, okazu ący chęć do za ęcia się sprawami gminnymi, na  radnych 
było piśmiennych,  niepiśmiennych.

*
W dalszym ciągu na uwagę zasługu e obuǳenie się i rozwó życia społecznego na

innych polach; opiszę przeto w krótkości to, na co patrzyłem i w czym w miarę moż-
ności uczestniczyłem. Z tego zakresu ważnym est szczególnie powstanie i rozrost Kasy
Oszczędności i Pożyczek systemu Raiffeisena²⁰⁹ i Towarzystwa Przemysłowo-Handlo-
wego „Bazar”, które wprawǳie sieǳibę swo ą ma ą w Tarnobrzegu, ale rozciąga ą swo ą
ǳiałalność na wsi okoliczne, więc i na ǲików, i pod względem gospodarczym pokrzepiły
barǳo całą okolicę.

Kasa oszczędności i pożyczek powstała w roku  i była edną z pierwszych kas ra-
iffeisenowskich w Galic i. Założył ą dr Antoni Surowiecki²¹⁰, adwokat, który, ak tylko
osiadł w Tarnobrzegu w roku , starał się poznać potrzeby tak mieszczan, ak i wło-
ścian i potrzebom tym zaraǳać — i z czasem uleczył nie edną bolączkę tute szego życia
mieszczańskiego i włościańskiego.

Więc starał się też utworzyć kasę przystępną dla gospodarzy. W tym celu sprosił
wó tów z parafii miechocińskie i porozumiał się z nimi, ażeby każdy ze swo e gminy
ściągał gospodarzy na naradę, która się miała odbyć w nieǳielę w nasze szkole. Nadeszła
nieǳiela, zeszło się do szkoły kilkuǳiesięciu gospodarzy, a że dr Surowiecki spoǳiewał się
więce , więc odłożył naradę na drugą nieǳielę i prosił, ażeby każdy w swo e wsi zachęcał
drugich na to zebranie.

Przyszła nieǳiela, w szkole zebrało się mnie luǳi niż przed tygodniem, więc dr
Surowiecki zapowieǳiał zebranie na trzecią nieǳielę i polecał ogłaszać wszęǳie, ażeby
zgromaǳiło się ak na więce chętnych. Ale na tę trzecią nieǳielę przyszło tylko dwa-
ǳieścia osób, więc dr Surowiecki wiǳąc, że liczba zebranych zamiast się zwiększać, ma-
le e, bo wielu odstraszało się od kasy, rozpoczął naradę z tymi, którzy dotąd wytrwale
zgromaǳali się. Odczytał i wy aśniał przygotowany statut, tłumaczył, że poręka bęǳie
nieograniczona, ażeby ci, którzy uloku ą w kasie pieniąǳe, mieli e pewne, pożyczki zaś
można bęǳie otrzymywać bez wielkiego zachodu i tanim kosztem.

Zapadła ednogłośna uchwała, ażeby kasę taką założyć na całą parafię, t .  gmin,
i wszyscy zebrani przystąpili zaraz na członków, składa ąc uǳiały po dwie korony. Odbył
się też zaraz wybór zarządu, do którego weszli: dr Surowiecki ako przewodniczący, zresztą
Jan Frankiewicz, Piotr Jała, Jan Słomka, Jan Sokół i Wo ciech Wiącek, a kas erem został
Stanisław Stała. Przewodniczący przeprowaǳił następnie wszelkie formalności połączone
z założeniem kasy i odstąpił dla nie mie sce w swo e kancelarii, dopóki się nie podniesie.

Jak się Żyǳi o założeniu te kasy dowieǳieli, straszyli chłopów, że kto się do nie
wpisze, uż cały ma ątek nie ego, bo ręczy za kasę całym swoim ma ątkiem, i śmiali się, że
„Surowiecki założył kasę i uż ma  członków i  złr”. Ale niedługo było w kasie kilka
drobnych wkładek, a zaraz też potrzebu ący zgłaszali się o pożyczki, a gdy e otrzymali
z małym trudem i kosztem, chwalili się i głosili to mięǳy drugimi, co poruszyło wielu:
edni przystępowali na członków, prosząc o pożyczki, inni składali swo e oszczędności.
Kasa wciąż się powiększała, późnie rosła, ak na drożdżach i przed wo ną było przeszło
 członków, obrotu rocznego przeszło pół miliona, a fundusz rezerwowy wynosił
kilkanaście tysięcy koron.

W ten sposób została rozwiązana sprawa drobnego kredytu włościańskiego w nasze
okolicy, a późnie i w całym kra u, odkąd powstał we Lwowie Patronat Kas Oszczędności
i Pożyczek, bo dyrektor Patronatu, dr Stefczyk²¹¹, tak umiał sprawę prowaǳić, eżdżąc po

²⁰⁹kasy systemu Raiffeisena — kasy oszczędnościowo-pożyczkowe ǳiała ące wg idei Friedricha Wilhelma Raif-
feisena (–), założyciela edne z pierwszych spółǳielni tego typu w Europie (); od kas zaliczkowych
różniły się m.in. centralizac ą całego ruchu. [przypis edytorski]

²¹⁰Surowiecki, Antoni (–) — adwokat, dr praw, ǳiała ący w Tarnobrzegu społecznik, twórca kasy
pożyczkowo-oszczędnościowe . [przypis edytorski]

²¹¹Stefczyk, Franciszek (–) — ekonomista, ǳiałacz społeczny, spółǳielczy i ruchu ludowego; inic ator
zakładania spółǳielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych, znanych późnie ako Kasy Stefczyka. [przypis
edytorski]
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wsiach i pozna ąc stosunki na mie scu, że przed wo ną kas takich było w Galic i przeszło
tysiąc i wszystkie dobrze się rozwĳały. Kto pamięta, ak dawnie trudno było o pożyczkę
i ak chłopów dławiła lichwa, ten wie, aka należy się wǳięczność tym, którzy przyłożyli
ręki do powstania i rozwo u kas spółkowych u nas.

Tak każdą sprawę społeczną — ak parcelac a, scalenie gruntów, czyli komasac a, wy-
chodźstwo zarobkowe i inne — można by pomyślnie prowaǳić i uregulować, gdyby
powołani do tego z tytułu swego urzędu i stanowiska społecznego chcieli się zżyć z lu-
dem, poznać ego biedy i wziąć się rzetelnie do sprawy, a nie poprzestawali tylko na
gadaniu i zapisywaniu papieru w biurach.

*

Również ciekawym est powstanie i rozwó Towarzystwa Przemysłowo-Handlowego,
które przed wo ną prowaǳiło wielki sklep spożywczy pod nazwą „Bazar” w Tarnobrzegu.
Sprawa założenia tego sklepu stała przez szereg lat na porządku ǳiennym — i wtedy
eszcze, gdy się uż w tym celu zawiązało Towarzystwo i statut został zatwierǳony, nie
można było handlu otworzyć z powodu różnych przeszkód, z których na ważnie sza była
ta, że nie można było na ten cel lokalu w rynku w Tarnobrzegu ani wyǳierżawić, ani
na własność nabyć, gdyż właścicielami wszystkich realności w rynku byli Żyǳi, a ci,
dowieǳiawszy się, na co lokal potrzebny, za żadne pieniąǳe odstąpić go nie chcieli.

W końcu Towarzystwo musiało na ten upór Żydów użyć odpowiedniego sposobu,
mianowicie: weszło w umowę z istnie ącą uż Kasą Spółkową, ażeby ta na siebie kupiła
dom i wyǳierżawiła w nim odpowiednie ubikac e²¹² „Bazarowi”, a gdy i wtedy robili
Żyǳi trudności, prosiła Kasa ednego z urzędników, aby starał się nabyć akąś realność
w rynku, a następnie odstąpił ą Kasie. I to się dopiero powiodło, bo zgoǳona została
i zadatkowana realność za   koron.

Ale gdy się Żyǳi dowieǳieli, że ta realność dla Kasy Spółkowe i bęǳie w nie po-
mieszczony sklep, podnieśli ogromny gwałt na tego, co realność sprzedał, chcieli zwrócić
podwó ny zadatek, ednak nic nie pomogło: Żydowi nałożono nad zgodę eszcze  ko-
ron, podpisał w sąǳie wieczór umowę i zaraz te same nocy wyniósł się z Tarnobrzega.
Żyǳi eszcze ego roǳinie robili awantury, powybĳali okna i przez kilka szabasów Żyǳi
z roǳiny te nie mogli choǳić do bożnicy, bo się bali, a także Kasie czynili trudności,
wytacza ąc procesy o granicę, ale wszystko to było uż bezskuteczne: Kasa została przy
nabyte realności.

Dopiero w tym domu po przeprowaǳeniu w nim gruntownych reperacy znalazł po-
mieszczenie „Bazar” za czynszem rocznym  koron. Otwarcie sklepu nastąpiło w roku
, a w ciągu ǳiesięciu lat z górą tak się rozwinął, że zatrudniał kilku subiektów²¹³ i kil-
ku chłopców w nauce, kas erkę, rachmistrza i dwóch dyrektorów, nadto miał swo e konie,
wozy i trzech luǳi za ętych dostawą towarów z kolei do składów i do sklepu, a wreszcie
nabył od Kasy na własność dom, w którym się mieścił, za   koron i osobno dom
na składy za  koron.

Stał się też wielkim dobroǳie stwem dla okolicy, bo normował cenę. Przedtem Żydki Antysemityzm
ustanawiali sobie dowolne ceny na towarach, a każdy musiał brać u nich, bo cały handel
był wyłącznie w ich rękach, późnie nie mogli się podnieść ponad ceny zaprowaǳone
w „Bazarze”. Przódy, ak nie było „Bazaru”, to Żydki drwili sobie z katolików, co słyszałem
nieraz na własne uszy, np. gdy przyszły dłuższe święta żydowskie, a ktoś nie zaopatrzył
się na ten czas w potrzebny towar i choǳił potem po mieście zmartwiony, to Żydki
śmiali się, mówiąc: „Katoliki wrą na nas Żydów, ale gdyby nasze święta były z miesiąc,
toby oni wyzdychali z głodu”. Ale późnie mogli świętować i cały rok, a w „Bazarze”
zawsze wszystkiego dostał. Z początku przez dłuższy czas prowaǳili wo nę z „Bazarem”,
robiąc mu konkurenc ę i zniża ąc ceny na towarach nawet poniże wartości, ale to wszystko
„Bazar” przetrzymał, oni stracili i uspokoili się.

Goǳi się wspomnieć tych, którzy przyłożyli się do założenia i rozwo u „Bazaru”, są
to mianowicie: dr Surowiecki i Wo ciech Wiącek, włościanin z Machowa, od których

²¹²ubikacja (daw., z łac.) — pomieszczenie. [przypis edytorski]
²¹³subiekt (daw.) — sprzedawca w sklepie. [przypis edytorski]
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wyszedł pomysł; hr. Zǳisław Tarnowski²¹⁴, który przystąpił z dużym uǳiałem i umożli-
wił rozpoczęcie ǳieła; Aleksander Brodkiewicz, który w początkach oddał Towarzystwu
zawodowe zdolności; wreszcie dr Walery Momidłowski, który przez szereg lat był prze-
wodniczącym Towarzystwa i poświęcił mu na więce rzetelne pracy i trudu. Inni też wiele
się przyczynili do rozwo u „Bazaru”, wszyscy księża, urzędnicy, nauczyciele poparli go uż
to uǳiałami, uż to biorąc w nim towary. Gdybyśmy tak zawsze i wszęǳie robili, tobyśmy
się dobrze bieǳie oganiali.

*
W ogóle Tarnobrzeg znany był przed wo ną światową z tego, że posiadał wiele stowa-

rzyszeń i instytuc i, w przeważne ²¹⁵ części dobrze się rozwĳa ących. Prócz wyże wymie-
nionych, w których pracowałem od początku, i dlatego powstanie ich i rozwó ako znane
mi nieco obszernie opisałem, na wyszczególnienie zasługu ą następu ące instytuc e:

Powiatowa Kasa Oszczędności²¹⁶, da ąca pożyczki większe i długoterminowe, założona
w roku  ǳięki staraniom marszałka Zbigniewa Horodyńskiego, który w ogóle wielkie
ma zasługi około lepszego zagospodarowania powiatu.

Powiatowe Biuro Pracy, pośredniczące głównie mięǳy pracodawcami a robotnikami
wy eżdża ącymi za zarobkiem, pierwsze powiatowe biuro pośrednictwa pracy w Galic i,
założone w roku  z pomysłu dra Surowieckiego.

Muzeum powiatowe, gromaǳące zabytki przeszłości, założone za staraniem staro-
sty Eugeniusza Swobody w roku , na pamiątkę -lecia marszałkostwa Zbigniewa
Horodyńskiego i nazwane ego imieniem.

Dale na uwagę zasługu e Towarzystwo im. Stanisława Jachowicza opieki nad ǳieć-
mi, utrzymu ące ochronkę dla ǳieci nieuczęszcza ących eszcze do szkoły, z Tarnobrzega
i ǲikowa, założone w roku  i posiada ące własny dom ǳięki ofiarności obywatelskie
dra Walerego Momidłowskiego.

Z innych towarzystw istnie ących w Tarnobrzegu własne domy posiada ą: Towarzy-
stwo Kasynowe (urzędnicze), na starsze w Tarnobrzegu, i Czytelnia Mieszczańska, zało-
żona w roku  przez dra Surowieckiego, skupia ąca pod swym dachem odraǳa ące się
mieszczaństwo tarnobrzeskie, wreszcie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”²¹⁷.

*
Ze spraw narodowych wielkie doniosłości było wybudowanie pomnika Bartoszowi

Głowackiemu²¹⁸, pierwszego pomnika chłopu-bohaterowi. Pierwszą myśl postawienia
tego pomnika rzucił Walerian Wryk, włościanin z Wielowsi, a zawiązaniem komitetu
w te sprawie za ęli się Wo ciech Wiącek i dr Surowiecki w roku . Na zebranie celem
zawiązania komitetu przybyło  osób i z tych wówczas,  września  roku, zawiązał
się komitet, do którego wchoǳili: Jan Słomka z ǲikowa, przewodniczący; Józef Lang
z Tarnobrzega, zastępca przewodniczącego; Wo ciech Wiącek z Machowa, sekretarz; Jan
Frankiewicz z Miechocina, skarbnik. Jako członkowie: Paweł Grzywacz z Gorzyc, Jan
Kolasiński z Tarnobrzega, Wo ciech Lang z Tarnobrzega, Paweł Miklowski z Nadbrze-
zia, Władysław Ossowski z Wielowsi, Jan Słomka młodszy z ǲikowa, Wo ciech Słomka
z ǲikowa, Stanisław Stala z Miechocina, dr Antoni Surowiecki z Tarnobrzega, Wale-
ry Wryk z Wielowsi, Łukasz Zioło z Wielowsi. Składki napływały ze wszystkich stron

²¹⁴Tarnowski, Zǳisław (–) — hrabia, właściciel ziemski, polityk; ǳieǳiczny członek Izby Panów
w parlamencie austriackim, poseł na galicy ski Se m Kra owy, prezes Stronnictwa Prawicy Narodowe , członek
Naczelnego Komitetu Narodowego, senator z listy BBWR (–). [przypis edytorski]

²¹⁵przeważny (daw.) — ǳiś: przeważa ący. [przypis edytorski]
²¹⁶Powiatowa Kasa Oszczędności — kasa zaliczkowa obe mu ąca swo ą ǳiałalnością pewien powiat. [przypis

edytorski]
²¹⁷Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” — na starsze polskie towarzystwo promu ące aktywność fizycz-

ną, założone we Lwowie w ; miało swo e odǳiały w całe Galic i; późnie po awiły się odǳielne, regionalne
organizac e sokole w pozostałych zaborach, scalone w  w eden związek. [przypis edytorski]

²¹⁸Głowacki, Bartosz (ok. –) — polski chłop, kosynier w czasie insurekc i kościuszkowskie ; w bitwie
pod Racławicami () zdobył ǳiało rosy skie, gasząc lont czapką, za co został mianowany chorążym, otrzy-
mał także nazwisko Głowacki; stał się symbolem chłopskiego bohaterstwa w walce o niepodległość. [przypis
edytorski]
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Polski, a także od Polaków w Ameryce i w ogóle z zagranicy, i dawali e tak chłopi, ak
szlachta i mieszczanie.

Gdy się zbliżała chwila odsłonięcia pomnika ( września  roku), komitet dokładał
wszelkich starań, ażeby uroczystość przyniosła możliwie na większy pożytek i dobrze się
zapisała w pamięci uczestników. Do przemówień w czasie uroczystości zaproszeni byli
— stosownie do życzenia całego komitetu — ks. biskup nasze diecez i Józef Pelczar,
Stanisław hr. Badeni²¹⁹, ako naczelnik rządu kra owego, i poseł Jakub Bo ko²²⁰, ako
eden z na wybitnie szych wówczas włościan.

Wszystko zapowiadało się barǳo dobrze, nagle w ostatnich dniach przed uroczy-
stością zawichrzyło się w powiecie i w całym kra u i komitet niespoǳiewanie znalazł się
w wirze wielkie polityki, a to z powodu, że przeciwnicy posła Bo ki w kra u, chcąc z nim
załatwić porachunki polityczne przy te uroczystości, domagali się usunięcia go od prze-
mawiania przy pomniku, ponieważ był w walce z częścią duchowieństwa. Komitet ed-
nak, nie chcąc mieszać do uroczystości narodowe porachunków party nych i osobistych,
w ogłoszonym programie uroczystości nic nie zmienił. Ale z powodu tego zawichrzenia
uroczystość nie wypadła tak świetnie, ak powinna była.

*

W ǳień przed uroczystością odsłonięcia pomnika,  września, odbyła się w Tarno-
brzegu koronac a cudownego obrazu Na św. Marii Panny ǲikowskie , na którą to uro-
czystość przybyły niezliczone masy narodu z bliższych i dalszych okolic, zarówno z Galic i,
ak i z Królestwa Polskiego, i cała uroczystość odbyła się z wielką okazałością i świetnością
i głęboko utkwiła w pamięci uczestników.

*

Na uwagę zasługu e też sprawa, wszczęta w Tarnobrzegu w roku , mianowicie:
sprawa daru narodowego w postaci zagrody włościańskie dla Ferdynanda Kurasia²²¹, na -
wybitnie szego chłopa-poety, którego utwory buǳą w całym naroǳie szlachetne uczucia
i czyny. Sprawą tą za mował się komitet pod protektoratem hr. Stanisława Tarnowskiego.
W skład komitetu wchoǳili wybitni obywatele w powiecie, duchowieństwo‚ posłowie,
literaci, ǳiennikarze. Przewodnictwo komitetu stanowili: Eugeniusz Swoboda, prze-
wodniczący; ks. Szczęsny Rudnicki i Jan Słomka, zastępcy przewodniczącego; Zygmunt
Kolasiński, sekretarz; Ludwik Kuryłło, skarbnik.

Wypadki polityczne ednak, poprzeǳa ące wo nę światową, odwracały uwagę od te
sprawy i przeszkoǳiły w zbieraniu składek. Z zebranych funduszów komitet zakupił prze-
szło mórg ziemi w ǲikowie i zgromaǳił w części materiał budowlany, z którego sam
poeta przeprowaǳił budowę i w roku  dom nowy zamieszkał.

*

Wspomnieć się goǳi nieco obszernie o pracownikach na różnych polach ǳiałalności,
z którymi danym mi było zetknąć się w życiu i którzy zaznaczyli się czy to na swoim
urzęǳie, czy w pracy społeczne w powiecie tarnobrzeskim.

Spośród duchowieństwa wymienić należy ks. Józefa Sobczyńskiego, który przez kilka
ǳiesiątek lat (od roku  do roku ) rząǳił parafią miechocińską, a zarazem doszedł
do godności ǳiekana i prałata. Trzymał on lud w karności, karcił szczególnie pĳaństwo
i rozpustę. Miał wielkie wpływy w powiecie, wszyscy musieli się z nim liczyć. Posiadał
znaczny ma ątek, który strwonili, niestety, spadkobiercy.

²¹⁹Badeni, Stanisław Marcin (–) — właściciel ziemski, polityk; od  poseł do galicy skiego Se mu
Kra owego, marszałek Se mu Kra owego (–, –). [przypis edytorski]

²²⁰Bojko, Jakub (–) — ǳiałacz, publicysta i pisarz ludowy, eden z pionierów ruchu ludowego w Ga-
lic i, współtwórca Stronnictwa Ludowego w Galic i (), w II RP poseł na Se m Ustawodawczy i na Se m II
kadenc i, senator I i III kadenc i, wó t Gręboszowa. [przypis edytorski]

²²¹Kuraś, Ferdynand (–) — polski poeta ludowy i pamiętnikarz (wspomnienia Przez ciernie żywota,
); uroǳony w Wielowsi, obecnie część Tarnobrzegu. [przypis edytorski]
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W ostatnich latach przed wielką wo ną zaznaczyło się w parafii kilku księży wikarych,
szczególnie ks. Franciszek Wróbel i ks. Stanisław Władyka; założyciele domu Bractwa
Królowe Korony Polskie w Miechocinie.

Wśród księży dominikanów w Tarnobrzegu est szereg takich, o których pamięć za-
chowała się u ludności. Ks. Wincenty Wrześniak przeprowaǳił budowę wieży środkowe
na kościele i podniósł gospodarstwo klasztorne. Ks. Stefan Płaszczyca przeprowaǳił roz-
szerzenie i odnowienie kościoła, budowę wieży ontowe i koronac ę cudownego obrazu
Na św. Panny Marii ǲikowskie . Ks. Stanisław Markiewicz zaznaczył się szczególnie
ako opiekun ǳieci i młoǳieży. Kilku utalentowanym a niezamożnym chłopcom z ǲi-
kowa ułatwił ukończenie gimnaz um. Gdy od eżdżał z Tarnobrzega, wielka rzesza ǳieci
i ludu z płaczem i ękiem odprowaǳała go na kole . Trudno byłoby znaleźć większe-
go przy aciela maluczkich. Księża dominikanie: ǲięǳielewicz, Alwary Komorek, Alo zy
Serafiński, Bruno Janiewski znani byli z pięknych kazań.

Zresztą wszyscy księża, akich znałem, wykonywali swo e obowiązki, lud do dobrego
nakłaniali i przyczyniali się do utrzymania porządku społecznego i dobrych obycza ów
więce niż akakolwiek inna właǳa, spełniali więc na ważnie szą rolę w społeczeństwie.

Spośród inteligenc i urzędnicze wyróżniał się za mo e pamięci długoletni starosta
tarnobrzeski Stanisław Jakubowicz. Za mował się on żywo sprawami wchoǳącymi w za-
kres ego urzędu, znał wielką liczbę luǳi w powiecie, także spomięǳy chłopów, i wie-
ǳiał, ak się prowaǳą. O każdym pilnie się dowiadywał, czy nie est pĳakiem, szkodni-
kiem, czy zasługu e na pomoc w razie potrzeby. Podczas zwykłych przechaǳek coǳien-
nych na wszystko zwracał baczną uwagę i eżeli dostrzegł coś niewłaściwego, np. akąś
psotę chłopaków, nie przepuszczał niczego płazem, ale wołał wó ta i na mie scu ener-
gicznie polecał coś zrobić, naprawić itp. Miał wielkie znaczenie i wpływy w powiecie, ak
żaden starosta przed i po nim. Kogo polubił i powziął do niego zaufanie, tego popierał i za
wzór stawiał, a co komu przyrzekł, święcie wykonywał. Zachęcał chłopów do posyłania
ǳieci do szkół. Prawie na każde ses i przedstawiał wó tom korzyść z nauki, nawoływał,
żeby wó cia każdy w swo e wsi wpływali na o ców, ażeby ak na licznie posyłali ǳieci
do szkoły, a nie trzymali ich w domu i nie ǳielili zagonami, bo potem ǳieci nie ma a
z czego żyć i sta ą się nęǳarzami. To skutkowało, bo niedługo dosyć ǳieci włościańskich
z powiatu kształciło się w szkołach. Chciał, żeby wszyscy w powiecie go znali i okazywali
mu szacunek. Miał przy tym tę wadę, że nie zapominał doznawanych uraz i bezwzględnie
prześladował tych, którzy mu się czymkolwiek narazili. Jeżeli np. ktoś nie zd ął przed
nim czapki i nie ustąpił mu mie sca, pytał się, co to za eden i zawsze mu to pamiętał.

Mnie barǳo lubiał i chwalił na ses ach wó towskich, że gminę i akta gminne trzymam
w porządku. W końcu ednak zraziłem go sobie przez budowę rzeźni gminne w ǲiko-
wie, nie chciał bowiem, żeby ta rzeźnia powstała, a gmina tarnobrzeska miała przez to
konkurenc ę i zmnie szone dochody. Mówił, że pręǳe mu włosy na dłoni wyrosną, niż
ǲików dostanie konces ę na rzeźnię. Sprawa ta ciągnęła się przez parę lat. Wystawili-
śmy w ǲikowie budynek na rzeźnię, ale musieliśmy go parokrotnie przenosić z mie sca
na mie sce i przestawiać, gdyż starostwo wytaczało zawsze akiś powód, iż rzeźnia nie
może stać w danym mie scu i musi być usunięta. Dopiero przy pomocy ks. Sobczyńskie-
go, który u ął się za nami, wygraliśmy sprawę w Namiestnictwie, które poleciło wydać
natychmiast konces ę.

Z późnie szych starostów zasługu e na wyróżnienie hr. Zygmunt Lasocki²²² (od ro-
ku  do ). Interesował się gorliwie sprawami powiatowymi, a szczególnie wło-
ściańskimi, starał się e poznać i naprawić. Pracował niestruǳenie, a eżeli w powiecie
wydarzyła się akaś klęska, np. wylew albo pożar, echał bezzwłocznie na mie sce i brał
czynny uǳiał w akc i ratunkowe . Co rozpoczął, przeprowaǳał z naǳwycza ną pilno-
ścią. Żył przy tym barǳo skromnie. Starał się mięǳy innymi o to, żeby po wsiach domy
były stawiane w porządku, w równe linii i pewnych odstępach, a zarazem były kryte
ogniotrwałym materiałem. Sam też sprowaǳał dachówkę z funduszu zapomogowego,

²²²Lasocki, Zygmunt (–) — prawnik, polityk ruchu ludowego, dyplomata; od  urzędnik w De-
partamencie ds. Galic i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Austro-Węgier, starosta powiatu tarnobrzeskiego
(–), od  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, w  poseł na do parlamentu austriackiego
ako kandydat PSL, w  naczelnik administrac i Galic i z ramienia Polskie Komis i Likwidacy ne w Kra-
kowie, od  członek Rady Naczelne SL. [przypis edytorski]
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wy ednanego u rządu, i pogorzelcom dawał ą bezpłatnie albo sprzedawał na barǳo do-
godnych warunkach. W ten sposób przyczynił się znacznie do rozpowszechnienia w po-
wiecie pokrywania budynków ogniotrwałym materiałem. Z czasem luǳie dowodnie się
przekonali, że ogniotrwałe pokrycie trwalsze est niż strzecha, lepie zabezpiecza mienie
i życie luǳkie przed pożarami, obniża premie ubezpieczeniowe. Pracą swo ą zdobył so-
bie ako starosta wielkie zaufanie u ludu włościańskiego i w roku  został posłem do
parlamentu wiedeńskiego z tute szego okręgu. Na tym stanowisku za mował się barǳo
pieczołowicie sprawami swoich wyborców i należał do na pracowitszych posłów polskich.

Następca hr. Lasockiego na urzęǳie starosty w powiecie tarnobrzeskim, Eugeniusz
Swoboda, brał również czynny uǳiał w pracy obywatelskie w towarzystwach rolniczych,
„Sokołach” itp. Ludowi włościańskiemu był przychylny i przystępny dla każdego, nieraz
na ulicy sprawy wysłuchał i załatwił ą. Gdy miał od eżdżać z Tarnobrzega, pożegnał się
z wó tami na ostatnie ses i, a mnie na pożegnanie zaszczycił nawet odwieǳinami w domu.

Z komisarzy starostwa w Tarnobrzegu należy wspomnieć dra Karola Matyasa²²³, któ-
ry zbierał pieśni i zwycza e ludowe w powiecie tarnobrzeskim i wydał mięǳy innymi prace
pod tytułem Wincenty Motas, chłop-poeta i Wesele stalowskie; następnie dra Juliusza Duni-
kowskiego, który był redaktorem „Powiatowego ǲiennika Urzędowego w Tarnobrzegu”
w latach  i .

Z sęǳiów na uwagę zasługu e szczególnie Józef Chalcarz, niestruǳony pracownik
na różnych polach ǳiałalności społeczne , po ednawczego usposobienia, wielce zasłużo-
ny opiekun Ochronki im. Stanisława Jachowicza w Tarnobrzegu i Zakładu Sierocego
w Mokrzyszowie.

Z lekarzy kilku barǳo dobrą pozostawiło sobie pamięć. Dr Walerian Pawlas oddawał
się z poświęceniem obowiązkom lekarskim, spieszył na każde wezwanie do chorego. Miał
też wielki ściąg do siebie, od biednych nie brał honorarium, ale dodawał im na lekarstwa.
Padł ofiara swego zawodu w czasie panowania tyfusu plamistego. Dr Stanisław Orze-
chowski uważany był za zdolnego lekarza i człowieka. W życiu obywatelskim brał czynny
uǳiał. Wygłosił barǳo piękną mowę w czasie odsłonięcia pomnika Bartosza Głowackie-
go w Tarnobrzegu. Dr Walery Momidłowski był sumiennym lekarzem i dobrym obywa-
telem. Pracował wytrwale w wielu instytuc ach w Tarnobrzegu: był zastępcą marszałka
powiatowego, przewodniczącym Towarzystwa Handlowo-Przemysłowego „Bazar”, zało-
życielem Ochronki im. Stanisława Jachowicza dla ǳieci z Tarnobrzega i ǲikowa. Cały
prawie swó ma ątek w Tarnobrzegu, złożony z dwu domów z ogrodami, zapisał na rzecz
wspomniane ochronki.

Z adwokatów i z inteligenc i tarnobrzeskie na szczególne wyróżnienie zasługu e
wspomniany uż wielokrotnie w Pamiętnikach dr Antoni Surowiecki, który est na wybit-
nie szym ǳiałaczem nad odroǳeniem ludu i powiatu tarnobrzeskiego. Prócz wzmian-
kowanych uż ǳieł dokonał wielu innych. Zakładał po wsiach pierwsze czytelnie ako
delegat krakowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowe ²²⁴, szczególnie zaś owocną ǳiałal-
ność prowaǳił w Raǳie Powiatowe tarnobrzeskie , do które wchoǳił z gmin wie skich.
Chłopów wybranych do Rady złączył wtedy w Koło Powiatowe, na którym były omawia-
ne wszelkie sprawy idące pod obrady pełne Rady lub Wyǳiału Powiatowego. Koło to
w latach – było szkołą wyrobienia obywatelskiego dla włościan powiatu tarno-
brzeskiego, na posieǳeniach swoich poruszyło, omówiło i przeprowaǳiło wiele donio-
słych spraw, dotyczących naprawy gospodarki gminne , polepszenia pastwisk, dróg, prze-
mysłu domowego, handlu, wychodźstwa zarobkowego, zdrowotności, oświaty, polityki,
uświadomienia narodowego itp. Sprawami społecznymi za mował się z zamiłowaniem,
odkładał na bok interesy osobiste i kancelary ne, gdy trzeba było akąś rzecz społecz-
ną omówić i załatwić. Szczególnie interesował się sprawami włościańskimi, z światłymi
włościanami chętnie obcował, bywał na uroczystościach i weselach chłopskich.

Jako obrońca przeprowaǳał prócz zwykłych spraw w sądach i innych właǳach sprawy
różnych instytuc i, gmin i dawał często pomoc bezpłatną. Brał w obronę tylko sprawy
słuszne i czyste.

²²³Mátyás, Karol (–) — polski etnograf i folklorysta, autor wielu prac publikowanych w czasopismach
naukowych i ogólnych; komisarz starosty starostwa w Tarnobrzegu (–). [przypis edytorski]

²²⁴Towarzystwo Oświaty Ludowej — towarzystwo społecznikowskie utworzone w , które inic owało za-
kładanie i prowaǳenie bibliotek na wsiach. [przypis edytorski]
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Byłem raz świadkiem w ego kancelarii, ak chłop eden zaszedł tam ze swo ą sprawą
i chciał ą powierzyć dr. Surowieckiemu. Ten ednak nie chciał e przy ąć i odraǳał sta-
nowczo wszczynanie procesu. Gospodarz był tą odmową dotknięty i gdy wyszedł z kan-
celarii, wyklinał i pomstował z tego powodu. W dwa lata potem spotkał mnie w mieście
i opowiadał, że ze sprawą, które nie chciał przy ąć dr Surowiecki, poszedł do adwokata
Żyda, ten przy ął ą chętnie i poprowaǳił, ale chłop sprawę przegrał i zniszczył się zu-
pełnie. Toteż mówił z żalem: „Dobrze mi wtedy raǳił pan Surowiecki, niech mu Bóg da
zdrowie, ale go nie słuchałem i kara mnie spotkała”.

Jako obrońca zaznaczył się szczególnie w procesie Wo ciecha Wiącka, posła do parla-
mentu wiedeńskiego, przeciw Mo żeszowi Kanarkowi, który był synem Rachmiela Ka-
narka, właściciela kilku dworów, i prowaǳił politykę mięǳy ludem w powiecie. Był to
pewnie na większy z procesów, akie kiedykolwiek toczyły się w Tarnobrzegu, i zaintere-
sowany był nim nie tylko powiat tute szy, ale cały kra ; na rozprawę przybyli sprawozdaw-
cy gazet polskich i nawet wiedeńskich. Rozprawa toczyła się na wiosnę  roku przez
pięć dni. Powodem procesu było to, że Mo żesz Kanarek zarzucił Wiąckowi, iż tenże,
wyzysku ąc swo e stosunki poselskie, wyrabia za pieniąǳe konces e szynkarskie Żydom.
Kanarek głosił tak publicznie i rozgadywał wszęǳie, i wiele gazet pisało o tym. Oskar-
żenie to robiło wrażenie tym barǳie , że Wiącek w pracy swo e społeczne występował
na więce przeciw karczmom żydowskim, uważa ąc e za na większe nieszczęście w kra-
u i ako poseł domagał się w parlamencie zamykania karczem i szynków, przyna mnie
w dni świąteczne.

Kanarka bronił w sąǳie adwokat z Krakowa, dr Heski, Wiącka zastępował dr Suro-
wiecki.

W czasie rozprawy główna uwaga skierowana była na zeznania dwóch świadków Ży- Przysięga
dów: Izraela Kropfa z Rozwadowa i Falika Goligera z Tarnopola, którzy pod przysięgą
twierǳili, że Wiącek konces e szynkarskie za pieniąǳe wyrabiał. Wstrząsa ąca była chwi-
la, gdy pod koniec rozprawy w Tarnobrzegu Goliger, trzęsący się uż z powodu podeszłego
wieku, Wiąckowi do ócz powtarzał, że ten przyrzekał emu, Goligerowi, wyrobienie kon-
ces i szynkarskie za pieniąǳe, Wiącek zaś nazwał to kłamstwem bezczelnym i również
pod przysięgą twierǳił, że z Goligerem nigdy się w życiu nie zetknął i nie rozmawiał.

Ponieważ w ten sposób przysięga stanęła naprzeciw przysięgi, rozprawa w Tarnobrze-
gu została przerwana, a sprawa przekazana Sądowi Obwodowemu w Rzeszowie. Toczy-
ła się tam dale przez półtora roku sprawa przeciw świadkom Kanarkowym o zbrodnię
krzywoprzysiężnego oszustwa. Oskarżonych broniło kilku adwokatów, Wiącka zastępo-
wał w dalszym ciągu dr Surowiecki.

Wreszcie w esieni  roku po dwudniowe rozprawie główne Trybunał w Rzeszo-
wie stwierǳił, że Kropf i Goliger, zwerbowani przez Kanarka, złożyli przeciw Wiąckowi
w sąǳie tarnobrzeskim fałszywe zaprzysiężone świadectwo, przez co dopuścili się zbrodni
oszustwa, i skazał Kropfa na  miesięcy, a Goligera (ze względu na ego wiek podeszły
i nieposzlakowany przedtem) na  miesiące ciężkiego więzienia i ponoszenie kosztów pro-
cesu. Zaś Mo żesz Kanarek, któremu groziły ciężkie kary za oszczerstwo, uwłacza ące czci
Wiącka, i za nakłanianie świadków do fałszywych zeznań i krzywoprzysięstwa, umknął
z powiatu i ukrył się tak, że go sąd nie mógł odszukać. Potem przyszła wielka wo na i tak
sprawa pozostała w spoczynku.

W procesie tym u awniło się też, akimi sposobami Żyǳi starali się do choǳić do
konces i szynkarskich i zarzucać sieci na posłów, którzy nie byli im oddani, ażeby ich
unicestwić. Pokazało się też, że gazety były w znaczne części na usługach Mo żesza Ka-
narka i pisały przychylnie dla niego, kiedy rzucał oszczerstwa, a pominęły milczeniem
zakończenie sprawy i o wyroku wcale nie wspominały.

Kropf i Goliger, zasąǳeni na ciężkie więzienie, wnosili eszcze sprzeciw do Na wyż-
szego Trybunału w Wiedniu, ale i tam wyrok rzeszowski został zatwierǳony.

Dr Surowiecki był przeciwnikiem wszelkiego zła i niemoralności, występował bez-
względnie w sprawach słusznych, nie bacząc na to, czy się komu przez to narazi. Oǳnaczał
się stanowczym usposobieniem i odwagą obywatelską.

W życiu powiatu zaznaczył się też wybitnie inż. Jan Bochniak, który poza wydatną
pracą zawodową brał nader czynny uǳiał w Raǳie Powiatowe , w różnych stowarzysze-
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niach, organizac ach, każdemu służył chętnie doradą i pomocą, a przy tym dawał dobry
przykład swo ą pobożnością.

Z nauczycieli oǳnaczył się szczególnie Jan Michalik, dyrektor szkoły ludowe w Tar-
nobrzegu, do które należy też ǲików. Obuǳił on zainteresowanie szkołą wśród ǳieci
i roǳiców.

Zakończenie roku szkolnego bywało za niego uroczyste; ǳieci popisywały się odpo-
wieǳiami z różnych przedmiotów i deklamac ami; rozdawanie świadectw odbywało się
na ǳieǳińcu szkolnym, przy czym celu ącym uczniom muzyka grała i biły moźǳierze.
Bywały też corocznie ma ówki, na których było wiele uciechy i śpiewania; starsi chłopcy
nieśli chorągwie o barwach polskich. Na ǳieǳińcu szkolnym były zawsze przyrządy do
gimnastyki i zabawy dla ǳieci, więc drabiny, huśtawki, słupy do spinania się, karuzel.
Przy szkole zna dował się ogród, o który Michalik barǳo dbał i z własne kieszeni łożył na
wzorowe urząǳenie tegoż. Brał często chłopców do ogrodu i uczył szczepienia i pielęgno-
wania drzewek, toteż u nie ednego wyrobił zamiłowanie do ogrodnictwa. Starał się też
utrzymać budynek szkolny w na większym porządku, zawczasu zarząǳał wszelkie roboty,
naprawy, porządki, co następnie rada szkolna mie scowa bez sprzeciwu zatwierǳała.

Z nauczycieli ludowych należy się też gorące wspomnienie Zygmuntowi Kolasińskie-
mu, rodem z Tarnobrzega. Był barǳo chętny do pracy narodowe i barǳo pracowity.
On na więce pracował w komitecie w sprawie daru narodowego dla Ferdynanda Kura-
sia i usilnie starał się sprawę tę doprowaǳić do końca. Ogłaszał też w różnych pismach
artykuły i dłuższe prace dotycząca tute sze okolicy. Niestety, umarł w roku  barǳo
młodo, w dwuǳiestym siódmym roku życia, kiedy mógł dale na pożytecznie pracować.

W szkole średnie zaznaczył się Stanisław Sobiński, dyrektor szkoły realne ²²⁵ w Tar-
nobrzegu. Rozwĳał on tę szkołę od pierwsze klasy, t . od roku , postawił w nie
naukę i wychowania na wysokim poziomie, nawiązywał łączność szkoły z domami ro-
ǳicielskimi. Brał żywy uǳiał w pracy obywatelskie , zwłaszcza oświatowe i narodowe ,
występował z przemówieniami w różnych okolicznościach, zapalał słuchaczów piękną
wymową. Z Tarnobrzega został powołany na wizytatora szkół średnich do Warszawy,
następnie wkrótce na kuratora okręgu szkolnego lwowskiego.

Mięǳy mieszczanami wznieśli się wyże tylko przychodni, którzy osiedlili się w Tar-
nobrzegu. Z tych na uwagę zasługu e Narcyz Giżyński, który miał handel towarów ko-
rzennych i hotel dla inteligenc i, nadto a enc ę krakowskiego Towarzystwa Wza emnych
Ubezpieczeń²²⁶, przy tym prowaǳił gospodarstwo rolne na własną potrzebę. Interesy
swo e prowaǳił porządnie i uchoǳił za człowieka ma ętnego. Miał wzięcie w okolicy
i brał uǳiał w pracy obywatelskie . Należy się też wspomnieć o Władysławie Gryglew-
skim, który miał pocztę prywatną i prowaǳił ą dobrze, a że był oszczędnym, doszedł
do zamożności ma ątkowe . Występował czynnie w życiu publicznym, należał do wszyst-
kich mie scowych instytuc i i towarzystw. Mięǳy mieszczanami wybili się eszcze po-
nad innych Piotrowski, masarz, którego wyroby uchoǳiły na na lepsze; Jan Kolasiński,
krawiec, założyciel na większe w powiecie pracowni krawieckie , wieloletni burmistrz
Tarnobrzega; Józef Chruściel, właściciel restaurac i, który doszedł do realności w rynku.

Z obszarników goǳien wspomnienia Grieswald, który był ǳierżawcą Chmielowa od
hr. Tarnowskiego, a nabył z pracy własne ma ątek Józefów. Prowaǳił wzorowo gospo-
darstwo rolne i był uczciwy w interesach z ludem. Znam wypadki, że nie ściągał długów
z takich, którzy znaleźli się w ciężkim położeniu, nie pozywał ich do sądu, ale owszem
pouczał, ak się powinni prowaǳić.

Dla powiatu szczególnie zasłużony est Zbigniew Horodyński ze Zbydniowa, długolet-
ni marszałek, który przyczynił się wybitnie do lepszego zagospodarowania i podniesienia
powiatu, a nadto oǳnaczał się wielką szlachetnością i godnością w postępowaniu.

²²⁵szkoła realna — typ szkół w kra ach niemiecko ęzycznych, kładący nacisk na zdobywanie praktycznych
umie ętności przez szerokie grono ludności; podstawowymi przedmiotami nauczania w szkołach realnych
wprowaǳonych w XIX w. w Galic i były nauki matematyczno-przyrodnicze, ęzyki nowożytne i rysunek,
bez ęzyka łacińskiego i greckiego, których nauczano w gimnaz ach typu klasycznego. [przypis edytorski]

²²⁶Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie — instytuc a ubezpieczeniowo-finansowa założona
w , ǳiała ąca w ramach autonomii galicy skie , ubezpiecza ąca przede wszystkim budynki od pożaru, od
 także uprawy od gradobicia. [przypis edytorski]
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Spomięǳy ofic alistów zamkowych i dworskich w ǲikowie na szczególne wspo-
mnienie zasługu e kas er dóbr ǳikowskich Ludwik Kuryłło. Był przystępny i z każdym
uczciwie pogadał, dlatego lud miał do niego przywiązanie i szacunek i wszyscy w róż-
nych sprawach zwracali się na więce do niego, choć wieǳieli, że ako kas er miał tylko
odbierać pieniąǳe i wypłacać za kwitem.

Z włościan znałem duży zastęp tych, którzy zaznaczyli się w pracy narodowe , obywa-
telskie i polityczne w powiecie albo też znani byli z dobrego gospodarowania i wycho-
wania swoich ǳieci. Prócz wymienionych na różnych mie scach Pamiętnika zasługu ą na
wspomnienie:

Michał Ciba z Trześni pod Sandomierzem, wierny przy aciel ks. Sto ałowskiego²²⁷,
gorący patriota, który zawsze pragnął doczekać wolne Polski. Gdy wybuchła wo na świa-
towa, wyruszył na własnym koniu do Legionów, dosłużył się tam stopnia sierżanta. Zginął
na polu walki, pozostawiwszy ośmiu synów i córkę.

JanMączka z Zaleszan, zamożny i wzorowy gospodarz, ǳielny obywatel, który czynny
był w pracy publiczne i roǳinę miał na wyższych stanowiskach.

Jan Kaczak ze Ślęzaków, młody, światły gospodarz, posiadał własną dużą bibliotekę,
pisywał do różnych gazet i czynny był w pracy społeczne . Umarł w młodym wieku przed
kilku laty.

W ǳiałalności polityczne zaznaczyli się szczególnie : Jan Robak z Sokolnik, Adam
Grzywacz z Gorzyc, Jędrze Kępa z Sobowa, Walerian Wryk z Wielowsi, Jan Frankiewicz
z Miechocina.

Znałem dużo roǳin chłopskich, które znacznie powiększyły i ulepszyły swo e go-
spodarstwa, dbały o oświatę, zabiegały około wykształcenia swoich ǳieci, tak że wielu
synów włościańskich pokończyło wyższe szkoły i są na stanowiskach: księży, profesorów,
lekarzy, sęǳiów, adwokatów itp.

Niepodobna tu wyliczyć wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że przed wiel-
ką wo ną światową powiat tarnobrzeski należał do na lepie rozwĳa ących się powiatów
w b. Galic i. Prawie w każde wsi było kółko rolnicze, a w każde parafii Spółkowa Kasa
Oszczędności i Pożyczek, około  wsi (na  w powiecie) miało straże ogniowe. Roz-
wĳały się czytelnie, zakładane przez Towarzystwo Kółek Rolniczych, Oświaty Ludowe
i Szkoły Ludowe ²²⁸. W kilkunastu wsiach były Gniazda Sokole²²⁹. Widać było wiel-
ki postęp w rolnictwie, zabiegano około rozwinięcia swo skiego przemysłu, znikały po
wsiach gospody i sklepiki żydowskie, a powstawały polskie. Powiat chlubił się dobrymi
drogami szutrowanymi, obsaǳonymi drzewami owocowymi. Rosło zainteresowanie się
sprawami publicznymi, narodowymi, urząǳano liczne obchody i uroczystości, na które
z eżdżali luǳie i z dalszych stron Polski. Powiększał się zastęp inteligenc i z ludu, która
z zapałem i ofiarnie pracowała nad podniesieniem oświaty, dobrobytu, uświadomienia
narodowego i przybliżenia lepsze przyszłości.

Wszystko to upadło lub zamarło wskutek wielkie wo ny i po wo nie te musiało się
na nowo odraǳać.
 

Wybuch wojny światowej. Pochód wojsk austriackich na Lublin. Bitwy, cofanie się Austria-
ków, wkroczenie Rosjan do Tarnobrzega. Powrót Austriaków i zachowanie się ich. Wielkie
zniszczenie po trzech miesiącach wojny. Z mego pobytu w Wiedniu: podróż, wspomnienia

²²⁷Stojałowski, Stanisław (–) — ksiąǳ katolicki i polityk, poseł na se m galicy ski i do parlamentu
austriackiego, wydawca pism „Wieniec” i „Pszczółka”; był zwolennikiem panslawizmu i agraryzmu (t . prze-
konania o wiodące roli rolnictwa w gospodarce państwowe ), opowiadał się za parcelac ą wielkie własności
ziemskie (uwłaszczeniem chłopów), wprowaǳeniem bezpłatnego szkolnictwa, a także za rozǳiałem kościo-
ła od państwa i wybieraniem hierarchów kościelnych przez wiernych; w  został obłożony klątwą przez
kościół rzymskokatolicki, ekskomunikę cofnięto w  r. po złożeniu w Watykanie wy aśnień przez księǳa
Sto ałowskiego. [przypis edytorski]

²²⁸Towarzystwo Szkoły Ludowej — organizac a oświatowa ǳiała ąca w latach – na terenie Galic i,
a następnie w płd. i wsch. części II Rzeczypospolite , ma ąca na celu pomaganie gminom w zakładaniu szkól
ludowych, czytelni i wypożyczalni wie skich; powstała z inic atywy Adama Asnyka, który był e pierwszym
prezesem. [przypis edytorski]

²²⁹Gniazda Sokole — odǳiały Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. [przypis edytorski]
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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 wo nę zanosiło się uż dobrze w roku  na wiosnę, a eszcze barǳie w /
z powodu spraw bałkańskich²³⁰, ale wtedy mocarstwa pogoǳiły się mięǳy sobą, a do
wo ny większe nie przyszło.

Z powodu ciągłych wieści i zapowieǳi wo ennych ludność oswoiła się z nimi i prze-
stała się nimi trwożyć, więc nawet po zamordowaniu następcy tronu austriackiego i ego
żony, w czerwcu  roku przy mowali głosy o wo nie dość obo ętnie i spoǳiewali się,
że i tym razem do wo ny światowe nie przy ǳie.

Tymczasem wybuch wo ny szybko się zbliżał. Austria przesłała Serbii ultimatum, na-
stępnie wypowieǳenie wo ny, po czym wo na zataczała coraz szersze kręgi.

Dnia  sierpnia  roku ogłoszona została u nas ogólna mobilizac a, każdy wo sko-
wy, urlopnik czy rezerwista, do  roku życia miał zgłosić się w przeciągu  goǳin
w swoim regimencie²³¹. Starostwo tarnobrzeskie zaraz w nocy wysyłało ogłoszenie o tym
do wszystkich gmin w powiecie przez umyślnych wysłańców. Ja również ako wó t mu-
siałem zawiadomić wszystkich wo skowych w ǲikowie, ażeby natychmiast wychoǳili
do mie sca swego przeznaczenia, przeważnie do Rzeszowa. Na drugi ǳień około połu-
dnia uż żadnego powołanego w gminie nie było, wyruszyli wszyscy do swych punktów
zbornych.

Oprócz powołanych przez właǳe austriackie gromaǳili się równocześnie małoletni
ochotnicy od  do  lat i wychoǳili do Legionów²³², przeważnie w skrytości przed ro-
ǳicami. Naza utrz słyszało się tylko w różnych mie scach wsi powszechny płacz i lament.
Matki opowiadały, że synowie ich w nocy po cichu ako ochotnicy poszli do Legionów,
ale wkrótce dały się pocieszyć tym, że legioniści pomogą Austrii, pobĳą Moskala i w ten
sposób bęǳie odbudowana Polska, O czyzna nasza.

Jak wyrachowałem, to z ǲikowa wyszło  ochotników do Legionów, w tym dwóch
moich wnuków, z Tarnobrzega , z innych wsi i miasteczek w powiecie wyszło , z tego
z samego Radomyśla nad Sanem było . Wśród ochotników na więce było młoǳieży
rzemieślnicze i szkolne .

Duch i poświęcenie w naroǳie było naǳwycza wielkie, szczere i chętne, na wspo-
mnienie, że Polska bęǳie przywróconą, gotów był każdy dać wielką ofiarę z mienia i życia.

Dnia  sierpnia  roku Austria wypowieǳiała wo nę Ros i, a uż – sierpnia
rozpoczęły się walki mięǳy wo skami austriackimi za Sanem w powiecie tarnobrzeskim.
Do pierwsze potyczki przyszło tam we wsi Chwałowicach, gǳie zna dował się niewiel-
ki odǳiał austriacki, złożony z żołnierzy pospolitego ruszenia, żandarmów i strażników
skarbowych, na których napadli Kozacy. O wyniku te pierwsze potyczki były podawane
ustnie i w gazetach na sprzecznie sze wiadomości, zwłaszcza o stratach wśród Kozaków,
których miało zginąć trzyǳiestu z górą, a kilkunastu dostało się do niewoli. W każ-
dym razie Kozacy cofnęli się wtedy, ale ustępu ąc, podpalili wieś, tak że w Tarnobrzegu
widoczny był pożar, t . wielki słup dymu.

Tegoż dnia przywieziono do Tarnobrzega kole ą pierwszego rannego. Na stac i zgro-
maǳił się spory zastęp publiczności. Rannego przywieziono z wszelkimi ostrożnościami
i wygodami do szpitala. Publiczność okazywała mu wielkie współczucie.

Dnia  sierpnia za ęli Austriacy lewy brzeg Wisły, t . po stronie Królestwa Polskiego.
Brzeg ten opanowały odǳiały pospolitego ruszenia złożone z Polaków. Przeprawiły się one
przez Wisłę na promach w odstępach mnie więce milowych. Przeprawa odbywała się

²³⁰w / z powodu spraw bałkańskich — mowa o dwóch wo nach bałkańskich toczonych paźǳiernika 
do lipca : pierwsza była wielonarodową wo ną wyzwoleńczą, prowaǳoną przez koalic ę państw bałkań-
skich przeciwko tureckiemu Imperium Osmańskiemu, natomiast druga wybuchła na tle poǳiału terytoriów,
uprzednio odebranych Imperium Osmańskiemu; w wyniku wo en bałkańskich Serbia wzmocniła swo ą pozy-
c ę i stała się rzecznikiem południowych Słowian, w szczególności zamieszku ących Austro-Węgry, zaostrza ąc
swo ą antyhabsburską politykę. [przypis edytorski]

²³¹regiment (hist. wo sk.) — pułk piechoty lub kawalerii. [przypis edytorski]
²³²Legiony Polskie — polska formac a wo skowa wchoǳąca w skład armii austro-węgierskie , utworzona 

sierpnia  z inic atywy polskich stronnictw politycznych w Galic i, walcząca w I wo nie światowe po stronie
państw centralnych; do Legionów mogli wstąpić Polacy z Galic i zwolnieni od służby wo skowe oraz ochotnicy
z Królestwa Polskiego. [przypis edytorski]
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bez walki, gdyż Ros anie ze straży graniczne , t . ob eszczycy, zaraz po wybuchu wo ny
opuścili te strony. Tylko pod Tarnobrzegiem, nim odǳiał zaczął się przeprawiać, otwarto
na krótko ogień karabinowy, przypuszczano bowiem, że na drugim brzegu zna du ą się
eszcze Moskale. Pierwsze te strzały wywołały wielkie wrażenie i przestrach zwłaszcza
wśród ludności po tamte stronie Wisły.

Ob eszczycy, opuszcza ąc swo e kasarnie²³³ w tych stronach, zapowiadali, że niedługo
po pobiciu Austrii na swo e mie sca powrócą, żeby zaś ludność tym silnie była o tym
przekonaną, pozostawiali w kasarniach wszystkie swo e zasoby, ak: sprzęty, ubrania, bie-
liznę, siodła — siano i owies zlali naą, żeby nie służyły za paszę dla koni austriackich.
Wódkę wszęǳie w składach monopolowych z kaǳi i flaszek wylali, więc mówiono żar-
tem, że Moskal tak wódkę lubi, że nie chciał się z drugimi poǳielić, wolał wylać.

Kasarnie ob eszczyków za ęły austriackie odǳiały pospolitego ruszenia pod komendą
żandarmerii, liczące mnie więce po  luǳi, ma ące za zadanie strzec brzegów Wisły,
którą na galarach transportowano armaty i wo sko pod Kraśnik i Lublin.

Zachowanie się tych odǳiałów i stosunek ich do ludności był dobry, nawet wzorowy.

*

Wśród wieści o walkach za Sanem koło Radomyśla i o za ęciu przez Austrię lewego
brzegu Wisły od Sandomierza w górę rozpoczął się olbrzymi pochód wo sk austriackich
na Kraśnik i Lublin. Były to wo ska należące do korpusu krakowskiego, złożone prze-
ważnie z Polaków, w mnie sze części z Czechów i Niemców. Wszystkie przeciągały przez
Tarnobrzeg i ǲików.

Dnia  sierpnia prze echał przez Tarnobrzeg pociągami kole owymi pułk czeski z Oło-
muńca. Na przy ęcie prze eżdża ących złożyła ochotnie ludność okoliczna, zwłaszcza z ǲi-
kowa i Tarnobrzega, na wezwanie zwierzchności gminnych, różne wiktuały, ak: wędliny,
owoce, napo e. Rozǳielaniem przekąsek na stac i za mowało się grono pań mie scowych,
nadto zgromaǳiły się tam tłumy ludności okoliczne . Żołnierze Czesi przedstawiali się
dobrze, śpiewali czeskie pieśni, na powitanie zebrane publiczności wołali: „Nazdar!”²³⁴.

Dnia  sierpnia zatrzymał się w ǲikowie batalion pospolitego ruszenia z okolic Kra-
kowa. Przymaszerował spod Szczucina, gǳie przez pewien czas stał za Wisłą. Żołnierze
opowiadali, że wszęǳie w czasie marszu ludność witała ich barǳo serdecznie, raczyła
mlekiem, chlebem, owocami itp. Kobiety żegnały ich wszęǳie z płaczem, ako idących
na wo nę.

Dnia  sierpnia prze echały przez ǲików  baterie kanonierskie, które buǳiły wiel-
kie zainteresowanie. Niektórzy po raz pierwszy w życiu mieli sposobność wiǳieć armaty.
Tegoż dnia zatrzymał się w Tarnobrzegu odǳiał sanitetów²³⁵, nadto odǳiał pionierów.
W tym ostatnim odǳiale było wiele rzeczy godnych wiǳenia, ak: pontony, materiały
do budowy mostów, życie obozowe itp. Konie w trenie²³⁶ pochoǳiły z niedawnego po-
boru po wsiach i dworach, niektóre z ǲikowa — i te poprzedni właściciele z łatwością
rozpoznawali. Konie pobrane od chłopów trzymały się dobrze, niektóre wyglądały nawet
lepie niż przedtem u gospodarzy, za adały ze smakiem owies, którego u chłopów nieraz
łaknęły, natomiast pochoǳące z dworów straciły wiele na wartości. Dwa konie zamkowe
z ǲikowa zmieniły się do niepoznania. Szkoǳił im ciągły pobyt w droǳe, nie smako-
wała pasza, stały smutne, uwiązane u kołka. Po południu tegoż dnia przepłynęły Wisłą
galary z armatami. Wieczorem prze echał przez ǲików długi szereg wozów z amunic ą.

Dnia  sierpnia w południe przybył do ǲikowa pułk piechoty, rekrutowany w oko-
licach Żywca. Zatrzymał się tu na wypoczynek i nocleg. Wszystkie zagrody za ęte były
przez wo sko. Oficerów przy ęto w domach, żołnierze spali w stodołach. U mnie w sto-
dole i szopach spali żołnierze, nadto były karabiny maszynowe i kilka koni. W innych
też wsiach, począwszy od Baranowa, nocowały wtedy różne pułki. Duch w wo sku był

²³³kasarnia (daw.; z niem. Kaserne) — budynek przeznaczony dla żołnierzy; koszary. [przypis edytorski]
²³⁴Nazdar! (czes.) — pozdrowienie, oznacza ące życzenia pomyślności, powoǳenia. [przypis edytorski]
²³⁵sanitet (daw.) — sanitariusz. [przypis edytorski]
²³⁶tren (daw.) — tabor wo skowy. [przypis edytorski]
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dobry, była wiara, że Moskala pokona ą, mnie było takich, którzy powątpiewali w moż-
ność zwyciężenia Ros i i którzy mówili: „My dobrze przyładowani, ale oni na nas pewnie
eszcze lepie ”.

Główny ednak przemarsz wo sk, należących do korpusu krakowskiego, nastąpił 
sierpnia. Przemarsz przez ǲików rozpoczął się tego dnia wczesnym rankiem, a trwał bez
przerwy cały ǳień do późnego wieczora. ǲików nigdy czegoś podobnego nie wiǳiał.
Przeszły pułki: cieszyński, bialski, krakowski, bocheński, sądecki i inne, przechoǳiły
należące do tych pułków orkiestry, konnica, baterie kanonierskie, odǳiały pionierskie,
saniteckie, kuchnie polowe, a na końcu ciągnęły samochody i olbrzymia ilość podwód
chłopskich spod Tarnowa, Bochni, Krakowa, Żywca. Wyglądało to na istną wędrówkę
ludów, wszystko zmierzało ku północy, za San, na Kraśnik i Lublin. Wo ska te drogę do
Tarnowa przebyły kole ami, stąd maszerowały, robiąc po – mile ǳiennie.

Po przemarszu tych wo sk piechotnych i zaprzęgów gościniec pod wieczór wyglądał
akby zdarty wierzchem, a mie scami potworzyły się takie wybo e, że ciężkie wozy nie
mogły prze echać.

Żołnierze, mimo że dźwigali ciężkie tornistry ( do  kg wagi), szli ǳiarsko, ze
śpiewem, rzucali w przechoǳie przygląda ące się publiczności żartobliwe pytania: „Jak
daleko Warszawa, Petersburg?” albo „Czy Moskal eszcze nie uciekł?” itp. Wszęǳie po
droǳe darzyła ich ludność czym mogła: napo em, owocami, kwiatami, życzeniami szczę-
śliwego powrotu.

W następnych dniach, od  sierpnia do  września, przechoǳiły ciągle ku Sando-
mierzowi mnie sze i większe odǳiały wo sk pieszych i konnych, Wisłą zaś przepływały
galary z armatami i wo skiem, ednakże po przemarszu główne siły buǳiły mnie zain-
teresowania.  sierpnia zatrzymała się na noc w ǲikowie i wsiach okolicznych brygada
pospolitego ruszenia z niemieckich kra ów austriackich: Austrii Dolne , Górne , Salzbur-
ga, Tyrolu. Ci pierwsi zaczęli się obchoǳić z ludnością bezwzględnie i szorstko: w sto-
dołach rozwiązywali niemłócone snopki i robili sobie posłanie, brali naczynia kuchenne
z domów i prali w nich swo ą bieliznę itp. Mówili, że idą walczyć za Polskę, więc należą
się im wygody. Po ode ściu ich narzekano powszechnie, że narobili więce szkody niż
wszystkie poprzednie wo ska razem.

Jechały też w dalszym ciągu, zdawało się bez końca, podwody chłopskie do przewo-
żenia prowiantów i amunic i dla wo ska. Podwód tych prze echało przez ǲików tysiące.

Na większy poǳiw buǳiły podwody górali ze Spiszu²³⁷, którzy byli różne narodo-
wości: Polacy, Słowacy, Węgrzy, Niemcy. Mieli oni wozy grube, mocne, konie rosłe,
ogromnie wytrwałe, bo choć były w droǳe od szeregu dni i przebyły kilkaǳiesiąt mil,
nie widać było na nich znużenia, szły rączo i stro nie, akby dopiero co z domu wyszły.
Podwody te szły pod Lublin próżne; tam dopiero miały być użyte do transportów. Prze-
echało też mięǳy innymi kilkaset furmanek chłopskich z Kieleckiego, naładowanych
owsem, prowaǳonych przez honwedów²³⁸ węgierskich. Konie w tych podwodach były
niewielkie, ale krępe i rącze, wozy lekkie, zgrabne, uszykowane na modę krakowską.

Takie siły przeszły drogą na Tarnobrzeg, równocześnie — ak prze ezdni opowiadali
— druga armia austriacka szła drogami po przeciwne stronie Wisły, inne zaś ciągnęły
do Królestwa Polskiego od Przemyśla i Lwowa. Z armiami zaś austriackimi współǳiałały
przeciw Ros i armie pruskie.

Było więc przekonanie, że Austria i Niemcy zwyciężą, że wo na toczyć się bęǳie poza
granicami tych państw i oddalać coraz barǳie ku wschodowi. Ci, którzy pamiętali po-
wstanie z  roku, podnosili, że wtedy słabe stosunkowo siły trzymały się przeciw Ros i
przez półtora roku, więc tak potężne mocarstwa daǳą Ros i radę niechybnie.

Dla armii, która przeszła na Lublin, ściągano nad granicę olbrzymie zapasy żywności
i amunic i i założono ogromne magazyny w Nadbrzeziu i Rozwadowie.

Cała ta wyprawa odbywała się wśród piękne pogody, gdyż od wybuchu wo ny przez
sierpień i połowę września panowała pogoda, ciepło, nawet upalne gorąco.

²³⁷Spisz — region historyczny w Karpatach Zachodnich, na północnym zachoǳie sąsiadu ący z Podhalem;
od . poł. XVIII w. należący do Austrii, zamieszkiwany przez ludność słowacką, polską, niemiecką i węgierską;
obecnie niemal cały Spisz należy do Słowac i, płn-zach. skrawek do Polski. [przypis edytorski]

²³⁸honwed — żołnierz królewsko-węgierskie Obrony Kra owe (–), formac i stanowiące eden z czte-
rech roǳa ów sił zbro nych Monarchii Austro-Węgierskie . [przypis edytorski]
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Olbrzymiemu temu pochodowi przyglądały się po drogach rzesze ludności, odrywa-
ąc się od za ęć coǳiennych. Szczęściem, że wo na wybuchła z początku sierpnia, kiedy
uż zbiory zboża i paszy były na ukończeniu, bo po mobilizac i reszta robót gospodar-
skich, ak: zbiór ęczmienia, prosa, potrawów²³⁹ itp. postępowała uż barǳo niesporo²⁴⁰,
każdemu bowiem na myśli była wo na. Mówiono przy tym powszechnie: „My zbieramy
i pracu emy, a nie wiadomo, kto to bęǳie pożywał”.

W tymże czasie odbywał się pobór nowych rekrutów. Na pierw zgłaszali się do sta-
rostwa rekruci, którzy, przebywa ąc na robotach w Niemczech, nie stawili się do poboru
wo skowego we właściwym czasie. Takich z Tarnobrzega od echało kilkuset do Rzeszowa,
gǳie była komis a poborowa. Z samego ǲikowa było ich trzynastu.

Dnia  sierpnia było częściowe zaćmienie słońca, trwa ące od goǳiny pierwsze do Słońce, Zabobony, Właǳa
wpół do trzecie po południu, które przy piękne pogoǳie barǳo dobrze dało się wiǳieć.
Zaćmienie to było zapowieǳiane ze starostwa okólnikami, żeby ludność nie uważała z a-
wiska tego w czasie wo ny za wróżbę akichś nieszczęść.

Naza utrz po awił się po raz pierwszy w tych stronach balon wo skowy (Zeppelin),
barǳo pilnie przez wszystkich oglądany. Płynął wzdłuż Wisły ku Sandomierzowi.

Z wo ną tą łączono od początku sprawę polską. Było przekonanie, że wo na światowa
doprowaǳi do wskrzeszenia państwa polskiego.  sierpnia odbyło się w Tarnobrzegu
w Raǳie powiatowe liczne zebranie w sprawie Naczelnego Komitetu Narodowego i Le-
gionów Polskich po stronie Austrii. Na zebranie przybyło wielu włościan, nauczycielstwa,
inteligenc i. Przewodniczył marszałek powiatu Zbigniew Horodyński. Przemawiali dwa
delegaci Naczelnego Komitetu Narodowego²⁴¹ z Krakowa: o powstaniu tego Komitetu,
o tworzących się Legionach i potrzebie powiatowe organizac i narodowe . Po krótkie
dyskus i utworzono Komitet Powiatowy, którego przewodniczącym został marszałek po-
wiatu.

Od początku wo ny dużo niezadowolenia wśród ludności buǳiło zachowanie się Ży-
dów, którzy — choć Austrii sprzy ali — wykręcali się od wszelkich świadczeń wo ennych.
Przy ogólne mobilizac i mały procent Żydów poszedł do wo ska i na wo nę, podczas gdy
wśród ludności chrześcĳańskie od razu był widoczny duży ubytek mężczyzn. Prócz tego
ci, którzy wzięci byli do wo ska, zgłaszali się ako chorzy do szpitali lub pełnili służbę
na stac ach, posterunkach, w magazynach, gǳie nie groziło żadne niebezpieczeństwo,
a tylko barǳo niewielu szło do służby polowe . Nadto wieś edynie dawała kwatery dla
wo ska, gdyż w brudnych miasteczkach, zaludnionych przez Żydów, nie mogło się ono
zatrzymywać na noclegi. Wieś też ponosiła cały ciężar dostarczania podwód. Nawet do
naprawy dróg pociągana była wyłącznie ludność chrześcĳańska, odrywana od robót po-
lnych, domowych i od warsztatów, podczas gdy ogół Żydów wystawał bezczynnie na
mieście. Gdy wreszcie pod naporem opinii zaczęto ich pociągać do pracy na drogach,
uciekali i kryli się po domach, piwnicach, strychach, gǳie tylko mogli. Musiano ich
przemocą chwytać, wsaǳać na samochody i w ten sposób dostawiać na mie sce robót.

Wielką też plagą od wybuchu wo ny stało się plotkarstwo o wydarzeniach wo en- Plotka, Wo na
nych, szerzone przez luǳi wszystkich warstw. Jedni o pogodnym usposobieniu mówili
na chętnie o zwycięstwach, których na częście nie było, inni zgryźliwi, biadali o klę-
skach i nic dobrego nie wróżyli, inni wreszcie podszyci strachem szerzyli ciągle popłoch.
W wieściach rozpowszechnianych tkwiła albo tylko drobna część prawdy, albo zgoła były
one nieprawǳiwe i nieprawdopodobne.

Gdy np. zaczęła się wo na z Serbią, powstawały ustawicznie pogłoski o zdobyciu Bel-
gradu, nawet całe Serbii, a w ǳień uroǳin cesarza Franciszka Józefa,  sierpnia 
roku, opowiadali niektórzy z uporem, że cesarz otrzymał na wiązanie²⁴² „klucze od Ser-
bii”, t . kra ten podbity.

To znowu, gdy rozpoczęły się walki za Sanem, opowiadano, że Moskale obwarowu ą
się w Pniowie, wsi ma ące górne położenie nad Sanem, że do kościoła tamte szego wpro-

²³⁹potraw — trawa wyrosła na łące uż po sianokosach a. ostatni, esienny pokos siana. [przypis edytorski]
²⁴⁰niesporo — powoli, opieszale, nie na lepie . [przypis edytorski]
²⁴¹Naczelny Komitet Narodowy — powstały  sierpnia  w Krakowie, w wyniku porozumienia polskich

środowisk konserwatywnych i demokratycznych; w założeniu miał być na wyższą właǳą wo skową, polityczną
i skarbową dla Polaków zamieszku ących Galic ę. [przypis edytorski]

²⁴²wiązanie (daw.) — prezent imieninowy lub uroǳinowy. [przypis edytorski]
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waǳili armaty, a z wieży śleǳą ruchy wo sk austriackich i tak panu ą nad całą okolicą.
Opowiadano dale o bitwie pod Pniowem, że wo sko austriackie podeszło tam w odpo-
wiednie sile, w czasie walki ǳiałowe kościół zwalił się w gruzy, Moskale wyginęli co
do ednego, a zdobyte armaty rosy skie wystawiono na widok publiczny w Rozwadowie
w rynku. Tymczasem wszystko to było zmyślone: nie było żadne bitwy pod Pniowem,
kościół ak stał, tak stoi dotychczas, były tam wówczas tylko potyczki pod Radomyślem.

Albo chłopi w Królestwie Polskim po wkroczeniu tam odǳiałów austriackich opo-
wiadali, że odǳiały te przeszły przez Wisłę po „mostach gumowych”, i o tych mostach
mówili mięǳy sobą i podawali wiadomość dale , a nikt nie poszedł na mie sce, żeby to
naocznie sprawǳić, choć mieszkali przy Wiśle.

Gdy zaś przyszło do wielkich bitew w te wo nie światowe , przeróżnym plotkom nie
było końca. Mówiono to o wielkich zwycięstwach, to o strasznych klęskach, a wieści te
były na częście mylne i w znaczne części pochoǳiły z gazet.

W rzeczywistości było w tych stronach tak, że mnie sze odǳiały rosy skie za Sanem
i Wisłą cofały się na razie pod naporem sił austriackich. Była tu wówczas powszechna
radość, że Austria, a z nią sprawa polska zwycięża, mówiono też, że wo na zakończy się
w paru miesiącach.

*

Od połowy sierpnia dochoǳiły do ǲikowa tylko głuche odgłosy strzałów armatnich,
pochoǳące z bitew, akie toczyły się wówczas pod Kraśnikiem, Kielcami, następnie pod
Niedrzwicą i Lublinem. Luǳie wsłuchiwali się w ten huk armatni, a niektórzy, chcąc go
lepie słyszeć, przykładali ucho do ziemi i w ten sposób potrafili nawet rozróżnić strzały
rosy skie od austriackich.

Tak było od pierwszych dni września. Mówiono i pisano tylko o zwycięstwach au-
striackich pod Kraśnikiem, Lublinem. Ogół nie wieǳiał o tym, że armia austriacka zma-
ga się tam z wielkimi trudnościami, a to głównie z powodu lichych dróg w tamtych
stronach i spotkania się z nieprzy acielem barǳo dobrze przygotowanym do walki. Więc
wprawǳie armia ta zmusiła Ros an do cofania się pod Kraśnikiem, następnie pod Nie-
drzwicą, ale uż pod Lublinem nie mogła przełamać ich oporu i zaczęła się stamtąd szybko
cofać (co było też w związku z klęskami, akie równocześnie poniosły armie austriackie,
walczące dale na wschód).

Odwrót ten ednak był przez dowóǳtwo austriackie starannie ukrywany i do ostatnie
chwili ogół o nim nic nie wieǳiał.

Nagle  września z rana zaalarmowały tute sza ludność bliskie strzały armatnie tuż
spod Sandomierza. Ze wzgórzy²⁴³ ǳikowskich można było rozróżnić, że Ros anie prą
na Sandomierz, broniony przez Austriaków. Od kul armatnich wybuchały w różnych
mie scach pożary. Baterie rosy skie ostrzeliwały w dalszym ciągu most w Sandomierzu,
składy żywności i amunic i w Nadbrzeziu, stac ę w Sobowie. Granie armat rozlegało się
do późnego wieczora.

A choć kule rosy skie nie wyrząǳały większe szkody, wszczął się ednak popłoch
mięǳy robotnikami zatrudnionymi w składach wo skowych w Nadbrzeziu. Pracowa-
ło tam bowiem do  luǳi w odǳiałach robotniczych. Pod wieczór przybywali oni
bezładnie do Tarnobrzega, powiększa ąc tu strach i popłoch, który się zaczął z rana od
pierwszych wystrzałów armatnich.

Już wtedy z obawy przed większymi bitwami zaczęli niektórzy wy eżdżać z Tarnobrze-
ga, a przede wszystkim bogatsi Żyǳi i panie, mięǳy nimi nawet takie, które zaciągnęły
się do pracy w organizac i Czerwonego Krzyża.

W następnych dniach bitwy zbliżały się coraz barǳie w te strony, tak że w nieǳielę
 września główne siły rosy skie przekroczyły San pod Wrzawami, a Tarnobrzeg i ǲików
ostrzeliwany był tegoż dnia przez armaty rosy skie zza Wisły. Kule rosy skie kierowane
były głównie na stac ę kole ową w Tarnobrzegu, żadna ednak nie dosięgła dworca i toru
kole owego, ale padały przeważnie na polach ǳikowskich, zwanych Nawozami. Uszko-

²⁴³wzgórzy — ǳiś popr. forma D.lm.: wzgórz. [przypis edytorski]
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ǳiły tu eden dom, z którego od kuli szrapnelowe ²⁴⁴ spadła wszystka dachówka, akby
liście z drzewa. Armatom rosy skim odpowiadały ǳiała austriackie, ukryte na wzgórzu
tarnobrzeskim — „Wianku” — i na folwarku Wymysłowie. Ogień armatni trwał do
południa. Kule wychoǳiły z hukiem, wyły w powietrzu i padały z trzaskiem na ziemię.

Trwoga ogarnęła ludność mie scową, które po raz pierwszy zaświstały kule nad gło-
wami. Jedni kryli się koło swoich domów, na więce w piwnicach, inni uciekali, chcąc
oddalić się od Wisły i wydostać się poza obręb strzałów. Przede wszystkim rzucili się do
ucieczki Żyǳi tarnobrzescy, unosząc z sobą część mienia, ak pościel, wydalała się też
część ludności chrześcĳańskie . Po południu, gdy bitwa ucichła, wielu wracało na po-
wrót do swych domów, wszyscy ednak żyli w obawie, że w na bliższym czasie mogą się
wznowić groźnie sze wypadki.

Naza utrz,  września, główne siły rosy skie i austriackie biły się uż z te strony
Sanu, pod Rozwadowem i Zaleszanami, trzy mile od Tarnobrzega, więc dochoǳiły tu
ogłusza ące odgłosy ognia armatniego.

Wtedy dopiero stało się widocznym, że cała armia austriacka spod Lublina cofa się.
Wielu, którzy wiǳieli tę świetną armię, wkracza ącą do Królestwa Polskiego, do ostatnie
chwili nie chciało uwierzyć, żeby ona nie sprostała nieprzy acielowi i ustępowała mu.
A ednak armia ta cofała się, ale uż nie szosą, którą szła poprzednio, na Tarnobrzeg
wzdłuż Wisły, gdyż droga ta mogła być uż zza Wisły przez nieprzy aciela ostrzeliwaną,
ale cofała się po lichych drogach polnych i lasowych, przez wsie: Żupawę, Ślęzaki itd.

Ze świetnych pułków, które poszły za Lublin, wracały tylko strzępy: wielu poległo,
było rannych lub dostało się do niewoli; z trenu wiele przepadło, bo wskutek ciężkich
dróg psuły się wozy, padały konie, dużo zabierał nieprzy aciel. Na żołnierzach znać było
zmęczenie i poniewierkę.

Przede wszystkim cierpieli z powodu głodu. Przechoǳąc przez wsie, prosili o chleb,
chcieli płacić i pieniąǳe trzymali w rękach, ale ludność wsiowa mogła zaledwie pierwsze
odǳiały obǳielić akimiś prowiantami, dla następnych nic nie było gotowego. Zgłodniali
żołnierze wyrywali kapustę w polu i edli z nie głąbie; edli marchew pastewną, a nawet
surowe ziemniaki. Wpadali do domów i często przemocą zabierali, co się dało, do eǳenia.
Były wypadki, że wyǳierali chleb piekący się z pieca lub ziemniaki gotu ące się z garnka.

Jak opowiadali, od kilku dni nie mogli się należycie pożywić, gdyż postępował za nimi
pośpiesznie nieprzy aciel, a przy tym magazyny i treny z żywnością wpadły w ego ręce
lub zostały zniszczone.

Nadto rozluźniła się znacznie karność i porządek w szeregach: wielu wyczerpanych
trudami wlokło się bezładnie z tyłu, inni, aby sobie ulżyć, wyrzucali po droǳe nabo e,
pozostawiali na mie scach spoczynkowych tornistry, a nawet karabiny.

Mimo wszystko pewna część nie straciła eszcze naǳiei zwycięstwa. Ci mówili, że
cofa ą się tylko dlatego, żeby wciągnąć za sobą w głąb Galic i Moskali, tu ich otoczyć
i pobić.

Stało się tu uż pewnym, że w ślad za cofa ącą armią austriacką wkroczą Moskale.
Wskutek tego wy eżdżała z Tarnobrzega wielka część Żydów, którymi były zapełnione
całe pociągi i reszta inteligenc i urzędnicze . Wy echali też ze szpitala wszyscy lże ranni
i mnie chorzy żołnierze. Wieczór  września odeszły ze stac i tarnobrzeskie ostatnie
pociągi. Kto uż na pociąg nie zdążył, a chciał usunąć się stąd, podążał eszcze pieszo
drogą na Ma dan, Kolbuszowę ku Rzeszowowi itd. Wielu porzucało swo e domy i szło na
tułaczkę bez rzeczywiste potrzeby, a tylko ze strachu przed Moskalami i przed kulami.
Nie było uspoko enia urzędowego i wezwania do ludności, ażeby nie opuszczała swoich
sieǳib, a natomiast rozchoǳiły się potworne pogłoski, że „Moskale będą wieszać”, że
„mężczyzn pozostałych wciela ą do swych szeregów” itp.

Miasto zupełnie opustoszało, pozostała w nim tylko garstka inteligenc i i mieszczań-
stwa chrześcĳańskiego, przy tym na biednie si Żyǳi, zapanowała cisza ak przed burzą.

Chłopi nie ruszali się przeważnie ze swoich gospodarstw. Mówili wtedy: „Co będę
uciekał od swego” albo „Co będę uciekał przed śmiercią, skoro wcześnie czy późnie
umrzeć trzeba”. Pozostali też wszęǳie księża, a z ust ednego z nich słyszałem wtedy:

²⁴⁴szrapnel — pocisk artylery ski wypełniony metalowymi kulkami a. strzałkami, rozprysku ącymi się przy
wybuchu; także: odłamek takiego pocisku. [przypis edytorski]

   Pamiętniki włościanina 



„Gǳie owce, tam i pasterz, cóż by to był za pasterz, który by w niebezpieczeństwie porzucał
swo e owce?”. W znaczne części pozostali po wsiach nauczyciele ludowi. W ǲikowie
pozostał na mie scu hr. Zǳisław Tarnowski z żoną.

Ci, którzy nie uciekali, przygotowywali sobie schroniska na czas bitew, kopiąc przy
domostwach duże doły ma ące na mnie metr nasypu ziemnego. Niektórzy wy eżdżali
z dobytkiem, aki mogli zabrać do lasów okolicznych, sąǳąc, że tam bezpiecznie bęǳie
przetrwać walki. Jedni z tych zaraz wracali do domów, zaznawszy pierwszych niewygód
uchodźstwa, inni nieco późnie , naraziwszy się często na wielkie niebezpieczeństwa, gdyż
— ak się pokazało — lasy nie dawały schronienia przed bitwami.

Wieczór  września hr. Zǳisław Tarnowski prosił mnie o przybycie do zamku. Gdy
tam przyszedłem, ozna mił mi, że naza utrz rano bęǳiemy mieli w ǲikowie Moskali,
prosił przy tym o ogłoszenie w gminie, ażeby ludność zachowała się spoko nie i nie da-
wała powodu nieprzy acielowi do ostrze szych zarząǳeń. Oświadczył też, że pozosta e na
mie scu, mówiąc: „ǲieliłem z wami dobrą, będę ǳielił i złą dolę”.

We wsi wraz z nocą nastał spokó , nawet cisza, mało kto ednak spał, każdy z niepo-
ko em oczekiwał następnego dnia.

Naza utrz o goǳinie ósme rano, idąc do kancelarii gminne , u rzałem patrol rosy ską,
składa ącą się z dwu dragonów²⁴⁵. Natknęli się właśnie na dwóch żołnierzy austriackich,
którzy nie zdążyli się eszcze stąd wycofać, więc wywiązała się mięǳy nimi krótka strzela-
nina, po czym pierwsi i druǳy zawrócili w swo e strony. Nie zeszło goǳiny, gdy przybyły
patrole rosy skie w większe sile. Za eżdża ą do zamku, biorą z sobą hr. Zǳisława Tar-
nowskiego i każą się dale prowaǳić. W eżdża ą do miasta i tu zderza ą się z pod azdem
austriackim. Kulki zaczęły świstać, a w czasie te walki hrabia schronił się szczęśliwie
w boczne ulice. Również w innych mie scach patrole się ścierały i strzały oǳywały się
coraz częstsze. W taki czas niebezpiecznie było wychoǳić na ulicę, każdy też chował się
w domu.

Koło południa stanął uż na moim polu, którego mam koło domu prawie dwie morgi,
tren rosy ski. Wóz stanął koło wozu, tak że konie wierzchowe, należące do trenu, nie
mogły się uż pomieścić. Dowódca trenu skierował się do mego domu. Wszedł do stanc i
z uprze mym polskim pozdrowieniem i prosił, ażebym pozwolił na wprowaǳenie koni
wierzchowych na podwórze. Zgoǳiłem się na to i wyszedłem z nim na podwórze, on zaś,
wiǳąc, że mam w stodole zboże i siano, a w ogroǳie ładne owoce, zabronił żołnierzom
na surowie wchoǳić tak do stodoły, ak i ogrodu. Wiǳiałem z tego, że Moskale nie są
tak źli, ak o nich mówiono, skoro proszą nawet o pozwolenie na wprowaǳenie koni na
podwórze i wiązanie ich do płotu. Toteż od te chwili pozbyłem się obawy przed nimi.

Tymczasem pod bokiem Tarnobrzega przygotowywały się krwawe bitwy. Austriacy
zatrzymali się w Machowie, w odległości  km od Tarnobrzega i okopy ich biegły stam-
tąd przez Chmielów, Cygany i dale ku wschodowi, naprzeciw zaś nich okopali się, od
Miechocina począwszy, Ros anie. Na tych stanowiskach toczyła się zacięta bitwa przez
trzy dni: ,  i  września. Dniem i nocą rozlegał się huk armat i trzask karabinów. Na
wieży klasztorne usadowił się oficer rosy ski i przez telefon podawał komendę, ak ma ą
bić armaty. Austriacy odkryli to i w trzecim dniu ostrzeliwali kościół. Odłamki szrapneli
padały wtedy na nasze domy, byliśmy w na większym niebezpieczeństwie, sieǳieliśmy
w piwnicach.

Strasznie szy niż sama bitwa był rabunek, który odbywał się w Tarnobrzegu w czasie Wo na, Kraǳież
te trzydniowe bitwy. Moskale odbĳali sklepy, opuszczone przez Żydów, wyrzucali towary
na ulicę, sami brali, co się im podobało, ładowali na swo e wozy, resztę kazali brać ludności
cywilne , czasem zmuszali do brania albo sprzedawali za bezcen. Znaleźli się przy tym
luǳie chciwi, niepomni na przykazania Boże, którzy nadciągali do miasta z bliższych
i dalszych wsi, nawet zza Wisły, i brali uǳiał w grabieży. Po paru dniach sklepy były tak
ogołocone, że za pieniąǳe nic nie kupił.

Jednocześnie rabusie w szynelach rosy skich wǳierali się do domów prywatnych,
opuszczonych przez właścicieli, i wykradali, co mogli. W ten sposób pastwą rabunku
padło wiele domów żydowskich i urzędniczych. Do domu dra Surowieckiego za echały

²⁴⁵dragon — żołnierz, który walczy pieszo, a przemieszcza się konno. [przypis edytorski]
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podwody, na których wywieziono całe urząǳenie mieszkania. Kasy ogniotrwałe zostały
wszęǳie porozbĳane.

Należy ednak zaznaczyć, że ogół ludu wie skiego wykazał wtedy wysoką moralność,
nie brał uǳiału w rabunkach i nie chciał kupować rzeczy zrabowanych, choć były za
bezcen i cierpiało się na brak towarów.

Wśród bitew i rabunku wybuchały pożary. W Tarnobrzegu spalił się ratusz, kil-
ka budynków przy ulicy Kole owe , koszary straży skarbowe . Wieża klasztorna została
uszkoǳona kulami armatnimi, wszystkie okna w kościele uległy zniszczeniu. W nocy
ukazywały się na niebie olbrzymie łuny, pochoǳące z pożarów w różnych mie scowo-
ściach.

Naza utrz po wkroczeniu Moskali otrzymałem wezwanie, abym się stawił ako wó t
do oficera rosy skiego, który zamieszkał w zamku hr. Tarnowskiego. Gdy tam poszedłem,
otrzymałem polecenie pod osobistą surową odpowieǳialnością, ażebym w całe gminie
ogłosił, że wszyscy mieszkańcy ma ą złożyć u mnie do goǳiny drugie wszelką broń, aka
się u nich tylko zna du e. Każdemu, kto by broń u siebie zatrzymał, groziła kara śmierci
przez powieszenie. Po obwieszczeniu tego rozkazu w gminie złożono u mnie dwie liche
strzelby, dwa pistolety, z tych eden zepsuty, i edną szablę. Tyle oddałem oficerowi, gdy
przyszedł do mnie na oznaczoną goǳinę z kilku żołnierzami. Oświadczył, że to mało
i groził, że bęǳie źle, eżeli u kogo broń zna ǳie. Skończyło się ednak na tym i żadnego
poszukiwania za bronią nie było.

W Mokrzyszowie ednak, gǳie Żyǳi nie oddali wtedy broni złożone u nich przez Wo na, Żyd
żandarmów austriackich i broń ta następnie została przez Moskali odkrytą, pięciu Żydów
z edne roǳiny zostało powieszonych.

Po trzydniowe bitwie Austriacy zmuszeni byli do dalszego cofania się ku południowi
na Mielec i Dębicę. Armia rosy ska poszła dale za nimi. W ten sposób byliśmy uwolnieni
od nawały wo sk i trochę odetchnęliśmy, ale pozostaliśmy pod panowaniem Moskali.

Wkroczenie Moskali łączyło się z wieloma gwałtami i nadużyciami. W pierwszych
dniach wynikały one głównie z tego powodu, że Moskale dobrali się do gorzelni hr. Tar-
nowskiego w ǲikowie. Dopóki trwały bitwy, gorzelnia ta była strzeżona przez warty
rosy skie, gdy zaś główne siły rosy skie poszły dale i warty zostały ściągnięte, rzuciło się
na gorzelnię i połączoną z nią rafinerię wo sko z rezerwy, rabowali wódkę i pili bez miary.
Następnie pĳani dopuszczali się różnych gwałtów, zaczepia ąc szczególnie kobiety. Ponie- Alkohol
waż było niebezpieczeństwo, że gwałty pĳanego żołdactwa mogą przybierać coraz większe
rozmiary, wyszło rozporząǳenie mie scowe właǳy wo skowe , żeby niszczyć w gorzelni
wszystkie wódki i spirytus.

Wódki we flaszkach były uż przeważnie rozgrabione, wylewano więc do kanałów
różne wódki z beczek, wszystkiego razem kilka wagonów. Następnie wylewano spirytus
z wielkich zbiorników żelaznych, razem kilkanaście wagonów. Spirytus wypompowano
do rowów przydrożnych, którymi płynął strumieniami. Gdy to spostrzegli żołnierze z od-
ǳiałów przechoǳących drogą, czerpali go w manierki, a nawet dłońmi i pili na mie scu,
a ludność okoliczna nosiła w różnych naczyniach do domów. Żeby obrzyǳić czerpanie
spirytusu z rowów, zgarnywano tam wszelkie nieczystości z gościńca, głoszono, że est
zatruty, wszystko to ednak nie pomagało. W końcu musiano zapalić go i w ten sposób
zniszczyć.

Dwór w ogóle poniósł wtedy wielkie straty. Wo sko grabiło nagromaǳoną w ster-
tach i stodołach paszę i zboże, uprowaǳano konie, chwytano bydło pasące się w polu
i zarzynano, tępiono zwierzynę. Wreszcie sam hrabia został aresztowany pod zarzutem
sprzy ania Austriakom i wywieziony z zamku dnia  paźǳiernika  roku.

Barǳo wrogo i bezwzględnie obchoǳili się Moskale z Żydami, chociaż ci starali się
zachować wobec wkracza ących wo sk rosy skich uprze mość i u mować e sobie różnymi
grzecznościami. Gdy w czasie bitwy eden Żydek przerwał przez nieświadomość telefon
w mieście, Moskale zgromaǳili w rynku wszystkich Żydów i publicznie wymierzali im
chłostę naha kami, następnie kilkunastu z nich uwięzili ako zakładników z zagrożeniem,
że będą straceni, eżeli telefon w mieście ulegnie eszcze uszkoǳeniu. W Mokrzyszowie,
ak wspomniałem, stracili pięciu Żydów za przechowanie broni, a na droǳe pod Nagna-
owem powiesili dwóch z Tarnobrzega, posąǳonych o szpiegostwo.
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Mnie osobiście nie wyrząǳili żadne krzywdy. Przez trzy tygodnie było ich u mnie
zawsze pełno na podwórzu i na polu przy domu. Przez cały ten czas ze stodoły i ogrodu
nic mi nie ruszyli, o wszystko, co im było potrzeba, prosili i za wszystko płacili albo też
płacić chcieli. Ci, którzy mogli rozmówić się po polsku, przychoǳili do mnie do domu
na pogadankę i ciągle wzdychali, żeby się wo na ak na pręǳe skończyła i „mir”²⁴⁶ nastał.
Tego na więce pragnęli.

Młode kobiety, panny, zrazu kryły się przed nimi gǳie mogły, późnie ednak wy-
choǳiły do kościoła, w pole i nie było wypadku, żeby były zaczepiane.

Od nadużyć ze strony wo ska chroniło na więce to, że z nakazu właǳ wo skowych
zapasy wódki i spirytusu były wszęǳie wylewane i niszczone i trunki alkoholowe były
na surowie zakazane. Nie wolno było sołdatowi²⁴⁷ sprzedać wódki, a pĳanemu żołnierzowi
groziły również ciężkie kary.

*

W każdym razie dla ogółu ludności tute sze panowanie rosy skie było obce i ogół
pragnął powrotu „swoich”, t . Austriaków. Już po dwóch tygodniach choǳiła cicha po-
głoska mięǳy ludem, że Austriacy znowu idą naprzód, a Moskale się cofa ą, że lada ǳień
można się spoǳiewać powrotu wo sk austriackich. Nie dowierzano ednak temu i powąt-
piewano w to, gdyż każdy wiǳiał, że Moskale rozporząǳali wielkimi siłami, byli dobrze
uzbro eni i odżywieni. Zawładnęli ogromnymi zapasami żywności, pozostawionymi przez
wo ska austriackie i Żydów. Konserwami z magazynów austriackich i a ami ze składów
żydowskich rzucali żartobliwie na luǳi cywilnych, gdy wo skom austriackim zaczął uż
głód doskwierać.

Jednakże od  września mnożyły się wciąż oznaki cofania się Moskali, widać było
ruch ich przeważnie w kierunku wstecznym. Ale ruch ten odbywał się w zupełnym po-
rządku. Tego uż dnia wracały wielkie masy wo ska z orkiestrami i w wesołym usposobie-
niu. Żołnierze wykrzykiwali, że Austria uż pobita, że „mir” bęǳie. Nagle  paźǳiernika
koło południa na gościńcu ku Sandomierzowi zagęściło się mocno od różnych odǳiałów
rosy skich i trenów i z każdą chwilą było na droǳe coraz ciaśnie , widocznym było, że
Moskale cofa ą się pospiesznie, że ucieka ą, ak który może. Jednocześnie słychać było,
że mięǳy Machowem i Miechocinem toczy się bitwa, a wkrótce kule ǳiałowe zza Wi-
sły zaczęły świstać ponad ǲikowem i padały na pastwisku ǳikowskim, gǳie szerzyły
popłoch wśród cofa ących się Moskali. Do wieczora nie było uż we wsi Moskali, prócz
kilkunastu, którzy rozmyślnie pozostali i ukryli się przy pomocy ludności, następnie zaś
dobrowolnie oddali się w niewolę austriacką.

Zdawało się, że każdy odżył na nowo i odetchnął świeżym, wolnym powietrzem. Każdy
układał się na spoczynek z myślą, że naza utrz zobaczy „swoich”.

Istotnie  paźǳiernika wczesnym rankiem weszły do ǲikowa wo ska austriackie. Po-
wracały wśród uciążliwe pluty²⁴⁸ esienne , gdyż od drugie połowy września do pierw-
szych dni paźǳiernika, przez trzy do czterech tygodni, gdy armia austriacka cofała się
spod Lublina i znowu szła naprzód, panowały deszcze i zimna, na drogach było błoto
i wybo e. Ludność witała Austriaków radośnie, raczyła, czym mogła, nazywała wybawi-
cielami.

Ale nie było z nich takie pociechy, ak tego wyczekiwano, i radość powszechną wnet
smutek zwarzył, gdyż wo ska te odnosiły się do ludności barǳo nieprzychylnie. Były
to pułki przeważnie węgierskie, mianowicie przeszedł przez ǲików korpus preszburski
i tylko edna dywiz a korpusu lwowskiego, przez inne zaś wsie, położone na wschód od
ǲikowa, przeszedł korpus przemyski. Główne siły pociągnęły nad San i Wisłę, gǳie
po drugie stronie okopali się Moskale i gǳie mięǳy obu wo skami toczyły się kil-
kutygodniowe walki. Odgłosy tych walk dochoǳiły ciągle do ǲikowa, gdyż na bliższe
okopy oddalone były stąd niecałe trzy mile, na gościńcu panował ustawiczny ruch wo sk
i wszystkie wsie okoliczne za ęte były przez rezerwy.

²⁴⁶mir (daw. pol.; ros.) — pokó . [przypis edytorski]
²⁴⁷sołdat (ros.) — żołnierz, zwłaszcza niższy stopniem. [przypis edytorski]
²⁴⁸pluta (reg.) — plucha, szaruga, dżdżysta pogoda. [przypis edytorski]
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Pewna część, około  tysięcy, zakwaterowała się w ǲikowie po gospodarzach, na -
chętnie u tych, którzy mieli stodoły z sianem i zbożem. Węgrzy bowiem na chętnie
w stodołach umieszczali konie, aby nie potrzebowali nosić im paszy. Wiązali e wprost
u sterty siana lub zboża, konie adły, ile chciały, a pod nogi słali im snopki zboża. Gdy
gospodarz prosił, aby mu zboża nie niszczyć, to żołnierz na złość brał snopki niemłócone,
targał e i słał koniom pod nogi. Nie wolno było odezwać się przeciwko temu, bo moż-
na się było łatwo narazić na większe eszcze przykrości i nieszczęście. Tak obchoǳiły się
wo ska węgierskie we wszystkich gospodarstwach, wszyscy też gospodarze ednozgodnie
uskarżali się na nie.

Na lepie tego doświadczyłem sam osobiście. Zaraz po wkroczeniu Austriaków z awił
się u mnie podoficer ako kwatermistrz i pyta ostro: „Siano est?”. „Jest — odpowiadam
— ale tyle, że ledwie dla dwóch krów wystarczy”. „Odmykać stodołę natychmiast, bo
inacze odbĳę sam” — mówi eszcze ostrze . Pobiegłem zaraz po klucz, ale gdy powró-
ciłem, uż wszystkie kłódki były poukręcane i gǳieś w ogród odrzucone, tak że żadne
nie można było znaleźć. Do ukręcania kłódek miał ten kwatermistrz odpowiedni kawałek
żelaza. Zapisał wszystko dla wo ska i postawił żołnierza na warcie, żeby ze stodoły nikt uż
nic nie brał. Za parę goǳin z echała konnica, wprowaǳili do stodoły ǳiesięć koni, t .
przy ednym zapolu²⁴⁹ uwiązali pięć i przy drugim tyleż. Za parę dni nie było w stodole
ani źdźbła paszy, bo część konie z adły, część zdeptały nogami, a resztę wyniesiono do
trenów, sto ących przy stodole. Nic nie pomogły prośby mo e i płacz kobiet, że przez całą
zimę nie bęǳie czym krów żywić.

U mnie prócz tego zamieszkał oficer-audytor²⁵⁰ i była pomieszczona kasa wo skowa.
Przy ąłem ich z na większą gościnnością i spoǳiewałem się, że skoro starszyzna wo skowa
zamieszka u mnie, to uchroni mnie od szkód i krzywdy. Nie znalazłem ednak u nich
żadne opieki.

Nieszczęście chciało, że tego samego dnia wieczór zapaliła się sta nia na granicy ǲi-
kowa i Tarnobrzega i w sta ni te spaliły się również dwa konie wo skowe. Ogień za-
puścili żołnierze przez nieostrożność, wprowaǳiwszy bowiem konie, zamknęli e i ode-
szli, potem zaraz wybuchł pożar ze środka zamknięte sta ni, prawdopodobnie skutkiem
porzucenia w nie niedopalonego papierosa. Żołnierze ednak, chcąc się uchylić od od-
powieǳialności, głosili, że ogień powstał przez podpalenie, wskutek zdrady mie scowe
ludności. Każdego też, kto pokazał się na ulicy, biegł do gaszenia ognia, aresztowali i od-
prowaǳali do komendy wo skowe . Ja też ako wó t szedłem do ognia, ale mnie luǳie
zawrócili, mówiąc, że żołnierze każdego cywila aresztu ą. Powróciłem więc do domu i po-
szedłem spać. Koło dwunaste w nocy zbuǳił mnie przez okno stróż nocny, woła ąc, że
oficer przysyła, abym natychmiast z dwoma radnymi przybył na mie sce, gǳie się sta -
nia spaliła. Myślałem, że wo skowości choǳi o sporząǳenie protokołu z powodu pożaru
i spalenia się koni wo skowych, licząc więc na to, że do domu wnet wrócę, zarzuciłem na
siebie tylko wierzchnie ubranie, wziąłem pieczątkę gminną i z dwoma radnymi przybyłem
na oznaczone mie sce. Zastałem tam uż burmistrza tarnobrzeskiego również z dwoma
radnymi z miasta.

Oficer zaprowaǳił nas wszystkich do kancelarii zamkowe , gǳie stała komenda wo -
skowa, i tu odczytał nam obwieszczenie komendy korpuśne o odpowieǳialności i karach
za rozmaite zbrodnie, przez które szkodę ponosi siła zbro na. Według tego obwieszcze-
nia odpowieǳialność za zbrodnie na szkodę wo ska ponosiła gmina, w które zbrodnię
popełniono, i płaciła na pierw kontrybuc ę pieniężną, w razie zaś powtórzenia się zbrod-
ni naczelnik gminy, sekretarz i wzięci zakładnicy mieli być rozstrzelani, a sama gmina
spaloną. Ponieważ tu — ak oficer mówił — wydarzyła się właśnie zbrodnia zdrady,
wskutek czego spaliły się dwa konie wo skowe, przeto bierze z ǲikowa i Tarnobrzega po
dwóch zakładników, ma ących na większe zaufanie, którzy zostaną rozstrzelani, eżeliby
się wypadek zdrady powtórzył. Jako zakładników z ǲikowa zapisał mnie i Jana Ordy-
ka, z Tarnobrzega też dwóch chrześcĳańskich obywateli, chociaż miasto zamieszkane est
przeważnie przez Żydów. Resztę z wezwanych uwolniono, ażeby rzeczone obwieszczenie
natychmiast w swoich gminach ogłosili. Jak się późnie dowieǳiałem, obwieszczenia te

²⁴⁹zapole (gw.) — sąsiek, odǳielona przegrodą od klepiska część stodoły, w które składa się zboże a. siano.
[przypis edytorski]

²⁵⁰oficer-audytor — członek sądu wo skowego. [przypis edytorski]
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drukowane były rozlepiane i w innych gminach w powiecie. Gdy Ordyk, który wieǳiał
dokładnie, w aki sposób sta nia się spaliła, zauważył, że ogień zapuścili żołnierze z papie-
rosów, oficer zgromił go, żeby się nie ważył rzucać podobnych oszczerstw i pode rzeń.

Zostałem więc razem z innymi aresztowany i oddany pod wartę żołnierską. Nie było
względu na to, że liczyłem uż siedemǳiesiąt dwa lata, że od czterǳiestu lat byłem wó -
tem, że byłem za to oǳnaczony krzyżem zasługi. Tylem się dosłużył przez długoletnią
pracę obywatelską, że miałem być nęǳnie rozstrzelany, gdyby akiś wyrzutek dopuścił się
zbrodni podpalenia.

Przez całą noc sieǳiałem razem z kolegami na korytarzu na edne ławeczce. Cały ko-
rytarz wypełniony był przeważnie żołnierzami, którzy spali na posaǳce, było też trochę
cywilów, obwinionych o różne zbrodnie. Nie brakowało smrodu po Moskalach, którzy
dopiero poprzedniego dnia usunęli się z tego mie sca. Niektórzy z roǳiny mo e , do-
wieǳiawszy się, że estem aresztowany i grozi mi rozstrzelanie, przybiegli do kancelarii
zamkowe , ale warta puścić ich do mnie nie chciała. Płaczu i krzyku było nie do opisania,
co na mnie i na moich kolegach robiło eszcze większe wrażenie.

I tak w tych smrodach i ciżbie luǳkie przesieǳieliśmy dwa dni i dwie noce. W tym
czasie dwóch chłopów poszło stąd na rozstrzelanie. Byli to Adam Gładysz i Antoni Rzeź-
nik z Padwi Narodowe obwinieni o to, że mieli się wyrażać z pochwałami o rządach
rosy skich i zabierać rzeczy z domów opuszczonych przez Żydów. Egzekuc a odbyła się
w ogroǳie księży dominikanów.

Pierwszy posiłek podano nam około południa na nasze upominanie się o to. Podano
nam kawę z chlebem. Na następną noc urząǳiliśmy sobie posłanie w kącie korytarza, ze
słomy, którą nam z domu przynieśli.

Trzeciego dnia hr. Tarnowska, dowieǳiawszy się, że estem aresztowany, uprosiła
w komenǳie mieszczące się w zamku, żeby mnie przeprowaǳono do zamku, gǳie mi
przeznaczyła osobny pokoik. Przyszedł po mnie oficer, ale a, wiǳąc, że mam iść tylko
sam, a moi koleǳy ma ą pozostać w tym samym mie scu, poǳiękowałem hrabinie za
pamięć o mnie i oświadczyłem, że bez kolegów nie pó dę, bo wszyscy za edną „winę”
sieǳimy i przy emnie mi sieǳieć w towarzystwie. Niedługo oficer przyszedł powtórnie
i raǳił mi przenieść się do zamku, bo w ten sposób sprawa może być rychle załatwiona.
Gdy to posłyszeli moi koleǳy, skłonili mnie, abym poszedł za radą oficera.

W zamku snuło się wielu wo skowych, głównie oficerów, słychać było przeważnie
ęzyk węgierski. Spotkała mnie tu hrabina, przygnębiona prze ściami wo ennymi, tłuma-
czyła, że z braku mie sca nie mogła nas wszystkich umieścić w zamku, że inni zakładnicy
przeprowaǳeni będą do magistratu w Tarnobrzegu. Mówiła, że starała się o uwolnienie
nas, ale bezskutecznie, że musimy tak długo sieǳieć, dopóki ta sama dywiz a węgierska tu
bęǳie. Należy tylko Boga prosić, ażeby w tym czasie nic złego się nie stało, gdyż zakład-
nicy za wszystkich odpowiada ą. Poǳiękowałem e za dobre serce, za które wǳięczność
na zawsze zachowam w pamięci.

Od te chwili czułem się uż spoko nie szy, ale w dalszym ciągu pozostawałem pod
wartą. Dopiero po ośmiu dniach, gdy dywiz a węgierska odeszła ku Mielcowi, zostałem
wypuszczony na wolność.

Przychoǳę do domu, zasta ę pustki w stodole i w całym gospodarstwie. Wo ska
wszystko częścią zabrały, częścią zniszczyły. Ale nie na tym koniec. Poszli Węgrzy, ale
nadeszły inne wo ska mieszane, Rusini i Rumuni. Cała wieś była ogołocona, brak było
wszystkiego, a tymczasem przychoǳił eden żołnierz za drugim i żądali natychmiast to
podwód, to paszy dla koni, to bydła do rzezi itd. Każdy kierował się do wó ta, domagał
się bezwzględnie i groził karą śmierci, eżeli ego żądanie nie bęǳie wypełnione. Trudno
się było wymówić, że to wszystko uż wykupione i zabrane przez wo ska, które przedtem
przechoǳiły i w gminie zatrzymywały się.

Tak było wówczas w ǲikowie, gorze zaś ǳiało się w tych wsiach, które były położo-
ne bliże linii bo owe . W Gorzycach np., leżących na połowie drogi mięǳy Tarnobrze-
giem i Sanem, aresztowano Adama Grzywacza, długoletniego wó ta, który zawsze popie-
rał rządy austriackie i każdemu staroście starał się iść na rękę. Jednakże w czasie posto u
wo ska w Gorzycach rzucono na niego oskarżenie, że trzyma z Moskalami i est szpie-
giem. Oskarżenie było ta ne i pochoǳiło prawdopodobnie od Żydów, ponieważ przed
paru laty on, a nie Żyd uzyskał konces ę na gospodę we wsi. Na skutek takich oskarżeń
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został aresztowany przez dragonów austriackich i skazany na śmierć przez powieszenie,
przy czym według wyroku ciało ego przez trzy dni miało wisieć dla postrachu innych
szpiegów. Nie zważano na to, że oskarżenie było bez wszelkich dowodów, a oskarżony
do ostatnie chwili Bogiem się świadczył, że est niewinny. Już mu założono pętelkę na
szy ę i postawiono go pod abłonią w ogroǳie, wyprowaǳono przy tym roǳinę, aby
na ego śmierć patrzała. Szczęściem, że powróz był za krótki i żołnierz nie mógł dostać
końca, żeby skazańca pociągnąć do góry. Wiec go tymczasem zakuto w ka dany, a na-
stępnie wyrok śmierci zmieniono na wywiezienie do więzień w Austrii Górne ²⁵¹. Razem
z nim wywieziono bez powodu syna Stefana i synową, tak że pięcioro ich drobnych ǳie-
ci pozostało edynie na opiece chore , znękane babki. Grzywaczowie sieǳieli następnie
w różnych kryminałach i dopiero po ǳiesięciu miesiącach na skutek usilnych starań ze
strony posła Łasockiego zostali uwolnieni. Podobne przykłady ǳikiego znęcania się nad
ludźmi można by przytaczać bez końca.

*

Wo na trwała dopiero trzeci miesiąc, a uż widać było na każdym mie scu straszny e Wo na
posiew. Na wsi panował uż niedostatek wszystkiego. A trzeba zaznaczyć, że rok  pod
względem plonów był pomyślny dla rolników. W polach i ogrodach były ładne uroǳa e,
zboża i pasze zebrano z pogodą.

Stodoły szczelnie o te porze wypełnione i zazwycza starannie przez gospodarzy utrzy-
mywane, świeciły przeważnie pustką, były roztrzęsione, zagno one. Przyczyniły się do tego
ustawiczne posto e wo skowe, a zwłaszcza konnicy. Żołnierze bowiem rozkłada ąc się na
wsi na nocleg, nie zważali na częście , że zboże niemłócone, a siano stanowi karmę dla
bydła, ale rozwiązywali na posłanie snopki ze zbożem i układali się na wyborowe paszy.
Koniom zadawano paszy więce , niż mogły prze eść, więc one nie tyle z adły, ile nogami
stratowały i w gnó wdeptały. A na gorsze było wprowaǳanie koni do stodół, gǳie adły
z pełnego zapola i gnó robiły na boisku. Niektóre odǳiały płaciły za wziętą paszę, ile się
należało, inne płaciły zaledwie część wartości, znaczna część ednak nie płaciła.

W gospodarstwach brak było koni i wozów, nie było czym ukończyć zbiorów e-
siennych, uprawić pola na zimę, zasiać oziminę, przywieźć drzewa z lasu. Zaraz bowiem
po mobilizac i poszła na wo nę pewna liczba podwód, wykazana równomiernie z każde
wsi przez starostwo. ǲików dostarczył wtedy piętnaście podwód. Potem ednak, gdy
za główną armią szły dalsze odǳiały wo skowe, brano po droǳe podwody bez żadne
kontroli. Nieraz żołnierz wpadał, zabierał gospodarza na podwodę od robót gospodar-
skich, a gdy sam gospodarz nie mógł echać, zabierał mu konie z wozem albo sam wóz
lub konie, albo tylko akąś część wozu, np. koła, według tego, co mu było potrzebne.
Bywało też, że zostawiał gospodarzowi konie liche, wyczerpane drogą, a zabierał dobre
albo porzucał wóz zepsuty, a brał dobry, nie da ąc na to żadnego pokwitowania. Często
gospodarze wzięci na podwody, narażeni tam na śmierć, głód i poniewierkę, porzucali
po pewnym czasie swo e zaprzęgi i sami wracali do domu, często byli zmuszeni pozosta-
wić e w droǳe, bo konie ustawały im z utruǳenia. W ten sposób gospodarze potracili
swo e zaprzęgi w całości lub w części, a w trzecim miesiącu wo ny plątały się po wsiach
edynie konie chore, niezdatne uż do podwód wo skowych i zostały tylko wozy zepsute,
nienada ące się do użytku.

W każdym gospodarstwie chłopskim, mnie szym czy większym, utrzymała się wów-
czas tylko edna krowa, reszta wybrana była na rzeź dla wo ska. Krowy brane były z po-
czątku według wykazu ze starostwa po cenie targowe , potem bez wszelkiego rachunku.

W przeważne części domów nie było uż nawet prosięcia, a za pobrane sztuki płacili
barǳo licho, nieraz ledwie połowę lub trzecią część tego, co były warte.

Drób, t . gęsi, kaczki, kury, wytępiony był tak, że w niektórych wsiach trudno by-
ło o akiego ptaka domowego. Drób zaczęli wybĳać Moskale, zwłaszcza Kozacy, którzy
umieli ścinać go zręcznie szablami. Brali go zupełnie samowolnie, na częście nic nie pła-
cąc. W ogóle co do zapłaty, zawsze więce płacili Austriacy niż Ros anie.

²⁵¹Austria Górna — kra związkowy w północne Austrii. [przypis edytorski]
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Wszęǳie, gǳie tylko wo sko stało, zniszczone zostały pasieki. Na pierw Moskale
zaczęli rabować ule, mianowicie otwierali e, pszczoły podpalali, a miód wyǳierali. W taki
zbrodniczy sposób niszczyli całe gospodarstwo pszczelarskie, żeby zdobyć trochę miodu.

Płoty były rozebrane, zniszczone, a zagrody rozgroǳone, gdyż wo sko w czasie po-
sto ów, a zwłaszcza Moskale palili na chętnie płotami.

Tak przedstawiały się wsie, przez które przechoǳiły wo ska i odpoczywały. Wsie zaś
leżące na liniach, na których przez dłuższy czas toczyły się bitwy, przedstawiały obraz
daleko większego zniszczenia.

Po przemarszach wo skowych na drogach potworzyły się głębokie wybo e, tak że ła-
mały się w nich koła, grzęzły wozy. Wybo e te wypełniano gałęziami i drzewem i w ten
sposób możliwa była dalsza komunikac a. Ucierpiały przez to barǳo drzewa przydrożne,
które obcinano i ścinano na taką naprawę dróg. Piękne gościńce w tych stronach zmie-
niły się do niepoznania. Pola przydrożne były poza eżdżane, gdyż mie scami lepszy był
prze azd polami niż gościńcem.

Co kilka kroków leżały przy drogach konie padłe z wyczerpania. Grzebali e na mie scu
żołnierze, a w większe części ludność wsiowa w obrębie swoich gmin. Niektóre leżały
niezakopane po parę tygodni.

Główna robota po wsiach w czasie przemarszów, posto ów wo skowych i bitew pole-
gała na ustawicznym porządkowaniu i ukrywaniu pozostałego mienia, to znów na wydo-
bywaniu go na wierzch, gdy niebezpieczeństwo minęło. Ubrania pościel, zboże chowali
w piwnicach albo zakopywali w pakach w ziemi, co ednak nie było dobre, gdyż rzeczy tak
ukrywane butwiały i psuły się, nadto Moskale umieli natrafiać na ślad takich schowków
i rabowali e. Ziemniaki dołowano w polu równo z ziemią, nie w kopcach, i w ten sposób
dobrze się przechowywały. Konie wyprowaǳali do lasów i kęp albo trzymali w ciemnych
sta niach i nie wyprowaǳali ich stamtąd, bo każde chwili mógł się nawinąć żołnierz i ko-
nie zabrać. Więc choć ktoś miał eszcze akąś szkapinę, nie mógł nią robić w polu czy
gǳieś wy echać, bo zaraz mógł ą stracić. Pozostałe krowy, świnie, drób zamykano na
noc w komorach lub sieniach, skąd trudnie było rabusiom uprowaǳić e, bo wobec
wzrasta ącego rozpasania w wo sku, w oborze nie były bezpieczne. Wozy rozbierano i po-
szczególne części ukrywano w różnych mie scach, nawet zakopywano w ziemi. Trzeba
też było ukrywać naczynia kuchenne, chleb, różne wiktuały, opał, bo gdy wo sko we wsi
zatrzymało się i rozkwaterowało po domach, można było wszystko od razu stracić, zostać
bez niczego, o głoǳie i chłoǳie.

Do wielkich strat w gospodarstwach przyczyniło się w znaczne części to, że brak było
mężczyzn, którzy mogli eszcze ako tako chronić swe domy i zagrody przed nadużycia-
mi żołnierskimi. Wyszli oni do wo ska lub wy echali z podwodami albo przebywali na
robotach w Ameryce i wrócić stamtąd w czasie wo ny nie mogli, w wielu więc domach
pozostawały same kobiety z ǳiećmi. Gospodynie takie narażone były na wiele kłopotów
i udręczeń i broniły się edynie płaczem i lamentowaniem. Często ednak, bezsilne wobec
różnych wybryków żołnierskich, opuszczały swo e domy i przenosiły się do krewnych lub
sąsiadów, gǳie w większe gromaǳie łatwie było bronić się. Dużo więc domów w czasie
wo ny było niezamieszkanych, pustych.

Brak zaprzęgów, luǳi do pracy i kłopoty z posto ami wo skowymi sprawiały, że roboty
polne, które zwycza nie kończą się uż we wrześniu, ak kopanie ziemniaków, uprawa pod
oziminy, ciągnęły się przez paźǳiernik i pozostały na listopad. Szczególnie po dworach
widać było wielkie opóźnienie w robotach polnych. Nie było bowiem luǳi do pracy, choć
płacono dobrze, bo np. przy kopankach na emnik otrzymywał nawet połowę ukopanych
ziemniaków. Po dworach też prawie połowa ziemniaków była eszcze nie wykopana, gdy
w listopaǳie chwyciły mrozy.

Obok strat materialnych u awniały się w czasie wo ny z wielką askrawością różne Wo na, Wieś, Zło
wady i grzechy luǳkie. Więc panoszyła się po wsiach zazdrość, z powodu które sąsiad
sąsiada wydawał, co ma eszcze w domu, w oborze, w stodole, żeby komu z wo ny więce
nie zostało. Zdraǳano się wza emnie dotąd, aż uż z każdego gospodarstwa wszystko
było wybrane, co się tylko dało zabrać. Krzewiła się też silnie zawiść i złość sąsieǳka.
Nie brak e w czasach zwycza nych, ponieważ wsie stłoczone na ednym mie scu, pola
rozdrobnione, więc eden drugiemu na karku sieǳi, roǳą się kłótnie, procesy i zawiść,
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przechoǳąca nieraz z o ców na ǳieci, z ednego pokolenia na drugie. Ale w czasie wo ny
zawiść wybuchła z większą siłą, eden drugiego oskarżał, starał się zniszczyć.

Tarnobrzeg i okoliczne miasteczka uległy ogromnemu zniszczeniu, zrabowane z nich
były podczas pobytu Ros an sklepy i domy urzędników. Ocalało coś tylko po wsiach ǳięki
temu, że chłopi zostali na mie scu i bronili, ak mogli, domostwa i zagrody od zniszczenia
wo ennego. Gdyby chłopi, podobnie ak ludność miastowa, opuścili swo e sieǳiby, kra
popadłby w większe eszcze spustoszenie i ruinę.

Od czasu, ak się zaczęło zanosić na wielka wo nę, t . od roku , znikła w obiegu Pieniąǳ, Wo na
moneta złota, tak że w chwili wybuchu wo ny i w czasie e trwania monetę złotą mógł
posiadać chyba tylko ten, kto ą schował zawczasu i nie wydawał e .

W obiegu były tylko pieniąǳe papierowe, srebrne i niklowe, na więce ednak pa-
pierowych. Srebrne bowiem, kto otrzymał, starał się e schować, a wydawał papierowe
w obawie, że te mogą utracić wartość.

Dlatego brak było monety drobne , co dotkliwie dawało się odczuwać przy wyda-
waniu reszty, więc zaraz w początku wo ny wprowaǳone zostały drobnie sze pieniąǳe
papierowe, mianowicie dwukoronówki.

Ceny towarów były w pierwszych tygodniach wo ny normalne i nie uczuwało się
niedostatku żadnego towaru. Gdy przechoǳiły wielkie armie i na niektóre spożywcze był
wielki popyt, a Żyǳi, korzysta ąc z tego, podnosili ceny tych towarów, pociągano ich za
to do sądowe odpowieǳialności i ostro karano. Wydawano tary cen i ostrzeżenia, że
cen nie wolno podnosić.

Gdy ednak wkroczyli Ros anie i Tarnobrzeg został doszczętnie zrabowany, a nie było
dowozu towarów kole ą, zabrakło rzeczy potrzebnych do coǳiennego użytku, ak naa,
zapałki, sól, cukier, mydło, i ceny ich niesłychanie podskoczyły w górę.

Pudełeczko zapałek, które zwycza nie kosztowało  h, podskoczyło na  h, litr na
z  h na  kr  h,  kg mydła z  h na  kr  h.

Za litr wódki płacono  kr (podczas gdy przed wo ną kosztowała  kr) i nie można e
było dostać, bo wszęǳie była wylana. Niektórzy tylko szynkarze zdołali ukryć pewien e
zapas i garnęli potem za nią pieniąǳe. Ale i to wnet się wyczerpało.

Ceny produktów gospodarskich podniosły się niewiele:  kg żyta z  na  kr,
pszenicy z  na  kr.

Drzewo opałowe było po zwycza nych cenach, t . po  kr za sąg. Biednym hrabia
sprzedawał tanie , a nawet dawał bezpłatnie.

Drób przewożony wtedy z Królestwa Polskiego był tani: gęsi płaciło się po  rublu,
kaczki po  kop., a a po – groszy.

Krowy i świnie były nawet tańsze niż w czasie poko u, gdyż gospodarze ma ący więce
sztuk w domu wyzbywali się ich z obawy, że będą zabrane przez wo sko, które przeważnie
płaciło mało i zupełnie dowolnie według własne oceny.

Koni nikt nie chciał kupować, gdyż brano e ciągle do podwód i gospodarz e tracił,
bo albo wcale nie wracały, albo wracały wyniszczone, chore. Kupowano tylko od wo -
skowości po kilka koron konie chore, niezdatne uż do żadne służby wo enne . Konie
takie zostawiała też wo skowość po wsiach za darmo; wiele z nich zdychało. Takie tylko
konie utrzymywały się przeważnie u gospodarzy. Z koni wo skowych na mnie wytrwałe
okazały się węgierskie, przyzwycza one do cieple szego klimatu. Te ginęły masowo.

Przed wkroczeniem Ros an z urzędów czynne było w pełni starostwo, za ęte ed-
nak było prawie wyłącznie sprawami wo ennymi, podobnie ak podwładne mu urzędy
gminne. Także poczty i kole e służyły przede wszystkim wo skowości i wo nie. W Ra-
ǳie Powiatowe urzędowanie zamierało z dniem każdym. Sąd urzędował w zmnie szonym
skłaǳie, gdyż niektórzy sęǳiowie powołani zostali na wo nę. Re ent i adwokaci zamknęli
kancelarie, gdyż stanęło zawieranie umów, procesy i nie zgłaszały się strony. Weterynarz
przestał za mować się sprawami zdrowotnymi bydła, nie zarząǳał zamknięcia, chociaż
panowała pryszczyca. Nauka w szkołach po wakac ach nie rozpoczęła się i szkoły stały
pustką lub były za ęte przez wo ska.

Po wkroczeniu Ros an i wy eźǳie urzędników zamarło zupełnie ǳiałanie wszystkich Wo na
urzędów, przy tym tak urzędy, ak ma ątki różnych stowarzyszeń porzucone były prze-
ważnie na pastwę losów. U awniała się w tym często mała dbałość o dobro państwowe
i społeczne.
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Przez trzy miesiące od wybuchu wo ny, t . od  sierpnia aż prawie do końca paźǳier-
nika  roku, wypełniałem ako wó t wszystkie rozkazy właǳy wo skowe , ak: ogła-
szanie obwieszczeń mobilizacy nych, dostarczanie podwód, siana, owsa, bydła rzeźnego,
kwater dla wo ska i koni itd. Co tylko rozkaz wo skowy wymagał, musiałem wszystko
wykonać. Gdy się wo ska austriackie z Królestwa Polskiego wycofały, a zaraz na drugi
ǳień wkroczyły do nas rosy skie, zaczęły się rosy skie żądania od gminy, a wszystkie pod
zagrożeniem śmierci, i byłem zmuszony patrzeć w tym czasie na straszne rabunki we wsi,
w mieście, we dworze. Ale po trzech tygodniach wypęǳono Moskali i weszły wo ska
austriackie. Wykonywałem znowu rozkazy armii austriackie , ale uż w warunkach nie-
równie cięższych, gdyż walki toczyły się w bliskości nad Sanem, a z powodu wielkich
przemarszów i posto ów wo sk okazał się na większy brak żywności dla wo ska, ludności
cywilne i koni. Nadto byłem wtedy uwięziony ako zakładnik.

W końcu pragnąc znaleźć wytchnienie od te nadmierne pracy na mo e starsze lata,
postanowiłem wy echać na akiś czas do Wiednia do krewnych, urzędowanie gminne
zdać na zastępcę, a dom i gospodarstwo na roǳinę. Aby się do podróży zabezpieczyć,
poszedłem  paźǳiernika do starostwa w Tarnobrzegu i otrzymałem legitymac ę, a od
komendy wo skowe potwierǳenie.

Dnia  paźǳiernika  roku przygotowałem sobie małą walizkę, w które mia-
łem po trzy kawałki bielizny i bochenek chleba razowego. Na krótko przedtem posłałem
mego komornika, aby mi w mieście kupił na drogę coś do chleba, bo w domu nic nie
było — ten obiegł całe miasto i nic nie kupił, bo w sklepach także nic nie było. Do
stac i w Tarnobrzegu odwiózł mnie mó zięć, i to boczną drogą, gdyż była obawa, żeby
go przechoǳące wo ska nie zabrały z te drogi na podwodę. O goǳinie ǳiesiąte rano
byłem na stac i kole owe , okazałem się legitymac ą, bo inacze na dworzec wstęp był
wzbroniony. Na stac i w całym gmachu zastałem pełno słomy i śmieci, stoły, ławki i róż-
ne meble powywracane, popsute, prócz edne stanc i, gǳie była ekspedyc a wo skowa.
Były to eszcze ślady z pierwszego pobytu Moskali. Patrząc na to wszystko, mimo wo-
li uczuwałem dreszcze po ciele. Chcę się zapytać, kiedy pociąg ode ǳie, nie mogę się
zmówić, bo wszyscy mówią po niemiecku, wreszcie znalazłem kole arza mówiącego po
polsku i ten mnie poucza, że pociągi idą całkiem nieregularnie i trzeba sieǳieć na stac i
tak długo, aż bęǳie szedł pociąg ku Dębicy. Chcę zawczasu bilet kupić, nie ma kasy,
więc czekam niespoko ny i cały ścierpnięty od ǳiesiąte rano do piąte wieczór. O piąte
w eżdża na stac ę pociąg ciężarowy, mówią, że pó ǳie ku Krakowu, ale nikt nie zapo-
wiada, żeby siadać. Wiǳę ednak, że inni, którzy ze mną czekali, biegną do wagonów,
więc i a za nimi. Wiǳę tylko wagony do przewożenia bydła, w naǳiei, że lepszy zna dę,
biegnę wzdłuż pociągu, tymczasem oǳywa się sygnał, pociąg ma uż ruszyć, więc sia-
dam do na bliższego wagonu. Na szczęście była w nim choć ławka, na które można było
sieǳieć.

Drugie szczęście, że miałem w tym wagonie za towarzyszy dwóch gospodarzy spod
Tarnowa z Lisie Góry. Byli to furmani z podwód, czyli „forszpanów”, którzy swymi
wozami trzy miesiące na wo nie byli. Opowiadali swo e przygody, akie przeszli: ob echali
znaczną część Galic i i Królestwa Polskiego, byli pod Lublinem i Dęblinem. W końcu
konie im popadały, wozy ostawili, a sami zostali uwolnieni do domu. Opowiadań ich
nie opisałby — ak to mówią — na wołowe skórze. Czuli się szczęśliwi, że zobaczą się
z swymi roǳinami i swoim gospodarstwem.

Około czwarte rano eszcze było ciemno, ak ci gospodarze pożegnali się ze mną ser-
decznym uściskiem, wyszli z wagonu w Tarnowie i zostałem sam. Zrobiło mi się smutno,
bo nie miałem do kogo słowa przemówić, lecz naǳie a mnie pocieszała, że niedługo za-
cznie dnieć. Zasunąłem drzwi od wagonu, bo był przeciąg i zimno; szczęście, że miałem
dobry kożuch i sukmanę. Było ciemno, bo w wagonie nie było żadnego światła. Sie-
ǳąc na ławie, rozmyślałem. Pociąg nigǳie po stac ach nie stawał, aż około szóste stanął
w Podgórzu pod Krakowem. Odsunąłem drzwi od wagonu. Rozradowałem się, że uż
ǳień, że estem uż prawie w Krakowie, gǳie spoży ę śniadanie. Byłem głodny, bo ak
wczora rano naprędce wypiłem trochę kawy w domu, tak przebyłem do tego czasu, nie
ma ąc nic w ustach. Miałem wprawǳie bochenek chleba, ale twardy, liczyłem na to, że
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może na stac ach w Tarnobrzegu, Dębicy albo Tarnowie choć ciepłe herbaty wypĳę, lecz
nadaremnie. Na stac ach wszystko było zru nowane, brak wszystkiego. Zamiast śniada-
nia z adłem w Krakowie zaledwie około drugie po południu obiad, bo pociąg ak stanął
w Podgórzu około szóste rano, tak dopiero około drugie po południu ruszył. Goǳina
za goǳiną schoǳiła, a pociąg stał, nie można się było dopytać, kiedy ruszy. W końcu
ednak ruszył i niedługo byłem nie tak w Krakowie, ale poza Krakowem, bo pociąg prze-
echał stac ę osobową i pociągnął dale na dworzec towarowy. Zaniepokoiłem się, że adę
gǳieś dale , patrzę, że niektórzy z wagonów zeskaku ą, więc i a naładowałem sobie wa-
lizkę we drzwiach wagonu, skoczyłem szczęśliwie i walizkę ściągnąłem. Nie ǳiw, byłem
dość lekki, bo przeszło trzyǳieści goǳin nie adłem.

Szedłem następnie do stac i osobowe bez mała tyle, akbym miał z Podgórza, siadłem
na tramwa i za echałem do zna omych na ul. Starowiślną. Ci mnie z wielką uciechą i życz-
liwością przy ęli, nie pozwolili iść do restaurac i, ugościli zaraz obiadem i prosili, abym
u nich choć trzy dni odpoczął. Zostałem więc i miałem wszelkie wygody. Na drugi ǳień
poszedłem z uprze mą gospodynią do sklepu spożywczego, aby kupić i zasłać roǳinie
do ǲikowa choć trochę artykułów spożywczych, bo w Tarnobrzegu trudno było o nie.
Kupiłem po  kg mąki i cukru, po  kg ryżu, krupek kaszy, kawy itp., wyrobiłem w ma-
gistracie pozwolenie na wysyłkę, bo inacze kole nie przy mowała, i wszystko odesłałem.
Napisałem też list, żeby się tymi wiktuałami w roǳinie poǳielili, że w Wiedniu, gǳie
może bęǳie tanie , kupię więce itd. Tymczasem i tego nie dostali, ponieważ w pierw-
szych dniach listopada powiat tarnobrzeski został ponownie za ęty przez Moskali. Paczka
— ak się późnie pokazało — leżała trzy miesiące na kolei w Tarnowie, choǳiła po-
tem po Węgrzech, przy czym znacznie zelżała, reszta wróciła do Krakowa. Kole za ten
przewóz policzyła  kr i zawartość więce uż nawet nie była warta. Roǳiny więc nie
pożywiłem, a wydałem gotówkę, aką po zniszczeniu wo ennym mogłem wziąć z domu.

Z Krakowa popisałem listy do domu, na które nie miałem uż otrzymać odpowieǳi
i przez długie miesiące nic zgoła nie wieǳiałem, czy listy mo e doszły, czy w roǳinie
zdrowi, czy ży ą i czym ży ą. W nieǳielę poszedłem do spowieǳi do kościoła oo. Domi-
nikanów. Tu poznali mnie księża Markiewicz i Masny, którzy byli kiedyś w ǳikowskim
klasztorze przeorami, i zaprosili mnie na obiad, gǳie się znalazłem w gronie kilkunastu
księży. Wszyscy z ciekawością wypytywali się, ak się zachowali Ros anie w czasie trzy-
tygodniowego pobytu w Tarnobrzeskiem, a a, com wiǳiał naocznie, opowieǳiałem.
Dwuǳiestego siódmego wy echałem do Wiednia. Podróż była dosyć wygodna, bo po-
dróżnych było niewiele, tylko prawie sama służba kole owa. Przy echałem do Wiednia
tego samego dnia o edenaste w nocy.

Gdym pierwszą noc przenocował u krewnych, którzy uż od dwuǳiestu lat mieszkali
w Wiedniu, przeliczyłem swó pulares²⁵², w którym znalazłem wszystkiego kilka koron,
tyle na cały pobyt w Wiedniu i podróż z powrotem. Jednak naǳie a mnie pocieszała, że
niedługo powrócę do domu, a tymczasem potrzebny kapitał pożyczę sobie u krewnych.
Miałem też uczucie, że znalazłem się z dala od linii bo owe .

Nagle  listopada w nocy przy eżdża ą z ǲikowa dwie siostry moich gospodarzy,
weszły z wielką trwogą i opowiada ą, że wo ska austriackie cofa ą się, że z różnych stron
doraǳa ą, aby się ludność wynosiła do dalszych okolic, a szczególnie panny, młode kobie-
ty i mężczyźni należący do poboru wo skowego, gdyż Moskale nadciąga ą, że do Krakowa
osób cywilnych uż nie wpuszcza ą itd. Tu dopiero mrówki przeszły mnie po ciele i uczu-
łem trwogę, myśląc, co się tam teraz z roǳiną ǳie e. Jak tę noc do rana przespałem,
można się domyśleć. Na drugi ǳień poszedł mó gospodarz przybyłe panny zameldować
na polic i, a tam zaznaczyli, że w tym mieszkaniu może być na więce sześć osób. Byłem
więc w nowym zmartwieniu, bo przecież bliższe musiały być siostry niż a, więc proszę
gospodarza, aby mi wyszukał inną stanc ę, tylko u zna omego i u Polaka, abym się mógł
z nim rozmówić. Jakoż po echaliśmy tramwa em do XI obwodu i znalazłem tam stanc ę
u Polaka, pochoǳącego z Jarosławia, a zamieszku ącego w Wiedniu od lat ǳiewiętna-
stu, zatrudnionego przy tramwa ach mie skich. Stanc a ta z wiktem kosztowała mnie 
kr tygodniowo. Mieszkałem tam do  stycznia  roku, było mi nie na gorze , mogłem
się rozmówić po polsku, do moich gospodarzy przywiązałem się ak do krewnych.

²⁵²pulares (daw.) — portfel. [przypis edytorski]
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Lecz byłem zmuszony postarać się o aką zapomogę, aby nie liczyć tylko na pożycz-
kę, więc  listopada wybrałem się do Ministerstwa Polskiego²⁵³, gǳie dawali wsparcie
emigrantom galicy skim. Gdym tam przyszedł, włosy mi na głowie stanęły: cała ulica
była zapełniona ludźmi różne narodowości — żydowskie , ruskie , polskie — polic anci
puszczali do gmachu tylko po kilka osób, tak, że trzeba było cały ǳień stać w natłoku,
żeby się dostać do wnętrza i to dopiero do zapisania się i po kartkę, a gǳie inǳie iść po
pieniąǳe. Przy tym cała zapomoga wynosiła  kr na dwa tygodnie.

Gdym stał z goǳinę i uż zwątpiłem, czy się do te zapomogi docisnę, przystąpił do
mnie niespoǳianie hr. Zygmunt Lasocki, który był starostą w naszym powiecie, a wów-
czas był radcą ministerialnym w Wiedniu i posłem do parlamentu z naszego okręgu,
i zapytał mnie, co tu robię, czy biorę zapomogę, a gdym odpowieǳiał, że właśnie chcę
się starać o nią, wziął mnie pod ramię i polecił iść z sobą. W edne chwili przeszedłem
z nim kordon polic i i znalazłem się na trzecim piętrze w gmachu Ministerstwa Gali-
cy skiego. Tu zatrzymałem się w poczekalni, on zaś wszedł do kancelarii, skąd wyszedł
po chwili, mówiąc, że ako wó t będę należał do inne kategorii zapomogowe . Zeszliśmy
na dół i wkrótce tramwa em za echaliśmy do Ministerstwa na Schauflergasse. Tam po
zapytaniu, czy estem sam, czy z roǳiną, dano mi asygnatę z oświadczeniem, że będę
pobierał w Wiedniu tytułem zapomogi  kr tygodniowo.

Nadto hr. Lasocki dał mi adres starsze hr. Tarnowskie z ǲikowa, którą zaraz na-
za utrz odwieǳiłem, czym się barǳo ucieszyła, a a również od tego czasu uczułem się
w Wiedniu swobodnie szym i weselszym, ǳięku ąc Bogu, że się zetknąłem z takimi oso-
bami, które mi pomogły, abym pobyt w Wiedniu miał zabezpieczony. Trapiła mnie tylko
myśl o roǳinie i całe gminie, co się tam z nimi ǳie e, czym ży ą, i prosiłem Boga, aby
się wo na wkrótce skończyła, aby szczęśliwie do domu wrócić, zastać przy życiu i zdrowiu
roǳinę i wszystkich zna omych, z nimi według przeznaczenia Bożego resztę dni dożyć,
pomięǳy nimi umrzeć i w swo e o czyste ziemi być pochowanym. Takie życzenia i pra-
gnienia miałem przez cały czas mego pobytu w Wiedniu. A pobyt ten z konieczności
przedłużał się z powodu powtórnego wkroczenia Moskali do powiatu tarnobrzeskiego
i dalszych.

Byłem w te stolicy nadduna skie po raz pierwszy, więc wzrok mó przykuwały za-
razem e osobliwości. Zaraz na wstępie od strony Krakowa zasługu e na uwagę dworzec
kole owy tak pod względem wyglądu, ak i urząǳeń pierwszorzędnych. Z kościołów
wybĳa się powagą i okazałością kościół św. Szczepana. Polakowi ednak na milszy za-
wsze kościółek oo. Zmartwychwstańców na Rennweg; gromaǳiło się też tam dużo na-
szych rodaków, zwłaszcza w święta uroczyste. Trudno pominąć także kościółek polski na
wzgórzu Kahlenberg, które ożywiało się szczególnie w nieǳielę podczas lata. Z innych
budowli zwraca ą na siebie uwagę: ratusz w I ǳielnicy, parlament, muzea przyrodni-
cze, historyczne. Jednakże stary zamek (Burg) wcale nie wyglądał na sieǳibę potężnych
Habsburgów i okazale przedstawia się nasz Wawel w Krakowie. Dużo też est w Wied-
niu pomników, wśród których szczególną okazałością oǳnacza się pomnik cesarzowe
Marii Teresy. Miasto zdobią piękne parki, mięǳy którymi głośny est Prater, obfitu ą-
cy w różne urząǳenia rozrywkowe. Do takich urząǳeń rozrywkowych należy też tzw.
Riesenrad (olbrzymie koło), wystrzela ący ponad wieże kościelne, z przymocowanymi
klatkami, z których można ogarnąć wzrokiem cały Wiedeń.

Wiele czasu spęǳałem, choǳąc po kościołach, do niemieckiego, czeskiego, a przede
wszystkim do polskiego, modląc się gorąco, aby Bóg zlitował się nad ludem i dał wkrótce
szczęśliwy koniec wo ny i spokó . Ale nie tylko a się modliłem, bo gǳie tylko wszedłem
do kościoła, wszystkie przepełnione były ludem niemieckim, polskim i czeskim, który
wspólnie w te same intenc i zanosił gorące modlitwy ze łzami w oczach.

Na szczególną uwagę zasługu ą polskie uroczyste nabożeństwa odprawiane w tym
czasie. Dnia  stycznia  roku było uroczyste nabożeństwo w kościele polskim oo.
Zmartwychwstańców z polecenia O ca Świętego Benedykta XV²⁵⁴ do Serca Jezusowego.

²⁵³Ministerstwo Polskie — urząd ministra do spraw Galic i przy rząǳie Cesarstwa Austriackiego, utworzony
w . [przypis edytorski]

²⁵⁴Benedykt XV, właśc. Giacomo della Chiesa (–) — papież od ; w  nakazał odprawić w intenc i
poko u w kościołach spec alne nabożeństwa;  sierpnia  ogłosił oręǳie wzywa ące do zawarcia poko u bez
zwycięzców i zwyciężonych. [przypis edytorski]
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Nabożeństwa trwały cały ǳień, z wystawieniem Na św. Sakramentu i dwoma kazaniami.
Kościół przepełniony był polskim ludem. Było ślubowanie wszystkich za głosem kazno-
ǳiei, że się będą modlić dwa razy ǳiennie do Serca Pana Jezusa na intenc ę rychłego
i szczęśliwego poko u.  lutego odprawił ks. biskup Bandurski w kościele św. Micha-
ła żałobną mszę św. w asyście sześciu księży za poległych w bo u. Po mszy święte miał
prześliczne kazanie o Polsce, podnosząc, że Polska musi być przywróconą, a przemawiał
z takim zapałem, że każdemu rzęsiste łzy z ócz padały. Kościół, choć wielki, tak był prze-
pełniony ludem, że nie było gǳie palca wetknąć, i cisza podczas kazania była na większa,
tak że zdawało się, iż lud nie tylko uszami słucha, ale każde słowo kaznoǳiei ustami do
serca wciąga. Kazanie to do głębi lud wzruszyło. Po kazaniu wszystek lud donośnym gło-
sem zaśpiewał Boże Ojcze, Twoje ǳieci tak rzewliwie, że cały kościół drżał, a ks. biskup
póty z ambony nie zszedł, aż lud pieśni dokończył. Po nabożeństwie wychoǳił każdy
w na większym ducha skupieniu, a przed kościołem uczestnicy witali się nawza em ser-
decznie, tak że cała rzesza tego ludu wyglądała akby edna roǳina.

Z początkiem marca odprawił ks. biskup Bandurski w kościele św. Michała ośmio-
dniowe wieczorne rekolekc e, na których rozbierał Ojcze nasz. Wykład ks. biskupa był
tak gorliwy i wzniosły, że kto był na ego kazaniu raz, to się starał, aby ani ednego przez
cały czas nie opuścić. Toteż ludu polskiego na żadnym nie brakło, zawsze kościół był
napełniony.

Dnia  ma a odprawił ks. biskup Bandurski w kościele św. Michała nabożeństwo
z kazaniem na uczczenie rocznicy Konstytuc i  ma a. Było to ostatnie nabożeństwo,
na którym byłem obecny w Wiedniu, ale chyba zachowałem e w sercu i w pamięci do
śmierci i wniosku ę, że wszystkim, którzy byli obecni, wyryło się ono na zawsze w pa-
mięci. Kościół tak był przepełniony ludem, że brak było mie sca dla sto ących. Mówili,
że dość było i Niemców, którzy polską mowę rozumieli i chętnie słuchali. Ksiąǳ biskup
zaczął sumę o ǳiesiąte z wystawieniem Na świętszego Sakramentu przy asyście czterech
księży. Ołtarz był wspaniale oświecony. Po sumie prosto od ołtarza w ornacie wyszedł na
ambonę, rozbierał znaczenie i doniosłość Konstytuc i  ma a. Tak krzepił ducha zgroma-
ǳonemu narodowi, a głos ego tak był donośny i przenikliwy, że każde słowo można było
słyszeć nie tylko w kościele, ale i na dworcu przed kościołem. Lud słuchał z zapartym
tchem, z głębi piersi dobywało się łkanie i po twarzach spadały kropliste łzy. Zda e mi
się, że nie znalazłby w kościele słuchacza, żeby nie był do głębi wzruszony. Po ukończeniu
kazania zaśpiewał ks. biskup głosem donośnym na ambonie Boże Ojcze Twoje ǳieci i Kto
się w opiekę podda Panu swemu. Nie zapomnę nigdy te chwili nad wyraz wzrusza ące , ak
lud ogromnym głosem śpiewał, organy grały, że zdawało się, iż mury kościelne dygoczą,
a biskup ciągnął z ludem ten śpiew tak, że wśród wszystkich głos się ego przebĳał i nie
zeszedł z ambony, aż wszystkie pieśni z ludem odśpiewał. Nie zapomnę też, ak ks. biskup
zwrócony do ołtarza, gǳie był wystawiony Na świętszy Sakrament, modlił się, prosząc
Boga o zwycięstwo dla dobre sprawy, a lud wspólnie ciągnął za nim. Była to ostatnia
chwila do głębi wzrusza ąca. Toteż po ukończeniu nabożeństwa, gdy luǳie powychoǳili
z kościoła, nikt się nie spieszył do domu, ale prawie wszyscy zatrzymali się przed ko-
ściołem, wita ąc się wspólnie serdecznie, na twarzy każdego można było odczytać miłość
braterską i miłość O czyzny.

Co do duchowieństwa niemieckiego, zauważyłem, że księża niemieccy, czy to w dnie
uroczyste, czy powszednie, odprawia ą msze święte i nabożeństwa barǳo gorliwie i z wiel-
ką powagą, nigǳie się nie oszczęǳa ą, nie żału ą pracy w naukach, kazaniach, a szczegól-
nie dba ą o młoǳież szkolną, prowaǳą ą często w parach uroczyście do kościoła, ǳieci
idą do spowieǳi i komunii św. pięknie ubrane, ze świecami w ręku, w kościele ksiąǳ
stoi w środku wśród młoǳieży przez czas nabożeństwa, odmawia wspólnie modlitwy,
śpiewa ą barǳo ładnie. Kościoły utrzymu ą w na większym porządku i czystości, tak że
gdy się we ǳie do kościoła, oczy nie pozwala ą prędko wy ść z niego. Szczególnie warto
wiǳieć groby w Wielkim Tygodniu i ołtarze Matki Boskie w ma u przecudnie ubrane;
chęć wówczas bierze, aby do coraz innego kościoła wstąpić, bo w każdym zda e się inacze
i pięknie grób czy ołtarz przybrany, akby na zwabienie oka luǳkiego.

Do którego kościoła wstąpiłem, wszęǳie co ǳień na mszach i innych nabożeństwach
zastawałem pełno luǳi, którzy poważnie i gorąco byli w modlitwie zatopieni. Widać było,
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że niektóre panie i panowie pochoǳili z arystokrac i, a nie wstyǳili się na głos odmawiać
modlitw i śpiewać wspólnie.

Lecz może się nie pomylę, gdy powiem, że z liczby zamieszkałe w Wiedniu ludności Religia
rzymskokatolickie tych, którzy ży ą według przykazań bożych i kościelnych i zachowu ą
e, est zaledwie  procent, czyli piąta część, zaś  procent tylko z imienia są katolika-
mi. Gdy przyszła nieǳiela, nawet gdy w kościołach odprawiało się nabożeństwo, echało
dosyć wozów naładowanych nawozem, drzewem, cegłą, różnymi towarami, inni sieǳieli
w kawiarniach, restaurac ach. Ci luǳie mało na to zwraca ą uwagi, a może i nie chcą
wieǳieć, że to est nieǳiela-święto, zapomina ąc o trzecim przykazaniu Bożym.

Jest też w Wiedniu wiele małżeństw ǳikich, które sieǳą na wiarę całymi latami, nie Małżeństwo, Wo na
brak ǳieci nieślubnych. Dopiero wielu napęǳiła wo na do zawarcia ślubów małżeńskich,
bo gdy powołano mężczyzn do wo ska, wtenczas dopiero masami brano śluby, nawet
polowe, a to dlatego, żeby żony i ǳieci brały zasiłek przez czas wo ny. Ale czy po wo nie
te stadła małżeńskie będą ze sobą żyły, ak prawo Boże nakazu e, to est pytanie, skoro
powiadano mi, że est dosyć takich małżeństw, co się nawet po latach rozwoǳą, ona
wyszuka sobie innego mężczyznę, a on inną kobietę, co pomięǳy Polakami mnie się
trafia.

Pod względem pracowitości, oszczędności, czystości czy porządku, ak również prze-
mysłu i handlu, Niemcy mogą nam służyć za wzór. Mężczyźni, a osobliwie kobiety są
pracowite, tak że wiele prócz domowego ma eszcze zarobkowe za ęcie i wspólnie pomaga
do utrzymania domu i ǳieci. W sąsieǳtwie, gǳie początkowo mieszkałem, był masarz
i stolarz, właściciele kamienic, luǳie bogaci, a ednak cały ǳień pracowali w fartuchach
i z zakasanymi rękawami, razem ze swoimi robotnikami. Masarz dawał córkom po kil-
kaǳiesiąt tysięcy koron w posagu. Kobiety są oszczędne, w dnie powszednie ubiera ą się
skromnie, nie wǳiewa ą żadnych drogich ubrań i kapeluszy na głowę, dopiero w święto
ubiera ą się według swego stanu i zamożności. Nawet w ofiarności dla ubogich są nad-
zwycza oszczędne. Słyszałem od Polaków w Wiedniu zamieszkałych, że est u Niemców
we zwycza u, iż rzadko biednego większym datkiem obdarza ą ak  h, podczas gdy u nas
rzuca się większe datki. Co do czystości i porządku, to est u nich na pierwszym mie scu,
tak w domu, ak na ulicach. Wszęǳie trzyma ą wzorowy porządek i czystość i kocha ą się
w kwiatach żywych. Za mu ą się przemysłem i handlem, ma ą różne fabryki, warsztaty,
składy i sklepy, wszystko niemieckie, ciągną z tego wielkie zyski i bogacą się, gdy my
wyręczamy się w tym wszystkim Żydami, nie mamy polskiego przemysłu i dlatego biedę
klepiemy.

Jednakże Niemcy, szczególnie niższe klasy, byli barǳo nieprzychylni dla Polaków
z Galic i, którzy wyemigrowali z powodu wo ny, zmuszeni nieraz do tego przez właǳe
wo skowe, pozostawia ąc w kra u cały swó dobytek na pastwę losu i zniszczenia. Oka-
zywali tę swo ą nienawiść na ulicach, a zwłaszcza w parkach, mówili: „Polskie świnie,
przyszli do Wiednia, obżera ą nas i robią drożyznę”. Doznałem też na sobie te nieprzy-
chylności. Zamieszkałem — ak wspomniałem — w XI obwoǳie u roǳiny polskie
i zdawało mi się, że estem u swoich na bliższych przy aciół i będę tak długo, aż bę-
dę mógł do domu powrócić. Jednak doznałem zawodu i dosyć zmartwienia, bo ednego
dnia oświadczyła mi mo a gospodyni, zmartwiona, że e właścicielka kamienicy wypo-
wiada mieszkanie, które uż od ǳiewięciu lat za mu e i przed rokiem własnym kosztem
odnowiła, z powodu, że luǳi z Galic i przy mu e na stanc ę. Chciała iść prosić, abym esz-
cze choć z miesiąc mieszkał, dopóki innego mieszkania nie zna dę. Ale a, nie chcąc, by
o to Niemców prosiła, postarałem się o mieszkanie, także u Polki, w III obwoǳie. Tam
mieszkałem pięć miesięcy, czyli do końca mego pobytu w Wiedniu. Ale i tu zauważyłem,
że Niemcy, którzy w te kamienicy mieszkali, poglądali na mnie okiem nieprzychylnym,
ak na wilka, chociaż zachowałem się cicho i spoko nie a stróżce dałem kilka razy po koro-
nie za to, że zamiatała ganek, którym przechoǳiłem. Pomyślałem sobie: „My tu z Galic i
w tych czasach nieszczęśliwych schroniliśmy się do was, a wy nas tak przy mu ecie, nie
pamiętacie tego, ak przez długie lata z Galic i posyłaliśmy wam, cośmy wychowali na -
lepszego: wieprze, woły, cielęta, drób, a a, i to po niskich cenach. Oni narzekali, że ich
ob adamy, ale my żyliśmy zupą, za którą umieli dobrze rachować, i w ogóle za wszelkie
towary, nawet liche, kazali sobie dobrze płacić. Ilu było emigrantów z Galic i, to każdy
zostawił po kilka setek za liche pożywienie, stanc e itd., i można śmiało powieǳieć, że
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obywatele wiedeńscy na tym nic nie stracili, owszem, dużo zyskali, bo wszystkie kapi-
tały, akie ze sobą przywieźli emigranci, wszystkie zapomogi, akie rząd wydał, zostały
w kieszeniach przemysłowców i kupców wiedeńskich.

Szczęście dla narodu było wielkie, że znalazło się wiele szlachetnych i dobroczynnych
osób, szczególnie z wyższych stanów, które za dobroǳie stwa świadczone w owym kry-
tycznym czasie zasłużyły na wǳięczność biednego narodu. Pozakładano kuchnie tanie,
a dla barǳo biednych bezpłatne, panie i panny ofiarowały swo e usługi dla gości, każdy
dostał herbaty, kawy, a na obiad więce potraw. Ja korzystałem przez pięć miesięcy z ta-
kie polskie adalni na ul. Tiefer-Graben, płaciłem  h za obiad, który się składał z zupy,
mięsa ze sosem i małe leguminy. Było to wszystko smaczne, bo był ścisły dozór, wik-
towało się przeszło  osób: księży, nauczycieli, urzędników itp. Kuchnia była założona
z pienięǳy składkowych, przewodniczącymi były: hr. Stanisława Mycielska i Zygmunto-
wa Zamoyska, a mięǳy usługu ącemi paniami były: hrabianki Tarnowska i Siemieńska,
które znałem z ǲikowa.

W ogóle w czasie pobytu w Wiedniu miałem szczęście spotykać się z wielu wybitnymi
osobami. Przede wszystkim odwieǳałem starszą hrabinę Zofię Tarnowską, która przeby-
wała wtedy w Wiedniu z córką Zofią Siemieńską i wnuczkami. Od początku była barǳo
uradowana moim odwieǳeniem, a szczególnie myśląc, że mam wiadomości z ǲikowa,
tymczasem a także chciałem się czego o ǲikowie dowieǳieć i sąǳiłem, że ona ma
pręǳe od kogo wiadomości, co się w ǲikowie ǳie e, ale o wiadomości było trudno.
Przyrzekła mi tylko, że skoro otrzyma akąkolwiek wiadomość, to się każdą na mnie szą,
choćby słówkiem ze mną poǳieli. W Wielką Sobotę otrzymałem od nie zaproszenie na
święcone, gǳie znalazłem się przy stole z e roǳiną, bawiącą wówczas w Wiedniu, co
było dla mnie wielką pociechą, że w tym krytycznym położeniu znalazłem życzliwość tak
czcigodnych osób, co też do zgonu zachowam w pamięci.

W Wiedniu spotkałem się z hr. Stanisławem Tarnowskim, prezesem Akademii Umie-
ętności, który mnie serdecznie uściskał i był barǳo zadowolony, ak również a, z te-
go spotkania. Spotkałem się też ze Zbigniewem Horodyńskim, marszałkiem Rady Po-
wiatowe tarnobrzeskie , a powitanie nasze i rozmowa były również czułe i serdeczne.
Prócz tego spotkałem się z Józefem Kadenem, pełnomocnikiem dóbr ǳikowskich, któ-
ry starał się dopomóc mi we wszystkim po przy acielsku. Spotkałem się z Aleksandrem
Brodkiewiczem, dyrektorem browaru ǳikowskiego, i w domu Brodkiewiczów byłem
parokrotnie życzliwie i gościnnie przy mowany. Również z barǳo życzliwym przy ęciem
spotkałem się w domu dra Adwentowskiego, profesora szkoły realne w Tarnobrzegu,
a pani Adwentowska była tak dobra, że gdym się kiedy z odwieǳinami spóźnił, przysy-
łała służącą z zapytaniem, czy nie estem chory. Stykałem się często z Janem Polańskim,
zarządcą urzędu podatkowego z Sambora, który ako ewakuowany mieszkał w Wiedniu
przez czas pobytu Ros an w Galic i. Był to człowiek szczerze życzliwy, religĳny, odwie-
ǳał mnie w moim mieszkaniu, a również zachoǳiłem do niego i tak spęǳaliśmy czas
na pogawędkach pożytecznych.

Kilka razy byłem we własnym interesie w Ministerstwie Galicy skim na Rennweg,
gǳie miałem sposobność poznać sekretarza w tymże Ministerstwie, Edwarda Neumana,
człowieka naǳwycza ne pracowitości i szczerze życzliwego szczególnie dla polskiego ludu
włościańskiego, o czym przekonałem się nie tylko we własnych sprawach, ale wiǳiałem,
że wszystkim interesowanym mimo ciżby służył doradą, spisywał protokoły i każdemu
w edne chwili chciał sprawę załatwić i przy ść z pomocą. Choǳiłem też przez osiem
miesięcy na Schauflergasse, gǳie pobierałem tygodniową zapomogę i gǳie otrzymywało
zapomogę barǳo dużo uchodźców z Galic i, ak nauczyciele, kanceliści, woźni, emeryci
itp. W te właśnie kasie miałem sposobność poznać pięciu urzędników. Barǳo mi żal,
żem sobie nazwisk nie zanotował, że przeto nie mogę ich wpisać do Pamiętników. Byli to
Polacy, którzy akby dobrani byli, barǳo pilni, w mowie łagodni, pomimo że co ǳień
był duży natłok. Załatwiali wypłatę z łagodnością i przychylnie, uǳielali wszelkich rad,
badali każdego, czy ma wygodne pomieszkanie, opał, wskazywali mieszkania, płatne z kasy
rządowe , dostarczali węgla, na życzenie emigrantów wyszukiwali za ęcia, tak żeby każdy
prócz pobierane zapomogi miał sposobność i mógł tyle zarobić, aby choć oszczędnie się
wyżywił, słowem, starali się o wszystko, nie licząc się z tym, że coś nie wchoǳiło w zakres
ich obowiązków. Wszyscy, których tu wymieniam, byli urzędnikami nie tylko z tytułu,
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ale prawǳiwymi opiekunami luǳi znękanych, w obcy kra wo ną z domu zagnanych.
Więc niech im za tę pracę Bóg wynagroǳi, da też Boże, ażeby wszyscy urzędnicy poszli
ich śladem, wtenczas byłoby u nas dobrze i sprawiedliwie.

Prócz tych dosto nych osób, z którymi miałem sposobność w Wiedniu żyć i stykać
się, miałem też gǳie inǳie dużo przy aciół i zna omych, którzy, gdy się dowieǳieli,
że estem w Wiedniu i o moim adresie, często do mnie pisywali. Więc otrzymywałem
często listy od prof. Wincentego Lutosławskiego²⁵⁵ z Franc i, który przesyłał listy przez
Genewę w Szwa carii. W ten sposób dochoǳiły mnie też listy od wnuczki mo e , prze-
bywa ące na nauce w domu prof. Lutosławskiego. Pisywał do mnie i przysyłał mi gazety
polskie dr Antoni Surowiecki, przebywa ący w Białe , pisywał sęǳia Wincenty Mortka
z Przybrama, poseł Wiącek z Pragi itd. Prawie każdego dnia otrzymywałem listy i kartki
z różnych stron od zna omych emigrantów, ewakuowanych, wo skowych, że trudno na-
wet wymienić wszystkie nazwiska. Odbierałem tak liczną, miłą dla mnie korespondenc ę,
że się to listonoszowi sprzykrzyło, zaczął narzekać, że sobie do mnie na trzecie piętro nogi
pozrywał. Przyzna ąc mu słuszność starałem się go choć niedużym napiwkiem zaspokoić.

Ale mimo te korespondenc i, pomimo za mu ących przechaǳek przez cały czas po-
bytu tam ani na chwilę nie opuszczała mnie tęsknota za domem i wsią roǳinną. Łakną-
łem choćby na drobnie sze wiadomości o domu swoim, roǳinie i mieszkańcach ǲiko-
wa, czy są zdrowi, czy ży ą, czy z głodu nie przymiera ą, czy ma ą dachy nad głową. Bo
ak z ǲikowa od eżdżałem, wszystko było przeważnie zabrane, zrabowane, zniszczone,
a do Wiednia dochoǳiła pogłoska, że ak się wo ska austriackie cofały, wszystkie wsie za
sobą paliły. Ledwie mnie edna niepoko ąca myśl opuściła, druga nie lepsza do głowy się
nasuwała. Chciałbym był edne chwili dostać się do roǳinnego domu i roǳinne gminy,
u rzeć roǳinę i zna omych.

Nie będąc przyzwycza onym do życia w wielkim mieście, a słysząc na każdym mie scu
skarżących się, że brak chleba i wszystkich artykułów żywności, że z każdym dniem dro-
że e, myślałem sobie, że gdyby tak ednego dnia żywności do miasta nie dostarczyli, uż by
głód zapanował, a gdyby nieprzy aciel pod Wiedeń podstąpił i żywności nic nie dopuścił,
to choć tu człowiek pewnie szy, że od kuli nie zginie, ednak groziła mu gorsza śmierć
głodowa. Paliła mnie tęsknota i coraz większe pragnienie, żeby ak na pręǳe dostać się
do swoich, ednak wszystko nadaremnie, bo Moskale byli za Krakowem w Karpatach,
więc była to zapora, z którą zmagały się miliony wo sk sprzymierzonych, wobec czego
czułem się maleńkim drobiazgiem. Więc coraz częstsze robiłem sobie wyrzuty, po co a
ze swego domu i swo e wsi roǳinne na starsze lata w taki czas wydalałem się, czy nie
lepie umrzeć na swo e ziemi i mięǳy swoimi.

Wśród takich tęsknot spada nagłe naǳwycza nie pocieszna²⁵⁶ wiadomość, że armie
sprzymierzone odniosły wielkie zwycięstwo, że pęǳą Moskali spod Tarnowa, z Karpat
itd. Radość była nie do opisania. Otwarła się od razu możność powrotu do domu. Nie
traciłem czasu ani chwili, ale postanowiłem zaraz starać się o legitymac ę na drogę po-
wrotną. Zachęcali też do powrotu inni, prof. Lutosławski pisał do mnie mięǳy innymi:
„Barǳo raǳę wracać do domu, zawsze tam łatwie się wyżywić niż w obcym mieście,
a nadto gmina potrzebu e swego wó ta, by ą rozumnie bronił przed nadużyciami wo sk”.

Więc nasamprzód zebrałem informac e, gǳie starać się o pozwolenie na wy azd.
W Towarzystwie Rolniczym otrzymałem potwierǳenie, że estem rolnikiem i polecenie
do powrotu, ale w Ministerstwie Wo ny odmówiono mi pozwolenia na wy azd, ponieważ
z powiatu tarnobrzeskiego nieprzy aciel nie był eszcze wyparty. Potem przez kilka ty-
godni zachoǳiłem do tegoż Ministerstwa, żeby się dowieǳieć, czy powiat tarnobrzeski
do powrotu otwarty. Wystawałem tam na korytarzach wśród wielkie ciżby i natłoku, że
się omal z nóg nie spadło, zwycza nie około goǳiny dwunaste wychoǳił urzędnik na
korytarz i odczytywał, które powiaty są wolne od nieprzy aciela, że tylko z tych powiatów
mogą czekać na wydanie im legitymac i powrotnych. Z bólem serca wysłuchałem zawsze
zawiadomienia, że powiat tarnobrzeski nie est eszcze wolny od inwaz i nieprzy acielskie ,
że kto z tego powiatu, to czeka na próżno.

²⁵⁵Lutosławski, Wincenty (–) — polski filozof, filolog i publicysta, ǳiałacz społeczny i narodowy;
wykładowca na licznych uniwersytetach zagranicznych i polskich; usiłował stworzyć polski narodowy system
filozoficzny łączący platoński idealizm z mes anizmem polskiego romantyzmu. [przypis edytorski]

²⁵⁶pocieszny (daw.) — przynoszący pocieszenie, pociesza ący. [przypis edytorski]
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W tym strapieniu zwróciłem się do Ministerstwa Galic i, do sekretarza Edwarda
Neumana. Gdy mu opowieǳiałem, że rad bym powrócić w strony roǳinne, spisał ze
mną zaraz odpowiedni protokół i przesłał go do Wyǳiału Kra owego w Białe . Na to uż
czwartego dnia otrzymałem list ekspres, abym bezzwłocznie wy echał celem ob ęcia urzę-
dowania w me gminie. Z tym pismem udałem się do Ministerstwa Wo ny, w którym mi
powieǳiano, że mogę tylko wy echać na dale do Tarnowa, ale i z tego się ucieszyłem, że
będę bliże domu. Otrzymałem pozwolenie na wy azd i kartę bezpłatne azdy kole ą do
Tarnowa. Nie tracąc czasu dnia  czerwca rano wy echałem z Wiednia.

Gdy pociąg ruszył, nie interesowały mnie uż żadne widoki wiedeńskie, którem opusz-
czał, tylko pragnąłem ak na pręǳe zobaczyć pola obsiane zbożem, bo przez osiem mie-
sięcy ich nie wiǳiałem, a do tego słyszało się ciągle obawy, że bęǳie głód, bo z powodu
wo ny grunta leżą odłogiem, a susza do reszty wszystko wypaliła itd. Dlatego siadłem
w wagonie przy oknie i ucieszyłem się niewymownie, gdy u rzałem pierwsze pola zbo-
żowe. Od te chwili rozweseliłem się w duchu, zdawało mi się, żem zdrowie oǳyskał
i nowe życie wstępu e we mnie. Do samego zmroku wpatrywałem się w pola pokry-
te zbożami i arzynami, stwierǳa ąc uroǳa e średnie akości. Gdy przyszła noc, sen
nie skleił mi powiek, bo rozpierała mnie radość, że niedługo uż zobaczę swo ą zagro-
dę, roǳinę, przy aciół. Tak  czerwca o goǳinie edenaste przy echałem do Krakowa.
Po wylegitymowaniu się na stac i otrzymałem pozwolenie na wstęp i trzydniowy pobyt
w mieście. Zamieszkałem ak poprzednio przy ul. Starowiślne , gǳie na stanc i były mo e
dwie wnuczki, uczęszcza ące do seminarium nauczycielskiego. Radość mo a była wielka,
gdy z adłem tu chleba żytniego, bo w Wiedniu takiego nie wiǳiałem, tylko z kukuruǳy.

W Krakowie obchoǳiłem dwuǳiestego czwartego radośnie swo e imieniny i zarazem
doczekałem się pocieszne wiadomości, że Lwów od Moskali oswoboǳony. Więc z ucie-
chą obchoǳiłem iluminac ę miasta i radowałem się, że uż do swego domu się dostanę.
Z Krakowa wy echałem  czerwca po południu i echałem bez przeszkody, dopiero pod
Tarnowem konduktor mówi mi, że dale echać nie mogę i muszę w Tarnowie wysiąść.
Ale pokazałem mu pismo Wyǳiału Kra owego, wzywa ące mnie do ob ęcia urzędowania
w gminie, i wydał mi bilet do Dębicy, dokąd przy echałem w nocy. Tu dowieǳiałem się,
że rano ode ǳie pociąg z kilku wagonami do Chmielowa, „ale cywilom siadać nie wol-
no”. Pragnąc zbliżyć się do domu, wsunąłem się do wagonu, rozmyśla ąc, że choć mnie
na które stac i wysaǳą, to zawsze będę bliże domu. Jadę. Przychoǳi konduktor, pyta
się, dlaczegom wsiadł, skoro pociąg tylko dla wo skowych, ale pokazałem mu wezwanie
z Wyǳiału Kra owego, odszedł i zostawił mnie w spoko u.

Tak do echałem szczęśliwie do Baranowa, dwie mile od Tarnobrzega. Tu spotkałem
na stac i magazyniera kole owego z Tarnobrzega, Rogulskiego, pytam się, czy nie ma a-
kich wiadomości o ǲikowie i mo e roǳinie. Odpowiada mi, że był w ǲikowie przed
dwoma dniami, dom mó i wszystkie budynki sto ą niespalone, w roǳinie wszyscy ży ą
i są zdrowi. Radość mo a nie do opisania. Jadę eszcze o edną stac ę dale i o goǳinie
ǳiesiąte rano przy eżdżam do Chmielowa. Dale kole nie iǳie, bo tor kole owy zepsuty.
Mam tylko milę do domu, ale piechotą się nie puszczam, bo przeszkaǳa pakunek. Fury
ciężko dostać, bo nikt się z domu nie wychyla, czekam na droǳe parę goǳin, ledwie
mi się trafia furmanka okazy nie, płacę furmanowi  kr, ledwie się zdecydował odwieźć
mnie do domu. Reszta drogi wypadała przez wsie, w których do  czerwca przez sześć Wo na
tygodni wrzały bitwy. Oczom przedstawił się od razu obraz ogromnego zniszczenia i gro-
zy. Zaraz za Chmielowem Ocice, w których gospodarstwa ciągnęły się długim szeregiem
zupełnie spalone i zrównane z ziemią. Mie scami eszcze się dym kurzy, żołnierze cho-
ǳą po polach, wyszuku ą w zbożach zabitych i wynoszą na marach. Co kawałek mogiły
poległych. Również z Ka mowa, leżącego w dalsze linii nad Wisłą, widać tylko zgliszcza.
Miechocin spalony w połowie, pozostałe gospodarstwa rozgroǳone, obdarte, zeszpeco-
ne, wygląda ą ak po okropne burzy. W sercu robi mi się smutno, dreszcz po całym ciele
przebiega, to mnie edynie pokrzepia, że zbliżam się do swoich.

Tak  czerwca o piąte po południu stanąłem w ǲikowie. Była to nieǳiela, więc
niektórych z roǳiny i sąsiadów spotkałem na ulicy, idących z kościoła po nieszporach²⁵⁷.
Jakie było czułe i serdeczne przywitanie, tego opisać nie mogę, wystarczy gdy powiem,

²⁵⁷nieszpory — nabożeństwo wieczorne w kościele katolickim. [przypis edytorski]

   Pamiętniki włościanina 



że zeszło więce niż dwie goǳiny, nim doszedłem do domu i próg przekroczyłem, gdyż
na dworcu opowiadaliśmy sobie wspólnie każdy swo e przygody, któreśmy przechoǳili,
a w Wiedniu, oni na mie scu w domu.

*

Nim rok upłynął od wybuchu wo ny, okolica tute sza wiǳiała ǳiewięć wielkich prze-
marszów armii wo ennych, mianowicie przeszły tędy pięć razy naprzód i w odwrocie armie
austriackie i cztery razy armie rosy skie. Powiat dwukrotnie był za mowany przez Ros an.
Pierwszy raz przez trzy tygodnie, drugi raz prawie osiem miesięcy, od  listopada 
roku do  czerwca  roku. Trzykrotnie toczyły się tu wielkie bitwy: pierwsze trzy-
dniowe, późnie przez paźǳiernik  roku nad Sanem, następnie sześciotygodniowe od
 ma a do  czerwca  roku.

Tak przemarsze, ak bitwy sprowaǳały ogromne zniszczenie, na większego ednak Wo na
spustoszenia dokonały ostatnie sześciotygodniowe walki i ostatni odwrót Moskali.

W ǲikowie spłonęło w owym czasie parę gospodarstw od strzałów armatnich.
Więce ucierpiał Tarnobrzeg. Kościół oo. Dominikanów był znowu przez dwa dni ce-

lem pocisków armatnich, ponieważ na wieży był ukryty oficer rosy ski i kierował stamtąd
telefonicznie ogniem baterii rosy skich. Późnie , gdy naokoło pada ące granaty austriackie
groziły zniszczeniem wieży, przeniósł się na lipę w ogroǳie klasztornym. Skutkiem tego
kościół uległ barǳo ciężkiemu uszkoǳeniu. Sklepienie było przebite kulami, nad głów-
ną nawą zupełnie zwalone, chór z organami zniszczony, witraże wszystkie porozbĳane,
sama wieża mnie uszkoǳona.

Wiele domów uległo całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu, niektóre — ak bu-
dynek, w którym się mieścił sąd karny — zniknęły z powierzchni ziemi za ednym poci-
skiem armatnim. Handel chrześcĳański „Bazar”, na przód zrabowany, spłonął doszczęt-
nie uż w zimie, zda e się od podłożonego ognia celem zatarcia śladów rabunku. Na środ-
ku rynku sterczała kupa gruzów po dawnym ratuszu, spalonym uż w czasie pierwszego
pobytu Ros an.

W całym mieście nie było prawie całe szyby, w wielu domach wraz z szybami powy-
latywały także ramy i drzwi. Po ogrodach i ulicach miasta powyrywane były pociskami
armatnimi liczne doły, głębokie na – metry, szerokie na  metrów.

Przed drugim wkroczeniem Ros an mieszkańcy w ośmiu ǳiesiątych częściach uszli
z miasta, mięǳy uchodźcami byli wszyscy Żyǳi z wy ątkiem kilku kalek, którzy ucie-
kać nie mogli. W mieszkaniach opuszczonych nie zostało prawie nic mebli. Wywiezione
zostały częścią przez Moskali, częścią rozebrane przez ludność okoliczną. Poniszczone zo-
stały w znaczne części biura właǳ państwowych i samorządowych, urząǳenia instytuc i
społecznych, ocalało edynie starostwo, pomieszczone w budynku klasztornym. Sklepy
zostały doszczętnie zrabowane.

Wszystkie ulice i podwórka, zanieczyszczone niemożliwie, były gniazdami różnych
chorób.

Na więce ednak ucierpiały wsie położone na linii bo owe . Prawie doszczętnie zo-
stały spalone: Ka mów, Ocice, a w znaczne części Miechocin, Machów, Mokrzyszów,
Stale, Wydrza, Zabrnie, Ma dan Zbydniowski, Wólka Turebska, Pilchów, Brandwica,
Jastkowice.

Według obliczeń w powiecie tarnobrzeskim było spalonych  zagród włościań-
skich, nadto znaczna część miasteczka Rozwadowa leżała w gruzach uż po walkach e-
siennych, toczących się nad Sanem.

Jeszcze większemu zniszczeniu uległ sąsiedni powiat niżański, rozciąga ący się dale na
wschód, gǳie było spalonych  gospodarstw chłopskich i  domów mieszkalnych
w miasteczkach Nisku, Rudniku, Ulanowie.

Pogorzelcy gnieźǳili się w dołach ziemnych i szałasach naprędce skleconych.
Dwory i folwarki, których właściciele przeważnie nie byli na mie scu, zostały spalone

albo zrabowane.
W pasie szerokości mnie więce edne mili pola zryte były rowami strzeleckimi,

poǳiemnymi prze ściami i kry ówkami dla rezerw, na eżone drutami kolczastymi. Okopy
takie miałem także na swoim polu koło domu, zbudowane przez Moskali w czasie zimy.

   Pamiętniki włościanina 



Z powodu toczących się esienią i na wiosnę bitew, a przy tym z braku sił roboczych
pola nie mogły być albo całkiem, albo w części obrobione i obsiane, zwłaszcza ogromne
łany ziemi dworskie leżały przeważnie odłogiem, zarosłe różnym zielskiem.

Pożogą wo ny dotknięte także zostały w okrutny sposób lasy, tak dworskie, ak gmin- Las, Wo na
ne. W czasie toczących się bitew były one rozmyślnie podpalane celem wstrzymania ataku,
zresztą paliły się wciąż wskutek zapuszczenia ognia przez nieostrożność i słabszego dozo-
ru ze strony służby lasowe Nie było też nic przykrze szego nad widok płonących lasów
szpilkowych i niszcze ące żywe przyrody. Prócz tego na dużych przestrzeniach były one
zestrzelane pociskami ǳiałowymi i karabinowymi, poprzecinane rowami strzeleckimi
i szerokimi liniami celem uzyskania dostępu do okopów i wolnego poła wystrzału. Ob-
liczano, że takich zniszczonych lasów z dawne puszczy sandomierskie było przeszło 
 morgów.

Miary nieszczęść, akie spadły na ludność, dopełniały choroby zakaźne. Szczegól-
nie czerwonka grasowała nadmiernie i zabierała wiele ofiar. Prócz tego panowały tyfusy
brzuszny i plamisty, influenza²⁵⁸, świerzby, wysypki. Po drogach spotykało się wciąż po-
grzeby ciągnące ku cmentarzom.

Okolica została ogołocona ze wszystkiego na barǳie w czasie ostatniego odwrotu
Moskali. Moskale, cofa ąc się ostatecznie  czerwca  roku, zabierali z sobą wszystkich
mężczyzn od lat  do , nadto brali konie i krowy. Mężczyzn z ǲikowa, Tarnobrzega
i Miechocina zabrali około dwustu. Z tych tylko kilku zdołało wymknąć się w droǳe
i wrócić do domu, reszta popęǳona została aż pod Ural. Krowy wybrali tak, że w całym
ǲikowie zostało ich tylko kilkanaście, których odszukać nie potrafili.

Brak artykułów pierwsze potrzeby: mąki, tłuszczów, cukru, opału, na — dawał
się coraz barǳie we znaki. W Tarnobrzegu można było wszystkich piekarzy obe ść i nie
dostać edne kromki chleba.

Z powodu ubytku sił roboczych i gorsze gospodarki rolne brak było żywności nawet
u kilkumorgowych gospodarzy.

Mnożyły się wypadki nocnego włamywania się, kraǳieży zboża, ziemniaków, drobiu,
opału.

Następnie pole bitew oddalało się stąd coraz barǳie . W tym samym dniu, kiedy
Moskale wyszli z Tarnobrzega, oǳyskany był przez wo ska austriackie Lwów,  lipca 
roku za ęty był Lublin,  sierpnia Warszawa. W końcu linia bo owa ustaliła się daleko na
wschoǳie i dalsza wo na toczyła się z dala od tych stron.

Wówczas to, po roku wo ny, rozległ się głos O ca Świętego Benedykta XV, wzywa-
ący państwa i władców, prowaǳących wo nę do zaprzestania okropnego przelewu krwi
i przywrócenia poko u. Na ważnie szym warunkiem trwałego poko u miało być spełnie-
nie słusznych praw i sprawiedliwych dążeń ludów, ęczących pod arzmem obcych. Głos
ten ednak pozostał eszcze głosem woła ącego na puszczy, narody krwawiły się dale
w ciężkich zmaganiach wo ennych.

*

Tymczasem, gdy rola leżała odłogiem, gdy brak było żywności, oǳieży, dachów nad
głową, gdy przybywało sierot i szerzyła się wszęǳie straszliwa nęǳa, trza było przy ść
ludności z doraźną pomocą.

Wo skowość przysyłała więc na wsie żołnierzy z zaprzęgami i narzęǳiami rolniczymi,
którzy mieli pomagać w pracy na roli kobietom, gdyż na mie scu z powodu ustawicz-
nych poborów wo skowych brak było mężczyzn i luǳi do pracy, a także brak było bydła
pociągowego.

Nadto rząd, chcąc zapobiec temu, ażeby edni nie z adali więce , a druǳy nie głodowali,
u ął rozǳiał żywności w swo e ręce i chciał wyǳielać wszystkim ednakowe porc e.

Na każde gospodarstwo rolne było wyznaczone — stosownie do ego wielkości, ilości
domowników i liczby inwentarza żywego — ile ze zbiorów może zatrzymać dla siebie, a ile
ma odstawić do magazynu rządowego i sprzedać tam po ustanowione cenie. Na bliższy
taki magazyn rządowy dla tute sze okolicy zna dował się w Mokrzyszowie, urząǳony

²⁵⁸influenza (daw.) — grypa. [przypis edytorski]
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w spichlerzu hr. Tarnowskiego. Zboża i mąki nie można było dowozić na targi ani sprze-
dawać w sklepach. A były w tym wzglęǳie tak ostre zakazy, że gdyby ktoś w tym czasie
odważył się coś zboża po kry omu sprzedać, a rzecz się wykryła, to spadała rewiz a, zboże
znalezione zabierali, a właściciel zamiast zapłaty za swó produkt dostawał się do aresztu.

Dla tych zaś, którzy wcale gruntu nie mieli, wydawane były karty chlebowe. Następnie
prócz tych kart wydawane były karty na inne artykuły spożywcze: mąkę, cukier, naę itp.
Co miesiąc, a nawet co dwa tygodnie obowiązana była gmina posyłać do starostwa wykazy
tych, którzy mieli dostawać karty na artykuły spożywcze. Wszystkie zaś te artykuły można
było nabywać w oznaczonych sklepach, po ustanowionych cenach pod dozorem właǳ
państwowych. Sklepikarz mógł sobie doliczać za swą pracę ściśle oznaczony procent.

Zarząǳenia te ednak spowodowały wiele niezadowolenia i narzekania. Dostawienie
bowiem zboża do magazynów rządowych złączone było z wieloma kłopotami, z każdą
wyznaczoną, nieraz barǳo drobną ilością zboża, trza było iść czy echać do magazynu,
tam brali zboże po barǳo niskie cenie, która zupełnie nie pokrywała kosztów produkc i.
Toteż gospodarze, którzy mieli eszcze coś do sprzedania, chowali to, ak mogli, w na -
większym ukryciu, chroniąc się przed oddaniem za bezcen plonu swe pracy i czeka ąc na
dogodnie szą sposobność sprzedaży. Nieraz w takich schowkach zboże psuło się i marno-
wało, więc tym barǳie go brakowało i podnosił się krzyk tych, którzy musieli wszystko
kupić na zaspoko enie głodu.

Nie lepie ǳiało się też z wydawaniem kart chlebowych. W ǲikowie pierwsze wyka-
zy, sporząǳone ściśle według nakazu starostwa, narobiły dużo krzyku, zwłaszcza mięǳy
kobietami, domagali się bowiem kart chlebowych także tacy, którzy wprawǳie mieli coś
gruntu, ale wyżyć z niego nie mogli. Kobiety z takich drobnych gospodarstw krzyczały:
„Chcemy kart, ażeby kupić chleba i pożywić ǳieci!”. I szły z krzykiem i płaczem do sta-
rostwa. Tam odpowiadano im krótko, że nie są pomieszczone na wykazie z gminy. Do
następnych więc wykazów wpisywani byli także ci, którzy mieli niedostateczne utrzyma-
nie z gruntu. Za to znowu pociągało mnie ako wó ta do odpowieǳialności starostwo, że
wykazu ę do kart chlebowych także rolników. Tłumaczyłem się tam, że inacze nie może
być, że i na drobne gospodarstwa muszą być karty wydawane. Gdyby bowiem z takich
gospodarstw można było wyżyć, to by luǳie po karty nie szli, bo na kartę chleba za
darmo nie dostawali.

Z obiegu znikała uż wtedy nawet moneta drobna niklowa, a zapanowała wyłącznie
papierowa. Drobna moneta bita była z żelaza. Przy tym drożyzna rosła do niesłychanych
rozmiarów.

W listopaǳie  roku płaciło się:  kg mydła  kr,  kg słoniny  kr (przed wo ną
 kr), a o  h, buciki męskie lub damskie  kr (przed wo ną – kr).

W pół roku potem, t . w kwietniu , płaciło się za  kg mydła  kr, za buciki –
kr, za ubranie męskie – kr (przed wo ną na wyże  kr). Produkty wie skie można
było kupować po cenach przedwo ennych, ale tylko za kartkami.

Ustanowiony został urząd do walki z drożyzną, ale urząd ten skrupiał się prawie wy-
łącznie na ludności wie skie , bo oznaczał ceny na produkty wie skie (mąka, krupy, masło,
słonina, a a), a nie ustanawiał ich na produkty fabryczne (buty, ubrania itd.).

Na większymi opiekunami okolicy tarnobrzeskie okazali się wówczas hr. Zǳisławo-
wie Tarnowscy. Setki i tysiące biednych z powiatów: tarnobrzeskiego, kolbuszowskiego,
niżańskiego, a także zza Wisły cisnęło się co ǳień do zamku w ǲikowie i nikt nie
odszedł stąd bez odpowiednie pomocy, hrabstwo wspierali zbieǳonych z własnych za-
sobów, nadto rozǳielali wsparcia z funduszów Centralnego Komitetu Obywatelskiego²⁵⁹
w Warszawie, Komitetu Obywatelskiego we Lwowie, KBK (Komitetu Biskupiego Kra-
kowskiego) i Rockefellera. ǲierżyli w swych rękach nici wszystkie pomocy.

Hrabina urząǳiła w Tarnobrzegu kuchnie bezpłatne, edną dla chrześcĳan, drugą
dla Żydów, z których to kuchni korzystało kilkaset biedaków. Założyła w zamku sklep
z towarami spożywczymi, sprowaǳanymi głównie z Lublina, które były sprzedawane po
cenach kosztów. Na ǳieǳiniec zamkowy za eżdżały często wozy naładowane towarami,
do sklepu zamkowego spieszyły po towar gromady luǳi; sprzedawały w nim hrabianki

²⁵⁹Centralny Komitet Obywatelski — organizac a społeczna ǳiała ąca w od września  w Królestwie Pol-
skim, za mu ąca się pomocą ludności poszkodowane przez wo nę; rozwiązana we wrześniu  przez niemieckie
właǳe okupacy ne. [przypis edytorski]
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Tarnowskie. Sklep ten normował ceny i zapobiegał zǳierstwu, Żyǳi bowiem, zniszczeni
wo ną, odbĳali sobie straty z całą bezwzględnością i w niesłychany sposób podnosili ceny
na towarach, akie mieli. Ze sklepu zamkowego rozwinął się następnie w Tarnobrzegu
„Sklep Ligi Kobiet” pod przewodnictwem hrabiny Tarnowskie .

W czasie pobytu Moskali, gdy szkoły nie były czynne, urząǳona była w zamku szkółka
dla ǳieci z ǲikowa i Tarnobrzega. Liczba ǳieci uczęszcza ących do szkółki dochoǳiła
do . Na biednie sze okryła hrabina swoim kosztem. Szkółkę tę prowaǳił głównie
bibliotekarz zamkowy, Michał Marczak, który niestruǳenie oddany był pracy dla dobra
dotknięte biedą ludności.

Towarzystwo im. Stanisława Jachowicza, prowaǳące ochronkę dla ǳieci z Tarno-
brzega i ǲikowa, rozszerzyło swą ǳiałalność, tworząc w domu ochronki tymczasowy
zarząd dla sierot wo ennych. Mięǳy tymi sierotami były na częście takie, których o ciec
wzięty został na wo nę, a matka straciła życie wskutek grasu ących chorób. W esieni 
roku otwarty został zakład wychowawczy sierot wo ennych w Mokrzyszowie pod Tarno-
brzegiem w pałacu ofiarowanym na ten cel przez hr. Tarnowską. Sprawą sierot z powiatu
tarnobrzeskiego za mował się gorliwie sęǳia Józef Chalcarz.

W czasach na cięższych roztoczył też nad ǳiećmi opuszczonymi troskliwą i skuteczną
opiekę ks. Honorat Jedliński, gwardian²⁶⁰ oo. kapucynów w Rozwadowie, który w ogóle
niósł wtedy pomoc moralną i materialną na uboższe ludności tego miasteczka i okolicy.

Zaczęła się też uż w roku  odbudowa zniszczonych mie scowości. Za staraniem
Koła Polskiego w Wiedniu rząd austriacki przeznaczył pewne kwoty na tymczasowe po-
mieszczenie bezdomnych ofiar wo ny. Kwotę przeznaczoną na powiat tarnobrzeski roz-
ǳielało starostwo za pośrednictwem komitetów mie scowych w ten sposób, że kto przy-
stąpił do wystawienia sobie pomieszczenia na zimę, otrzymywał zapomogę w kwocie 
kr. W ten sposób uż przed zimą stanęła część pomieszczeń barǳo skromnych.

Nadto do odbudowy zniszczonych osiedli otwarty został w Tarnobrzegu osobny urząd,
zwany Ekspozyturą Budowlaną. W pierwszym roku prowaǳono odbudowę doraźną, t .
w mie sce spalonych osiedli budowano eden długi budynek, w którym z ednego końca
mieściła się izba mieszkalna z komorą, w drugim zaś końcu mieściła się sta nia i chlewik,
prócz tego budowano zaraz stodołę na pomieszczenie zbiorów. W następnych latach było
zasadą, aby luǳiom poszkodowanym przez wo nę odbudować wszystko i oddać — ak to
mówią — klucz od budynku.

Dlatego magazyny Ekspozytury były zaopatrzone we wszystkie materiały budowlane,
począwszy od drzewa, desek, cegły, skończywszy na dachówce, szkle, gwoźǳiach. Brak
materiałów był ednak znaczny, dużo kupowano w Czechach, Austrii, w Królestwie Pol-
skim. Za materiały wypłacała należności „Centrala dla gospodarcze odbudowy Galic i
we Lwowie”, zaś na mie scu wypłacano za robociznę i mnie sze ilości materiałów.

Na większy ruch w odbudowie był w roku . ǲiałalność Ekspozytury została roz-
ciągnięta i na powiat niżański. Utworzone były odǳiały: w Radomyślu nad Sanem, Roz-
wadowie, Nisku, Rudniku. Każdy odǳiał posiadał własne magazyny materiałów budow-
lanych. Pracowało wtedy trzech inżynierów-techników, pięciu budowniczych i robotnicy
ukwalifikowani: cieśle, murarze, stolarze, których ednak było za mało, więc nie mogli
nadążyć zamówieniom. Kierownikiem był inż. Adam Semkowicz.

W lutym  roku prze eżdżali przez wsie i lasy spalone austriacki minister spraw
wewnętrznych ks. Hohenlohe, minister Galic i Morawski²⁶¹, namiestnik gen. Collard
i przyrzekali dalszą pomoc państwa dla zniszczonych okolic.

O pomoc dla bezdomnych kołatał niestruǳenie u rządu wiedeńskiego poseł z tego
okręgu hr. Zygmunt Lasocki.

Jednakże brak artykułów pierwsze potrzeby stawał się coraz dotkliwszy, drożyzna Głód
wzrastała przeraża ąco.

W kwietniu  roku cukier zastąpiony został sacharyną, sprzedawaną po aptekach.
Kawy nie można było dostać nawet na kartki z powodu zupełnego braku te że.

W lipcu tegoż roku głód zaglądał coraz barǳie , nie można było kupić ani krup, ani
mąki, ani ziarna, brak było tłuszczów, ak słoniny, smalcu, nie było skóry na obuwie itp.

²⁶⁰gwardian — przełożony klasztoru w niektórych zakonach. [przypis edytorski]
²⁶¹Morawski, Zǳisław (–) — polski prawnik, minister ds. Galic i w rząǳie austriackim (–).

[przypis edytorski]
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Na mocy rozporząǳenia właǳ politycznych żandarmeria zabierała na potrzeby wo enne
przedmioty mosiężne, ak klamki, ǳwonki szkolne, ǳwony kościelne itp.

W sierpniu  roku  kg mydła kosztował – kr, ćwierć żyta z nowego zbioru
– kr,  l mleka  kr (przed wo ną – h), a e  h,  kg słoniny, smalcu – kr
i tłuszcz ten można było nabyć tylko pokątnie. Koszula kosztowała – kr (przed wo ną
 kr), ubranie męskie , a lepsze ,  kr i więce , para bucików – kr.

*

Wśród te ruiny gospodarcze i ogromnego zubożenia podnoszona była sprawa polska
i spoǳiewano się przy tym rozwiązania e przez Austrię.

Rozwĳała swo ą ǳiałalność delegatura Legionów Polskich na powiat tarnobrzeski
i niżański, pomieszczona w kancelarii zamkowe w ǲikowie. Kierownikiem e z ramienia
NKN był dr Karol Adwentowski, profesor państwowe szkoły realne w Tarnobrzegu.

W Sandomierzu czynne było Biuro Werbunkowe.
W styczniu  roku odbyło się w budynku Rady Powiatowe w Tarnobrzegu ze-

branie urząǳone przez Powiatowy Komitet Narodowy. Na zebraniu przemawiał poseł
Artur Hausner²⁶² ze Lwowa na temat „Sprawa polska w chwili obecne ”. Wyrażał prze-
konanie, że po wo nie powstanie związek państw centralnych, w którym zniesione będą
granice celne i przyznane na szersze swobody narodowe, że Polacy zyska ą na więce , eżeli
Królestwo Polskie oświadczy się i czynnie wystąpi po stronie państw centralnych.

W czerwcu tegoż roku odbyła się w Tarnobrzegu staraniem Powiatowego Komitetu
Narodowego i koła Ligi Kobiet uroczystość odsłonięcia tarczy Legionów Polskich. Po
mszy święte polowe nastąpiło wbĳanie gwoźǳi pamiątkowych do tarczy, która umiesz-
czona była w ozdobnym kiosku, umyślnie zbudowanym na placu przed kościołem. Do-
chód z uroczystości przeznaczony był na fundusz inwalidów-legionistów, oraz wdów i sie-
rot po legionistach.

 listopada  roku Austria i Prusy ogłosiły niepodległość Królestwa Polskiego²⁶³,
które po wyparciu z niego Moskali było w ich rękach. Odbyły się z tego powodu ǳięk-
czynne nabożeństwa po kościołach. Ogłoszenie to ednak nie dało eszcze rzeczywiste
niezależności Polsce i poza nabożeństwami przeszło bez silnie szego wrażenia.

Państwa centralne stały wtedy u szczytu potęgi. Padła pod ich ciosami Belgia i Ser-
bia, armie ich wdarły się częściowo do Franc i, Włoch i Ros i. W sierpniu  roku
wypowieǳiała im wprawǳie wo nę eszcze Rumunia, wnet ednak legła pokonana. Już
w grudniu tegoż roku zdobyty został Bukareszt, stolica Rumunii.

W roku  trwała wo na dale ze zmiennym szczęściem. Szerzyła się uż ednak
niewiara w zwycięstwo państw centralnych i urzeczywistnienie przez nie niepodległości
Polski.

W Austrii prze awiało się uż od zeszłego roku niezadowolenie z rządów wo skowych.
W paźǳierniku  roku został zamordowany przez literata Fryderyka Adlera strzałami
rewolwerowymi prezydent ministrów, hr. Stüergk. W listopaǳie tegoż roku umarł w .
roku panowania cesarz Franciszek Józef I²⁶⁴, do którego było wiele przywiązania wśród
ludów Austrii, a nowy cesarz, Karol I²⁶⁵, nie umiał do siebie podobnego przywiązania
obuǳić.

Widać było, że siła wo enna Austrii słabnie, brak żywności i głód wzmagał się z dniem
każdym. Żołnierze zbiegali z szeregów wo ennych i kryli się po domach, polach, lasach,
gǳie mogli. Luǳie z litości ich żywili. Tworzyła się w ten sposób tzw. zielona armia.

²⁶²Hausner, Arturr (–) — polski polityk, ǳiałacz soc alistyczny, publicysta; członek Naczelnego Ko-
mitetu Narodowego (–); w  w USA, organizator Komitetu Obrony Narodowe ; w  w Legionach
Polskich; poseł na se m (–); członek Rady Naczelne PPS (–; –). [przypis edytorski]

²⁶³ listopada  roku Austria i Prusy ogłosiły niepodległość Królestwa Polskiego — nie był to akt ogłoszenia
niepodległości Królestwa Polskiego: proklamac a ogłoszona  X  przez właǳe niemieckie i austro-węgier-
skie zawierała ogólnikową obietnicę utworzenia „samoǳielnego” (zamiast: niepodległego) Królestwa Polskie-
go, pozosta ącego w niesprecyzowane „łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami”, bez określenia granic
przyszłego państwa. [przypis edytorski]

²⁶⁴Franciszek Józef I (–) — cesarz cesarstwa austro-węgierskiego od . [przypis edytorski]
²⁶⁵Karol I Habsburg (–) — ostatni władca monarchii austro-węgierskie ( listopada  –  listo-

pada ). [przypis edytorski]

   Pamiętniki włościanina 



Austria i Prusy nie tylko nie myślały o prawǳiwe niepodległości Polski, ale ogra-
niczały Polaków w prawach, z których uż korzystali, i dążyły do zniweczenia Legionów
Polskich, które walczyły po ich stronie.

Namiestnikami Galic i byli od roku  nie Polacy, ak dawnie , ale generałowie
Niemcy, na pierw Collard, po nim Diller, następnie w roku  Huyn.

W lipcu  został aresztowany na rozkaz Besselera, generał-gubernatora w okupac i
niemieckie , dowódca I brygady Legionów Polskich, Piłsudski²⁶⁶, wraz z pułkownikiem
Sosnkowskim²⁶⁷.

Następnie legioniści, którzy nie złożyli przysięgi przepisane przez właǳe austriacko-
-pruskie, zostali zatrzymani: żołnierze w obozie eńców w Szczypiórnie, oficerowie zaś
w Beǌaminowie pod Zegrzem.

W sierpniu tegoż roku legioniści przeniesieni zostali z Warszawy do Przemyśla i tu
w części wcieleni do armii austriackie i wysłani na ont, przy czym oficerowie zostali
zniżeni w ranǳe.

Jak nieszczere było postępowanie Prus i Austrii w sprawie polskie , pokazało się to
na lepie po pokonaniu przez nie Ros i. W lutym  roku zawarły w Brześciu Litew-
skim pokó z Ukrainą²⁶⁸, utworzoną z części dawnego państwa rosy skiego. Układano
się tam bez uǳiału delegac i polskie i z ziemi polskie wykro ono, a oddano Ukrainie
Chełmszczyznę i Podlasie i w ten sposób dokonano nie ako czwartego rozbioru Polski.

Takie zdraǳieckie postąpienie Prus i Austrii poruszyło wszystkich Polaków. Wszę-
ǳie, ak Polska długa i szeroka, wyrażano oburzenie z tego powodu. Na silnie ob awiło
się to  lutego  roku w b. zaborze austriackim. W dniu tym odbywały się wszę-
ǳie zgromaǳenia i przeprowaǳano uchwały przeciw gwałtowi dokonanemu na Polsce.
Ustała też wówczas wszelka praca w fabrykach, warsztatach, sklepach, urzędach, szko-
łach, na kole ach i pocztach, nawet w starostwach. Znać było, że cały naród odwraca się
od Austrii.

Odbyło się też wtedy zgromaǳenie w Tarnobrzegu. Ponieważ zebrało się dużo naro-
du z różnych warstw i żadna sala nie mogłaby wszystkich pomieścić, przeto zgromaǳenie
odbyło się pod otwartym niebem w Borku Tarnobrzeskim. Zgromaǳiło się kilka tysięcy
narodu z całego powiatu. Przemawiali przewodniczący zgromaǳenia inż. Jan Bochniak,
b. poseł Wo ciech Wiącek, dyrektorka szkoły powszechne Helena Weissowa i wszy-
scy wymownie i ednogłośnie potępiali nieuczciwe zachowanie się mocarstw zaborczych
względem Polski. Na ostatku poprosiłem i a o głos i przemówiłem do zgromaǳonych
w te słowa: „Bracia i siostry! Łączę się razem z wami do ogólnego protestu i piętnu ę ak
na mocnie zdradliwe postąpienie naszych zaborców w sprawie polskie . Było to przed la-
ty, że rząd austriacki przyznał mi oǳnaczenie, t . krzyż zasługi za długoletnie sprawowanie
wó tostwa. Wówczas a oǳnaczenie to przy ąłem, wierząc święcie w życzliwość Austrii
dla narodu polskiego, i do ǳiś dnia e nosiłem. Skoro ednak do tego doszło, że ten
sam rząd, który mi oǳnaczenie przyznał, wyrząǳa taką niesłychaną krzywdę narodowi
polskiemu, że zamiast nam Polskę oddać, to ą eszcze ǳieli na mnie sze kawałki, przeto
hańbą byłoby dla mnie dłuże takie oǳnaczenie nosić. Odrzucam e więc i zwracam temu
rządowi, od którego pochoǳi”. Przy tych słowach wobec całego zgromaǳenia medal od
kożucha oderwałem i wręczyłem przewodniczącemu zgromaǳenia z prośbą o zwrócenie
go do Wiednia. Przebieg zgromaǳenia wywarł na zebranych wielkie wrażenie, wśród

²⁶⁶Piłsudski, Józef (–) — dowódca wo skowy, ǳiałacz niepodległościowy i soc alistyczny, w czasie
I wo ny światowe organizator Legionów Polskich i dowódca I Brygady Legionów; od lipca  do listopada
 internowany prze Niemców w Magdeburgu; naczelnik państwa po oǳyskaniu przez Polskę niepodległości
w ; wycofał się z polityki w roku , by w  prze ąć właǳę w wyniku tzw. przewrotu ma owego.
[przypis edytorski]

²⁶⁷Sosnkowski, Kazimierz (–) — polski dowódca wo skowy i polityk, bliski współpracownik Piłsud-
skiego, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, internowany razem z Piłsudskim w Magdeburgu; wicemi-
nister (–), a potem minister spraw wo skowych (–); dowódca Frontu Południowego podczas
kampanii wrześniowe ; na emigrac i komendant główny Związku Walki Zbro ne (–), Wóǳ Na-
czelny Polskich Sił Zbro nych (–); po wo nie wy echał do Kanady. [przypis edytorski]

²⁶⁸W lutym  roku zawarły w Brześciu Litewskim pokój z Ukrainą — traktat brzeski ( lutego ), pod-
pisany mięǳy Cesarstwem Niemieckim, Austro-Węgrami i ich so usznikami: Carstwem Bułgarii i Imperium
Osmańskim (Turc ą), a proklamowaną  stycznia  Ukraińską Republiką Ludową, na mocy którego od-
stępowano e Chełmszczyznę i część Podlasia oraz obiecywano pomoc militarną w zamian za dostarczenie
Niemcom i Austro-Węgrom do końca półrocza miliona ton zboża. [przypis edytorski]
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podniosłego nastro u uchwalono protest przeciw oderwaniu Chełmszczyzny i Podlasia
od Polski.

Skoro po tym wiecu wróciłem do domu, przybyło do mnie kilkanaście osób spośród
inteligenc i i włościan i ǳiękowali mi za mo e wystąpienie. Ja zaś oświadczyłem, że do
takiego postąpienia ako Polak byłem obowiązany. Naza utrz prosił mnie do siebie staro-
sta i raǳił delikatnie, abym odrzucone oǳnaczenie na powrót przy ął, alem stanowczo
odmówił. Późnie , gdy uż państwo polskie powstało, dowieǳiałem się, że krzyż zasługi
złożony przeze mnie na wspomnianym wiecu, został oddany na Skarb Narodowy²⁶⁹, na
co otrzymałem pokwitowanie i co mnie barǳo cieszyło, że choć drobną cegiełkę do tego
Skarbu dołożyłem²⁷⁰.

*

Tymczasem w kra u i w całe Austrii wyczerpanie gospodarcze dochoǳiło do osta-
teczności, brak artykułów koniecznych do życia wszystkim dawał się we znaki, drożyzna
szalała bez miary.

W pierwsze połowie  roku ceny były następu ące: ćwierć żyta  kr, kilogram
słoniny – kr, a e – h, litr mleka  kr  h, kilogram cukru pokątnie  kr,
ubranie męskie fabryczne – kr, buciki męskie – kr, szpulka nici pokątnie
– kr (przed wo ną  h), paczka tytoniu na kartkę  kr, pokątnie  kr, kilogram mydła
– kr, litr na pokątnie – kr.

W drugie połowie  roku ceny wzrosły tak, że za ćwierć żyta u gospodarzy płacono
– kr, za kilogram słoniny  kr, za ubranie męskie – kr i więce , za buciki
męskie – kr.

Pienięǳy papierowych było wszęǳie pod dostatkiem, płynęły one ze sprzedaży arty-
kułów żywności, z zasiłków wo skowych i amerykańskich. Do roboty trudno było kogo
na ąć, młocek za ǳień pracy zarabiał  kr i wikt.

Ale pomimo wrogiego stanowiska względem Polaków ze strony Prus i Austrii i znisz-
czenia Legionów sprawa polska zyskiwała z dniem każdym na sile i znaczeniu po stronie
państw koalicy nych, t . Franc i, Stanów Z ednoczonych Ameryki Północne , Ros i, An-
glii, Włoch, Japonii.

Po upadku caratu i Ros i powsta e w drugie połowie  roku armia polska w Mińsz-
czyźnie ako I Korpus Polski pod gen. Dowborem-Muśnickim²⁷¹, złożona z żołnierzy,
którzy wystąpili z armii carskie .

Z armią tą starała się połączyć II Brygada Legionów Polskich, tzw. Karpacka, Żelazna,
która po poko u w Brześciu Litewskim przedarła się pod dowóǳtwem Józefa Hallera²⁷²
przez ont austriacki w Galic i Wschodnie . Armie te ednak zostały przez Prusaków
w ma u  roku otoczone i zmuszone do złożenia broni.

W połowie  roku organizu e się armia polska we Franc i.
W esieni tegoż roku państwa koalicy ne uznały Polski Komitet Narodowy, ǳiała ą-

cy w Paryżu pod przewodnictwem Romana Dmowskiego, za przedstawicielstwo Polski
i z nim się układały w sprawie polskie .

²⁶⁹Skarb Narodowy— fundusz powstały na podstawie dekretu Naczelnika Państwa z  stycznia  o skarbie
narodowym, powstałym z ofiar prywatnych, na który składały się darowizny w postaci złota, srebra, walut,
obligac i, akc i itp.; ego środki miały zostać przekazane przyszłemu Bankowi Polskiemu; od  listopada 
zarząǳała nim spec alna komis a pod naǳorem ministra skarbu. [przypis edytorski]

²⁷⁰drobną cegiełkę do tego Skarbu dołożyłem — order przesłany został z Tarnobrzega uż po powstaniu Państwa
Polskiego do Narodowe Organizac i Kobiet we Lwowie (Sekc a zbiórki złota i srebra), ta zaś oddała go na Skarb
Narodowy na podkład waluty polskie za pokwitowaniem następu ące treści:

„Wǳięczna O czyzna Ofiarodawcom”. Nr . Lwów  IV , Ministerstwo Skarbu. Komitet zbierania
ofiar na Skarb Narodowy. Jan Słomka nacz. gminy ǲikowa powiat Tarnobrzeg ofiarował na Skarb Narodowy
 austr. srebrny krzyż zasługi z koroną. Delegat Skarbu: Maria Demelówna. [przypis autorski]

²⁷¹Dowbor-Muśnicki, Józef (–) — polski wo skowy, generał Imperium Rosy skiego i Wo ska Pol-
skiego; organizator i dowódca I Korpusu Polskiego w Ros i (–), naczelnym dowódca wo sk powstania
wielkopolskiego (–); w  przeniesiony do rezerwy. [przypis edytorski]

²⁷²Haller, Józef (–) — polski generał i polityk; od  komendant Legionu Wschodniego, od 
dowódca II Brygady Legionów Polskich; od  dowódca naczelny Armii Polskie we Franc i, tzw. błękitne
armii; dowódca Frontu Północnego w czasie wo ny polsko-bolszewickie ; członek rządu RP na emigrac i (–
). [przypis edytorski]
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W styczniu  roku ogłoszone zostało oręǳie Wilsona, prezydenta Stanów Z ed-
noczonych Ameryki Północne , który w  punkcie tegoż oręǳia domagał się utworzenia
niepodległego państwa polskiego, obe mu ącego wszystkie ziemie polskie, z dostępem do
morza, z polityczną i gospodarczą niezawisłością, ako też nienaruszalnością obszaru, co
miało być potwierǳonym przez traktaty mięǳynarodowe.

Wreszcie cała Koalic a ogłasza ako swo e żądanie niepodległość Polski.
Były to wydarzenia wielkie, decydu ące o przyszłości narodu polskiego, naród ednak,

zmęczony wo ną, nie przy mował ich z taka radością, ak na to zasługiwały.
Tymczasem w wo nie odwróciło się szczęście od państw centralnych, które od wybu-

chu wo ny przez trzy lata przeważnie zwyciężały i szły naprzód albo utrzymywały się przy
swoich zdobyczach. W lipcu  roku poczyna się potężne uderzenie państw koalicy -
nych na oncie ancuskim. Niemcy chwie ą się tam, cofa ą — zbliża się ich pogrom.

Z państw walczących po ich stronie na pierw Bułgaria prosi o pokó i zawiera go we
wrześniu  roku. Następnie w pierwsze połowie paźǳiernika Austria i Niemcy, każde
z osobna, wysyła ą noty do prezydenta Stanów Z ednoczonych, Wilsona, goǳąc się na
warunki poko owe oparte na ego oręǳiu. W ten sposób wszystkie narody i państwa
uznały oręǳie Wilsona, a tym samym z ednoczenie i niepodległość całe Polski.

Wtedy też, t . w paźǳierniku  roku, zatamowany został przez cesarza Karola
I proces, aki się toczył na Węgrzech w Marmarosz-Sziget przeciw legionistom, którzy
po poko u w Brześciu Litewskim porzucili ont bo owy austriacki. Legioniści uwolnieni
wraca ą do domów.

Dnia  paźǳiernika  roku Rada Regency na, ustanowiona w Warszawie przez
Niemcy i Austrię i sto ąca na czele Królestwa Polskiego, ogłosiła manifest, w którym
mięǳy innymi mówiła: „Wielka goǳina, na którą cały naród polski czekał z upragnie-
niem, uż wybiła. Zbliża się pokó , a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnionych
dążeń narodu polskiego do zupełne niepodległości. Niech zabrzmi eden wielki głos:
»Polska Z ednoczona Niepodległa«”.

W podobnym duchu ogłasza ą odezwy: Koło Posłów Polskich w Galic i i Rada Na-
rodowa na Śląsku austriackim.

Dnia  paźǳiernika  roku odbyło się w Krakowie zebranie posłów polskich do
parlamentu austriackiego pod przewodnictwem: Witosa²⁷³, Skarbka²⁷⁴, Tertila²⁷⁵, Da-
szyńskiego²⁷⁶ i w uchwale swo e stwierǳiło, że ziemie polskie, pozosta ące dotychczas
w obszarze monarchii austriackie , należą do Państwa Polskiego i dla tych ziem stwarza
się Komis ę Likwidacy ną, złożoną z dwuǳiestu trzech posłów.
 

Upadek rządów austriackich w Tarnobrzegu. Wiec  listopada  roku, „republika tarno-
brzeska”. Rozbrajanie posterunków żandarmerii. Obalanie urzędów gminnych. Napady na
dwory i Żydów. Udaremniona odsiecz Lwowa. Pierwsze wybory sejmowe. Ruch bolszewicki.
Uspokojenie ludności. Wojna w roku . Urzędy w niepodległej Polsce. Pieniąǳ i ceny to-
warów. Stosunki gospodarcze: rolnictwo, przemysł, handel kasy oszczędności i pożyczek. Życie
gminne. Życie społeczne i polityczne. Szkolnictwo. Kościół. Rok : świętokraǳtwo, pożar
Zamku w ǲikowie. Krzyż Zasługi.

²⁷³Witos, Wincenty (–) — przywódca ruchu ludowego, polityk; współzałożyciel PSL „Piast”, trzy-
krotny premier II Rzeczypospolite ; ego rząd został obalony w wyniku przewrotu ma owego; przeciwnik rzą-
dów sanac i, współorganizator i eden z przywódców Centrolewu; w  aresztowany za ǳiałalność opozycy ną
i więziony w Brześciu; w l. – na emigrac i w Czechosłowac i. [przypis edytorski]

²⁷⁴Skarbek, Aleksander (–) — własciciel ziemski, polityk, członek Ligi Narodowe , poseł na Se m
Kra owy Galic i (–), członek austriackie Rady Państwa (–), kierownik Departamentu Wo -
skowego sekc i wschodnie Naczelnego Komitetu Narodowego w . [przypis edytorski]

²⁷⁵Tertil, Tadeusz (–) — polski prawnik, polityk demokratyczny, burmistrz Tarnowa, poseł do Se mu
Kra owego Galic i (–) i Rady Państwa w Wiedniu (–), członek Polskie Komis i Likwidacy ne
Galic i i Śląska Cieszyńskiego (). [przypis edytorski]

²⁷⁶Daszyński, Ignacy (–) — współzałożyciel Polskie Partii Soc alno-Demokratyczne , ǳiałacz PPS;
poseł do parlamentu wiedeńskiego (–), premier rządu lubelskiego (); od  poseł na se m II
Rzeczypospolite , marszałek se mu (–). [przypis edytorski]
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Gdy na polach bitew następował pogrom państw centralnych i zbliżały się rokowania
poko owe, z których Polska miała wy ść ako państwo niepodległe, na ziemiach polskich
panowały ciągle eszcze państwa zaborcze. Ale czuć było coraz wyraźnie , że siła wo enna
Austrii słabnie, brak było chleba, głód wzmagał się z każdym dniem, żołnierze uciekali
z wo ska, z szeregów, kryli się po lasach, polach, domach, gǳie kto mógł, ludność żywiła
ich po kry omu, znać było coraz mnie szą sprawność i wzrasta ące rozprężenie w wo sku,
w starostwach i we wszystkich właǳach państwowych.

Wreszcie w ostatnich dniach paźǳiernika  roku nastąpił zupełny upadek Austrii.
W Tarnobrzegu upadek ten u awnił się na askrawie  paźǳiernika. W dniu tym gro-
maǳiło się na rynku w Tarnobrzegu wielu dezerterów wo skowych, którzy mieli bączki
(rozetki) austriackie z czapek pozrywane, nie salutowali uż, t . nie pozdrawiali swo e
starszyzny, i cichaczem opowiadali, że w innych miastach Galic i dokonywa się rozbra a-
nie wo sk austriackich i że uż est po Austrii. Zgra a takich dezerterów napadła wówczas
w mieście żandarma z Mokrzyszowa Jana Michalskiego, rozbroiła go i pobiła tak, że
musiał szukać poratowania w szpitalu. Wieczorem tegoż dnia, w czasie przedstawienia
kinowego w sali „Sokoła”, nad echał z Krakowa porucznik Jan Czopek z Sielca, a prze-
rwawszy przedstawienie, ogłosił zebranym upadek Austrii i ob ęcie rządów w Krakowie
przez Polaków. Publiczność przy ęła wiadomość tę z wielka radością.

W nocy utworzyła się uż w Tarnobrzegu Komenda Miasta, złożona z oficerów rezer-
wowych na starszych rangą, ma ora Pawlasa i kapitana Starego. Nad ranem udali się oni
do pułkownika austriackiego Meinla, który wówczas ze swoim batalionem kwaterował
w Tarnobrzegu, i ozna mili mu, że go wraz z całym batalionem uważa ą za rozbro onego,
co tenże przy ął do wiadomości i swoim luǳiom ozna mił.

Ale ogół ludności o tych naǳwycza nych wydarzeniach eszcze nie wieǳiał. Gdy
rankiem w ǳień Wszystkich Świętych szedłem do kościoła, było cicho i ponuro, akby
każdy był we śnie. Kiedy zaś koło ósme goǳiny wracałem do domu i szedłem obok szkoły
powszechne , w które wówczas mieściły się kwatery wo ska austriackiego, spostrzegłem
ruch niezwykły. Żołnierze wysypywali się z kwater, biegli koło mnie, woła ąc radośnie:
„Do domu, do domu!”. Na kwaterach porzucali bezładnie karabiny, amunic ę, tornistry,
a brali tylko swo e manatki i pęǳili ku stac i kole owe .

Nagle akby spod ziemi wyrosła polska młoǳież uzbro ona, głównie studenci z tar-
nobrzeskie szkoły realne , którzy za ęli się rozbra aniem do reszty wo ska austriackiego.
Jak który żołnierz chciał powrócić do domu z bagnetem czy innym uzbro eniem, to go
zatrzymywali na droǳe, na stac i kole owe i rozbra ali, odbierali mu też drugi mundur
czy inne części okrycia. Nie pomogły tłumaczenia żołnierzy, że coś est im potrzebne, że
to ich własne rzeczy, każdego puszczali z tym tylko, co miał na sobie. Do południa nie
było u nas żadnego żołnierza austriackiego, a byli na kwaterach ostatni Niemcy. Osobom
wo skowym i żandarmerii zrywano z czapek bączki, a przypinano orzełki polskie.

Naza utrz dostałem zaproszenie na zebranie obywatelskie w Raǳie Powiatowe w Tar-
nobrzegu. Gdy tam przybyłem, zastałem kilkuǳiesięciu obywateli, wszyscy byli urado-
wani, witali się słowami: „Polska zmartwychwstała, mamy uż Polskę!”. Zaczęły się zaraz
narady, aby usunąć do reszty rządy austriackie, a zaprowaǳić polskie. Uchwalono usunąć
z urzędu dra Kazimierza Federowicza, który był starostą w Tarnobrzegu od lipca  ro-
ku i okazał się na tym urzęǳie zbyt gorliwym sługą rządu austriackiego, nieprzychylnym
dla swoich. Mówiono o nim, że nie myślał o tym, by ludowi dobrze robić, by biedę ego
łagoǳić, by mu iść z pomocą, choćby z tą urzędową według przepisów i rozporząǳeń
austriackich, że utrudniał i opóźniał rozǳiał artykułów pierwsze potrzeby, ak cukier,
mąka, naa, a natomiast przeprowaǳał bezwzględnie rekwizyc ę zboża i zubożał powiat,
dopuszczał do tego, że w starostwie zalegało barǳo wiele niezałatwionych podań o zasiłki
wo skowe i amerykańskie.

Starostę tego składano teraz z urzędu, postanowiono natomiast urząd ten powie-
rzyć tymczasowo komisarzowi starostwa Eugeniuszowi Strzyżowskiemu, który uchoǳił
za uczciwego urzędnika-Polaka. Do przeprowaǳenia tych uchwał wybrano komitet, do
którego weszli: inż. Jan Bochniak, dr Antoni Surowiecki, dr Ryszard Urbanik, ks. Alo -
zy Serafiński, dr Ernest Habicht, pełnomocnik dóbr ǳikowskich, Wo ciech Wiącek, Jan
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Słomka starszy, Adam Jamroż, konduktor²⁷⁷ melioracy ny. Poszliśmy niezwłocznie do
starostwa, a ponieważ Federowicza nie zastaliśmy, więc trzech członków (Urbanik, Wią-
cek i Jamroż) skierowało się do niego do domu i poprosiło go o przybycie do urzędu. Gdy
przybył, inż. Bochniak imieniem komitetu przedstawił mu uchwałę zebrania obywatel-
skiego z poleceniem, że ma zaraz całe urzędowanie, akta, kasę itp. oddać komisarzowi
Strzyżowskiemu. Na Federowiczu zrobiło to wielkie wrażenie, ale przy ął postanowienie
to bez oporu, w milczeniu, pożegnał się z nami i wyszedł z kancelarii, a my powierzyliśmy
dalsze kierownictwo starostwa Strzyżowskiemu, czyniąc go za sprawowanie tego urzędu
we wszystkim odpowieǳialnym.

Tegoż dnia rano Komenda Miasta wezwała do siebie komendanta żandarmerii, rotmi-
strza Friedla, i ozna miła mu, że całą żandarmerię uważa za rozbro oną, a zarazem poleciła
mu, ażeby komendę żandarmerii i cały inwentarz oddał por. Tomaszowi Dąbalowi²⁷⁸, b.
słuchaczowi praw, pochoǳącemu z Sobowa w powiecie tarnobrzeskim, który był przysła-
ny na to stanowisko przez gen. Ro ę z Krakowa. Po odebraniu komendy Dąbal aresztował
rotmistrza pod zarzutem, że żandarmeria w ego okręgu strzelała nieprawnie do dezerte-
rów, dopiero Komenda Miasta uwolniła go na prośbę Friedlowe , po czym zaraz naza utrz
wraz z żoną wy echał w asystenc i Dąbala do stac i kole owe , a stąd od echał w strony
roǳinne do Czech²⁷⁹.

Jednocześnie wspomniany Komitet obwieścił rządy polskie w sąǳie, w urzęǳie po-
datkowym, na poczcie i w innych urzędach, pozostawia ąc ednakże wszęǳie dotychcza-
sowych funkc onariuszów. I tak w ednym dniu zgasło tu panowanie austriackie, a nasta-
ło polskie. Wszyscy urzędnicy, którzy byli uważani za rzetelnych i ma ących prawǳiwie
polskiego ducha, pozostali nadał na swoich stanowiskach²⁸⁰.

*

Z następnych wydarzeń na uwagę zasługu e szczególnie wiec, który odbył się w Tar-
nobrzegu w środę  listopada  roku. Na wiecu tym, urząǳonym przy dniu targowym
na rynku pod pomnikiem Bartosza Głowackiego, zgromaǳiły się wielotysięczne tłumy

²⁷⁷konduktor (daw.) — urzędnik niższego personelu technicznego, tu: zatrudniony przez Biuro Melioracy ne
przy Wyǳiale Kra owym se mu galicy skiego. [przypis edytorski]

²⁷⁸Dąbal, Tomasz Jan (–) — polski ǳiałacz polityczny, żołnierz Legionów; początkowo związany
z ruchem chłopskim, członek PSL, wraz z ks. Eugeniuszem Okoniem proklamował w  powstanie Re-
publiki Tarnobrzeskie oraz zorganizował w  Chłopskie Stronnictwo Radykalne; poseł na Se m Ustawo-
dawczy (–), usiłował interpelac ami zmobilizować właǳę odroǳone Polski do przeciwǳiałania nęǳy
chłopów, m.in. przypadkom śmierci głodowe wśród ludności wie skie ; we wrześniu  wstąpił do niele-
galne wówczas w II RP Komunistyczne Partii Robotnicze Polski; z powodu swego publicznego oświadczenia
w , że uważa Armię Czerwoną za sprzymierzeńca narodu polskiego, został pozbawiony immunitetu posel-
skiego (), postawiony przed sądem i skazany na  lat ciężkiego więzienia (); w  w wyniku wymiany
więźniów politycznych znalazł się w ZSRR; współorganizował Mięǳynarodówkę Chłopską przy Kominternie,
ukończył studia rolnicze, w  uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, był członkiem właǳ Białoru-
skie Akademii Nauk w Mińsku; szczególnie aktywnie ǳiałał na Białorusi i w tzw. Marchlewszczyźnie (polskim
obwoǳie autonomicznym na Wołyniu); w  padł ofiarą tzw. wielkie czystki: aresztowany przez NKWD,
został skazany na śmierć za „uǳiał w organizac i szpiegowsko-dywersy ne ”. [przypis edytorski]

²⁷⁹Tegoż dnia rano KomendaMiasta wezwała do siebie komendanta żandarmerii, rotmistrza Friedla…— należy
dodać, że dnia  listopada  r. z rana Komenda Żandarmerii w Tarnobrzegu otrzymała od eksponowanego
oficera sztabowego w Przemyślu depeszę w ęzyku niemieckim treści następu ące : „W razie gdyby akaś partia
polska przyszła do tamte sze komendy i zażądała rozbro enia, należy bez rozlewu krwi dać się rozbroić, wszystkie
podwładne posterunki o tym natychmiast zawiadomić”. [przypis autorski]

²⁸⁰Jednocześnie wspomniany Komitet obwieścił rządy polskie w sąǳie, w urzęǳie podatkowym, na poczcie i w in-
nych urzędach… — równocześnie Komitet wydał następu ącą drukowaną odezwę: „Do ludności powiatu tar-
nobrzeskiego. Rodacy! Wskutek zarząǳenia Polskie Komis i Likwidacy ne tute szy Komitet Samoobrony
Narodowe ob ął z dniem ǳisie szym naczelną właǳę administracy ną w powiecie, właǳę wo skową z rozkazu
komendanta sił zbro nych Brygadiera Roi ob ęła tute sza powiatowa komenda wo sk polskich. Jako naczelna
cywilna właǳa w powiecie pozostawiamy nadal w mocy wszystkie obecnie istnie ące urzędy. Od ǳiś dnia pełnią
one swe czynności imieniem polskiego rządu, do nich więc ak dotąd należy się zwracać we wszelkich sprawach
tyczących się ich zakresu ǳiałania. Wita ąc Was ako obywateli wolne , niepodległe i z ednoczone Polski, wzy-
wamy do rozwagi, spoko u i ładu. W imieniu O czyzny zaklinamy, byście karnym posłuchem rozkazów obecne
właǳy dali dowód, że zmartwychwstała Polska ma w Was godnych siebie synów, żadnych niepoko ów i za-
mieszek. W spoko u, powaǳe i cierpliwości oczeku cie chwili, w które polskie właǳe doprowaǳą do końca
budowę nasze państwowości. Niezgoda i brak karności zgubiły ongiś naszą O czyznę, niecha obecnie zgoda,
karność, edność i miłość utrzyma Ją w mocy i sile. Tarnobrzeg, dnia  listopada  r. Powiatowy Komitet
Samoobrony”. [przypis autorski]
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ludności ze wszystkich stron powiatu i z różnych stronnictw. Po przemówieniach ks.
Okonia²⁸¹ i innych stwierǳono koniec Austrii i rządów austriackich, koniec wpływów
szlacheckich we wszystkich właǳach i urzędach. Właǳę miał ob ąć lud cały ako ogół,
lud też miał tę właǳę wykonywać przez swoich przedstawicieli w Z eźǳie Powiatowym,
do którego gminy miały wysyłać delegatów, na tysiąc mieszkańców ednego delegata.
W ten sposób Z azd ten miał się składać z około  członków, ale ponieważ było to
ciało za duże, przeto wybrano potem komitet powiatowy z  członków, który następnie
zmnie szony do  członków ob ął rolę rady przyboczne starosty w Tarnobrzegu.

Na wiecu tym uchwalono także znieść w powiecie wszystkie rady gminne, wó tów,
pisarzy gminnych, a wybrać na odnośne urzędy wszystkich nowych luǳi; uchwalono
usunąć posterunki żandarmerii, a wprowaǳić milic ę gminną²⁸².

Od wspomnianego wiecu wysunął się tu w życiu politycznym na pierwszy plan ks.
Eugeniusz Okoń, pochoǳący z Radomyśla nad Sanem w tute szym powiecie, który za-
czął uż wtedy zakładać swo e stronnictwo pod nazwą Chłopskie Stronnictwo Radykal-
ne²⁸³. Do niego zaraz w początku przyłączył się Dąbal i oni dwa pociągnęli za sobą masy
chłopskie, nawet poważnie szych i światle szych gospodarzy.

Sławne stały się wiece, urząǳane przez nich w Tarnobrzegu pod pomnikiem Bartosza
Głowackiego, na których gromaǳiły się liczne rzesze ludności i padały na barǳie pod-
burza ące przemówienia przeciw panu ącemu dotychczas porządkowi społecznemu i po-
litycznemu.

Wyłoniony z tych tłumnych wieców wspomniany Komitet Powiatowy zbierał się na-
stępnie prawie coǳiennie na narady w budynku Rady Powiatowe w Tarnobrzegu, które
część opanował i starał się stąd, ako rada przyboczna starosty, rząǳić powiatem. Gdy
w pierwsze połowie listopada Polska Komis a Likwidacy na w Krakowie zamianowała
komisarzem powiatu, t . na urząd starosty, inż. Jana Bochniaka, Komitet Powiatowy nie
chciał uznać te nominac i, podnosząc, że inż. Bochniak bęǳie ulegał wpływom szlachec-
kim i całą wolność ludu zdepcze. Natomiast Komitet wysłał delegac ę do PKL w Krako-
wie i domagał się zatwierǳenia na komisarza powiatowego Strzyżowskiego, który tym-
czasowo sprawował kierownictwo starostwa. Gdy zaś żądana nominac a nie nadchoǳiła,
a przeciwnie, Strzyżowski miał być przeniesiony do Kolbuszowy²⁸⁴, Komitet Powiatowy,
oburzony tym, zamianował ze swego grona rządcą powiatu Stefana Grzywacza, gospoda-
rza z Gorzyc. Ten zgłosił się do starostwa do ob ęcia urzędu, ednakże Strzyżowski, który
pełnił eszcze obowiązki starosty, oświadczył, że odda urzędowanie tylko na zarząǳenie
PKL w Krakowie. Tak więc kierownictwo starostwa pozostało nadal w ego rękach.

²⁸¹Okoń Eugeniusz (–) — ksiąǳ katolicki, ǳiałacz polskiego ruchu ludowego, prezes Chłopskiego
Stronnictwa Radykalnego, współorganizator tzw. republiki tarnobrzeskie , poseł na Se m Ustawodawczy oraz
I kadenc i w II RP. [przypis edytorski]

²⁸²Na wiecu tym uchwalono także znieść w powiecie wszystkie rady gminne, wójtów… — o wiecu tym pomieścił
krakowski „Naprzód” w nrze  z dnia  listopada  r. na stronie pierwsze następu ącą notatkę: „Chłopi
polscy u mu ą właǳę wo skową i cywilną w swe ręce”. „We środę . w dniu targowym zebrała się w mieście
zupełnie samorzutnie przeszło -tysięczna rzesza chłopska pod pomnikiem Bartosza Głowackiego. Po przemo-
wie posła ks. Okonia, chłopów Rychla, Stadnika, Grzywacza, Zielińskiego, i syna chłopskiego-oficera Dąbala
wybrała przez aklamac ę swó zarząd powiatu, na którego czele stanęli chłop Grzywacz, adwokat Jaroszew-
ski i chłop Zieliński. Lud wybrał i zamianował oficera Dąbala ma orem i komendantem wo skowym powiatu
i pułku strzelców ziemi sandomierskie . Zniesiono Radę powiatową, ustanawia ąc »Z azd« delegatów wszystkich
gmin, wyszłych z powszechnego wyboru. Złożono poselstwa z dra Rosnera i hrabiów: Lasockiego i Tarnow-
skiego, wybiera ąc za swych przedstawicieli poselskich ks. Posła Okonia, chłopów: Wryka i Zielińskiego, a dla
miast dra Jaroszewskiego. Szefem sanitarnym dla obrony przed zarazą wybrano dra Urbanika. Powzięto sze-
reg radykalnych uchwał i odebrano dotychczasowemu komitetowi stańczykowskiemu właǳę, co odbyło się we
wzorowym porządku i bez zaburzeń. Wkrótce przybywa do Krakowa liczna deputac a do PKL i generała Roi
celem aprobowania uchwał i wyboru. Na odpowiedź tych właǳ czeka niecierpliwie, lecz zdecydowanie cały
lud, tymczasem organizu e się eszcze licznie w następnym tygodniu. W razie odmowne odpowieǳi sytuac i
stałaby się krytyczną wobec zdecydowanego stanowiska ludu”.

Notatka powyższa z tego względu ważna, że nadała rozgłos wydarzeniom w powiecie tarnobrzeskim i odtąd
zaczęła się upowszechniać nazwa Republiki Tarnobrzeskie . [przypis autorski]

²⁸³Chłopskie Stronnictwo Radykalne — polskie lewicowe ugrupowanie polityczne powstałe w listopaǳie ,
ǳiała ące na terenie republiki tarnobrzeskie , potem także w powiatach: Mielec, Nisko i Kolbuszowa; w wy-
borach do parlamentarnych w  zdobyło  mandaty poselskie; w  zakończyło ǳiałalność. [przypis
edytorski]

²⁸⁴Kolbuszowy — ǳiś popr. D. nazwy własne Kolbuszowa: Kolbuszowe . [przypis edytorski]
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Powiat uznawał więc nad sobą właǳę Polskie Komis i Likwidacy ne w Krakowie
i e rozkazom się poddawał, ta zaś podlegała wówczas Raǳie Regency ne w Warszawie,
ako zwierzchnie właǳy państwowe ²⁸⁵.

W tymże czasie ednak, t . w pierwsze połowie listopada, ks. Okoń, pomĳa ąc wy-
mienione właǳe, wysłał poufnie, ako prezes swo ego stronnictwa, delegac ę do Lublina
do tamte szego Rządu Ludowego²⁸⁶ z Daszyńskim na czele celem złożenia mu wyrazów
uznania, posłuszeństwa i wierności, a zarazem sprawozdania z powiatu oraz po dalsze
rozkazy polityczne²⁸⁷.

*

Równocześnie ze zmianami w starostwie zaczęły się zmiany w urzędach niższych,
więc rozbra anie dotychczasowych posterunków żandarmerii i obalanie urzędów gmin-
nych. Gdy zaś edna właǳa upadła, a druga nie mogła się eszcze ustalić, nastąpił rozstró
i zamęt, wzmogły się porachunki z przeciwnikami, napady, kraǳieże, rabunki, mordy
itp. A trzeba dodać, że kra był wo ną zniszczony i zubożony, ludność więce niż przed
wo ną zepsuta, mnóstwo było wza emnych zawiści, rozgoryczenia, co sprzy ało wzrostowi
przestępczości.

Za czasów austriackich, przed wo ną i podczas wo ny, bezpośrednimi przedstawicie-
lami właǳy państwowe po wsiach i miastach byli żandarmi, rozmieszczeni po posterun-
kach. Na wsiach żandarm był wielkim panem, na widok ego każdy prawie dygotał, bo
żandarm mógł każdego zapisać na karę, skoro zauważył na przykład, że na podwórzu brak
porządku, że na dachu zły komin, że pies nieuwiązany, oset w polu itp.; mógł zaaresz-
tować każdego pode rzanego, skuć w razie oporu, a nawet bronią obezwładnić. Straszny
był ego gwer na eżony bagnetem i szabla u boku. W starostwie czy w sąǳie była przede
wszystkim wiara temu, co żandarm donosił, obwiniony nie mógł się wobec żandarma
wymówić, musiał ponieść karę.

W czasie wo ny żandarmi pilnowali, ażeby każdy w oznaczonym terminie szedł do
wo ska, do okopów, tropili dezerterów wo skowych, przeprowaǳali rekwizyc e, zabiera ąc
po wsiach ostatni kęs żywności.

Z okolicznych smutnie się wtedy zaznaczył postó żandarmski w Chmielowie, gǳie
komendantem był Józef Grzybek, do ostatka wielki służbista austriacki. Gdy aki żołnierz
zatrzymał się tam ǳień dłuże na urlopie, to go zaraz aresztowano, odstawiano do puł-
ku, a przy tym bito niemiłosiernie. Kiedy zaś w roku  i  panował straszny głód Żołnierz
w wo sku i coraz więce luǳi nie chciało iść na wo nę, żandarmi tute si wyłapywali gorli-
wie dezerterów i dwóch przy tym zabili. I tak w czerwcu  obstąpili w Cyganach dom,
w którym było kilku dezerterów, a gdy ci zaczęli uciekać, zastrzelono ednego z nich,
Panka, na płocie. W trzy dni po tym odbył się pogrzeb zabitego ze szpitala w Tarno-
brzegu przy barǳo licznym uǳiale ludności ze wsi pobliskich. W parę tygodni po tym
żandarm Lewandowski wyśleǳił Wo ciecha Rytwińskiego, że się ukrywa przed wo skiem

²⁸⁵podlegała wówczas Raǳie Regencyjnej wWarszawie, jako zwierzchniej właǳy państwowej — Rada Regency na
rozwiązała się dnia  listopada  r., przekazu ąc zwierzchnią właǳę państwową Józefowi Piłsudskiemu. Ten
sprawował tę właǳę z początku ako Tymczasowy Naczelnik Państwa, aż do zebrania się Se mu Ustawodawczego.
Następnie Se m uchwałą z  lutego  r. powierzył mu dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa, aż
do czasu uchwalenia Konstytuc i, która dopiero określiła przepisy o organizac i naczelnych właǳ w Państwie
Polskim. [przypis autorski]

²⁸⁶Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej — eden z regionalnych ośrodków właǳy w Polsce w ,
utworzony w nocy z  na  listopada  w Lublinie przez ǳiałaczy lewicy niepodległościowe pod przewodnic-
twem Ignacego Daszyńskiego; po powrocie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga ( listopada) i przekazaniu mu
przez Radę Regency ną właǳy nad wo skiem Tymczasowy Rząd Ludowy złożył dymis ę na ego ręce. [przypis
edytorski]

²⁸⁷delegację do Lublina do tamtejszego Rządu Ludowego… — według informac i otrzymanych od ednego
z delegatów delegac ę przy ął członek Rządu Lubelskiego, minister spraw wewnętrznych Thugutt, który wyraził
radość z powodu powstania samoǳielne organizac i w powiecie tarnobrzeskim, przyrzekł pomoc dla nie i dał
auto wo skowe z dwunastoma żołnierzami z poleceniem aresztowania i dostawienia do Lublina tych, którzy
nie chcieli uznać Rządu Ludowego. W szczególności miał być aresztowany hr. Zǳisław Tarnowski. Minister
zalecał przeprowaǳić wszystko, co dobre, praktyczne i demokratyczne, usuwać, co austriackie. Oświadczył, że
po zbadaniu organizac i zastosu e ą w innych częściach Polski. Delegac a była też u ministra wo ny, gen. Ryǳa-
-Śmigłego, który dał Dąbalowi nominac ę na ma ora i przyrzekł pomoc do tworzenia armii w powiecie (
mundurów,  karabinów i  armat). [przypis autorski]
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w domu roǳicielskim, i chciał go aresztować. Ale żołnierz schronił się na dach domu.
Żandarm wezwał go do ze ścia na dół, woła ąc: „Złaź, bo cię zastrzelę ak psa!”. Żołnierz
ednak w bo aźni przed karą nie schoǳił, żandarm strzelił i Rytwiński spadł z dachu, ak
wróbel, wobec matki i nadbiega ących luǳi. Do pogrzebu manifestacy nego żandarmi
nie dopuścili.

Gdy się wo na skończyła i żołnierze z ontów prawie w paru dniach przybyli masowo
do domów, zwrócili się od razu z całą nienawiścią i żąǳą zemsty przeciw posterunkom
żandarmerii. Wtedy siła i właǳa żandarmów upadła zupełnie. Żandarmów, którzy byli
przez ludność znienawiǳeni i w e opinii źle zapisani, rozbra ano i bezwzględnie usuwano.

Od pierwsze chwili upadku rządów austriackich w powiecie przychoǳiły ze wszyst-
kich okolicznych posterunków żandarmerii do powiatowe komendy w Tarnobrzegu we-
zwania o pomoc, bądź to z powodu planowanych rabunków, bądź też z powodu dokony-
wanych napadów na posterunki. Zaczęli też na posterunek w Tarnobrzegu z całego po-
wiatu przybywać żandarmi pobici, obandażowani, przebrani w cywilne ubrania, szuka ąc
tu schronienia i ratunku, inni kryli się przed niebezpieczeństwem, gǳie który mógł.

Wtedy też przyszła pomsta na żandarmów w Chmielowie. Na posterunek tamte szy
uderzyli żołnierze, którzy z ontu przybyli, urlopnicy i dezerterzy, ale żandarmi uszli na
stac ę kole ową. Komendanta Grzybka dogoniono eszcze w droǳe na stac ę, rozbro ono
i własną ego bronią pobito. Następnie na stac i przytrzymano żandarma Lewandow-
skiego. Tam go zaczęto bić, a gdy podczas bicia usuwał się przed ataku ącymi, został uż
mało żywy wepchnięty do dołu napełnionego wodą i zarośniętego trzciną. Ponieważ był
silne budowy, więc w woǳie przyszedł do siebie, ukrył się w trzcinie i w nocy uszedł
w niewiadomym kierunku. Trzech żandarmów, którzy się ludności niczym nie narazili,
puszczono w spoko u.

W Jastkowicach postrzelono w koszarach wachmistrza Zamhirę, dano do niego dwa
strzały w brzuch i tak ciężko rannego przywieźli do szpitala do Tarnobrzega.

Rozchoǳiły się wieści, że na posterunkach opuszczonych przez żandarmerię zna do-
wano wielkie zapasy żywności, ak zboża, mąki, cukru i artykułów pierwsze potrzeby, ak
płótna, skór, na, co wszystko żandarmi gromaǳili dla siebie i swoich roǳin z krzywdą
na biednie sze ludności. Wieści takie podsycały żąǳę zemsty ku żandarmom.

Do takiego załatwiania się z posto ami żandarmskimi przyczynił się też w dużym
stopniu Dąbal, który otrzymawszy komendę powiatową, rozesłał zaraz posłańców swoich
z wezwaniem, aby austriackie posterunki żandarmerii rozbra ać i tworzyć nowe z mie -
scowych żołnierzy przybyłych z wo ny. Tak więc obalano dotychczasowe posterunki bez-
pieczeństwa publicznego i wprowaǳano tzw. milic ę wie ską do pilnowania porządku.
Milic e te w każde gminie powstały, złożone były z luǳi nieobzna mionych ze służbą
policy ną, przy czym niektórzy z nich nie cieszyli się dobrą opinią co do swe moralności.

Dąbal był komendantem żandarmerii przez parę tygodni, po nim zaś ob ął komendę
kapitan Stanisław Borowiec, przysłany z Krakowa, i ten dopiero zaczął obmyślać środki
bezpieczeństwa w powiecie.

Zaczęto więc na nowo obsaǳać posterunki żandarmerii. Obsaǳono e w ten sposób,
że na każdy posterunek przyǳielano ednego b. austriackiego żandarma ako komendanta
i kilku nowo przy ętych. Kilka takich posterunków zostało ponownie rozbro onych przez
ludność niezadowoloną z nich, na ich mie sce ednak dawano innych luǳi.

*

Dużo też nienawiści i złości gromaǳiło się wśród ludności w czasie wo ny przeciw Wo na, Właǳa
urzędom gminnym i wó tom. Urzędy gminne bowiem obowiązane były sporząǳać wy-
kazy, ile kto ma oddawać zboża do magazynów rządowych, wykazy uprawnionych do
otrzymywania kart na chleb i inne artykuły spożywcze, wykazy poborowych do wo ska
itp. Nie eden czuł się pokrzywǳonym przez urząd gminny, szemrał i narzekał na wó ta,
odpowieǳialnego za urzędowanie gminne, a kobiety głośno odpowiadały: „Niech tylko
nasi mężowie z wo ny powrócą, to wó towi dobrze stołka podstawimy”.

Z drugie strony urząd gminny musiał wykonywać polecenia właǳ przełożonych,
szczególnie starostwa, wó t musiał tak tańcować, ak mu starosta zagrał. Na gorze było
wó tom, którzy nie skończyli eszcze pięćǳiesięciu lat i byli w wieku poborowym, bo
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eżeli taki wó t czego nie wykonał, starosta groził mu wysłaniem do wo ska do okopów.
Pogróżki takie padały nieraz na miesięcznych ses ach wó towskich. Ja wprawǳie takie
kary nie bałem się, bo miałem uż w owym czasie przeszło siedemǳiesiąt lat, ale rozkaz
właǳy zwierzchnie był rozkazem i musiało się go wykonać.

Zaraz po ustaniu wo ny zaczęło się w całym powiecie ak na komendę obalanie i usu-
wanie dotychczasowych urzędów gminnych i doraźne wprowaǳanie nowych. W ǲiko-
wie dokonało się to w nieǳielę  listopada  roku w następu ący sposób:

Po południu tego dnia byłem — ak zwycza nie — na nieszporach. Gdy wracałem
z kościoła, zauważyłem uż z daleka przed kancelarią gminną, która wtedy mieściła się
w sąsieǳtwie mo ego domu, gromadę luǳi złożoną przeważnie z kobiet, a w mnie -
sze części z parobczaków, którzy świeżo z wo ny powrócili. Ci mieli przeważnie pałki
w rękach. Gdy się do nich zbliżyłem, odezwały się drwiące głosy: „Wó cie, tak się dłu-
go w kościele modlicie, a my tu na was czekamy”. Mówię do nich: „Dlaczegoście mnie
naprzód nie zawiadomili, że macie sprawę do mnie, to a bym na was czekał. Jaki macie
interes? Chodźcie do kancelarii, na ulicy nie bęǳiemy sprawy załatwiać”. Weszli hur-
mą do kancelarii, która w edne chwili tak się wypełniła, że zaledwie mógł eden koło
drugiego stanąć, a trochę nawet zostało za drzwiami. Ja znalazłem się w środku tego zgro-
maǳenia, ściśnięty zewsząd, wyglądałem, aby oświadczyli, czego chcą. Zaczęli ze mną
akby protokół, żąda ąc bezładnie usprawiedliwienia się z wó tostwa, ale nie chcieli dużo
czasu na to tracić, bo i wieczór zachoǳił, a ak zauważyłem, na pilnie było kobietom
kolac ę gotować i krowy doić. Wtedy wystąpił organista Zaga a, który całe gromaǳie
przewoǳił, i krzyczy donośnym głosem: „Czy chcecie starego wó ta zrzucić, bo się uż
dosyć naurzędował?” Zerwała się wrzawa i pisk nie do opisania: „Chcemy, chcemy!”. „Ko-
go chcecie wybrać na wó ta?”, zapytu e w dalszym ciągu. „Jan Stala, Jan Stala!” Znowu
wrzask i zgiełk ak na targu. Zebranie zamieniło się w zgra ę, w które każdy starał się
wrzeszczeć na głośnie . Doszedłem w końcu do głosu i mówię: „Skoro mnie z wó tostwa
zrzucacie i nowego wó ta obieracie, więc a także nie chcę być waszym przedstawicie-
lem i utro urzędowanie swo e złożę, t . oddam księgi gminne, akty i rachunki nowemu
wó towi i bęǳie wam uż dobrze”. Zgoǳili się na to po targach ze mną i mięǳy sobą
(niektórzy chcieli urzędowanie zaraz prze ąć) i na tym się zgromaǳenie zakończyło.

Na drugi ǳień rano oddałem uporządkowane akta i rachunki gminne nowemu wó -
towi, który przyszedł do kancelarii z kilkoma mężami zaufania. Nie wieǳiałem ednak,
co powie na to starostwo, że urzędowanie zdałem tak nielegalnie obranemu wó towi, czy
nie spotka mnie z tego powodu nagana. Zaraz więc poszedłem do starostwa i rzecz całą
przedstawiłem. Na to komisarz Strzyżowski, zastępu ący starostę, oświadczył, że w ǲiko-
wie skończyło się eszcze nie na gorze , bo w niektórych gminach — ak miał doniesienia
— nie tylko pousuwano wó tów, ale eszcze pobito. W takich okolicznościach — mó-
wił — nie ma innego wy ścia, ak usunąć się od urzędowania. Wyszedłem więc stamtąd
zupełnie uspoko ony.

Tak więc po czterǳiestu przeszło latach urzędowania przestałem być wó tem w ǲi-
kowie. W czasie wo ny, gdy urzędowanie to było ciężkie i wó tostwa trzymali się tylko
młodsi luǳie, chroniąc się w ten sposób przed służbą wo skową, ciągle byłem za ęty
myślą, żeby się uwolnić od tego ciężaru. Wieǳiałem ednak, że nie da się to tak łatwo
przeprowaǳić, bo muszą być wybory gminne, muszą być zatwierǳone przez starostwo,
musi nastąpić formalne zdanie urzędowania nowe zwierzchności itp., a tu niespoǳie-
wanie stało się zupełnie inacze , bo w kilku minutach dokonało się wszystko.

W całym powiecie wówczas z chwilą zrzucenia panowania austriackiego, t . od  li-
stopada  roku, nastąpił podobny przewrót w gminach, tak że nie ostał się prawie
żaden stary wó t przy urzędowaniu. Przewrotu tego dokonała przeważnie młoǳież, któ-
ra z wo ny powróciła. Poobalano dotychczasowe zwierzchności gminne z radami, a na
ich mie sce potworzono komitety gminne. Starostwo, chcąc wprowaǳić akiś porządek,
komitety te ulegalizowało, mianowicie przewodniczących komitetów mianowało komi-
sarzami rządowymi (wó tami) i zaprzysięgło ich, nadto przydało im rady przyboczne,
które miały w sprawach gminnych głos stanowczy.

Stosunki te ednak nie okazały się trwałe. W ǲikowie na przykład nowy wó t urzę-
dował do  września  roku, więc niespełna rok, przy czym miał wiele kłopotu i został
z wó tostwa zrzucony. Potem był wó tem Jan Ordyk i urzędował do  lipca  roku.
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W tym dniu odbyły się nowe wybory gminne. W przeciągu więc niecałych trzech lat
obierano trzech wó tów.

Ale mieszkańcom gminy uż się te ciągłe wybory sprzykrzyły, więc w roku  przed
wyborem nowe zwierzchności gminne część radnych zwróciła się do mnie z oświad-
czeniem, że postawią mnie ako kandydata na wó ta i będą na mnie głosować, a prosili,
żebym kandydaturę przy ął. Poǳiękowałem im szczerze za to zaufanie, powieǳiałem
ednak, że nie mogę uż obciążać się takim obowiązkiem. Zatem wybrano mnie ako na -
starszego z rady przewodniczącym i proszono, abym od siebie postawił wniosek co do
wyboru zwierzchności gminne . Uczyniłem to i według moich wniosków wybrano wó -
ta, ego zastępcę i trzech asesorów. Trzecim z kolei wó tem po mnie został obrany Jan
Dąbek i urzędował całe sześciolecie. Dnia  stycznia  roku odbył się wybór nowe
zwierzchności gminne i wó tem został wybrany syn mó , Wo ciech Słomka.

*

Nie skończyło się ednak na rozbra aniu żandarmerii i obalaniu urzędów gminnych,
ale zwrócono się też przeciw dworom i Żydom.

Co do dworów zaczęło się od tego, że chłopi wybiegali do lasów dworskich, upatry-
wali, akby ściągnąć drzewo na opał lub na materiał, albo podkradali się do dworskich
stogów siana. Ci, którzy z wo ny lub niewoli wrócili, zaczęli mięǳy sobą porozumiewać
się, akby się bronić, gdyby do wsi przybyło wo sko ( ak mówiono, Legiony) celem do-
choǳenia kraǳieży i karania przestępców. Obliczali, ile we wsi est karabinów i granatów
ręcznych, układali się z innymi wsiami, żeby się w razie potrzeby wza emnie wspomagać,
uważali, że ma ą dość siły, żeby w danym razie wo sko rozbroić i ze wsi wygnać. Zmowy
takie szerzyły się szczególnie we wsiach lasowskich: Jeziórku, Żupawie i innych okolicz-
nych.

W styczniu  roku rozpoczęły się groźne napady na dwory. Głośnym stał się rabu- Bunt, Chłop, Kraǳież
nek w Mokrzyszowie, gǳie  stycznia ludność mie scowa, nawet wó t gminny, rzucili się
na spichlerz dworski hr. Tarnowskiego i rozebrali zboże, zmagazynowane tam przez rząd
austriacki, a także zboże dworskie. Gdy się wieść o tym rabunku rozeszła po okolicy, nad-
ciągnęła ludność do Mokrzyszowa ze Stalów, Żupawy, Jeziórka, Grębowa i w nocy tegoż
dnia rabowała ziemniaki z kopców, uprowaǳała bydło i konie ze sta en dworskich. Była
to straszna noc, luǳie rozǳierali cuǳą własność ak wilki, bydło zarzynali na mie scu
i mięsem się ǳielili, nawoływali się wśród ciemności, zapomnieli o Bogu i przykazaniach
bożych. Dopiero odǳiał wo ska polskiego położył kres temu, zrabowane zboże i bydło
poodbierał i winnych aresztował.

Do masowych rabunków doszło też w Buǳie Stalowskie , Motyczu, Grębowie.
W Grębowie był napad na dwór Dolańskiego  stycznia wieczór. Dnia tego chłopi

z Jeziórka, Żupawy i innych wsi okolicznych rozbroili posterunek żandarmerii w Grębo-
wie, rządcę i strażników folwarcznych, obrabowali pałac w Grębowie, zabrali dwa stogi
siana (około pięćǳiesiąt fur). Równocześnie ograbiono Żydów w Grębowie.

W większym eszcze stopniu ponowił się tam napad następnego wieczoru. Rzucili się
wtedy na folwark grębowski chłopi z Jamnicy, Zapolednika, Krawców, Wydrzy, rabu ąc
zboże, siano, inwentarz żywy, uprząż na konie, wozy itd. Czeladź folwarczna nie tylko
nie ratowała mienia dworskiego, ale sama brała uǳiał w rabowaniu. Pono nawet starsi
i zamożnie si gospodarze rabowali.

Zwrócono się też przeciw Żydom, znienawiǳonym szczególnie w czasie wo ny za Antysemityzm
uprzywile owane stanowisko, zarówno w wo sku, gǳie służba ich kończyła się na czę-
ście na wywczasach²⁸⁸ i dochodach w kancelariach, ako też w domu, gǳie kosztem
pozostałych lichwą i zǳierstwem dorabiali się ma ątków.

Żyǳi, wiǳąc, że położenie zaczyna być niepewne, zaczęli starać się o broń, przy czym
rozchoǳiły się wieści, że zbro ą się przeciw chłopom, co barǳie eszcze podniecało do
wystąpień przeciwżydowskich.

Chłopi ze wsi okolicznych, zwłaszcza młoǳież, przychoǳili do miasta, choǳili tu
kupami, niepoko ąc Żydów. Ale te pierwsze rozruchy zostały łatwo rozegnane. Czynio-

²⁸⁸wywczasy (daw.) — wypoczynek. [przypis edytorski]
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no starania, by zapobiec dalszym zamieszkom, wzmocniono w mieście milic ę i posto e
wo skowe.

Do pierwszych większych rozruchów przeciwżydowskich w powiecie przyszło  li-
stopada  roku w Rozwadowie, gǳie z powodu zbiegowiska i pobicia Żyda milic a
z wo skiem użyła broni, przy czym zabito człowieka. Wówczas tłum cały rzucił się ku
milic i i wo sku, którzy ratowali się ucieczką. Miasto zostało bez żadne opieki. Tłum
wdarł się do magazynu wo skowego, rozebrał broń i rzucił się do rabunku. Od połu-
dnia do wieczora zrabowano szereg sklepów i nie było nikogo, kto by temu przeszkoǳił.
Dopiero z sąsiednich miast przybyło wo sko na pomoc i salwą w powietrze rozpęǳiło
plądru ących.

W styczniu  roku, gdy rabowano dwory w Mokrzyszowie i Grębowie, zanosiło się Niebezpieczeństwo
też na atakowanie Tarnobrzega. Chłopi z Jeziórka i Żupawy, uzbro eni w karabiny, pały,
widły ruszyli do Tarnobrzega, przybyli do Stalów, gǳie chcieli przybrać większą siłę, tam
ednak pokręciły się im plany, stracili otuchę i zawrócili do domów. W parę dni po tym
rozeszła się znowu wieść, że ma być atak na Tarnobrzeg. Wo sko przygotowywało się do
odparcia napadu, rozpuściło patrole poza miastem w stronę stac i kole owe , przygoto-
wywano karabiny maszynowe, zarząǳono pozamykanie sklepów. Jednakże nie przyszło
wtedy do żadnego napadu.

Wreszcie pospolitymi stały się różne kraǳieże, rabunki, nocne napady, morderstwa.
Z tego roǳa u zbrodni na ohydnie szą popełniono w Skowierzynie, gǳie w nocy z  na
 grudnia  roku w zwierzęcy sposób zamordowano młodego zarządcę dworu Klim-
kowicza i ego żonę. Z powodu rozstro u właǳ sprawcy morderstwa nie zostali ukarani,
chociaż poszlaki zbrodni były dość wyraźne. Nie było bezpieczeństwa mienia ni życia,
zapanowała niepewność, co przyniesie na bliższy ǳień.

*

W tym czasie, kiedy rozbra ano żandarmerię, obalano urzędy gminne i brak było
spoko u i porządku, powiat nie mógł wziąć silnie szego uǳiału w walce z Rusinami²⁸⁹,
toczące się wtedy koło Lwowa. Komendę organizu ącego się wo ska polskiego w Tar-
nobrzegu ob ął z ramienia Dowóǳtwa Okręgu Generalnego Dąbal, który był komen-
dantem żandarmerii. Nawoływał on ludność do tworzenia pułku sandomierskiego pod
sztandarem Matki Boskie ǲikowskie na odsiecz Lwowa i wydał w tym celu gorącą
odezwę²⁹⁰, sam ednak za tym wezwaniem nie poszedł. Zaczął uchylać się spod rozkazu
właǳ wo skowych i rzucił się awnie do polityki wywrotowe , występu ąc ako kandydat
na posła do se mu wraz z ks. Okoniem. Na zgromaǳeniach występował w mundurze
wo skowym oficerskim i w czapie cywilne , chłopskie . Został więc wkrótce usunięty
z komendy powiatowe wo ska polskiego, a ego mie sce za ął podpułkownik Wróblew-
ski z pułku podhalańskiego.

Dowóǳtwo generalne ogłosiło wówczas ogólny, przymusowy pobór do wo ska wszyst-
kich byłych żołnierzy austriackich. Pobór ten ednak szedł leniwie, gdyż było powszechne
przemęczenie wo ną. Przy tym Dąbal eźǳił wtedy po wsiach i uprawiał politykę prze-
ciwrządową, namawia ąc luǳi, aby nie szli do wo ska. Za robotę taką został zawezwany
przez właǳę wo skową do raportu i ze służby wo skowe zwolniony.

²⁸⁹Rusin — ǳiś: Ukrainiec. [przypis edytorski]
²⁹⁰wydał w tym celu gorącą odezwę — odezwa ta brzmiała: „Obywatele-Polacy! Do broni! Naród — Chłop

i Robotnik polski wzywa obrony i pomocy przeciw mordom i grabieży rozbestwione ǳiczy ha damackie !
Bezbronne ǳieci polskie giną z rąk rusińskich! Świętokraǳtwo! W kościołach le e się krew bezbronnych sy-
nów Polski! Ci męczennicy narodu wzywa ą od nas pomocy! Bracia! Czy pozwolicie na to, by ǳicz rusińska,
tchórzowskie zgra e i bandy z namowy ła dackich Prusaków i Niemców mordowały okrutnie niewinne ǳie-
ci, starców i kobiety polskie⁈ Nie! Wstydem byłoby opuszczać ich ǳisia ! Przestańmy party nych waśni! Do
czynu! Na Boga! Da my im pomoc, a rusiński podły bandyta, ak zobaczy naszych wiarusów-Mazurów z ziemi
sandomierskie , idących pod sztandarem Cudowne Matki Boskie ǲikowskie na pomoc swym bezbronnym
braciom Polakom, chłopom i robotnikom, podda się i ukorzy! Żołnierze! Przelewaliście krew za naszych wro-
gów, a ǳiś pozwolilibyście ginąć waszym braciom rodakom⁉‼ Wzywam Was w imię Boga i O czyzny, stawa cie
w szeregi! Niech ży e dyktator Piłsudski! Do broni! Wasz rodak chłop Tomasz Dąbal, kapitan Wo sk Polskich.
Ochotnicy zgłoszą się natychmiast w Komenǳie WP. W Tarnobrzegu! Pobór zaczyna się  listopada  r.
Po przeczytaniu odezwę rozlepić lub podać dale !” [przypis autorski]
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Ostatecznie nie poszły stąd posiłki do Galic i Wschodnie . Zamiast iść na odsiecz
Lwowa, wo sko musiało się za ąć uspoka aniem powiatu. Jedynie z Rozwadowszczyzny
odszedł stosunkowo znaczny transport zboża dostarczonego przez tamte szą ludność dla
Lwowa.

*
Wśród takich stosunków w powiecie ogłoszone zostały dekretem Naczelnika Państwa

z dn.  listopada  roku wybory do Se mu Ustawodawczego w Warszawie. Powiat tar-
nobrzeski wraz z niżańskim, kolbuszowskim i mieleckim stanowił eden okręg wyborczy
nr  i miał wybrać sześciu posłów. Główna Komis a Wyborcza tego okręgu była w Tar-
nobrzegu, a przewodniczącym e był Józef Chalcarz, naczelnik sądu w Tarnobrzegu.

Były to pierwsze wybory se mowe w niepodległe Polsce: powszechne, równe, ta ne,
bezpośrednie, stosunkowe, wyborcą był każdy obywatel państwa, zarówno mężczyźni, ak
i kobiety, którzy ukończyli dwaǳieścia eden lat.

W okręgu tute szym zgłoszono osiem list, które razem zawierały  kandydatów na
posłów. Od początku na silnie sza agitac a rozpętała się za listą nr , wystawioną przez
ks. Okonia. Na liście te zna dowali się na pierwszych mie scach: ks. Eugeniusz Okoń,
Franciszek Krempa, b. poseł z czasów austriackich, Tomasz Dąbal. Za listą tą odbywa-
ły się liczne zgromaǳenia, w samym Tarnobrzegu odbywały się wielokrotnie na rynku
pod pomnikiem Bartosza Głowackiego. Zgromaǳenia urząǳone przez inne stronnictwa
były rozbĳane, uniemożliwiane było wygłaszanie odmiennych przekonań politycznych.
Doszło do tego, że gdy w klasztorze oo. Dominikanów w Tarnobrzegu czytany był list Ksiąǳ
pasterski biskupów Polski, da ący wskazówki, akich katolicy ma ą się trzymać w cza-
sie wyborów, powstały krzyki: „Precz z księǳem z ambony!”, tak że kaznoǳie a zeszedł
z ambony i wyniósł z kościoła Na św. Sakrament, co zrobiło na ludności wielkie wrażenie.
Gdy zaś w Czytelni Mieszczańskie w Tarnobrzegu odbywało się zebranie obywatelskie,
podburzona gromada luǳi, uzbro ona w pałki, napadła na Czytelnię i zebranie rozpę-
ǳiła. Wobec takie agitac i ze strony ks. Okonia, Dąbala i ich zwolenników wszystkie
stronnictwa polskie w okręgu zawarły związek wyborczy i występowały razem ako edna
grupa.

Gdy przyszło do wyborów w dniu  stycznia  roku, uǳiał wyborców w głoso-
waniu był wielki, w niektórych gminach głosowali wszyscy uprawnieni. W całym okręgu
wyborczym na   uprawnionych głosowało  . Z tego na listę nr  padło 
 głosów, zaś na cztery stronnictwa, które utworzyły związek wyborczy, okrągło  
głosów. Poza tym  głosów otrzymała lista żydowska. Wobec tego z listy nr  wybrani
zostali ks. Okoń, Krempa, Dąbal, nadto chłopi Jan Sudoł i Wo ciech Marchut, nieznani
w pracy publiczne . Związek wyborczy zdołał przeprowaǳić tylko ednego posła, któ-
rym został inż. Kęǳior Andrze , przepadli zaś tacy kandydaci, ak zasłużony poseł do
parlamentu wiedeńskiego Zygmunt Lasocki, którego w tych wyborach na gwałtownie
zwalczano, ak ks. Stanisław Wolanin i inni.

*
W końcu stycznia  roku uspokoiło się nieco, ale spokó był pozorny. Można Bunt

było wyczuć, że wszystko burzyło się wewnątrz i czekało sposobności, ażeby wybuchnąć.
Przy tym we wszystkich podżeganiach, rozruchach i rabunkach widać było wyraźny ruch
bolszewicki.

Podżegacze, wskazu ąc na dwory, mówili, że wszystko est chłopskie, do chłopów na-
leży, trzeba to zabrać. Zachęcali, żeby chłopi na wiosnę orali pańskie grunta dla siebie.
Buntowali luǳi, żeby się wo ska nie bali, do wo ska nie szli, opowiadali o czerwone gwar-
dii. Mówili, że „krakowskie wo sko” i „rząd krakowski”, t . Polska Komis a Likwidacy na,
uż przydeptana, zapowiadali przy ście bolszewików. Wzywali do zabĳania przeciwników,
bo sądów nie ma. Jednego nauczyciela wymieniano ako komisarza powiatowego w razie
zaprowaǳenia rządów bolszewickich.

Ludność zaopatrzona była z czasów wo ny w broń wszelkiego roǳa u, zwłaszcza w ka-
rabiny wo skowe i w rewolwery. Tworzyły się uzbro one bandy (czerwone gwardie), które
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zmuszały spoko ną część ludności do łączenia się z sobą. Takie bandy powstały w Jeziórku,
Żupawie, Stalach, w Kępiu Zaleszańskim.

Za podburza ącą robotę przeciw panu ącemu porządkowi społecznemu i państwowe-
mu aresztowano w Tarnobrzegu dwóch urzędników państwowych, Rusinów. Jednakże
wobec wielkiego wzburzenia właǳe mie scowe były bezsilne, nie mogły na częście wy-
stąpić przeciw awnym podżegaczom i pozostawiały ich w spoko u.

Że w powiecie ob awił się taki ruch bolszewicki, złożyło się na to szereg przyczyn.
Przede wszystkim przyczyniło się do tego złożenie starosty z urzędu, gdyż osłabiło to
właǳę starostwa i spowodowało dalsze zmiany na tym urzęǳie.

Po Federowiczu kierownikiem starostwa był Strzyżowski, przeniesiony na zarząǳenie
Polskie Komis i Likwidacy ne do Kolbuszowy, przez parę dni kierował tym urzędem inż.
Jan Bochniak, wreszcie od końca listopada  roku dr Benedykt Łącki, oba z ramienia
Polskie Komis i Likwidacy ne w Krakowie.

Ten ostatni, znany ǳiałacz polityczny w Tarnobrzeskiem, sekretarz hr. Lasockiego,
chcąc mieć za sobą wolę ludności, po ob ęciu urzędu przedstawił swo e poglądy polityczne
na raǳie przyboczne , które przewodniczył ks. Okoń i Dąbal, a następnie na szerszym
z eźǳie powiatowym. Zaznaczał, że uzna e zmianę stosunków zaistniałych w powiecie
z powodu ogłoszenia niepodległości; uzna e, że lud przyszedł do właǳy i tylko lud ma
postanawiać i rząǳić, ego zaś rzeczą ako urzędnika est słuchać ludu i zlecenia tegoż
ludu wykonywać. Zaznaczał, że poczynił pewne zarząǳenia, żeby ludności zniszczone
wo ną przy ść z pomocą, w szczególności zaś, ażeby nie ściągać z ludności te podat-
ków, a natomiast ściągać e od obszarników, kupców i luǳi, którzy dorobili się ma ątku
na wo nie. Wówczas ks. Okoń oświadczył, że na lepie bęǳie dra Łąckiego zatwierǳić,
i w ten sposób został on zatwierǳony w swoim urzęǳie.

Usunięcie starosty zachęcało ludność do obalania urzędów gminnych i rozbra ania
żandarmerii, nowe zaś urzędy gminne i posterunki żandarmerii, złożone z luǳi nieprzy-
gotowanych do spełnienia swych czynności, niefachowych, nie wspierały właǳy w po-
wiecie.

Do roznamiętnienia ludności i rozruchów przyczyniły się też w wysokim stopniu
zgromaǳenia i robota polityczna ks. Okonia i Dąbala, którzy nie przebierali w środ-
kach, wzburzyli ludność do ostatnich granic i nienawiść mięǳy warstwami społecznymi,
drzemiącą w duszach luǳkich, rozpalili do czerwoności. Przy tym Dąbal, ak się późnie
okazało, był z przekonań komunistą.

Ruchowi bolszewickiemu sprzy ało i to, że w powiecie est dużo luǳi bezrolnych Wieś, Pan, Chłop, Ziemia
i posiadaczy karłowatych gospodarstw, a z drugie strony są wielkie obszary dworskie.
W całym bowiem powiecie na   morgów ogólnego obszaru gruntów,   mor-
gów (w tym   lasów) należy do dworów, t . do ǳiesięciu właścicieli obszarów
dworskich, a tylko   morgów przypada na drobne gospodarstwa, których w po-
wiecie est  . Przy tym brak est fabryk czy innych przedsiębiorstw. Ludność więc,
spragniona ziemi i pozbawiona zarobku, łatwo szła na lep haseł bolszewickich, z którymi
wielu zetknęło się uż w niewoli rosy skie .

Do rozdrażnienia ludności i rozruchów przyczyniał się też w dużym stopniu brak ar-
tykułów pierwsze potrzeby, ak soli, cukru, a szczególnie na, które nie dochoǳiły
w odpowiednie ilości z powodu trudności komunikacy nych. Produkty te ednak otrzy-
mywali, z pominięciem sklepów właściwych, pokątni handlarze i sprzedawali e po wy-
górowanych cenach. Do starostwa więc zachoǳiły wciąż gromady luǳi, domaga ąc się
sprawiedliwego rozǳiału wymienionych artykułów. Ludność w pierwszym rzęǳie mści-
ła się na handlarzach Żydach, rabu ąc ich i bĳąc.

Wreszcie robotę bolszewicką ułatwiało to, że powiat tarnobrzeski styka się z b. za-
borem rosy skim, zwłaszcza z Lubelszczyzną, skąd przy eżdżali wysłańcy bolszewizmu
rosy skiego, przeważnie Żyǳi. Oni to rozpuszczali wiadomość, żeby do wo ska nie iść,
pożyczki państwowe nie składać, bo nie ma żadnego państwa polskiego i takiego nigdy
nie bęǳie. Rozporząǳali przy tym większymi kwotami pieniężnymi.

Położenie w państwie było wtedy barǳo ciężkie: Polska nie miała eszcze ustalonych
granic, w Małopolsce wschodnie toczyły się krwawe walki z Rusinami, od południa
groziła wo na z Czechami, w Warszawie rządy często się zmieniały i nie posiadały odpo-
wiednie siły. W powiecie tute szym nie znać było eszcze rządów stolicy, a edynie roz-
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pościerała tu swo ą właǳę Polska Komis a Likwidacy na z Krakowa (gǳie naczelnikiem
Wyǳiału Administracy nego był Zygmunt Lasocki) i Dowóǳtwo Okręgu Generalnego
Kraków, z gen. Ro ą na czele.

*

Mimo wszystko, mimo sprzysiężenia się na powiat tarnobrzeski tylu sił wywroto-
wych, ruch bolszewicki nie zwyciężył. Stało się tak głównie ǳięki temu, że ogół ludności
zachował w sercu wiarę w Boga i przykazania boże, pragnął mieć własne państwo i dla
przeważne części narodu wstrętne były praktyki bolszewickie, połączone z rabunkami,
grabieżą cuǳe własności i mordami. Tych zaś, którzy skłonni byli do bolszewizmu, na
których uż nie miał wpływu ani Kościół, ani cywilne właǳe państwowe, uspoko ono siłą
przy pomocy żandarmerii i wo ska.

Do powiatu przybyła lotna kompania żandarmerii pod komendą por. Makowskie-
go i tu tak długo pozostawała, aż doprowaǳono do porządku i spoko u. Żandarmeria
powiatowa i lotna, posiłkowane przez odǳiały wo skowe, przeszły kole no cały powiat
od wsi do wsi i przeprowaǳały rewiz e, zwłaszcza tam, gǳie tworzyły się bandy zbro ne
i dopuszczano się rabunków. Przy rewiz ach odbierano zrabowane cuǳe mienie i ukry-
tą broń, a z powodu masowych przestępstw winnych karano na mie scu doraźnie przy
użyciu chłosty. Winni otrzymywali – kĳów na tyłek. W ten sposób karano bądź
ednostki, bądź gminy. Niektórych przestępców aresztowano i oddano sądowi obwodo-
wemu w Rzeszowie do ukarania. Ogółem aresztowano za kraǳieże, rabunki i napady na
dwory około  luǳi²⁹¹.

Poprzednio uż za ęto się pilnie Dąbalem, który awnie podburzał ludność do gwał-
tów. Poczęto go lepie śleǳić i wnosić skargi na niego do prokuratorii w Rzeszowie, aż
wreszcie postanowiono go aresztować. Gdy ednak komendant lotne żandarmerii udał
się w nocy do Sobowa celem dokonania aresztowania, uż tam Dąbala nie było, gdyż
przed kilku goǳinami umknął do Sandomierza. Jak się okazało, eden z oficerów, któ-
ry wieǳiał o rozkazie aresztowania, powiadomił o tym Dąbala, tak że ten zdołał uciec
i występował dale w okręgu ako kandydat na posła wraz z ks. Okoniem.

W początku stycznia  roku został aresztowany po wiecu w Baranowie ks. Okoń.
Aresztowano go za wywoływanie zaburzeń publicznych i pod zarzutem zdrady stanu i osa-
ǳono w więzieniu w Rzeszowie, skąd uwolniono go po kilku tygodniach, gdy został
wybrany posłem.

W tych czasach na niespoko nie szych, głośnych pod nazwą Republiki Tarnobrzeskie ,
komendantem żandarmerii w Tarnobrzegu był kapitan Borowiec, który przetrwał na tym
stanowisku do esieni  roku. Wtedy został przeniesiony pod naciskiem dąbalowców,
którzy zyskali na znaczeniu i wpływach, gdy Dąbal został posłem.

Po tym wzburzeniu, akie panowało w ostatnich miesiącach  roku i w pierw-
szych  roku następowało powoli uspoko enie. Nie było uż masowych grabieży. Czę-
sto ednak rozchoǳiły się wieści o mnie szych rabunkach, ak np. w Sulichowie, gǳie
trzech uzbro onych rabusiów napadło gospodarza, zabrało mu gotówkę i pobiło, albo
w Gorzycach, gǳie paru drabów w mundurach wo skowych napadło na gospodę Stefana
Grzywacza: związali go i zabrali   kr.

*

Rok  stał się groźnym i pamiętnym z powodu wo ny bolszewickie . Gdy wy-
prawa na Kĳów zakończyła się klęską i nastąpił odwrót armii polskie , niektóre odǳiały
cofa ącego się wo ska polskiego przybyły w sierpniu pod Tarnobrzeg i rozkwaterowały się
w ǲikowie i wsiach okolicznych. Przybywało też tu wiele roǳin urzędniczych, ucieka-
ących ze wschodnie Małopolski przed na azdem bolszewików.

²⁹¹Do powiatu przybyła lotna kompania żandarmerii (…) i tu tak długo pozostawała, aż doprowaǳono do
porządku i spokoju… — podnoszono skargi, że prowaǳona żandarmeria i wo sko dokonywała egzekuc i bez-
względnie, bĳąc ednych za rabunki, innych, by wydali broń i wy awiali winnych, oraz rekwiru ąc żywność dla
siebie. Opowiadano, że w ten sposób zostało ukaranych  chłopów, a kilkunastu zabito. Trudno sprawǳić,
ile w tych zarzutach est prawdy. [przypis autorski]
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Jednakże w chwili na większego niebezpieczeństwa naród ocknął się z odrętwienia,
porwał się do obrony przed wrogiem. Przede wszystkim młoǳież pospieszyła pod broń
dla odparcia nieprzy aciela. Zapał powszechny ogarnął także tute szą okolicę.

Na pierw kilkuǳiesięciu z młoǳieży szkolne zgłosiło się do szeregów ochotniczych
i wy echało do obozu w Rzeszowie. Następnie hr. Zǳisław Tarnowski własnym kosztem
wystawił odǳiał ochotników. Do odǳiału tego pospieszyli ofic aliści dóbr ǳikowskich,
młoǳież włościańska z ǲikowa i mieszczańska z Tarnobrzega, a ako pierwszy ochotnik
stanął osiemnastoletni syn hrabiego, Artur. Prawie połowę odǳiału stanowiła kawaleria.

Uroczyste pożegnanie odbyło się w nieǳielę  lipca po nabożeństwie w kościele
oo. Dominikanów. W kilka dni potem od echał na pierw odǳiał piechoty do obozu
w Rzeszowie, następnie konny odǳiał ochotników do . pułku ułanów w Krakowie. Oba
odǳiały odprowaǳone były na stac ę i żegnane przez tłumy ludności.

Gdy taki zapał buǳił się wszęǳie, pewnym się stało, że naród potrafi się obronić, że
nie dopuści do utraty świeżo oǳyskane niepodległości. Rychło też nastąpiło zwycięstwo.
Dnia  sierpnia odparto bolszewików pod Warszawą, a zwycięstwo to zapisano w historii
ako „cud nad Wisłą”. Za tym poszedł pogrom bolszewików i cofanie się ich na całe linii.

Po zakończeniu te wo ny zaszedł dla Polski szereg ważnych i radosnych wydarzeń,
które wzmacniały państwo zewnętrznie i wewnętrznie. Dnia  marca  został podpi-
sany w Ryǳe pomyślny traktat poko owy z Ros ą, na podstawie którego ustalone zostały
wschodnie granice Polski, uznane w dwa lata potem także przez główne państwa koali-
cy ne. W dniu  marca  odbył się na Górnym Śląsku plebiscyt, po którym określona
tam została granica mięǳy Niemcami i Polską i znaczna część tego bogatego kra u dostała
się Polsce. Dnia  marca  roku uchwalona została konstytuc a, która kładła funda-
menty pod ustró państwowy Polski. W tymże czasie zawarte zostały z Franc ą i Rumunią
przymierza, które wzmacniały pokó i bezpieczeństwo Polski.

Od tegoż roku zaczął się ustalać w Polsce coraz więce spokó i porządek, okazywały
się coraz wyraźnie dodatnie strony z oǳyskane niepodległości państwowe .

*

Urzędy pozostały przeważnie takie, akie były za czasów austriackich lub tylko nie-
wielkim uległy przeinaczeniom. Utrzymało się więc starostwo ako powiatowa właǳa
administracy no-polityczna, powiat zaś tarnobrzeski włączony został do wo ewóǳtwa
lwowskiego.

Pozostał bez zmiany Sąd Powiatowy w Tarnobrzegu, położony w obwoǳie Sądu
Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Apelacy nego w Krakowie. Ze sądem złączone ak daw-
nie areszty. Pozostał nadal notariat i urząd ewidency ny podatku gruntowego. Liczba
adwokatów wzrosła do ǳiewięciu, w tym pięciu chrześcĳan i czterech Żydów.

Dawnie szy c.k.²⁹² inspektorat podatkowy przemianowany został na Urząd Skarbo-
wy Podatków i Opłat Skarbowych, któremu przyǳielono wymiar wszelkich podatków
i należytości. Dawnie szy c.k. Urząd Podatkowy przekształcony na Kasę Skarbową, które
pozostał pobór wszystkich należytości państwowych. Kontrolę nad dochodami Skarbu
Państwa, zwłaszcza nad monopolami (spirytusem, tytoniem, solą, zapałkami) sprawu-
e Inspektorat i Odǳiał Kontroli Skarbowe , podległy Urzędowi Akcyz i Monopolów
w Rzeszowie. Wszystkie zaś wymienione urzędy skarbowe podlega ą Izbie Skarbowe we
Lwowie (dawnie c.k. Kra owa Dyrekc a Skarbu).

W mie sce austriackie c.k. komendy żandarmerii powstała w roku  Powiatowa
Komenda Polic i Państwowe , które podlega szesnaście posterunków.

Rada Szkolna Powiatowa (dawnie sza c.k. Rada Szkolna Okręgowa) i Inspektorat
Szkolny Powiatowy wyǳielone zostały ze starostwa na samoistne organizac e urzędowe,
podległe Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego.

Urząd pocztowo-telegraficzny rozszerzony został w czasie wo ny przez odǳiał telefo-
niczny.

Rozszerzoną została w czasie wo ny także stac a kole owa w Tarnobrzegu po przedłu-
żeniu linii kole owe z Tarnobrzega-Nadbrzezia do Ostrowca.

²⁹²c.k. — cesarsko-królewski, określenie i skrót odnoszące się do właǳ Austro-Węgier. [przypis edytorski]
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Utrzymała się w Tarnobrzegu bez zmiany sekc a konserwac i publicznych robót me-
lioracy nych, ma ąca za zadanie obwałowanie i regulac ę rzek, osuszanie zbyt nawodnio-
nych obszarów itp. Sekc a ta obe mu e powiaty: tarnobrzeski, niżański i kolbuszowski
i podlega tymczasowemu Wyǳiałowi Samorządowemu we Lwowie, a następnie Mini-
sterstwu Robót Publicznych w Warszawie.

Z dawnie szych instytuc i użyteczności publiczne pozostała Kasa Chorych, powoła-
na do świadczeń swoim członkom w czasie choroby i rozszerza ąca coraz więce swo ą
ǳiałalność.

Z nowych urzędów utworzonych za czasów polskich wymienić należy przede wszyst-
kim Urząd Ziemski, który powstał w roku  i obe mu e swo ą ǳiałalnością powiat
tarnobrzeski i niżański.

Nowym urzędem est też Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza emnych, którego
głównym zadaniem est przymusowe ubezpieczenie od ognia. W Tarnobrzegu zna du e
się inspektorat tego Zakładu.

W niepodległym państwie polskim utrzymał się eszcze przez ǳiesięć lat, t . do roku
 dawny samorząd powiatowy, a więc Rada Powiatowa z Wyǳiałem Powiatowym,
który w owym czasie pod przewodnictwem Seweryna Dolańskiego rozwĳał barǳo róż-
norodną i pożyteczną ǳiałalność. Pod zarządem Wyǳiału Powiatowego prowaǳona była
w dalszym ciągu Powiatowa Kasa Oszczędności; Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy
utworzony w roku  w mie sce dawnego Powiatowego Biura Pośrednictwa Pracy; po-
wiatowa szkółka drzewek owocowych w Miechocinie na obszarze ǳiesięciomorgowym,
darowanym po wo nie przez hr. Z. Tarnowskiego, celem dostarczania ludności w powiecie
szlachetnych drzewek owocowych po umiarkowanych cenach. Wyǳiał Powiatowy do-
prowaǳił do założenia w roku  ludowe szkoły rolnicze , która w ciągu roczne nauki
ma dawać młoǳieży włościańskie niezbędne wiadomości do prowaǳenia małego go-
spodarstwa rolnego; szkoła ta powsta e w Mokrzyszowie pod Tarnobrzegiem, w ośrodku
rozparcelowanego tam folwarku. Wspierał też materialnie Zakład Sierocy w Mokrzyszo-
wie, założony i prowaǳony głównie kosztem hr. Tarnowskich. Wyǳiał powiatowy dążył
również gorliwie do podniesienia rolnictwa i hodowli bydła w powiecie, a Rada Powia-
towa dała gwaranc ę powiatu na   zł dla zbudowania spółkowe rzeźni w Dębicy,
która ma wyrabiać na wysyłkę do Anglii boczki wieprzowe. Powiat łożył znaczne fundu-
sze na cele sanitarne, utrzymu ąc czterech lekarzy okręgowych: w Baranowie, Grębowie,
Nadbrzeziu i Radomyślu i przyczynia ąc się do opłacenia dwuǳiestu pięciu akuszerek
egzaminowanych. Także Ochotnicze Straże Ogniowe zna dowały opiekę w Wyǳiale Po-
wiatowym. Na więce zaś wydawał powiat na drogi, bo uż prawie dwie trzecie tego, co
szło na drogi w normalnych czasach przed wo ną. Toteż budowa nowych dróg postępo-
wała szybko naprzód, a za parę lat wszystkie gminy będą miały szutrowane do azdy do
dróg powiatowych względnie wo ewóǳkich.

*

Za pieniąǳe służyły dale papierowe korony austriackie, nie drukowano uż ednak Pieniąǳ
nowych, ilość ich pozostawała ta sama. Ceny towarów utrzymywały się na razie takie,
akie były w chwili upadku Austrii, i tylko powoli podnosiły się.

W styczniu  roku ceny towarów pierwsze potrzeby były następu ące: ćwierć żyta
– kr, za pszenicę płacono  razy tyle, ćwierć ziemniaków – kr, a nawet 
kr,  kg słoniny – kr, a e  kr, buciki męskie – kr, koszula męska –
kr, sąg drzewa miękkiego z dostawą i zrąbaniem – kr.

Wówczas, na początku  roku, nastąpiła wymiana koron austriackich na marki
polskie²⁹³, przy czym korona liczona była za  fenigów. Nie poprawił się ednak przez to
pieniąǳ w Polsce, ale przeciwnie, wartość marki obniżała się barǳie niż korony i ceny
szły w górę z zawrotną szybkością²⁹⁴.

²⁹³marka polska — waluta obowiązu ąca od grudnia  na okupowanych przez Cesarstwo Niemieckie tere-
nach Królestwa Polskiego, a następnie w Rzeczypospolite Polskie do czasu reformy pieniężne z kwietnia ,
kiedy została zastąpiona przez polskiego złotego; marka polska ǳieliła się na  fenigów. [przypis edytorski]

²⁹⁴Wówczas, na początku  roku, nastąpiła wymiana koron austriackich na marki polskie… — marka polska
wprowaǳona została do obiegu w okupac i niemieckie rozporząǳeniem gen. gubernatora Besselera z dnia 
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W sierpniu  roku płaciło się za kilogram słoniny  mk, za litr mleka  mk, a e
 mk, za buciki męskie  mk, robotnik brał ǳiennie  mk i dostawał podwieczorek.

W paźǳierniku  roku kilogram słoniny kosztował – mk, ćwierć żyta
 mk, pszenicy – mk, ziemniaków – mk, koszula – mk,
buciki sznurowane  –  mk, robotnik od kopania ziemniaków otrzymywał 
mk i obiad.

W grudniu  roku płacono za kilogram słoniny – mk, ćwierć żyta 
mk, pszenicy  mk, ziemniaków – mk, litr mleka – mk, a e 
mk, buciki sznurowane  –  mk.

Papierowe marki polskie, puszczane w obieg bez miary, traciły coraz barǳie na war-
tości. Kto sprzedał coś i nic za to zaraz nie nabył, tylko pieniąǳe zatrzymał przy sobie,
ponosił dotkliwą stratę. Wielu takich, którzy sprzedali dom czy pole, czy coś z inwentarza
żywego, a potem trzymali pieniąǳe w domu lub złożyli w kasie na procent, straciło zupeł-
nie ma ątek i zostało biedakami. Inni natomiast, którzy wtedy śmiało zaciągali pożyczki
i coś kupowali, barǳo się bogacili.

Pienięǳy była ogromna masa, trzeba e było nosić w teczkach i torbach; pugilaresy,
portmonetki wyszły zupełnie z użycia. Za towary na potrzeby domowe płacono tysiąca-
mi, milionami, a w końcu miliardami. Urzędnicy pobierali pens e dwa razy w miesiącu,
pierwszego i piętnastego, gdyż marka na początku miesiąca miała zupełnie inną wartość
niż przy końcu.

Ceny szalały bezmiernie. We wrześniu  roku były takie: za ćwierć żyta płaciło się
 –  mk, pszenicy  –  mk, ziemniaków   mk, kilogram
słoniny  –  mk, litr mleka – mk, ser wie ski  –  mk,
gęś   mk, kamaszki męskie  –   mk.

Wreszcie w styczniu  roku płacono: ćwierć żyta   –   mk,
kilogram słoniny    mk, litr mleka  –  mk, a ko  –
 mk, ubranie męskie fabryczne   –   mk, sąg drzewa gałązkowego
z dostawą    mk, robotnicy na ǳień pracy   –   mk.

Wtedy na początku  roku wprowaǳony został złoty polski i nastąpiło wycofanie
marek polskich z obiegu. Przy te wymianie złoty równał się    mk. Z dniem
 lipca  roku marka przestała być prawnym środkiem płatniczym, t . ustał obowiązek
przy mowania e w rozrachunku pomięǳy ludnością. Pozostałe u ludności marki polskie
wymieniane były na złote eszcze przez kasy państwowe do  ma a  roku.

*

Jednakże pod względem gospodarczym kra się podnosił. Po powstaniu Państwa Pol-
skiego trwała w dalszym ciągu odbudowa osiedli zniszczonych w czasie wo ny. Prace te
były prowaǳone przez Powiatowe Biuro Odbudowy pod kierownictwem inż. Kazimie-
rza Kulczyńskiego. Zmnie szały się ednak coraz barǳie z powodu braku funduszów,
a w roku  ustały prawie zupełnie.

Przede wszystkim dźwignęło się z upadku rolnictwo. Po zakończeniu wo ny świato-
we wiele ziemi leżało odłogiem, brak było chleba i w trzech pierwszych latach istnienia
państwa polskiego z Ameryki przychoǳiła mąka dla wyżywienia ludności i zboże na
zasiew.

W następnych ednak latach pola niezagospodarowane szybko znikły, wszystka ziemia
była pod uprawą i Polska miała dosyć własnego chleba. Również hodowla inwentarza
żywego wróciła prędko do stanu przedwo ennego.

Ta poprawa w rolnictwie nastąpiła głównie ǳięki pracowitości i zapobiegliwości lu-
du włościańskiego i właścicieli dworów, a przyczyniło się też do tego Okręgowe Towa-
rzystwo Rolnicze, które obe mowało powiat tarnobrzeski, a było częścią Małopolskiego

grudnia  r. Z chwilą powstania państwa polskiego prze ęta została przez właǳe polskie, następnie dekretem
Naczelnika Państwa wprowaǳona została zmiana banknotów markowych, które zamiast dawnych podpisów
i ob aśnień właǳ okupacy nych otrzymały podpisy właǳy polskie . W dniu  lutego  r. se m powziął
uchwałę, że wydawanie marek polskich następować może po uprzednim zezwoleniu se mu. Wzrasta ące coraz
więce zadłużenie Skarbu Państwa powodowało wypuszczanie marek polskich w coraz większe ilości. [przypis
autorski]
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Towarzystwa Rolniczego w Krakowie. Towarzystwo Rolnicze w Tarnobrzegu, wspierane
przez Wyǳiał Powiatowy i Małopolskie Towarzystwo Rolnicze, prowaǳiło w tym czasie
barǳo wszechstronną ǳiałalność: utrzymywało inspektora rolniczego, prowaǳiło pólka
doświadczalne nawozowe i pastwiskowe, doświadczenia z odmianami zbóż i ziemniaków,
obory zarodowe i związki włościańskie rasy czerwono-polskie , mleczarnie związkowe,
spółki maszynowe, spółki ubezpieczeń bydła od wypadków, parodniowe kursy rolnicze
i paromiesięczne kursy gospodarstwa kobiecego itp. Na czele Towarzystwa Rolniczego
w Tarnobrzegu stał Seweryn Dolański, który w roku  powołany został na prezesa
całego Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego.

Do podniesienia stanu gospodarczego w powiecie dążyły też inne organizac e, ak:
Towarzystwo Pszczelarskie, Spółka Zbytu Bydła i Trzody Chlewne , powstała w roku
.

*

Przemysł, który za czasów austriackich traktowany był nieżyczliwie i był barǳo nikły,
a w powiecie tarnobrzeskim prawie go nie było, teraz dopiero zaczął się rozwĳać. Powstały
różne przedsiębiorstwa i zakłady przemysłowe, które luǳiom da ą zarobek i państwu płacą
podatki.

Przede wszystkim odbudowano i uruchomiono wszęǳie w powiecie gorzelnie znisz-
czone w czasie wo ny. Uruchomiono też browar ǳikowski, który był w czasie wo ny
nieczynny. Puszczona została znowu w ruch cegielnia parowa hr. Zǳisława Tarnowskie-
go w Chmielowie, obliczona na wyrób  milionów cegieł rocznie. Podobną cegielnię
uruchomił baron Götz-Okocimski w ǲierǳiówce.

Z nowych zakładów przemysłowych powstała dachówczarnia w Chmielowie, Parowa
Fabryka Stolarska, należąca do polskie spółki Biedroński, Lang, Mortka, która czasem
zatrudniała kilkuset robotników. Powstało wiele nowych, ak i odbudowanych po wo nie
tartaków, z których na większe w Chmielowie, Buǳie Stalowskie , Kępie Rzeczyckie ,
Rozwadowie.

W Chmielowie powstała wielka fabryczka przetworów rolniczych, ma ąca przerabiać
głównie ziemniaki na mąkę ziemniaczaną i płatki. Powstały młyny parowe, których przed
wo ną wcale nie było, na przykład Dolańskiego w Grębowie, spółkowy w Sielcu, duży
młyn w Rozwadowie, Skopaniu, Tarnobrzegu. Z młynów okolicznych poza powiatem
na uwagę zasługu e młyn parowy w Chorzelowie w powiecie mieleckim, wybudowany
według na nowszego systemu amerykańskiego, puszczony w ruch w roku . Miele on
na dobę piętnaście ton zboża, dwunastu robotników zmienia się co osiem goǳin. Jest
własnością hr. Tarnowskiego z Chorzelowa. W ostatnim roku powstała fabryka wody
sodowe założona przez Franciszka Mortkę w ǲikowie.

Rozwĳa się też przemysł koszykarski. Powstały warsztaty koszykarskie w ǲikowie,
Miechocinie, Wielowsi. Przemysł ten ma tu dobre warunki rozwo u, gdyż powiat tarno-
brzeski położony est nad kilkoma rzekami zarośniętymi wikliną i mogą nią być obsa-
ǳone nieużytki, nienada ące się pod uprawę zbóż. Uprawa zaś wikliny barǳo się opłaca,
więce niż uprawa zboża. Przy tym uruchomienie tego przemysłu nie wymaga dużych
wkładów, praca może być wykonywana w domach, nie w budynkach fabrycznych, przy-
rządy nie są liczne i nie są zbyt kosztowne. Ludność zaś może w nim znaleźć dużą część
zarobków, których obecnie brak. Świadczy o tym wielki przemysł koszykarski w sąsied-
nim powiecie niżańskim, t . w Rudniku, skąd uż przed wo ną mało luǳi wy eżdżało do
obcych kra ów na zarobek, bo mieli go u siebie, a wyroby ich słynęły na całym świecie.

Utrzymały się wszystkie dawnie sze polskie warsztaty rzemieślnicze, a nadto przybyły
nowe, których przed wo ną w Tarnobrzegu nie było, ak dobry introligator Stefan Kantor
i zegarmistrz Jan Serafin.

Dźwiga się przemysł budowlany, który był w zupełnym zasto u po wybuchu wo ny
światowe . Z każdym rokiem budu e się coraz więce domów mieszkalnych, w Tarnobrze-
gu dochoǳi do własnych domów wiele roǳin urzędniczych. W ten sposób zaspoko ony
został głód mieszkaniowy.
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*
Wzrósł bezsprzecznie handel chrześcĳański. W samym Tarnobrzegu powstały w cza-

sie wo ny i za czasów polskich następu ące handle polskie: Składnica Kółek Rolniczych,
Składownia Tytoniu, Bazar Brodkiewicza, sklep korzenny Franciszka Babuli, handle to-
warów mieszanych Leona Babuli, Czermińskie , Wolańskie , restaurac e Murzyna i Chru-
ścickie , cukiernia Rączkowskiego, masarnia Ja kiewicza, Zderskiego, Wydry, skład ap-
teczny (drogeria) Golasa, skład broni, połączony z pracownią mechaniczną Żarowia, przy
tym dobrze rozwĳa ą się założone przed wo ną: Spółka Handlowo-Rolnicza „Gleba” z fi-
liami w Grębowie, Baranowie i Ma danie Kolbuszowskim, księgarnia i handel przyborów
kancelary nych K. Szpilki, piekarnie Aducha, Barnata, Ga a. Handel owocami, którymi
przedtem za mowali się wyłącznie Żyǳi, przechoǳi coraz więce w ręce chrześcĳańskie,
przy czym rozpowszechnia się w okolicy wyrób win owocowych. Wiǳi się też coraz
więce , zwłaszcza w dni targowe, że gospodarze i gospodynie same sprzeda ą produkty
swego gospodarstwa, a nie wyręcza ą się w tym Żydami. Przybywa coraz więce straga-
nów chrześcĳańskich na rynku.

Należy zaznaczyć, że handle chrześcĳańskie są przeważnie lepie prowaǳone niż ży-
dowskie i uż na pierwszy rzut oka można e odróżnić od żydowskich, gdyż oǳnacza ą się
zazwycza większą czystością i porządkiem wewnątrz i zewnątrz, przy tym więce w nich
rzetelności i uczciwości kupieckie . Niesłuszne więc est twierǳenie, że edynie Żyǳi
są stworzeni do handlu, że Żydom się należy handel pozostawić, bo Polacy nie nada ą
się do tego, że nie umie ą sobie w handlu poraǳić. Owszem bez żadne przesady moż-
na powieǳieć, że handle polskie przewyższyły odpowiedniego roǳa u handle żydowskie
i powinny zachęcić nas do tym gorętszego za ęcia się handlem.

W rękach żydowskich pozostało dotychczas wyłącznie rzeźnictwo i handel mięsem
wołowym, toteż est powszechne narzekanie na ten handel, na brak dobre wołowiny,
a atki żydowskie z tym mięsem przedstawia ą się gorze niż masarnie prowaǳone przez
chrześcĳan.

Dopiero w ostatnich czasach za wzorem handlów polskich i Żyǳi zaczyna ą starannie
i czyście swo e handle urząǳać.

Z rozwo em handlu chrześcĳańskiego pozosta e w związku nabywanie realności przez
chrześcĳan w mieście. Dotychczas nabyli w Tarnobrzegu w rynku domy: Chruściel,
Brodkiewicz, Babula Fr., Zderski, Rączkowski, Ja kiewicz, Wydro. Domy te zostały od-
restaurowane, odnowione i wyróżnia ą się dodatnio wśród domów żydowskich w rynku.

Wielkie znaczenie dla dalszego rozwo u handlu w Tarnobrzegu miałoby odbudowa-
nie ratusza. Przed wo ną był taki ratusz w środku rynku i za ęty był głównie przez sklepy.
Należał on do hr. Tarnowskiego. W czasie wo ny został zupełnie spalony, pozostał po nim
tylko plac. Ratusz ten powinien być ak na rychle odbudowany i lokale w nim wyna-
ęte kupcom katolickim, którzy obecnie nie mogą znaleźć sklepów w rynku. W sprawie
te zwracały się do hr. Tarnowskiego parokrotnie delegac e z Tarnobrzega i z ǲikowa,
przedstawia ąc konieczność wybudowania odpowiedniego gmachu w rynku, wszystkie te
ednak zabiegi pozostały do ǳiś dnia bezskuteczne.

*
Od wprowaǳenia złotego zaczęły się ustalać ceny towarów, zaczęto też odbudowywać

kasy oszczędności i pożyczek, które w czasie wo ny i spadku wartości pieniąǳa zmarniały
zupełnie albo miały barǳo małe obroty.

Powiatowa Kasa Oszczędności miała uż w roku  obrotu około    zł,
wkładek oszczędności   zł, czystego zysku   zł (w roku  miała okrągło
obrotu    kr, wkładek oszczędności    kr, czystego zysku   kr).
W roku  Kasa ta mogła przystąpić do zakupienia z własnych funduszów budynku
murowanego na pomieszczenie biur. Odbudowała się też Spółkowa Kasa Oszczędności
i Pożyczek im. Stefczyka w Tarnobrzegu, a w mie sce dawne Kasy Zaliczkowe powstał
w Tarnobrzegu Bank Spółǳielczy.

*
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W życiu gminnym barǳo ważnym zdarzeniem stało się połączenie obszarów dwor-
skich z gminami.

Przedtem gminy i obszary dworskie trzymały się odǳielnie, stanowiły odrębne ed- Wieś, Dwór
nostki administracy ne, co było szkodliwym pod względem społecznym i narodowym,
gdyż pogłębiało przeǳiał mięǳy obszarnikami i ludnością włościańska, a nadto kryło
w sobie wiele niesprawiedliwości. Obszary dworskie były akby na papierze tylko, właǳa
wyższa mało im rozkazywała, natomiast gminy musiały załatwiać i odpowieǳialne były za
sprawy obszarów dworskich. Na przykład wó towie odpowiadali za doprowaǳenie ǳieci
do szczepienia, pomagali przy poborze rekrutów do wo ska, prowaǳili meldunki obcych,
prowaǳili wykazy koni dla wo ska, kataster trzody itd., a robili to zarówno dla gmin, ak
i dla obszarów dworskich. Każdy, kto się wywoǳił z obszaru dworskiego, według ustawy
rościł sobie prawo przynależności do gminy, a chociażby uż sam na obszarze dworskim
nie mieszkał, powoływał się na o ca, ǳiadka, którzy kiedyś we dworze służyli, i takich
właǳa wpierała, ciągle była o nich pisanina i nieraz stawali się ciężarem dla gminy na
zawsze.

Jednym słowem, co gminy miały ze swoimi mieszkańcami i sprawami do roboty
i załatwienia, to drugie tyle miały z tymi, co należeli do obszarów dworskich, a robi-
ły to wszystko bezpłatnie i za darmo, bo obszary dworskie nie płaciły wcale podatków
gminnych. Więc prosta słuszność i sprawiedliwość domagała się, ażeby połączyć obsza-
ry dworskie z gminami, ażeby podatki gminne ednakowo były płacone tak z gmin, ak
i obszarów dworskich i ażeby z tego połączenia wyszły gminy silnie sze.

Za czasów austriackich ustawicznie sprawa ta była podnoszona, wszystkie stronnictwa
ludowe domagały się połączenia obszarów dworskich z gminami, ednakże wszelkie sta-
rania w tym kierunku pozostały bezskuteczne i ciągnęły się bez końca. Po wskrzeszeniu
państwa polskiego sprawa została gładko bez oporu załatwiona.

Teraz narzuca się coraz barǳie sprawa przyłączenia do Tarnobrzega sąsiednich gmin
wie skich: ǲikowa, Miechocina i Mokrzyszowa po stac ę kole ową. Sprawa ta była uż
podnoszona za rządów austriackich, za mował się nią gorliwie starosta Swoboda, ednakże
wtedy trudna była do przeprowaǳenia, gdyż rząd austriacki nie dbał o polskość miast
galicy skich.

Obecnie Tarnobrzeg posiada  mieszkańców, w tym  Żydów, a tylko 
katolików, Żyǳi więc ma ą ogromną przewagę i decydu ą o gospodarce gminne . Po
przyłączeniu ǲikowa, gǳie est  mieszkańców, w czym tylko dwunastu Żydów,
Miechocina z  i części Mokrzyszowa ze  mieszkańcami ludność katolicka doszłaby
do liczby  i uzyskałaby większość, a zarazem powiększyłby się obszar miasta. Wtedy
byłby lepszy zarząd gminy, poprawiłyby się warunki dla przemysłu i handlu. wzmocni-
łoby się polskie mieszczaństwo. W okolicy tute sze brak większych miast, znacznie sze
mie scowości, ak Rzeszów, Tarnów, Lublin, Radom oddalone stąd przeważnie o kilka-
naście mil, potrzebnym więc est, aby Tarnobrzeg stał się większym ośrodkiem mie skim
dla tych stron.

Za połączeniem z Tarnobrzegiem oświadczyła się ednogłośnie Rada Gminna w ǲi-
kowie, również katolicka część Rady Gminne tarnobrzeskie opowieǳiała się edno-
myślnie za przyłączeniem do Tarnobrzega gmin sąsiednich. Także Wyǳiał Powiatowy
w Tarnobrzegu za mu e w te sprawie przychylne stanowisko. Połączenie to potrzebne
est szczególnie dla Tarnobrzega, gdyż posiada barǳo mały obszar i nie ma się gǳie
rozbudowywać. Obecnie właǳe polskie powinny załatwić pomyślnie rzeczoną sprawę
i przyczynić się do dalszego rozwo u miasta i mieszczaństwa polskiego.

*

W niepodległym państwie polskim odżyło życie społeczne z czasów przedwo ennych
i dale rozwĳa się. W Tarnobrzegu czynne są dawnie sze towarzystwa, ak: Towarzy-
stwo Kasynowe, skupia ące inteligenc ę urzędniczą, Czytelnia Mieszczańska, gromaǳąca
odraǳa ące się mieszczaństwo, „Sokół”, ednoczący luǳi różnych warstw, Towarzystwo
Szkoły Ludowe , Straż Ogniowa — i nie mnie żywą rozwĳa ą ǳiałalność ak przed wo -
ną.
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Więce niż przed wo ną rozwĳały się Koła Młoǳieży w powiecie, ma ące za zadanie
złączyć młoǳież przy kółkach rolniczych w każde wsi, następnie w powiecie i w całym
kra u, podnieść wśród nie oświatę i wychować ą na prawych obywateli państwa. ǲia-
łalność ich ob awiała się głównie w urząǳaniu przedstawień teatralnych, festynów itp.
Podobne cele miały Stowarzyszenia Młoǳieży, również rozpowszechnione w powiecie,
a pozosta ące pod opieką duchowieństwa. Na lepie rozwĳa ące się koło zna dowało się
w Zaleszanach, a na czynnie sze stowarzyszenie w Miechocinie, założone w roku .
W ostatnich czasach rozwĳały się silnie Związki Strzeleckie²⁹⁵.

Wszystkie organizac e młoǳieży za mowały się nie tylko sprawami zakreślonymi ich
statutami, ale nadto prowaǳiły w łonie swoim wychowanie fizyczne i przysposobienie
wo skowe pod opieką Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wo skowego. Prawie każda wieś starała się mieć boisko sportowe dla młoǳieży, w Tarno-
brzegu założono obszerne boisko (stadion sportowy), darowane na rozgrywki sportowe
przez hr. Tarnowskiego.

Ważną organizac ą powo enną stał się Powiatowy Związek Inwalidów, ma ący na ce-
lu polepszenie ich bytu. Związek ten założony w roku , a odnowiony w roku ,
uzyskał dla inwalidów  morgów ziemi od hr. Tarnowskiego, zabiegał o renty dla in-
walidów, dla wdów i sierot, nieposiada ących eszcze zaopatrzenia, wystarał się dla inwa-
lidów o hurtownie i sklepy tytoniowe, o kilka konces i na restaurac e z wyszynkiem, kilka
przyǳiałów ziemi z ǳiałek wo skowych, w ogóle świadczy wiele usług roǳinom inwa-
liǳkim. Do Związku należą prawie wszyscy inwaliǳi i wdowy po poległych z powiatu.
W roku  liczył  inwalidów i  wdów. Na czele Związku stoi Jan Drzewiński
z Baranowa, który est zarazem członkiem Rady Główne w Warszawie²⁹⁶.

*

W życiu politycznym nastąpiło znaczne uspoko enie i otrzeźwienie w porównaniu ze
stanem, aki był w pierwszych latach istnienia państwa polskiego.

Ks. Okoń i towarzysze, którzy w czasie pierwszych wyborów se mowych występowali
ako edna grupa i zawładnęli zupełnie powiatem, następnie z każdym rokiem tracili na
znaczeniu i wpływach. Przyczyniało się do tego w duże mierze to, że niedługo trzyma-
li się razem, że rozbili się mięǳy sobą i szli przeciw sobie. Ks. Okoń i Dąbal zaczęli się
zwalczać w gorszący sposób na zgromaǳeniach, Dąbal czynnie znieważył Krempę w klu-
bie poselskim, w lipcu zaś w  roku został skazany sądownie na sześć lat więzienia za
robotę bolszewicką, podburzanie na wiecach i wrogie występowanie przeciw państwu
polskiemu. Następnie wydany został Ros i bolszewickie w zamian za skazanych tam na
śmierć Polaków²⁹⁷.

Więc drugie wybory se mowe, które się odbyły w roku , dały zgoła inne wy-
niki. Według nowe ordynac i wyborcze tute szy okręg wyborczy obe mował powiaty:
Tarnobrzeg, Mielec, Kolbuszowa, Ropczyce, Strzyżów, Jasło. List wyborczych było zgło-
szonych dwaǳieścia sześć, zawiera ących około stu siedemǳiesięciu kandydatów. Okoń,
Dąbal, Krempa, którzy w poprzednich wyborach występowali razem i uzyskali niesłycha-
nie wielką liczbę głosów, przy drugich wyborach szli odǳielnie: Okoń ako przywódca
Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego, Dąbal (z więzienia) ako komunista, Krempa

²⁹⁵Związek Strzelecki — organizac a paramilitarna ǳiała ąca w latach –, reaktywowana w , zwią-
zana z obozem Józefa Piłsudskiego. [przypis edytorski]

²⁹⁶Ważną organizacją powojenną stał się Powiatowy Związek Inwalidów… — Wyǳiał Powiatowy w Tarno-
brzegu, chcąc uczcić pamięć poległych w wo nie światowe i polskie , pochoǳących z powiatu tarnobrzeskiego,
i wmurować w dotyczących kościołach parafialnych tablice pamiątkowe z nazwiskami poległych, zarząǳił spi-
sy ich we wszystkich gminach w powiecie. Po zestawieniu tych spisów, które zapewne niezupełnie są ścisłe,
okazało się, że poległych tych z całego powiatu est . [przypis autorski]

²⁹⁷Dąbal (…) w lipcu zaś w  roku został skazany sądownie na sześć lat więzienia za robotę bolszewicką… —
Tomasz Dąbal pochoǳił z Sobowa w pow. tarnobrzeskim z roǳiny włościańskie . Po ukończeniu gimnaz um
zapisał się na uniwersytet w Krakowie, gǳie dwa lata spęǳił na medycynie, rok na prawie. Był wtedy człon-
kiem Czytelni Akademickie , skupia ące młoǳież spod znaku Polskiego Stronnictwa Ludowego. Brał uǳiał
w organizac i „Strzelca”, a po wybuchu wo ny wstąpił do Legionów z rangą oficera. Głośnym stał się wówczas,
gdy po upadku Austrii znalazł się w Tarnobrzegu i razem z ks. Okoniem rozpoczął robotę polityczną. W r. 
przeszedł awnie do obozu komunistów i ako poseł zgłosił w Se mie partię komunistyczną. [przypis autorski]
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ako tzw. stapińszczyk²⁹⁸. W powiecie tarnobrzeskim lista ks. Okonia otrzymała 
głosów, komunistyczna (Dąbala)  głosów, a ponieważ w innych powiatach za pierw-
szą z tych list nie padł ani eden głos, a na drugą wszystkiego około  głosów, więc
oba wymienieni kandydaci przepadli, a przeszedł edynie Krempa. W wyborach tych
wyszło natomiast czterech posłów z Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”²⁹⁹ i eden
ze Stronnictwa Katolicko-Ludowego. W ten sposób skończyły się w powiecie wpływy
Okonia i Dąbala, którzy przeszli przez powiat ak burza, nie przeprowaǳiwszy nic z tego,
co obiecywali, a ściągnęli na powiat edynie uszczypliwą nazwę „republiki tarnobrzeskie ”.

Ostatnio występował ks. Okoń w Tarnobrzegu  września  roku. W dniu tym,
gdy w tute szym klasztorze oo. Dominikanów przypada odpust na Matkę Boską Siewną,
miał się tu odbyć wielki z azd Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego, które naroǳiło się
właśnie w Tarnobrzegu pod pomnikiem Bartosza Głowackiego. Przybył wówczas do Tar-
nobrzega ks. Okoń z posłami swego stronnictwa, przybyła gromada ego zwolenników,
głównie z Lubelszczyzny, ze sztandarami zielono-czerwonymi i wieńcami. Jednakże lud-
ność okoliczna, zgromaǳona tłumnie na odpuście, za ęła nieprzy azne stanowisko wobec
zapowieǳianego z azdu. Ks. Okoń z trudnością przedostał się ze swym otoczeniem pod
pomnik, następnie zaś nie był w stanie stamtąd przemawiać z powodu skierowanych
do niego ostrych wykrzykników i wielkie wrzawy. Nie mógł więc do ść do głosu tam,
gǳie niedawno eszcze bezwzględnie panował, gǳie nikt nie śmiał mu się przeciwstawić.
Zgromaǳenie przeniosło się na pastwisko za miastem. Ale i tam nie mogło się spoko nie
odbywać z powodu wrogiego zachowania się mie scowe ludności.

Cały więc z azd, przygotowany z wielkim nakładem zabiegów i kosztów, nie tylko nie
przywrócił wpływów ks. Okonia w Tarnobrzeskiem, ale, przeciwnie, stał się klęską dla
niego. Okazało się bowiem naocznie, że Stronnictwo ego u kolebki zanikło, ostuǳiło
to więc zapał tych, którzy z innych stron na z azd przybyli. Niedługo całe Chłopskie
Stronnictwo Radykalne rozbiło się, przy czym przywódcy ego, posłowie, obrzucali się
różnymi oskarżeniami. W ostatnich zaś wyborach w roku  nie przeprowaǳiło do
se mu żadnego kandydata, przepadł też założyciel Stronnictwa, ks. Okoń.

W niepodległym państwie polskim podniosło się znaczenie warstw ludowych, w szcze- Pan, Chłop, Państwo
gólności włościaństwa, a zmalało znaczenie i wpływy dawne arystokrac i rodowe . Wi-
docznym to było w życiu coǳiennym, społecznym i politycznym, wszęǳie usuwali się
w cień przedstawiciele arystokrac i, a wysuwali się naprzód luǳie nowi z warstw ludo-
wych. Nie spełniło się więc to, czego obawiali się dawnie ciemni chłopi, że z powsta-
niem Polski powróci panowanie szlachty i pańszczyzna. Przeciwnie Rzeczpospolita Polska
uznała w konstytuc i równość wszystkich obywateli wobec prawa, nie uzna e przywile-
ów rodowych ani stanowych, ak również żadnych herbów, tytułów rodowych i innych,
z wy ątkiem naukowych, urzędowych i zawodowych.

W początku ustał też rozrost Żydów i widoczne było cofanie się ich z za ętych przez Antysemityzm
nich placówek. Pod wpływem rozruchów wie skich, które w znaczne części przeciwko
nim się kierowały, porzucali wsie, wyprzedawali tam lub wyǳierżawiali swo e grunta,
opuszczali karczmy i wy eżdżali do miast. W ten sposób prawie wszystkie wsie w powie-
cie w krótkim czasie odżyǳiły się i za wolne Polski kilkaǳiesiąt karczem żydowskich
w powiecie, askiń wszelkiego zepsucia, upadło. Także w miastach mnie szych Żyǳi utra-
cili wtedy niektóre handle, szczególnie monopolowe — ak składnice tytoniu — na rzecz
inwalidów wo ennych, sprzedawali też swo e realności i wynosili się do większych miast
lub za granicę. Tak wiec wówczas w Tarnobrzegu pięć domów w rynku przeszło w rę-
ce chrześcĳan. W ogóle Żyǳi stali się wtedy ustępliwsi i szukali zbliżenia się i oparcia
u ludności chrześcĳańskie .

Głośnym było np. że w roku  przeszła na wiarę katolicką Żydówka, wdowa Bran-
dla Perlmutter z Mokrzyszowa, razem ze swoimi dwoma małymi synami. Uroczystość
chrztu odbyła się w kościele parafialnym w Miechocinie, a z wychrzcianką ożenił się nie-

²⁹⁸stapińszczyk (pot.) — członek partii PSL-Lewica, powstałe w kwietniu  w wyniku rozłamu w Polskim
Stronnictwie Ludowym na prawe i lewe skrzydło; e przywódcą był Jan Stapiński. [przypis edytorski]

²⁹⁹Polski Stronnictwo Ludowe „Piast” — partia ludowa powstała w kwietniu  w wyniku rozłamu w Polskim
Stronnictwie Ludowym na prawe i lewe skrzydło, początkowo ǳiała ąca w Galic i, po  w całym kra u, ma ąca
charakter centrowy, z tendenc ami do so uszu z prawicą; na silnie sza partia chłopska w se mie II RP. [przypis
edytorski]
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długo parobczak z Mokrzyszowa. W następnym roku siostra Brandli, Necha, przeszła
również na wiarę katolicką, chrzest odbył się w kaplicy zakładu wychowawczego w Mo-
krzyszowie, a w tyǳień potem odbył się ślub przechrzcianki z synem ednego z gospoda-
rzy w Mokrzyszowie. Pierwszy i drugi chrzest odbył się bez przeciwǳiałania i przeszkód
ze strony Żydów.

*
Po wskrzeszeniu państwa polskiego nastąpił wielki rozrost szkół w Tarnobrzegu. Szkoła

W roku  poǳielona została pięcioklasowa szkoła tarnobrzeska mieszana na męską
i żeńską, a równocześnie zostały one zamienione na sześcioklasowe. W roku  obie
te szkoły przekształcone zostały na siedmioklasowe. W tymże czasie państwowa szkoła
realna przemienioną została na gimnaz um, a zarazem wzmógł się napływ młoǳieży do
te szkoły. W roku  powstało w Tarnobrzegu prywatne seminarium nauczycielskie
żeńskie, które z każdym rokiem rozwĳało się, tak że po pięciu latach miało pełną liczbę
kursów i uzyskało prawa państwowe.

Na uwagę zasługu e szkoła uzupełnia ąca przemysłowa, założona w roku , a za
czasów polskich przekształcona na „Dokształca ącą szkołę zawodową”. Uczęszcza do nie
w goǳinach wieczornych przeszło stu uczniów rzemieślniczych i kupieckich, w tym trzy
czwarte Polaków, edna czwarta Żydów, w wieku od szesnastu do osiemnastu lat. Szkoła
ta przyczynia się do podniesienia stanu rękoǳielniczego i kupieckiego.

Rozwó szkolnictwa est tu szczególnie widoczny, podobnie ak w całe Polsce, gdy Szkoła
się zestawi stan szkół teraźnie szy i sprzed lat kilkuǳiesięciu. W Tarnobrzegu np. przed
rokiem , t . przed sześćǳiesięciu paru laty, była zaledwie mała szkółka, mieszcząca
się w wyna ętym budynku, o edne sali szkolne , o ednym nauczycielu z liczbą ǳie-
ci nie przekracza ącą stu, ǳiś zaś — nie licząc szkół żydowskich — są tu dwie szkoły
powszechne, gimnaz um, seminarium, dokształca ąca szkoła zawodowa, niektóre z tych
szkół mieszczą się we własnych budynkach, wszystkie one obe mu ą razem prawie czter-
ǳieści sal szkolnych, liczą razem prawie półtora tysiąca młoǳieży, uczy w nich pięćǳie-
siąt sił nauczycielskich, zaopatrzone są w różne pomoce naukowe i pracu ą nad wycho-
waniem młodego pokolenia w wolne niepodległe Polsce.

*
Po powstaniu państwa polskiego okolica tute sza doczekała się wreszcie dogodnie sze-

go poǳiału parafialnego. Przed wo ną światową ǲików i Tarnobrzeg należał do parafii
miechocińskie , która należy do na starszych w Polsce i była edną z na rozlegle szych,
obe mu ąc trzynaście wsi. Niektóre z tych wsi miały dwie mile i więce do kościoła para-
fialnego, więc ludność nie mogła należycie korzystać z nabożeństwa i pociech duchowych
kościoła, a proboszcz nie mógł znać całe swe ludności. Koniecznym się stawał poǳiał
te parafii na mnie sze. Jednakże wszelkie starania czynione w tym kierunku pozostawa-
ły bezskuteczne i dopiero po wielkie wo nie światowe i powstaniu państwa polskiego
doczekały się pomyślnego załatwienia. Wielka parafia miechocińska została poǳielona
— ak uż pisałem — na cztery mnie sze, a mianowicie: w Tarnobrzegu, obe mu ącą
Tarnobrzeg, ǲików, Mokrzyszów, Stale, razem  dusz; w Chmielowie, obe mu ąca
Chmielów, Jadachy, Cygany; w Tarnowskie Woli, obe mu ącą Tarnowską Wolę, Ale-
dówkę łącznie z Dębą i Rozalinem, które wyǳielono z parafii Ma dan Kolbuszowski;
w Miechocinie, obe mu ącą Miechocin, Ka mów, Ocice, Machów, Nagna ów, Siedlisz-
czany.

Parafię w Tarnobrzegu otwarto  sierpnia  roku i powierzono ą klasztorowi oo.
Dominikanów.

W Chmielowie i Tarnowskie Woli budu e się nowe, piękne kościoły parafialne, na
które materiał budowlany ofiarował w duże części hr. Zǳisław Tarnowski, mie scowa zaś
ludność przyczynia się do budowy bezpłatną robocizną i ze składek pokrywa koszta bu-
dowy. Kościół zaś w Miechocinie, który w ostatnich ǳiesiątkach lat nie miał troskliwych
gospodarzy i uległ wielkiemu zniszczeniu zwłaszcza w czasie wo ny, został odrestaurowany
ǳięki gorliwości nowego proboszcza ks. Henryka Hausnera.
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Nadto w powiecie tarnobrzeskim uż po wo nie światowe powstały nowe parafie i ko-
ścioły w Rzeczycy Długie i w Woli Gołego koło Baranowa.

W ostatnich latach odbył się w kościołach w Tarnobrzegu i Miechocinie szereg więk-
szych uroczystości kościelnych, ak poświęcenie nowych ǳwonów w mie sce zrabowa-
nych w czasie wo ny, mis e parafialne, wizytac a biskupia. Ostatnie wielkie mis e odbyły
się w Miechocinie w roku , przeprowaǳone przez redemptorystów, w Tarnobrze-
gu w roku , przeprowaǳone przez ezuitów. W mis ach tych, trwa ących po osiem
dni, lud brał barǳo żywy uǳiał i wpłynęły one silnie na poprawę obycza ów, popsutych
szczególnie w czasie wo ny i w latach powo ennych. Ostatnia wizytac a kanoniczna od-
była się w roku , dokonana z wielką gorliwością przez ks. biskupa Anatola Nowaka.

*

Na wszystkich w ogóle polach stwierǳić można dążenie do zago enia ran zadanych
wo ną, do odbudowy materialne i duchowe , a zarazem pewien rozwó . W pracy spo-
łeczne wybĳało się w powiecie w ostatnim ǳiesiątku lat szereg osób, a mianowicie —
prócz wspomnianych uż w ostatnich rozǳiałach — młoǳi właściciele obszarów dwor-
skich: hr. Artur Tarnowski, Zbigniew Horodyński (syn), Roman Grieswald, a spośród
inteligenc i tarnobrzeskie : Michał Radomski, dyrektor gimnaz um, dr Leonard Ma-
de , kandydat adwokacki, ks. kan. Tomasz Gunia, prof. gimnaz um, Michał Marczak,
prof. gimnaz um i bibliotekarz, Klemens Drzewicki, dyrektor Spółki Rolniczo-Handlo-
we „Gleba”. Jako starostowie zasłużyli się w tym czasie szczególnie dr Tadeusz Spiss
i Stanisław Hawrot, którzy zaprowaǳili w powiecie uspoko enie i porządek.

*

W roku  dotknęły ǲików dwa wielkie nieszczęścia: świętokraǳtwo w kościele
oo. Dominikanów i pożar zamku hr. Tarnowskich.

Dnia  czerwca (gdy noc na krótsza) akiś złoczyńca, dostawszy się do kościoła przez
ostatnie okno od cmentarza kościelnego, prawdopodobnie przed północą, ściągnął świę-
tokraǳką ręką koronę z obrazu Matki Boskie ǲikowskie , pozosta ące w tute szym
klasztorze od roku  i koronowane dnia  września  roku. Nadto wyważył od
tabernakulum³⁰⁰ drzwiczki, obite srebrną blachą z pięknym wykuciem na blasze kielicha
z hostią, które wykonane były w roku . Lecz czy spłoszony przez kogoś, czy z in-
ne przyczyny drzwiczki te zostawił zawieszone na ednym gwoźǳiku. Dochoǳenia ze
strony polic i tarnobrzeskie znalazły ślady stóp, prowaǳące po lewe stronie kościoła do
ogrodu klasztornego, a pies policy ny, sprowaǳony z Rzeszowa, doprowaǳił polic ę do
przewozu prywatnego naprzeciw przysiółka Podłęże. I tam wszelkie dalsze ślady znikły.

W pół roku potem, dnia  grudnia (gdy noc na dłuższa), spłonął zamek ǳikowski, Pożar, Bohaterstwo
który był budowlą z XV wieku, a w roku  nabyty przez Tarnowskich od tego czasu
nieprzerwanie pozostawał w ich rękach. Ogień zapuszczono przy rozgrzewaniu zamar-
zniętych rur centralnego ogrzewania, późnie też eden ze służby zamkowe pociągnięty
został do odpowieǳialności sądowe za nieostrożne obchoǳenie się z ogniem. Pożar wy-
wiązał się na strychu w środkowe części zamku, na zewnątrz zaś ukazał się koło wieży
od razu żywiołowo około goǳiny . po północy. Barǳo szybko ob ął drugie piętro
zbudowane z drzewa i wżerał się w dalsze części zamku. Na ratunek rzuciła się tłumnie
służba zamkowa, ludność z ǲikowa i Tarnobrzega, okoliczne straże ogniowe, a przede
wszystkim młoǳież mie scowego gimnaz um i seminarium ǲięki bohaterstwu ratu ą-
cych ocalono przeważną część sławne biblioteki ǳikowskie , obrazy i różne pamiątki
narodowe. Ratunek ednak utrudniało to, że pożar wybuchł wśród barǳo mroźne nocy,
że wody w zamku nie było, bo zbiorniki mieściły się na strychu spalonym, a hydranty koło
zamku były zamarznięte, że wie skie straże ogniowe nie miały odpowiednich przyrządów
do ratowania takiego gmachu ak zamek, że wreszcie sufity w zamku nie były sklepione,

³⁰⁰tabernakulum — w kościele katolickim: zamykana szafka służąca do przechowywania hostii. [przypis edy-
torski]
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ale zbudowane z drzewa i waliły się, trawione ogniem. Koło goǳiny piąte nad ranem, gdy
wrzała na większa praca nad ratowaniem zabytków zamkowych, runął sufit w na większe
sali piętrowe , w które pomieszczona była biblioteka. Zginęło wówczas ǳiewięciu bo-
haterskich obrońców skarbu duchowego, a mianowicie: Janina Kocznerówna, uczennica
seminarium, Aled Freyer, sławny lekkoatleta, Józef i Grzegorz Gilowie, stolarze (o ciec
i syn), Jan Mastelarczyk, uczeń gimnaz um, Aleksander Pomykalski. murarz, Wo ciech
Skiba, strażak, Bronisław Wiącek, praktykant stolarski, Władysław Wiącek, czeladnik.
Ciężko ranni byli: Adam Gronek, uczeń gimnaz alny, i Franciszek Wiącek, malarz po-
ko owy. Na tragicznie zginął Grzegorz Gil, któremu belka przywaliła nogi i żywcem się
palił, a do nadbiega ących mu z pomocą wołał, aby siebie ratowali, bo on uż zginąć musi.
Do wieczora pożar strawił cały gmach aż do parteru, ocalała edynie kaplica na lewym
skrzydle i sąsiadu ące z nią archiwum. Zresztą³⁰¹ z całego zamku pozostały edynie okop-
cone szkielety murów. Pogrzeb bohaterskich ofiar pożaru odbył się wśród podniosłych,
rzewnych uroczystości, przy uǳiale nieprze rzanych zastępów publiczności. Zwęglone
szczątki Bronisława Wiącka, na uboższego z tych, co zginęli, nieśli na cmentarz człon-
kowie roǳiny Tarnowskich.

Ale życie w mie scu nie stoi, iǳie naprzód, rozwĳa się. Po tych nieszczęśliwych wy-
padkach rozpoczęły się zaraz zabiegi około wyrównania strat poniesionych. Rozpoczęło
się zbieranie składek na nową koronę na cudowny obraz Na świętsze Panny ǲikowskie ,
a uroczystość nałożenia nowe korony odbęǳie się za parę lat po odnowieniu kościoła
oo. Dominikanów, zniszczonego w czasie wo ny. Odbudowu e się też pospiesznie zamek
w ǲikowie i niedługo stanie w pełne okazałości.

Tak weszliśmy w rok , ǳiesiąty od wskrzeszenia państwa polskiego, a osiemǳie-
siąty od zniesienia pańszczyzny.

*

Wspomnę eszcze o oǳnaczeniu akie mnie spotkało w ostatnie chwili, gdy uż Pa-
miętniki były w druku. Oto dnia  marca  roku otrzymałem niespoǳiewanie z Kan-
celarii Cywilne Pana Prezydenta Rzeczypospolite zawiadomienie, że został mi nadany
Złoty Krzyż Zasługi i zarazem otrzymałem zaproszenie na uroczystość wręczenia oǳna-
czeń, ma ącą się odbyć dnia  marca br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Z powodu tego oǳnaczenia przeżyłem w Warszawie chwile prawǳiwie podniosłe. Na
uroczystość  marca przybyło tam z różnych stron Polski kilkuset włościan, którzy mieli
być oǳnaczeni w obecności Pana Prezydenta Krzyżami Zasługi: brązowymi, srebrnymi
i złotymi. Uroczystości z tym związane rozpoczęły się , a zakończyły  marca, a złożyły
się na nie mięǳy innymi: uroczysta msza św. w katedrze św. Jana, złożenie wieńca na gro-
bie Nieznanego Żołnierza, przedstawienie w Teatrze Wielkim, wręczenie oǳnaczeń, raut
na Zamku Królewskim. Uroczystości zaszczycił swą obecnością Na wyższy Zwierzchnik
Państwa, więc były nacechowane wielką okazałością, odpowiada ącą wielkości i godności
Rzeczypospolite . Byliśmy wszęǳie pode mowani z niewymowną gościnnością i szczero-
ścią, którą starali się nam okazać wszyscy, a szczególnie młode Warszawianki z Drużyny
Strzeleckie .

Zapewne po raz pierwszy w Polsce oǳnaczano naraz tylu drobnych rolników, tych,
„co żywią i bronią”³⁰². Zostało przez to podkreślone znaczenie gruntowego włościaństwa.
Zaznaczył to też w przemówieniu Pan Prezydent Rzeczypospolite , że rolnictwo stano-
wi podstawową gałąź bogactwa narodowego, a osiągnięcie postępu w te ǳieǳinie est
trudnie sze niż w akie kolwiek inne .

Nic potrzebu ę dodawać, ak czułem się szczęśliwym z dożycia te chwili, że takie
oǳnaczenie spotkało mnie i tylu innych braci włościan od własnego Rządu Na aśnie sze
Rzeczypospolite .

W roku tym kończę w zdrowiu i przy dostateczne sile osiemǳiesiąty siódmy rok
życia. Za co niech będą Bogu Wszechmogącemu ǳięki.

³⁰¹zresztą (daw.) — co do reszty, poza tym. [przypis edytorski]
³⁰²żywią i bronią (oryg.: żywią y bronią) — dewiza kosynierów z czasów insurekc i kościuszkowskie , umiesz-

czona na ich sztandarze. [przypis edytorski]
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Teraźniejszość a niedawna przeszłość. Przyczyny postępu: zniesienie pańszczyzny, zaprowa-
ǳenie hipoteki, autonomia krajowa, regulacja rzek, lepsze narzęǳia rolnicze, ulepszona ko-
munikacja, parcelacja, wychodźstwo zarobkowe, oświata, towarzystwa, trzeźwość, nieubłaga-
na konieczność. Jak się postęp odbywał. Zmiany w stroju i zabawach. Zmiany spowodowane
przez wojnę światową i powstanie państwa polskiego. Co było w przeszłości dobre. Co do-
tychczas ludowi najbarǳiej szkoǳi. Co jest największym skarbem człowieka. Zakończenie.

Przechoǳąc do dni ǳisie szych, powieǳieć trzeba, że w porównaniu z niedawną
przeszłością widać po wsiach ogromną odmianę i pod wielu względami znaczny postęp.
A widać to w szczególności w budowaniu porządnie szych domów i budynków gospo-
darskich, w lepszych narzęǳiach rolniczych, w lepsze uprawie gruntów i hodowli krów,
trzody, koni, w pożytecznie szych sadach, w porządnie szych sprzętach domowych, w do-
godnie sze oǳieży, w wychowaniu ǳieci, w interesowaniu się sprawami publicznymi,
narodowymi, państwowymi itd.

Gdyby dawnie si luǳie, którzy żyli przed pół wiekiem, wstali z grobu i przyszli do
nas z tamtego świata, to nie mogliby się napatrzeć i naǳiwić tym wszystkim przemia-
nom: ǳiwiliby się, że tyle domów i luǳi przybyło, że w domach i koło domów inne
niż dawnie porządki, że inne zgoła narzęǳia rolnicze i gospodarskie, że luǳie inacze
okryci, i ǳiwno by im było, skąd na teraźnie szych małych gospodarstwach może na to
wszystko wystarczyć, a uż zdumienie u nich wywoływałyby bite, równe gościńce — nie
mówiąc uż o kole ach żelaznych, o samochodach, samolotach — mnogość urzędów, ak
starostwa, sądy, urzędy skarbowe, pocztowe, posterunki polic i, szkoły, instytuc e go-
spodarcze, społeczne, narodowe, słowem, na co by zwrócili uwagę, nie umieliby sobie
wytłumaczyć, skąd się to wszystko wzięło, kto to wszystko wyrobił i akim kosztem, zda-
wałoby się im, że zbłąǳili, że nie przyszli do swo e wsi czy miasteczka, gǳie się kiedyś
uroǳili i wychowali.

*
Że po wsiach zaczął się postęp, wpłynęły na to różne przyczyny, a ważnie sze z nich

są następu ące:
Przede wszystkim zniesienie pańszczyzny, bo przez to chłopu pozostał czas pracy na

swoim gruncie i każdy wieǳiał, że co przygospodarzy, to ego, nie tak ak za pańszczyzny,
kiedy pan mógł chłopa łatwie wygnać niż ǳiś parobka i innego na opróżnionym gruncie
obsaǳić. Teraz pierwszy lepszy chłop est swobodny i może sobie żyć ak dawnie szlachcic.

Po wtóre, zaprowaǳenie hipoteki, bo odtąd dopiero stało się asną dla każdego rze-
czą, że to, co posiada, est święcie ego własnością, które mu nikt odebrać nie może,
może to sprzedać, poǳielić, zaciągnąć na to pożyczkę itd. Toteż, ak dobrze pamiętam,
zabezpieczenie własności przez hipotekę dodało luǳiom dużo ochoty do lepsze pracy,
do powiększenia i podnoszenia gospodarstw.

Następnie, zaprowaǳenie autonomii w kra u za panowania austriackiego, bo rządy
swo e, polskie, zaczęły lepie dbać o zagospodarowanie kra u niż poprzednie rządy ob-
ce, niemieckie. Od czasu, ak nastała autonomia, różne zaniedbane sprawy gospodarcze
poczęto brać pod obrady i niedomagania usuwać, co trwało do upadku państwa austriac-
kiego, a o co rządy niemieckie mało się troszczyły.

Również obwałowanie i regulac a rzek miała zwłaszcza dla powiatu tarnobrzeskiego
wielkie znaczenie, gdyż powiat ten należy do na niże położonych i przerżnięty est wie-
loma rzekami. Niektóre wsie były tu dawnie pod wodą. Wskutek zaś uregulowania rzek
i obwałowania tychże nastąpiło osuszenie, okolica zyskała pod względem zdrowotnym,
ustąpiły choroby malaryczne, grunty się poprawiły i zyskały na wartości.

Dale , do lepszego gospodarowania przyczyniły się lepsze narzęǳia, bo ǳiś gospo-
darz przy dobrych narzęǳiach może łatwie , pręǳe i mnie szym kosztem grunt uprawić
i w domu się obrobić. Nastały bowiem wszęǳie rozpowszechnione: dobre pługi, płuż-
ki, brony, pazury, młynki do czyszczenia zboża, sieczkarnie i mnie rozpowszechniane:
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siewniki, zastępu ące siew ręczny, młocarnie kieratowe, zastępu ące młócenie cepami. Po-
spolitą stała się na wsi maszyna do szycia.

I choć niektóre z tych ulepszonych narzęǳi ma ą obecnie tylko zamożnie si gospo-
darze, przecież może e też nabyć np. kółko rolnicze i wypożyczać członkom za przystępną
opłatą i w ten sposób mogą być dostępne dla wszystkich włościan. Takie droższe narzęǳia
rolnicze zakupu ą często też w ten sposób, że gospodarze łączą się z sobą w spółki.

Dale , w rozwo u pomogły dobre gościńce i kole e żelazne, bo teraz może każdy
z łatwością nabywać i sprzedawać narzęǳia i płody rolnicze, nie tak ak dawnie , kie-
dy wszystko trza było wozem sprowaǳać i po barǳo kiepskich drogach.

Na uwagę zasługu e tu parcelac a obszarów dworskich, trwa ąca od kilku ǳiesiątek Wieś, Ziemia
lat. Parcelac a ta była z tego względu dobrą, że przez nią wzmocniło się wiele gospodarstw
włościańskich, które wskutek poǳiałów roǳinnych barǳo się rozdrabniały i ciągle się
rozdrabnia ą i gdyby nie parcelac a, to ǳisia trudno byłoby zdybać w akie ś gminie go-
spodarza, który by się mógł utrzymać z roǳiną ze swego gruntu. Nadto w każde wsi
wielu było takich, którzy ani edne skiby ziemi nie mieli, ani nawet placu pod dom, ale
skoro dało się nabyć grunt, każdy pracowity, nawet wyrobnik, kupował i zakładał swo e
gospodarstwo.

A chociaż pierwsi i druǳy brali sobie na barki wielki ciężar długów, to ednak przy
pomocy boskie wzięli się do pracy tak w domu, ako też wy eżdża ąc na zarobek za gra-
nicę, i długi spłacali, a grunt nabyty zostanie im i ǳieciom na pamiątkę, że uczciwie żyli
i pracowali i nie tylko swego nie stracili, ale eszcze przykupili. Znam takich, co nabyli
ładny kawał ziemi za drogie pieniąǳe i — ak mówili — zrobili to z wielkim ryzykiem,
ale ak się wzięli do pracy i oszczędności, to akby cudownym sposobem dług ze wszyst-
kim spłacili i teraz ma ą chleb w domu i swobodnie sobie oddycha ą. I taki, co kupił
ziemię i wie, ile go ona potu kosztowała, nim się wypłacił, uprawia ą starannie, chciałby
z nie dwa razy do roku zbierać, nie zmarnu e plonu przy zbiorze i można powieǳieć, że
ziemia ego w dobrych est rękach.

To tylko złe, że parcelac a odbywała się aż do upadku Austrii bez żadnego planu
i porządku i właǳe kra owe należycie się nią nie za ęły. Prowaǳili ą przeważnie Ży-
ǳi, handlu ąc ziemią ak towarem w sklepie. W samym powiecie tarnobrzeskim można
by naliczyć kilkaǳiesiąt Żydów-handlarzy gruntem, którzy nadto mieli do spółki kilku
faktorów, kupu ących także na własną rękę drobnie sze grunta. Rozparcelowali oni wiele
folwarków w powiecie i poza powiatem pomięǳy włościan z tarnobrzeskiego, od któ-
rych przy tym wykupywali własne ich gospodarstwa, ciągnąc z tego wszystkiego ogromne
zyski i dobrze się bogacąc.

Obecnie w niepodległe Polsce konieczne est dalsze przeprowaǳenie parcelac i ob-
szarów dworskich i poprawienie stosunków rolnych tak, ażeby nie było z edne strony
rozległych ma ątków ziemskich, a z drugie karłowatych gospodarstw chłopskich, ale że-
by powstały dobrze urząǳone, średnie gospodarstwa rolne, ma ące zapewnić dostateczne
utrzymanie gospodarzowi.

Wielkie przemiany sprowaǳiło też wychodźstwo zarobkowe do Prus i innych kra ów Emigrant, Pieniąǳ
zagranicznych.

Było ono z tego względu dobre, że przez nie tysiące rąk znalazło pracę i zarobek, i pie-
niąǳe przez nie płynęły do kra u. Zasiada ąc w zarząǳie Spółkowe Kasy Oszczędności
i Pożyczek, miałem sposobność przy rzeć się temu, ile to pienięǳy przychoǳiło z zagra-
nicy. Oszczędności te Kasy pochoǳiły przeważnie od wychodźców zarobkowych i raty
były spłacane głównie ich pienięǳmi; kto dług zaciągał, obiecywał go spłacić na częście
nie z tego, co zbierze lub przychowa na gospodarstwie, ale z zarobku swego lub swoich
ǳieci za granicą.

Od czasu ak się rozwinęło wychodźstwo zarobkowe, podskoczyły znacznie w krótkim
czasie płace na emników, ceny płodów rolnych i ceny ziemi; nastąpiła też wielka przemiana
w urząǳeniu domów, sprzętów, w oǳieży, pożywieniu, obycza ach i zwycza ach na wsi.
Tu obok stron dodatnich występowały barǳo często u emne, o czym nieraz pisały gazety.

W dalszym ciągu podnieść należy, że do postępu i dobrobytu na więce może przy- Nauka, Chłop
czyniła się oświata, t . szkoły i wydawanie gazet i książek, z których ludność włościańska
czerpała i czerpie naukę. Faktem est, że który gospodarz wziął sobie ako tako oświatę do
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głowy, ten znacznie swo e gospodarstwo podniósł i wyszczególnia się na każdym kroku,
a kto eszcze stare metody się trzyma, ten lichą ma gospodarkę i nęǳne życie prowaǳi.

Więc gwałtem należy dale szerzyć oświatę, żeby do każdego domu za rzała, żeby go-
spodarz dowiadywał się o ulepszeniu w rolnictwie i u siebie e wprowaǳał, żeby czytał
zawsze, skoro tylko wolny est od za ęć gospodarskich. W każde wsi powinna być po-
rządna szkoła, a budynek szkolny powinien wybĳać się ponad wszystkie inne, przygłuszyć
sobą karczmę.

Dawnie luǳie z braku narzęǳi ulepszonych byli zawsze, nawet wieczorem, za ęci Nauka, Książka
pracą ręczną, ǳiś ma ą więce czasu wolnego, więc czas ten powinni wypełniać oświatą.
Każdego stać na to, ażeby sobie trzymał gazetkę tygodniową i kupił na potrzebnie sze
książki.

Na postęp i dobrobyt wpływały też zbawiennie różne towarzystwa, związki, spółki,
ako to: czytelnie, kółka rolnicze, kasy, organizac e polityczne itp.

Nie mnie przyspieszyło postęp zmnie szenie się pĳaństwa i większa trzeźwość mięǳy
ludźmi, co w naszych stronach poczęło się od wspomniane uż mis i parafialne w ro-
ku . W ogóle pierwsza ta mis a zrobiła wielkie wrażenie w całe okolicy: odbyły się
wówczas uroczyste proces e po parafii i msze święte polowe, zmnie szyło się znacznie
pĳaństwo, kraǳieże i rozbo e, słowem, nastąpiła znaczna poprawa w złych obycza ach.

Następne wielkie mis e odbyły się po czterǳiestu trzech latach, t . w roku , i zno-
wu widoczne były owoce po nich, bo karczmy i szynki znacznie opustoszały, luǳie z ar-
marków wracali przeważnie trzeźwi, tylko Żyǳi wyrzekali na kiepski handel z tego po-
wodu. Więc pragnąć należy, ażeby podobne mis e odbywały się częście , w mnie szych
odstępach czasu, np. co ǳiesięć lat.

Wreszcie, mus po prostu luǳi doganiał do lepszego gospodarowania, bo luǳi przy-
bywało, a gospodarstwa malały, wszyscy zaś żyć musieli. ǲiś gospodarz na czterech lub
pięciu morgach gruntu musi tak pracować i gospodarzyć, aby się mógł z roǳiną wyżywić,
okryć, budynki w porządku utrzymać, podatki zapłacić, ǳieciom dać odpowiednią na-
ukę. Przy tym wie, ile ten grunt kosztu e, bo przeważnie każdy coś pola dokupił i dobrze
przepłacił, więc nie może pozwolić, aby leżało odłogiem, i musi dobrze pracować i mieć
dobry rachunek w głowie.

Obecnie nawet takiego, który gospodarstwo niedbale prowaǳi, palcem wskazu ą i za
nic go ma ą, choćby nawet grunt ego wart był kilkaǳiesiąt tysięcy: mówią, że „szkoda,
iż ta święta ziemia w rękach ego się marnu e”. A z drugie strony, eżeli est we wsi go-
spodarz ma ący osiem lub ǳiesięć morgów gruntu, a gospodarstwo porządnie prowaǳi,
to go nazywa ą bogaczem i wysoko cenią, i to nie z tego, że ma te morgi, ale że wiǳą
u niego budynki porządne, bydło ładne, ǳieci dobrze okryte i wychowane.

*

Te i inne przyczyny popchnęły włościan na drogę postępu, i choć ǳiś każdy na mnie -
szym kawałku gruntu gospodarzy — bo gǳie wprzódy miał eden, tam teraz sieǳi kilku
— ednak każdy ma więce chleba i dostatecznie sze życie prowaǳi.

Na pierw we dworach (nie wszystkich) sposób gospodarowania stawał się lepszy.
W ǲikowie zmienił się pod każdym względem za hr. Jana Tarnowskiego, a następnie za
hr. Zǳisława Tarnowskiego: tak cała uprawa rolna, ak i hodowla bydła po folwarkach
dale się rozwinęła i doszła do wielkie doskonałości. Ze dworu wiele korzystnych nowo-
ści i ulepszeń przeszczepiało się do włościan, szczególnie lepsze nasiona, których eszcze
koło roku  w żadnym sklepie w Tarnobrzegu nie było.

Obecnie ednak więce uż na wsi niż po wielu dworach stara ą się o lepszą uprawę
i wydobycie większych korzyści z ziemi i można śmiało powieǳieć, że te dwory mogłyby
się uczyć gospodarstwa od włościan.

Ale postęp wśród włościan odbywał się powoli, na ogół wcześnie po wsiach nad Wi-
słą i Sanem, ma ących grunta ręǳinne, niż po wsiach tzw. „lasowskich”, położonych na
piaskach. Na razie wszęǳie tylko ednostki poszły naprzód i dopiero swoim przykładem
pociągały mnie lub więce innych za sobą. Jeden na drugiego się zapatrywał, eden dru-
giego ciągnął w górę. A którzy pozostali w zacofaniu, wyśmiewali i wydrwiwali rzeczy
nowe i gospodarzyli według starego zwycza u, nie pozbywszy się przy tym zastarzałych
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wad, np. pĳaństwa, ci albo upadali i zupełnie nieraz marnieli, albo do ǳiś dnia eszcze
po dawnemu biedę klepią.

*

Należy eszcze zwrócić uwagę na zupełną odmianę w stro u na wsi. Nastąpiła ona Stró
na więce od tego czasu, ak się rozpoczęło wychodźstwo zarobkowe, wychodźcy bo-
wiem, wraca ąc do kra u, przywozili różne ubrania modne, które się tu coraz barǳie
upowszechniały, bo i ci, co z kra u nie wychoǳili, poszli za modą, i tak te nowe ubiory
coraz więce nastawały i nad starymi brały górę.

ǲiało się to w znaczne mierze także dlatego, że niektóre części dawnego ubrania
chłopskiego były mnie praktyczne, np. biała kamiziela, czyli płótnianka ulegała barǳo
łatwo poplamieniu.

Patrzyłem na to, ile to pracy kosztowało dawnie gospodynię, żeby taką kamizielę Stró , Brud, Praca,
Gospodyniuprać, wypolewać, wyżmiąć, wysuszyć, umaglować, bo każda gospodyni starała się o to,

żeby e mąż, ǳieci i sługi ubrały się czysto do kościoła i na wesela, tak ażeby drugie
nie powieǳiały, że est niechlu na, próżniak, i nawet męża i domowników nie opierze.
Tymczasem cała ta praca na krótko się zdała, wystarczyło bowiem przyklęknąć w kościele
na nieczyste posaǳce albo obetrzeć się koło wozu namazionego, a kamiziela uż była
poplamiona i nie do użycia przy wy ściu z domu. Gdy się do dom wróciło, kiepsko się
za próg weszło, gospodyni od stóp do głowy obrzucała zaraz wzrokiem, wszystkie plamki
na kamizieli rachu ąc, łamała ręce i lamentowała: „A na cóż się mo a praca przydała, a ty
owalańcze, niechlu niku!” itd. Nie było wymówki, że się to niechcący, przypadkowo stało,
musiało się wszystko przy ąć, bo się wiǳiało, aką ciężką pracę miała kobieta przy praniu
te kamizieli. I to każda prawie kobieta takie wymówki czyniła mężowi, i gdy się ich
kilka zeszło, to przy każde sposobności edna do drugie na więce się żaliła, że e mąż
„haniebnie kamizielę wala”.

Praktycznie sze okazały się brunatne sukmany, które nastały po białych, podobnych
do krakowskich. Taka sukmana z brunatnego sukna, dość ciepła, kosztowała  kr austr.,
a nadawała się wszęǳie, zarówno do kościoła, ak i do roboty. Gdy się zanieczyściła,
wystarczyło ą kĳem z kurzu wytrzepać i szczotką dobrze przeciągnąć, i znów była do
użycia, a po kilku latach, gdy się z wierzchu włos wytarł, można ą było odwrócić na
drugą stronę i eszcze parę lat w nie choǳić. Była więc praktyczna i niedroga i dlatego
obecnie więce się eszcze utrzymu e niż kamiziela.

Nie eden wreszcie zrzucał ubiór włościański z te przyczyny, że narażał go na złe trak-
towanie w urzędach, w podróży itp., a gdy się przebrał z mie ska, uż było lepie i każdy
mu powieǳiał „panie”.

Bo i teraz eszcze według ubrania robi się różnicę mięǳy ludźmi i ǳieli na panów Pan, Chłop, Grzeczność
i niepanów. Do tego, co ubrany po włościańsku, choćby to był poważny i światły go-
spodarz, mówi się zwycza nie „wy”, a takiego, co ubrany z mie ska, tytułu e się „pan”.
Wprawǳie są tacy, którzy się nie gniewa ą, że się do nich tak lub owak mówi, ale nie e-
den nie okazu e tego po sobie, chociaż obraża się w duchu, a niektórzy wyprasza ą sobie
poniża ące traktowanie ich. Byłoby ważną rzeczą, żeby usunąć te różnice w oǳywaniu
się do luǳi. Mogłoby pozostać „wy”, ak est na wsi powszechnie przy ęte, ale niech
się mówi do wszystkich przez „wy”, niech nie bęǳie panów i niepanów, a to znacznie
przyczyni się do tego, że zniknie u nas przeǳiał głęboki mięǳy warstwami, a nastanie
większa edność i spó ność w naroǳie.

Zda e się, że znika ące ǳiś stro e wie skie eszcze odży ą i będą noszone, zwłaszcza
eżeli są praktyczne i ładne, ale uż nie ako stró „chłopski”, poniża ący, ale polski, na-
rodowy, używany szczególnie na święta i uroczystości.

Ja sam przechowu ę kamizielę do ǳiś dnia, ak na droższą pamiątkę, i ubieram się
w nią na uroczystości dla zaszczytu, że estem włościaninem, zwycza nie zaś choǳę w suk-
manie brunatne , którą barǳo sobie chwalę, a zresztą postępu ę za ogólną modą i na co
ǳień noszę krótkie ubranie, powszechnie ǳiś używane.

Również wesela i inne zabawy uległy ogromne odmianie, a to est dobre, że obecnie
mnie na nie traci się czasu niż dawnie . Np. co do wesel, u mnie eszcze na pierwszym
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w roku  czterǳieści fur echało do ślubu, wesele trwało prawie cztery dni i koszto-
wało około  złr, ale choć wydatek był wielki, niepodobieństwem było na tak tłum-
nych zabawach wszystkich należycie ugościć i ukontentować. Jedno z ostatnich wesel,
akie sprawiałem w roku , było uż całkiem odmienne, bo brały w nim uǳiał tylko
na bliższe roǳiny i trwało wszystkiego pół dnia. Według mnie wesela im krótsze, tym
lepsze, bo usuwa się przez to edną z przyczyn, które chłopów ru nu ą i niszczą.

*

Ostatnie wielkie przemiany sprowaǳiła wo na światowa i powstanie państwa pol-
skiego. Po wielkie wo nie w niepodległym państwie lud uzyskał większe prawa i większe
znaczenie, ak również wyrobił w sobie silnie sze poczucie polskie i miłość o czyzny, wi-
dać też u ludności polskie większy pochop³⁰³ do handlu, który przedtem był ze strony
nasze zupełnie zaniedbany, oddany w obce ręce. Obecnie też za rządów polskich właǳe
państwowe więce ǳiała ą na korzyść ludu uwzględnia ą ego potrzeby i żądania.

*

Z treści tych Pamiętników można osąǳić, co w przeszłości było dobrego i powinno
być zachowane i rozwĳane, a co było złego i powinno być wypleniane i poprawiane.

Dobra była na przykład dawnie sza prostota i poprzestawanie na małym w życiu co-
ǳiennym, a więc w pożywieniu, oǳieniu, w urząǳeń mieszkania, w obycza ach, i lepsze
to było od tych wielu grymasów i tego wprost rozpasania, akie się ǳisia w życiu spotyka.

Dobre było, że istniał przemysł swo ski, bogato rozwinięty, który zaspoka ał potrzeby
ludu i który należało tylko pielęgnować i udoskonalać, ażeby kra sam sobie wystarczał.
I lepsze to było niż sprowaǳanie wytworów przemysłu od obcych i zadłużanie się wobec
zagranicy.

Dobre było zachowywanie różnych starych zwycza ów, obrzędów, złączonych z świę-
tami dorocznymi, z weselami itp., zwycza e te bowiem i obrzędy były ładne i pamiątkowe,
umilały uroczyste chwile i podnosiły ich ważność. Powinny więc być zawsze szanowane
i strzeżone ako skarb duchowy, przekazany przez poprzednie pokolenia.

Dobre było dawnie życie religĳne, która opierało się na przykazaniach bożych i ko-
ścielnych. Kazań w nieǳiele i święta pilnie wówczas słuchali i powtarzali e w domu
tym, którzy nie mogli być w kościele. ǲieci i sługi, gdy szły do spowieǳi wielkanoc-
ne , przepraszały ze łzami o oczach roǳiców względnie opiekunów za wszelkie wobec
nich uchybienia i prosiły o przebaczenie, a ci błogosławili przeprasza ących i przed spo-
wieǳią rzewnie się z nimi żegnali. Również sąsieǳi, którzy gniewali się z sobą i żyli
w niezgoǳie, nim poszli do spowieǳi, zachoǳili do siebie, przepraszali się wspólnie i na
po ednanie całowali. Wszelkie posty były na ściśle przestrzegane i nawet chory wzbra-
niał się i nie chciał postu złamać, chyba że mu lekarze lub ksiąǳ zalecił posilanie się
mięsnymi potrawami. Lepsze to wszystko było niż panosząca się ǳiś bezbożność i brak
rygoru obycza owego. ǲiś z upadkiem religĳności wzmaga się liczba procesów sądo-
wych i różnych zbrodni, dochoǳi nawet do zamachów na księży i kościoły, co dawnie
było prawie nie do pomyślenia. W ostatnim czasie pod Tarnobrzegiem tylko było kilka
zbrodni tego roǳa u. I tak we wrześniu  roku trzech drabów napadło w mieszkaniu
na ks. Antoniego Rychla, proboszcza w Miechocinie, obrabowało go i pozbawiło reszty
zdrowia, tak że wkrótce umarł. To znowu w listopaǳie następnego roku młody chłopak
zakradł się w nocy do kościoła w Miechocinie i skradł stamtąd trzy kielichy kościelne.
O świętokraǳkie kraǳieży w kościele oo. Dominikanów w Tarnobrzegu piszę na innym
mie scu.

A że lud posiadał w ogóle dużo cech dobrych, a szczególnie zdrowie moralne i cie-
lesne, więc zdolny był do postępu, mógł przyswoić sobie liczne udoskonalenia i oświatę
w różnych sprawach; mógł przetrwać wo nę światową i do ść do niepodległego państwa
polskiego.

Gdyby mnie kto zapytał, akie w przeszłości pozostało eszcze na większe nieszczęście Pĳaństwo

³⁰³pochop (daw.) — skłonność. [przypis edytorski]
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i zło, które lud włościański dręczy i gnębi, powieǳiałbym, że alkohol to est, trunki,
które go zawiera ą. Żeby tego nie było, toby się wszęǳie luǳie lepie mieli, nie byłoby
tyle zbrodni, kryminałów, tyle procesów, sądów, polic i, tyle chorób, szpitali, aptek itd.,
nawet tylu ǳiadów, bo ilu ich znam, to żaden ani za połowę tego, co uprosi, nie kupi
sobie pożywienia, ale co ǳiś użebrze, to ǳiś przepĳe i ustawicznie plącze się po prośbie.
Setki znałem luǳi zdrowych, ma ętnych, pracowitych, ale ak zaczęli popĳać, to stracili
zdrowie, ma ątek i w nęǳy pomarli.

Słowem, gdyby nie ten przeklęty alkohol, to prawǳiwie byłby ra na tym świecie, bo
nie ma tego złego, co by nie wynikało z pĳaństwa, i żadne pióro nie est zdolne opisać
nieszczęść z pĳaństwa. Gdyby nie ono, to pręǳe by też nastąpiła naprawa wszystkiego
w życiu społecznym, bo z trzeźwym łatwie można by się naraǳić, porozumieć i coś zrobić.
Ale u nas pociąg do napitku est eszcze tak wielki, że gǳie nadarza się sposobność wypić
choćby tylko kieliszek, choćby szklankę za kilka groszy, tam przy ǳie wielu, na sucho zaś
mało kogo można pociągnąć do akie ś sprawy, choćby ona była na lepszą i na ważnie szą
dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Gdyby rząd skasował w kra u karczmy i szynki, to w kilku latach kra stałby się bogaty: Pĳaństwo
ubyłoby wprawǳie rządowi dużo dochodów z podatków od alkoholu, ale też ubyłoby
wiele rozchodów na kryminały, szpitale itd., itd. Wielu żyłoby drugi raz tyle, ak obecnie,
i oświata w młodym pokoleniu pręǳe by się podniosła, wiadomo bowiem, że ǳieci
zroǳone z roǳiców pĳaków są tumanowate i słabe robią postępy w nauce.

Pisząc to, wiem dobrze, że do zniesienia karczem nie przy ǳie, a przyna mnie nie-
prędko, bo ednym choǳić bęǳie o to, że straciliby zyski, a drugim o to, że bez alkoholu
żyć by nie mogli. A zresztą, chcąc alkohol z kra u wypęǳić, trzeba by większą część po-
słów zmienić i tylko takich zostawić i wybrać, którzy sami nie pĳą i wyborców nie roz-
pĳa ą, i byliby za niesieniem szynków. A że to wszystko na razie za trudne i niemożliwe
do przeprowaǳenia (dobrze, że w państwie polskim przeprowaǳono przyna mnie za-
mykanie szynków i karczem w nieǳiele i święta), więc sobie życzę, żeby to było zapisane
przyna mnie w Pamiętnikach, że póty na świecie dobrze nie bęǳie, póki społeczeństwo
bęǳie pĳane i wychowywać się w szynkach i karczmach.

Jak zapamiętałem w moim życiu do dnia ǳisie szego, to prawie więce niż połowa Pĳaństwo, Bieda
realności włościańskich w ǲikowie, po o cach oǳieǳiczonych, przeszła w ręce innych,
którzy od o ców nic nie dostali albo barǳo mało, a ǳisia posiada ą ładny ma ątek, że
dla nich wystarczy do śmierci i ǳieci ma ą czym obǳielić. I taka zmiana dokonała się
prawie w każde gminie, a przeważnie dlatego, że edni tracili gospodarstwa głównie przez
pĳaństwo i płynące z niego wady i nieszczęścia, a druǳy dochoǳili do dobrobytu przez
trzeźwość i cnoty z nią związane.

Również dwa na zamożnie si w ǲikowie gospodarze: Jan Sokół i Józef Szewc w ten
sposób doszli do ma ątków. Pierwszy miał po ożenieniu się tylko domek z ogródkiem
i choǳił z siekierą na zarobek, powoli ednak zaczął dokupywać gruntu po kawałku i z la-
tami doszedł do tego, że miał  morgi na lepsze gleby. Drugi miał po o cu  morgi,
a dokupił więce niż  morgów gruntu dobrego, pierwsze klasy. Wprawǳie wtenczas
grunt był tańszy, ale też o pieniąǳe trudnie było niż obecnie. Patrzyłem na to i mogę
powieǳieć, w aki sposób obydwa się dorabiali: przede wszystkim żadnego z nich nikt
nie wiǳiał w szynku, żeby grosz na aki trunek wydał, więc byli zawsze trzeźwi, nie byli
nigdy karani, nie procesowali się, byli naǳwycza nie oszczędni, pracowali, co tylko sił
im starczyło, i gospodarowali wzorowo.

A takich, co w ten sposób, ak oni, doszli do ma ątku, naliczyłby więce , zarówno
w ǲikowie, ak i w każde inne gminie, tak w starszym, ak i młodszym pokoleniu. Inni
może mnie nabyli, ale zawsze nabyli, ednakże tylko trzeźwością, pracą i oszczędnością,
a przede wszystkim trzeźwością.

*

Uważam w ogóle, że złe obycza e i szkodliwe nałogi są na większym utrapieniem
luǳkim i mam przeświadczenie, że różne grzechy, a szczególnie główne, np. pĳaństwo,
rozpusta, zazdrość, sprowaǳa ą więce nieszczęść i biedy niż akieś niedomagania spo-
łeczne i gospodarcze. Szkoda więc, że różni ǳiałacze społeczni mało albo nawet wcale na
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to nie zwraca ą uwagi, a często tacy chcą przewoǳić ludowi, którzy sami obarczeni są
wstrętnymi wadami i nałogami.

W moim przekonaniu na większym skarbem człowieka są dobre obycza e, i mo-
ralność, oparta na religii, w łączności z Istotą Na doskonalszą — Bogiem. Na drugim
dopiero mie scu stawiam sprawy materialne i uposażenie ma ątkowe. Kto est moralny
i religĳny, ten pó ǳie dobrą drogą w życiu, zapewni sobie powoǳenie i bęǳie się czuł
szczęśliwy. Tam też, gǳie panu e powszechnie moralność na zasadach religii, rozwinie
się dobre życie roǳinne, postęp w sprawach gospodarczych, społecznych, politycznych,
gǳie zaś brak takie moralności i panu e wyłącznie prze ęcie się sprawami materialnymi,
musi nastąpić upadek pod każdym względem i koniec wszelkiego postępu.

Należy przeto zawsze troszczyć się przede wszystkim o ten duchowy, na większy skarb
człowieka i pomnażać go stale, a sprawy materialne, a także społeczne, narodowe, pań-
stwowe dobrze się ułożą w myśl te boskie nauki: „Szuka cież tedy naprzód królestwa
Bożego i sprawiedliwości ego, a to wszystko bęǳie wam przydane”.

Ja sam w życiu byłem religĳny i strzegłem zawsze przykazań bożych, starałem się też
ǳieciom swoim dać wychowanie oparte na moralności religĳne i uważam, że im przez
to dałem rzecz na ważnie szą, aką dać mogłem.

*

Na tym kończę. Starałem się wiernie podać to, co sam przeżyłem, na co patrzyłem,
co od starszych słyszałem, i przedstawić, w akim stanie byli chłopi przed pół wiekiem,
w akim są obecnie i aki w tym czasie dokonał się postęp. Może to natchnie czyta ącego
akąś dobrą myślą, doda zachęty do wytrwałe pracy u siebie w domu i do pracy społeczne ,
i może znowu nie eden z braci-włościan spisze swo e pamiętniki i w ten sposób wzrastać
bęǳie piśmiennictwo, tworzone przez włościan na pożytek ludu włościańskiego i całego
narodu.
 
Z przeszłości ǲikowa i Tarnobrzega³⁰⁴

Początki ǲikowa giną w mrokach przedhistorycznych. W czasach pogaństwa była tu
uż osada, o czym świadczą cmentarzyska pogańskie, odkopywane w paru mie scach wsi.

U schyłku XIV wieku ǲików należał do Toporczyków-Ossolińskich. W r.  nabyli
go od Ossolińskich Tarnowscy, którzy uż przedtem mieli swo ą rezydenc ę w te okolicy,
w Wielowsi.

Z późnie szych spraw i wydarzeń związanych z ǲikowem zanotować należy następu-
ące:

W r.  zawiązała się na zamku Tarnowskich w ǲikowie konfederac a generalna,
zwana ǳikowską, która wystąpiła przeciw Augustowi III, narzuconemu na tron polski
przez Austrię i Ros ę, a stawała po stronie Stanisława Leszczyńskiego, obranego kró-
lem przez naród. Chociaż konfederac a ta okazała się słabą i nie mogła wyprzeć z Polski
wo sk saskich i rosy skich, popiera ących Augusta III, est ednakowoż pierwszym ru-
chem zbro nym zmierza ącym do ratowania zagrożone niepodległości narodu.

Dnia  kwietnia  r. uroǳił się w ǲikowie Stanisław Jachowicz, wsławiony
późnie ako poeta, pedagog i filantrop. (O ciec ego, Wo ciech Jachowicz, był ofic alistą
w dobrach ǳikowskich)³⁰⁵.

³⁰⁴Z przeszłości ǲikowa i Tarnobrzega — źródła: ǲików i Tarnobrzeg w Słowniku geograficznym; Tarno-
brzeg i ǲików w „Słowie Polskim” z dnia  XII , Lwów; Jan W., ǲieje miasta Tarnobrzega, Lwów ;
Zygmunt Kolasiński, Tarnobrzeg w „Powiatowym ǲienniku Urzędowym”, Tarnobrzeg  i ; Michał
Marczak, Czego nas uczy historia tego powiatu? i Powiat tarnobrzeski pod rządami austriackimi w czasopismach
„Obywatel” i „Głos ziemi tarnobrzeskie ”, Tarnobrzeg –; M. Marczak, Biblioteka Tarnowskich w ǲi-
kowie, Kraków . [przypis autorski]

³⁰⁵Dnia  kwietnia  r. uroǳił się w ǲikowie Stanisław Jachowicz… — śp. Zygmunt Kolasiński, który
żywo interesował się postacią Stanisława Jachowicza (skreślił Życie i ǳieła Stanisława Jachowicza w „ǲienniku
Urzędowym” nr –, Tarnobrzeg ), przy mował Tarnobrzeg ako mie sce uroǳenia Jachowicza, zwrócił
bowiem uwagę na to, że poeta zapisany w metrykach parafialnych pod Tarnobrzegiem. Należy ednak zauwa-
żyć, iż zapiska metrykalna została niewątpliwie błędnie pomieszczoną, co spowodowane było tym, że dworek
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Na początku XIX wieku ǲików zasłynął ako ważna placówka wyższe kultury i sztu-
ki. Stało się to za sprawą Jana Feliksa Tarnowskiego (* †), ożenionego z Walerią
ze Stroynowskich, który był założycielem biblioteki i zbiorów ǳikowskich. Odtąd wie-
lu uczonych polskich korzystało z nagromaǳonych tu skarbów ducha, a ǲików stał
się chlubą dla szerokie części kra u. Biblioteka ǳikowska zachowana w stanie prawie
niezmienionym przez syna i wnuka założyciela, powiększyła się znacznie za obecnych
właścicieli ǲikowa, hr. Zǳisława Tarnowskiego i ego małżonki Zofii z hr. Potockich.
W końcu liczyła kilkaǳiesiąt tysięcy tomów, kilkaset rękopisów, posiadała nieocenione
archiwum dyplomów i aktów od początku XIV wieku.

W r.  liczył ǲików  domów i  mieszkańców, w tym  Żydów. W r. 
liczył  mieszkańców, z tego  katolików i  Żydów.

Tarnobrzeg ako miasto powstał przy końcu XVI wieku, założony przez Stanisława
Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, na gruntach wsi Miechocin, ǳieǳiczne wsi
Tarnowskich, na mocy przywile u króla Zygmunta III, wydanego na se mie warszawskim
dnia  ma a  r., i uposażony prawem niemieckim, czyli magdeburskim, oraz dwoma
armarkami.

W sto lat późnie król Jan III Sobieski na żądanie mieszczan zatwierǳił pierwszy
przywile fundacy ny aktem z dnia  kwietnia  r., wcielił nadto do miasteczka wieś
ǲików i obdarzył e trzecim armarkiem.

W r.  zosta e wzniesiony i uposażony przez Tarnowskich drzewiany kościół i klasz-
tor dominikanów w Tarnobrzegu. W kościele tym umieszczony został obraz Na świętsze
Marii Panny, uznany za cudowny³⁰⁶. W r.  kościół i klasztor uległ pożarowi, po czym
odbudowany został z cegły.

Od czasu połączenia ǲikowa z Tarnobrzegiem ten ostatni przestał istnieć w swe
nazwie i nazywany był miasteczkiem ǲików. Trwało to przez wiek cały i dopiero w r.
 Tarnobrzeg powrócił do pierwotne nazwy, ale uż bez ǲikowa, który rząǳił się
dale samoǳielnie.

W czasie pierwszego rozbioru w r.  Tarnobrzeg dosta e się pod panowanie au-
striackie, które w czasach absolutyzmu, t . do r. , było boda na cięższe ze wszystkich
panowań zaborczych na ziemiach polskich. W r.  sta e się sieǳibą urzędu powiato-
wego, a w r.  starostwa powiatowego.

Miasto obe mu e obszar  hektarów, ak się zda e, na mnie szy w b. Galic i.
Według spisu domów w r.  Tarnobrzeg liczył wówczas  numerów, z tego 

katolickich,  żydowskich. Według spisu z r.  liczył  mieszkańców, z tego kato-
lików , Żydów , czyli katolików %, Żydów %. Taki sam stosunek procentów
zachoǳił co do nieruchomości. Wszystkich bowiem domów w mieście było , z tego
 katolickich, a  żydowskich.

Napływ Żydów rozpoczął się tu z chwilą założenia miasta. Pod koniec XVII, a zwłasz-
cza w XVIII wieku, wciska ą się tu coraz barǳie i rywalizu ą z mieszczaństwem chrze-
ścĳańskim, trudniąc się wszelkim handlem, lichwą, szynkarstwem i ǳierżawieniem do-
chodów dworskich w miasteczku. Zawsze ednak spod te warstwy napływowe przebĳał
się wyraźnie materiał polski, katolicki.

Jak spisy ludności wskazu ą, liczba Żydów wzrosła nadmiernie w drugie połowie
XIX wieku po nagłe zmianie stosunków politycznych i gospodarczych, pod wpływem
biurokrac i, hołdu ące prądom liberalnym. To wszystko zaskoczyło mieszczaństwo nie-
oświecone, nieuświadomione, nieprzygotowane do nagłych zmian, przy braku akie kol-
wiek pomocy ekonomiczne ze strony czynników do tego powołanych. Nawet duchowe
i moralne pomocy nie było, a racze mogła być tylko słaba, bo w mieście nie było ko-
ścioła parafialnego, a więc i duszpasterza, który by się starał mieszczan skupiać i trzymać

Jachowiczów stał na pograniczu ǲikowa i Tarnobrzega, nadto miasto Tarnobrzeg dopiero na kilkanaście lat
przed przy ściem na świat poety odǳielone zostało od ǲikowa, a do ǳiś dnia eszcze wielu miesza często na-
zwę ǲikowa i Tarnobrzega. Dworek Jachowiczów wznosił się na obszarze gminy ǲików i sam poeta uważał
zawsze dom roǳiców za swó roǳinny. [przypis autorski]

³⁰⁶Wkościele tym umieszczony został obraz Najświętszej Marii Panny, uznany za cudowny — obraz ten namalo-
wany na płótnie, przedstawia ący Matkę Boską z ǲieciątkiem na ręce i św. Józefem, zna dował się poprzednio
w kaplicy zamkowe w ǲikowie i tu ogłoszony został za cudowny przez biskupa krakowskiego Trzebnickiego
aktem z dnia  listopada . Do kościoła Dominikanów przeniesiony został w uroczyste proces i dn. 
ma a  r. Sadok Barącz Cudowne obrazy Najśw. Panny w Polsce. [przypis autorski]
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w trzeźwości i moralności, aby mogli przebyć prze ściowe trudnie sze położenie, Tarno-
brzeg bowiem należał do parafii sąsiednie wsi Miechocina, a w mieście był tylko kościół
z klasztorem oo. Dominikanów.

Obecnie odraǳa się mieszczaństwo tarnobrzeskie z luǳi nowych, z różnych stron tu
przybyłych, niezwiązanych z dawnie szym mieszczaństwem. Są to ednak luǳie trzeźwi,
pracowici, światli i wywalcza ą sobie coraz większe znaczenie.

Bitwa pod Komorowem³⁰⁷
Równocześnie z hr. Juliuszem Tarnowskim poszli do powstania w  r. z Tarno-

brzega i okolicy: Jan Hladik, stolarz, Ludwik Czerwiński, stolarz, Stanisław Zderski,
kowal, Franciszek Uchański, organista, ciemny na oko, Aleksander Lechowski, szewc,
Paulin Salczyński, murarz, czeladnik od bednarza Sierżęgi niewiadomego nazwiska —
wszyscy z Tarnobrzega — nadto ks. Bartłomie Hędrzak, kapelan zamkowy w ǲikowie,
ks. Stieber, przeor oo. dominikanów w Tarnobrzegu, Michał Kułak, krewy i służący ks.
Hędrzaka, Leonard Swoboda, młynarz z Wrzaw, Ferdynand Sztilger, strażnik graniczny
z Radomyśla nad Sanem, Jan Krasiński, syn ǳierżawcy folwarku Orzechów, Karol Obst,
ekonom z Miechocina, Michał Radek, służący Juliusza Tarnowskiego³⁰⁸.

Wiekiem mięǳy nimi wyróżniał się Hladik, pochoǳący ze Staszówki, a mieszka ący
w Tarnobrzegu komornym z tro giem ǳieci. Miał przeszło siedemǳiesiąt lat, ale był
eszcze rześki i zdrowy i oǳnaczał się niepospolitą siłą. Idąc do powstania, mówił żartem,
że „pałą sobie z Moskalem poraǳi”. Służył w wo sku austriackim w konnicy dwaǳieścia
cztery lata. Inni byli przeważnie w wieku dwuǳiestu i dwuǳiestu paru lat, nieżonaci.
Obst był wysłużonym podoficerem z wo ska austriackiego.

Wszystkich Tarnobrzeżan pociągnął do organizac i powstańcze ks. Hędrzak za po-
średnictwem Uchańskiego i mnie więce na tyǳień przed wy ściem do powstania za-
przysiągł ich w klasztorze oo. Dominikanów. Wymarsz nastąpił  i  czerwca ;
wychoǳili z domu sekretnie, nie żegna ąc się z roǳinami.

Pierwszy punkt zborny przypadł im w Gawłuszowicach w powiecie mieleckim, gǳie
na plebanii zebrało się razem około trzyǳiestu zdąża ących do tego samego odǳiału,
przeważnie rękoǳielników. Tu wypocząwszy, ruszyli wszyscy pod Szczucin nad Wisłą,
gǳie miał być główny punkt zborny i skąd mieli przeprawić się do Królestwa Polskiego.
Szli nocą, żeby nie buǳić czu ności właǳ austriackich³⁰⁹.

Stanąwszy w sobotę  czerwca przed wschodem słońca nad Wisłą, zastali tam uż
wielu zgromaǳonych, a inni eszcze nadciągali. Wszyscy otrzymywali zaraz broń, mia-
nowicie lekkie sztućce³¹⁰ belgĳskie z bagnetami i amunic ę. Kto miał dobre ubranie,
zostawał w swoim, większa część ednak miała uż lub otrzymała nad Wisłą niebieskie
bluzki i konfederatki powstańcze. Koło szóste rano wszyscy byli uż ustawieni w szeregi
i gotowi do marszu, zaraz też zaczęli przechoǳić Wisłę w bród. Szeregowcy rozebrani do
koszuli mieli ubrania i obuwie pozawieszane na szyi, ładownice z amunic ą na bagnetach.
Woda była po piersi, mie scami po pachy³¹¹.

³⁰⁷Bitwa pod Komorowem — wiadomości podane w ninie szym artykule, o ile nie zacytowane inne źródło,
pochoǳą od Stanisława Zderskiego, uczestnika te bitwy. [przypis autorski]

³⁰⁸Równocześnie z hr. Juliuszem Tarnowskim poszli do powstania w  r. z Tarnobrzega i okolicy…— w innych
odǳiałach powstańczych byli z Tarnobrzega: Antoni Gwizdalski, szewc, wysłużony wo skowy, i Antoni Hepel
szewc (oba polegli), a w wielu wsiach tute szego powiatu ży ą dotąd włościanie, uczestnicy powstania  r.,
którzy szli do powstania na częście z flisu. [przypis autorski]

³⁰⁹Pierwszy punkt zborny przypadł im w Gawłuszowicach… — kawaleria, złożona przeważnie z luǳi zamoż-
nych, do które należał hr. Juliusz Tarnowski, wyszła z Chorzelowa, a połączywszy się w folwarku chrząstowskim
z resztą konnicy, również nocą zdążała pod Szczucin. Wiadomość od naocznego świadka wymarszu kawalerii.
[przypis autorski]

³¹⁰sztuciec (tu daw.) — sztucer, broń palna używana do polowania na grubszą zwierzynę. [przypis edytorski]
³¹¹Stanąwszy(…) nad Wisłą, zastali tam już wielu zgromaǳonych — cały odǳiał wraz z oficerami liczył 

luǳi, w tym  azdy. Należało doń wiele znakomite młoǳieży, stąd zwany był „złotą legią”. Głównym do-
wódcą był generał Zygmunt Jordan, uczestnik w wo nie węgierskie i wschodnie , szefem sztabu ma or Popiel
(Chościakiewicz), były oficer papieski.

Równocześnie z drugie strony Szczucina (w górę Wisły) pod Maniowem przeprawił się do Królestwa drugi
odǳiał powstańczy, około  piechoty, pod dowóǳtwem Edwarda Duna ewskiego. Oba odǳiały miały się
za Wisłą połączyć i pozostawać pod rozkazami Jordana. Duna ewski ednak zaraz u przeprawy spotkał się z nie-
przy acielem i po kilkugoǳinnym bo u ogniowym musiał się cofnąć około czwarte po południu na powrót do
Galic i, przy czym sam, nie natrafiwszy na bród, utonął. Wspomnienia krwawych czasów z r.  przez Józefa
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Po prze ściu Wisły odǳiał szybko się uporządkował, odmówił pacierz i raźno ruszył
z mie sca, a w marszu odbywały się ćwiczenia i pouczenia wo skowe. Nie było uż ednak
czasu, żeby należycie pouczyć takich, co po raz pierwszy mieli w rękach karabin, ak się
z nim obchoǳić; a niewyćwiczonych w broni było w odǳiale sporo, mięǳy tarnobrze-
żanami dwóch. Wkrótce miała zacząć się bitwa.

Zaraz w niewielkie odległości od Wisły zbliżył się do maszeru ącego odǳiału chłop
w płótniance z ostrzeżeniem, że w pobliżu zna du ą się Moskale przygotowani do bitwy.
Ostrzeżenie okazało się prawǳiwym³¹², niedługo bowiem spostrzeżono Moskala, prze-
biega ącego na koniu, a równocześnie padł strzał z szeregów powstańczych, dany przez
ednego z chłopów, idących na przoǳie. (Chłopi ci ubrani byli w płótniaki, akie noszą
w powiecie mieleckim; mieli po bochenku chleba, zawieszonym przez ramię na sznurku).

Odǳiał szedł dale . Nie przebył mili, a uż rozpoczęło się starcie z nieprzy acielem
przed wsią Komorowem. Powstańcy, rozwinąwszy się w tyraliery, ostro posuwali się
naprzód polami, a odpowiada ąc strzałami na salwy nieprzy acielskie, spęǳali Moska-
li z za mowanych pozyc i i wparli ich do Komorowa.

Tu wywiązała się dłuższa bitwa. Nieprzy aciel, ukryty w zabudowaniach komorow-
skich, słał gęste karabinowe salwy, sie ące śmierć w szeregach powstańczych, które zna -
dowały się w otwartym polu, ma ąc za zasłonę edynie bu ne zboża i drzewa polne, po-
edynczo rosnące. Powstańcy odpowiadali przecież niemilknącymi, chociaż nierówno-
miernymi strzałami. Z obu stron podnosiły się raz wraz okrzyki: „Hura, hura!”. Ażeby
się nie wystawiać na strzały nieprzy acielskie, powstańcy leżeli na ziemi, odwraca ąc się
przy nabĳaniu broni (nabĳane eszcze wówczas od przodu) na plecy. Mimo to kule mo-
skiewskie, puszczane dołem, raziły mocno. Były wypadki, że ci z powstańców, którzy nie
byli wyćwiczeni w strzelaniu, zakładali nabó odwrotnie, t . na pierw kulkę, a następnie
proch, więc zagważdżali karabin, i w bitwie nie było z nich żadnego pożytku. Mięǳy po-
wstańcami uwĳał się ks. Hędrzak w sutannie, poǳiurawione kulami, dysponu ąc³¹³ na
śmierć kona ących i opieku ąc się rannymi, nadto zachęca ąc do bo u słowami: „ǲieci,
brońcie wiary i O czyzny!”.

Bó przewlekał się bez rezultatu; w końcu nie było innego wy ścia, tylko z bagnetem
w ręku uderzyć na nieprzy aciela i wyprzeć go z zabudowań, zwłaszcza że lada chwila mo-
gły mu nadciągnąć posiłki. Padła tedy komenda: „Na ochotnika, na bagnety!” i stanęło
dwuǳiestu ochotników, którzy tę komendę słyszeli, z Chościakiewiczem i ego adiutan-
tem Juliuszem Tarnowskim na czele. W ednym momencie porwali się z mie sca i biegli
pędem, z początku równo, ak wytrawni żołnierze. Gdy ednak do zbliża ących się Mo-
skale sypnęli gęstymi kulami, większa część się zachwiała — i zawróciła; tylko siedmiu
z bagnetem w ręku poszło dale . Ci, dopadłszy stodoły, na więce obsaǳone przez nie-
przy aciela, wyparli go rozpaczliwym uderzeniem i usiłowali zapalić strzechę, ażeby znisz-
czyć wrogowi zasłonę. Moskale ednak opamiętali się i spoza węgłów dali ognia. Juliusz
Tarnowski, ugoǳony kulą w czoło, zginął na mie scu, polegli z nim i inni, i tylko eden
czy dwóch ocalało, akby na to, żeby zaświadczyć o śmierci bohaterskie towarzyszów³¹⁴.

Tak się skończyła pierwsza część bitwy, a chwila ta, gdy siedmiu bohaterskich ochot-
ników uderzało z bagnetem w ręku na pozyc ę moskiewską, należy w całe te bitwie do

Kościeszę Ożegalskiego, Kraków . Stanisław Zieliński, Bitwy i potyczki –. Na podstawie materiałów
drukowanych i rękopiśmienniczych Muzeum Narodowego w Rapperswilu. Rapperswil . [przypis autorski]

³¹²z ostrzeżeniem, że w pobliżu znajdują się Moskale przygotowani do bitwy. Ostrzeżenie okazało się prawǳi-
wym — Moskale otrzymali wiadomości dniem wpierw, że  czerwca powstańcy będą przechoǳili Wisłę pod
Szczucinem. Uświadomieni byli o tym przez Merkla, dyrektora polic i w Krakowie. Ożegalski, Wspomnienia
krwawych czasów, str. . Dr. Stella-Sawicki, Uǳiał Galicji w powstaniu styczniowym. [przypis autorski]

³¹³dysponować — w katolicyzmie: przygotowywać na śmierć przez uǳielanie ostatniego sakramentu. [przypis
edytorski]

³¹⁴Bój przewlekał się bez rezultatu; w końcu nie było innego wyjścia, tylko z bagnetem w ręku uderzyć na nieprzy-
jaciela… — Dwaj Juliusze, kartki z ostatnich dni ich żywota; Ożegalski, Wspomnienia krwawych czasów z r. ;
Zieliński, Bitwy i potyczki –. Do liczby tych siedmiu, którzy wytrwali w bohaterskim ataku, należą
oprócz Juliusza Tarnowskiego: Chościakiewicz, Henryk Brockhausen kawalerzysta, obywatel z Sandomierskie-
go, Michał Piotrowski z Sandomierskiego, ksiąǳ z Przecławia, kapelan w odǳiale, który poszedł z ataku ącymi
dla przykładu bez broni, kap. Broński i eden nie znany z nazwiska. Według książki Dwaj Juliusze pozostał przy
życiu eden z owych siedmiu, według innych źródeł dwóch: wymieniony z nazwiska Chościakiewicz, drugim
byłby Piotrowski, który — ak mi z wiarygodnego źródła wiadomo — wrócił także cało z ataku. Według infor-
mac i otrzymanych od ednego z gospodarzy komorowskich, naocznego świadka stoczone tam bitwy, Juliusz
Tarnowski zginął w zagroǳie Ha skiego. [przypis autorski]
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na świetnie szych i byłoby ą niewątpliwie uwieńczyło zwycięstwo, gdyby w ataku wszyscy
wytrwali.

Wnet potem sytuac a stała się groźnie szą, na tyłach bowiem ukazali się dragoni ro-
sy scy i powstańcy znaleźli się w ogniu z dwóch stron. Ruszyli tedy spod Komorowa,
zamierza ąc przedrzeć się w głąb kra u, ale w ślad za nimi wyszła z zabudowań piecho-
ta rosy ska, poszli i dragoni. Marsz odbywał się wśród nieustannego odstrzeliwania się
Moskalom, naciera ącym z tyłu i z boku, dokuczał przy tym niezmierny upał tak, że pot
spływał po twarzach strumieniami.

Z początku odǳiał powstańczy posuwał się naprzód w porządku, po pewnym czasie
ednak zaczął rozpraszać się i rozbĳać na grupy; niektórzy po edynczo się odrywali, myśląc
edynie o własnym ocaleniu; siła odporna odǳiału słabła. Ustała wszelka komenda, każdy
bił się na własną rękę.

Tymczasem natarczywość ataku ących rosła, przybywały im bowiem w pomoc nowe
roty³¹⁵ i szwadrony³¹⁶. Przypuszczali ataki uż to dragoni, uż to piechota, powstańcy zaś
formowali się naprędce w małe kupki, ażeby się nie dać rozbić konnicy, to rozsypywali
się, ażeby mnie się wystawiać na cel piechocie. Padali Moskale, ale większe luki powsta-
wały wśród powstańców, którzy byli atakowani ze wszystkich stron i zna dowali się ciągle
w otwartym polu.

Jasnym się stało, że w takim położeniu wszyscy do wieczora wyginą, ale nikt się nie Walka
poddawał, każdy bronił się do ostatka, odstrzeliwu ąc się na wszystkie strony, to piecho-
cie, to konnicy. Udręczenie długą walką doprowaǳiło broniących się do desperackie
zaciętości, która odbierała odwagę naciera ącym i zmuszała ich do ustępowania i trzyma-
nia się w pewne odległości.

Koło czwarte goǳiny pozostała z całego odǳiału uż tylko mała garstka, a resztki
te broniły się bądź w drobnych kupkach, obróciwszy się plecami do siebie, i da ąc od-
pór na wszystkie strony, bądź po edynczo. Na ednego broniącego się goǳiło uż kilku
i kilkunastu ataku ących.

Jednocześnie wśród ogromnego upału ǳiennego ukazały się szeroko na horyzoncie
groźne, czarne chmury i zaczęła się straszna błyskawica i grzmoty. Zdawało się, że nadszedł
sąd ostateczny. Wnet pociemniało i spadła ogromna nawałnica deszczowa, która rozerwała
i rozpęǳiła walczących i położyła kres walce.

*

Z tych, co byli w te bitwie z okolicy tarnobrzeskie , zginęli wówczas prócz Juliu-
sza Tarnowskiego: Jan Hladik, Franciszek Uchański, Aleksander Lechowski, Karol Obst
i czeladnik od Sierżęgi.

Michał Kułak i Krasiński dostali się do niewoli, z które powrócili po trzech latach³¹⁷.
Ks. Hędrzak powrócił ranny w rękę³¹⁸. Ludwik Czerwiński otrzymał ciężką ranę

w głowę i miał posiekane w walce z dragonami obie ręce. Po bitwie wzięty był z po-
bo owiska przez akichś dobrych luǳi i leczył się u nich; dopiero w esieni, niezupełnie
eszcze wyleczony, wrócił do Tarnobrzega.

³¹⁵rota (daw., ros.) — kompania (pododǳiał wo ska). [przypis edytorski]
³¹⁶przybywały im bowiem w pomoc nowe roty i szwadrony — w drugie części bitwy powstańcy mieli przeciw

sobie cztery roty piechoty i dwa szwadrony dragonów, nadto kilkuǳiesięciu ob eszczyków i kozaków. Ożegalski,
Wspomnienia krwawych czasów, str. . Zieliński, Bitwy i potyczki –. [przypis autorski]

³¹⁷Z tych, co byli w tej bitwie z okolicy tarnobrzeskiej, zginęli wówczas… — ogółem poległo w te bitwie 
luǳi, a  prócz rannych dostało się do niewoli. Zieliński Bitwy i potyczki –.

Według informac i otrzymanych w r.  w Komorowie od luǳi starszych, pamięta ących powstanie stycz-
niowe, zebrano po bitwie  poległych i pochowano ich we wspólnym grobie w Beszowe . Ciała poległych były
doszczętnie obrabowane z oǳieży. Nad grobem ich postawiono w r.  krzyż. Rannych zebrał Teofil Ró-
życki z Żabca. Paru chłopów mie scowych, ak Jacenty Ubowski z Żabca, Józef Płachta z Komorowa splamiło
się zdradą, donosząc Moskalom o ruchach i liczbie powstańców. Zdra cy ci pomarli potem marnie w nęǳy.
[przypis autorski]

³¹⁸Ks. Hędrzak powrócił ranny w rękę — ks. Bartłomie Hęǳrak uroǳił się w r.  w Jasionowie w ziemi
sanockie . O ciec ego był ubogim chałupnikiem, kołoǳie em. Ks. Hęǳrak sprawował obowiązki duszpaster-
skie w kilku parafiach, w końcu był proboszczem w Błozwie Górne . Był dobrym kaznoǳie ą, przy acielem
i przewodnikiem ludu. Umarł  sierpnia  r. Czasopismo „Chata” z dnia  XI , nr , tom VI, Lwów.
[przypis autorski]
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Stanisław Zderski, walcząc do ostatnie chwili i w grupie z innymi posuwa ąc się
ciągle w głąb kra u, uszedł z życiem ǳięki gwałtowne ulewie i następnie wśród nawałnicy
deszczowe zdążał sam ku Wiśle tą samą drogą, którą szedł przedtem odǳiał powstańczy.
Napotykał wielu poległych, którzy mie scami wskutek ulewy leżeli zupełnie w woǳie.
Zwłoki powstańców były przeważnie całkiem obdarte z ubrania, a nawet z bielizny, tylko
Moskale mieli na sobie oǳienie.

Koło goǳiny edenaste w nocy przyszedł do Wisły. Miał eszcze karabinek i osiem
nabo ów i stracił to wszystko dopiero, gdy Wisłę przechoǳił i, nie natrafiwszy na bród,
ratował się przed utonięciem. Wydostawszy się na drugi brzeg, dostał silne febry i leżał na
brzegu do świtu, następnie nadwiślem zdążył tegoż dnia, w nieǳielę nad wieczorem, do
Tarnobrzega. Chociaż od piątku nic nie adł i odczuwał głód wielki, nie śmiał nigǳie po
droǳe prosić o posiłek, wstyǳąc się przegrane . Doszedłszy do domu, legł wyczerpany
pod drzewem i tu spotkała go matka. Ta, cału ąc syna, wśród wielkiego płaczu opowia-
dała, że, gdy się modliła tegoż dnia przed cudownym obrazem Na świętsze Marii Panny
ǲikowskie , miała przeczucie, iż powstańcy zostali rozbici, i trapił ą straszliwy niepokó
o los na bliższych³¹⁹. W ten sposób wrócili też z te bitwy Salczyński i Swoboda, każdy
z osobna, nie wieǳąc eden o drugi. Radek wrócił na koniu Juliusza Tarnowskiego.

Zwłoki hr. Juliusza Tarnowskiego, wyszukane mięǳy poległymi przez brata Jana
(późnie szego marszałka kra owego), przewiezione zostały w zimie pota emnie do ǲiko-
wa przez Jerzego Barkę, koniuszego zamkowego, i złożone w grobach roǳinnych hrabiów
Tarnowskich w poǳiemiach kościoła oo. Dominikanów.

Przy wielkim ołtarzu w tymże kościele zna du e się pomnik ego z następu ącymi
napisami:

„I wzmogła się bitwa, aż zapadło słońce, i poległ dnia onego. Mach. Ks.
I. r. X.

JUǇUSZ TARNOWSKI * Grud.  † Czerw. 
…a eżeli się przybliżył nasz czas, umrzy my mężnie, a nie czyńmy zelżywości

sławie nasze . Machab. Ks. I. r. IX.
Młoǳieńcom mężny przykład zostawię, eżeli ochotnym sercem a mężnie

za na poważnie sze i na świętsze prawa poczciwą śmierć pode mę. Mach.
Ks. II. r. VI.

…bo lepie nam zginąć na wo nie, niżeli patrzeć na niedolę narodu naszego.
Mach. ks. II. r. III.

Lecz a duszę i ciało mo e dawam za prawa o czyste, wzywa ąc Boga, aby co
rychle narodowi naszemu miłościwym był. Ks. II. r. VII.”

Pisze o nim L. Siemieński w książce Dwaj Juliusze i poświęcili mu utwory poetyczne
Aureli Urbański w zbiorze Miatież, Maria Konopnicka w Pieśniach historycznych i Ferdy-
nand Kuraś w pięćǳiesiątą rocznicę powstania w r. .

Do rozǳiału VIII

Dawniejsze urząǳenia gminne i właǳ miejscowych w b. Galicji. Urząǳenia wojskowe w b.
Galicji. Oświata pozaszkolna w ǲikowie. Uroczystości narodowe w powiecie tarnobrzeskim.
Rok  pod Sandomierzem.

Właǳa administracy na i sądownicza po wsiach i miasteczkach w b. zaborze austriac-
kim należała początkowo do dworów. Właściciel dworu posiadał właǳę tę w obrębie swe-
go obszaru, stanowiącego odrębne ciało administracy ne pod nazwą dominium, i mógł
sprawować ą sam albo też obowiązany był przy ąć do pełnienia czynności administracy -
nych i części sądowych urzędnika, zwanego mandatariuszem dominialnym, do prowa-
ǳenia zaś ważnie szych spraw sądowych zastępcę, zwanego ustyc ariuszem. Urzędnicy

³¹⁹Stanisław Zderski, walcząc do ostatniej chwili… — Stanisław Zderski, ży ący eszcze, prowaǳił warsztat
kowalski w ǲikowie i dorobił się ma ątku wartości kilku tysięcy koron. Miał ośmiu synów, których wyuczył
na rzemieślników, i cztery córki, wydane za mąż. Znany est z życia przykładnego, religĳności i przywiązania do
spraw narodowych. [przypis autorski]
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ci byli egzaminowani i zaprzysięgani w cyrkule, względnie w sąǳie apelacy nym, odpo-
wieǳialność zaś za urzędowanie i płace ich, ciążyły w zupełności na dominiach. Mogli
oni być także równocześnie ofic alistami gospodarczymi. Osady podlega ące właǳy do-
minialne posiadały starszyznę mie scową, z łona swego wybraną, którą stanowił wó t
i przysiężni (Patent ces. z  kwietnia ).

Urząǳenia powyższe zostały uchylone dopiero w r.  i  po ustanowieniu sądów
powiatowych, będących administracy nymi i sądowymi właǳami pierwsze instanc i i po
ogłoszeniu „Tymczasowych postanowień o urząǳeniu gmin (gromad)”.

Tymczasowe urząǳenia gminne pozostały w swe mocy, z barǳo małymi zmianami,
aż do we ścia w życie ustawy gminne z  sierpnia  r. Według te ustawy gminy wie -
skie, istnie ące w czasie wydania patentu z dnia  kwietnia  r., na który powołu ą się
tymczasowe postanowienia z r. , pozostały nadal odrębnymi ciałami administracy ny-
mi. Obok gmin drugi równorzędny obszar administracy ny stanowiły obszary dworskie,
które w r.  wyǳieliły się ze związku gminnego i które zastała ustawa z  sierp-
nia  r. (Tad. Pilat, Pogląd historyczny na urząǳenia gminne w Galicji, „Wiadomości
statystyczne o stosunkach kra owych”, rocznik IV, Lwów ).

*
W XVII wieku przeprowaǳono w Austrii doniosłe urząǳenia wo skowe, które za-

częły obowiązywać od razu w Galic i, gdy dostała się pod panowanie austriackie. Prze-
prowaǳono system przymusowego rekrutowania. Kto miał być do wo ska oddany, roz-
strzygała o tym zwierzchność gruntowa według własnego uznania, a od r.  losowanie
pomięǳy wszystkimi obowiązanymi w zasaǳie do te służby. Zrazu służba wo skowa była
dożywotnią, dopiero w r.  postanowiono, że obowiązek ten est czasowym i wynosi
w piechocie lat , w konnicy , w artylerii . W ostatnich ǳiesiątkach lat urząǳe-
nia powyższe uległy przeważnie gruntowane zmianie. (O. Balzer, Historia ustroju Austrii
w zarysie, Lwów ).

*
Pierwsza czytelnia, a właściwie wypożyczalnia książek Tow. Oświaty Ludowe , otwar-

ta w ǲikowie  stycznia  r., powstała za staraniem dra A. Surowieckiego. Mieściła
się w szkole, prowaǳona była przez dyr. Michalika i buǳiła żywy ruch oświatowy. W r.
 powstało w Tarnobrzegu Koło Włościańskie Tow. Szkoły Ludowe , założone sta-
raniem Wo ciecha Wiącka. Zasobna biblioteka tego koła mieściła się w Czytelni Wło-
ściańskie w ǲikowie, założone w r. , i korzystała z nie ludność tute sza. Z czasem
ednak ǳiałalność obu tych instytuc i osłabła i dopiero w r.  założona została w Tar-
nobrzegu za staraniem dyr. Stanisława Sobińskiego dobrze zorganizowana wypożyczalnia
TSL, z które w znaczne mierze korzysta ą też mieszkańcy ǲikowa.

Na uwagę zasługu ą czasopisma wydawane w Tarnobrzegu. W latach  i  wy-
choǳił tu dwutygodnik „Głos Ziemi Sandomierskie ”, założony przez Wo ciecha Wiącka,
przeznaczony dla ludu. W latach  i  wydawany był miesięcznik powiatowy „Po-
wiatowy ǲiennik Urzędowy”, założony przez starostę Eugeniusza Swobodę, pomiesz-
cza ący obok okólników właǳ powiatowych także artykuły z przeszłości powiatu i inne.
Po wskrzeszeniu państwa polskiego wychoǳił pod redakc ą dra Leonarda Made a w roku
 i  dwutygodnik „Obywatel”, a w roku  i  „Głos Ziemi Tarnobrzeskie ”,
oba poświęcone sprawom oświatowym, społecznym i gospodarczym. W roku  wy-
choǳił tygodnik „Wieści Nadwiślańskie”, wydawany przez Wo ciecha Wiącka.

*
Pierwszą z uroczystości narodowych, które przyczyniały się do buǳenia uczuć pa-

triotycznych i uświadomienia narodowego wśród ludu w Tarnobrzeskiem, były „Wian-
ki”, urząǳone w roku  na Wiśle pod Tarnobrzegiem przez komitet z mie scowe
inteligenc i. W latach – odbywały się w Machowie pod gołym niebem przedsta-
wienia bitwy racławickie , urząǳane przez tamte szych włościan, według pomysłu i pod
kierownictwem Wo ciecha Wiącka.
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W latach – były święcone uroczyście w Radomyślu nad Sanem rocznice po-
wstania styczniowego, urząǳane przez tamte szą młoǳież, skupia ąca się w towarzystwie
„Klub Kawalerów”. W r.  odbyła się we Wrzawach wielka uroczystość z powodu
setne rocznicy stoczone tam bitwy. W r.  w wielu mie scowościach w powiecie
święcono uroczyście pięćsetną rocznicę bitwy grunwalǳkie , w niektórych parafiach sta-
nęły wówczas krzyże pamiątkowe, a w Chmielowie usypano kopiec grunwalǳki. Prócz
tych wielkich uroczystości odbywały się mnie sze i upowszechniały się coraz więce .

*

Wo na w r.  mięǳy Austrią a cesarzem Francuzów Napoleonem, wspieranym
wówczas przez armię polską Księstwa Warszawskiego, zaznaczyła się silnie w okolicach
Sandomierza. Ze starć orężnych, akie wówczas zaszły mięǳy wo skiem polskim a au-
striackim, bitwy pod Sandomierzem należą do na ważnie szych.

Na pierw wo sko polskie pod gen. Sokolnickim zdobyło Sandomierz szturmem 
ma a  r. i odebrało go Austriakom, ǳierżącym wówczas prócz Galic i także ziemie
mięǳy Pilicą a Bugiem. Zaraz ednak Austriacy rozpoczęli ǳiałania celem oǳyskania na
powrót te twierǳy, stanowiące ważną pozyc ę, nie ako klucz do reszty kra u. Stoczono tu
wtedy bitwę pod Wrzawami (gǳie ǳiś wznosi się pomnik ku czci poległych), po które
armia polska wycofała się za San, a nieprzy aciel rozpoczął bombardowanie Sandomierza ze
wszystkich stron. Załoga polska odpierała wszystkie ataki walecznie, musiała ednak ulec
przeważa ące sile i  czerwca kapitulowała, uzyskawszy zaszczytne warunki, mianowicie:
prawo opuszczenia twierǳy z bronią i sztandarami.

Sandomierz więc, zdobyty sławnym szturmem przez wo sko polskie  ma a, po mie-
siącu został znowu opanowany przez Austriaków, którzy ednak eszcze tegoż roku oddali
go Księstwu Warszawskiemu, gdy po przegrane ostatecznie wo nie, na mocy poko u,
musieli ostatecznie ustąpić zza Wisły i Sanu.
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