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ZANIM POWSTAŁY KOSOWY

Tereny Płaskowyżu Kolbuszowskiego i porastająca je Puszcza San-
domierska nie były w okresie pradziejowym atrakcyjne osadni-

czo. Nie było też potrzeby, by zapuszczać się w te leśne ostępy i na 
piaszczyste morenowe wzgórza. Z czasem wzrost populacji powodo-
wał rozszerzanie się kręgu penetracji ludności koczowniczej utrzy-
mującej się ze zbieractwa, z rybołówstwa i łowiectwa. Dopiero około 
dwa tysiące lat przed naszą erą zaczęły powstawać na tym terenie 
osady, których ludność zajmowała się także hodowlą i pasterstwem 
wędrownym. Nieliczne osady lokalizowano przede wszystkim 
w pobliżu rzek stanowiących wówczas również ciągi komunikacyjne. 
Z tego okresu, czyli późnego neolitu, pochodzą wyroby z krzemienia 
pasiastego, odłupkowe skrobacze znalezione m.in. w Kosowach, być 
może jako pozostałość po koczowniczej grupie pasterskiej1.

Pierwsza stała osada najbliżej Kosów pochodzi z okresu kultury 
łużyckiej z około VI wieku p.n.e. i znajdowała się w sąsiedniej Trzę-
sówce. Została założona w pustce osadniczej. Była zamieszkała przez 
ponad dwieście lat. Żyło w niej jednorazowo około 30–50 osób, czyli 
kilkupokoleniowa wspólnota rodzinna. Pozostało po nich cmenta-
rzysko liczące 336 grobów ciałopalnych; była to bowiem w owym 
czasie powszechna metoda grzebania zmarłych. Znaleziono w nich 
ceramikę, wyroby z brązu oraz żelaza, ale także paciorki szklane. 
Ludność ta utrzymywała kontakty z innymi grupami kultury łużyc-
kiej oraz uczestniczyła w ponadlokalnym handlu, o czym świadczą 
wyroby pochodzące z kręgu kultury czarnomorskiej2. Dlaczego stąd 
odeszli? – Ani archeologia, ani historia nie potrafi znaleźć odpowie-

1  Krzemień pasiasty występuje w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego, ale na-
rzędzia na Płaskowyżu Kolbuszowskim wcale nie muszą być importami z tamte-
go terenu, bowiem znajdowałem krzemień pasiasty w wyrobiskach piaskowych 
w Lipiu koło Głogowa Małopolskiego.

2  S. Czopek, Pradzieje Polski południowo-wschodniej, Rzeszów 2003.

Opracowanie redakcyjne 
Małgorzata Kuźniar, Jolanta Marut

Korekta
Małgorzata Kuźniar

Zdjęcia zamieszczone w niniejszej książce pochodzą ze zbiorów:
Urzędu Gminy w Niwiskach – wkładka I, s. 2, 3, 4, 5, 6 (dół), 7 (dół)
Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej – wkładka II, s. 6 
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie – wkładka II, s. 7 (góra)
Rodzinnego Jana Marca – wkładka II, s. 1, 2, 3, 4, 8
Magdaleny Małaczyńskiej – wkładka II, s. 7 (środek i dół)
Roberta Roga – wkładka I, s. 6 (góra)
Grzegorza Rzemienia –  wkładka I, s. 7 (góra)
Jerzego Wrony – wkładka II, s. 5
http://ncap.org.uk – wkładka I, s. 8 
http://www.portal.gison.pl/niwiska – wkładka I, s. 1

© Copyright by Urząd Gminy Niwiska, 2016

ISBN 978-83-65551-21-4

Wydano z inicjatywy i na zlecenie
Gminy Niwiska
36-147 Niwiska 430
tel. 17/ 227 97 04
fax 17/ 227 90 20
e-mail: urzadgminy@gmina.niwiska.pl
www.niwiska.pl

Opracowanie graficzne, skład  
i przygotowanie do druku

35-216 Rzeszów
ul. H. Sienkiewicza 8/66
tel. kom. +48 730 999 731, 730 999 732
e-mail: redakcja.edytorial@gmail.com
www.edytorial.com

http://ncap.org.uk/
http://www.portal.gison.pl/niwiska


76

dzi. Powstała po nich luka kulturowa trwająca około pół tysiąca lat, 
bowiem kolejne znaleziska ceramiki w sąsiedniej Siedlance pocho-
dzą dopiero z II wieku n.e.

Słowianie na ziemiach polskich pojawili się dopiero około poło-
wy V wieku. Weszli na wyludniony teren pozostały po odejściu na 
zachód Europy ludów sarmackich i germańskich. Nie zetknęli się 
z nimi, bowiem nie kontynuowali zdobyczy cywilizacyjnych, jakie 
były udziałem ich poprzedników, jak choćby wytaczania garnków 
na kole garncarskim. Z czasem tereny te znalazły się na pograniczu 
słowiańskich plemion Lędzian i Wiślan. Z wczesnego średniowiecza 
brak jakichkolwiek śladów stałego osadnictwa na terenie obecnej 
gminy Niwiska, co jednak nie oznacza, że tereny te nie były penetro-
wane doraźnie poprzez letnie wypasy bydła i owiec na śródleśnych 
polanach oraz poprzez zbieractwo runa leśnego. Najstarszą metrykę 
w tej okolicy ma lokowany przed rokiem 1459 Cmolas.

W 1502 roku nastąpił wielki najazd Tatarów na ziemię sando-
mierską i doszło nawet do zniszczenia Mielca. Bez wątpienia część 
ludności poszła w jasyr, czyli niewolę. Potrzeba zwiększenia docho-
dów właścicieli tego terenu wymagała jego ożywienia gospodarcze-
go poprzez lokowanie nowych osad, co bez wątpienia wiązało się 
z koniecznością ściągania osadników z innych, bardziej zaludnio-
nych terenów, jak choćby z Mazowsza. W sporadycznych przypad-
kach osadzano także jeńców wojennych: Tatarów, Szwedów i Rusi-
nów, a nawet na południowo-wschodnim krańcu puszczy godzono 
się na osadnictwo wołoskie.

W okolicach Kosów planowa akcja osadnicza zaczęła się rozwi-
jać na początku XVI wieku i zapoczątkowała ją lokacja Trzęsówki 
w 1504 roku. Tak późno rozpoczęta akcja osadnicza w tej części 
Puszczy Sandomierskiej dowodzi także o niewielkiej gęstości rodzi-
mego zaludnienia tego terenu. Gospodarka i demografia były bo-
wiem dwoma podstawowymi czynnikami tworzenia nowych wsi.

Franciszek Kotula, znakomity etnograf eksplorujący kulturę ludo-
wą naszego regionu, zanotował bardzo ciekawe spostrzeżenia oparte 
na badaniach terenowych: Mieszkańcy Płaskowyżu Kolbuszowsko-So-
kołowskiego jak najenergiczniej odżegnywali się od przynależności do 
Lasowiaków, równocześnie chełpiąc się, że są Mazurami. Aż do czasów 
II wojny światowej mieszkańcy tzw. Wschodniej Galicji ludzi od Rzeszo-
wa powszechnie nazywali Mazurami. Przyjąć należy, że płaskowyż był 

terenem osadnictwa z prawdziwego Mazowsza3. Potwierdza to Stefan 
Lew, pisząc: W ciągu wielowiekowej tradycji osadniczej na obszarze 
Puszczy Sandomierskiej największy udział miała ludność, która par-
ła z północy, z przeludnionego Mazowsza4. Podobny pogląd wyraża 
Kazimierz Skowroński: Mazowieckie osadnictwo w Kolbuszowskiem 
i w Sandomierskiej Puszczy było faktem historycznym5. Wspomina 
także o Mazurach podkarpackich Żegota Pauli w „Pieśniach ludu 
polskiego w Galicji”6.

W samych Kosowach mamy również do czynienia z potomkami 
Tatarów, na co wskazuje m.in. nazwisko Czachor.

Tak późne osadnictwo na tym terenie wiąże się także ze słabą ja-
kością gleb położonych na morenowych wzgórzach, których uprawa 
w warunkach gospodarki ekstensywnej, opartej na trójpolówce, była 
wręcz nieopłacalna. We wsiach puszczańskich, a do takich należały 
Kosowy, oprócz uprawy roli w niewielkim zakresie, bo początkowo 
siano tylko owies7, ważne miejsce zajmowało bartnictwo, łowiec-
two, pasterstwo śródleśne, zbieractwo żołędzi, bukwi i runa leśnego. 
Na śródleśnych polanach wypasano bydło, a w lasach na żołędziach 
i bukwi żerowały prymitywnej rasy świnie. Las przylegający do fol-
warku w zachodniej części wsi, jeszcze w połowie XIX wieku nosił 
nazwę Pasternik, co być może jest bezpośrednim nawiązaniem do 
uprawianego w nim pasterstwa. Jako zwierzęta pociągowe do pracy 
w polu służyły woły.

Oprócz owsa siano także len bądź konopie, z których w ostatecz-
nym procesie produkcji powstawało płótno samodziałowe. Każda 
wieś była samowystarczalna tak w zakresie bazy surowcowej, jak 
i produkcji odzieży oraz sprzętów domowych i narzędzi pracy wy-

3  F. Kotula, Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, Warsza-
wa 1976.

4  S. Lew, Ścieżkami Lasowiaków i Rzeszowiaków, Kolbuszowa 1995.
5  K. Skowroński, Miasto trzech przysłów, [w:] „Biuletyn Muzeum Regionalnego 

Lasowiaków, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej” nr 8, Kolbu-
szowa 1966.

6  Ż. Pauli, Pieśni ludu polskiego w Galicji, Lwów 1838.
7  Myli się K. Skowroński, Nad mapą powiatu kolbuszowskiego, [w:] „Biuletyn Mu-

zeum Regionalnego Lasowiaków, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kolbu-
szowej” nr 2, Kolbuszowa 1961, twierdząc, jakoby pierwotną nazwą wsi Koso-
wy był Kłosów, nie znajduje to bowiem żadnego potwierdzenia w źródłach i jest 
tylko niczym nieuzasadnionym domniemaniem autora. 
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twarzanych z drewna. Jako obuwie noszono w tamtym czasie łap-
cie z kory brzozowej lub z kawałka skóry zwierzęcej. Na rynku ze-
wnętrznym zaopatrywano się tylko w wyroby z żelaza.

Kosowy – podobnie jak i sąsiednie miejscowości – to typowa wieś 
lasowiacka w zakresie zabudowy, z wieloma śródleśnymi osadami, 
czyli przysiółkami. Wokół lokowanej wsi i na jej tabularnym terenie 
z czasem powstawały skupiska kilku lub nawet kilkudziesięciu go-
spodarstw mniej lub bardziej zwartych.

Dopiero po I wojnie światowej i powstaniu państwa polskiego 
w 1918 roku, czyli niespełna sto lat temu, zaczęto ludność zamiesz-
kałą na terenie zachodniej części Kotliny Sandomierskiej nazywać, 
wbrew im samym, Lasowiakami i nazwę tę stworzoną do celów et-
nograficznych. Im samym nazwa ta była nieznana.

KOSOWY W PIERWSZEJ 
RZECZYPOSPOLITEJ

W 1548 roku nazwa las Kosowy pojawia się w dokumencie roz-
graniczenia dóbr rodziny Mieleckich herbu Gryf, które fak-

tycznie nastąpiło w 1542 roku. Las Kosowy znalazł się we władaniu 
Sebastiana Mieleckiego (ok. 1520–1574), starosty brzeskiego i kasz-
telana krakowskiego, najznakomitszego wówczas wśród świeckich 
senatora Królestwa Polskiego, pierwszej osoby po królu. 

Tenże w 1574 roku osadził chłopów zwanych kosowianami i trze-
śniczanami, dając – jak należy przypuszczać – początek osadom 
Kosowy i Trześnik8. Nazwa osady Kosowy pochodzi od nazwy lasu, 
który już wcześniej trafił na kartę dokumentu. Nie ma podstaw na-
ukowych do wytłumaczenia nazwy Kosowy i między bajki trzeba 
włożyć twierdzenie oparte na ludowej etymologii, jakoby pochodzi-
ła od nazwy ptaka – kosa9. W staropolszczyźnie najbliżej tej nazwy 
jest określenie koso, co oznacza krzywo, pochyło. W tym przypadku 
mielibyśmy do czynienia z krzywym lasem porastającym piaszczyste 
morenowe wzgórza, a konkretnie z niezbyt wyrośniętymi sosnami 
także o wielopniowej koronie.

Skoro jednak w 1548 roku pojawia się nazwa las Kosowy, to nie 
można wykluczyć, że teren ten był już wówczas w jakimś stopniu 
zamieszkały i las przynależał do osady o nazwie Kosowy. Informacja 
z 1574 roku, mówiąca o osadzeniu kosowian i trześniczan może do-
tyczyć w przypadku Kosów powtórnej lokacji, tym razem na prawie 
niemieckim. W tamtym czasie było to częste zjawisko przenoszenia 
wsi np. z prawa polskiego na niemieckie, co m.in. powodowało za-

8  P. Miodunka, Rola Mileckich i Tarnowskich z linii krzemieńskiej w rozwoju osad-
nictwa na obszarze Puszczy Sandomierskiej, [w:] „Rocznik Kolbuszowski” t. VII, 
Kolbuszowa 2003.

9  M. Piórek, Szkoła w Kosowach. 
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mianę dotychczasowych powinności składania danin w naturze na 
płacenie ich wartości w monecie.

Z kolei Trześnik, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, mógł powstać 
na surowym korzeniu i na prawie niemieckim. Osadzenie na suro-
wym korzeniu oznaczało, że colonus ma sobie wykarczować połać 
lasu i pobudować dom. Karczowanie odbywało się poprzez wyrąby-
wanie i wypalanie lasu, a potem usuwanie pniaków. Natomiast osa-
dzenie na prawie niemieckim oznaczało, że po 24 latach wolnizny 
mieli płacić czynsz w gotówce, a przypadku kosowian przeniesionych 
z prawa polskiego na niemieckie dotyczyłoby tylko oczynszowania.

Nazwa Trześnik mogła oznaczać osadzenie wsi nad strumieniem 
Trześnik, czyli Małą Trześnią, obecnie nazywanym Świeczówka10. 
Z kolei nazwa północnej części Kosów Ługnica pochodzi od nazwy 
ług oznaczającej tereny podmokłe, bagna, i od nazwy strumienia 
wypływającego z tych bagien, zwanego dawniej Ługnica, obecnie 
Złotka i Babulówka. To właśnie na niej już w połowie XVI wieku był 
młyn wodny i mieszkało tutaj także dwóch rzemieślników. Nazwa 
sąsiadującego z Ługnicą Przyłęku pochodzić może również od tego 
samego łęgu. W tamtym czasie poziom wód gruntowych był znacz-
nie wyższy. Jeszcze w XIX wieku niektórzy gospodarze w Kosowach 
kopcowali ziemniaki na wzniesieniu o nazwie Gruby, bowiem tereny 
w pobliżu ich domostw były po deszczach zbyt podmokłe.

Po młynie wodnym w Kosowach pozostał jeszcze spory fragment 
wysokiej na około 8 metrów grobli przy rzeczce Babulówka (Złotka) 
i utrwalona w rodzinnej tradycji Stanisława Czachora nazwa Stawi-
sko obejmująca groblę i teren powyżej niej. Przy jego starym domu 
jest w podwórzu okrągły kamień młyński o średnicy około 160 cm 
pochodzący bez wątpienia z dawnego młyna rzecznego.

Grobla tworzyła staw, w którym gromadzono wodę i kiedy uzy-
skano jej odpowiedni poziom, puszczano ją na koło młyńskie poru-
szające kamień żaren. Ilość wody w rzeczce decydowała o częstotli-
wości pracy młyna. Zapewne mełł ziarno tylko sezonowo w jesieni 
i na wiosnę.

10  K. Skowroński, Gdy Kolbuszowa stała się stolicą powiatu, [w:] „Biuletyn Muzeum 
Regionalnego, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Kolbuszowej” nr 9, Kolbu-
szowa 1967.

Staw i młyn oznaczony został na mapie z 1783 roku, ale na planie 
katastralnym z 1850 roku stawu i młyna już nie ma, co oznacza, że 
przed sporządzeniem katastru został zlikwidowany, być może z uwa-
gi na małą wydajność spowodowaną niedostatecznym napływem 
wody do stawu albo z powodu dekapitalizacji obiektu, gdy koszty 
jego utrzymania zaczęły przewyższać zyski.

* * *
Kolejnym dziedzicem Kosów po Sebastianie Mieleckim był uro-

dzony z matki Zofii Kościeleckiej herbu Ogończyk Hieronim Mielecki 
(ok. 1545–1596), starosta brzesko-kujawski i sandomierski, kaszte-
lan czchowski, uczestnik wojen moskiewskich za króla Stefana Bato-
rego, żonaty z Jadwigą Komarnicką.

Kosowy, położone w powiecie sandomierskim przy lokalnym 
trakcie z Cmolasu do Rzochowa i Mielca, w 1578 roku, czyli cztery 
lata po założeniu lub powtórnym lokowaniu, były wsią dobrze za-
gospodarowaną, liczącą 12 kmieci na 3 łanach, miały 2 rzemieślni-
ków, 1 zagrodnika i 1 komornika. Każdy z kmieci, jak należy sądzić, 
osadzony był na ćwierci, czyli czwartej części łana, odpowiadającej 
w przybliżeniu 12 hektarom. W tamtym czasie za 100 kg żyta pła-
cono, w przeliczeniu na obecną monetę, około 380 zł. Tyle samo 
kosztowała para butów, a gęś około 40 zł11.

Ziemia, na której gospodarowali chłopi, nie stanowiła ich własno-
ści, lecz właściciela wsi. Zwyczajowo grunt, który uprawiali, mogli 
przekazywać na męskich potomków. Właściciel dóbr mógł jednak 
z byle powodu usunąć chłopa z gospodarstwa.

Początkowo wieś należała do parafii w Mielcu i klucza (zespołu 
dóbr) Cmolas. W kluczu cmolaskim (Cmolas, Trzęsówka, Łubnica, 
Kosowy i Trześnik) w 1579 roku było 73 kmieci na 20 łanach i pół-
łanku oraz 14 zagrodników. Dziesięcinę już wówczas płacili na rzecz 
parafii w Cmolasie należącej do archidiakonatu sandomierskiego 
diecezji krakowskiej.

Ostatecznie całe te dobra, a w tym także wieś Kosowy, w 1586 
roku przeszły w posiadanie jedynej córki Hieronima Mieleckiego 
Anny trzykrotnie zamężnej. Pierwszym jej mężem był Joachim Ocie-

11  Przeliczono wartość srebra w ówczesnych monetach według jego cen na połowę 
marca 2016 roku.
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ski, starosta olsztyński i kasztelan sądecki, zmarły w 1613 roku, na-
tomiast drugim Adam Ratowski herbu Junosza12. To właśnie w cza-
sie tego drugiego małżeństwa w 1616 roku został sprzedany klucz 
kolbuszowski obejmujący 9 wsi (9 folwarków i 2 kuźnie), a więc 
Kolbuszową, Świerczów i Werynię wyłączone z dóbr rzemieńskich 
oraz wsie z folwarkami do Majętności Mieleckiej przedtem należące, tj. 
Cmolas, Dubas, Kosowy, Siedlankę, Trzęsówkę i Zarębki. Nabywcą 
był Stanisław Lubomirski (1583–1649) z Lubomierza herbu Druży-
na, starosta sandomierski i wojewoda krakowski, jeden z najwięk-
szych ówczesnych magnatów Rzeczypospolitej, który władał 18 mia-
stami, 313 wsiami i 163 folwarkami.

Andrzej Frycz Modrzewski w 1595 roku pisał o doli chłopa: …ży-
wot chłopa nie różni się od żywota niewolnika, że zawsze on przykuty 
do pługa i ziemi, że od rana do nocy pracuje czy to dla siebie, czy swego 
pana. Wielu z nich starczy chleba ledwo na pół roku; przez resztę roku 
wiodą życie w okrutnej nędzy.

Stanisław Lubomirski ożeniony z Zofią Ostrogską (1580–1622) 
herbu Ostrogski miał syna Jerzego Sebastiana, księcia Lubomirskie-
go (1616–1672), który poślubił Konstancję Ligęzę herbu Półkozic 
(1610–1648). Jego syn Aleksander Michał (1630–1675), również 
starosta sandomierski i wojewoda krakowski, kolejny właściciel ma-
jętności Kosowy, poślubił Helenę Teklę księżnę Ossolińską herbu 
Topór. Ich syn Józef Karol książę Lubomirski (1640–1702) poślubił 
Teofilę Ludwikę Zasławską-Ostrogską (1640–1709) herbu Ostrogski, 
siostrzenicę króla Jana III Sobieskiego, która wniosła mu w posagu 
ogromną fortunę, jaką była ordynacja ostrogska. Jego latyfundium 
liczyło około tysiąca miejscowości. Wieś Kosowy wchodziła w skład 
latyfundiów magnackich, nie czerpiąc z tego żadnych korzyści, 
a miejscowa ludność obłożona była całym szeregiem danin na rzecz 
poszczególnych właścicieli.

W 1645 roku pojawia się pierwszy znany z imienia i nazwiska 
kosowianin – Maciej Stodolczyk. Jak wynika z rejestru pogłówne-
go, w 1662 roku Kosowy wraz z przysiółkami Ługnica i Trześnik 
liczyły 124 podatników. Zgodnie z ustawą sejmową opodatkowa-
niu pogłównemu podlegali wszyscy mieszkańcy oprócz dzieci do lat 

12  Postać wręcz nieznana, nie wymienia go Kasper Niesiecki w Herbarzu Polskim, 
Lipsk 1841. Trzecim mężem był Stanisław Derszniak z Rokietnicy.

dziesięciu, a także osób starych (na ogół po 60 roku życia) oraz że-
braków do roboty niezdatnych. Klucz kolbuszowski liczył 10 wsi i 12 
folwarków. Na przełomie XVII i XVIII wieku kowalem w Kosowach 
był Tomasz Posłuszny, którego żona miała na imię Regina.

Pomyślnie zapoczątkowany rozwój przerwał najazd szwedz-
ki zwany potopem, zwłaszcza walki na tym terenie w dwóch jego 
pierwszych latach 1655–1656, oraz w roku następnym najazd wojsk 
węgierskich Rakoczego, które przyniosły ze sobą morowe powietrze, 
jak wtedy nazywano dżumę. Oto jak wojska Rakoczego prowadziły 
działania wojenne: Siedmiogrodzianie, Kozacy, Wołosi, a nade wszyst-
ko kozacy z szatańskim okrucieństwem palili wszystko po drodze, nie 
oszczędzali niemowląt w kolebce, gwałcili kobiety, rabowali dwory, 
kościoły, klasztory, bezcześcili ołtarze, męczyli księży i mnichów, roz-
kopywali groby, szukając klejnotów, przeżynali piłami ludzi, szukając 
połkniętych pereł, piekli nieszczęśliwe ofiary na rożnie, gotowali w ko-
tłach od piwa, nogi i ręce ucinali, smołą oblewali, na pal wbijali, nie 
folgując wiekowi, płci, kondycji13.

Obce wojska rabowały folwarki i gospodarstwa chłopskie zarów-
no ze zwierząt hodowlanych, jak i z produktów rolnych. Szwedzi 
wprowadzili zasadę, że gdzie wojsko przebywa, tam się żywi tym, co 
zdobędzie. Nastąpił wyraźny regres gospodarczy, który właściciele 
wsi wetowali sobie poprzez wzrost powinności pańszczyźnianych. 
Chłopi byli glebe ad scripts, czyli przypisani do ziemi, i musieli całe 
życie na przypisanym im kawałku roli i w pańskim folwarku praco-
wać. Nie mając własności osobistej, mogli być podobnie jak inwen-
tarz żywy i martwy przedmiotem kupna i sprzedaży.

Wspomniany Józef Karol Lubomirski, jako rotmistrz husarski, był 
pod Wiedniem i Parkanami (w walnej bitwie wiedeńskiej z powodu 
choroby nie brał udziału osobiście). Wśród wielu godności dworskich 
i państwowych, jakich dostąpił, był koniuszym koronnym (1683–
1692), marszałkiem nadwornym koronnym (1692–1702), natomiast 
w styczniu 1702 roku (kilka tygodni przed śmiercią) otrzymał tytuł 
marszałka wielkiego koronnego. On zapewne nawet nie wiedział, że 
wśród jego majętności jest wieś Kosowy. Dobra po nim odziedziczył 
w 1702 roku jedyny syn Aleksander Dominik (1693–1720). Ponie-

13  L. Kubala, Wojna szwecka w roku 1655 i 1656, Lwów 1913.
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waż w chwili śmierci ojca miał on zaledwie 9 lat, do 1709 roku za-
rządzała nimi matka Teofila Ludwika Zasławska-Ostrogska.

Aleksander Dominik, starosta sandomierski i ordynat ostrogski, 
zmarł w 1720 roku w kawalerskim stanie, wobec czego całą for-
tunę Lubomirskich, obciążoną już wtedy sporymi długami, przejęła 
jego siostra Marianna (1693–1729), żona Pawła Karola księcia San-
guszki (1680–1750) herbu Pogoń Litewska, podskarbiego nadwor-
nego litewskiego, a od 1734 roku marszałka wielkiego litewskiego. 
Oficjalistą, czyli rządcą części dóbr marszałka, w tym wsi Kosowy, 
był szlachcic niemieckiego pochodzenia Vinandus Steyn, zmarły tu-
taj w 1742 roku w wieku 79 lat14. Po śmierci Pawła Karola księcia 
Sanguszki ordynację ostrogską dziedziczył najstarszy syn Janusz 
Aleksander książę Sanguszko (1712–1775), marszałek nadworny li-
tewski, żonaty z Konstancją Denhoff (1716–1791). Za życia hulaka 
i utracjusz, dokonał w 1753 roku tzw. transakcji kolbuszowskiej, tj. 
podziału ordynacji ostrogskiej pomiędzy kilka polskich rodów ma-
gnackich oraz służącą mu szlachtę.

W wyniku transakcji kolbuszowskiej Trzęsówka z Kosowami dosta-
ła się Stanisławowi Kuczkowskiemu herbu Jastrzębiec, miecznikowi 
i sędziemu kapturowemu pilzneńskiemu, i Urszuli z Kosmowskich 
herbu Kościesza, poślubionej w 1741 roku. Kuczkowski, niskiej ran-
gi urzędnik ziemski w powiecie pilzneńskim, człowiek zapobiegliwy 
i dobry gospodarz, Trzęsówkę obrał na swoją siedzibę i zbudował 
tam drewniany dwór, a przy nim kaplicę rzymskokatolicką, pod-
nosząc tym samym rangę swojego rodu. Jego syn Andrzej w 1807 
roku otrzymał od cesarza Austrii tytuł hrabiowski wieńczący pozycję 
Kuczkowskich w gronie zamożnej szlachty.

14  W. Mroczka, Kilka informacji zaczerpniętych z cmolaskich akt metrykalnych 
z okresu staropolskiego i próba ich konfrontacji z niektórymi ustaleniami dotyczą-
cymi dziejów Kolbuszowszczyzny, [w:] „Rocznik Kolbuszowski” nr XIII/2013.

KOSOWY W CZASACH GALICYJSKICH

Rozbiór Rzeczypospolitej Polskiej w 1772 roku i utworzenie przez 
Austrię Królestwa Galicji i Lodomerii bardzo negatywnie odbiło 

się na regionalnej gospodarce, bowiem zerwane zostały więzi łączą-
ce ten teren z centralną Polską za Wisłą. Kolejne załamanie gospo-
darki wielkotowarowej nastąpiło po uwłaszczeniu chłopów i znie-
sieniu pańszczyzny w 1848 roku oraz przymusu propinacyjnego, co 
pozbawiło właścicieli folwarków taniej siły roboczej i zdecydowanie 
miało niekorzystny wpływ na dotychczasową produkcję rolną.

Mapa Friedricha von Miega z lat 1779–1783

Jest to najstarsza mapa, na której zaznaczono Kosowy. Przez po-
nad pół wieku była mapą tajną, dostępną tylko cesarzom austriackim 
i bardzo wąskiemu gronu osób na ich dworach. Niestety, niezbyt rze-
telnie odzwierciedla ona ówczesny stan rzeczywisty, bo nieznający 
języka polskiego geometrzy niejednokrotnie mieli trudności w posłu-
giwaniu się lokalnymi nazwami. Jednakże wyeliminowawszy z niej 
te pomyłki, można bez wątpienia wiele z niej wyczytać. W północnej 
części wsi opisanej jako Lubnica było 31 domostw, karczma (WH) 
i młyn wodny (MM). Na potoku opisanym nazwą Tres bach, noszą-
cym obecnie nazwę Babulówka (Złotka), znajdowała się zastawka 
spiętrzająca wodę, przez co utworzył się staw, skąd młynówką pusz-
czano wodę na drewniane koło młyna wodnego.

Fragment mapy Friedricha von 
Miega z lat 1779–1783. Część 
centralna z folwarkiem i karczmą 
dworską
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W części wsi opisanej Kossowy jest 15 domostw i karczma (WH), 
ale położenie na mapie wskazuje, że dotyczy to przysiółka Koczu-
baj. W południowej części opisanej mylnie jako Koczubaie jest 11 do-
mostw, karczma (WH) i folwark (VW) i to jest właściwe centrum wsi 
Kosowy. W Trześniku było 15 domostw i karczma (WH). Na połu-
dnie od Trześnika, w miejscu obecnej Owsianki jest także zaznaczo-
na karczma (WH) i dwa domy. W sąsiedniej Trzęsówce oznaczono 
zamek, kościół, folwark, a między kościołem i folwarkiem karczmę. 
Nazwa Koczubaie powinna widnieć na południowy wschód od fol-
warku w Trzęsówce. Również mylnie oznaczono początek Babulów-
ki, która miałaby wypływać aż z Siedlanki. W tamtym czasie w Ko-
sowach było 59 domów, 4 karczmy, młyn wodny i folwark. Jedna 
karczma wypadała średnio na 14 zagród chłopskich, chociaż zapew-
ne i przejezdni się w nich zatrzymywali.

Skąd Żydzi w karczmach? Otóż szlachta zajmowała się tylko 
ziemią, bo wszelkie inne zajęcia przynosiły jej ujmę na honorze, 
a zajmowanie się handlem mogło doprowadzić nawet do utraty 
szlachectwa. Dlatego też swoje handlowe i przemysłowe przedsię-
wzięcia wypuszczała w pacht Żydom.

Pospolici podróżni, jeżeli nocleg wypadł im w karczmie, spali na 
ławach w izbie karczemnej, rzadziej na ławach w alkierzu, nato-
miast dość często w stanie na słomie lub na sianie pośród koni, kur 
i krów. Kiedy ktoś obcy zajechał do karczmy, Żyd zwykł był wycho-
dzić obejrzeć jego zaprzęg i wedle jego wartości traktował gościa. 
Lepsi goście przyjmowani byli w alkierzu, podczas gdy pospólstwo 
piło w izbie karczemnej. Gorzałka ziemniaczana zwana siwuchą 
była mocna i miała bardzo nieprzyjemny zapach. Dla lepszych go-
ści zaprawiano ją anyżem, miętą i innymi przyprawami. Chłopi ze 

względów oszczędnościowych starali się upić jak najtaniej. Za punkt 
honoru stawiano sobie upicie siebie i współbiesiadników do nieprzy-
tomności. Pito zatem bez przekąsek, gorzałkę na przemian z pod-
grzanym piwem. Zważywszy, że pito półkwaterkową blaszanką, stan 
zamroczenia uzyskiwano względnie szybko15.

Kościół katolicki usiłował pijaństwu chłopów zaradzić i od jesie-
ni 1844 roku zaangażował się w ruch trzeźwości, namawiając wier-
nych do składania ślubów trzeźwości. Żydzi szerzą wieści, że co chłop 
oszczędzi, to pochłoną zwiększone podatki, a dwór podniesie pańszczy-
znę16. Bo trzeźwość chłopów uszczuplała dochody i państwa, i dwo-
rów. Rabacja galicyjska zahamowała tę akcję, która w następnych 
latach powoli wygasała.

Opilstwo w Galicji przybrało tak ogromne rozmiary, że sam cesarz 
Franciszek Józef I wdał się w sprawę, wydając 18 lipca 1877 roku 
ustawę zawierającą przepisy mające na celu walkę z alkoholizmem. 
Obowiązywała ona w Królestwie Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim 
Księstwem Krakowskim i w Księstwie Bukowińskim. Pierwszy pa-
ragraf owej ustawy brzmiał: Kto w gospodach lub szynkowniach, na 
gościńcu lub jakichkolwiek miejscach publicznych, oczywiście pijany, 
tak że wywołuje zgorszenie, pokazuje się tudzież, kto w miejscach ta-
kich rozmyślnie upija, karany będzie aresztem aż do jednego miesiąca 
lub grzywnami aż do 50 złotych.

* * *
Przez Ługnicę przechodził trakt z Cmolasu do Mielca, natomiast 

przez Owsiankę z Kolbuszowej do Rzochowa. Oba łączyły się i jed-
nocześnie rozdzielały w Przyłęku.

W 1773 roku Kosowy znalazły się w cyrkule pilzneńskim z siedzi-
bą w Rzeszowie. Od 1782 roku należały już do cyrkułu tarnowskie-
go. W 1855 roku w ramach cyrkułów powstały powiaty i Kosowy 
weszły do powiatu kolbuszowskiego. Kolejna reorganizacja w 1867 
roku zlikwidowała cyrkuły i powołała starostwa. Jednym z nich było 
starostwo kolbuszowskie.

15  W 1938 roku pół kwaterka spirytusu w karczmie w Krościenku kosztowała 
1,05 zł, podczas gdy za dzień pracy na folwarku dostawało się 0,5 zł.

16  J. Kracik, W Galicji trzeźwiejącej, krwawej, pobożnej, Kraków 2008.

Fragment mapy Friedricha 
von Miega z lat 1779–1783. 
Część Ługnicy ze stawem 
i młynem wodnym
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Kosowy odziedziczył syn Stanisława Kuczkowskiego Andrzej, 
szambelan królewski i członek stanów galicyjskich z grona ma-
gnatów, który poślubił Annę Pruszyńską herbu Rawicz. Po nim 
majętność przeszła na jego syna Józefa (1778–1837), podobnie 
jak ojciec, członka stanów galicyjskich z grona magnatów, który 
ożenił się w 1818 roku z Antoniną Stadnicką herbu Szreniawa. 
Ich synem był hrabia Kazimierz Kuczkowski (1814–1863), ostatni 
po mieczu z linii hrabiowskiej Kuczkowskich, mąż Ewy Henrietty 
Ankwiczówny (1810–1879) – wielkiej miłości Adama Mickiewi-
cza, której postać odnajdujemy m.in. w „Panu Tadeuszu” w księ-
dze dziesiątej w postaci Ewy Horeszkównej, nieszczęśliwej miłości 
Jacka Soplicy.

Mapa Antona Mayera von Heldensfelda z lat 1801–1804

Na tej mapie nie ma zaznaczonej miejscowości Kosowy ani nie 
ma Trzęsówki. Zaznaczona jest Lubnica oraz Koczubaniec w miej-
scu Kosów. Miejsce Trzęsówki zajmuje miejscowość opisana jako 
Dombrowka. Lubnica, co wynikało z mapy von Miega, była więk-
sza od Kosów i być może dlatego zostały one pominięte na tej 
mapie jako zbyt mała miejscowość. Te nieścisłości wynikają za-
pewne z niedostatecznych umiejętności kartografów austriackich 
tak w zakresie topografii, jak i niemożliwości porozumiewania się 
z ludnością polską. Jednocześnie trzeba podkreślić, że nie mieli 
oni możliwości korzystania z wcześniejszej tajnej, cesarskiej mapy 
von Miega.

* * *
Od Kuczkowskich Trzęsówka z Kosowami została nabyta w roku 

181617 przez Józefa Piaseckiego herbu Janina (ok. 1790–1863) oże-
nionego z Antoniną Sokołowską. W późniejszym terminie dokupił 
Przyłęk. „Słownik wszystkich miejscowości w królestwie Galicji i Lo-
domerii…” wydany we Lwowie w 1855 roku potwierdza, że posia-
dali miejscowy folwark. Piasecki w latach 1861–1863 był posłem do 
Sejmu Krajowego Galicji I kadencji. Po jego śmierci majątek odzie-
dziczyła żona Antonina18 (żyła jeszcze w 1872 roku) i córka Wanda 
zamężna przed rokiem 1853 za Feliksem Dolańskim herbu Korab, 
który w roku następnym (1854) wymieniony jest jako kolator ko-
ścioła w Trzęsówce i właściciel tejże wsi oraz Kosów i Jagodnika19. 
W 1867 roku kupił zrujnowany po pożarze zamek w Baranowie San-
domierskim20 i w jego odbudowę lokował wszelkie dochody, także 
z dóbr Kosowy.

W połowie XIX wieku, co wynika z planu katastralnego, znako-
mitego źródła historycznego, teren dworski obejmował park w do-
słownym znaczeniu z wyznaczonymi alejkami, dwa stawy-sadzawki 
oraz otwarty teren rekreacyjny obsadzony drzewami oznaczony jako 
pastwisko i dość duże podwórze, czyli odkryty dziedziniec pomię-
dzy dworem i budynkami gospodarczymi. Cały teren obsadzony był 
rzędem drzew na granicy wschodniej i północnej oraz ogrodzony 
płotem. Południową w części zamykał park. Przy północnej krawę-
dzi parku stał drewniany dwór orientowany na godzinę dziesiątą21. 
Przy wschodniej krawędzi terenu dworskiego były dwa obiekty go-
spodarcze w formie czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Na 
środku folwarcznego dziedzińca znajdowała się studnia z żurawiem. 

17  T. J. Filozof, Trzęsówka w powiecie kolbuszowskim, [w:] „Skarby Podkarpackie” 
nr 30/2011.

18  Tamże, T. J. Filozof twierdzi, że kaplicę grobową na cmentarzu w Trzęsówce 
w 1869 roku wybudował Józef Piasecki, który zmarł jednak 6 lat wcześniej.

19  J. Białobok (ks.), Kościół katolicki na ziemi mieleckiej w XIX i XX stuleciu, [w:] 
Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. 3, Mielec 1994.

20  Józef Piasecki wbrew temu, co twierdzi ks. J. Grabiec, Parafia Trzęsówka. Zarys 
historyczny, [w:] „Rocznik Kolbuszowski” nr XI/2011, nie był właścicielem Ba-
ranowa Sandomierskiego, bowiem Dolański kupił go od Krasickich.

21  To znaczy, że na jego ścianę frontową słońce padało pod kątem prostym o go-
dzinie 10.

Fragment mapy Antona 
Mayera von Heldensfelda 
z lat 1801–1804, na 
którym jest Ługnica, ale 
nie ma Kosów
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Na północnym krańcu zabudowań folwarcznych przy rozstaju lo-
kalnych dróg stał krzyż, drugi krzyż był na końcu wsi przy drodze 
z folwarku za Trzęsówką. Nieopodal tego pierwszego krzyża w kom-
pleksie zabudowań folwarcznych stała dworska karczma i przy niej 
znajdowało się pastwisko.

W Ługnicy przy lokalnej drodze z dworu w Trzęsówce na Ostro-
wy Tuszowskie stała karczma zajezdna. Obok było pastwisko i dwa 
mostki na drodze, jeden nad rzeczką, drugi zapewne nad rowem 
melioracyjnym. Na Owsiance przy drodze Kolbuszowa – Mielec, 
krzyżującą się z lokalnymi drogami na Niwiska i Ługnicę, funkcjo-
nowała duża murowana karczma, zapewne zajezdna, większa po-
wierzchniowo od dworu. Karczma była wówczas jedynym murowa-
nym obiektem we wsi. Obok niej zadrzewiony park z wyznaczonymi 
alejkami i pastwisko, żeby można było popasać konie podróżnych. 
Nieopodal była sadzawka, chociaż nie zasilał jej żaden ciek wodny. 
W odległości kilkuset metrów od karczmy w stronę Mielca stał przy 
drodze krzyż.

Z katastru wynika, że we wsi było 109 gospodarstw, w tym 
3 karczmy, 5 sadzawek, 3 mostki na drogach i 4 przydrożne krzyże. 
Przy kilkunastu gospodarstwach zaznaczone są sady. Nazwy części 
wsi, licząc od północy, to: Łubnica, Góra, Polanki, Pasternik, Gliniki, 
Ług (tam, gdzie obecnie Trześnik) i Owsiana Góra. Łubnica liczy-
ła 28 domów, Góra – 13, Kosowy centrum – 14, Ług-Trześnik – 37 
i Owsiana Góra – 17. Nie istniały natomiast jeszcze przysiółki Kocia 
Wola i Świerczyny22.

Zabudowa terenu folwarcznego jak i całej wsi była bardzo dy-
namiczna. Między sporządzeniem katastru w 1850 roku a rokiem 
1889 zbudowano na folwarku w miejsce starego nowy dwór nieco 
mniejszy i murowany oraz dwa obiekty o nieznanym przeznaczeniu, 
być może tzw. czworaki dla służby folwarcznej.

Zniesienie pańszczyzny spowodowało, że na folwarku trzeba było 
zatrudnić najemnych robotników. Także stara karczma dworska zo-
stała zburzona i postawiono nową, zlokalizowaną bliżej rozstaju 
dróg. Zmniejszono też powierzchnię jednej dworskiej sadzawki. Na 
terenie wsi powstało kilkadziesiąt nowych domów, część w miejscu 
starych, część jako naturalny biologiczny rozrost rodzin. Z jakiegoś 

22  Kataster dorf Kossowy in Galizien Tarnower Kreis 1850.

powodu właściciele folwarku rozpoczęli wysprzedawanie gruntów 
i w 1889 roku parcele tabularne o numerach 827 i 839 były już w ca-
łości sprzedane, co odnotowano na fragmencie kopii mapy katastral-
nej z 27 października 1889 roku, ale nie naniesiono tych zmian na 
oryginalnym ogólnym planie katastralnym, co wcześniej czyniono23. 
Na mapie z 1861 roku są już zaznaczone browar i cegielnia, zbu-
dowane zapewne przez Feliksa Dolańskiego. Produkcja w obu tych 
obiektach podnosiła dochodowość dóbr.

Zniesienie pańszczyzny, w wyniku czego uwłaszczyło się we wsi 
52 gospodarzy posiadaczy gruntów, nie poprawiło jednak radykal-
nie sytuacji chłopów, bowiem ekstensywny system gospodarowania 
nie zapewniał dostatecznej ilości plonów. Jednocześnie w XIX wie-
ku zdarzyło się zbyt wiele klęsk elementarnych i epidemii różnych 
chorób osłabiających potencjał wytwórczy ludności. W 1831 roku 
latem panowała epidemia cholery. To wtedy na polecenie władz au-
striackich zaczęto urządzać specjalne cmentarze choleryczne i zwie-
rzęce. W Kosowach także był cmentarz choleryczny. Zlokalizowano 
go tam, gdzie później powstała baza maszynowa kółka rolniczego, 

23  Plan sytuacyjny działek 827, 832 i 839 z 1 października 1889 r. – oryginał 
w Zbiorach i Archiwum Rodziny Wesołowskich w Kolbuszowej.

Fragment Kataster 
dorf Kossowy in 
Galizien Tarnower 
Kreis 1850 
z zabudowaniami 
dworskimi
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natomiast zdechłe zwierzęta, bo zdarzały się także epidemie chorób 
zwierzęcych24, grzebano w lesie, na piaszczystym wzniesieniu o na-
zwie Gruby25. Na normalnych chrześcijańskich cmentarzach moż-
na było po upływie dwudziestu lat, w miejscu dawnego pochówku 
dokonać nowego. Nie zawsze szczątki ludzkie uległy w tym czasie 
zupełnemu rozkładowi i istniała obawa, że przekopywanie daw-
nych grobów może spowodować zakażenie się bakteriami cholery. 
Na cmentarzach cholerycznych grzebano zmarłych, nie naruszając 
poprzednich pochówków. Z czasem, jako że nie wolno było tam 
umieszczać żadnych trwałych symboli religijnych, popadały w za-
pomnienie, a czas wyrównywał kopczyki grobów. Na cmentarzach 
cholerycznych nie grzebano zmarłych na tę chorobę Żydów, lecz 
wożono ich na kirkuty, w przypadku miejscowości Kosowy do Kol-
buszowej, bowiem na cmentarzach żydowskich nie można naruszać 
istniejących grobów. Na cmentarzach cholerycznych są pogrzebani 
tylko chrześcijanie.

W latach 1844–1846 skutkiem niesprzyjających warunków atmos-
ferycznych nastąpiły klęski nieurodzaju. W roku 1847 całą Galicję na-
wiedził głód skutkiem kolejnego nieurodzaju. W tym roku był strasz-
ny i niepamiętny głód, a to z przyczyny, że się ziemniaki nie urodziły. 
Z plew, perzu, otrąb i innych nie do uwierzenia rzeczy chleb ubóstwo 
piekło i brajki gotowało… – napisał w kronice parafialnej ksiądz pro-
boszcz z Szynwałdu koło Tarnowa. Ofiary epidemii, zgodnie z pole-
ceniem władz, chowano poza terenami wsi. Jak wspomina w kronice 
parafialnej Krościenka Wyżnego ks. Andrzej Nowina Ujejski, w 1847 
roku brakło desek na trumny. Zmarłych owijano w słomę, obwiązywano 
powrósłami i wozem wywożono do wspólnej mogiły. Kolejne epidemie 
cholery nawiedzały Galicję w latach 1848, 1849, 1855 i 1873. Pomi-
mo tych klęsk w spokojnych latach 1875–1910 wskutek wystąpienia 
wyżu demograficznego nastąpiło w Galicji podwojenie ludności.

Na podstawie urzędowych spisów austriackich możemy śledzić 
lokalną demografię i gospodarkę. W 1857 roku Kosowy liczyły 531 
mieszkańców. Pomimo że Józef Piasecki zmarł w 1863 roku, jego do-

24  W 1850 roku była choroba bydła zwana dżumą.
25  Informacja przekazana przez Michała Komanieckiego z Mielca. Nazwa „gruba” 

w języku niemieckim oznacza dołek, jamę. 

bra pięć lat później nadal były zapisane na niego26. W 1870 roku fak-
tyczną właścicielką folwarku kosowskiego nadal pozostawała Wanda 
Dolańska (ur. około 1820 r.). Kossowa z Lugnicą i Trześnikiem liczy-
ła 630 mieszkańców. Miejscowi gospodarzyli na 638 morgach (mr.) 
gruntów ornych, 134 mr. łąk i ogrodów, 108 mr. pastwisk i 47 mr. 
lasu. Właścicielka miała do dyspozycji 329 morgów gruntów ornych, 
74 mr. łąk i ogrodów, 16 mr. pastwisk i 142 mr. lasu27. W tamtym 
czasie jedna morga gruntu ornego kosztowała od 200 do 400 złotych 
reńskich, podczas gdy roczna pensja wójta gminy wynosiła 30 zł, 
jeden funt słoniny kosztował 1 zł, kura 2 zł, a kopa jajek 4 zł.

W 1880 roku Kosowy z Ługnicą i Trześnikiem liczyły 612 miesz-
kańców, z których 31 przebywało na obszarze dworskim będącym 
własnością Wandy Dolańskiej. Należało do niej 419 morgów roli, 
134 mr. łąk i ogrodów, 108 mr. pastwisk i 78 mr. lasu28. W ciągu 
tych dziesięciu lat właścicielce przybyło 90 mórg gruntu, ale ubyło 
64 morgi lasu i ubyło też 18 mieszkańców. Wspólnota gminna miała 
kasę pożyczkową z kapitałem 639 złotych reńskich waluty austriac-
kiej. W 1880 roku jeden z folwarków w Przyłęku był własnością Ja-
dwigi Ciesielskiej, a drugi własnością jej siostry Wandy Dolańskiej29, 
która sprzedała swój folwark spółce żydowskiej Awigdora Pome-
ranza, dzierżawiącej go od co najmniej kilkunastu lat. Ostatecznie 
wszystkie dobra Dolańskich zostały sprzedane, żeby uzyskać nie-
zbędne finanse na odbudowę zamku w Baranowie Sandomierskim.

W spisie urzędowym w 1890 roku Kosowy wraz z przysiółkami 
Góra, Ługnica, Owsiana Góra i Trześnik zajmowały obszar 5,58 km². 
W 122 domach mieszkało 654 osoby, przy czym na obszarze dwor-
skim obejmującym 3,13 km² stało 7 domów, w których mieszkały 
52 osoby. We wsi były 3 karczmy, gorzelnia, cegielnia i folwark.

26  Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi 
wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, Lwów 1868.

27  Przewodnik statystyczno-topograficzny i skorowidz wszystkich miejscowości z przy-
siółkami w królestwie Galicji…, Kraków 1872.

28  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, War-
szawa 1883.

29  Taką informację podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, natomiast 
Skorowidz wszystkich miejscowości… jako właścicielkę folwarków w Przyłęku 
wymienia tylko Jadwigę Ciesielską, co może oznaczać, że siostry podzieliły się 
folwarkami przyłęckimi dopiero po 1868 roku.
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Innym źródłem demograficznym są Schematyzmy. Na ich pod-
stawie możemy odczytać liczbę ludności, ale nie poznamy przyczyn 
zmian w zaludnieniu miejscowości Kosowy. A oto jak zmieniała się 
liczba mieszkańców w Kosowach w latach 1855–1900:

1855 – 403
1860 – 380
1865 – 584
1872 – 619
1877 – 563
1880 – 933
1900 – 82730.
Ubytek ludności w latach 1855–1860 zapewne ma związek z epi-

demią cholery, która w tamtym czasie lokalnie nawiedzała tereny 
Galicji. Natomiast gwałtowny przyrost liczby ludności w następnym 
pięcioleciu świadczy o włączeniu do wsi Kosowy jednego z okolicz-
nych przysiółków, który wcześniej nie był brany w tej parafii pod 
uwagę. Podobny skutek miały późniejsze zmiany terytorialne wsi. 
Bez wątpienia ważnym czynnikiem demograficznym, począwszy od 
roku 1880, była emigracja zarobkowa, kiedy to sporo mieszkańców 
zaczęło wyjeżdżać do USA. Wspomina o tym w 1994 roku w kronice 
komendant OSP, pisząc: Ludność Kosów utrzymywała się z pracy na 
roli, na której miała bardzo skromne warunki życia, z tego też powodu 
znaczna część mieszkańców opuszczała kraj, udając się w poszukiwaniu 
pracy i chleba, emigrując do wielu krajów zachodnich i osiedlając się 
w różnych krajach.

Zastanawiający jest jednak ten wynikający z Schematyzmu ubytek 
ludności w dziesięcioleciu 1880–1890 – aż o 279 osób, i przyrost 
w następnym dziesięcioleciu o 173 osoby. Wyjaśnienie tych zmian 
wymagałoby obszerniejszych badań naukowych. W 1891 roku pa-
rafię w Trzęsówce wyłączono z dekanatu mieleckiego i włączono do 
dekanatu kolbuszowskiego.

Zgodnie z dekretem cesarzowej Marii Teresy w każdej parafii po-
winna być utrzymywana przez gminę lub dominium, czyli dziedzi-
ców obszarów dworskich, szkoła trywialna. Uczono w niej w języku 
niemieckim religii, pisać, czytać i rachunków. Od 1805 roku można 
już było uczyć katechizmu po polsku oraz czytania po polsku i po 

30  J. Grabiec (ks.), op. cit.

niemiecku. Nauczanie odbywało się w zimie, bo od wiosny do jesieni 
dzieci musiały pomagać rodzicom w pracach polowych. Bez wątpie-
nia w gronie uczniów w szkole parafialnej w Trzęsówce było także kil-
koro dzieci z Kosów. Jednakże pierwsza zapisana wzmianka o szkole 
parafialnej pojawia się dopiero w 1839 roku. W 1861 roku istniała 
już szkoła w Kosowach31, ale nie wiemy, jaki był jej stopień organiza-
cji ani jak działała. Od 1869 roku wprowadzono do szkół nauczanie 
w języku polskim. W 1884 roku nauczycielem w Kosowach był Mi-
chał Erant, jednakże dopiero w roku szkolnym 1891/1892 Okręgowa 
Rada Szkolna w Kolbuszowej wymienia w zestawieniu szkół ludo-
wych w powiecie jednoklasową szkołę z jednym nauczycielem.

Obszary dworskie Kossowa kupił w 1886 roku od spółki żydow-
skiej z Kolbuszowej Awigdor Pomeranz i Sp. dr med. Władysław Nie-
siołowski (1831–1896) herbu Korzbok32, lekarz powiatowy z Kolbu-
szowej i radny powiatowy, już wcześniej posiadający folwark i pałac 
w Trzęsówce oraz folwark w Malawie. W roku 1891 od Żyda Arona 
Jama33 dokupił folwark Kapłonkę będącą częścią Jagodnika. Z ob-
wieszczenia w „Gazecie Lwowskiej” z 26 stycznia 1895 roku o wy-
borach uzupełniających do Izby Deputowanych Rady Państwa wyni-
ka, że Władysław Niesiołowski jest właścicielem Malawy, Malawki, 
Trzęsówki z przyległościami, Kossowa, części Jagodnika – Kapłonki 
i części Trzęsówki zwanej Józefów34.

Mija się z prawdą zapis w „Księdze adresowej królewskiego sto-
łecznego miasta Lwowa” z roku 1902, jakoby właścicielem Kosów był 
dr Władysław Niesiołowski35. Otóż Niesiołowski zmarł 16 listopada 
1896 roku w Trzęsówce i zgodnie z testamentem spisanym w Kos-
sowy 17 października 1896 roku dziedziczyli po nim: żona Cecylia 
Niesiołowska, córki: Zofia z Niesiołowskich Dolińska, Maria z Niesio-
łowskich Madeyska i syn Jan Niesiołowski. To oni jako współwłaści-
ciele Kossowa lub Kossowy 27 grudnia 1898 roku formalnie sprzedali 

31  Ibidem.
32  Skorowidz dóbr tabularnych, Lwów 1890. 
33  Tamże, Jagodnik i Kapłonka były własnością Arona Jama.
34  „Gazeta Lwowska” z 26 stycznia 1895 r.
35  Według Księgi adresowej królewskiego stołecznego miasta Lwowa, R. 1902, Wła-

dysław Niesiołowski był właścicielem dóbr Kosowy i Trzęsówka.
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Janowi Czachorowi 6 morgów i 139 kwadratowych sążni pola za 
kwotę 426 złotych reńskich36.

Już wcześniej pod zastaw dóbr Kosów Maria Madeyska wzięła po-
życzkę w Banku Krajowym Królestwa Galicji... Stąd wniosek, że 
dobra po Władysławie Niesiołowskim zostały nieformalnie – może 
poprzez ugodę rodzinną – podzielone, ale faktycznie nadal były za-
intabulowane na wszystkich spadkobierców. W 1914 roku majątek 
dworski w Kosowach, ale także w Trzęsówce liczonej razem z Iz-

36  Kontrakt kupna sprzedaży z 27 grudnia 1898 r. – oryginał w Zbiorach i Archi-
wum Rodziny Wesołowskich w Kolbuszowej. Faktyczna sprzedaż nastąpiła już 
w 1889 r.

debnikiem, Jagodnikiem i Józefowem należał do Marii Madeyskiej37. 
Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że owe skorowidze i spisy nie 
zawsze podają informacje zgodne ze stanem faktycznym. Jednocze-
śnie brak podziałów na poszczególnych spadkobierców bezpośred-
nio po śmierci testatorów dodatkowo zaciemnia ten obraz.

Współspadkobiercą był także Jan Gawin Niesiołowski (1876–
1920), zaintabulowany na Malawie i Trzęsówce, ożeniony z Różą 
Cecylią z Wiśniewskich (1882–1973), która po jego śmierci wyszła 
ponownie za mąż za Józefa Otowskiego i – jak należy sądzić z do-
kumentów – sprzedała majętność Trzęsówki swojemu szwagrowi 
Romanowi Dolińskiemu, pozostawiając sobie tylko pałac i jego naj-
bliższe otoczenie38. Zofia Niesiołowska poślubiła wspomnianego Ro-
mana Dolińskiego herbu Sas z Mrowli, CK prokuratora w Krakowie, 
natomiast Maria Niesiołowska rotmistrza Aleksandra Madeyskiego 
stacjonującego w Brodach, który w czasie I wojny światowej praco-
wał w starostwie w Kolbuszowej.

Kolejne duże spustoszenie lokalnej gospodarki nastąpiło w cza-
sie działań wojennych 1914/1915, kiedy tereny te były okupowane 
przez wojska rosyjskie. Wojska rosyjskie na zajmowanym terenie do-
puszczały się masowych grabieży i gwałtów. Zima 1914/1915 była 
wyjątkowo śnieżna i mroźna. Rosjanie, nie mając dostatecznego za-
opatrzenia, rekwirowali u chłopów żywność, paszę dla koni, bydło, 
konie, owce i świnie. Nawet słomiane strzechy zdejmowano z do-
mów i cięto na sieczkę dla koni. Rozbierano budynki mieszkalne 
i gospodarcze na budowę umocnień i na opał. Również ostrzał ar-
tyleryjski wyrządzał znaczne szkody w chłopskim dobytku. Austria-
cy, a szczególnie Niemcy, używali do armat pocisków zapalających. 
Bezpardonowo ostrzeliwano wsie, w których kwaterował przeciw-
nik. Przez kilka dni na początku maja 1915 roku linia frontu prze-
biegała między Mielcem a Kolbuszową.

37  Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w królestwie Gali-
cji…, Kraków 1914.

38  Sprzedała 14 morgów gruntu parafii w Trzęsówce, a 6 morgów zapisała jako 
legat mszalny za swojego pierwszego męża Jana Niesiołowskiego.

Maszynopis, na którym 
widnieją podpisy 
Cecylii Niesiołowskiej, 
Zofii Dolińskiej, Marii 
Madeyskiej i Jana 
Niesiołowskiego
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KOSOWY W II RZECZYPOSPOLITEJ

Roman Doliński 23 października 1920 roku spisał testament, z któ-
rego wynika, że jest samoistnym właścicielem Olchowej koło Sę-

dziszowa Małopolskiego oraz połowy: Kosów, Trzęsówki, Jagodnika 
i Kapłonki. Głównym spadkobiercą czyni Franciszka Dolińskiego, 
syna swojego brata39. Te swoje połowy Kosów, Trzęsówki, Jagodnika 
i Kapłonki zapisuje swojemu chrześniakowi Romanowi Zbyszewskie-
mu, a w razie jego bezpotomnej śmierci dożywocie na tych dobrach 
ma mieć jego matka Stanisława Zbyszewska40. Ostatecznie prawnym 
opiekunem Romana został jego ojciec Józef Zbyszewski. Nad wyko-
naniem zapisów testamentu mieli mieć baczenie wspomniany już 
Franciszek Doliński i siostrzenica testatora Janina Tałasiewicz. Spo-
rą kwotę 400 tysięcy marek zapisał Jadwidze Wolf Gieszkowskiej, na 
którą miała być zaciągnięta pożyczka na Trzęsówkę, podczas gdy na 
grobowiec dla siebie i żony przewidział zaledwie 30 tys. marek, co 
oznacza, że była to osoba bardzo ważna w jego życiu.

39  Był synem Franciszka Dolińskiego, burmistrza Przemyśla i posła na Sejm Krajo-
wy. Vide: Tomasz Pudłocki, Burmistrz Franciszek Doliński – mistrz zręcznej poli-
tyki, „Nasz Przemyśl” nr 8, 2009, s. 41.

40  Testament Romana Dolińskiego z 23 października 1920 r. – oryginał w Zbiorach 
i Archiwum Rodziny Wesołowskich w Kolbuszowej.

Z testamentu Romana Dolińskiego należy domniemywać, że dru-
gie połowy majątków: Kosowy, Trzęsówka i Jagodnik należały jesz-
cze do Jana Niesiołowskiego, który miał umrzeć w niewoli bolsze-
wickiej w listopadzie 1920 roku, a potem przeszły na własność jego 
żony. Roman Doliński w swoim testamencie zapisał jeden tysiąc ma-
rek polskich na fundusz dla wdów i sierot po żołnierzach Polakach 
z wojny 1914–1920.

Oto fragmenty testamentu Romana Dolińskiego, według orygina-
łu, odnoszące się do Kosów:

7. Mojemu synowi Romanowi Zbyszewskiemu chrzestnemu zapisuje 
na własność należącą do mnie połowę Kosów, Trzęsówki, Jagodnika, 
Kapłanki z prz. z tem, że dochody z tych dóbr ew. z ceny sprzedaży, 
gdyby to nastąpić miało, mają być użyte na jego wychowanie. Długi ta-
bularne z tych dóbr ma spłacić Roman Zbyszewski. W razie śmierci tego 
ostatniego przed matką będzie przysługiwało Stanisławie Zbyszewskiej 
prawo dożywocia. Las wolno rąbać tylko wedle planu gospodarczego.

(…)
9. W razie śmierci mego dziedzica Franciszka Dolińskiego tudzież 

mego zapisobiorcy Romana Zbyszewskiego bez pozostawienia potom-
stwa prawego przeznaczam w pierwszym wypadku Olchowę, w drugim 
połowę Trzęsówki, Kosów i Jagodnika względnie uzyskane ze sprzedaży 
kwoty i zapisuje je na własność fundacji zapomogowej „Romana i Zofii 
z Niesiołowskich małż. Dolińskich” co do schedy Romana Zbyszewskie-
go po zgaśnięciu dożywocia jego matki.

Franciszka Dolińskiego i Romana Zbyszewskiego upraszam, aby wo-
bec ustawy rolnej lasy i dwory przynajmniej starali się pozostawić jako 
swoją własność.

* * *
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę 7 lutego 1919 roku 

wydany został dekret O obowiązku szkolnym wprowadzający obo-
wiązkową siedmioletnią szkołę powszechną dla wszystkich dzieci 
od 7 do 14 roku życia. Szkoła miała być bezpłatna, co nakładało na 
państwo obowiązek zapewnienia dostępu do niej wszystkim dzie-
ciom. Niestety, realizacja wytycznych dekretu w wielu miejscowo-
ściach, w tym w Kosowach, była niemożliwa ze względów lokalo-
wych i kadrowych. W latach dwudziestych XX wieku dwuklasowa 

Fragment testamentu Romana Dolińskiego
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szkoła mieściła się w murowanym budynku, tam, gdzie obecnie jest 
remiza OSP, i składała się z dwóch izb lekcyjnych – większej i mniej-
szej – oraz z kuchni, w której były nawet żarna. Przed wejściem 
był otwarty ganek i schody. Podobno budynek ten został kupiony od 
Żyda. Cały teren otoczono żywopłotem z głogu. Do szkoły należał 
także grunt o powierzchni półtorej morgi. W 1924 roku nauczycie-
lami było małżeństwo Maria i Wojciech Mruczkowie. Mieszkali na 
komornym u gospodarza na wsi. W 1927 roku kierownikiem szkoły 
został Ukrainiec Mikołaj Płaksa. Wyremontował szkołę i z kuchni 
zrobił kancelarię szkolną oraz dobudował jedną izbę lekcyjną, po 
czym przystąpił do budowy domu nauczyciela o pięciu pomieszcze-
niach, w którym zamieszkał razem z rodziną, żoną i dwójką dzie-
ci. W tym budynku mieszkała także jedna nauczycielka, a druga na 
komornym u gospodarza na wsi. Od 1932 roku szkoła realizowała 
program czteroletniej szkoły powszechnej.

Na początku niemieckiej okupacji drewniany budynek domu na-
uczyciela został rozebrany, a materiał wywieziono do Porębów Woj-
sławskich. Kierownik szkoły Płaksa przed wybuchem II wojny świa-
towej został zmobilizowany do wojska w stopniu podporucznika. 
Po kapitulacji wojsk polskich pomógł żołnierzom, Polakom z Kosów, 
którzy znaleźli się na ziemiach południowo-wschodniej ówczesnej 
Polski, przedostać się przez tereny ukraińskich wsi do Przemyśla. 
On sam także wrócił do Kosów i początkowo handlował materiała-
mi tekstylnymi przywożonymi z Łodzi. Potem podobno wyjechał do 
Rzeszowa i ostatecznie znalazł się na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
W czasach stalinowskich miał jakieś problemy z aparatem władzy lu-
dowej i czterech mieszkańców Kosów zeznawało w sądzie, zaświad-
czając, że w czasie okupacji niemieckiej był dobrym człowiekiem41.

* * *
W 1921 roku sołectwo Kosowy należące do gminy Przyłęk liczyło 

157 domów i 890 mieszkańców, w tym 46 Żydów, z których 27 po-
dało narodowość polską42. Mężczyzn było 441, kobiet 44943. W 1929 

41  Informacja przekazana przez Michała Komanieckiego z Mielca.
42  L. Zugaj, Historia administracji w gminie Niwiska, Lublin 2013.
43  Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. 13, Województwo lwowskie, 

Warszawa 1924.

roku wieś nadal miała 890 mieszkańców. Obszar dworski formalnie 
należał do Romana Zbyszewskiego, ale administrował nim w imie-
niu nieletniego syna inż. Józef Zbyszewski44. Do obszaru dworskiego 
należało 131,71 ha gruntów i 61 ha lasów oraz zabudowania gospo-
darcze i gorzelnia. W folwarku były duże drewniane stajnie, trzy-
mano kilkanaście krów i trzy pary koni. Jedna para gniadych koni 
była używana tylko do bryczki, w której jeździł Zbyszewski. Przy 
stajniach znajdowała się duża pompa wodna. Zarządca folwarku45 
mieszkał obok zabudowań folwarcznych, w murowanym budynku 
krytym dachówką. Podlegali mu także zatrudnieni przez Zbyszew-
skiego gajowi. Jednym z nich był Stanisław Czachor.

Miejscowa ludność mogła korzystać z pańskiego lasu za odpłat-
nością. Mogli zbierać susz, a nawet wyposażeni w bosaki strącać 
z drzew uschnięte gałęzie, zbierać igliwie i liście, którymi na zimę 
ogacali domy, oraz zbierać szyszki i wykopywać pniaki po ściętych 
drzewach używane jako opał. Folwark miał także pewien areał łąk, 
które wydzierżawiał rolnikom do wykoszenia. Bogatsi gospodarze 
mieli po dwie krowy i konia.

Przy folwarku był dwór, duży murowany parterowy budynek kry-
ty ceramiczną dachówką, stojący nieopodal dębu, będącego obec-
nie pozostałością dawnego dworskiego parku. Zawsze przed Wiel-
kanocą święcono tu potrawy. Na określoną godzinę przyjeżdżał 
ksiądz proboszcz z Trzęsówki, stawał na stopniach schodów dworu 
przy wejściu od strony dębu i dokonywał ceremonii poświęcenia46. 
W 1921 roku wotywną kapliczkę postawili na swoim gruncie Anna 
i Jan Przybyłowie.

Księga Adresowa Polski z 1929 roku podaje, że bednarzem we wsi 
był F. Obacza, cieślą K. Komaniecki, kołodziejem W. Skiba, kowalem 
W. Korb, murarzem M. Stelmach, szewcem J. Jodłowski, a konce-
sję na sprzedaż wyrobów tytoniowych posiadał P. Łakomy. We wsi 
były cztery sklepy, w tym trzy żydowskie: Fischela Bergera, Natana 
Hirscha i M. Królika oraz J. Jeła47. Mozes Popper handlował koń-

44  W 1919 roku był zarządcą dóbr Bursztyn w powiecie Rohatyn. Vide: „Gazeta 
Lwowska” z 17.07.1919 r.

45  Ostatni według Michała Komanieckiego nazywał się Torba.
46  Informacja przekazana przez Michała Komanieckiego z Mielca.
47  Księga Adresowa Polski, Warszawa 1930.
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mi, jeżdżąc na jarmarki m.in. do Skaryszewa. Jego syn jako znawca 
koni przeżył okupację zatrudniony w kolbuszowskim Ligenschaftcie, 
niemieckim folwarku przy stadninie koni i po wojnie wyjechał do 
USA. Jedna rodzina żydowska mieszkała na Trześniku, a cztery na 
Owsiance. Żydzi z Trześnika mieli sklep, który zbankrutował i utrzy-
mywali się z niewielkiego gospodarstwa rolnego, tam też była ży-
dowska karczma. W Trześniku funkcjonował polski sklep spółdziel-
czy, a część gospodarzy należała to samopomocy sąsiedzkiej.

Bardzo znamienny jest list Fischela Bergera do Żydowskiej Gminy 
Wyznaniowej w Kolbuszowej z 27 lutego 1938 roku, w którym prosi 
on o zwolnienie z opłaty za wystawienie nagrobka na grobie jego 
żony Małki zmarłej 19 stycznia. Z listu wynika, że za miejsce na grób 
na kirkucie w Kolbuszowej zapłacił 400 złotych48. W tamtym czasie 
dobry koń kosztował 325 złotych49, kilogram chleba 25 groszy, a wo-
łowiny bez kości 1,8 złotego.

W okresie międzywojennym miejscowi gospodarze najczęściej 
uprawiali ziemniaki, żyto, owies, rzadziej grykę, bardzo rzadko 
pszenicę. Często zdarzało się, że biedniejsi kupowali w sklepie za 

48  Prośba do Świetnej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Kolbuszowej – oryginał 
w Zbiorach i Archiwum Rodziny Wesołowskich w Kolbuszowej.

49  Za taką cenę Mozes Popper kupił konia na targu w Kolbuszowej. Pismo adwo-
kata Salomona Wilfa z 2 grudnia 1938 r. – oryginał w Zbiorach i Archiwum 
Rodziny Wesołowskich w Kolbuszowej.

przyniesione kurze jajka po 25 deko soli czy ćwierć litry nafty, która 
wtedy używana była do lamp celem oświetlenia.

Według kolejnego spisu z 1931 roku Kosowy z przysiółkami Góra, 
Ługnica, Owsiana Góra i Trześnik liczyły 8,72 km², z czego 7,52 km² 
przypadało na grunty rolne, a z tych 5,32 km² było gruntami ornymi. 
Liczba domów wzrosła do 172, a mieszkańców do 938 osób. Zgod-
nie z okólnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 lipca 1931 roku 
we wsi mógł być tylko jeden punkt sprzedaży alkoholu połączony 
z wyszynkiem, czyli karczma. W lwowskim Dzienniku Urzędowym 
z 5 stycznia 1931 roku ukazał się spis osób uchylających się od po-
wszechnego obowiązku wojskowego. Wśród 691 z nich znalazł się 
także mieszkaniec Kosów Józef Komaniecki, syn Walentego i Anieli 
urodzony w 1905 roku.

W 1934 roku zmieniono ustrój gminny, tworząc z dniem 1 kwiet-
nia większe jednostki terytorialne. Wieś Kosowy z przysiółkami 
określano wówczas nazwą gromady i włączono do gminy Kolbuszo-
wa Dolna. W skład gromady Kosowy zgodnie z rozporządzeniem 
z 30 września 1934 roku wchodziły: Kosowy, Cześnik, Góra, Ługnica, 
Owsiana Góra50. Na mapie wydanej przez Wojskowy Instytut Geo-
graficzny w roku 1938 w Kosowach jest 42 domy, w Ługnicy – 48 do-
mów i gajówka, natomiast w Trześniku – 43. Góra jest liczona razem 
z Koczubajem i ma 24 domy, z czego – jak się wydaje – 8 powinno 
być w gromadzie Kosowy, co dałoby liczbę 141 domów. W Świer-
czynach, które w 1934 roku nie były odrębną częścią gromady, za-
znaczony jest wiatrak żarnowy, bez wątpienia typu koźlak, który był 
w stanie w ciągu około 120 dni wietrznych, bo tyle jest mniej wię-
cej w okolicach Kosowy, zemleć nawet 90 ton zboża. Jako budowla 
przetrwał jeszcze do lat pięćdziesiątych XX wieku, ale już wtedy nie 
mełł, bo kamienie były wyrzucone na zewnątrz51. Jeszcze w 1938 
roku, co wynika z niektórych dokumentów, nazwę wsi pisano jako 
Kossowy52.

50  Lwowski Dziennik Wojewódzki nr 19/1934 poz. 99.
51  Relacja Stanisława Magdy.
52  Według Skorowidzu nazw województwa lwowskiego z 1939 roku oficjalna nazwa 

brzmiała Kosowy.

Fragment listu Fischela Bergera
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Ludowy działacz Stefan Olszowy

Stefan Olszowy, działacz ruchu ludowego urodził się w Kosowach 
24 grudnia 1909 roku. Ukończył sześć klas szkoły podstawowej. Gdy 
miał 16 lat, wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W 1929 
roku został powołany do obycia zasadniczej służby wojskowej. Po 
powrocie do cywila, w 1932 roku został prezesem Powiatowego Za-
rządu ZMW „Wici” w Kolbuszowej.

Od początków powstania w 1931 roku Stronnictwa Ludowego, 
któremu przewodził były premier Rzeczypospolitej Wincenty Witos, 
a po jego politycznej emigracji były marszałek Sejmu RP Maciej Rataj, 
Olszowy był aktywnym działaczem. Program stronnictwa w zakresie 
spraw politycznych obejmował: obronę przed dyktaturą, przywróce-
nie parlamentarno-demokratycznego systemu rządów i wolnych wy-
borów, niezależność sądownictwa i samorządu oraz respektowanie 
praw obywatelskich. Stefan Olszowy w 1935 roku został prezesem 
Zarządu Powiatowego SL w Kolbuszowej.

W początkach 1937 roku z jego inicjatywy odbyła się w Mielcu 
narada prezesów Stronnictwa Ludowego z powiatów Małopolski. 
Podjęto uchwałę wzywającą władze centralne stronnictwa do roz-
poczęcia strajku rolnego. Na rynku w Kolbuszowej odbył się wiec, 
podczas którego Stefan Olszowy ogłosił powszechny strajk chłopski. 
W wiecu uczestniczyło ponad 5 tys. chłopów i młodzieży ze Związku 
Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”. Żądano od władz państwowych am-
nestii i wypuszczenia więźniów politycznych, umożliwienia Wincen-
temu Witosowi powrotu do kraju, reformy rolnej i sprawiedliwości. 
Uczestnicy wiecu mieli zielone kokardki na piersiach w formie koni-
czynki, a młodzież wiciowa nosiła stroje ludowe lasowiackie i kra-
kowskie.

Powszechny strajk chłopski rozpoczął się od 15 sierpnia 1937 roku. 
Strajkiem w powiecie kolbuszowskim kierowała trójka działaczy 
Stronnictwa Ludowego: Stefan Olszowy z Kosów, Michał Falandys 
z Trzebosi i Andrzej Jadach z Zarębek. Wszystkie drogi prowadzące 
do Kolbuszowej, Sokołowa Małopolskiego, Majdanu Królewskiego, 
Mielca, Głogowa Małopolskiego i Rzeszowa były blokowane przez 
całą dobę chłopskimi pikietami. Nie dopuszczano do wwożenia do 
nich jakichkolwiek produktów rolnych. Protestujący byli uzbrojeni 
w kije i kamienie. Policja okazała się bezradna wobec dużej liczby pi-

kietujących. Ostatecznie po zakończeniu strajku policja zatrzymała 
około stu osób z nim związanych. Niektórych aresztowano na okres 
od 14 dni do sześciu miesięcy, innych ukarano grzywną w grani-
cach 50–120 złotych. Wśród aresztowanych znalazł się także Stefan 
Olszowy53.

Podczas niemieckiej okupacji Polski Stefan Olszowy został prze-
wodniczącym trójki „Rocha”. Stronnictwo Ludowe „Roch” było par-
tią konspiracyjną powstałą w lutym 1940 roku. Nazwa pochodziła 
od „Ruchu Oporu Chłopskiego”. Pierwszym przewodniczącym był 
Maciej Rataj. Olszowy obrał sobie pseudonim konspiracyjny „Dębo-
wy”. 20 czerwca 1941 roku został aresztowany przez Niemców i osa-
dzony w więzieniu w Rzeszowie. Z więzienia przesłał gryps, w któ-
rym napisał m.in.: Jestem czysty wobec własnego sumienia, Ojczyzny 
i bliźniego. Ginę sam. Ci, co ze mną orali, niechaj dalej spokojnie orzą, 
nic im nie grozi. Wytrwajcie!54 Bezpośrednią winę za jego areszto-
wanie przypisano Włodzimierzowi Halickiemu, Ukraińcowi, szefowi 
komórki kryminalnej policji granatowej w Kolbuszowej, na którym 
AK wykonała wyrok śmierci55. 23 października 1941 roku Stefan Ol-
szowy został przewieziony do KL Auschwitz, gdzie otrzymał numer 
obozowy 21911. Zmarł tam 27 lutego 1942 roku56.

53  J. Jadach, 100-lecie ruchu ludowego, cz. III, [w:] „Przegląd Kolbuszowski” 
46/1995. 

54  M. Skowroński, Powiat kolbuszowski, Krosno 2000.
55  S. Gorzelny, Przypominamy…, [w:] „Przegląd Kolbuszowski” 193/2009.
56  Do opracowania życiorysu wykorzystano maszynopis Franciszka Mytycha z Kol-

buszowej z 1988 roku.
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KOSOWY W CZASIE  
II WOJNY ŚWIATOWEJ

W pierwszych dniach wojny mieszkańcy wsi Kosowy widzie-
li maszerujące kolumny wojska polskiego, ale już 7 wrze-

śnia patrzyli, jak żołnierze 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowa-
nej generała Maczka wycofują się drogą z Mielca na Kolbuszową. 
8 września 1939 roku wojsko niemieckie zdobyło Mielec, w dniu 
następnym dotarli do Kolbuszowej, gdzie doszło do ciężkiej wal-
ki, trwającej aż do wieczora57. Od 9 września 1939 roku Kosowy 
znalazły się na trenach okupowanych przez hitlerowskie Niemcy.

Mieszkańcy podlegali przymusowi pracy. Pracowali w firmie 
„Fischer” zajmującej się wyrębem lasów, która miała początkowo 
siedzibę w Przyłęku, a potem w Biesiadce58, a także w Dębie przy 
budowie dróg i w niemieckim majątku rolnym. Początkowo pra-
cowali także Żydzi, których w 1942 roku masowo rozstrzeliwano. 
Losy Żydów z Kosów pozostają nieznane. Nie można wykluczyć, 
że część z nich trafiła do przejściowego obozu w Staszówce i tam 
została zamordowana. Młodych mężczyzn wywożono też na ro-
boty do Niemiec. Wielu z nich nie nocowało w domach, tylko po 
polach i w lesie, bowiem niemieckie patrole w nocy nachodziły 
polskie rodziny. W każdym domu, w widocznym miejscu musiał 
być wykaz mieszkańców z podanym ich wiekiem. Każde gospo-
darstwo, w zależności od posiadanego areału, musiało oddawać 
na rzecz Niemców tzw. obowiązkowe dostawy z własnej produkcji 
rolnej. Katalog tych kontyngentów był bardzo obszerny i dotyczył: 
zbóż, mięsa, drobiu, mleka, jaj, miodu, warzyw, ziemniaków, bu-
raków cukrowych, lnu, konopi, a nawet słomy. Za niedostarczenie 
w odpowiedniej ilości i we wskazanym terminie wspomnianych 

57  R. Dalecki, Armia „Karpaty” w wojnie 1939 roku, Rzeszów 2009.
58  T. Kowalski, Obozy hitlerowskie w Polsce południowo-wschodniej, Warszawa 1973.

kontyngentów groziły surowe kary, grzywny i rekwizycje. Nie-
zależnie od tego trzeba było płacić podatki i na potrzeby władz 
okupacyjnych dostarczać podwody oraz wykonywać nieodpłatnie 
prace przy naprawie lokalnych dróg.

12 grudnia 1940 roku większość mieszkańców Kosów otrzy-
mała nakaz opuszczenia wsi. Nakaz ten dotyczył w sumie około 
800 osób. Celem akcji wysiedleńczej była budowa poligonów do-
świadczalnych i ćwiczebnych dla wojska. Obszar Kosów podlegał 
Truppenübengsplatz Lager in Dęba59. Część opuszczonych domów 
na polecenie Niemców została rozebrana, także rozebrano szko-
łę, dwór, rządcówkę, dom nauczyciela i gorzelnię. Z części tych 
budynków Niemcy zbudowali obiekty gospodarcze na Owsiance, 
gdzie utworzyli z połączonych chłopskich i żydowskich gruntów 
wojskowy majątek rolny, określany jako Ligenschaft. Zarządzał 
nim Niemiec o nazwisku Nawrot. Ligenschaft był ochraniany przez 
kilkunastu uzbrojonych Niemców, którzy w czasie żniw czy wy-
kopywania kartofli pilnowali pól, objeżdżając je konno i z psami. 
Materiał z kolejnych rozebranych domów posłużył natomiast do 
budowy baraków w Świerczowie, w których zakwaterowano ju-
naków Baudienstu.

Michał Komaniecki z Kosów był zatrudniony w firmie „Henning” 
w Porębach Wojsławskich. W tym obozie znaleźli się też jeńcy 
francuscy, a potem radzieccy. Były tam koszary dla niemieckiego 
wojska i kantyna. Budowali dwa zbiorniki przeciwpożarowe. Na 
zlecenie AK wywoził stamtąd zużyte w części baterie galwaniczne 
o napięciu początkowym 110 V, które służyły żołnierzom do zasi-
lania odbiorników radiowych. Po uzdatnieniu wykorzystywano je 
do radia partyzanckiego i słuchania wiadomości z Londynu. Pra-
cował także w firmie niemieckiej „Baumer Lösch” zajmującej się 
budową kolejki wąskotorowej z Mielca do Dęby. 27 lipca 1944 
roku Niemcy opuścili wojskowy majątek rolny na Owsiance. Oko-
liczna ludność rozkradła to wszystko, co tam zostało, zapasy zbo-
ża, zwierzęta hodowlane, narzędzia rolnicze i sprzęty domowe60.

59  M. Piórek, Polityka okupanta hitlerowskiego w stosunku do społeczeństwa polskie-
go w powiecie kolbuszowskim w latach 1939–1944, [w:] „Rocznik Kolbuszowski” 
nr 3, Kolbuszowa 1994.

60  Informacja przekazana przez Michała Komanieckiego z Mielca.
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Powiat kolbuszowski został wyzwolony spod okupacji niemiec-
kiej 2 sierpnia 1944 roku. Zniszczenia wojenne były ogromne. 
W Kosowach większość budynków została rozebrana przez Niem-
ców. Podczas działań frontowych w Trześniku spaleniu uległo 
18 domów. Pod koniec 1944 roku w wyniku reformy rolnej rozpar-
celowano majątek dworski Józefa Zbyszewskiego. 10 bezrolnych, 
46 małorolnych według ówczesnych kryteriów i 8 średniorolnych, 
czyli 64 osoby otrzymało 72,36 ha gruntów rolnych61. Reszta 
gruntów i 61 ha lasu przeszło na Skarb Państwa. Józef Zbyszewski 
ostatecznie wyjechał do Warszawy, gdzie zmarł w 1967 roku. Ro-
man Zbyszewski miał brata Krzysztofa i siostrę Teresę. Po II woj-
nie światowej został żołnierzem zawodowym i dosłużył się stopnia 
kapitana. Zmarł w 1982 roku.

Oddział partyzancki Wojciecha Lisa

Kilku mieszkańców Kosów należało do partyzanckiego oddziału 
dowodzonego przez Wojciecha Lisa, który w 1940 lub 1941 roku 
został zaprzysiężony do Związku Walki Zbrojnej organizowanego 
w powiecie kolbuszowskim m.in. przez wspominanego już Stefa-
na Olszowego, przedwojennego prezesa Stronnictwa Ludowego62. 
Lis początkowo należał do oddziału partyzanckiego Narodowej 
Organizacji Wojskowej, nad którym z czasem przejął dowództwo. 
Jesienią 1942 roku oddział rozpadł się na mniejsze grupy i Lis pod-
porządkował się Narodowym Siłom Zbrojnym. W połowie 1943 
roku oddział Lisa został wchłonięty przez AK. Jego działalność 
polegała na przeprowadzaniu akcji sabotażowych i dywersyjnych 
skierowanych przeciwko Niemcom. Napadano także na żołnierzy 
niemieckich i ich posterunki. Po tym, jak Niemcy zamordowali jego 
ojca i siostrę, przybrał pseudonim „Mściciel”. Osobiście zastrzelił 
Otto Engelhardta, komendanta posterunku żandarmerii w obozie 

61  T. Bieda, Reforma rolna w powiecie kolbuszowskim w roku 1944, „Biuletyn Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Kultury i Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami w Kolbuszowej”, Kolbuszowa nr 11/1971.

62  M. Surdej, Oddział partyzancki Wojciecha Lisa 1941–1948, Rzeszów–Mie-
lec 2009.

wojskowym w Smoczce. 27 lipca stoczył walkę z 18 żołnierzami 
niemieckimi pilnującymi wojskowego gospodarstwa rolnego na 
Owsiance.

W czasie akcji „Burza” oddział Lisa wchodził w skład oddziału 
„Hejnał”, którego dowódcą był porucznik Piotr Pazdro. Do zadań 
oddziału należała likwidacja drobnych oddziałów niemieckich na 
linii Mielec – Baranów oraz współdziałanie z oddziałami radziec-
kimi w zajęciu Mielca i lotniska w Chorzelowie. Oddział „Hejnał” 
razem z oddziałami armii sowieckiej 6 sierpnia 1944 roku wkro-
czył do Mielca63. Za udział w tej akcji Lis został odznaczony przez 
dowódcę I Frontu Ukraińskiego marszałka Iwana Koniewa. Naj-
prawdopodobniej Wojciech Lis na przestrzeni kilku miesięcy do 
listopada 1944 roku współpracował z sowiecką Komendanturą 
Wojenną w Mielcu. Zagrożony aresztowaniem pod koniec marca 
1945 roku zszedł do podziemia i w ciągu kilku tygodni zorganizo-
wał oddział partyzancki. 15 maja jego oddział zasiliło 15 milicjan-
tów z posterunku w Cmolasie64. Partyzantów z oddziału Lisa na-
zywano Lisowczykami. W najlepszym okresie oddział liczył około 
200 partyzantów. 31 lipca 1945 roku kilkudziesięciu milicjantów, 
funkcjonariuszy UB i żołnierzy NKWD w Kosowach szukało party-
zantów Lisa po ich napadzie na posterunek MO w Cmolasie.

Najbardziej spektakularną akcją jego oddziału okazało się po-
nowne zdobycie 2 maja 1946 roku posterunku milicji w Cmola-
sie. Rozbroił także kilka innych posterunków milicji: w Czerminie, 
Borku Wielkim, Padwi, Wadowicach Górnych, ale wielu komen-
dantów posterunków milicji współpracowało z nim w zwalczaniu 
zwykłego bandytyzmu. Wspólnie z „Jędrusiami” uczestniczył w ak-
cjach antykomunistycznych za Wisłą. W sierpniu 1946 roku Lis 
podporządkował swój oddział majorowi Henrykowi Dekutowskie-
mu „Zaporze” i działał w ramach WiN. Ostatecznie on sam i Kon-
stanty Kędzior zostali zamordowani 30 stycznia 1948 roku przez 
prowokatora z UB Wojciecha Palucha z Ostrów Baranowskich.

Z Kosów w oddziale Lisa byli: Florian Matejek ps. „Marian” 
i Florian Torba, którzy zdezerterowali z Wojska Polskiego, oraz Jó-

63  A. Zagórski, Obwód AK Mielec przed i po „Burzy”, [w:] Mielec. Studia i materiały 
z dziejów miasta i regionu, t. 3, Mielec 1994.

64  G. Ostasz, Okręg Rzeszowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, Rzeszów 2006.
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zef Komaniecki ps. „Jawor”, a także Henryk Tylutki, Józef Marzec, 
Józef Posłuszny, Władysław Pupa, Jan Komaniecki i Michał Koma-
niecki. Kiedy jesienią 1945 roku Lis zachorował, leczył się i ukry-
wał u Władysława Karpa w Kosowach. Także w listopadzie 1947 
roku przez pewien czas ukrywał się tutaj u gospodarzy. Udział ko-
sowian w oddziale partyzanckim Lisa i pomoc, jakiej mu udzielali, 
dowodzi ich patriotycznej postawy.

Mapa Kosów



Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kosowach

Kosowy, widok z lotu ptaka
Zabytkowy dąb w Kosowach – szacowany wiek 430 lat, 

w tle szatnia sportowa LKS „Orzeł Kosowy”



Centrum miejscowości Kosowy

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Kosowach podczas  
IV Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki w Hucisku, 2016 r.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Olszowego w Kosowach

Obrazy z dziejów Polski na korytarzu szkolnym – namalowane przez Ryszarda Kubika, 
mieszkańca naszej gminy (2014/2015)



Budynek OSP w Kosowach

Strażacy OSP w Kosowach

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich podczas dożynek w Przyłęku, 2016 r.

Ludowy Klub Sportowy „Orzeł Kosowy”
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KOSOWY WSPÓŁCZEŚNIE

W czasie II wojny światowej przeniesiono siedzibę gminy do Ni-
wisk i tak już zostało aż do roku 1954, kiedy utworzono groma-

dy i wieś włączono do gromady Siedlanka. W 1973 roku w wyniku ko-
lejnej reformy administracyjnej Kosowy powróciły do gminy Niwiska.

Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzono nazwy ulic, wymieniając 
od północy wsi: Leśna, Polna, Nowa, Piaskowa, Pańska, Dworska, 
Słoneczna, Zielona, Spacerowa, Szkolna, Mielecka, Cicha, ks. Jerze-
go Popiełuszki, Spokojna, Majowa i Jana Pawła II.

We wsi jest kilka dawnych i współczesnych kapliczek. W jednej 
z nich, wotywnej, ufundowanej przez Wojciecha Krupę w 1994 roku, 
znajduje się zabytkowy mosiężny krzyż z XIX wieku.

Na terenie wsi nie ma jakichś szczególnych okazów florystycz-
nych poza wspomnianym dębem i zbiorowiskami rosiczki okrągło-
listnej objętej ochroną gatunkową, widłaka torfowego znajdującego 
się na „Czerwonej liście roślin i grzybów w Polsce” oraz gnidosza 
rozesłanego i bagna zwyczajnego objętych częściową ochroną ga-
tunkową. Morenowe wzgórza stanowią wododział dla zlewni dwóch 
rzek: Babulówka i Przyrwa, prawobrzeżnych dopływów Wisły.

Parafia rzymskokatolicka

Początkowo wieś należała do parafii rzymskokatolickiej w Mielcu, 
ale już w 1579 roku kosowianie dziesięcinę płacili na rzecz parafii 
w Cmolasie należącej do archidiakonatu sandomierskiego diecezji 
krakowskiej, co by oznaczało, że zostali włączeni do tamtejszej para-
fii. W 1604 roku obok Cmolasu i Trzęsówki do parafii należały m.in. 
Łubnica i Trześnik, w tym zestawieniu brakuje Kosów, którą to nazwą 
określano wtedy tylko folwark65.

65  W. Mroczka, S. Zych (ks.), Zarys dziejów parafii Trzęsówka, Kolbuszowa 2004.

Zdjęcie Kosów z lotu ptaka z czasów wojny, 19 czerwca 1944 r. 
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W 1759 roku66 Kuczkowscy ufundowali w Trzęsówce prywatną 
kaplicę rzymskokatolicką pw. św. Jana Ewangelisty, która w 1778 
roku stała się ogólnodostępnym kościołem filialnym parafii w Cmo-
lasie67. Natomiast w 1788 roku powstała tu samodzielna parafia pw. 
św. Anny, do której należała także wieś Kosowy. Parafia od 1786 roku 
weszła w skład diecezji tarnowskiej, by w 1805 roku przejść do die-
cezji przemyskiej. Ponowne erygowanie diecezji tarnowskiej w 1826 
roku spowodowało włączenie do niej także parafii w Trzęsówce.

Na mapie z 1824 roku zastanawia przy oznaczeniu Kossowy znak 
graficzny wskazujący na istnienie we wsi kościoła, podobnie jak 
w Cmolasie i Trzęsówce. Jest to zapewne mylna informacja dostar-
czona kartografom albo faktycznie istniała raczej kaplica niż kościół 
przy dworze Piaseckich, chociaż nie jest ona potwierdzona w żad-
nych dokumentach źródłowych.

66  K. Szkaradek (ks.), J. Zych (ks.), Zarys dziejów parafii Cmolas w latach 1462–
1772, [w:] „Rocznik Kolbuszowski”, t. VII, Kolbuszowa 2003.

67  M. Skowroński, Gmina Niwiska, 2000, jako datę ufundowania kościoła podaje 
rok 1786.

Fragment mapy z 1824 r., na której Kosowy oznaczono jako miejscowość 
posiadającą kościół

Roman Doliński, właściciel m.in. Kosów, w swoim testamencie 
z 23 października 1920 roku zapisał m.in. parafii rzymskokatolic-
kiej w Trzęsówce 4500 marek polskich na wieczysty fundusz mszal-
ny Romana i Zofii Dolińskich, z której to kwoty za procent miały 
być opłacone co roku, po wieczne czasy żałobne Msze św., za dusze 
mojej św. pamięci żony Zofii, moją i jej siostry Marii z Niesiołowskich 
Madeyskiej. Msze mają być odprawiane w dniu śmierci odnośnych 
osób, a to za dusze mojej św. pamięci żony 26 sierpnia, a za dusze jej 
siostry śp. Marii w dniu 9 czerwca68.

Parafię rzymskokatolicką w Kosowach 30 lipca 1983 roku ery-
gował biskup tarnowski ks. Jerzy Ablewicz, który w roku poprzed-
nim 28 sierpnia poświęcił plac pod budowę kościoła. Obok placu, 
na którym wzniesiono krzyż, zbudowano kaplicę, w której 5 wrze-
śnia 1982 roku została odprawiona pierwsza na tym terenie msza 
święta. Prace przy budowie kościoła rozpoczęły się od wykopów 
pod fundament, co nastąpiło 2 maja 1983 roku.

Kamień węgielny 22 czerwca 1983 roku poświęcił papież Jan 
Paweł II. Wmurował go biskup sufragan tarnowski ks. Władysław 
Bobowski, który też 25 grudnia 1988 roku poświęcił kościół pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego. Do parafii oprócz Kosów nale-
żą także społeczności Huciny, Siedlanki i Kłodziny. Proboszczem 
od jej utworzenia jest ks. kanonik Stanisław Samborski. Od 1992 
roku parafia Kosowy należy do diecezji rzeszowskiej.

Wszystkie rzeźby do wnętrza kościoła wykonał artysta ludo-
wy rzeźbiarz samouk Stanisław Ciężadlik z Mszany Dolnej, na-
tomiast autorem polichromii wykonanej w latach 2005–2006 jest 
prof. ASP w Warszawie Lucjan Orzech pochodzący z Leszcz, który 
zaprojektował także witraże. Na placu kościelnym stoi kapliczka, 
żeliwny krzyż na głazie narzutowym, ufundowana w 1902 roku 
przez K. Wołowca.

Cmentarz katolicki w Kosowach jest na polu jednego z dawnych 
tutejszych Żydów z okresu przed II wojną światową. Ostatnim 
właścicielem tego gruntu był Stefan Urban.

68  Testament, op. cit.
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Szkoła podstawowa

Po zakończeniu wojny jeden z poniemieckich baraków na 
Owsiance rozebrano i przeniesiono w miejsce dawnej szkoły. Po-
czątkowo nauka odbywała się w czterech różnych pomieszcze-
niach, także w zabudowaniach chłopskich. Szkoła realizowała pro-
gram czterech klas szkoły podstawowej. Do pozostałych trzech klas 
podstawówki dzieci uczęszczały do Trzęsówki. Ostatecznie posta-
nowiono, bo były takie możliwości, że kilku gospodarzy wyjedzie 
do Wrocławia i tam pozyska cegłę z ruin domów. Po oczyszczeniu 
z zaprawy załadowano ją do trzech wagonów i przywieziono po-
ciągiem na stację kolejową w Mielcu. Stąd konnymi furmankami 
zwieziono ją do Kosów i zbudowano szkołę, na terenie podwor-
skiego folwarku, na którym nie było już żadnych zabudowań.

Przy nowej szkole po nieistniejącym dworze pozostał sad jabło-
niowy i park, w którym rosły dęby, klony, wiązy. Te jabłonie, które 
można było jeszcze wykopać, niektórzy przenosili koło swoich do-
mów. Ścinane klony i dęby służyły stelmachom i kołodziejom jako 
materiał do robienia konnych wozów i kół do nich. Ścinano je tak-
że na opał dla szkoły, jak również na handel. Na terenie dawnego 
parku dworskiego zachował się tylko dąb szypułkowy o obwodzie 
w napierśnicy 645 cm i wysokości około 25 m, którego wiek sza-
cuje się na ponad 400 lat69.

Szkołę oddano do użytku w 1959 roku i nadano jej imię Stefa-
na Olszowego jako patrona. Pamiątkowa tablica z jego imieniem 
została na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku zdjęta z bu-
dynku szkoły, bowiem część lokalnej społeczności uznała jego do-
konania za mało godne takiego wyróżnienia. Obok nowej szkoły 
postawiono przeniesiony tutaj barak, w którym poprzednio była 
szkoła, i służył on w połowie dla potrzeb nowej szkoły, gdzie była 
klasopracownia robót ręcznych i zaplecze magazynowe, a w dru-
giej połowie utworzono świetlicę wiejską ze sceną.

69  Do oznaczania wieku drzew stosuje się różne metody. Według metody dr. Longi-
na Mojdeckiego dąb tej wielkości ma 260 lat, natomiast według metody Pawła 
Zaczyńskiego 615 lat. Podobnej wielkości dąb w Sobieszynie ma szacowany 
wiek na 700 lat.

Nowa szkoła realizowała pełny program siedmioklasowej szko-
ły podstawowej. Kierownikami szkoły byli: Bronisław Marzec, 
Stanisław Wołowiec, Halina Rębisz, Marta Czerw oraz pełniący-
mi obowiązki kierownika Marzena Skotnicka i Lucyna Piechota. 
Przez pewien czas szkoła była ogrzewana gazem z własnego od-
wiertu. W roku 2008 przeprowadzono jej modernizację, doko-
nując remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
dobudowy wejścia oraz wymiany pokrycia dachowego. W latach 
2013–2015 odnowiono zastępczą salę gimnastyczną, pracownię 
komputerową, pomieszczenia oddziału przedszkolnego, a także 
korytarz, na którym w 2014 roku regionalny artysta Ryszard Kubik 
wykonał szereg malowideł przedstawiających historię Polski w ob-
razach. Obecnie szkoła realizuje program sześcioklasowej szkoły 
podstawowej, ale nauczanie odbywa się w klasach łączonych. Dy-
rektorem jest Bożena Bajor-Kwaśnik.

Ochotnicza Straż Pożarna

Zebranie założycielskie OSP w Kosowach odbyło się 15 maja 
1947 roku z inicjatywy Franciszka Karkuta, który został pierw-
szym jej komendantem. Współzałożyciel Władysław Korb został 
prezesem OSP. W gronie założycieli znaleźli się dawni partyzanci 
z oddziału Wojciecha Lisa, którzy tylko dzięki tej organizacji mogli 
się w miarę swobodnie kontaktować ze sobą.

Początkowo strażacy nie dysponowali żadnym sprzętem aż do 
1953 roku, kiedy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych z Kol-
buszowej otrzymali ręczną pompę wahadłówkę, którą zamonto-
wali na wozie konnym i posługiwali się nią do 1961 roku. W 1954 
roku wybudowano szopę na sprzęt przeciwpożarowy i przy niej 
podłogę taneczną wykorzystywaną podczas zabaw ludowych. 
PKSP w Kolbuszowej przekazał jednostce motopompę, węże stra-
żackie i różnego rodzaju drobniejszy sprzęt. Kolejnymi komendan-
tami, później naczelnikami OSP byli: Stanisław Korb, Mieczysław 
Komaniecki, Józef Skiba, Stanisław Komaniecki i Stanisław Rze-
mień. Funkcje prezesów pełnili: Bronisław Marzec, Władysław 
Pupa, Stanisław Korb i Stanisław Róg. Strażacy oprócz zwyczaj-
nych obowiązków brali też udział w wielkanocnych strażach gro-
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bowych w kościele w Trzęsówce, a od 1989 roku już w kościele 
w Kosowach.

W 1961 roku doposażono jednostkę kolejną motopompą. 
W 1969 roku utworzono liczącą 11 członków młodzieżową druży-
nę pożarniczą. W kolejnym etapie działalności OSP zostaje zbudo-
wana drewniana remiza i następuje doposażenie jednostki moto-
pompą przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Kolbuszowej. 
Jednostka każdego roku brała udział w gaszeniu kilku pożarów, 
także w sąsiednich miejscowościach oraz aktywnie uczestniczyła 
w realizacji lokalnych czynów społecznych polegających m.in. na 
pracach porządkowych i budowlanych. W 1973 roku OSP Kosowy 
liczyła 30 członków. W 1981 roku rozpoczęto budowę murowane-
go Domu Strażaka, ukończoną po dwóch latach. Placówka ta pozo-
staje obiektem ogólnospołecznym. Kolejne wzbogacenie lokalnej 
bazy sprzętowej nastąpiło w 1989 roku, gdy jednostka otrzymała 
samochód marki Żuk wraz z motopompą. Ważną datą dla OSP jest 
1 maja 1994 roku, kiedy to w miejscowym kościele pw. Najświęt-
szego Serca Jezusowego poświęcono sztandar jednostki.

W 2006 roku jednostka liczyła 43 strażaków. Posiadała samochód 
strażacki „Steyer” motopompę M-800, syrenę alarmową i pełne 
wyposażenie dla 15 strażaków. Naczelnikiem był Zbigniew Urban, 
natomiast prezesem Bronisław Zieliński, a po nim został Stanisław 
Rzemień70. Obecnie naczelnikiem jest Waldemar Piątkowski, nato-
miast prezesem Stanisław Róg. OSP posiada jeden boks garażowy, 
samochód gaśniczy STEYER 690, GBA 1,2/20, motopompę M-800 
P05, pilarkę łańcuchową STHIL MS 362, agregat prądotwórczy 
trójfazowy 7,5 KW z masztem oświetleniowym, komplet ubrań 
ochronnych, uzbrojenie osobiste, armaturę do dostarczania i poda-
wania wody, sprzęt łączności radiowej i syrenę alarmową.

Ludowy klub sportowy

Ludowy Zespół Sportowy w Kosowach rozpoczął swoją dzia-
łalność w latach siedemdziesiątych XX wieku. W tamtym czasie 

70  Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez Urząd Gminy Niwi-
ska i Stanisława Rzemienia, sołtysa wsi Kosowy.

był to jedyny zespół tego typu na terenie gminy Niwiska, który 
dysponował pełnowymiarowym stadionem. Jego pierwszym pre-
zesem został Stanisław Magda. W połowie lat osiemdziesiątych 
nastąpiła zmiana nazwy na LZS-SKR Niwiska i klub zrzeszał około 
25 zawodników z terenu całej gminy. Niestety, wtedy stadion nie 
posiadał zaplecza gospodarczego, co skutkowało między innymi 
tym, że sprzęt sportowy przechowywano w domach sportowców. 
Być może był to jeden z powodów zmniejszającej się aktywności 
lokalnych amatorów piłki nożnej i po jakimś czasie LZS zaprzestał 
działalności. Jednocześnie dyrektor szkoły Stanisław Wołowiec za-
orał część terenów boiska i zamienił je w pole uprawne, zaś na 
pozostałej części funkcjonowało boisko szkolne.

Na przestrzeni lat nieobecności w życiu mieszkańców Kosów 
myśl o jego reaktywowaniu wracała wielokrotnie. Udało się to 
w końcu dzięki determinacji grupy młodych mężczyzn, z których 
część była zawodnikami drużyn piłkarskich w okolicznych miejsco-
wościach. Oficjalnie 24 września 2009 roku w Starostwie Powiato-
wym w Kolbuszowej zarejestrowano stowarzyszenie jako Ludowy 
Klub Sportowy „Orzeł” Kosowy. Funkcję prezesa objął Mariusz Saj 
i pełni ją do dzisiaj, będąc jednocześnie napastnikiem kosowskiej 
drużyny piłkarskiej. Rok po założeniu, jesienią kosowska drużyna 
rozpoczęła pierwszy sezon rozgrywek na szkolnym stadionie. Po-
czątkowo brakowało pomocniczej infrastruktury i zawodnicy, jak 
i sędziowie przebierali się w miejscowej szkole. Wraz z rozwojem 
klubu udało się doprowadzić do modernizacji stadionu, wybudo-
wano szatnie i unowocześniono zaplecze gospodarcze, dostoso-
wując je do współczesnych standardów. 22 lipca 2012 roku nastą-
piło poświęcenie stadionu.

Kosowska drużyna liczy obecnie 28 zawodników i aktywnie 
uczestniczy w rozgrywkach ligowych, ale również w meczach or-
ganizowanych lokalnie. Od 2013 roku funkcjonuje także drużyna 
juniorów. W 2015 roku kosowscy piłkarze z powodzeniem zawal-
czyli o Puchar Wójta Gminy Niwiska.
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Koło Gospodyń Wiejskich

W latach siedemdziesiątych XX wieku w Kosowach powołano 
do życia Koło Gospodyń Wiejskich i przez wiele lat przewodniczyła 
mu Stanisława Celek. Tworzyły je niepracujące zawodowo miesz-
kanki Kosów, które wszechstronnie zaangażowały się w ożywienie 
życia codziennego swojej rodzinnej miejscowości.

Te powojenne Koła Gospodyń Wiejskich nawiązywały do tra-
dycji okresu międzywojennego (w 1918 roku organizacje kobiet 
wiejskich po raz pierwszy zaistniały w przestrzeni publicznej pod 
nazwą Koła Gospodyń Wiejskich), w którym organizacje tego typu 
miały charakter elitarny, a ich działalność cieszyła się powszech-
nym uznaniem. Panie organizowały szkolenia, pokazy i kursy np. 
z zakresu pieczenia, gotowania, przetwórstwa mięs i owoców, ho-
dowli drobiu, higieny i racjonalnego odżywiania, kroju i szycia, or-
ganizowały wieczorki i potańcówki, sprowadzały pisklęta i paszę 
dla drobiu. Panie z KGW współpracowały z innymi podmiotami, 
w tym ze strażą pożarną, gminą, szkołą, kościołem, włączając się 
w organizację wydarzeń świeckich i kościelnych poprzez współ-
tworzenie programu artystycznego lub zapewnienie obsługi ga-
stronomicznej.

Za pieniądze uzyskane z działalności odpłatnej KGW wyposa-
żały świetlice wiejskie w sprzęt kuchenny, który wykorzystały do 
przygotowania swoich imprez, ale także użyczały je mieszkańcom 
wsi do organizacji obsługi imprez rodzinnych.

Takie zadania przyjęło na siebie również kosowskie Koło Go-
spodyń Wiejskich. Członkinie organizowały dla mieszkanek kursy, 
np. gotowania, wypożyczały naczynia na wesela, ale również po-
średniczyły w zamawianiu i sprzedaży kurcząt. Z czasem jednak 
lokalne KGW zaprzestało działalności.

Reaktywacja przyszła wraz z nastaniem nowego pokolenia 
gospodyń i stało się to 18 listopada 2007 roku. Niewielka gru-
pa kosowskich pań pracujących zawodowo pod przewodnictwem 
Elżbiety Posłusznej odnowiła idee rodzimego Koła Gospodyń Wiej-
skich, od początku aktywnie współorganizując życie kulturalne 
wsi. Za pozyskane środki finansowe panie wyposażyły KGW w no-
woczesny sprzęt AGD i naczynia kuchenne, a swoją siedzibę mają 
w remizie strażackiej. Z powodzeniem stały się również partnerem 

wielu wydarzeń na terenie gminy Niwiska, w tym sołtysiad, kier-
maszy i dożynek gminnych. Te ostatnie w Kosowach współorga-
nizowały z Urzędem Gminy Niwiska w 2009 roku i bez wątpienia 
można to zaliczyć do najważniejszych dotychczasowych inicjatyw 
tutejszego KGW.

KGW bierze udział w Targach Rodzimej Tradycji, które odbywa-
ją się w Kolbuszowej i Rzeszowie oraz współpracuje z Lokalnymi 
Grupami Działania. W ramach przyświecającej mu idei łączenia 
tradycji z nowoczesnością prowadzi działania z zakresu ochrony 
lokalnej tradycji kulinarnej, ale także aktywizuje mieszkanki wsi. 
Koło zrzesza ponad dwadzieścia kobiet.
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Muzyką naznaczony – Jan Marzec

Katarzyna Potocka

Nie jest ważne i miejsce, i czas, kiedy kiełkujące w nas pragnienia 
stają się tak silnym bodźcem, że determinują naszą ziemską wędrów-
kę ku spełnieniu. I tak bez wątpienia jest z Janem Marcem, znanym 
kosowskim muzykiem ludowym, który idąc za głosem serca, znalazł 
swoje dziecięce marzenie o muzykowaniu.

Urodził się 11 stycznia 1936 roku. Niespełna cztery lata później wy-
buchła wojna. W pamięci prawie 3,5-letniego dziecka początek wojny 
jak przez mgłę zapisał się obrazem polskich uciekinierów z Mielca. 
Przyjechali trzema furmankami, naładowanymi pierzynami, podusz-
kami i dziećmi. I zapamiętał tego małego białego pieska, który, kiedy 
dziewczynka wraz z rodziną siedziała u stryja pod gruszą, droczył się 
z nią i łapał ją za nogę. I jeszcze ten dym płonących zabudowań Miel-
ca, który przysłaniał zachodzące słońce. Od tego czasu pojawiła się 
w nim świadomość jego małej Ojczyzny.

Kiedy Niemcy wkroczyli do Kosów, wysiedlono wszystkich miesz-
kańców, bo na tym terenie zorganizowano poligon. Musieli więc ucie-
kać. Zamieszkali u dziadków w Trzęsówce. A kiedy Niemcy zaczęli 
rozbierać ich dom, matka zabrała dzieci i poszli do Kosów, do swojego 
domu, by płaczem odwieść od rozbiórki przecież tyle co wybudowa-
nego ich nowego domu. Lecz na nic zdał się ten płacz. Dom był już 
rozebrany. W tej Trzęsówce spędzili dwie zimy.

Skończyła się wojna. Wiedzieli, że ich dom został przeniesiony do 
Świerczowa. Gdy ojciec wrócił z partyzantki, przewiózł ten dom i po-
stawił go na betonowych pustakach, które po niemieckich porządkach 
jeszcze pozostały.

A Jan poszedł do szkoły w Kosowach. Szkoła wówczas była taka 
wędrująca, bo budynku jednego nie było, tylko lekcje odbywały się 
po domach. Tak skończył cztery klasy, a piątą, szóstą i siódmą to już 
w Trzęsówce. Tamtejsza szkoła uniknęła losu kosowskiej.

Janowi od zawsze w duszy grało. Może to i dlatego, że pochodził 
z muzykalnej rodziny, bo i jego ojciec, i stryj grali na instrumentach. 
Ojciec na basie, a stryj na skrzypcach. Pierwsze skrzypce zrobił sobie 
sam, na pracach ręcznych, takie dłubane i choć może nawet niewiele 
przypominały prawdziwe, to dumny był, bo miał na czym grać.

Chłonął muzykę, szukał jej i pragnął się jej uczyć, ale w czasach 
jego dzieciństwa i wczesnej młodości to nie była taka prosta sprawa. 
Nie było jeszcze elektryczności, nie było radia, telewizji, a z zabaw 
i potańcówek takich małolatów przepędzano. A jemu w duszy grała 
muzyka, tylko skąd było ją brać i jak czerpać z jej niezgłębionego 
źródła? Zapamiętał, jak pewnego razu poszedł na potańcówkę posłu-
chać muzyki. Stał pod oknem, ale było zimno, więc wszedł do kuch-
ni i tam siedząc, przysłuchiwał się. Nie spodobało się to starszym 
młodzieńcom, więc wymyślili taki oto sposób wyrzucenia młodszych 
z sali. Postawili wodę w cebrzyku w progu i stanęli opodal z pasami 
w ręku. Jak kto miał szczęście, to uciekł bez uderzenia. Janowi się 
nie udało i taki jeden, którego sobie zapamiętał, zdzielił go pasem po 
plecach. Po wojsku, będąc już młodym mężczyzną w sile wieku, grał 
na weselu, na którym jednym z gości był ów młodzieniec. Kiedy już 
sobie podpił, podszedł do Jana i wytrącił mu z rąk skrzypce. Spadły, 
ale skończyło się na strachu i na niegroźnej dla napastnika interwen-
cji Jana.

Prawdziwe piękna jest opowieść o skrzypcach, tych pierwszych, 
bo teraz ma ich pięć. Jego stryj był dyrektorem szkoły, ale w czasie 
okupacji wywieźli go na roboty do Niemiec. Kiedy wrócił w rodzinne 
strony, ożenił się i zamieszkał niedaleko Marców. Jako że brakowało 
nauczycieli w tej wędrującej kosowskiej szkole, został tam zatrudnio-
ny. Z tej niemieckiej zsyłki przywiózł sobie skrzypce. Kiedy zauważył, 
że Jan ma talent do grania, te znaleźne w Niemczech skrzypce poda-
rował mu i jak umiał, bo przecież nie znał nut, uczył go skrzypcowego 
kunsztu. Brał go też na różnego rodzaju potańcówki, które odbywały 
się między innymi w szkole. Ale wśród kolegów Jana był taki jeden, 
któremu bardzo przeszkadzała ta nadmierna aktywność Jana, a może 
i jego gra. Jan trzymał stryjeczne skrzypce pod ławką i kiedy wyszedł 
na przerwę, ktoś rzucił skrzypce na podłogę i je podeptał. Pudło skrzy-
piec pękło. Posklejało się je, ale nie brzmiały tak jak dawniej.

Już jako absolwent szkoły podstawowej, któregoś dnia poszedł do 
Kolbuszowej na targ sprzedać króliki. Tam zobaczył ogłoszenie, że 
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przyjmują młodych chłopców do nauki gry na instrumentach, bo bę-
dzie tworzona przy „Służbie Polsce” orkiestra dęta.

Jan króliki sprzedał i zgłosił się na przesłuchanie. I tak oto trafił do 
tej orkiestry. A chętnych było wielu. Tę orkiestrę założył w 1950 roku 
Jan Styga, muzyk z Trzęsówki. Składała się ona z samych junaków 
podlegających obowiązkowi pracy w SP, ale członkowie orkiestry byli 
zwolnieni od pracy w hufcu.

Powszechna Organizacja „Służba Polsce” miała charakter paramili-
tarny i została powołana do życia końcem lutego 1948 roku. Już rok 
później w jej szeregach było ponad milion młodych ludzi w wieku 
od 18 do 21 roku życia. Jej struktura organizacyjna obejmowała ko-
mendy wojewódzkie, które sprawowały nadzór nad brygadami, oraz 
powiatowe nadzorujące hufce i komendy powiatowe. Junacy, bo tak 
nazywano członków „Służby Polsce”, mieli specjalne mundury i obo-
wiązywała ich dyscyplina wojskowa. Za wyżywienie, zakwaterowanie 
i umundurowanie wykorzystywano ich do ciężkiej pracy, w tym przy 
budowie Nowej Huty, odbudowie Warszawy czy osuszaniu Żuław. 
Pracowali też przy budowie dróg, między innymi w Bieszczadach. 
Wyjątek stanowili ci, których z uwagi na zdolności czy umiejętności 
artystyczne delegowano do działalności kulturalnej i oświatowej, np. 
do działających przy „Służbie Polsce” orkiestr dętych.

Już rok później orkiestra dęta z Kolbuszowej zajęła I miejsce na 
Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr należących do SP – sukces tym 
większy, że w tej formacji nie występował ani jeden zawodowy mu-
zyk. Zapoczątkowało to dużą popularność orkiestry, której wystę-
py uświetniały różnego rodzaju wydarzenia i uroczystości. A nawet 
w 1952 roku w rocznicę powstań śląskich wzięła ona udział w koncer-
cie połączonych orkiestr dętych SP na Górze Świętej Anny (najwyższe 
wzniesienie grzbietu Chełmna na Wyżynie Śląskiej), gdzie blisko 500 
muzykami dyrygował major Ołów, główny kapelmistrz orkiestr dętych 
„Służbie Polsce”71. Z kolbuszowską orkiestrą zagrał wtedy także mło-
dy Jan Marzec.

Próby w kolbuszowskiej orkiestrze odbywały się raz w tygodniu 
i Jan chodził na nie z Kosów do Kolbuszowej ok. 14 kilometrów tam 
i z powrotem. Najpierw próbował grać na trąbce, ale z czasem prze-

71  Miejski Dom Kultury (1975–1990), W pogoni za nowoczesnością w kulturze, t. 
III, s. 138–140. 

rzucił się na tenor. To potoczna nazwa sakshornu tenorowego, instru-
mentu dętego blaszanego z grupy aerofonów ustnikowych. Sakshorny 
tenorowe są wykonywane w stroju B i w stroju Es. Podstawowa skala 
instrumentu obejmuje dźwięki muzyczne od Fis (oktawy wielkiej) do 
c2 (oktawy dwukreślnej).

Nazwisko Jana Mazura pojawia się w 1958 roku w pierwszym 
udokumentowanym składzie kolbuszowskiej Orkiestry Dętej SP. Był 
jednym z dwóch tenorów w 14-osobowej formacji dętej. Wówczas ka-
pelmistrzem nie był już założyciel orkiestry Jan Styga, lecz Walenty 
Kazior. Dwadzieścia lat później orkiestra liczyła 20 osób i nadal wśród 
jej tenorów znajdował się Jan Marzec.

Jan równocześnie uczył się grać na skrzypcach, najpierw u Jana 
Stygi, a potem także u Agenora Burkiewicza, nauczyciela w Liceum 
Ogólnokształcącym w Kolbuszowej. W każdy piątek zatem wpierw 
szedł na lekcję do profesora, a potem na próbę orkiestry dętej. Bywa-
ło, że po tych próbach wracał piechotą wczesną nocą, w ciemnościach 
i nieraz z sercem na ramieniu.

Jan Styga, widząc w nim zapewne bardzo pojętnego ucznia, za-
proponował mu wspólne granie na weselach i zabawach. Za pierwsze 
zarobione w ten sposób pieniądze kupił sobie rower i to było dla niego 
niebywałe osiągnięcie, ale także bez wątpienia powód do dumy72. Ter-
minował też w kapeli weselno-zabawowej ze Stanisławem Komaniec-
kim z Ostrów Tuszowskich (harmonia trzyrzędowa), Andrzejem Hał-
dasiem z Trzęsówki (klarnet C) i Stefanem Rzeszutkiem też z Ostrów 
Tuszowskich (bęben)73.

W tamtym czasie, na który przypadła młodość Jana, obrany przez 
niego styl życia budził niechęć socjalistycznego państwa, bo to prze-
cież kraj odbudowywał się po zniszczeniach wojennych i każda para 
młodych męskich rąk była konieczna do realizacji tej misji. A Jan 
i jemu podobni próbowali tak trochę jak niebiescy ptaszkowie, co 
to nie sieją i nie orzą, ale przecież to także był zawód, a bez muzy-
kantów grających do tańca, no i do różańca również, ta powojenna 
rzeczywistość, szara, bura i nijaka byłaby naprawdę nie do zniesie-
nia. Co więcej, może jest sporo racji i w tym, co pisał Franciszek 

72  K. Cesarz, Muzyka to wymagająca przygoda, „Korso Kolbuszowskie”, 
10 sierpnia 2011. 

73  Domowe archiwum Jerzego Dyni. 
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Kotula, że kto wie czy wrodzona żyłka do włóczęgi nie była jednym 
z elementów – oprócz oczywiście muzykalności – decydujących o po-
święceniu się muzykalnictwu74. Jak to bywa z prawdą, pewnie jest 
gdzieś pośrodku.

Jan muzykował z orkiestrą i zespołem weselnym do poboru do 
wojska. Miał wtedy osiemnaście lat i przydzielono go do 31 Batalio-
nu WOP w Nowym Sączu. Okres unitarny, przed przysięgą spędził 
w Sanoku, a po rozwiązaniu ośrodka szkoleniowego wcielono go do 
nowosądeckiego batalionu. Na przysięgę w Sanoku przyjechała woj-
skowa orkiestra dęta z Nowego Sącza. Przysłuchiwał się im uważ-
nie, bo znał przecież muzykę dętą, jako że przed wojskiem przez 
cztery lata terminował w kolbuszowskiej dętej. Już po przysiędze 
i obiedzie przez radiowęzeł usłyszał komunikat, że rekruci umieją-
cy grać na jakimkolwiek instrumencie proszeni są o zgłoszenie się. 
Więc poszedł. Kandydatów do orkiestry przesłuchiwali kapelmistrz, 
jego zastępca i sekretarz. Kiedy powiedział im, że gra na tenorze 
i że ten repertuar, który słyszał podczas przysięgi, nie jest mu obcy, 
dali mu książeczkę z nutami i kazali coś zagrać. Kiedy zagrał, ka-
pelmistrz pogratulował i zapewnił, że spotkają się na próbach już 
w Nowym Sączu. Wybrali ich wtedy dziesięciu, a może jedenastu 
spośród poborowych i półtora miesiąca później, już w Nowym Sączu 
po dwóch tygodniach ćwiczenia różnych utworów odbyła się pierw-
sza, bardzo wyczekiwana przez Jana próba. Był pierwszym tenorem 
w orkiestrze i swoją wojskową służbę spędzał na grze w orkiestrze. 
To wcale nie była taka łatwa żołnierska dola, bo od tej intensywności 
występów, przemęczenie nie raz dawało się we znaki, a i na zdro-
wiu, bywało, się odbijało.

W drugim roku swojej orkiestrowej służby zaczął także grać na 
saksofonie. Kiedy inni chodzili na niedzielne przepustki, on uczył się 
grać na tym instrumencie. Była taka zasada, że nie wolno było niko-
mu dawać grać na swoim instrumencie, ale jego znajomy, porucznik, 
pozwalał mu, kiedy tamten opuszczał jednostkę w ramach przepust-
ki. Jednej niedzieli, gdzieś przed południem ćwiczył na saksofonie, 
a kapelmistrz przysłuchiwał się z ukrycia jego grze. Powiedział mu 
wtedy, że jak wróci z remontu saksofon, to dostanie go na stałe. Wi-
dać, ta gra Jana musiała zrobić na nim duże wrażenie.

74  F. Kotula, Muzykanty, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1979. 

Nieustannie ćwiczył, bo jak mówi, był uparty i zapalczywy na gra-
nie, na muzykę. Uczył go Łażewski z Warszawy, który grał w wojsko-
wym zespole estradowym. Po jakimś czasie przyszedł telefonogram, 
żeby oddelegować Łażewskiego do Warszawy i wtedy Jan zajął jego 
miejsce saksofonisty w zespole. Kapelmistrz podporucznik Latek 
wiedział, że Jan dobrze czyta nuty i szybko się uczy, a zatem nie 
powinien mieć problemów z innym repertuarem. I nie pomylił się. 
Jan dostał wtedy swój saksofon i grywał w kantynie, na dancingach, 
ale także na zamówienie prywatnych ludzi. I tak upłynął mu czas 
obowiązkowej służby wojskowej. Przed odejściem do cywila kapel-
mistrz namawiał go, żeby został zawodowym żołnierzem, ale on nie 
chciał. Powiedział mu, że nawet jeśli odjedzie, a będzie chciał wró-
cić, zawsze może i będą tu na niego czekać. Jana ciągnęło jednak do 
swoich, do rodzinnych Kosów. Przyjechał, ale po trzech miesiącach 
bez możliwości grania, bez własnego instrumentu, zaczął poważnie 
brać pod uwagę powrót do wojska.

I kiedy tak ważył swój los, odwiedzili go w Kosowach Jan Ksią-
żek i Jan Styga i zaproponowali mu wspólne granie. Zgodził się, 
ale przecież nie miał swojego saksofonu. Więc koledzy zaawanso-
wani już w takim zarobkowaniu, pożyczali pieniądze i tak dołączył 
do nich75.

Jednak najważniejszym wydarzeniem w jego życiu muzycznym 
było spotkanie ze Stanisławem Czachorem, skrzypkiem i kontra-
basistą z Mielca, grającym już wówczas w Zespole Pieśni i Tańca 
Rzeszowiacy. Stanisław Czachor nauczył Jana grać na skrzypcach 
muzykę ludową, ale osobiście był dla niego również wielkim wzor-
cem w promowaniu muzyki ludowej. W tym zespole Czachorów 
spędził siedemnaście ważnych dla niego lat, grając na dancingach, 
zabawach i weselach m.in. w Mielcu, Tarnobrzegu, Stalowej Woli, 
Sandomierzu, Rzeszowie i w Kolbuszowej w restauracji „Asturia”76. 
Z tego grania utrzymywał siebie, a od 1961 roku po ślubie z Marią, 
także swoją rodzinę.

Z czasem, jako że miał ukończoną tylko szkołę podstawową i przez 
to nie mógł znaleźć żadnej stałej pracy, postanowił zdobyć jakiś za-
wód. Ukończył zaocznie Technikum Rolnicze w Weryni i został kie-

75  K. Cesarz, op. cit. 
76  J. Mazur, Muzyka z naszych stron, „Ziemia Kolbuszowska” nr 7–8/2002.
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rownikiem Międzykółkowej Bazy Maszynowej w Kosowach przyna-
leżnej do Kółka Rolniczego w Niwiskach. Pracował tam ponad cztery 
lata. Któregoś dnia odwiedził go sekretarz gminnego komitetu z Ni-
wisk, skądinąd muzyk grający na trąbce, i zaproponował mu stano-
wisko dyrektora Gminnego Domu Kultury w Niwiskach. Zgodził się, 
choć nie bez obaw, czy sobie poradzi. Ale okazało się, że bez proble-
mu wszedł w nową rolę, która była bliska jego artystycznej duszy 
i umiłowaniu dla muzyki. I przepracował tam około szesnastu lat, aż 
do emerytury. Oprócz funkcji kierowniczej był instruktorem muzyki, 
ucząc dzieci grać na różnych instrumentach: mandolinie, saksofonie 
i akordeonie. Prowadził też szkolny chór, który występował z powo-
dzeniem na przeglądach organizowanych przez Kuratorium Oświaty 
i Wychowania oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie77.

Myśl o założeniu kapeli pojawiła się dużo wcześniej, może jeszcze 
w czasie, kiedy grywał ze Stanisławem Czachorem. Pracował jako 
dyrektor GOK-u w Niwiskach i wówczas powołał pierwszy skład ka-
peli ludowej NIWA. On grał na skrzypach prym, a wraz z nim Józef 
Sukiennik – skrzypce sekund, Jan Białek z Kolbuszowej – klarnet 
i Jan Zięba z Trześni – basy. Skład zmieniał się kilkakrotnie: miejsce 
Jana Zięby zajął Roman Styga, syn Jan Stygi, tego, co przyjął Jana 
do kolbuszowskiej orkiestry dętej, a po śmierci Jana Białka na klar-
necie grał Aleksander Feret z Czarnej. W czasach swojej najwięk-
szej świetności kapelę tworzyli Jan Marzec – skrzypce prym, Jolanta 
Wrona – skrzypce sekund, Jerzy Wrona – I klarnet, Łukasz Wrona 
– II klarnet, Stanisław Rudny – trąbka, Jarosław Mazur – basy, a śpie-
wali Elżbieta i Andrzej Gackowie z Trzęsówki78. W tej kapeli Jan grał 
na skrzypcach, ale saksofonu nie porzucił. Grywał na nim jeszcze na 
weselach, zabawach czy dancingach.

Repertuar kapeli NIWA to była taka kompilacja wszystkich zna-
nych Janowi Marcowi melodii. A było tego niemało, bo przecież grał 
od 14 roku życia. Dużo nauczył go Stanisław Czachor oraz jego syn 
Antoni, znany w województwie rzeszowskim klarnecista. Jan grał 
z pamięci, ale skrupulatnie zapisywał zasłyszane i zapamiętane me-
lodie. Niekiedy w czasach wczesnej młodości trochę po kryjomu przy 
pomocy urodziwych córek ówczesnych muzyków ludowych udawa-

77  Domowe archiwum Jerzego Dyni. 
78  J. Mazur, op. cit. 

Zespół muzyczny w 1959 r. Od lewej: Eugeniusz Nadajewski – perkusja, Eugeniusz Rak – 
trąbka, Jan Marzec – saksofon alt, Jan Książek – akordeon

Członkowie Orkiestry Dętej Służba Polsce w Kolbuszowej, 1954 r. 
Od lewej: Jan Marzec, Teofil Styga, Stanisław Kapusta



Występ w Nowej Dębie, Jan Marzec (czwarty od lewej) – saksofon alt, 1962 r.

Solista Jan Marzec – saksofon tenor, 1962 r.

Kapela Jana Marca w latach 90.

Kapela Ludowa „Niwa” gra dla Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego po 
poświęceniu kamienia węgielnego pod budowę Szkoły Podstawowej w Niwiskach, 1994 r.



Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, 2002 r.
Jan Marzec zdobył I nagrodę w kategorii „Solista instrumentalista”

Występ na jednej z wielu imprez na Skansenie 
w Kolbuszowej, 2005 r. Jan Marzec gra na skrzypcach



Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, Warszawa 12 maja 2016 r.

40 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym 2006 r. 
III nagroda dla Jana Marca

II Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy 
Smyki. Jan Marzec odbiera III nagrodę w kategorii Soliści 

Instrumentaliści, Kapela „Niwa” zdobywa I nagrodę 
w kategorii Kapele Ludowe, Kolbuszowa 2015 r .
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ło mu się kopiować ich zeszyty nutowe, które przechowywali w ta-
jemnicy przed światem za świętymi obrazami. Bywało też, że i sam 
tworzył nowe melodie. W pożółkłych zeszytach nutowych zawarł 
Jan Marzec spory kawałek ludowej spuścizny swojej małej Ojczyzny. 
Przechowuje je do dzisiaj. Są one bez wątpienia cennym lasowiac-
kim dziedzictwem niematerialnym. Kultura ludowa Lasowiaków to 
swoistego rodzaju tygiel, bo jej powstanie było wypadkową wielu 
wpływów kulturowych, w tym tych mazowieckich, polsko-ruskich, 
rusko-wołoskich, turecko-tatarskich, litewskich oraz austriackiej 
akcji kolonizacyjnej. Wytworzyła się ona w warunkach zasiedlania 
Puszczy Sandomierskiej przez napływających zewsząd osadników 
w warunkach niedostępności miejsca, co skutkowało dość dużą jej 
izolacją. Lasowiacy utrzymywali się przede wszystkim z gospodar-
ki leśnej: łowiectwa, myślistwa, bartnictwa, wytapiania rudy dar-
niowej, smoły i mazi oraz wypalania węgla drzewnego. Rolnictwo, 
z uwagi na słabe gleby, było tutaj zupełnie nieopłacalne. Wsie znaj-
dowały się w dużym rozproszeniu o nieregularnych kształtach pól 
uprawnych. Tę grupę etniczną wyróżniał strój szyty z niebarwionego 
lnu lub konopi. W hafcie dominowały biel, czerń i czerwień, a naj-
bardziej tradycyjną jego formą były ślimacznice79. W puszczańskich 
warunkach ukształtowała się również specyficzna muzyka lasowiacka. 
Muzyka ta była bardzo żywa i skoczna. Kapele ludowe składały się za-
zwyczaj ze skrzypiec i basów80.

Jan Marzec dzisiaj ma pięć skrzypiec, a pośród nich te pierwsze, 
stryjowe, z którymi na poważnie rozpoczął swoją muzyczną przy-
godę. Ma też takie wzorowane na skrzypcach Antonius Stradivarius 
1719. Aby znów mogły grać po tym, jak złamał się w nich brzesz-
czot, musiał czekać ponad cztery lata, bo jego znajomy aż tyle po-
trzebował czasu na podjęcie decyzji o sprzedaży swoich skrzypiec, 
które miały taki sam brzeszczot jak te Janowe. I doczekał się, i nie 
zwlekał ani chwili, sam przekładając brzeszczot, żeby znów mogły 
zabrzmieć swoją nieskazitelną melodią. Ta chwila radości warta była 
cierpliwości w czekaniu.

Kapela Jana Marca, ale także on sam jako muzyk solista wielo-
krotnie występowali na festiwalach i przeglądach, tak regionalnych, 

79  Lasowiacy, MKL w Kolbuszowej, http://www.muzeumkolbuszowa.pl. 
80  Lasowiacy – grupa etniczna, http://naludowo.pl.

Jan Marzec w domu rodzinnym, 2015 r.

http://www.muzeumkolbuszowa.pl.
http://naludowo.pl.
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jak i ogólnopolskich. Kapela NIWA ma w swoim dorobku zaszczyt-
ne wyróżnienie na 35. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w 2001 roku. Wywalczyła rów-
nież I (1988) i II (1986) miejsce na Ogólnopolskich Konfrontacjach 
Muzycznych w Chełmie (woj. lubelskie), I miejsce na Wojewódz-
kim Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w Głogowie 
Małopolskim w 1989 roku, kwalifikacje do Festiwalu w Kazimierzu 
nad Wisłą w 2001 roku oraz II nagrodę w 2007 roku na Przeglą-
dzie Kapel i Instrumentalistów Ludowych w Dynowie „Pogórzańska 
nuta”. Ponadto w 2001 roku w ramach Wojewódzkiego Przeglądu 
Dorobku Autentycznego Zespołów Ludowych na Nagrodę Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w WDK w Rzeszowie kapela NIWA 
otrzymała honorowe wyróżnienie „Zasłużony dla Kultury Ludowej 
Województwa Podkarpackiego”.

Kunszt i wirtuozeria gry na skrzypcach w wykonaniu pana Jana 
jako muzyka indywidulanego wielokrotnie dostrzegły gremia juror-
skie. Godne odnotowania są: I (2002), II (1994) i III (2006) na-
groda na najważniejszej w Polsce imprezie folklorystycznej – Ogól-
nopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
nad Wisłą. Na bogaty zbiór swoistego rodzaju trofeów Jana Marca 
składa się także I (1994) i II (1996 i 2003) nagroda oraz cztery 
wyróżnienia (1995, 1997, 1998 i 2000) na Ogólnopolskich Spotka-
niach Skrzypków Ludowych „Maj – Danówka”, na których dodat-
kowo w 2001 roku i również rok później został zakwalifikowany 
do „Złotej Siódemki”. Jan Marzec brał także udział z powodzeniem 
w „Pogórzańskiej nucie” Przeglądzie Kapel i Instrumentalistów Lu-
dowych w Dynowie, gdzie w latach 2001, 2002, 2003, 2006 i 2007 
zdobył I nagrodę i tym samym w 2001, 2002 i 2006 roku otrzymał 
kwalifikację do występu jako muzyk solista na Festiwalu w Kazimie-
rzu nad Wisłą.

Muzyka, a właściwie będąc bardziej precyzyjnym jej twórcze prze-
twarzanie dawało i nadal daje Janowi Marcowi spełnienie i wbrew 
upływającemu czasowi poczucie młodości. Choć teraz już nie wystę-
puje systematycznie, to bywa, że całymi dniami grywa, bo jak ma-
wia, żeby dobrze grać, trzeba systematycznie ćwiczyć. I żal mu tylko, 
że nie udało się przekonać młodych ludzi do kontynuacji jego dzieła, 
że nie znalazł sprzymierzeńców dla potrzeby ochrony spuścizny po-
koleniowej w tak jej wyjątkowym wymiarze, jakim bez wątpienia 

jest muzyka ludowa. Szkoda tym większa, że muzycy ludowi to moż-
na by rzec wybrańcy losu, bo jak pisał o nich znany rzeszowski etno-
graf Franciszek Kotula: wędrując spotykali się z wieloma ludźmi, (…) 
stąd wiele wiedzieli i słyszeli, obijając się po świecie. Z tego też względu 
mieli znacznie szersze horyzonty od innych mieszkańców wsi, umieli 
opowiadać, znali różne historyjki, byli biegli w fantazjowaniu. Czyniło 
to z nich niejako czołową pod względem kulturalnym warstwę na wsi81.

81  F. Kotula, Muzykanty…, op. cit. 
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