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Od WYDAWCY
Turystyka i rekreacja towarzyszą
jeśli nie wszystkim z nas, to zapewne większości. Wspaniałe jest to, że
obecnie możemy poznawać różne
kraje, które są niemal na wyciągnięcie ręki. Jednak w tym całym natłoku
wrażeń, powinniśmy pamiętać również o naszej lokalnej Ojczyźnie.
Z taką myślą postanowiliśmy wydać niniejszy przewodnik po gminach
Nowa Dęba, Bojanów i Baranów Sandomierski. Mamy nadzieję, że teksty,
fotografie, mapa i szata graficzna okażą się przyjazne dla Czytelników. Przez

tę książeczkę, chcemy zachęcić wszystkich do wyruszenia na eskapadę, która
prócz tego, że nie zrujnuje kieszeni, to
jeszcze ubogaci wrażeniami poprzez
odwiedzenie najciekawszych miejsc,
poznanie historii oraz kultury obszaru
dawnej Puszczy Sandomierskiej. Trasy
są łatwe i niezbyt długie. Z pewnością
pokonacie je sami, w kilkoro lub z całymi rodzinami, nie wykluczając najmłodszych dzieci.
Krystian Rzemień
Dyrektor Samorządowego Ośrodka
Kultury w Nowej Dębie

Wstęp AUTORA
Zapraszamy Państwa do odbycia
podróży po pięknej części dawnej
Puszczy Sandomierskiej. Gminy Bojanów, Nowa Dęba i Baranów Sandomierski leżą w Kotlinie Sandomierskiej, a stolice gmin i okoliczne miejscowości to dawne osady w Puszczy
Sandomierskiej. Puszcza była żywicielką, dawała ochronę i zajęcie, dzieliła się swoim bogactwem. Nieprzebyte lasy były doskonałym terenem
łowieckim. Las dawał materiał na
budowę domów, ze szczap sosnowych
wyrabiano smołę, maź, potaż, rozwijało się bartnictwo, bednarstwo, kowalstwo. Mieszkańcy puszczy trudnili się obróbką drewna, stąd wielowiekowe tradycje stolarskie, stąd znane
rody cieślów, którzy tajemnice obróbki drewna, budowy domów, stodół,
stajni przekazywali z pokolenia na

pokolenie. Część mieszkańców trudniła się wyrobem naczyń glinianych
(Dęba, Poręby Dębskie), wytopem
szkła (Bojanów), wyrobem płócien
(Baranów Sandomierski, Jadachy,
Chmielów, Przyszów), wytopem żelaza (Bojanów, Huta Komorowska).
Liczne stawy, strumienie i rzeki pozwalały na rozwój rybołówstwa.
Podmokłe łąki i lasy obfitowały w
torf, którego wydobycie było źródłem
zarobku ludności naszych terenów.
Mieszkańcy puszczy wyrywali lasom skrawki ziemi, by uprawiać niewielkie poletka. Ziemia nie była zbyt
dobra, bo dominowały piaski. Mieszkańcy tych terenów określani byli
mianem lasowiaków. Wyróżniali się
strojem, gwarą, kulturą i sztuką.
Tomasz Sudoł
Autor
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Naszą wędrówkę rozpoczynamy od
gminy Nowa Dęba.
» NOWA DĘBA
Nowa Dęba to miasto w powiecie tarnobrzeskim, w województwie
podkarpackim, w południowej części
Równiny Tarnobrzeskiej. Pierwotnie
wieś Dęba, znana z wyrobów garncarskich. Od 1772-1918 w zaborze austriackim. Od lat 20-tych teren Dęby
i okolicznych lasów służył Wojsku
Polskiemu za teren ćwiczeń (Obóz
Ćwiczeń Dęba). W latach 1937-1939
powstawała tu Wytwórnia Amunicji
nr 3, budowana w ramach realizacji
Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wybuch II wojny światowej przeszkodził w uruchomieniu zakładu.
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W latach 1940-1944 w Dębie znajdowała się komendantura poligonu
Wehrmachtu „Południe” (Truppenübungsplatz Süd). Sama Dęba stała
się wówczas dużym garnizonem niemieckim (Lager Deba). Po zakończeniu II wojny światowej Wojsko Polskie ponownie ustanowiło poligon w
Dębie, funkcjonujący do dnia dzisiejszego (obecnie Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Nowa
Dęba). Od początku lat 50-tych rozwijał się tutaj zakład przemysłowy.
Rodowód miasta Nowa Dęba wiąże
się z historyczną puszczańską wsią
Dęba, o której wzmianki można odnaleźć w dokumentach z XVII wieku.
Kiedy ogląda się mapy Miega z tego
wieku widać ogromną połać Puszczy

SZLAKAMI GMIN NOWA DĘBA BOJANÓW BARANÓW SANDOMIERSKI

Sandomierskiej i pośród niej osadę
Demba. Przysiółkami Dęby były Grabiny, Poręby i Jedlicze. Mieszkańcy
osady żyli z puszczy – zajmowali się
wyrębem drewna i jego obróbką, wypalaniem węgla drzewnego i potażu,
wytwarzaniem smoły drzewnej, czyli
mazi, łowiectwem, bartnictwem i bednarstwem. Karczowanie lasu pozwoliło na uzyskanie terenów pod uprawę
zbóż i wypas bydła, jednak piaszczysta
ziemia nie zapewniała wysokich plonów. Dęba należała do dóbr Tarnowskich herbu Leliwa, którego rodową
siedzibą był Dzików, dziś część Tarnobrzega. W XIX wieku Dęba stała się
znanym ośrodkiem garncarskim. Wyroby z tutejszych warsztatów można
było kupić na słynnych targach poniedziałkowych w pobliskim Majdanie. Z
inicjatywy Tarnowskich w niedalekim
Chmielowie zbudowano młyn, tartak,
zakłady ceramiczne, terpentyniarnię
i gorzelnię, a w Budzie Stalowskiej
utworzono stawy rybne.
Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych słowiańskich podaje:
Dęba al. Dąbie (z Grabinami, Porębami, Jedlicami), wieś, pow. tarnobrzeski, o 16 kil. na południe od Tarnobrzegu, 8340 mor. rozleg. (dwór
5609 m., włościanie 2731 m); 139
domów, 881 mk., probostwo łaciń.
w Majdanie; przemysł garncarski;
leży w równinie, w okolicy lesistej,
w oddaleniu od bitych dróg. Obszar
dworski należy do dóbr Dzików hr.

Jana Tarnowskiego. W tymże Słowniku… znajdujemy również informacje o rzece płynącej przez tę osadę:
Dęba – potok w obr. gminy tejże
nazwy, pow. tarnobrzeski, powstaje z połączenia się kilku potoków
leśnych, zbierających się razem we
wsi Dęba zwanej i płynie korytem
w nowszych czasach wykopanem
dla osuszenia bagien tutejszych, w
kierunku północnym śród równin
bagiennych i uchodzi w obr. Stałego do uregulowanego koryta potoku
Dąbrowy (ob.). Długość biegu 8 kil.
Z „Księgi Adresowej Polski Dla
Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa z lat 1926-1930” dowiadujemy
się, że w Dębie kowalem był A. Kopeć,
młyn parowy prowadził J. Gurdak,
ślusarstwem trudnił się J. Ortyl, a
tartaki prowadzili J. Gurdak i J. Sadecki. Wyszynk trunków należał do
J. Gurdaka, a eksploatację lasów prowadziło Zachodnie Towarzystwo dla
Eksportu Drzewa. Koniec lat 30-tych
to dobry okres dla Dęby. Wtedy rozpoczęto budowę Wytwórni Amunicji
nr 3 w ramach tworzenia Centralnego
Okręgu Przemysłowego. Dla mieszkańców całego regionu była to szansa
na pracę i możliwość poprawy ciężkich warunków życia. Wraz z budową
fabryki rozpoczęto w 1938 r. budowę
osiedla mieszkaniowego ze szkołą,
stołówką, basenem kąpielowym. W
czasie wojny Niemcy wykorzystali wytwórnię jako bazę dla powstałego przy
poligonie Wehrmachtu „Południe”
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(Truppenübungsplatz Süd) – garnizonu niemieckiego o nazwie Lager Deba.
Podobny obiekt garnizonowy, również
funkcjonujący w ramach w/w poligonu istniał w Mielcu (Lager Mielec).
W latach 1940-1944 funkcjonował tu
ogromny poligon obejmujący teren od
Dęby po Mielec. Na terenie tego poligonu funkcjonowało kilka obozów pracy przymusowej: dla Żydów, Polaków,
jeńców sowieckich oraz tzw. obozy
Baudienstu. Po wojnie fabryka została
odbudowana i jej działalność poszerzona. Oprócz produkcji zbrojeniowej rozpoczęto z czasem w Zakładach Metalowych produkcję silników motocyklowych, silników łodziowych i żelazek. W
1957 r. powstaje ważny zakład – Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie”. 31
grudnia 1961 r. Dęba otrzymała prawa
miejskie i przyjęła nazwę Nowa Dęba.
Dziś w Nowej Dębie funkcjonują dwa
Zespoły Szkół średnich, dwa gimnazja
i dwie szkoły podstawowe, trzy przedszkola. Od 1953 r. służy mieszkańcom
regionu Szpital Miejski, obecnie Szpital Powiatowy.

Naprzeciwko znajduje się Urząd Miasta
i Gminy[ND2]. W okresie Polski Ludo-

wej w budynku urzędowała Miejska
Rada Narodowa. Na budynku umieszczona jest tablica o nadaniu Dębie praw
miejskich. Obok znajduje się obelisk
poświęcony wicepremierowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu jako podziękowanie za inicjatywę budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Obok
przystanku autobusowego znajdował
się na początku lat 50-tych XX wieku
Obóz Pracy Więźniów. Pozostały po nim
murowane baraki[ND3], częściowo wy-
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Idąc w kierunku południowym
wzdłuż drogi do Rzeszowa widzimy
bloki, które powstały przed wojną. To
budynki przy ul. Mickiewicza[ND4] o

nr 1, 5 i 9 z długimi pionowymi oknami na klatkach schodowych, dużymi
balkonami i użytkowymi poddaszami. Mieszkania przeznaczone były
dla pracowników zatrudnionych w
Wytwórni Amunicji nr 3. Po drugiej
stronie ulicy A. Mickiewicza rząd bloków powstałych w latach 50-tych XX
w. Przechodząc dalej dochodzimy
do nowego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Swiętego[ND5], zwanego

Zwiedzanie miasta rozpoczynamy
od nowoczesnego przystanku autobusowego[ND1] wybudowanego w 2009 r.
korzystane przez Spółdzielnię Inwalidów, Komisariat Policji czy Miejski Klub
Sportowy „Stal”. Ładny stadion przyciąga na mecze IV ligowej „Stali” rzesze
kibiców. W I lidze grają badmintoniści.
Sukcesy odnoszą lekkoatleci – Grzegorz
Sudoł w 2010 roku został wicemistrzem
Europy w chodzie sportowym na 50 km.

10

SZLAKAMI GMIN NOWA DĘBA BOJANÓW BARANÓW SANDOMIERSKI

budowę wznoszenie świątyni rozpoczęto w lipcu 1982 roku, a zakończono w październiku 1990 roku. Od
1985 roku parafia. Kościół ma dwa
poziomy. Świątynia pokryta jest blachą miedzianą. W rzucie poziomym
przypomina kształt liścia dębu. W
kościele zwraca uwagę nastawa ołtarzowa przedstawiająca „godzinę konania Jezusa Chrystusa na Golgocie”
(drewno dębowe). W bocznej kaplicy
umieszczony jest obraz Matki Bożej –
kopia w skali 1:1 cudownego obrazu z
Kodnia, ufundowany przez ludzi pracy,
a poświęcony przez Jana Pawła II w
Częstochowie w 1983 roku. Na bocznej
ścianie widzimy tablice upamiętniające: rocznicę NSZZ „Solidarność” i rocznicę ważnego dla środowiska zakładu:
ZM „DEZAMET”. Na froncie kościoła
umieszczone są spiżowe tablice poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Tysiąclecia.
Opuszczamy kościół i idziemy chodnikiem w dół w stronę głównej ulicy
miasta – ulicy Jana Pawła II (do 1996
roku była to ul. Gen. Karola Świerczewskiego). Na początku ulicy znajduje się fontanna z lat 50-tych[ND6].

popularnie Kościołem na Górce. Po
wielu latach starań o pozwolenie na
Przewodnik terenowy po Lasowiackiej Grupie Działania
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Pod podcieniami bloku za fontanną
długie lata funkcjonowała księgarnia
i zakład fryzjerski (istnieje do dziś).
Idąc ul. Jana Pawła mijamy Przychodnię Zdrowia (blok nr 4). Po lewej mijamy Dom Pomocy Społecznej (nr 7);
dawniej był tu Hotel „Zorza”, internat
liceum, Komisariat Milicji Obywatelskiej i fryzjer. Nieco dalej kolejny blok
z czasów COP-u wybudowany dla personelu Wytwórni Amunicji nr 3 (nr
13). Dochodzimy do głównego Placu
im. mjr Jana Gryczmana (do 2010 roku
nosił nazwę Placu Zwycięstwa). Major
Jan Gryczman we wrześniu 1939 r. był
obrońcą Westerplatte; po wojnie długie lata mieszkał w bloku nr 3 przy tym
placu. W 2000 roku z inicjatywy Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego obok klatki, w której mieszkał
umieszczono tablicę pamiątkową. Na
placu znajduje się ciekawa fontanna z
czaplami[ND7], wykonana przez nowo-

[ND7]
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dębskich artystów-plastyków Mateusza i
Sławomira Gurdaków. W latach 70-tych
stał tu czołg[ND8]. Na cokole na którym
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zainteresowań. Od lat rozsławia nasze
miasto Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie”[ND10]. Dużą atrakcją jest kino

[ND12]

stał czołg znajdowała się pamiątkowa tablica, poświęcona „wyzwoleniu”
Dęby w 1944 roku. Przy placu można
zobaczyć zmodernizowany budynek
Samorządowego Ośrodka Kultury-

wyświetlające filmy w technologii
3D. Przed Domem Kultury obejrzeć
można obelisk poświęcony Adamowi
Mickiewiczowi. Od kilku lat w wielu
miastach Polski i za granicą występuje Bractwo Rycerskie Miasta Nowa
Dęba[ND11] i Zespół Tańca Dworskie-

[ND9] (niegdyś

Dom Kultury i Techniki), w którym działa wiele grup i kół
go „Gratia luvenis”. Wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działa bardzo
aktywnie Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Aktywnie działa
Towarzystwo Kultury Powszechnej
„Ratusz”, Nowodębskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Nowej Dębie „Dąb”. To
ostatnie stowarzyszenie od kilku lat
organizuje zawody motorowe (Moto
Cross Quad). W tym miejscu należy
wspomnieć o „Militariadzie”[ND12],
która pierwszy raz została zorganizowana w 2009 r. i odbywa się corocz-

nie. Jest to wyjątkowa w swojej skali
i atrakcyjności impreza, gromadząca
tysiące odwiedzających ją gości. Gospodarzem imprezy jest burmistrz
miasta i gminy Nowa Dęba. Podczas
„Militariady”, która promuje wojskowe i militarne tradycje Nowej Dęby,
można zobaczyć pokazy Wojska Polskiego, grup rekonstrukcyjnych,
pokazy sprzętu i uzbrojenia żołnierskiego. „Militariadzie” towarzyszą
koncerty muzyczne i różnego rodzaju
gry i zabawy. Ważnymi wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi co
roku przez Samorządowy Ośrodek
Kultury są również: Prezentacje Zespołów Folklorystycznych „Mieć jak
rzeka swoje źródło” oraz wielkopostne koncerty pasyjne. Te ostatnie zapoczątkowane zostały w 2011 roku.
Spod pomnika idziemy ul. S. Żeromskiego w stronę dawnego przedwojennego kasyna – dziś mieści się
tu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej[ND13]. Po obu stronach

Przewodnik terenowy po Lasowiackiej Grupie Działania

13

Gmina NOWA DĘBA
ulicy wille dla kadry kierowniczej
dawnej Wytwórni Amunicji nr 3.
Skręcamy w lewo i ulicą Mikołaja Reja
dochodzimy do pięknie położonej na
wzniesieniu willi kierownika WA nr 3
ppłk Jana Szypowskiego[ND14]. Obok

Szkoła Podstawowa nr 2. Obecnie w
willi funkcjonuje świetlica dla dzieci tej szkoły. Wracamy tą samą drogą
mijając po lewej stronie bardzo ładny budynek przedszkola nr 1, kiedyś
zakładowego, dziś samorządowego.
Przed nami najstarsza szkoła średnia
(1951 r.) – Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kochanowskiego[ND15] (w

okresie Polski Ludowej: im. Bohaterów Gwardii i Armii Ludowej), dziś
działające w ramach Zespołu Szkół nr
1. Po prawej stronie nowe bloki i hala
targowa. Tradycyjnie w piątki odbywa się tu targ. Za ulicą T. Kościuszki osiedle mieszkaniowe[ND16] z lat
80-tych XX w. Za budynkiem liceum

skręcamy w lewo i dochodzimy do
nowoczesnej pływalni krytej[ND17].

Obok boiska sportowe ORLIK 2012,
skate park i dirt park. Za pływalnią
otwarty basen z kortami tenisowymi
wybudowany w 1938 roku z charakterystyczną okrągłą trampoliną. Idąc
wzdłuż ul. Kościuszki dochodzimy
do przedwojennego mostku na rzeczce Bystrzyk. Po prawej stronie przed
wojną znajdowało się tu ambulatorium doktora Józefa Mroczki. Za mostem skręcamy w prawo i drogą wśród
drzew dochodzimy do nowodębskiego
zalewu, który przyciąga miłośników
wędkarstwa i żeglarstwa. Wracamy do
ul. Kościuszki i wzdłuż ogrodów działkowych dochodzimy do niskich zabudowań tzw. Kaczego Osiedla[ND18].

Tu od lat powojennych funkcjonowało
kino „Metalowiec”. Idąc dalej mijamy
[ND16]
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przejazd kolejowy linii Rzeszów – Tarnobrzeg. Droga prowadzi wzdłuż lasu.
Po prawej stronie zjazd do Cmentarza
Komunalnego, a w oddali widzimy
budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (dawniej Zakładowej Straży
Pożarnej). Po lewej stronie dawne
technikum mechaniczne i zasadnicza
szkoła zawodowa, dziś Zespół Szkół nr
2 (1960 r.). Naprzeciw szkoły budynki
internatu technikum (dziś mieszkania
komunalne) i charakterystyczny budynek (nr 110) budowany przed wojną, a
w latach 1940-1944 siedziba komendantury niemieckiego poligonu[ND19].

Uwagę zwraca Krzyż Walecznych, replika krzyża[ND20] wykonanego przez

Zakłady Metalowe dla Sandomierza
z okazji pobytu Ojca Świętego Jana
Pawła II w Diecezji Sandomierskiej
w czerwcu 1999 roku. Obok za bramą Zakład Produkcji Wody, zaopatrujący miasto i gminę, produkujący
znakomitą wodę „Dębiankę”. Za JRG
nowoczesna fabryka farmaceutyczna
SANFARM[ND21]. Z budynków dawnych Zakładów Metalowych zwracają

[ND21]

uwagę bardzo ciekawą architekturą:
narzędziownia[ND22] i ciepłownia.

Wracamy ulicą Kościuszki i przed rondem po lewej stronie mamy budynek
nr 2 szpitala, zaś po drugiej stronie w
lesie budynek nr 1[ND23] lecznicy po-

wiatowej o ponad półwiecznej tradycji.
Obydwa budynki powstały przed wojną. Ulicą księdza Henryka Łagockiego
(w okresie Polski Ludowej: 22 lipca),
pierwszego proboszcza w Dębie, jedziemy w kierunku Tarnobrzegu. Niedaleko ronda po lewej stronie stoi pa-
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miątkowy krzyż[ND24] (niegdyś drew-

niany z zabytkową rzeźbą Jezusa Frasobliwego) z 1890 roku. Pod nim płyta
z krótką historią jego powstania. Nieco dalej po prawej zjeżdżamy na parking przed kościołem p.w. Matki Bożej
Królowej Polski[ND25]. W kościele w

zusa Miłosiernego i Świętej Rodziny.
W oknach piękne witraże. Z lewej strony kościoła znajduje się obrys dawnej
drewnianej kaplicy wykonany z kostki
betonowej, a na miejscu ołtarza stoi
zrekonstruowana wieżyczka z figurą
Matki Bożej. Parafia posiada szereg relikwii świętych i błogosławionych. Na
ścianie czołowej kościoła i wewnątrz
świątyni umieszczone są spiżowe tablice upamiętniające ważne wydarzenia z
życia kościoła, Polski i parafii. Jedna z
tablic na zewnętrznej ścianie kościoła
poświęcona jest poległym i zamordowanym w czasie okupacji niemieckiej żołnierzom miejscowej placówki
ZWZ-AK. Przed kościołem widzimy
posągi św. apostołów Piotra i Pawła
oraz Ojca Świętego Jana Pawła II. Na
placu przed kościołem stoi kapliczka
z figurą Pana Jezusa – wotum parafii
za wybudowanie świątyni i uczynienie
jej kościołem stacyjnym w roku 2000.
Od kilku lat działa przy parafii Honorowa Straż Wielkanocna[ND26], zwana
popularnie „turkami”. Jadąc dalej mijamy po prawej stronie starą przedwojenną szkołę[ND27] i gmach nowej

Gmina NOWA DĘBA
sław Zybura, nauczyciel i społecznik,
bardzo zasłużony dla Dęby. W czasie II
wojny światowej żołnierz podziemia,
zginął w 1943 roku w KL Auschwitz.
Nieco dalej remiza strażacka, a obok
niej Krzyż Grunwaldzki[ND28] posta-

bramą jednostki ciekawa ekspozycja
dział i elementów uzbrojenia.
Po 5 minutach dojeżdżamy do Tarnowskiej Woli.

wiony przez mieszkańców w 1910 roku.
Za remizą znajduje się fabryka ozdób
choinkowych „Biliński”[ND29] Janusza

Bilińskiego. Produkty tej firmy trafiają
na sprzedaż do wielu krajów świata.
ołtarzu obraz patronki parafii poświęcony przez ks. Kard. S. Wyszyńskiego
w 1959 roku, a po renowacji pobłogosławiony przez papieża Jana Pawła II
w 1997 roku w Krośnie. Na ścianach
świątyni droga krzyżowa namalowana
przez znanego malarza Emila Polita.
Również jego autorstwa są obrazy Je-
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Blisko budynku remizy znajduje się
także Jednostka Wojskowa 2090 z komendanturą Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych[ND30]. Za

» TARNOWSKA WOLA
Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych słowiańskich
podaje:
Tarnowska Wola, wś w pow. tarnobrzeskim, par. rz.-kat. i poczta w
Majdanie (o 8 klm. na płd.), leży w
równinie piaszczystej, śród lasów,
przy drodze, przy drodze z Majdanu do Tarnobrzegu. Ma 60 dm., 391
mk.; 382 rz.-kat. i 9 izr. Graniczy na
płd. z Dębą, na płn.-wschód z Jadachami.

[ND26]

szkoły podstawowej i gimnazjum.
Przed wojną jej dyrektorem był Broni-
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Dziś w centrum wsi znajduje się
duża szkoła im. Hrabiego Stanisława
Tarnowskiego, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W budynku izba
pamięci poświęcona wybitnemu patronowi z jego olejnym portretem.
Niedaleko kościół p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa[ND31] zbudowany

pokrytej sosnowym borem, po lewej
stronie gościńca z Majdanu (9 klm.)
do Tarnobrzegu. Osada Gabryelin (43
dm. i 248 mk.) bliżej drogi, ku zachodowi zaś Rozalin (42 dm., 235 mk.).
Dworski obszar ma 2 dm. i 11 mk.
Mieszkańcy (prócz 8 izrael.) są rz.-kat.
wyznania. Od północy i południa zasłaniają obydwie osady bory, na zach.
graniczy Rozalin z Kaczakami, a Gabryelin na wschód z Tarnowską Wolą.
W Rozalinie funkcjonuje szkoła
podstawowa, od niedawna działa
Wiejskie Centrum Aktywności. Działa tu również Towarzystwo Krzewienia Kultury Lasowiackiej oraz zespół
ludowy „Bielowianie”[ND32]. Stowa-

w 1928 roku. Bardzo ciekawa i okazała świątynia. Przed kościołem figurka
Matki Boskiej. Od kilku lat prężnie
działa w Tarnowskiej Woli Towarzystwo Włościańskie „Ługi”. Z miejscowością sąsiaduje wieś Rozalin (zob.
również: trasa z Nowej Dęby w kierunku gm. Baranów Sandomierski).
» ROZALIN
Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych słowiańskich podaje:
Rozalin z Gabryelinem, wś i attyn.
dóbr Dzikowa, pow. tarnobrzeski, w
piaszczystej równinie nadwiślańskiej,
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rzyszenie to organizuje corocznie we
wsi piknik.
Koło leśnictwa na skraju lasu znajduje się murowana kapliczka[ND33]

z 1913 roku, ufundowana przez hrabiego Tarnowskiego. Warto dodać, że
leśnictwo w Rozalinie jest przystankiem początkowym trasy rowerowej
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w kierunku Nowej Dęby. Biegnie ona
przez rewir leśny Rozalin, obok ujęcia
wody „Dębianka” i kończy się w rejonie stacji kolejowej Dęba-Rozalin. Na
trasie tej ścieżki jest wiele miejsc do
wypoczynku (wiaty z ławkami, stoły,
palenisko z rusztem)[ND34].

Jadąc z Tarnowskiej Woli dalej w
kierunku na Jadachy przejeżdżamy
obok Białej Góry, gdzie po prawej
stronie znajduje się miejsce na wypoczynek w podróży. W rejonie Białej
Góry wciąż dostrzegalne są ślady po
okopach z czasu walk frontowych I
wojny światowej. Wracamy na trasę.
Po przejechaniu torów kolejowych jesteśmy w Jadachach.
» JADACHY
Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych słowiańskich podaje:
Jadachy (z Radajkami i Janówką),
wś nad Wisłą, w pow. tarnobrzeskim, parafii rzym. kat. w Miechocinie, o 10,5 kil. na południe od urzędu poczt. w Dzikowie oddalona, ma
951 mieszk. Obszar więk. pos. Au. hr.
Schaafgotsche ma 323 m. roli, 627
m. łąk i ogr., 283 m. past. i 2774 m.
lasu; pos. mniejsza 930 m. roli, 320
m. łąk i ogr. i 292 m. past. Grunta są

urodzajne i piękne sosnowe lasy. W
J. jest szkoła ludowa jednoklasowa.
Po lewej stronie na skraju lasu widzimy krzyż[ND35] (niegdyś umieszczony

na dębie, ściętym w ostatnich latach
w związku z modernizacją drogi) i kapliczkę. Kapliczkę ufundował mieszkaniec wsi Andrzej Brzuszek, żołnierz
BCh, wdzięczny Bogu za uratowanie
od niechybnej śmierci z rąk Niemców
w ostatnich dniach lipca 1944 roku.
Z drogi krajowej za leśnictwem zjeżdżamy w prawo i z daleka widzimy
kościół p.w. Świętego Maksymiliana
Marii Kolbego, wybudowany w 1983
roku. Nowoczesny wystrój świątyni
podkreślają elementy metaloplastyki
i polichromia w prezbiterium. Całość
dopełnia marmurowy ołtarz i ambona. Jadąc w kierunku Tarnobrzega
mijamy na zakręcie po lewej stronie
nowy i stary budynek szkoły[ND36] w
Jadachach. Co roku Jadachy zapraszają na Piknik Rodzinny (sierpień)
organizowany przez Stowarzyszenie
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Przed miejscowością po prawej stronie w niewielkim lasku widać Pomnik
Grunwaldzki[ND38], który wznieśli
[ND40]

[ND36]

na Rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy,
który odbywa się na terenie obok
szkoły. Opuszczając wieś mijamy po
lewej stronie ceglaną kapliczkę[ND37],

mieszkańcy dla uczczenia 500. rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami. Pomnik został odnowiony w 2010 roku w
związku z 600. rocznicą Grunwaldu.
Widoczny z daleka kościół to świątynia p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika[ND39]. Kościół

uszkodzoną we wrześniu 1939 r. przez
bombę lotniczą, która wybuchła blisko niej. Wieś Jadachy położona jest
przy rzece Trześniówce. Przejeżdżamy przez most i z daleka widzimy
górujący nad zabudowaniami kościół.
To wieś Chmielów.
» CHMIELÓW
Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych słowiańskich podaje:
Chmielów (z Mogiłami), wieś,
pow. tarnobrzeski, 3652 m. rozl., w
tem 1302 m. roli ornej a 1113 m. pastwisk, 239 dm., 1469 mk., parafia w
Miechocinie, szkoła ludowa 2-klasowa, gorzelnia i cegielnia; położenie
równe, gleba piaszczysta.
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został wzniesiony w 1926 roku. Od
tego roku funkcjonuje tu miejscowa
parafia. Główny ołtarz z figurką Matki Bożej jest wykonany z alabastru i
zdobi świątynię od 1932 roku. Kościół
szczęśliwie przetrwał bombardowanie
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Chmielowa 2 września 1939 roku. Po
wojnie dobudowano ołtarze boczne
św. Stanisława i Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Z daleka widać potężną
kopułę świątyni zakończoną wieżyczką-latarnią. Na kościele umieszczona
jest tablica poświęcona mieszkańcom
wsi, którzy zginęli w czasie bombardowania w dniu 2 września 1939 roku.
Obok duża szkoła wybudowana przed
II wojną światową. Od kilku lat nosi
imię zasłużonego kierownika Fabiana
Dury. Przed szkołą obelisk[ND40] (projekt Stanisława Mityka) ku czci ofiar
tragedii z 2 września 1939 roku. Ciekawa budowla to dworek Tarnowskich
tzw. Belweder, młyn i cegielnia. Interesującym punktem jest dobrze zachowana stacja kolejowa i stary budynek
ochronki[ND41] zlokalizowany przy
przejeździe kolejowym w kierunku zakładu karnego. Niedaleko duża remiza

[ND41]

OSP i Wiejskie Centrum Kultury. Od
kilku lat działające w Chmielowie Stowarzyszenie
Społeczno-Oświatowe
organizuje Festiwal Orkiestr Dętych.
Po latach reaktywowano Młodzieżową Orkiestrę Dętą i utworzono Zespół
Mażoretek „Diament”[ND42], liczący
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60 mażoretek. Na tzw. Górach opodal
Jeziora Machowskiego znajduje się
cmentarz żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Z Chmielowa jedziemy
w kierunku wsi Cygany.
» CYGANY
W środku miejscowości zwraca
uwagę potężny budynek, w którym
znajduje się remiza OSP i Centrum
Kultury Lasowiackiej z bardzo ciekawymi zbiorami sztuki ludowej z
naszego regionu[ND43]. Stałą impre-

zą w Cyganach jest odbywający się
corocznie „Piknik Cygański” będący
przeglądem zespołów ludowych połączonym z konkursem pieśni ludowych
w wykonaniu dzieci. Chlubą miejscowości jest wielokrotnie nagradzany
zespół ludowy „Cyganianki”[ND44]. W

[ND45]
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[ND47]
[ND44]

Cyganach aktywnie działa kilka stowarzyszeń: Stowarzyszenie na Rzecz
Ekorozwoju Wsi Cygany, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Inicjatywa”. Kilka lat temu wytyczono trasę rowerową z Cyganów
do Budy Stalowskiej o długości 10
km. Ważną rolę w miejscowości pełni
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II. W szkole można zobaczyć piękną
spiżową tablicę poświęconą patronowi, a wykonaną przez znanego rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego.
Kościół p.w. Świętej Jadwigi Królowej został erygowany w 1983 roku.
Świątynia została zaprojektowana
jako kościół dwupoziomowy, jednonawowy z wydzielonym prezbiterium
oraz chórem. W świątyni obejrzeć
można rzeźbę w brązie przedstawia-

jącą Pana Jezusa na Krzyżu i obraz
Matki Bożej Częstochowskiej.
Z miejscowości Cygany udajemy się
w kierunku Alfredówki i Budy Stalowskiej.
» BUDA STALOWSKA
Kierując się z Cyganów na Alfredówkę i Budę Stalowską docieramy do
tzw. Krzyżowych Mostów. Na tej krzyżówce odbijamy w lewo i kierujemy się
do Budy Stalowskiej. Po przejechaniu
długiego odcinka drogi obsadzonego
po lewej stronie lipami[ND45] docieramy do zabudowań Budy. Po lewej
stronie okazały drewniany budynek
dawnej siedziby nadleśnictwa[ND46],
który przed 1939 roku służył administracji lasów hr. Tarnowskiego. Po
drugiej stronie drogi zachowały się
również przedwojenne budynki drew-

[ND46]

niane, służące administracji lasów hr.
Tarnowskiego. Przed II wojną światową w Budzie Stalowskiej stacjonowali
żołnierze polscy, ćwiczący na pobliskim poligonie w Dębie.
Miejscowość ta to teren projektowanego rezerwatu ornitologiczno-wodno-leśnego, położonego na
terenie gmin: Nowa Dęba i Grębów.
Stawy[ND47] zajmują w sumie ponad 753 ha. Projektowany rezerwat
obejmuje duży kompleks stawów
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rybnych wśród łąk i lasów. Występuje tu 177 gatunków ptaków, często
gatunków rzadkich i wymierających.
Do najciekawszych można zaliczyć:
czaplę purpurową, orlika krzykliwego, rybołowa, wąsatkę, bielika, zielonkę, perkoza rogatego, kormorana
czarnego, ślepowrona, czaplę białą,
orła przedniego, żurawia, sieweczkę
obrożną, bataliona, beksika, kulika
wielkiego. Wśród licznych zbiorowisk
roślinnych na stawach na ochronę
zasługują stanowiska z grzybieniem
białym. Na terenie projektowanego
rezerwatu występuje około 70 okazów dębu szypułkowatego, w większości kwalifikujących się do miana
pomników przyrody. W lasach można
spotkać rzadkie gatunki roślin takich
jak: bez koralowy, śnieżyczka przebiśnieg, szczyr trwały, mieczyk dachówkowaty, fiolek bagienny, rutew-

ka orlikolistna. Wokół stawów możemy zobaczyć wiele gniazd bocianich,
a pod koniec sierpnia obserwować z
ciekawością bocianie sejmiki. Wzrok
przyciągają pływające majestatycznie
na wodzie łabędzie.
Opuszczamy Budę Stalowską i kierujemy się w kierunku wsi Alfredówka.
» ALFREDÓWKA
Alfredówka to wieś położona
wzdłuż drogi powiatowej. W centrum
duża ładna szkoła podstawowa. Przy
drodze kilka starych kapliczek. Przy
rzece Dęba krzyż, przy którym zobaczyć można grupy modlących się ludzi
w czasie majówek. Uroku tej spokojnej miejscowości dodają piękne łąki
na tle majestatycznego lasu[ND48].
Będąc w Alfredówce dojeżdżamy
do mostku w środku wsi i kierujemy
się w stronę Nowej Dęby.

[ND48]
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korzystywano do wytopu żelaza, stąd
szybkie powstawanie małych hut.
Gmina Bojanów jest częścią powiatu stalowowolskiego. Żyje w niej
7400 mieszkańców. Wszystkie miejscowości w gminie połączone są siecią dróg asfaltowych. W centrum Bojanowa znajduje się budynek Urzędu
Gminy[B1], Gminny Ośrodek Kultu-

czówka i ośrodek rehabilitacyjnowypoczynkowy „Caritas”[B3]. Przez

Bojanów przebiega Linia HutniczoSiarkowa (LHS).

Gmina
BOJANÓW
W tym rozdziale wędrujemy po
puszczańskiej gminie Bojanów, która leży niemal w centrum dawnej
Puszczy Sandomierskiej. Mieszkańcy Bojanowa, Stanów, Przyszowa,
Maziarni w dawnych wiekach zajmowali się wyrębem drzew, obróbką
drewna, łowiectwem, bartnictwem,
wyrobem mazi i potażu. Maź, czyli smoła drzewna była pozyskiwana
przez lasowiaków w procesie wypalania drewna w wysokiej temperaturze
bez dostępu powietrza. Smarowanie
smołą nazywano mazaniem, zaś naczynia ze smołą zwano maźnicami.
Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej podaje, że potaż – jak powszechne było w Polsce wypalanie potażu i jak spore dochody osiągano ze
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sprzedaży potażu wywożonego wodą
zagranicę, jeszcze w XVIII wieku daje
tego miarę Ign. Krasicki w wierszu:

ry, Ośrodek Zdrowia, nowoczesny
budynek szkoły podstawowej i gimnazjum, dom samopomocy, ośrodek
pomocy społecznej, gminna biblioteka publiczna, apteka, bank, sklepy,
klub sportowy „Korona”[B2], remiza
Ochotniczej Straży Pożarnej, leśni-

» BOJANÓW
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Bojanów albo Bujan’w (z Gojanowem i Pietropolem) wś, pow. Nisko,
ma 6483 morg. rozl., w tem 4992 m.
lasu, 177 dm., 1175 mieszk., par. łaciń.w
Stanach, huta szklana, leży w równinie, gleba piaszczysta. St. pocztowa.

Gdyby nie było potażu,
Nie byłoby ekwipażu;
Skarb to nie dość wielbiony,
Z popiołów mamy galony.
Potaż (niem.) to węglan potasu
– związek otrzymywany dawniej z
popiołu drzewnego, stosowany do
wyrobu szkła, mydła, środków piorących, stosowany w farbiarstwie. Poprzez karczowanie i wypalanie lasów
zaczęto uzyskiwać tereny, na których
uprawiano zboże, zakładano łąki i
pastwiska. Licznie występujące na
tym terenie tzw. rudy darniowe wy-
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Bojanów założono w połowie XVIII
wieku. W tej starej puszczańskiej osadzie warto zobaczyć piękny park utworzony w połowie XIX wieku przez Antoniego Komorowskiego, który w 1853
roku wzniósł w Bojanowie drewniany
dwór. Na początku XX wieku Komorowscy zbudowali murowany pałac,
który niestety nie dotrwał do naszych
czasów. W przypałacowym parku
zachowały się piękne okazy starego
drzewostanu[B4], unikalne egzotycz-

Gmina BOJANÓW

[B6]

kańców. Dawne tradycje ludowe kultywuje Zespół Pieśni i Tańca „Łęgowianie”[B7], działający w Gminnym Ośrod-

[B9]

ne drzewa i krzewy. Dziś w ocalałej i
przebudowanej części dawnego pałacu
znajduje się gminny ośrodek zdrowia.
Przez Bojanów przepływa rzeka Łęg,
której zakola można podziwiać wypoczywając na piaszczystej plaży[B5].

Przed II wojną światową w Bojanowie
stacjonowali żołnierze polscy[B6], ćwiczący na pobliskim poligonie w Dębie.
Dziś w Bojanowie mieszka 1435 miesz-

44
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ku Kultury. Stałą imprezą plenerową
wpisaną do kalendarza imprez są „Dni
Miodu Bojanowa”[B8]. Nową impre-

zą, gromadzącą sympatyków sportów
motorowych[B9] jest organizowany od
2010 r. Rajd Baja Carpathia, którego
trasa biegnie przez teren gminy i teren poligonu wojskowego. Miastem
partnerskim Bojanowa jest węgierska
miejscowość Isaszeg. Bojanów warto
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odwiedzić w czasie targów, które nawiązują do przedwojennych cotygodniowych środowych jarmarków. Na
targu handlowano zbożem, owocami, miodem, jarzynami, wyrobami z
drewna, bydłem i końmi. W okresie jesieni lasy wokół Bojanowa to królestwo
dla zbieraczy grzybów. W Bojanowie
znajduje się kaplica będąca filią kościoła parafialnego w Stanach. Z Bojanowa
jedziemy w kierunku Stalowej Woli do
miejscowości Stany. Po obu stronach
drogi rośnie piękny mieszany las. Po
prawej stronie leśna droga prowadzi
do nieistniejącej już huty szkła, wybudowanej przez Władyslawa Komorowskiego. On także wybudował tartak i
cegielnię. Do przewożenia drewna służyła kolejka wąskotorowa.
Jadąc wzdłuż lasu nazywanego
Świerczkiem, mijamy po prawej stronie
charakterystyczny łukowaty mostek

przy drodze[B10], będący pamiątką po

tragicznej śmierci syna Władyslawa
Komorowskiego, Antoniego. Podczas
przejażdżki młody 12-letni chłopiec
spadł z konia i zginął. Ze Stalowej Woli
przez całą gminę Bojanów prowadzi
oznakowana ścieżka rowerowa[B11].
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» STANY
W miejscowości Stany zachowała
się jeszcze część starych domów.
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Stany z Załężem, wś, pow. niski, w
piaszczystej równinie, po brzegach
Łęgu, między borami sosnowemi,
resztką połd. sandomierskiej puszczy.
Chaty skupiły się około drewnianego
kościoła, na wznies. 180 mt. npm., na
lewym brzegu Łęgu. Załęże leży na
praw. brzegu. S. składają się z 220 dm.,
Załęże ma 41 dm., a obszar wiek. pos.
(Ant. Komorowskiego) 5 dm. Ludność
wynosi 1372 głów (669 męż., 703 kob.);
1321 rzym.-kat. i 51 izrael. Pos. większa wynosi 237 mr. roli, 50 mr. łąk,
101 mr. past. i 4790 mr. lasu; pos. mn.
ma 1414 mr. roli, 419 mr. łąk, 278 mr.
past. i 3 mr. lasu. Kościół zbudowany
w r. 1802, w 1818 utworzył rząd osobną parafią, przyłączając do niej gminy
z parafii sąsiednich: Grębowa, Rozwadowa i Raniżowa. Do par. (dyec.
przemyskiej, dekanatu rudnickiego)
należą wsi: Bojanów z Hutą Bojanowską, Pietropole, Przyszów Szlachecki i
Kameralny. Poprzednio S. należały do
par. w Grębowie, (Pawiński, Małop.
204). S. graniczą na płd z Bojanowem
i Łaskami, na płn. z Słupem maziarnią
i Przyszowem Szlacheckim.

ły, zaś skręcając w lewo dotrzemy do
kościoła i cmentarza. W centrum widzimy pięknie utrzymany budynek
Ochotniczej Straży Pożarnej. Tutejszy dwór Jana Piotra Komorowskiego został spalony w czasie I wojny
światowej przez Rosjan. Na cmentarzu parafialnym w Stanach można
obejrzeć neogotycką kaplicę grobową
rodu Komorowskich[B12] powstałą w

latach 50-tych XIX wieku. Nad wejściem do niej umieszczono tarczę z
herbem Korczak.
W Stanach od 1818 roku istnieje parafia rzymsko-katolicka. Obok siebie
stoją dwa kościoły: drewniany[B13],

Skręcając w prawo w centrum wsi
dojeżdżamy do pięknej nowej szko-
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w którym nie są odprawiane nabożeństwa i nowy murowany z początku
lat 80-tych XX wieku pod wezwaniem Jana Gwalberta i Świętej Tekli.
W drewnianym kościele znajduje się
rzeźbiony z drewna i złocony ołtarz
główny z 1923 roku, wraz z tabernakulum. Obok ołtarz boczny z tegoż
roku rzeźbiony z drewna, polichromowany i złocony. Z 1823 roku pochodzi
ambona. W kościele można podziwiać
krucyfiks w tęczy z II połowy XVIII
w., figurę Ukrzyżowanego Pana Jezusa z I połowy XIX w., klasycystyczną
monstrancję z przełomu XVIII/XIX
w., poźnobarokowy kociołek na wodę
i stare ornaty. Nowy kościół był konsekrowany w 1995 roku przez biskupa
sandomierskiego Mariana Zimałka.
We wnętrzu znajdują się 22-głosowe
organy, ceramiczny ołtarz główny, stacje Drogi Krzyżowej, witraże należące
do ciekawych realizacji sztuki współczesnej. W czasie II wojny zabytkowy
drewniany kościół został przeniesiony do Stalowej Woli. Niemcy tworząc
poligon wojskowy (Truppenübungsplatz der Luftwaffe z komendanturą
w Górnie) wysiedlili mieszkańców
Bojanowa, Stanów, Gwoźdźca, Lasek,
Cisowego Lasu, Korabiny. Dzięki staraniom księdza J. Skoczyńskiego i kilku parafian ze Stanów kościół ocalał,
a po rozebraniu przewieziony został
w 1943 roku do Stalowej Woli, gdzie
do dziś służy jej mieszkańcom. Na
miłośników leśnych wędrówek czeka
ścieżka przyrodnicza Maziarnia–Zalesie, łącząca w sobie funkcje poznaw-

cze i edukacyjne. Składa się z dwóch
pętli, rozpoczynających się w Stanach.
Mniejsza pętla licząca 3,5 km przeznaczona jest dla mniej wprawnych
piechurów, zaś większa o długości 8,6
km przygotowana jest dla wytrawnych turystów pieszych i rowerowych.
Przy oznakowanej trasie wytyczono
22 przystanki, na których można zapoznać się z życiem lasu, gatunkami
fauny i flory, pomnikami przyrody. W
Stanach działa Klub Sportowy „Łęg”.
Zawody sportowe rozgrywane są na
miejscowym stadionie.
» PRZYSZÓW
Ze Stanów jedziemy w stronę Przyszowa, najstarszej osady w tej części
Puszczy Sandomierskiej.
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Przyszów Szlachecki i P. Kameralny al. Królewski, dwie wsie, pow. niski, leżą na brzegach Rudy-Łęgu, w
piasczystej i lesistej nizinie, 174 mt.
n. p. m. przy drodze z Kolbuszowy do
Rozwadowa. Zajmują one obszerną
polanę, śród borów stanowiących
część dawnej sandomierskiej puszczy. P. Szlachecki z lewej a P. Kam. z
prawej strony rzeki. Par. rzym.-kat.
w Stanach. P. szlach. powstał później,
nie wymieniony bowiem w spisie pobor. z r. 1581; liczy teraz 57 dm. i 309
mk., 300 rzym.-kat. a 9 izrael. Obszar więk. pos. wynosi 3 mr. pastw.
i 228 mr. lasu; mn. posiad. zaś 255
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mr. roli, 65 mr. łąk i 26 mr. pastw.
P. Kameralny, niegdyś wieś królewska, miał za Długosza (L. B., II, 366)
dwór łowiecki z wieżą zbudowany
przez Kazimierza W. i należał do par.
w Charzewicach. Następnie stanowił
własność katedry sandomierskiej
(ob. t. VII, 156). Obecnie posiada szkołę ludową i fabrykę smoły. Oddzielne
części wsi noszą nazwy: Burdze (40
dm.), Kołodzieje al. Krakowiec (35
dm.), Ruda (63 dm.), Staw (35 dm.) i
Zapuście (126 dm.). W ogóle P. Kam
ma 299 dm. i 1652 mk. a obszar więk.
pos. (Eug. hr. Kinsky) 2 dm., 8 mk.
Pod względem wyznania 1596 rzym.kat. i 64 izrael. Obszar więk. wynosi
78 mr. roli, 32 mr. łąk, 81 mr. pastw.
i 1074 mr. lasu; pos. mn. 1404 mr.
roli, 624 łąk, 499 mr. pastw. i 139 mr.
lasu. Gleba piasczysta, uboga.
To tutaj Król Kazimierz Wielki miał
swój zamek myśliwski. Według źródeł historycznych korzystali z niego
w czasie polowań również inni królowie polscy: Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Stefan Batory. W
Przyszowie istniał także młyn, tartak,

karczma i huta żelaza. Po najeździe
księcia Siedmiogrodu Rakoczego zamek został splądrowany i powoli zamieniał się w ruinę. Dotychczasowe
osady drwali, popielarzy, smolarzy,
maziarzy, bartników, potażników i
hutników zaczęły się przekształcać
w wioski, dając początek dzisiejszym
miejscowościom takim jak: Bojanów,
Stany, Maziarnia, Cisów Las, Gwoździec, Burdze, Kozły, Korabina, Ruda,
Laski. Przyszów w latach 80-tych
XIX wieku był największą miejscowością obecnej gminy. Dzielił się na
Przyszów Szlachecki i Przyszów Kameralny (dawniej Królewski). Dziś
jedynie zabudowany pagórek nad Łęgiem, fragment fosy oraz stara studnia przypominają o miejscu lokalizacji dawnego zamku Kazimierza Wielkiego. Ten niewielki pagórek znajduje
się po lewej stronie przed mostem na
rzece Łęg w kierunku Stalowej Woli i
Niska. Historię zamku badał i spopularyzował ks. Wilhelm Gaj Piotrowski. Ważną rolę w życiu mieszkańców
Przyszowa odgrywa Wiejski Dom
Kultury, w którym działają różne zespoły. W Przyszowie przejeżdżamy
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przez most[B14] na rzece Łęg i na rozjeździe kierujemy się na lewo w stronę Stalowej Woli. Kilkaset metrów
dalej znajduje się cmentarz żołnierzy
z I wojny światowej. 1 listopada 1991
r. został postawiony i odsłonięty obelisk upamiętniający poległych[B15].

Obok znajduje się pięknie utrzymany
cmentarz parafialny. W 1972 r. wybudowano w Przyszowie-Rudzie nieduży kościół pw. Najświętszej Marii
Panny[B16]. Przed kościołem znajduje

szkoły. Po drugiej stronie drogi znajduje się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyszów przyciąga turystów
terenami wypoczynkowymi wzdłuż
rzeki Łęg i pięknymi łąkami[B17]. Czysta woda w rzece zachęca do kąpieli.
Dla amatorów fotografowania to znakomity teren do wykonania pięknych
zdjęć roślin, ptaków, zwierząt i krajobrazów. W Przyszowie działa Zespół
Taneczny, rozwija się sport, propagowany przez Klub Sportowy „Strażak”.
Bazą jest pięknie położony stadion.
» KOŁODZIEJE
Za Przyszowem skręcamy w lewo i
jedziemy do Kołodziejów i Maziarni.
Kołodzieje to dawny przysiółek Przyszowa Królewskiego. Osada miała
niegdyś charakter przemysłowy –
produkowano tu wozy, sanie i wyroby z drewna. W Kołodziejach jadąc w
kierunku Maziarni można zobaczyć
duży głaz, a na nim tabliczkę z napisem: „Tu w dniu 1.02.1952 r. zginął w
walce z rekreacyjnym podziemiem st.
sierż. MO Stanisław Barzycki. Cześć
jego pamięci. W XXX rocznicę powstania MO i SB”. Więcej o tamtych
dramatycznych wydarzeniach, kiedy
tropiono „żołnierzy wyklętych” można przeczytać w zajmującej książce pt.
„Przechodniu, pochyl czoła” znanego
regionalisty Dionizego Garbacza.

[B14]

się kapliczka z figurą Matki Boskiej.
Przyszów-Ruda to bardzo ładne osiedle domków jednorodzinnych. Przyszów wraz z przysiółkami: Zapuście,
Szlacheckie, Staw, Kąty, Łapówka,
Kliny, Kołodzieje i Występ jest nadal
największą wsią w gminie. W drodze
powrotnej w Przyszowie możemy
obejrzeć nowoczesny budynek nowej
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» MAZIARNIA
Z Kołodziejów przejeżdżamy do
Maziarni[B18], wsi założonej w I połowie XVII wieku przez maziarzy.
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[B18]

Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Maziarnia Słup także Słup maziarny i Maziarnia, wś pow. niski,
leży na prawym brzegu Łęgu, który
płynie śród olbrzymich sosnowych
borów, tworzących płd. część puszczy sandomirskiej. Nad tą rzeką wyrąbano już w bardzo dawnych czasach większe obszary, które zaludnili
osadnicy mazurscy. Znaczniejszy
obszar niepokryty lasem obsiadły
tutaj gminy: na południu Bojanów,
Korabina i Laski, w środku Stany i
Maziarnia, a na północy Przyszów
szlachecki i kameralny. Wieś jest 12
kil. odległa od Niska, należy do par.
rzym.-kat. w Jeżowem i liczy 688
mk. rzym.-kat. Pos. więk. hr. Eugen.
Kińskiego ma obszaru 53 mr. roli,
37 mr. łąk 57 mr. pastw. i 6290 mr.
lasu; pos. mn. 827 mr. roli, 122 mr.
łąk., 103 mr. pastw. i 4 mr. lasu. Gleba jest piaszczysta, miejscami nieprzepuszczalna, tworząca moczary.
Położenie astronomiczne: 39o 41’
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wschodniej długości od Ferro, 50o 27’
północnej szerokości. M. S. graniczy
na południe ze Stanami, na północ
z częścią Przyszowa Kameralnego,
Kołodziejem i z Występami.
Mieszkańcy Maziarni znani byli w
okolicy jako cieśle – produkowali gonty, beczki, niecki do zboża, wytwarzali
maź, smołę, potaż. Niektórzy pracowali w hucie szkła w Bojanowie. W Maziarni zobaczyć można szkołę z pełnowymiarową salą gimnastyczną. Działalność kulturalno-oświatowa prowadzona jest w szkole i wiejskiej świetlicy.
» ZAŁĘŻE
Z Maziarni jedziemy do Załęża,
osady powstałej na początku XVIII
wieku. Jej mieszkańcy utrzymywali
się z pracy w lesie i rolnictwa.
» LASKI I CISÓW LAS
Z Załęża udajemy się do Lasek, a
stamtąd do wsi Cisów Las. Laski to
wieś położona w południowej części
gminy Bojanów.
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Bardzo ciekawe zbiory
kultury lasowiackiej posiada
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
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Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Laski z Nową wsią, wś w pow. Nisko, par. rzym.-katol. w Spie, leży w
równinie 171 m. npm., nad potokiem
Lęgiem; od wsch. jest otoczona lasami sosnowemi. Laski lub Laszki mają
432, a Nowa wieś 281 mk. rzym.katol. Pos. mniej. ma obszaru 632
roli, 99 łąk i ogr., 232 mr. pastw. Kasa
pożyczk. gminna posiada 525 zł. w. a.
kapitału. Graniczy na płn. ze Stanami, na wsch. z borem zwanym Prusotą, na płd. z Korabiną, a na zach. z
Bojanowem. Położenie geogr. 39o 38’
wsch. dłg. od Ferro i 50o 25’ płn. szer.
Przez miejscowość przebiega linia
kolejowa LHS. Laski leżą w pobliżu kompleksu leśnego Nadleśnictwa
Rudnik. Zabudowania ciągną się
wzdłuż głównej drogi. Docieramy do
miejscowości Cisów Las, wsi położonej wśród pól, łąk i lasów. Z wsi Cisów
Las jedziemy do Korabiny.
» KORABINA
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Korabina wś w piaszczystej nizinie nadwiślańskiej, 190 m. npm., w
pow. nisieckim, parafia rzym.-katol.
Stany, należy do urzędu poczt. w Raniżowie. Według spisu ludności z r.
1880 ma 345, a według szematyzmu
duchownego 476 mk. rzym.-kat. Od
płd. i wsch. otaczają tę wieś lasy so-
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snowe. Więk. pos. ma 168 mr. lasu;
mniejsza 543 roli, 56 łąk i ogr., 162
pastw. i 168 mr. lasu. Graniczy na
zach. z Bojanowem, na północ z Łaskami, a na południe z Gwoźdźcem.
Z Korabiny wracamy do Bojanowa.
Wyjeżdżając z tej miejscowości pod
lasem skręcamy w lewo i dojeżdżamy do leśniczówki[B19] Nadleśnictwa

[B21]

Nowa Dęba. Obok znajduje się obelisk[B20] i cmentarz żołnierzy pole-

głych w czasie walk w I wojnie światowej. Warto tez przejść się lasem w
stronę Łęgu, by podziwiać piękny
sosnowy las, pagórkowaty teren[B21]
pełen ciekawych roślin i krzewów.
Wyjeżdżamy z gościnnego Bojanowa
kierując się w stronę Nowej Dęby. Jedziemy drogą biegnącą przez las. Po
prawej stronie widzimy tablice ozna-
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czające teren poligonu wojskowego
[B22] (OSPWL Nowa Dęba). Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy LHS,
mijając po lewej stronie wieś Krzątka z widocznym z daleka kościołem
i przez przysiółki Grabina i Poręby
Dębskie docieramy do Nowej Dęby.

[B22]

[B17]
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tego kościoła jest płaski i drewniany plafon, podzielony na kasetony,
w każdym rzeźbiona rozeta. Uwagę
zwraca piękny złocony ołtarz. Obok
kościoła murowana dzwonnica. Na
placu obok plebanii w budynku gospodarczym zobaczyć można ciekawą
ekspozycję dawnych narzędzi ludowych, elementów wozów, przedmiotów dawnego użytku, beczek. Te zbiory to zasługa ks. dziekana Zygmunta
Wawrzyszko. Jadąc prosto docieramy
do Dąbrowicy.

Gmina
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Z Nowej Dęby jedziemy do Tarnowskiej Woli i w połowie miejscowości
skręcamy w lewo w kierunku Rozalina. Po przejechaniu torów kolejowych łączących Tarnobrzeg z Rzeszowem wjeżdżamy do Rozalina (dawniej Biele), wsi położonej wzdłuż lasu.
Po opuszczeniu Rozalina docieramy
do Kaczaków w gminie Baranów Sandomierski. Z Kaczaków jedziemy do
Ślęzaków.
» ŚLĘZAKI
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Ślęzaki al. Szlązaki, os. w obr. gm.
Dąbrowicy, pow. tarnobrzeski, nad
pot. Łuczkiem, między nim (od zach.)
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a Świerubem (od wsch.) al. Ujściem
lub Burdą; wznies. 168 mt. npm. (szt.
gen.); 28 dm., 139 mk.
Z prawej strony widzimy dzwonnicę i fasadę kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny[BS1],

poświęconego w 1875 roku. Główna
struktura świątyni jest utrzymana w
stylu bazylikowym. Oryginalnością
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» DĄBROWICA
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje: Dąbrowica z Ślęzakami, Kaczakami, Markami, Józefowem i Koniecpolem, wieś, pow.
tarnobrzeski, o 11 kil. na połudn. od
Tarnobrzegu, 7 kil. na połudn.-wsch.
od st. p. Baranów; par. rzym. kat.
w Miechocinie. Dm. 343, mk. 1987;
obszar dworski ma gruntu ornego
904, łąk i ogrodów 510, pastwisk
135, lasu 1522 m.; włościanie gruntu
ornego 1572, łąk i ogrodów 785, pastwisk 1158 m., gorzelnia. Własność
Feliksa Bogusza.
Na terenie tej osady znajduje się 5
zabytkowych kapliczek i 5 krzyży. W
centrum możemy zobaczyć piękną
murowaną kapliczkę[BS2] wybudowaną jako votum dziękczynne dla Matki
Bożej Nieustającej Pomocy za uchronienie mieszkańców od epidemii cholery, która zbierała w latach 1912-1913

[BS2]

straszne żniwo. Na kapliczce widnieje data 1913 roku. Najprawdopodobniej nazwa miejscowości pochodzi od
pól, które nazywały się „ Dąbrowy”.
We wsi okazała szkoła podstawowa.
Z Dąbrowicy drogą przez tzw. Zwałkę
(nazwa pochodząca od nawiezionej
ziemi z pobliskiej kopalni siarki Machów), prowadzącą przez zalesione
tereny pełne oczek wodnych docieramy do drogi krajowej Nr 9 Rzeszów
– Radom i jedziemy w kierunku Baranowa Sandomierskiego. Po kilku
minutach wjeżdżamy na wiadukt z
drogą wojewódzką i jedziemy w kierunku miasta słynącego z zamku
nazywanego „Małym Wawelem”. Za
wiaduktem po prawej stronie mały
kościół, a nieco dalej wita przyjeżdżających duża plansza ze zdjęciem
zamku. Po lewej stronie miejscowość
Siedleszczany.
» SIEDLESZCZANY
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Siedleszczany, wś, pow. tarnobrzeski, na praw brzegu Wisły, przy gościńcu z Baranowa (5.2 klm) do Tar-
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nobrzegu, w urodzajnej ale podmokłej i na wylewy narażonej równinie,
161 mt. npm. Par. rzym.-kat. w Miechocinie. Posiada 50 dm. i 241 mk.
(108 męż., 133 kob.), 231 rzym.-kat. i
10 izrael. Długosz raz pisze (L.B., t.
II, 319), że S. dziedziczyli dwaj Janowie i Mikołaj h. Prus, a oprócz tego
miał tam klasztor pokrzywnicki dwa
łany, na których pierwej stały dwie
karczmy należące do prob. w Miechocinie (ibid. 359), to znowu (III,
394), że wieś tę zamienił opat klasztoru pokrzywnickiego na Ocice;
wieś miała dwa łany km. a oprócz
tego posiadała szlachta swoje obszary. W 1578 r. (Pawiński, Małop., 198)
S. posiadali: Stanisław, Marcin i
Benedykt Siedliszewscy. We wszystkich trzech częściach było 21 kmieci,
10 3/4 łanów i 2 pręty, zagrodn. z rolami 18, bez roli 1, komorn. z bydłem
6, bez bydła 3, rzemieśln. 3. Wieś ta
graniczy na płd. z Suchorzowem, na
wschód z Nagnojowem a na zach. z
Przewozem.
Obok miejscowość Suchorzów, albo
jak podają inne źródła Sucharów, jedna z najstarszych wsi w okolicy.
» SUCHORZÓW
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Suchorzów al. Suchorzów, z Przewozem, wś, pow. tarnobrzeski, na
praw. brzegu Wisły, 4 klm. na wsch.
od Baranowa, przy gościńcu z Miel-
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ca do Tarnobrzegu. Zajmuje nieco
wzniesiony obszar śród rozległej
niziny (186 mt. npm.) nadwiślańskiej i składa się z 138 dm., 604 mk.
Os. Przewóz ma 28 dm. (u ujścia
pot. Baranowskiego do Wisły), na
płn.-zach. od Suchorzowa. Wisła
płynie tu szerokim korytem z płaskimi brzegami, tworzy liczne kępy.
Mieszkańcy, w liczbie 126, trudnią
się przewoźnictwem do przykomorka i rybołóstwem. Obie osady liczą
718 mk. rzym.-kat. i 12 izrael. Par.
rzym.-kat. w Baranowie. Według
Skorowidza Pilata z r. 1890 jest w tej
wsi karczma a posiadałość większa
(Stanisława Dolańskiego) wynosi 73
mr. roli, 25 mr. łąk i 54 mr. lasu. Obszaru mniejszej posiadłości nie podają Skorowidze. Za Długosza (L.B.,
II, 310-312) obydwie osady należały
do par. w Chorzelowie. Dziedziczył
je Jan Baranowski. W S. było 9 łan.
km., w Przewozie 1 łan. Według reg.
pob. pow. sandomierskiego z r. 1508
Stanisław z Kurozwęk płaci tu wraz
z innemi 8 grzyw. 46 gr. W r. 1578
wś Suchorzow, w par. Michocin,
własność Andrzeja Leszczyńskiego,
miała 14 osad., 7 łan., 2 kom., 2 biednych (Pawiński, Małop., 198, 457). S.
graniczy na zach. z Baranowem, na
płd. ze Skopaniem, na wsch. z Siedleszczanami i Dąbrowicą.
Wieś leży na najbardziej wzniesionym w okolicy obszarze, górując
nad rozległą równiną nadwiślańską. Mieszkańcy osady trudnili się
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przewoźnictwem i rybołówstwem.
Suchorzów należał do dóbr rodziny
Baranowskich i parafii w Chorzelowie. W końcu XVI wieku wieś była
we władaniu Leszczyńskich i została
przypisana do parafii w Miechocinie.
Na terenie miejscowości znajduje się
aż 9 pomników kultu religijnego[BS3].

Warto także zobaczyć szkołę powstałą jeszcze w czasach przedwojennych.
Z Suchorzowa wracamy do drogi wojewódzkiej i po kilkunastu minutach
dojeżdżamy do drogi powiatowej
prowadzącej w prawo do Baranowa.
Po chwili wjeżdżamy na rynek.
» BARANÓW SANDOMIERSKI
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Baranów, mko, pow. tarnobrze-

ski, ma 272 domów, 930 męz., 1035
kobiet, razem 1965 mk., posterunek
c.k. żandarmeryi, aptekę, szkołę ludową dwuklasową, st. p. Parafia rz.
kat. w miejscu (parafia dek. mieleckiego liczy wiernych 5484). Kościół
nadzwyczaj starożytny, poświęcany w 1440 r. pod wezwaniem Ś-go
Jana Chrzciciela męczennika. B.
leży w okolicy piaszczystej, niedaleko Wisły, przy drodze krajowej z
Dębicy do Tarnobrzega, o 58 kil. od
Dębicy, ma gorzelnię, ludność trudni się szewstwem. Miejscowość ta
ma świetną przeszłość historyczną.
Zamek miał być zbudowany przez
jeńców pomorskich. Za Bolesława
Krzywoustego, około r. 1135, Paweł
Gozdawa, podejmując u siebie Kazimierza W-go, darował mu zamek
wraz z włością, którą wnet nadał
monarcha Pietraszowi z Małochowa, wyniósł wieś do rzędu miast
w 1354 r. i ustanowił jarmark na
Wszystkich SŚ. Roku 1376 Kiejstut
książę trocki, Lubart ks. łucki z Jerzym ks. bełzkim, przemknąwszy
się ku Sanowi i Wiśle, straszne poczynili tu spustoszenia. Miejsce to
stało się następnie gniazdem rodziny Baranowskich herbu Grzymała,
a około 1575 było już w posiadaniu
Leszczyńskich. Członkowie wyznania szwajcarskiego i augsburgskiego odprawili w B. w r. 1604 synod,
a w r. 1628 założył tutaj Jędrzej
Piotrowczyk drukarnię. Handlem
zboża w owej epoce słynący B. miał
wiele śpichlerzów, a mieszkańcy
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[BS4]

dobrego używali bytu. Karol Gustaw, napadłszy niespodzianie na
szczupłe siły Pawła Sapiehy woj. wileńskiego. 3 kwiet. 1656 r., znaczną
mu zadał klęskę. B. z rąk Leszczyńskich przeszedł następnie do rąk ks.
Wiszniowieckich i ks. Lubomirskich.
Józef Lubomirski marsz. W.K. począł 1695 r. odwieczny w czworogran zbudowany zamek okazale
wewnątrz ozdabiać. Zamek ten był
do ostatnich czasów zamieszkany i
w dobrym stanie utrzymany przez
właścicieli hr. Krasickich, i dopiero
przed paru laty zgorzał do szczętu.
Miasto liczy około 1600 mieszkańców. Rynek[BS4] stanowi zwarta
zabudowa kamieniczek z dużym placem. Przy rynku znajduje się Urząd
Miasta i Gminy. Na placu umiesz-
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czono fontannę z postacią lasowiaczki z dzbanem[BS5], z którego leje się

sukna, kuśnierstwa, szewstwa i jako
ośrodek kalwinizmu. Po Leszczyńskich Baranowem władali Wiśniowieccy, Lubomirscy, Sanguszkowie,
Izabella Małachowska, Józef Potocki,
Krasiccy i Dolańscy.
Niedaleko rynku znajduje się Kościół Parafialny p.w. Ścięcia Jana
Chrzciciela[BS6] wzniesiony w 1607
roku, późnorenesansowy, przekształcony na zbór kalwiński (na krótko)
przez Leszczyńskich, którzy także
założyli w Baranowie drukarnię. W
kościele zachowały się: późnorenesansowa chrzcielnica i dwa portale,
barokowe ołtarze i XVIII-wieczna
kopia obrazu Rafaela – Święta Rodzina. Polichromia wnętrza – secesyjna,
dekoracyjno-figuralna, wykonana w
1934 roku przez grupę malarzy ze śro-

[BS6]

dowiska lwowskiego. Spod kościoła
przez most na rzece Babulówce podjeżdżamy pod zamek.
[BS7]

woda. Według Jana Długosza Baranów istniał już w XII wieku. W 1354
roku osada otrzymała prawa miejskie. Baranów należał do Baranowskich, Kurozwęckich, Górków, a od
1579 roku do Rafała Leszczyńskiego.
To właśnie Rafał i Andrzej Leszczyńscy wznieśli zamek oraz Kościół p.w.
Ścięcia Św. Jana Chrzciciela. Baranów słynął z handlu zbożem, wyrobu
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Zamek]BS7] jest jedną z najpiękniejszych rezydencji manierystycznych. Zespół zamkowy składa się z
murowanej rezydencji i wzmocnień
bastionowych, z których zachowały
się pozostałości dwóch bastionów na
zachód od zamku. Prawdopodobnie
istniał tu wcześniejszy zamek murowany, a jego fragmenty znajdują się
w piwnicach dzisiejszego zamku. Zamek powstawał etapami i dzisiejszą
postać otrzymał w latach 1591-1606.
W 1677 roku został zakupiony przez
Lubomirskich, którzy dobudowali
trakt zachodni według projektu Tylmana Gamerskiego. Zamek jest założony na planie prostokąta o stosunku długości boków 1:2. Regularność
układu przestrzennego podkreślają
cztery narożne cylindryczne baszty
i osiowo ustawiona wieża, pod którą
znajduje się wejście po schodach na
wewnętrzny dziedziniec położony na
poziomie piętra. Dziedziniec otaczają
trzy jednotaktowe skrzydła mieszkalne, a z czwartej strony zamyka ściana
parawanowa zwieńczona późnorenesansową attyką. Krużganki[BS8]

znajdują się w dwóch skrzydłach
mieszkalnych i w ścianie parawano-
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wej. Od strony dziedzińca znajdują
się paradne schody zewnętrzne[BS9]

[BS10]

z niewielką loggią. Na zlecenie Lubomirskich, Tylman z Gamerem dobudowuje od strony zachodniej dodatkowy trakt zwany galerią tylmanowską[BS10]. Wnętrze zdobią m.in.
sztukaterie – dzieło Jana Baptysty
Falconiego, liczne polichromie, obrazy i dzieła rzemiosła artystycznego.
W salach[BS11] ekspozycje muzealne.
W zamkowej kaplicy można podziwiać tryptykt ołtarzowy[BS12] Jacka Malczewskiego. W podziemiach
ekspozycje „Skarby Ziemi”[BS13] poświęcone historii zamku i regionu,
przemysłowi siarkowemu i wystawy
okresowe. Przed zamkiem piękne
okazy tulipanowca, które w czerwcu
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[BS11]

zachwycają widokiem żółtych kwiatów przypominających tulipany. Po
bokach zamku fontanny z piaskowca
i różne odmiany róż. Z tyłu duży park
zamkowy. Życie w mieście utrudniały częste wylewy Wisły – odnotowano je w: 1813, 1839,1849 i 1892 roku.
Do dzisiaj na baszcie z prawej strony

[BS12]

od strony wejścia widnieje tabliczka
z 1864 roku pokazująca wysokość
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wody w czasie powodzi. Poważne zagrożenia miały miejsce w 1997, 2001
i 2010 roku.
Niedaleko od zamku można zobaczyć pozostałości po starym moście
na Wiśle i przeprawę promową. We
wrześniu 1939 roku Baranów Sandomierski stanowił miejsce przeprawy przez Wisłę dla wycofujących
się jednostek Armii „Kraków”. Latem 1944 roku stanowił przyczółek
dla oddziałów Armii Radzieckiej. W
Baranowie można obejrzeć również
zbiory sztuki regionalnej, a zwłaszcza
narzędzia i przedmioty codziennego
użytku Lasowiaków. Na przełomie
czerwca i lipca każdego roku odbywa się duża impreza kulturalna Dni
Baranowa Sandomierskiego połączona z „Jarmarkiem Ludzi z Pasją”. W
sierpniu można uczestniczyć w „Dożynkach Gminnych”[B14]. Ogólnopolski charakter ma Festiwal „Dziecko

Gmina BARANÓW SANDOMIERSKI
do uprawiania nordic walking. Przy
ulicy Zamkowej mieszka znana regionalistka, twórczyni ludowa Anna
Rzeszut[BS16], wielokrotnie nagra-

[BS14]

w Folklorze”[BS15], będący przeglą-

dem dziecięcych zespołów z całego
kraju. Przegląd odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury. W mieście i
gminie jest wiele interesujących tras

Interesujący lokalni twórcy z Baranowa Sandomierskiego i gminy to:
Józefina Kwiatkowska (malarstwo,
poezja), Albina Róg (florogramy), Jadwiga Pelc (malarstwo), Teresa Pitra
(wycinanki).
Z Baranowa Sandomierskiego jedziemy do położonego opodal Skopania, osady znanej już w czasach Jana
Długosza.
» SKOPANIE
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Skopanie, wś, pow. tarnobrzeski,
przy gościńcu z Baranowa (3.7 klm.)
do Tarnobrzegu i kolei z Dębicy do
Nadbrzezia, w równinie, wzn. 190
mtr. npm. Graniczy na płn. z Suchorzowem, na zachód z Baranowem, na
płd. z Gołego Wolą a na wschód z Dąbrowicą. Dwór na większym obszarze
nosi nazwę Międzybrodzie. Wś gęsto
zabudowana, w glebie urodzajnej, ma
132 dm. (9 w Międzybrodziu) i 617 mk.
(329 męż., 318 kob.); 589 rz.-kat. i 28
izrael. S. opisuje Długosz (L.B., II, 310)
jako należącą do par. w Baranowie,
własność Jana Baranowskiego Grzymality. W 1508 (Pawiński, Małop.,
457) posiadał ją z kluczem baranowskim Stanisław Kurozwęcki a 1578
(ibid., 200) Andrzej Leszczyński. W
tym czasie liczyła wieś 23 kmieci na 11
½
łanach, miała 1 ½ opuszczonego łana,
4 zagrody, 1 komorn. z bydłem i 5 bez
bydła. Obecnie posiadaczem większej
własności jest p. Feliks Dolański.

[BS13]

dzana i wyróżniana na festiwalach
i przeglądach poświęconych sztuce
ludowej. Ozdobą wielu muzeów są jej
lasowiackie wycinanki, pisanki, wyszywane obrazki, haftowane obrusy i
stroje ludowe. Od ponad 30 lat kulturę i obyczaje lasowiackie propaguje
zespół ludowy „Lasowiaczki”[BS17].
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W końcu XIX wieku, kiedy zamkiem i okolicami zarządzali Dolańscy, większą część Skopania zajmował folwark zwany Międzybrodziem.
Obecnie Skopanie rozwinęło się –
dzięki inwestycjom podejmowanym
w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego po 1936 roku – do rangi
znanego ośrodka przemysłowego.
Dziś znajduje się tutaj Fabryka Firanek[BS18], słynąca w Polsce i Europie

z pięknych firanek, obrusów i innych
koronkowych wyrobów. W centrum
duże osiedle mieszkaniowe, duża
szkoła i nowy o ciekawej architekturze Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego[BS19], pod który kamień węgielny

poświęcił w Krakowie Papież Jan Paweł II w 1983 roku. Świątynia została
oddana do użytku w 1990 roku. We
wnętrzu świątyni możemy obejrzeć
stacje Drogi Krzyżowej, obraz Matki
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Boskiej Nieustającej Pomocy i figurę
Matki Boskiej Fatimskiej. W latach
2006-2009 powstały nowe kapliczki
przydrożne: w miejscu pochowania
zmarłych na cholerę, Św. Floriana i
Matki Boskiej Królowej Wszechświata oraz dokonano renowacji zabytkowej kapliczki w Skopaniu. Ze Skopania możemy podjechać do Dymitrowa Dużego i Dymitrowa Małego.
» DYMITRÓW DUŻY
I DYMITRÓW MAŁY
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Demitrów wielki i mały, u. Dług.
Dmytrow, wś w pobliżu Wisły, pow.
tarnobrzeski, par. Baranów (odl. 3
klm.). W połowie XV w. istnieje tu
kościół par. drewniany p.w. św. Katarzyny. Długosza podaje, iż kościół zagrożony podmyciem przez nurt Wisły
potrzebuje przeniesienia. Widocznie
z czasem uległ zniszczeniu. W r. 1578
istnieje tu jeszcze parafia, a wieś należy do Andrzeja Leszczyńskiego.
Wchodziła w skład dóbr Baranów.
Nazwa miejscowości wywodzi się
z legendy, która mówi o dwóch osadnikach: Dymitrze Dużym i Dymitrze
Małym. Na rozstajach wsi stoi drewniana kapliczka[BS20], kryta blachą
wniesiona w 1960 roku. Jej dach
ozdobiony jest wieżyczką, zaś w szczycie umieszczony jest obraz Matki Boskiej. Jadąc drogą dawnego szlaku na
południe od Baranowa do Dymitrowa
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[BS21]

[BS20]

Dużego spotykamy krzyż wzniesiony
w 1910 roku. Jest to krzyż figurka na
postumencie w kolorze białym z metalowym wizerunkiem Chrystusa,
zwanym przez mieszkańców Białym
Krzyżem. Niedaleko stoi krzyż drewniany ustawiony w 1964 roku w miejsce starego krzyża. Obie miejscowości
znajdują się w sąsiedztwie rozległych
lasów pełnych grzybów i runa leśnego. W Dymitrowie Małym można zobaczyć kapliczkę maryjną z 1925 roku.
Na granicy wsi Dymitrów i Przykop
postawiony jest krzyż z Chrystusem
stanowiący kopię istniejącego wcześniej krzyża z 1899 roku.
» WOLA BARANOWSKA
Ze Skopania jedziemy do Woli Baranowskiej, wsi o której pierwsze
zapiski pochodzą już z 1470 roku. W
centrum wsi duży trójnawowy kościół
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa[BS21]. Od frontu wznosi się tu wysoka czworoboczna wieża, zwieńczo-

na hełmem. W wieży mieszczą się dwa
dzwony. Kościół został zbudowany
w 1932 roku. Styl eklektyczny, budynek z cegły, z węższym prezbiterium,
po bokach którego dwie przybudówki zakrystyjne. Dachy siodłowe, nad
korpusem wieżyczka na sygnaturkę.
Wewnątrz 3 ołtarze dębowe i ciekawe
witraże z postaciami świętych. Obok
kościoła w 1929 roku wzniesiono parterową plebanię w kształcie dworku z
gankiem i portykami. Koło kościoła
duży budynek szkoły z boiskami sportowym Orlik 2012.
Z Woli Baranowskiej udajemy się
do miejscowości Knapy, pięknie położonej w sąsiedztwie sosnowych lasów.
» KNAPY
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
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Knapy (ze Smyklem i folw. Urszulinem), wś, w równinach nadwiślańskich, otoczona od południa sosnowemi lasami, w pow. mieleckim, należy do parafii rzym.-kat. w Baranowie. Same Knapy mają 210, Smykle
leżące na południe 226 a folw. Urszulin w północno-wschodniej stronie 21 mk., razem 457 rzym.-katol.
O ile z nazwy sądzić można, była to
osada tkaczów, których w tych stronach nazywają knapami. Grunty
są podmokłe, narażone na wylewy
Wisły, dla tego uprawiane przeważnie jako łąki. W pos. p. F. Dolańskiego ma 89 m. roli ornej, 249 mr. łąk,
72 mr. pastw. i 331 mr. lasu; pos.
mn. 613 mr. roli, 918 mr. łąk i ogr.,
571 mr. pastw. i 38 mr. lasu. W płdwschodniej stronie wsi K. wytryska
pot. Gliczarowski.
Osada już od wieków była siedzibą okolicznych tkaczy, nazywanych „knapami”. W południowowschodniej części wsi wypływa potok
nazywany niegdyś Gliczarowskim a
obecnie Łuczek. Z Knapów przejeżdżamy do wsi Durdy.
» DURDY
Słownik Geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje:
Durdy (z Krasiczynem), wś, pow.
mielecki, o 22 kil. na płn.-wschód od
Mielca, o 8.2 kil. na płd-zach. od st.
poczt. i par. rz. kat. w Baranowie. Liczy 94 dm., 636 mk.
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W 1777 roku wzniesiono tutaj murowaną kapliczkę. W głębi lasu na
terenie tej miejscowości, na skrzyżowaniu dróg w kierunku Majdanu
Królewskiego postawiono w 1947
roku figurkę św. Mikołaja ufundowaną przez mieszkańców. Na drodze do
leśniczówki zobaczyć można kapliczki szafkowe na drzewach, w tym jedną z obrazem Św. Rodziny. Niedaleko
znajduje się kilka stawów rybnych
zwanych Stawami Krasiczyńskimi.
» MARKI I JÓZEFÓW
Z Durdów jedziemy do Marków,
niegdyś przysiółka składającego się „z
karczmy i kilku chat rzuconych 3 kilometry na południe od Dąbrowicy w
powiecie tarnobrzeskim”. Marki były
w owych latach objęte „pasem granicznym cłowym” i graniczyły z funkcjonującym tu wówczas folwarkami:
Koniecpolem, Józefowem, i Urszulinem oraz leśniczówką Karolówką. W
Markach znajduje się stara kapliczka
na wiekowym liczącym kilkaset lat
dębie. Kapliczka ma około 200 lat.
Została postawiona w hołdzie Pani
Nieba i Ziemi za uratowanie życia
czterem kobietom przed zgrają uciekających głodnych wilków. W Markach znajduje się pięknie położony
ośrodek leśnictwa. Ze wsi Marki jedziemy przez Józefów, gdzie przy drodze można zobaczyć typowy polski
dworek z XIX wieku, docieramy do
Ślęzaków i wracamy do Nowej Dęby.
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Legenda
Pas lasu
Rząd drzew

Punkt osnowy poziomej

Żywopłot, pas krzaków
Las wysokopienny z linią oddziałową
a) iglasty b) liściasty c) mieszany

Punkt osnowy wysokościowej
Punkt topograficzny

Las rzadki

Budynek
Zwarta zabudowa

Zagajnik

Pojedyncza zagroda
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a) iglaste b) liściaste

Kościół
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Linia kolejowa, stacja
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Droga drugorzędna
Bagno
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Mur lub ogrodzenie metalowe przy drodze
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Potok, strumień, rzeka, rów, kanał
Suchy rów
Wał sztuczny, grobla
Granica gminy
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