
 1 

J            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2 

Janina Augustyn 
 

U stóp 

Jastrzębiej Góry  
 

Przewodnik po historii i współczesności Nowej Wsi 

 

 
Zdjęcia  

Kolbuszowska Gildia Fotografów 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

ISBN 978-83-937974-7-9



 3 

 

  



 4 

Spis treści 

Wstęp …………………………………………………………………………………………………….........  6 

Dział I - Powstanie Nowej Wsi ………………………………………………………………………………… 7 

Dział II - Czas zaborów i okres międzywojenny……………………………………………………….... ….. 15  

Dział III - Emigracja za chlebem ……………………………………………………………………..……...  34 

Dział IV - Koszmar okupacji …………………………………………………………………………….........  39 

Dział V - Rozwój wsi w okresie PRL- u ………………………………………………………………………  48  

Dział VI - Kobieta na wsi ………………………………………………………………………………..........  55 

Dział VII - Dzieci na wsi ……………………………………………………………………………………...  61 

Dział VIII - Rodzina na wsi …………………………………………………………………………………...  77  

Dział IX - Legendy i zwyczaje ………………………………………………………………………………... 79 

Dział X - Obowiązki sołtysa i działalność społeczna mieszkańców …………………………………..........  89 

Dział XI - Czasy współczesne ………………………………………………………………………….........  101 

Dział XII - KGW Nowa Wieś …………………………………………………………………………..........  106 

Dział XIII - Ciekawe miejsca Nowej Wsi …………………………………………………………………...  108  

Dział XIV - Kiwaki …………………………………………………………………………………….........  110 

Dział XV - Zakończenie ……………………………………………………………………………………... 114 

Galeria zdjęć 

Włodarze Nowej Wsi ……………………………………….……………………………………………….  116 

Dom na wsi ………………………………………………..…………………………………………………  122 

Sprzęt gospodarski ...……………………...…………………………………………………………………. 125 

Rodzina na wsi ………..……………………………………………………………………………………...  128 

Śluby ………………………………………………………………………………………………………….  136 

Chrzty ………...………………………………………………………………………………………………  151 



 5 

I Komunia Święta …………..………………………………………………………………………...……... 152  

Bez pracy nie ma kołaczy ……..……………………………………………………………………….........  158 

W obronie ojczyzny ………..………………………………………………………………………………... 160 

Ofiary II wojny światowej …….………………………………………………………………...………….  163 

Oświata ……………………...…………………………………………………………………..…………...  166 

Zabawa i wypoczynek ……..……………………………………………………………………….……….  172  

Żeby tradycji stało się zadość ……………….……………………………………………….……………... 178 

Kapliczki i krzyże na terenie Nowej Wsi ……….………………………………………………………….  187  

Mieszkańcy z Nowej Wsi na emigracji …….…………………………………………………………........  199 

Zdjęci różne ……………...…………………………………………………………………………………..  204 

Ochrona mienia ………………..………………………………………………………………………........  210 

Aneksy ………...……………………………………………………………………………………………..  211  

   



 6 

 

 

Wstęp 

 
   Maksymą tego opracowania jest hasło „Zachować od zapomnienia”. Jak pisał Jerzy Waldorff, „Sens życia i wiara 

w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji i ocalenia pamięci zbiorowej, która stanowi o przyszłości 

i wielkości narodu”.   

  W roku 2000, pod redakcją ks. Sławomira Zycha ukazała się broszurka, pt. „Z dziejów Nowej Wsi k. Kolbuszowej”. 

Jej autorzy: Czesława Urban, Stanisław Kosiorowski i Ryszarda Czapka w istotny sposób przyczynili się do zapoznania 

nas z historią naszej małej miejscowości. Teraz spróbuję tą wiedzę poszerzyć o nowe fakty, opowiastki, zdjęcia, i inne 

dostępne publikacje po to, by przybliżyć nam obraz życia naszych przodków, którzy w taki lub inny sposób przyczynili się 

do powstania naszej wsi i jej rozwoju, a przede wszystkim tworzyli naszą małą historię. Część informacji do tej historii 

pozyskana została z zasobów historycznych, i te są pewne. Natomiast same wspomnienia mieszkańców Nowej Wsi starałam 

się wypośrodkować. Wydarzeń, jakie miały miejsce nikt nie zapisywał. Przetrwały one w ludzkiej pamięci, która często 

bywa ulotna i niekiedy jedna historyjka opowiedziana przez dwie osoby różni się, ale ważne jest, że ci nieliczni już seniorzy 

zechcieli wyszperać ze swojej pamięci historie, które dla nas są bardzo cenne. Zdaję sobie sprawę, że nie do wszystkich 

osób mających coś ciekawego do powiedzenia dotarłam i nie każda historyjka, której wysłuchałam zbierając poniższe ma-

teriały, kwalifikuje się do publikacji. Dołożyłam wszelkich starań, by w tej książeczce umieścić w taki, czy inny sposób 

jak najwięcej osób, które mieszkały, mieszkają lub w jakikolwiek sposób los zetknął z naszą miejscowością. Posłużą do 

tego, m.in. nieliczne stare zdjęcia, które udostępnili ich właściciele. Żadne ze zdjęć nie znalazło się tutaj przypadkiem. 

Dzięki nim poznamy mieszkańców Nowej Wsi, tych, którzy już odeszli i tych, co jeszcze są wśród nas, stroje ślubne, 

komunijne, kapki do chrztu, kawałek dachu pod strzechą łącznie z drabiną, płoty, wózek, a nawet wygląd dawnych instru-

mentów muzycznych. Mam nadzieję, że każdy z mieszkańców odnajdzie na nich, jeśli nie kogoś bliskiego to przynajmniej 

znajomego lub sąsiada. Będzie trochę teraźniejszości, ponieważ czas szybko mija i wkrótce stanie się ona odległą historią. 

Tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej historii, przekazali  swoją wiedzę i materiały serdecznie  

D Z I Ę KU J Ę! 
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Dział I 

Powstanie Nowej Wsi 

  Nowa Wieś powstała dość późno, bo dopiero ok. 1727r. Jej pierwsza nazwa, to Jaciska /Jaciszka/. Była 

to mała osada, której pierwszymi właścicielami byli Marianna z Lubomirskich i jej mąż Paweł Karol Sanguszko. 

Kolejnymi właścicielami byli: Janusz Aleksander Sanguszko, Antoni Benedykt Lubomirski, jego syn Marcin 

Jerzy Lubomirski. Ten ostatni był barwną postacią, jednym z największych awanturników swojej epoki.  

W momencie dziedziczenia odbywał karę więzienia na Węgrzech. Tam poznał swoją przyszłą żonę, Annę Marię 

z Hadików, córkę komendanta Twierdzy. Po rozwodzie przekazał jej dobra kolbuszowskie, zresztą znacznie 

uszczuplone, do których należała Nowa Wieś. W roku 1791 jego córka Łucja Franciszka wyszła za mąż za Je-

rzego Tyszkiewicza i wniosła mu dobra kolbuszowskie w posagu. Od tego momentu, nieprzerwanie do 1944r. 

Nowa Wieś była własnością Tyszkiewiczów. Ostatnim właścicielem był Jerzy Maria Tyszkiewicz, który w roku 

1944 został wywieziony przez komunistów do ZSRR, gdzie wkrótce zmarł. W parafialnej księdze chrztów z lat 

1724-1742 widnieje zapis: „1727 November Andream laboriosi Josephi Siwiec et Sophia Kurdkowna… fuere  

Thomas Kret de Villa Jaciska et Hedwigis Cudo de Villa Wola.” 

Rok 1727 jest udokumentowany, co nie znaczy, że osada nie mogła powstać parę lat wcześniej. Sam fakt, że 

powyższa informacja pochodzi z parafialnej księgi chrztów sugeruje, że data powstania naszej miejscowości jest 

wcześniejsza. Wieś usytuowano u stóp „Jastrzębiej Góry” na nędznych ziemiach po dawnej Puszczy Sandomier-

skiej. Na zachodnich i północnych obrzeżach wioski do dzisiaj widnieje pasmo lasów, pozostałość po prastarej 

puszczy. Dodatkowo, wzdłuż granicy północnej przepływa rzeka Świerczówka. Południową granicę tworzy 

rzeka Nil, a tuż za nią położona jest wieś Brzezówka. Od wschodu wieś przylega do Kolbuszowej 

 i świerczowskich pól, „Kiedyś były to rubieże odcinające księstwo polskie od księstw ruskich. Niedostępne 

tereny, słaba jakościowo gleba nie sprzyjały osadnictwu. Pierwszymi osadnikami był nie kto inny, tylko chłopi 

uciekający przed pańszczyzną, zbiegowie ścigani przez prawo oraz jeńcy wojenni osadzani tu z rozkazu królew-

skiego. Z czasem do puszczy zaczęła napływać ludność z przeludnionego Mazowsza i Małopolski. Nie brakło 
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również nacji ruskiej, tatarskiej, litewskiej, wołoskiej i niemieckiej. Cała ta mieszanka ludzka samookreśliła się 

nazwą Lesioki później Lasowiacy”. 1Jednymi z pierwszych osadników osady Jaciska byli: Thomas et Catharina 

Kret, Mathis Ozimek et Agnetis Prockowa, Francisci Tylutki et Hedvigis Kędrzonka, Casimiri Madura et Mar-

garetha Żmudzionka, Michaelis Niemiec et Sophia Cwankowna, Andreas Kuca et Marianna Kedrzonka, Hedvigis 

Cebulina, Petri Ozimek et Anna Szelinionka, Stephan Michałek et Sophia Dragonowi, Michaelis Kiwak et Ca-

tharina Więcławowna, Martini Kolasa et Sophia Skorupionka, Valentini Kołodziej et Anna Fryzłowna. W 1738 

roku  zaczyna się zmieniać nazwa osady „Willa noniter”, natomiast rok później pojawia się  „Nowa Wieś”, którą 

to nazwę mamy do dzisiaj. Rzeźba terenu Nowej Wsi była i jest urozmaicona, chociaż z biegiem lat nastąpiły 

pewne zmiany. Na pewno nie ma już dzisiaj zwanej potocznie „Górką miłości”, która w latach 60 XX wieku 

została wywieziona w postaci żółtego piasku. Górka powyższa znajdowała się przy szkole, tutaj gdzie obecnie 

rośnie las gminny. Położona była częściowo na terenie Kolbuszowej, a częściowo w Nowej Wsi. Najwyżej po-

łożonym punktem jest pasmo wzniesień w lesie nowowiejskim, gdzie jeden ze szczytów nazwany został „Ja-

strzębią Górą”. Jej najwyższym punktem jest wzniesienie, do którego dochodzimy, tzw. drogą na Smyra i mierzy 

237,6 m. Drugi punkt pod względem wysokości znajduje się pomiędzy ulicą Topolową, a kurnikiem drobiu Ma-

cieja Kostuja i mierzy 234,6 m.  

  Na jednej ze stron niniejszej książki pozwoliłam sobie wkleić kopie map. Pierwsza, to mapa Friedricha 

von Miega z lat 1778-1782, którą pozyskałam dzięki uprzejmości Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Kolbuszowej Andrzeja Dominika Jagodzińskiego. Drugą skopiowałam z archiwalnych map Galicji, 

z jednej ze stron internetowych. Jest to galicyjska mapa wojskowa z roku 1878. Na podstawie powyższych map 

poznajemy rzeźbę terenu, elementy hydrografii, rozmieszczenie lasów i zagród oraz sieci drożnej naszej miej-

scowości. Analizując mapę wojskową, dowiadujemy się, że przy obecnej ul. Topolowej stał krzyż, w tym też 

miejscu następowało rozwidlenie trzech dróg. Jedna, to obecna ul. Obrońców Pokoju w stronę Nowej Wsi. Druga 

                                                 
1 www.muzeum.kolbuszowa.pl Skansen - Lasowiacy 

http://www.muzeum.kolbuszowa.pl/
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wytyczona została przez Błonie i łączyła się z drogą w stronę Brzezówki, a trzecia droga przez Błonie, tak jak 

i obecnie k. piekarni Józefa Magdy. W miejscu, gdzie było wysypisko śmieci zaznaczone są trzy budynki 

i jeśli mam dobre informacje, znajdowała się tam cegielnia, w której sztygarem był m.in. Kołodziej  

z Nowej Wsi. Idąc od ul. Topolowej w stronę Nowej Wsi, po prawej stronie znajdowały się tereny Nowej Wsi, 

po lewej, łącznie z zabudowaniami Jana Kiwaka /Francuza/, należały i należą do Kolbuszowej. Tuż za tymi 

zabudowaniami była droga, nazwijmy ją „Francuza”, która łączyła się z obecną ul. Krakowską.  Pomiędzy obecną 

Obrońców Pokoju i ul. Krakowską od ul. Polnej biegła tzw. „Młyńska” droga, która łączyła się z drogą w stronę 

Brzezówki w miejscu, gdzie obecnie mieszka Jan Kosiorowski, a na ich styku stał krzyż. Krzyż stał również na 

skrzyżowaniu drogi Młyńskiej z drogą Francuza i tutaj oprócz krzyża było coś jeszcze, ale odczytać tego nie 

potrafię. Przy krzyżu od strony północnej kółeczkami oznaczony kwadrat, a pośrodku literka „R”. Gdzieś po-

środku pomiędzy jednym, a drugim krzyżem na tej drodze leżał ogromny głaz, a drogi od Kolbuszowej do głazu 

miał pilnować czarny kogut. Przy styku drogi Młyńskiej z obecną Polną znajdował się młyn, /od którego nazwa 

drogi Młyńskiej/. Właścicielem młyna miał być Płaszyński. Młyn prawdopodobnie spłonął. Następna droga, to 

ta w stronę Brzezówki. Kawałek za miejscem, gdzie łączyła się z ul. Krakowską, skręcała lekkim łukiem na 

południowy zachód, nieprzecinając rzeki Nil i wzdłuż jej biegu prowadziła na Lipny Bór, który był przysiółkiem 

Nowej Wsi. Była to prawdopodobnie część Traktu Krakowskiego. Przy tej drodze, w pobliżu granicy z Brze-

zówką, też stał krzyż. Krzyż stał również tutaj, gdzie obecnie Leśnictwo i tutaj była droga, biegnąca wzdłuż 

granicy z lasem, która skręcała na południowy wschód i łączyła się z drogą w stronę Brzezówki na wysokości 

dzisiejszej ul. Krakowskiej. Jeśli chodzi o krzyże, to w tamtym okresie na terenie Nowej Wsi stał jeszcze jeden 

krzyż, przy przedłużeniu obecnej Krakowskiej, gdzie teraz rośnie lasek za Franciszkiem Klubkiem. Zaznaczony 

jest również krótki odcinek drogi w las, dzisiejsza Smyrówka, a przy niej zabudowania Gajówki, gdzie w okresie 

międzywojennym będzie mieszkał Stanisław Smyrski i pełnił funkcję  gajowego. /Tak naprawdę to nie wiem czy 

był gajowym, leśniczym czy podleśniczym. Określenia „gajowy” używali ogólnie Ci, którzy dzielili się wspo-

mnieniami/. Jego poprzednikami będą, m.in. Tomasz Ozimek, s. Wawrzyńca i Jan Lenart. Pozostała jeszcze 
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droga w stronę Borku, która łączyła się z drogą przez Błonia, gdzieś w okolicach dzisiejszego ronda. Droga przez 

Błonia przecinała rondo, skręcała najpierw na południowy zachód, a następnie na północny zachód i kończyła 

się w okolicach dzisiejszego mostu, za Skrzypkówką w nowowiejskim lesie. Teren, gdzie obecnie mieszka: Le-

sław Leśniowski, Daniel Leśniowski, Franciszek Kutyłai najprawdopodobniej plac Remizy OSP należał do 

dworu, a mieściła się tutaj karczma i wozownia, a być może i spichlerz. Samotny budynek po lewej stronie drogi 

w stronę Niwisk, to prawdopodobnie karczma dworska. Mapa Ropczyc i okolic nie obejmuje części Borku. Tam, 

gdzie dzisiaj mieszkają Czachory stały zabudowania większego folwarku, a obok, w stronę Świerczowa dwa 

domy. Łącznie na mapie naliczyłam 69 zabudowań, oprócz folwarku. Dokonałam analizy jeszcze jednej mapy 

Galicji z 1900 roku, na której pojawia się kolejna gajówka, dzisiaj zwana Skrzypkówką, 

a do niej droga od Smyrówki. Nie znam nazwisk pierwszych gajowych, którzy zamieszkają w poszczególnych 

gajówkach, ale pewnym jest, że w okresie międzywojennym, w „Skrzypkówce” zamieszkał Marcin Skrzypek. 

Zniknie krzyż na skrzyżowaniu Młyńskiej drogi z drogą Francuza i cokolwiek tam było, nie jest już oznaczone 

literą „R”. Nie ma młyna przy ulicy Polnej. Przy głównej drodze z Kolbuszowej, w okolicach Mierzejewskich, 

jak również przed drogą na Smyrówkę, zaznaczone są następne krzyże. Pojawia się również krzyż przy drodze 

przez Błonie, w okolicach domu Elżbiety i Adama Ozimków. Na mapie zaznaczona jest już następna droga, która 

zaczyna się w okolicach domu Ryszarda Olszowego w kierunku zachodnim, następnie skręca na północ i łączy 

się z drogą na Borek, w okolicy domu Józefa Madury.  

Data powstania Nowej Wsi, to epoka chłopa pańszczyźnianego. Była to przymusowa praca na rzecz pana 

w zamian za dzierżawę ziemi.  Rodzaje pańszczyzny:  

- sprzężajna - chłopi uprawiali ziemię własnymi środkami, narzędziami i przy użyciu własnych zwierząt, 

- piesza - pociągano do niej bezrolnych chałupników, komorników i zagrodników, 

- wydziałowa /jutrznia/ - wprowadzona w XVII-XVIII w. jako odpowiedź panów na obniżającą się jakość pracy 

chłopów pańszczyźnianych. Określano obszar, który miał być uprawiony, z którego zbierano zboże. 

- tłoki, daremszczyzny, darmochy lub gwałty - w szczególnych porach roku, np. podczas żniw, 
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- dziesięcina - obowiązkowe świadczenie pieniężne lub rzeczowe w postaci dziesiątej części swojego dochodu 

na rzecz Kościoła, przeznaczone głównie na rzecz utrzymania duchowieństwa. 

- poddaństwo - było to dziedziczne /dzieci dziedziczyły pozycję społeczną rodziców/ uzależnienie chłopa od 

pana, osobiste, gruntowe, sądowe. zlikwidowane w XIX wieku. 

-szarwark - świadczenie ludności wiejskiej na cele publiczne, głównie na rzecz budowy i utrzymania dróg, mo-

stów, wałów przeciwpowodziowych, urządzeń wodnych.  

Wymiar szarwarku był różny, od kilku do 30 dni rocznie w zależności od regionu. Szarwark przetrwał do 1958r.2 

Ludność wiejska w okresie szlachecko-pańszczyźnianym dzieliła się na: 

- Kmieciów - posiadali najczęściej jednołanowe gospodarstwa /1 łan ok. 17 ha/. Inne źródła mówią, że mianem 

kmiecia określano we wsi gospodarza, który posiadał, co najmniej 40 morgów ziemi /morga chełmińska to 

0,56ha/. Zagrodników - posiadali zagrodę, czyli chatę z małym podwórkiem i zabudowaniami gospodarczymi 

i kilka mórg pola. Chałupnicy - nie posiadali gospodarstwa ani własnej roli. 

- Komornicy - zamieszkiwali w domach bogatszych gospodarzy. Za to mieszkanie odpłacali pracą lub oddawali 

część zarobków.3 W 1830 roku Nowa Wieś miała następujące obciążenia pańszczyźniane wobec właściciela: 

- pańszczyzna piesza 5.226 dni w roku /tj. 114 dni na jednego chłopa,- daniny w sztukach: Kapłony /wykastro-

wane koguty/- 38 kury- 72 jaja- 1.094 oprawa /obowiązek przędzenia lnu/; 38 sztuk i 6 łokci, podatek monar-

chiczny /na rzecz administracji austriackiej/; gruntowy- 23 floreny, 53,25 korony, domowy- 40 kr, konsump-

cyjny- 71 fl.31 kr./5/ 4. Prymitywnymi narzędziami orał chłop wołami pańską ziemię, żął zboże  sierpem. Ziarnow 

żarnach mielił, mieszkał w ciasnej i zadymionej chałupie. Oddawał daniny, chodził w siermiędze, a godziny 

wskazywało mu słońce na niebie. Na opał zbierał susz w pańskim lesie /sęki, szyszki, 

                                                 
2 http://pl.wikipedia.org. Pańszczyzna ,Dziesięcina, Poddaństwo Szarwark. 
3 http://pl.wikipedia.org Kategorie ludności wiejskiej. 
4 Biblioteka Wspólnota Serca „Z dziejów Nowej Wsi k. Kolbuszowej” pod redakcją Ks. Sławomira Zycha Kolbuszowa 2000. Str. 

5.nowa  

http://pl.wikipedia.org/
http://pl.wikipedia.org/
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przyschnięte gałęzie/, jadał to, co w polu urosło sól za okrasę mając. Całą rodziną zasiadał wokół jednej glinianej 

michy i dobrze było, gdy w niej barszcz z ziemniakami, kapusta i kasza się znajdowały, a do tego kromka razo-

wego chleba. Piszę „kromka”, ponieważ chleb był udzielany. Gdy nadchodził przednówek nie rzadko otręby 

gospodyni na wodę zasypywała, do tego jakiegoś zielska dorzucając. Dzieci żona mu prawie co rok rodziła, bo 

nikt mu nie powiedział, że można inaczej, a i utwierdzano chłopa w przekonaniu, że taka wola Boża, a inaczej to 

grzech. Pacierz ustami szeptał, ale i w zabobony wierzył. Żonę mu często pan wybierał, a miejsca zamieszkania 

bez pańskiego pozwolenia zmienić mu nie było wolno. Pana i księdza po rękach całował, w pas się im kłaniał 

i co bardziej rozgarnięty o lepszym życiu marzył. Bunt należał do rzadkości, bo za nieposłuszeństwo baty chłop 

dostawał. W końcu pracował opieszale i byle jak, na co pańską odpowiedzią jutrznia była. Już nie na dniówki, 

ale konkretny areał ziemi chłop musiał obrobić. I to by było tak w skrócie o chłopie pańszczyźnianym. Obraz ten 

stworzyłam na podstawie przeczytanych lektur. Wspomnienia o mieszkańcach Nowej Wsi z tamtego okresu się 

nie zachowały. Same procesy osadnictwa na naszym terenie opisuje Wojciech Mroczka w książce, pt. „Zarys 

dziejów wsi Bukowiec”, którą zainteresowanym czytelnikom polecam. 

  Taki stan rzeczy na terenie Galicji trwał do roku 1848, kiedy to pod presją powstania chłopskiego z 1846r. 

nastąpiło uwłaszczenie chłopów.5 Reforma uwłaszczeniowa likwidowała poddaństwo pańszczyźniane i nadawała 

chłopom prawo własności do uprawianego gruntu. Formalnie chłopi z Galicji otrzymali ziemię bezpłatnie, 

w zamian nałożono na nich wysokie podatki. Podejrzewam, że pierwsze chałupy chłopskie budowano blisko 

lasu. Było to bardzo istotne w czasach, kiedy chrust na opał kobiety nosiły na własnych plecach. Ponadto, żeby 

wybudować chałupę trzeba było najpierw las wykarczować. Las chronił i żywił, a powiedzenie „Las ojciec nasz, 

my dzieci jego chodźmy do niego” obrazuje w pełni, jak ważnym dla naszych przodków był las. Zresztą las był 

własnością hrabiego i nie było do niego wejścia tak swobodnego jak obecnie. Za pasienie krów w lesie chłopi 

płacili. Jedna z dziewczynek, która zbierając jagody natknęła się na gajowego uciekała, by jej nie zbił, a jagód 

                                                 
5 Słownik Języka Polskiego PWN Warszawa 1967r. str. 773. 
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nie odebrał. Przed krewkim gajowym obronił ją dopiero Piotr Sukiennik, u którego znalazła schronienie. Pomimo 

obrony, gliniany dzbanek, który miała ze sobą gajowy rozbił. Jak wieść gminna niesie pierwsze tzw. gromadzkie 

łąki chłopi z Nowej Wsi mieli na Boksach. Łąki położone były w środku lasu, wzdłuż rzeki Świerczówki. Ponie-

waż chłopi wywożąc z łąk siano podkradali hrabiemu drzewo, zostały im one zamienione i do dnia dzisiejszego 

mieszkańcy wsi są właścicielami łąk położonych przed lasem.  

 

Dział II 

Czas zaborów i okres międzywojenny. 

Numery domów w latach 1777-1784: nr d. 2 miejscowość Podbłonie- Jan Bajor, 4 Jakub Bieniecki, 5 Wawrzy-

niec Mirzejowski, 7 Klubek, 8 Andrzej Ozimek, 9 Maciej Ozimek, 11 Józef Kiwak, Fitał Stanisław, 24 Wojciech 

Stodolski, 27 Piotr Orzech, 31 Michał Kiwak, 32 Wojciech Michalski, 36 Stanisław Gorzelny, 37 Franciszek 

Stodolski, 38 Jakub Wilk, 40 Szymon Lada, 41 Maciej Jakubiec, 42 Jan Kiwak, 44 Jan Kolasa, 45 Józef Kolasa, 

46 Józef Krzemiński, 47 Stanisław Bońdosz, 

Numery domów w latach 1785- 1787: 2 Jan Bajor Nowa Wieś /już nie Podbłonie/. 4 Maciej Jakubiec i Piotr 

Jakubiec, 8 Sebastian Rutkowski i Andrzej Ozimek, 9 Maciej Ozimek, 44 Kazimierz Lada. 

W roku 1794 Nowa Wieś liczyła 54 domy i 373 mieszkańców, a sto lat później 100 domów i 629 mieszkańców.  

Numery domów w latach 1800- 1880 po pauzie rok 1890 i później: 1 Kostuj- Andrzej Posłuszny- Kostuj,  

2  Kołodziej zięć Kreta, 3 Mirzejowski  Józef, 4 Andrzej Posłuszny - Czapka zięć Fryca, 5 Posłuszny-  Michał 

Skiba zięć Posłusznego,  24 Anna Kośmider, Ignacy Ozimek – Jan Skiba, 32 Tomasz Michalski – Michał Mi-

chalski, 34  Sebastian Bajor-  Ignacy Ozimek, s. Wawrzyńca, Tomasz Ozimek, s. Ignacego, 35 Wawrzyniec 

Ozimek - Tomasz Ozimek, s. Wawrzyńca- Katarzyna z Ozimków i Andrzej Kiwak, 36 Maciej Cudo, 37 Jan 

Stodolski, Szymon Skiba - Piotr Skiba,  38 Jakub Wilk – Stanisław Kiwak, Jan Kiwak, 39 Kuznal – Ditmajer, 40 

Kośmider, Stąpor  – Sukiennik, 41 Błażej Kiwak - Józef Kiwak, s. Ignacego - Jan Baran, 42 Jakub Kiwak- Ignacy 

Kiwak,  Józef Kiwak, 44 Józef Kiwak zięć Lady - Andrzej Posłuszny, Michał Biesiadecki, 45 Walenty Kolasa - 
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Józef Kolasa, 46 Józef Krzemiński, 47 Jan Jakubiec, 52 Józef Kiwak i Tekla Biesiadecka, 53 Sebastian Kolasa- 

Paweł Posłuszny, 56 Hiacenty Jakubiec, 73 Stąpor Wojciech- Józef Posłuszny, 75 Józef Bońdos zięć Szymona 

Skiby- Wojciech Bońdos. Prawdopodobnie numery domów w tamtych czasach, nadawane były w kolejności 

zasiedlania danego terenu. Stąd numer 5 był w centrum wsi, 24 na końcu wsi pod lasem, a po drodze były numery 

34,41,42.  

Kontrakt darowizny /odpis/ z drugiej strony wszyscy z Nowej Wsi – w następujący sposób zawarty został: 

1. Podpisany Jędrzej Posłuszny posiada od 30 tu laty gospodarstwo rustykalne poł. … /ono:4 /w Nowej Wsi 

powiecie kolbuszowskim pomiędzy rolami Wojciecha Michalskiego od północy, a Piotra Posłusznego od połu-

dnia położone – ciągnące się od Karczmy Dworskiej z zachodniej strony, Wojciecha Michalskiego gdzie są pola 

w rozmiarze 7 mórg i kilkadziesiąt  sążni. 

2. Wydając swoją pełnoletnią córkę Maryannę Posłuszną za inwalidę Piotra Bondosia w zamęście- daję i zapisuję 

tymże nowożeńcom dniem dzisiejszym w ich fizyczne posiadanie na nieograniczonej obopólnej własności 

z powyższego gospodarstwa 40. Mówię 40 zagonów, 17 leży pomiędzy Karczmą Dworską a budynkiem przez 

Piotra Bondosia wystawionego i wówczas całego gospodarstwa- resztę zaś 23 zagonów znajduje się przy końcu 

mojego pola i graniczą na poprzek z rolą Wojciecha Michalskiego i z 37 zagonami-które są w mojem posiadaniu. 

Pół sznura łąki leży a raczej przytyka do łąk Ignacego Kiwaka i Tomasza Ozimka. 

3. Ponieważ kawałkowanie gruntów na mocy Krajowego rozporządzenia  17 listopada 1868 jest dozwolone, więc 

pozwalam powyższym nowożeńcom, by po zawarciu ślubów małżeńskich niniejszy Kontrakt Darowizny wymie-

rzenia należytości? Podali, a potem darowanych 40 zagonów pola i pół sznura łąki w powyżej wpisanych grani-

cach położonych- na swoje imiona do Ksiąg gruntowych zaingrosowali? I zaintabulowali i niniejszy Kontrakt 

darowizny do potwierdzenia przedłożyli.  
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4. Podatki monarchiczne i wszelkie daniny gromadzkie należą od powyższych 40 zagonów i pół sznura łąki 

z dniem dzisiejszym darowanym nowożeńcom Maryanny Posłusznej i Piotra Bondosia. 

5. Oprócz tego Nowożeńcom jedną krowę o wartości…….. A że niniejszy Kontrakt darowizny dobrowolnie 

jawnie i podług własnego wyrzeczenie jest zdziałany – potwierdzam takowy przy świadkach przez własnoręczne 

położenie znaku Krzyża świętego jako pisma nieumiejętny- i uważam ten Kontrakt za ważny i nieodmienny. 

Działo się to w Kolbuszowej dnia 17 lutego 1869r. 

Z urzędu gminnego obecni świadkowie: + Józef Stąpor  przełożony gminy, + Józef Klemencki? Tegoż zastępca 

+ Ignacy Ozimek Radny + Tomasz Biesiadecki Radny położyli własnoręcznie znaki Krzyża św. obok świadków  

+ Jędrzej Posłuszny ojciec darujący + Maryanna Posłuszna córka + Piotr Bondoś być mający mąż. Obdarowani 

przyjmują powyższą razem położyli własnoręcznie znaki Krzyża św.  Na dole podpisy, których nazwisk odczytać 

się nie udało. U góry z lewej strony okrągła pieczęć w części tylko czytelna  …..K, …..RAMT, …. SZOW. 

Miejsca wykropkowane, to wyrazy nieczytelne w powyższym kontrakcie. Rewelacja, pewnie gdyby można było 

dotrzeć do archiwalnych map galicyjskich, ustaliłby granice powyższego gospodarstwa. Dokument ten jest cenną 

i wiarygodną informacją z zakresu nazwisk mieszkańców Nowej Wsi, jak również nazwisk władzy gminnej. 

Trudno ustalić, który Ignacy Ozimek był radnym, ponieważ w tamtym okresie  Ozimków z imieniem Ignacy było 

co najmniej dwóch. Jeden syn Wawrzyńca Ozimka i Marianny Kiwak zastrzelony przez nieznanego sprawcę 

w 1893r., drugi Ignacy Ozimek, który był synem Tomasza i Agnieszki Kiwak, zginął w kopalni węgla w 1891r. 

w Pensylvanii /USA/, dokąd, po uwłaszczeniu chłopów, wyemigrowało wielu mieszkańców Nowej Wsi. Historia 

o zastrzelonym Kmieciu w przekazach ustnych przetrwała we wsi do dnia dzisiejszego. Ignacy miał zostać za-

strzelony podczas modlitwy we własnym domu. Zabójca strzelił przez okno. Za ten czyn blisko 20 lat 

w więzieniu /niesłusznie/, spędził Szczepan Noga. Najprawdopodobniej nie doczekał momentu, kiedy rodzina 

Ignacego poznała prawdziwe nazwisko zabójcy, ponieważ jak wynika z ustnych przekazów, zmarł niedługo po 

wyjściu z więzienia. Maryjanna Posłuszna i Piotr Bondoś dzieci nie mieli. 40 lat później Maryjanna zapisuje  

gospodarstwo, swojej bratanicy Annie Posłusznej. 
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L.R.3265 Akt Notarialny /odpis/ 

  Działo się w mieście Kolbuszowej, królestwie Galicyi, w kancelaryi Franciszka Zach cesarsko- królew-

skiego notaryusza w Kolbuszowej dnia szesnastego stycznia roku tysiąc dziewięćset dziewiątego. Przedemną 

Franciszkiem Zachem  ces.król. notaryuszem w Kolbuszowej siedzibę urzędową mającemu stawili się osobiście 

mi nieznani Maryjanna  z Posłusznych Bojdosowa ………… tudzież Paweł Posłuszny i tegoż córka Anna Po-

słuszna wszyscy troje włościanie w Nowej Wsi zamieszkali, których tożsamość osób stwierdzili mi świadkowie 

tego aktu i zeznali w mojej obecności następujący. Akt darowizny: Według księgi gruntowej gminy kat. Nowa 

wieś zaintabulowane jest na podstawie dochodzeń przeprowadzonych w myśl ustawy z dnia 20 marca 1874 N29 

Dz,pz i rozp.leraj. ? prawo własności całej realności w Nowej wsi położonej …..  objętej na rzecz Maryanny z 

Posłusznych Bojdosowej. Według protokołu dochodzenia spisanego do L.76 przy zakładaniu księgi gruntowej 

dla gminy kat. Nowa wieś i oświadczenia Maryanny z Posłusznych Bojdosowej taż Maryanna z Posłusznych 

Bojdosowa jest ….. właścicielką parceli gruntowej  … w Nowej wsi położonej, która jedynie przez …..Nowa 

wieś. Na tej podstawie Maryanna z Posłusznych Bojdosowa…. Bojndosowa całą realność objętą wkl…. ks.gr.gm. 

kat. Nowa wieś to jest chałupę o jednej izbie, sieni, komorze i boisku tudzież wszystkie grunta do tej realności 

należące jak również całą jej własnością będącą w Nowej wsi położoną parcelę gruntową  ….. tak jak takowe 

posiada i posiadać ma prawo, wraz z wszelkiemi do nich przysługującemi jej służebnościami obecnym aktem 

swojej bratance Annie Posłusznej na własność daruje, a wartość tych darowanych nieruchomości zapodana zo-

staje razem na tysiąc Koron. 

2/. Maryjanna z Posłusznych Bojdosowa  … Bojndosowa zrzeka się prawa odwołania powyższej darowizny 

a Anna Posłuszna darowiznę przyjmuje.  

3/. Maryanna z Posłusznych Bojdosowa …. Bojndosowa zezwala aby na karcie własności realności objętej 

wkl….. ks.gr.gm.kat Nowa wieś prawo własności całej tej realności dotychczasowo do niej należącej zaintabu-

lowane zostało na rzecz małoletniej Anny Posłusznej, jak również aby zapisana tym aktem parcela gruntowa 

kat.237/3 przepisana została do karty stanu posiadania wkl…. ks.gr.gm.kat. Nowa wieś lub tez aby dla tej parceli 
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gruntowej lkat….. w księdze gruntowej gminy kat. Nowa wieś nowe ciało hipoteczne utworzono 

i prawo własności onegoż zaintabulowane zostało na rzecz małoletniej Anny Posłusznej. 

4/. Połowe należności objętej …. Ks.gmin.kat. Nowa wieś to jest połowę chałupy i połowe gruntu do tej realności 

należących jak również połowę zapisanej tym aktem parceli gruntowej ….. w Nowej wsi położonej obowiązuje 

się Maryanna z Posłusznych Bojdosowa …. Bojndosowa oddać w posiadanie Annie Posłuszne jzaraz po podpi-

saniu niniejszego aktu, druga zaś połowę chałupy i gruntu do tej realności należących jak również drugą połowę 

zapisanej tym aktem parceli gruntowej kat…… w Nowej wsi położonej zastrzega Maryanna 

z Posłusznych Bojdosowa … Bojndosowa dla siebie do bezpłatnego dożywotniego użytku, wskutek czego te dla 

Maryanny z Posłusznych Bojdosowej …. Bojndosowej do dożywotnego użytku zastrzeżone nieruchomości obej-

mie Anna Posłuszna w posiadanie i używanie dopiero po śmierci Maryanny z posłusznych Bojdosowej …. Bojn-

dosowej. Strony podają wartość użytków z przedmiotów na mocy niniejszego aktu dla Maryanny 

z Posłusznych Bojdosowej …. Bojndosowej do dożywotnego użytku zastrzeżonych rocznie na dziesięć ko-

ron……prawo bezpłatnego dożywotniego użytkowania połowy tej realności na rzecz Maryanny z Posłusznych 

Bojdosowej…. Bojndosowej. Tenże Paweł Posłuszny zezwala ….. imieniem swej małoletniej córki Anny po-

słusznej aby w stanie biernym ciała hipotecznego jakie da zapisanej tym aktem parceli gruntowej ….. w księdze 

gruntowej gminy kat. Nowa wieś nowo utworzone zostanie zaintabulowane zostało prawo bezpłatnego dożywot-

niego użytkowania połowy parceli gruntowej tak…… na rzecz Maryanny z Posłusznych Bojdosowej … Bojn-

dosowej. 

6/. Koszta tego aktu i intabilacyi oraz należność prawna skarbowi państwa  z tego aktu przypadającą obowiązuje 

się ponieść wyłącznie sam Paweł Posłuszny. 

7/. Ważność tego aktu o ile takowy zdziałany został imieniem małoletniej Anny Posłusznej strony zawisłą? czy-

nią odzatwierdzenia go przez c.k. Rząd jako władzę nadopiekuńczą. 
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Tak spisany akt stronom wobec osobiście mi znanych świadków Wojciecha Łagody rolnika  

w Hadykówce zamieszkałego i Franciszka Wilka rolnika z Kolbuszowej Dolnej zamieszkałego dosłownie od-

czytałem strony uznały akt ten za zgodny z ich wola, w dowód, czego Maryanna z posłusznych Bojdosowa … 

Bojndosowa i pierwszy świadek Wojciech Lagoda pisać nie umiejąc znaki krzyża własnoręcznie w mojej obec-

ności złożyli, ich zaś imiona i nazwiska wpisał drugi świadek Franciszek Wilk, który się równocześnie wraz 

z umiejącymi Anną Posłuszną i Pawłem Posłusznym własnoręcznie w mojej obecności podpisał…Ten wypis 

główny dla Anny Posłusznej przeznaczony, zgadza się dosłownie z oryginałem w moich aktach notarialnych ….. 

przechowanym, marką za 1 Kor. Ostemplowanym, którego odpis przedłożyłem c.k. Urzędowi podatkowenni  

w Kolbuszowej …………Kolbuszowa dnia dwudziestego stycznia w tysiąc dziewięćset dziewiątego Podpis 

Franciszka Zacha obok okrągła pieczęć z orłem i treścią: Franciszek Zach c.k.notaryusz. W Kolbuszowej w Ga-

licyi. Należytość: za pisanie……………..  1K.20h; za poświadczenie  1K.30h; stempel 1K; Razem 3K.50h. zapł. 

Powyższy akt darowizny zatwierdza się nadkuratelami? imieniem małoletniej Anny Posłusznej c.k Sąd powia-

towy Oddz. I Kolbuszowa 15 marca 1909r (Podpis nieczytelny) Okrągła pieczęć z orłem o treści C.K. Sąd Po-

wiatowy w Kolbuszowej. Dozwolony …… 23 marca 1909 ………. Kolbuszowa dnia 7 kwietnia 1909 (Nieczy-

telny podpis) Okrągła pieczęć z orłem o treści Urząd Ksiąg Gruntowych C.K. …… powiat Kolbuszowia. (Miej-

sca wykropkowane to wyrazy nieczytelne lub nieistotne do tej historii. Obydwa dokumenty udostępniła ze swoich 

zasobów Pani Grażyna Maziarz, obecna sołtyska wsi).  W roku 1911 Anna Posłuszna będzie już mężatką i wye-

migruje do Stanów Zjednoczonych.  Jeśli na pierwszym akcie darowizny wszyscy mieszkańcy Nowej Wsi pod-

pisują się krzyżykami, tak na tym drugim zarówno Anna jak i jej ojciec Paweł umieją się już podpisać  

z imienia i nazwiska. Otóż to. Paweł podpisać się umie, jego siostra Maryanna już nie. Nie wiemy, w jakim 

zakresie czytać i pisać umiał Paweł, ale Anna tę umiejętności posiadała, ponieważ przez długie lata korespondo-

wała ze swoim bratem Michałem. Czytać i pisać umiała także Julia Kiwak, która wyemigrowała do Stanów Zjed-

noczonych, ok. 1912r. Umiejętność czytania i pisania w tamtym okresie nie była zjawiskiem powszechnym, ale 

należy założyć, że do powstałej ok. 1870 roku szkoły przynajmniej część dzieci uczęszczało. Jako ciekawostkę 
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dopiszę, że imię Maria w dawnej Polsce nie było używane z szacunku do Matki Bożej. Jeszcze w połowie XIX 

wieku bardziej konserwatywni księża odmawiali ochrzczenia tym imieniem. W zamian nadawano imię Marianna 

lub Maryna.  W roku 1890 na urodzonych i ochrzczonych 17 dziewczynek nie było ani jednej Marii. Wybór 

imion rozłożył się następująco: 1 Henryka, 2 Stefanie, 2 Ludwiki, 6 Anna, 1 Walnetyna, 1 Katarzyna, 1 Klara,  

1 Franciszka, 1 Aniela, 1 Julianna 6. Imię Kazimierz zarezerwowane było dla dzieci królewskich. Brzydkie 

imiona typu Kunegunda przeznaczone były dla dzieci nieślubnych. Nie wiem ile w tym prawdy, ponieważ ana-

lizując stare księgi brzydkich imion była znikoma ilość. Wśród chłopców urodzonych w Nowej Wsi w roku 1890, 

najpopularniejszym imieniem było Jan. Wybór imion rozłożył się następująco: 1 Ludwik, 6 Janów, 3 Józefów, 

1 Tomasz, 2 Pawłów, 3 Piotrów, 2 Michałów, 1 Wojciech, 1 Andrzej, 1 Marcin.7 

  Były imiona, powinno być i nazwisko. „W zaborze austriackim obowiązek posiadania nazwisk wprowa-

dził cesarz austriacki Józef II w roku 1782”.8 Natomiast pewnym jest, że chłopi we wsi Jaciska mieli już nazwi-

ska. Mieszano dzisiejsze pojęcia imienia, przezwiska i nazwania. Nazwiska były często modyfikowane nawet 

w obrębie danej rodziny. Brzmienie nazwiska chłopa bardzo często zależało od humoru pana i wcale do rzadkości 

nie należały nazwiska ośmieszające jego właściciela. Odzwierzęce nazwiska były darmowe, za inne się płaciło. 

Nadawano je od imienia ojca, np. Jakubiec, od wykonywanego zajęcia, np. Skiba, od przedmiotu, np. Kolasa, 

odzwierzęce – Baran, od rośliny – Dąbek, od miejsca zamieszkania- Borkowski. Tworzono je również od cech 

charakteru, zarówno fizycznych, jak  i psychicznych. W przypadku Maryanny z Posłusznych Bojdosowej mamy 

typowy przykład zniekształcenia nazwiska. Za mąż wyszła za Piotra Bondosia i taki zapis powinien widnieć 

w powyższym Akcie Notarialnym. 

 

  

                                                 
6 Urzędowa Księga chrztów. 
7 J.w. 
8 http://pl.wikipedia.org. Nazwisko. 
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Niepiśmienni chłopi czasami sami podawali urzędnikowi błędnie brzmiące nazwisko, a sprawdzić jego zapisu 

nie potrafili. Czasami ksiądz lub urzędnik błędnie zapisali albo  zapisali to, co usłyszeli. W przypadku nazwiska 

Bondoś, Bojndos, Bojdos gdyby się uprzeć brzmienie jest podobne, ale już przy zmianie nazwiska Stobierski na 

Kośmider, to nie brzmienie miało znaczenie. Mieszkańcy wsi dzielili się na bogatych i biednych, przy czym tych 

drugich było zdecydowanie więcej. Zresztą bieda dotyczyła nie tylko naszej miejscowości. Artykuł z Płomyka 

Nr 2 Rocznik 1924/25 oddaje obraz, w jaki sposób części mieszkańców Polski w tamtych czasach udawało się 

przetrwać: „ Pokłosie. Jeszcze kłos ….. i jeszcze kłos….Ostre ściernisko nogi kaleczy. Tak bolą zgięte krzyże, 

tak praży południowe słońce. Jeszcze kłos…. I jeszcze kłos …. Dzięki Bogu, że tu i ówdzie pozostawili żeńcy 

po kłosie: dzięki Bogu, że litościwi ludzie puścili na ściernisko! Jeszcze kłosek …. I tu jeszcze jeden. W spraco-

wanych, skrzętnych rękach rośnie mała wiązka kłosów na duży pęk, z pęka jest już snopek, niewielki, raduje się 

serce na myśl o dzieciach, które wyciągają rączyny do bielutkiego chleba z nowej mąki. Jeszcze kłos, i jeszcze 

kłos. Na drodze zaskrzypiał wóz, załadowany wysoko złotymi snopami: to kończą sprzątać sąsiednie pole. Obłok 

kurzu obsypał pochylone kobiety, gryzie im oczy, pcha się w usta, ale one w robocie nie ustają…....9 

  Po licznych rozmowach ze starszymi mieszkańcami naszej wioski jestem pewna, że kobiety, które te kłosy 

zbierały nie jadły białego chleba. Często rodziny 20-to morgowych gospodarzy jadły czarny chleb, bez żadnych 

dodatków. Bywało i tak, że rodzice jedli chleb posmarowany masłem dopiero wtedy, gdy dzieci spały. Ponadto 

czarnego chleba nie wszyscy mieli do syta, a masło, sery, jajka gospodynie sprzedawały, bo przecież gotówka 

też była istotna. Podstawowym zakupem w chłopskim gospodarstwie była nafta, sól i zapałki. Jajko do barszczu 

jadł gospodarz domu i to nie zawsze. Dla ludzi starych, kalekich, samotnych i biednych sołtys wsi ustalał kolejkę 

ich dożywiania. Co tydzień inny gospodarz donosił takim osobom pożywienie. O pomoc dla ludzi biednych było 

trudno. Każdy wyproszony kawałek chleba u bogatych gospodarzy trzeba było odpracować. Bywało również 

i tak, że gdy jednemu z mieszkańców odeszła krowa  co było ogromną stratą z pomocą pośpieszył mu Franciszek 

                                                 
9 Płomykowe Kroniki.  Nasza Księgarnia Warszawa 1984r. 
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Czarnik, dając mu na pewien okres do chowania swoją własną. Za to chowanie pozostawił mu cielątko, z którego 

dochowano się krowy. Z posiadanych informacji wynika, że mianem Kmiecia określano we wsi Tomasza 

Ozimka, wnuka Wawrzyńca. Takie określenie otrzymywał gospodarz, który miał gospodarstwo o powierzchni 

1 łana chełmińskiego, czyli ok. 17 ha. 10 Tomasz Ozimek tyle pola nie miał, ale należy założyć, że jego dziad na 

pewno. Kmieciem był również Stefan Ozimek. Zresztą, pojęcie bogactwa w tamtym okresie jest względne, wy-

starczyła wojna, klęska nieurodzaju i do największego gospodarza zaglądał głód. Tym bardziej , że oprócz kmie-

ciów mieszkali we wsi „budniki”, którzy na skrawku ziemi mieli tylko chałupy. Podstawą wyżywienia było to, 

co urosło w polu.  Kasza jaglana, groch, czarny chleb i nieodzowna kapusta, której duża beczka zakiszona była 

w każdym domu. „Magdusia obrywała nadmiar liści z rosnącej kapusty, kroiła i gotowała. Smakowało wyśmie-

nicie”…..11 Nawet życzenia stodrokowe, nie odbiegały wiele od rzeczywistości: Na szczęście, 

na zdrowie, na ten Nowy Rok,  Żeby się wam rodziła kapusta i groch, Pszenica jak rękawica, A na piecu, dzieci 

kupica. Zamiast cukru, który był rarytasem rzadko używanym, niektórzy gospodarze sadzili buraki cukrowe, na 

których gotowano kawę zbożową.   

  Od 1868 roku nastąpiło dzielenie gospodarstw rolnych na mniejsze, co poprawy warunków życia na wsi 

nie przynosiło, a wprost przeciwnie. Chałupy z dwoma izbami i drewnianą podłogą należały do rzadkości 

i podejrzewam, że zaczęły się pojawiać dopiero w pierwszej połowie XIX wieku. Jeszcze długo po II wojnie 

światowej były domy pod strzechą z jedną izbą i sienią, które zamiast podłogi miały klepisko /podłoga z gliny/. 

Ich kalenica wykonana była z perzu, a przed porą zimową chałupy gacono, czyli ocieplano suchym szuwarem, 

igliwiem względnie perzem. W pamięci mieszkańców zachowały się również takie, które nie miały kominów 

/kurne chaty/. „Rodzice wysłali mnie do jednego domu z jedzeniem. W izbie było ciemno. Na środku izby było 

palenisko, na którym domownik gotował ziemniaki.” 12. Wielodzietność rodzin, brak przemysłu, sprawiała, że 

                                                 
10 http://pl.wikipedia.org. Łan 
11 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
12 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 

http://pl.wikipedia.org/
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bieda była stałym towarzyszem mieszkańców naszej społeczności. Do tego dochodził brak opieki lekarskiej. 

Nieliczni korzystali w okresie międzywojennym z usług Ścibiory z okolic Sędziszowa /lekarz lub znachor/. Ko-

biety w czasie porodu oddawały swoje życie w ręce babek i opiece Bożej, która niekiedy zawodziła, a rodziły 

i kilkanaścioro dzieci. Na przełomie XIX i XX wieku porody odbierały: Marianna Wesołowska, Lucia Orzech, 

Magdalena Cudo, Tekla Urban. W okresie międzywojennym akuszerkami były: Agnes Fryc, Carolina Cudo, 

Celina Dudzińska, Emilia Pytlak.  Wypisałam nazwiska kobiet, które były najczęściej wzywane do porodu, ale 

nie były to jedyne we wsi kobiety, które poród umiały odebrać i taką przysługę, a być może usługę wykonywały. 

Zdarzało się i tak, że imię nowonarodzonej dziewczynce nadawano takie, jakie miała akuszerka. Największą 

różnicę wieku pomiędzy najstarszym, a najmłodszym dzieckiem zauważyłam w rodzinie Tomasza Ozimka, 

s. Wawrzyńca i Julii Skrzypek. Najstarsza córka, Katarzyna urodziła się w 1875r. /pod warunkiem, że któregoś 

dziecka nie pominęłam/, a najmłodszy syn Wojciech w 1905r.; 30 lat różnicy przy trzynaściorgu dzieciach nie 

było niczym niezwykłym i zapewne nie jedynym takim przypadkiem. Brak opieki medycznej powodował, że 

śmiertelność wśród dzieci była wysoka. Koklusz, odra, gruźlica, hiszpanka, czerwonka, to najczęstsze przypadki 

zgonu wśród dzieci, a i dorosłych też.  Zdarzało się również, że jakieś dziecko lub dorosła osoba umarła z głodu. 

I tym to sposobem do rzadkości należała matka, która nie pochowałaby własnego dziecka, a bywało, że pocho-

wała niejedno. W 1890 roku zmarło we wsi 22 osoby, z tego 15 dzieci.13  

   Ogromnym problemem była higiena. Brak środków czystości, sienniki ze słomy lub siana, gliniane pod-

łogi, których przecież nie dało się wyszorować, w porze letniej chmary much i niedożywienie powodowały, że 

epidemia czerwonki pojawiała się we wsi co kilka lat. Co prawda mieszkańcy podejmowali czynności mające na 

celu ten stan zmienić, ale wyboru dużego nie mieli. Muchy się z izby gałęziami lub ścierką wyganiało, ewentu-

alnie wieszano u powały /sufitu/ pęki paproci. Wszystkie muchy, które weszły do środka wyrzucało się razem 

                                                 
13 Urzędowa Księga Zgonów. 
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z paprociami. Sporządzano trutkę z czerwonego muchomora, ale wszystkie te metody były mało skuteczne. Ubra-

nia prano w stawkach, potem w baliach, trąc w rękach lub na tarze. Do wody wrzucano kawałek sody, która po 

rozpuszczeniu ułatwiała pranie. Wszelkie pisklęta póki nie podrosły trzymano w izbie. O takim wynalazku, jak 

szampon nikt nie słyszał. Mieszkańcy Nowej Wsi zajmowali się produkcją węgla drzewnego do hut szkła 

i żelaza, byli kowalami, stolarzami, gajowymi i szewcami. Był policyjon /goniec wójta/, dróżnik /naprawiał 

drogi/, revisor /oglądacz zwłok, stwierdzał zgon/, młynarz, czasem ktoś pracował w cegielni lub tartaku, ale tylko 

nieliczni znajdowali zatrudnienie poza gospodarstwem. Pozostali utrzymywali się głównie z pracy na roli, 

a pracowali ci nasi przodkowie bardzo ciężko. Ziemniaki sadzono w zagonach pod motykę, potem je plewiono 

i osypywano.  Zboże żęto sierpem. Motyka, widły, grabie, sierp, kosa i cepy były podstawowymi narzędziami 

rolniczymi. Kosą koszono trawę, cepami młócono zboże, ziarno mielono w żarnach. Żarna były ważnym urzą-

dzeniem w chłopskiej chałupie. W czasie wielkiego głodu na Ukrainie,  w latach 1932-33, milicja niszczyła 

chłopom żarna. Niemiecki okupant w czasie drugiej wojny światowej robił to samo na terenie naszej wsi. Nisz-

czenie żaren było jednym ze sposobów zmuszenia chłopa do posłuszeństwa. Bez żaren nie było chleba,  

a chleb nie darmo określa się mianem powszedniego. Chleb czarny, czasami zakalcowaty, ale gdy był „chleb  

i woda to nie było głoda”. Bo wody też brakowało. Płytkie studnie, tzw. cembrowiny, gdzie otwór studzienny 

obudowany był drewnem, a często była to zwykła duża drewniana beczka, nie zaspakajały całkowicie gospo-

darstw chłopskich w wodę. Pewnym rozwiązaniem problemu wody były sadzawki. Nie wiem czy mam racje, ale 

wg mnie na mapie Friedricha von Miega zaznaczone jest koryto rzeki po prawej stronie drogi na Niwiska, który 

to teren  przez starszych mieszkańców nazywany jest dzisiaj „wontoką” oraz trzy zbiorniki wodne. Jeden w oko-

licach szkoły, drugi po prawej stronie drogi, w stronę Brzezówki, trzeci w pobliżu dawnej Gajówki Smyrskiego. 

W takich sadzawkach pojono bydło i robiono pranie. Żyd, idący wczesnym rankiem przez wieś spotyka Kata-

rzynę Kiwak zajętą praniem odzieży w stawku. Zdziwiony, ponieważ słyszał, że „Kiwoczka  

z następnym chodzi”, a tu pranie robi i brzucha nie widać, a Katarzyna w nocy dziecko urodziła, a nad ranem już 

pranie w stawku robiła.  
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  O wiejskiej kobiecie w tej historii jeszcze wspomnę. Innym nieodzownym sprzętem w gospodarstwie 

chłopskim była stępa. Było to okrągłe, podłużne narzędzie wystrugane  z pnia drzewa, do którego wsypywano 

zboże i tłuczono drewnianym tłuczkiem. Służyła do tłuczenia zboża na kasze. W stępie tłoczono również olej 

z siemienia lnianego. Gospodarstwa kmiece były prawie samowystarczalne. Nie mogło więc, wśród wyposażenia 

zabraknąć międlicy, cierlicy, szczotki, przęślicy i wrzeciona, które służyły do obróbki lnu i przędzenia nici. Nici 

farbowano lub zostawiano w naturalnym kolorze. Oddawano je do warsztatów tkackich, z których odbierano 

gotowe materiały, a z tych szyto ubrania dla rodziny. 

  Ogólnie wyposażenie chałupy chłopskiej było bardzo ubogie. Drewniane i gliniane naczynia, skrzynia na 

odzież, ława, jakieś łóżko, później piec, wcześniej palenisko na środku chałupy. W komorze stały beczki na 

zboże, a u powały umieszczano drąg, na którym wieszano odzież zimową. W zależności od zasobności kieszeni 

gospodarza, chałupy były większe, mniejsze i całkiem maleńkie. Zdarzało się, wcale nie rzadko, że z sieni było 

przejście wprost do obory, w której trzymano krowę. Jeszcze po drugiej wojnie światowej były domy, w których 

jedno pomieszczenie zajmowali ludzie, a drugie zwierzęta i to nie tylko w Nowej Wsi. Krowa to była żywicielka. 

W małych gospodarstwach, nawet jeśli trzeba było paszy dokupić, to przynajmniej jedna krowa musiała być. 

Masło i ser stanowiło źródło dochodu. Mlekiem omaszczono barszcz, z serwatki ugotowano polewkę, a maślanka 

była doskonałym urozmaiceniem chłopskiego ubogiego jadłospisu. Zdarzało się, że krowa służyła, jako siła po-

ciągowa. Jeszcze w okresie mojego dzieciństwa był we wsi gospodarz, który pole obrabiał krowami, a wóz miał 

na drewnianych kołach. Krowy zamiast chomąta miały założone jarzmo. Zapewne z tamtych czasów przetrwał 

humor o gospodarzu i parobku. Obaj do kościoła chodzili naprzemiennie. Parobek pożyczał buty od gospodarza. 

Pierwszej niedzieli parobek pyta gospodarza, który właśnie wrócił z kościoła:  i co ksiądz mówili??? 

- dzisiaj post, jutro post i cały tydzień post- odpowiedział gospodarz. W następną niedzielę w kościele był paro-

bek. Po jego powrocie z kościoła, gospodarz zadaje pytanie; i co ksiądz mówili??? dzisiaj święto, jutro święto 

i cały tydzień święto- odpowiedział parobek.  
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Historia zatoczyła koło. Dzisiaj nieliczni żyją w luksusie, a reszcie się wmawia, że kryzys, że trzeba zaciskać 

pasa, że to dla dobra naszych dzieci i wnuków, że są nieudolni, niewykształceni, mało operatywni. Takie tam 

odwracanie uwagi od spraw istotnych. Skąd przyszli pierwsi mieszkańcy Nowej Wsi? Część na pewno z oko-

licznych wiosek, takich jak Świerczów, Brzezówka, Siedlanka, Wola, ponieważ one zostały utworzone zdecydo-

wanie wcześniej jak Nowa Wieś. Tomasz Ozimek w 1874r. żeni się z Julią Skrzypek z Zembrzy. Jej brat Jan 

ożenił się z Agnieszką Kiwak, notabene kuzynką Tomasza. Małżeństwa w tamtym okresie prawie nigdy nie były 

przypadkowe. Budnik nie ożenił się u kilkunastomorgowego gospodarza. Chyba, że przez przypadek, ale wtedy 

bogata rodzina nie utrzymywała kontaktów z biedotą. Po 1890 do 1945 roku do Nowej Wsi wżeniali się kawale-

rowie lub wdowcy z: Kolbuszowej, Bukowca, Trześni, Niwisk, Siedlanki, Woli Domatkowskiej, Trzęsówki, Kol-

buszowej Górnej, Brzezówki, Zarębek, Weryni, Przedborza, Domatkowa, Świerczowa, Wielkiej Woli /pow. 

Struszaciński?/, Szwejkowa /pow. Kowalówka/, Cierpisza, Porąb Kupieńskich, Dzikowca, Kolbuszowej Dolnej, 

Ostrów Tuszowskich, Porąb Dymarskich, Lubeni Prusy, Ostrów Barańskich /pisownia oryginalna/, Porąb Huci-

skich, Trzęsówki, Mielca, Tarnobrzega, Bratkowic, Huty Przedborskiej, Kupna, Dąbrowy Górniczej, Rzemienia, 

Ropczyc, Przyłęka, Cmolasu, Huciny, Czarnej, Trzebuski, Rzochowa, Woliena Ługowa?, Tuszymy, Blizny, Ka-

mionki, Krzywej.14 Naprzemiennie do wsi przychodziły kobiety z powyższych miejscowości. Odległości pomię-

dzy poszczególnymi miejscowościami pokonywano pieszo, czasem furmanką, a w czasach międzywojennych 

bywało, że ktoś miał rower z drewnianymi rafkami. Takim to właśnie rowerem dwóch kawalerów z Nowej Wsi 

wybrało się na randkę do jednej z sąsiednich wsi. Wozili dziewczyny na ramie tego roweru do czasu, aż ksiądz 

potępił panienki z ambony za niemoralne prowadzenie się. Panowie poszli do księdza z żądaniem, żeby odwołał, 

co powiedział. Jeden zza pasa wyciągnął broń, na co ksiądz wyciągnął z szuflady dwa pistolety i zastraszyć się 

nie pozwolił. Ile w tej historyjce prawdy, nie wiem. Andrzej Kiwak, późniejszy wójt wsi, do Mielca chodził na 

                                                 
14 Urzędowa Księga Ślubów. 
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piechotę. Koszyk gruszek lub ćwiartkę zboża, jaki się dostało od rodziny zakładało się na plecy i przynosiło do 

domu. Czasem było to kilka kilometrów, a czasem więcej.  

 

Dział III 

Emigracja za chlebem. 

  Brak perspektyw w rodzinnej wsi sprawił, że wielu jej mieszkańców emigrowało za chlebem, m.in. do 

Ameryki. Ellis Island to wyspa w porcie miasta Nowy Jork, do którego przypływały okręty z europejskimi emi-

grantami w latach 1892-1954r. Nazywana była również „Bramą do Ameryki” lub „Wyspą łez”. Na manifestach 

Ellis Island udało mi się odnaleźć kilkudziesięciu mieszkańców Nowej Wsi, którzy udali się w daleką podróż po 

lepsze życie. To życie nie zawsze było lepsze, a czasem tak, jak w przypadku Ignacego Ozimka, s. Tomasza, 

który zginął w kopalni węgla kamiennego, okazało się wręcz tragiczne. Tę rodzinę fatum prześladowało, ponie-

waż syn i córka Ignacego też zginęli tragicznie. Niewykształceni chłopi, którzy często nie umieli, ani pisać ani 

czytać, podróż na statku odbywali w III klasie, a u kresu podróży czekała ich drobiazgowa kontrola. Poniżej 

wykaz osób, które odnalazłam na manifestach dostępnych na stronie internetowej http://genealog.mrog.org. 

 
Lp. Imię i Nazwisko Rok emigracji Wiek Do kogo 

1. Kret Katarzyna 1899 24     - 

2. Kret Jan 1899   3     - 

3. Ozimek Zofia 1901   0 Derby 

4. Jagodzińska Julia 1901 20 Derby 

5. Ozimek Waleria 1901 26 Derby 

6. Ozimek Wojciech 1901 28 Derby 

7. Cudo Maryanna 1902 16     - 

8. Ozimek Maria 1903 30 Ozimek Kazimierz 

9. Ozimek Stefania 1903   1 Ozimek Kazimierz 

10. Kiwak Piotr 1903 23 Kiwak Jędrzej 
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11. Kiwak Ignacy 1903 31 Kiwak Jędrzej  

12. Klubek Jan 1903 36 Klubek Ludwik 

13. Klubek Wojciech 1903 19 Klubek Ludwik 

14. Kiwak Tomasz 1903 29 Klubek Jan 

15. Jakubiec Jan 1903 16      - 

16. Kiwak Julia 1904 18 Irzef Okoniewski 

17. Ozimek Stanisław 1904 18 Kij Franciszek 

18. Ozimek Stanisław 1904 19 Ozimek Stanisław N.J. 

19. Jan Kiwak 1905 26 Borkowski Jędrzej Broklyn 

20. Mużojowsky Jan  1905 36 Ozimek Wojciech Derby 

21. Bajor Jan 1905 29 Początek Józef 

22. Tokarz Agata 1906 19 ……… Maciej 

23. Kolasa Jan 1907 24 Kolasa Wojciech 

24. Orzech Katarzyna 1907 27 Orzech Marcin 

25. Ozimek Julia 1908 16 …….. Józef Derby 

26. Kret Katarzyna 1908 35          - 

27. Kret Bronisława 1908  1          - 

28. Kret Józef 1908  6          - 

29. Kret Stefania 1908  3          - 

30. Kret Karolina 1908  4          - 

31. Kiwak Anna 1909 19 Kabała Andrzej 

32 Ozimek Jan 1909 20 Ozimek Ludwik Derby 

33. Kiwak Józef 1910 36 ……… Jan Derby 

34. Kiwak Tomasz 1910 30 Kiwak Helena Derby 

35. Klubek Anna 1910 32 Kołodziej ….   Derby 

36. Klubek Józef 1910 33          - 

37. Kiwak Jan 1910  2 Kiwak Helena Derby 

38. Kiwak Jan 1910 40 Łyżeń ……. 
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39. Słonina Maria 1910 26 ……..  Stanisław Derby 

40. Słonina Stanisław 1910 26          - 

41. Bajor Józef 1910 37          - 

42. Kiwak Jan 1911 21 Kiwak Jędrzej Derby /ojciec/ 

43. Noga Anna 1911 20 Noga Józef /mąż/ 

44. Cudo Piotr 1911 17 …………..  /matka/ 

45. Skiba Julia 1911 18           - 

46. Kolasa Władysław 1912 18 Kolasa Antoni /brat/ 

47. Kiwak Leonora 1913 18 Skowroński Franciszek 

48. Kiwak Maria 1913 19 Kiwak Jan Derby 

49. Klubek Julia 1913 10 Klubek Józef /ojciec/ 

50. Skiba Jan 1913 23 Baran Antoni 

51. Orimek Tomasz 1913 39 Zi…nek Jan Derby 

52.  Bajor Stefania 1914 17 Zieleński Michał 

53 Kolasa Maria 1923 27 Piotr Kolasa /mąż/ 

    

  Nie wszystkich emigrantów z Nowej Wsi udało się odnaleźć. Pożar na Ellis Island w 1897r. zniszczył 

część dokumentów, innych odszukać się nie udało. Nazwiska często zniekształcone, wiek nie zgadza się 

z faktyczną datą urodzin. /Wojciech Ozimek w 1901r. miał 34 lata/.  Wiem na pewno, że do Ameryki wyemigro-

wała Julia Kiwak, c. Andrzeja, Jan Kiwak, s. Andrzeja, Michał Kiwak, s. Józefa, Ignacy Ozimek /ten, który zginął 

w kopalni/, Katarzyna Ozimek siostra Ignacego. Zarówno Tomasz Ozimek, który na manifeście jest pod nazwi-

skiem Orimek, jak również Wojciech Ozimek emigrowali do Ameryki, co najmniej dwa razy. Osoby, do których 

następowała emigracja, albo, z którą wspólnie podróżowano były najczęściej ze sobą spokrewnione. Wojciech i 

Waleria Ozimek byli małżeństwem, Zofia to ich córka. Rodzinę tą możemy oglądać na zdjęciu, kiedy Zofia 

wychodzi za mąż za Antoniego Steca. Tomasz Orimek /Ozimek/ był bratem Wojciecha. Julia Jagodzińska,  
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to przyrodnia kuzynka Wojciecha Ozimka i przyrodnia ciotka Julii Kiwak, tej, której na manifestach nie odnala-

złam. Maria Ozimek emigruje wraz z córką Stefanią do męża Kazimirza. Anna Klubek to żona Józefa, 

a Julia córka. Anna Noga dołączyła do swojego męża Józefa. Rodzina Skibów spokrewniona była z Baranami, 

a Jan Kiwak z Borkowskimi. Jan Mużowsky /Mierzejewski/ to nie kto inny, tylko szwagier Wojciecha i Tomasza 

Ozimków. Kogo było stać na „szyfkartę” i miał parę dolarów w kieszeni na początek pobytu zgłaszał się do Żyda 

Miślera, który wyjazdy organizował i Ameryka czekała. 

 

Dział IV 

Koszmar okupacji. 

  Okres drugiej wojny, to czas strachu, głodu i obowiązkowej pracy mieszkańców Nowej Wsi na rzecz 

bauera, kaprala SS Makarego Starcke, którego zastępcą był Emil Szmitke. Mój dziadek, Piotr Kiwak był, co 

prawda mieszkańcem Świerczowa, ale miał to „szczęście”, że mieszkał nie z tej strony rowu, który stanowił 

granicę panowania Starckiego od strony wschodniej. Tym samym powinien był pracować w gospodarstwie rol-

nym bauera. Ponieważ podjął pracę w kolbuszowskim tartaku, Starcke wysiedlił go z jego własnego domu. Emi-

lia Bąba, która nie stawiła się do przymusowej pracy została przez Starckiego przywiązana do konia i biegła przy 

nim całą drogę do miejsca pracy. Był również obowiązek oddawania żywności na rzecz okupanta. Jan Saj, który 

znieważył hilfsarbeitera /pomocnik/ bauera, gdy ten przyszedł zabrać żywność, został za ten czyn skazany na trzy 

miesiące pobytu w obozie w Pustkowie. Opór mieszkańców Niemcy bardzo łatwo łamali biorąc zakładników. 

Trzymano ich przy trzydziestostopniowym mrozie, w nieogrzewanym pomieszczeniu przez 48 godzin, dopóki 

kontrybucja, w postaci bydła, nie dotarła do okupanta. W okresie okupacji mieszkańcy mieli obowiązek mielenia 

zboża w kolbuszowskim młynie. W tym celu otrzymywali „ melkarty”, a okupant miał pełną kontrolę nad ilością 

mielonego ziarna, z którego część była konfiskowana. Górne kamienie od żaren należało dostarczyć do sołtysa, 

gdzie były rozbijane.  Zresztą kontrybucji ulegało, nie tylko ziarno, ale wszystko, co zasiał i zasadził chłop oraz 

to, co przychował. Mięso w tamtym okresie dla mieszkańca naszej wsi było nieosiągalne, chyba, że ktoś był 
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bardzo odważny. Z jednej strony kontrybucja, z drugiej obowiązek pracy w gospodarstwie rolnym bauera. Dwie 

rzeczy praktycznie nie do pogodzenia. Do tego dochodził strach przed wywózką do Niemiec, albo do obozu, 

czego część naszych mieszkańców nie uniknęła. Na roboty do Niemiec wywiezieni zostali: Anna Urban, Stefania 

Urban, córki Antoniego Skiby, Jadwiga Wesołowska /Bryk/, Jan Posłuszny, s. Józefa, Józef Cudo, Piotr Po-

słuszny, s. Pawła, Franciszek Kiwak, s.Piotra. Pewnie takich osób byłoby więcej, ale młodzi ludzie bardzo często 

się ukrywali, śpiąc m.in. w lasach lub wyjeżdżali z Nowej Wsi, szukając służby w innych miejscowościach. Jak 

wielka była bieda, może świadczyć fakt, że na roboty do Niemiec niektóre osoby wyjeżdżały dobrowolnie. Jak 

wspominały tamten okres? Najbardziej doskwierała im tęsknota za domem i rodziną, a największą tragedią było, 

gdy wywożono matkę, która w domu pozostawiała małe dzieci. Tam na miejscu trafiały najczęściej do niemiec-

kich gospodarstw rolnych. „Bauer chował kilka krów, które trzeba było wydoić. Latem pracowaliśmy w polu, 

a zimą trzeba było nawiązać w wiązki gałęzi, które służyły na opał. Bauerka przygotowywała jedzenie, które 

spożywaliśmy wspólnie z bauerami, chyba, że akurat wpadała kontrola gestapo. W takim przypadku jadaliśmy 

oddzielnie, ponieważ bauerzy mieli zakaz spożywania posiłków z robotnikami. To jedzenie miało inny smak jak 

w Polsce i nie zawsze mi smakowało, ale jeść musiałam, ponieważ innego nie było. Jedzenia nam nie udzie-

lano”.15 „U bauera był kot, taki wypasiony. Pewnego dnia zauważyłem, że kot leży nieżywy. Na drugi dzień, kot 

nadal leżał tyle, że odwrócony na druga stronę, a potem kot zniknął, a Niemiec na koniec obiadu zamiauczał”. 16 

Bywało i tak, że takiego robotnika /robotnicę/ niemieccy gospodarze lubili, dobrze traktowali, a niekiedy propo-

nowali mu pozostanie po wojnie pod ich dachem. Takie propozycje składali najczęściej ci Niemcy, których sy-

nowie zginęli na wojnie, bo tak to już bywa, że jedni rządza, a drudzy ponoszą tego konsekwencje. Gorzej mieli 

ci robotnicy, którzy pracowali w fabrykach. Im bardzo często chleba brakowało.  Po zakończeniu działań wojen-

nych przymusowi robotnicy odbywali kwarantannę.  

                                                 
15 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi 
16 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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„Nie robiliśmy wtedy nic, a jedzenia było pod dostatkiem. Mieliśmy się tylko określić, czy chcemy wracać do 

kraju, czy wyemigrować do któregoś z zachodnich państw”. 17 Z możliwości emigracji wiele osób skorzystało, 

a niektórzy z tych, co wrócili po wojnie do Polski, mieli bardzo szybko swojej decyzji o powrocie pożałować. 

Jednak odwrotu już nie było. Granica na zachód została zamknięta. Za złamanie zakazu spotkań towarzyskich do 

obozu powędrowali: Maria Krakowska, mąż Marii, Jan, jego brat, Józef Krakowski,  Teresa Stanisława Kozioł 

/do kraju nie wróciła, do końca życia mieszkała w Szwecji/. Obóz mieli przeżyć wszyscy, ale podczas podróży 

morskiej do Szwecji organizowanej przez Czerwony Krzyż zatonął statek z byłymi więźniami, którym podróżo-

wali bracia Krakowscy. Z domniemań wynika, że mogli zginąć na okrętach, które zgodnie z wytycznymi do-

wództwa SS, by ukryć dowody zbrodni wojennych, miały być zatopione z 12.000 więźniów w Zatoce Lubeckiej. 

Okręty zostały zbombardowane przez Brytyjczyków w przeddzień zakończenia wojny. Rzekomo otrzymali in-

formacje, że są to niemieckie jednostki o przeznaczeniu militarnym. Może ktoś zna prawdziwą wersję losów 

Krakowskich?  Ponadto do obozu pracy przymusowej w Pustkowie wywiezieni zostali: Franciszek Skowroński, 

Michał Bajor, Józef Skiba, Franciszek Fryc, Józef Ziętek, Stanisław Kozioł, Tomasz Skiba, Józef Słonina. Ten 

ostatni był pasierbem Józefa Ozimka i synem Jana i Franciszki Słoniny, która po śmierci męża musiała wypro-

wadzić się z mieszkania przy kolbuszowskich stawach. W czasie wojny Józef działał w partyzantce.  Do miejsca 

stracenia wiózł go wozem jeden z mieszkańców  Nowej Wsi w asyście Niemców, którzy usiedli na skazańcu. Po 

dojechaniu do pewnego miejsca na pół żywemu, pobitemu więźniowi strażnicy kazali iść w stronę samotnej 

sosny. Seria z karabinu zakończyła jego życie, a oprawcy nie pofatygowali się nawet, żeby pochować ciało. Czyli 

Józef Słonina do Pustkowa nie dojechał.  W lesie świerczowskim jest grób. Na tabliczce widnieje napis: Włady-

sław Piotrowski ur. 12.05.1909- poległ w walce z najeźdźcą dnia 10.12.1943r. Wraz z żoną i dwójką dzieci 

mieszkał u pani Bogaczowej w Borku. Kim był Piotrowski i dlaczego w czasie wojny mieszkał właśnie w Nowej 

Wsi? Być może partyzantem. Po zastrzeleniu Piotrowskiego, jego żonę Wandę Niemcy zabrali do obozu, 

                                                 
17 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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a dziećmi zaopiekowała się Bogaczowa. Wanda Piotrowska wojnę przeżyła, a Bogaczowa ostatnie lata życia 

spędziła właśnie u rodziny Piotrowskich. Grób dla zamordowanego kopali: Franciszek i Władysław Ozimek, 

Józef Posłuszny, Antoni Bryk. Asysta niemiecka pilnowała, żeby zrobili to dobrze. Zresztą, kopano go dwa razy. 

Za pierwszym razem pochowano w pośpiechu i pod niemieckim nadzorem na podmokłym terenie. Kilka dni 

później zwłoki zabitego przeniesiono na wyższy teren, gdzie spoczywają do dnia dzisiejszego. Na Staromieściu 

w Rzeszowie stoi pomnik 10 rąk. W tym miejscu Niemcy strzałem w tył głowy zamordowali dziesięciu Polaków. 

Pierwotnie zamordowanych pochowano obok cmentarza żydowskiego, a 13 września 1944 zostali ekshumowani 

i pochowani we wspólnej mogile na cmentarzu Pobitno. W informacji o zamordowanych czytamy, m.in. Józef 

Posłuszny ze Świerczowa, żołnierz AK zg. 11.02.1944r. Nie wiem, w którym roku rodzina Posłusznych osiedliła 

się w Nowej Wsi. Podejrzewam, że teren, na którym mieszkali Posłuszni przynależał w pewnym okresie do 

Świerczowa. Pewnym jest, że jeszcze w 1920 roku Józef i Katarzyna Posłuszni mieszkali w Kolbuszowej Górnej, 

gdzie urodziła się jedna z córek, Maria. Józef Posłuszny ślub z Katarzyną Maciąg, ur. 1881r. w Porębach Dymar-

skich brał w Ameryce. Jak twierdzi rodzina, w posiadanie gospodarstwa w Nowej Wsi wszedł, poprzez zamianę 

ze Słoniną. Przez 9 miesięcy przechowywał pięciu Żydów, a może czterech. Żydzi mieli mieszkać w stajni, która 

była połączona z izbą. Przez małe zamaskowane okienko podawano ukrywającym się jedzenie. Kto wypatrzył 

i kto doniósł? Być może, że komendant obozu dla junaków, który znajdował się w Świerczowie. Przychodził 

w okolice domu Posłusznego na polowania, a ukrywający się Żydzi czasami opuszczali kryjówkę, choćby po to, 

by się w rzece umyć lub spotkać ze współbraćmi, którzy jeszcze żyli w pobliskich kryjówkach. Dość, że któregoś 

dnia czterech ukrywających się Żydów Niemcy zastrzelili na miejscu. Piąty miał uciec, ale wkrótce pokazał się 

na kolbuszowskim rynku, gdzie został aresztowany. Taka jest wersja jednego z mieszkańców Nowej Wsi, nato-

miast prawnuk Józefa twierdzi, że piąty Żyd chciał dołączyć do czterech, już ukrywających się i nie został przez 

nich przyjęty, dlatego zdradził ich kryjówkę. Z historii wiadomo, że ukrywanie Żydów było bardzo niebezpiecz-

nym zajęciem. W chwili znalezienia Żydów przez gestapo Józef Posłuszny był nieobecny. Dostał nakaz przez 

rodzinę, żeby się zgłosił na gestapo. „Moja mamusia widziała Posłusznego jak go wyprowadzali z gestapo. Był 
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bardzo pobity. Twarz miał spuchniętą i siwą, a oczu prawie nie było widać”.18 Do przeżycia zarówno Żydom, 

jak i Józefowi zabrakło ok. 5 miesięcy, bowiem 28 lipca 1944r. wieś została wyzwolona spod okupacji niemiec-

kiej. Córki Józefa, Maria, Stefania, Helena i syn Bronisław osiedlili się na zachodzie Polski. Franciszka i Stani-

sława wyjechały do Ameryki, a syn Jan mieszkał długie lata w Nowej Wsi. W czasie wojny w Świerczowie 

istniał obóz przymusowej pracy dla Junaków. Do obozu zabierano młodych ludzi z pobliskich wsi i okolic. Jeden 

z mieszkańców, który w obozie dla Junaków spędził rok, tak wspomina tamten czas. „Pracowaliśmy przy budo-

wie dróg, kopaniu rowów, wycince lasów.  Po śniadaniu w postaci czarnej kawy i małym bochenku czarnego 

chleba przydzielonego na czterech junaków, maszerowaliśmy często kilka godzin ciągnąc i pchając duże ciężkie 

taczki. Budowaliśmy m.in. drogę od Świerczowa do Cmolasu. W okolicach Mielca karczowaliśmy lasy.  Po 

powrocie do obozu dostawaliśmy miskę zupy w postaci ugotowanych na wodzie ziemniaków z grochem. 

W czasie karczowania lasu w okolicach Mielca, tamtejsi chłopi, którzy furmankami drzewo wywozili, często nas 

dokarmiali. Dzielili się z nami tym, co sami jedli. Ponadto pod strachem, ale podrzucały nam jedzenie nasze 

rodziny, a czasami sami je przynosiliśmy, gdy otrzymywaliśmy przepustki. Po kolacji czekała nas dalsza praca. 

Wokół obozowego płotu musiała być wyplewiona wszelka trawa, a obejście obozu i chałupy, w których spaliśmy 

musiały być wysprzątane. Trzepaliśmy koce z pcheł i wszy i wydawało się, że po każdym trzepaniu było ich 

więcej. Ciepłej wody nie było. Myliśmy się w zimnej wodzie  Świerczówki. Jeśli komuś przydarzyło się położyć 

do wyrka z brudnymi nogami liczne nocne kontrole zaprowadzały takie osoby do pobliskiej rzeki i niezależnie 

od pory roku, następowało przymusowe mycie”.19 Kilku mieszkańców wsi było na usługach okupanta. Nie wiem, 

czy dobrowolnie, czy zostali do tego zmuszeni, ale za swoją nadgorliwość w usługach zostali ukarani. Jednego 

zastrzelono, drugi po ciężkim pobiciu wkrótce zmarł. Następny, już po zakończeniu wojny spędził kilka lat  

w więzieniu, a jeszcze inny, by uniknąć kary wyjechał ze wsi. W lipcu 1944 roku ucieka ze wsi Starcke. Jak 

wieść gminna niesie, ucieka ze swoimi ludźmi ale z obawy przed partyzantami bierze zakładników, 

                                                 
18 Ze wspomnień mieszkańców Nowej wsi. 
19 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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którymi stają się chłopi ze wsi.  Z opowiadań wynika, że zakładnicy uciekli Starckiemu na pierwszym postoju i 

wrócili do domu. Tyle, że dzięki jednej z mieszkanek Nowej Wsi wraca również waha /ukraińska straż przy-

boczna/ bauera i strzela do miejscowej ludności. Giną wówczas: Julian Marek, Bronisław Kolasa, Tomasz Kiwak. 

Oto jak wspomina ten dzień jedna z mieszkanek. „ Byłam wówczas małym dzieckiem /miała 8 lat/. Pasłam krowy 

na ściernisku tutaj gdzie obecnie mieszkam. Od lasu nowowiejskiego słychać było strzały. Właściwie kule latały 

wszędzie, bo Ukraińcy strzelali na oślep gdzie popadło. Ogromnie się bałam, więc zabrałam krowy i pogoniłam 

je do domu”. Inne wspomnienie brzmi „ byłam w pobliżu szkoły i uciekałam w stronę Brzezówki. Ci, co ze mną 

uciekali, szukali głębokich rowów, które by ich osłoniły przed kulami. Ja schowałam się w czyjejś szopie, dzisiaj 

już nie pamiętam czyjej. Wtedy zginął mój brat”.20 /Miała wówczas 19 lat/.  28 lipca 1944 roku wieś zostaje 

wyzwolona spod okupacji niemieckiej. W czasie frontu część mieszkańców schroniła się w leśniczówce u Mar-

cina Skrzypka. Inni znaleźli schronienie u rodzin lub znajomych w okolicznych wioskach, a jeszcze inni, z racji 

swojego wieku lub kalectwa, pozostali na miejscu. Od spadających pocisków w Borku płonęły dziesiątki, /dzie-

sięć snopków zboża ustawionych w kopki/. Płonęły również domy: Jacentego Głodka, Stefanii Batory, Marcina 

Kołodzieja, Marii Bajor /mąż Michał zginął w Pustkowie/, Julii Wiktor, c. Jana Kiwaka, Antoniego Skiby, s. 

Piotra i Marii Kolasa, Anny Serafin, Piotra Kiwaka, s. Jana i Marianny Ditmajer, Michała Kiwaka, s Józefa. U 

tego ostatniego, niektórzy mieszkańcy Nowej Wsi przechowywali cenniejsze rzeczy, żeby je ustrzec przed kon-

fiskatą przez Starckiego. Michał Kiwak był mieszkańcem Nowej Wsi, ale mieszkał po drugiej stronie rowu i 

podlegał pod Świerczów, gdzie reżim niemiecki miał być mniejszy. Maria Bajor uratowała ze swojego domu 

pierzynę, którą zabrała uciekając z dziećmi przed frontem i patelnię. Ta patelnia utkwiła rodzinie w pamięci, 

ponieważ po wojnie służyła jeszcze długie lata. Podkreślić należy słowo „długie”, ponieważ dzisiaj teflonowa 

patelnia, w zależności od częstotliwości jej użytkowania, najdłużej po roku jest do wyrzucenia.  Jak twierdzą 

                                                 
20 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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starsi mieszkańcy, Starcke był wyjątkowo okrutny. Prawdopodobnie był ślązakiem i pewnego dnia miała go od-

wiedzić matka. Po jej wizycie miał złagodnieć, ale mieszkańcy niewiele to odczuli. Nastał, co prawda taki mo-

ment, że przynajmniej  w niektórych wstąpiła nadzieja. Starcke wyjechał na urlop. Na jego miejsce przysłano 

młodego Niemca, Szulta Bokolda, który pozwolił mieszkańcom odetchnąć. Kilku mieszkańców postanowiło 

wziąć sprawy w swoje ręce i wystosowało pismo do władz niemieckich o pozostawienie nowego zastępcy na 

miejsce Starckiego. Efekt ich działań był taki, że głównego inicjatora, Michała Posłusznego, Starcke wrzucił do 

kopanej wówczas studni, w której miał nieposłuszny poddany już pozostać. W tej groźnej dla Posłusznego sytu-

acji przyszła mu z pomocą gospodyni bauera. Wyprosiła u swego pracodawcy darowanie więźniowi kary. Michał 

Posłuszny pracował u bauera, jako ogrodnik. Ogrodnictwa wyuczył się we Lwowie. Był człowiekiem ugodowym, 

to i z gospodynią żył w zgodzie. Gospodyni miała pochodzić z Kolbuszowej. Nazywano ją Bącowa, /a może 

Boncowa/. Niektórzy twierdzą, że prawdziwe jej nazwisko brzmiało Czyżewska. W starej szkole miała rzekomo 

mieszkać jej matka, która bardzo pragnęła mieć chociaż dziesięć paciorków różańca, które w końcu otrzymała 

od Anny Posłusznej, a dostarczyła je Eugenia, dzisiaj Kiwak. Co stało się z Bącową po wojnie? Być może osie-

dliła się w Mielcu. Prawdopodobnie jej syn Józef już po wojnie odwiedził naszą wioskę, ale gościnnie go nie 

przyjęto. Jedni Bącową wspominają dobrze, inni wprost przeciwnie. Faktem jest, że pomogła jeszcze przynajm-

niej dwom mieszkańcom Nowej Wsi ochraniając ich przed wywózką, poprzez otwarcie okienka w piwnicy, w 

której byli przetrzymywani.  

  Po zawierusze wojennej bez dachu nad głowa zostali również: Julia Skiba /mąż zginął w Pustkowie/ Józef 

Kosiorowski, Tomasz Czapka. Ostatnie dwa domy w momencie zakładania niemieckiego gospodarstwa zostały 

przez okupanta rozebrane, a ich mieszkańcy wypędzeni. Rodzina Kosiorowskich w czasie wojny mieszkała 

u Antoniego Stąpora, rodzina Czapki u Tomasza Ozimka /Kmiecia/. Nie udało mi się ustalić, w jaki sposób został 

zniszczony dom Julii Skiby. Ponadto w roku 1944 w czasie walk niemiecko-bolszewickich zabici zostali starusz-

kowie, Antonina i Marcin Kołodziej, od znalezionego niewypału zginęła czternastoletnia Michalina Stępień 

a ośmioletni Stanisław Starzec zginął od pocisku. Na podwórku Ignacego Mierzejewskiego pochowany został 
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radziecki żołnierz, którego wkrótce po zakończeniu działań wojennych ekshumowano i przeniesiono na cmentarz 

żołnierzy radzieckich w Mielcu. Dom po Ignacym kupiła po wojnie Maria Bajor-Czapka. Na drodze Jana Saja, 

jeszcze długo po wojnie były cztery podłużne ślady, które przypominały mogiły. Być może, były to ślady po 

grobach. Według statystyki w Nowej Wsi, w okresie od 1890 do 1945 roku wyszło za mąż 280 dziewczat, uro-

dziło się 1474 dzieci i zmarło 846 osób. Dla przykładu, w roku 1939 odnotowano 32 chrzty. 

Dział V 

Rozwój wsi w okresie PRL-u. 

  Wkrótce po hitlerowcach zostało tylko złe wspomnienie, a Armia Czerwona niosła nadzieję lepszego 

jutra. Jeden z jej żołnierzy zostawił mojej mamie Stanisławie wówczas Kiwak, garść cukru. Dowódca radziecki, 

który zakwaterował się u mojego dziadka, Piotra Kiwaka, jak wspomina moja mama, był bardzo miłym człowie-

kiem. Co prawda, inny radziecki żołnierz wyprowadził z obory jedyną żywicielkę rodziny, ale jeszcze tej samej 

nocy dziadek krowę odzyskał, a to dzięki rodzinie Katarzyny i Józefa Stąporów, którzy jakimś cudem krowę 

mojego dziadka „Ruskowi” odebrali. Nadzieje wolnościowe szybko zostały rozwiane. Armia Radziecka przy-

niosła wyzwolenie spod okupacji niemieckiej, ale na długie lata, bo do roku 1989, Polska pozostała w strefie 

wpływów ZSRR. Rozpoczęła się propaganda /reklama/ sukcesu komunistycznej władzy. Mieszkańcy Nowej 

Wsi, jak i cała Polska rozpoczęli nowy etap życia. Ci, którzy utracili swój dobytek w pożodze wojennej, znaleźli 

schronienie w budynku wybudowanym pod potrzeby niemieckiego gospodarstwa rolnego, inni 

w pomieszczeniach starej szkoły. Marne to były warunki, ale przetrwać trzeba było. Jedni do wsi wracali, inni  

z niej wyjeżdżali. Rozpoczęła się nowa emigracja mieszkańców na Zachód, tym razem na ziemie odzyskane. 

Wyjeżdżali z nadzieją znalezienia mieszkania i pracy, ponieważ wieś była przeludniona. Prawie w każdym domu 

dorastało po kilkoro dzieci, większość gospodarstw była już tak podzielona, że nie było takiej możliwości, aby 

dla wszystkich wystarczyło chleba. Ci, co zostali szukali zatrudnienia w pobliskich miastach, takich jak Kolbu-

szowa, Nowa Dęba, czy Mielec. Nastał okres komunizmu i cokolwiek by o tym okresie nie powiedzieć, przyniósł 
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on poprawę warunków życia na wsi. Przede wszystkim zakończył epokę analfabetyzmu. Wprowadzono obowią-

zek szkolny. Naukę podjęły wszystkie dzieci, które ukończyły 7 lat. Organizowane były kursy nauki pisania 

i czytania dla osób starszych. Większość małorolnych chłopów podjęła pracę poza rolnictwem, tworząc klasę 

chłoporobotników. Bardzo często byli oni obiektem do zazdrości. Bo to i masło i jajka i ser i ziemniaki własne 

mieli, a do tego comiesięczną wypłatę. Tyle, że taki chłoporobotnik pracował na dwa etaty. Dzień jego pracy, 

zarówno latem, jak i zimą zaczynał się bardzo wcześnie, szczególnie w porze wzmożonych prac polowych. Taki 

chłoporobotnik wstawał o godzinie trzeciej i kosił łąkę kosą. Potem było szybkie śniadanie i najczęściej rowerem 

jechał do pracy. Pracował fizycznie, ponieważ mieszkańcy wsi urodzeni w okresie międzywojennym, bardzo 

często nie mieli ukończonej nawet szkoły powszechnej. Po powrocie do domu czekała go praca w gospodarstwie. 

Ale mieszkaniec wsi był zahartowany. Od dziecka pracował, a teraz pracując widział tego efekty. Przede wszyst-

kim przestał być głodny. Wbrew opinii, że chłop śpi, a w polu samo rośnie, pracy było bardzo dużo. Począwszy 

od wczesnej wiosny pracowano w polu. Niżej położone poletka po spłynięciu śniegu, należało osuszyć. Kopano 

rowki i odprowadzano nadmiar wody. Likwidowano kretowiska na łąkach i pastwiskach. Bronowano role, by 

szybciej obsychały pod wiosenne siewy. Ziemie były ubogie. Tylko u niektórych gospodarzy siano pszenicę. 

Pozostali uprawiali owies, jęczmień, proso, rzadziej tatarkę. Sadzono ziemniaki, już coraz rzadziej pod motykę, 

buraki pastewne, trochę jarzyn i warzyw oraz tradycyjnie groch i kapustę. Wśród upraw pojawiły się poziomki 

i truskawki, a pośród tych wszystkich upraw można było zobaczyć kwitnący mak, który w porze kwitnienia 

zdobił wiejskie pola, a następnie służył do świątecznych wypieków. Na początku maja wypuszczano bydło na 

pastwiska.  Czasami, gdy brakowało paszy wypuszczano wcześniej, ale ogólnie czekano żeby trawa podrosła. 

Kiedy uporano się z siewami i sadzeniem przygotowywano się do sianokosów. Klepano kosy i naprawiano lub 

kupowano grabie. Finał sianokosów, pod warunkiem, że pogoda sprzyjała przypadał na koniec czerwca. W mię-

dzyczasie obrabiano ziemniaki, oczyszczano je z chwastów i osypywano. W lipcu sprzątano stodoły. Zapasy 

słomy układano w stogi, a w stodołach robiono miejsce na świeże zboża. Rolnicy przygotowywali się do żniw. 

Kosa wyparła sierp, a następnie pojawiły się konne kosiarki. Do kosiarki zaprzęgano dwa konie. Wyposażona 
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była w dwa siedziska, z czego jedno służyło powożącemu, drugie było dla pomocnika, który zgarniał skoszone 

zboże za pomocą tyczki. Do takich żniw koniecznie potrzeba było, co najmniej kilkoro żniwiarzy, którzy odnosili 

skoszone zboże. Żniwa przypadały w najgorętszym okresie lata, a pracujący przy żniwach musieli być odpo-

wiednio ubrani. Najlepiej było mieć na sobie przewiewną koszulę z długimi rękawami, spodnie, pełne obuwie 

oraz chustkę lub czapkę. Skoszone zboże wiązano w snopki, które układano, kiedyś w półkopki, czyli 30 snop-

ków, w późniejszym okresie stawiano dziesiątki, czyli jeden snopek w środek, osiem dookoła tego pierwszego, 

a z dziesiątego sporządzano chochoła, którym zabezpieczano przed deszczem kłosy w ten sposób, że zakładano 

go na już ustawione dziewięć snopków. Tak ustawione zboże pozostawiano w polu, żeby wyschło, a ścierniska 

grabiono. Zboża nie można było marnować, a po żniwiarzach zawsze trochę kłosów zostawało na ściernisku. 

Następnie przychodził czas na zwózkę zboża i omłoty. Młocarnie wyparły cepy. Przeciągano je od gospodarstwa 

do gospodarstwa najczęściej na dwa konie, a do takiej młocarni trzeba było ok. 11 ludzi. Rzadko kto pozwalał 

sobie, żeby tych ludzi opłacić. Najczęściej się ich odmłacało. Tym sposobem omłoty dla niektórych trwały po 

kilka dni. Po takich omłotach następowało szybkie sprzątanie podwórka. Układano słomę w stogi albo wnoszono 

ją z powrotem do stodoły. Plewy zabezpieczano przed wilgocią. Wykorzystywano je jako paszę. W międzyczasie 

suszono drugi pokos trawy i zaczynały się wykopki. Jesienne orki i sianie ozimin, z których najpopularniejsze 

było żyto. Ponadto wieś się rozbudowywała. W ramach oszczędności we własnym zakresie robiono bloki ha-

siowe, rzadziej piaskowe, gaszono wapna do dołów, mieszano zaprawy. W wolnych chwilach trzeba było naciąć 

i narąbać drewna na opał. Narżnąć sieczki dla bydła. Zimową porą robiono, tzw. zbiórki drewna na opał, napra-

wiano uprzęże i sprzęty potrzebne w gospodarstwie.  

  Ktoś powie, że dzisiaj też trzeba pracować, bo samo się nie zrobi. To prawda. Tyle, że wtedy wszystkie 

prace wykonywało się ręcznie. Chłop całymi godzinami chodził za pługiem, bronami, kultywatorem, raciami 

i płużkiem. Zarówno trawy, jak i zboże kosił kosą. Siano skoszone w, tzw. płukosy roztrząsano widłami, prze-

wracano i grabiono grabiami. Każdy snopek zboża trzeba było odebrać za koszącym, zrobić powrósło, związać 

i postawić w dziesiątki. Następnie załadować na wóz drabiniasty i zwieźć do stodoły. Ziemniaki kopano  
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motykami, a zboże siano ręcznie. Zaprawy potrzebne do budowy mieszano motykami.  Jedna z mieszkanek tak 

wspomina zbiórkę drewna w lesie: „ Szliśmy z mężem, który wracał z pracy na buki. Leśniczy wskazywał, któ-

rego możemy ściąć. Buki były ogromne. W jedno popołudnie podcinaliśmy ręczną piłą /moja, twoja/ takie drzewo 

do połowy. W następny dzień cięliśmy już dopóki drzewo nie spadło. Trzeba było ociosać go z gałęzi. Przy czym 

z grubych konarów robiliśmy tzw. gałęzioka, a dopiero cieńsze gałęzie składaliśmy w zbiórkę, którą potem le-

śniczy wyceniał. Po zapłaceniu i otrzymaniu asygnaty taką zbiórkę przywoziło się na podwórko. Następnie 

znowu trzeba było je pociąć, wysuszyć i schować do szopy”.21  Dlaczego dokładano sobie tyle dodatkowego 

trudu, gdy można było kupić gotowe ćwiartki? „Dlatego, że taka zbiórka kosztowała dużo taniej, 

a każda złotówka była bardzo ważna w budżecie domowym. Mieliśmy małe dzieci. Mąż pracował w fabryce ja 

zajmowałam się gospodarstwem i dziećmi. Od rodziców nie otrzymaliśmy żadnej pomocy jeszcze im trzeba było 

pomóc. Budowaliśmy dom mając tylko cztery ręce. Gdy już udało się nam wprowadzić do własnego domu nie 

mieliśmy żadnego sprzętu, a przecież nie tylko dom był potrzebny. Trzeba było pomyśleć o oborze dla zwierząt 

i stodole. Dla dzieci kupowałam po 20 dag cukru. Sama szyłam dla nich ubrania. Spaliśmy na siennikach wy-

pchanych słomą, a poduszki początkowo robiłam z siana. Dzieci brałam do wózka i zabierałam je ze sobą  

w pole, a bywało, że i do lasu na jagody”. 22  Niedługo po wojnie otworzono we wsi sklep. Sprzedawczynią przez 

długie lata była Maria Sukiennik, p. Cudo. Przed nią w sklepie sprzedawali m.in. Michał Posłuszny i Józef 

Czapka. W początkowym okresie towar do sklepu dowożono furmankami. Takim wozakiem był, m.in. Jan Saj. 

W roku 1957 Kolasa Bronisław wystawił rachunek dla gromady Nowa Wieś za zakończenie budowy linii n/n 4-

przewodowej poza Szkołą Podstawową. Prąd elektryczny przyłączony został najpierw do szkoły i kilku okolicz-

nych domów, następnie do sklepu i starej remizy OSP. Dopiero w roku 1966 zelektryfikowano całą wieś. Do 

wiejskich gospodarstw powoli, ale systematycznie wkraczał postęp. Wraz z postępem, praca zarówno 

w domu, jak i w gospodarstwie stawała się łatwiejsza. Pralka „Frania” wyparła tarę, żelazko na węgle zastąpiono 

                                                 
21 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
22 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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elektrycznym. Pralka była ogromnym ułatwieniem w gospodarstwie domowym i w znaczący sposób skracała 

czas prania. Mogło nie być radia, czy telewizora, ale posiadanie pralki było „ obowiązkowe”. Czasami było 

inaczej, ale to już inna bajka. Taką pralkę w początkowym okresie bardzo się oszczędzało. Drobne rzeczy lub 

bardzo brudne prało się ręcznie, bo przecież jeszcze w każdym domu była tara.  W domach pojawiły się, tzw. 

bojcorze, czyli pierwsze radia. Kosiarki, przewracarki, kopaczki, to maszyny, o które było bardzo trudno, ale 

poprzez łapówki i znajomości rolnicy stawali się ich właścicielami. Długie zimowe wieczory spędzano przed 

ekranem telewizora. Programy były dwa, pierwszy i drugi.  W domach wymieniano stare sprzęty na nowe. Dwa 

łóżka, po bokach kastliki i lustra zdobiły niejeden wiejski pokój. Na podłogi z desek kładziono linoleum  

i gumolity, co znacznie ułatwiało utrzymanie czystości. Pojawiły się pierwsze telefony i samochody, a na pola 

wjechały kombajny.  Nie wszystkie nowinki techniczne przyjmowano na wsi z otwartymi ramionami. Sądzono, 

że pralka bardziej niszczyła ubrania jak tara, po kopaczce więcej ziemniaków zostawało w ziemi, jak po kopaniu 

motyką. Telewizor migotał i prądu dużo zużywał, a najwięcej szkody przynosił kombajn. Przecież po takich 

żniwach, połowa słomy w polu zostawała. Pomimo takich lub innych uprzedzeń, rolnicy systematycznie swoje 

gospodarstwa unowocześniali, a do kombajnowej usługi w kolejkę się trzeba było zapisać i pilnować, żeby przez 

przypadek sąsiad kombajnu, poza kolejką, na swoje pole nie poprowadził. Maleńkie kurczątka jeszcze na piecu 

trzymano, ale coraz częściej żarówka „kwoka” je ogrzewała w jakimś pomieszczeniu gospodarskim. W roku 

1954 powstały Gromadzkie Rady Narodowe. Nowa Wieś z przysiółkiem Borek, Kolbuszowa Dolna, Świerczów, 

Zarębki i Dubas tworzyły gromadę z siedzibą w Kolbuszowej Dolnej. Na podstawie dokumentu nr 139/56 z dnia 

3 marca 1956r., Nowa Wieś posiadała 429 mieszkańców i 85 gospodarstw, w Borku mieszkało 138 osób w 28 

gospodarstwach. W tym czasie Przewodniczącym Rady był Kazimierz Szczepanek.23 

 

 

                                                 
23 Ze zbiorów prywatnych Stanisława Kosiorowskiego. 
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Dział VI 

Kobieta na wsi 

  Powszedni dzień kobiety na wsi zarówno tej, której mąż pracował zawodowo jak i tej, której rodziny 

utrzymywały się z pracy w gospodarstwie rolnym był podobny. Zajmowały się domem, dziećmi, inwentarzem 

oraz pomagały w pracach polowych. Wstawały wcześnie, by przygotować śniadanie. Najczęściej był to barszcz 

biały z ziemniakami, chleb z twarogiem lub masłem, rzadziej dżem. Trzeba było wydoić krowy, a mleko, jeśli 

zostawało na potrzeby rodziny przecedzić do kanek i wpuścić do studni, do schłodzenia. Jeśli było przeznaczone 

na sprzedaż odstawiało się je do punktów skupu, w późniejszym już okresie donoszono do drogi, a wozak zabierał 

po kolei wystawione kanki. Wygodnie miał ten, kto mieszkał w pobliżu takiej drogi, którą jechał wozak. 

W przeciwnym razie taką ciężką kanę, a czasami i dwie trzeba było dowieźć wózkiem lub rowerem. Krowy 

trzeba było wygonić na pastwisko, nakarmić pozostały inwentarz. Kolejność tych prac była różna. Krowy cza-

sami trzeba było paść. Wtedy dobrze było, jak byli dziadkowie, albo starsze dzieci. Bywało i tak, że pasienie 

przypadało kobiecie. Małe dzieci zabierała ze sobą, a dla całkiem maleńkich sporządzała węzełek z kawałka 

materiału i w takim węzełku umieszczonym z przodu lub z tyłu na plecach nosiła dziecko, czasami i cale pół 

dnia, nie tylko przy pasieniu krów, ale i podczas innych prac polowych. Były również i wózki, które trzeba było 

pchać po piaszczystych wówczas drogach. Południe, to była pora gotowania obiadu i dojenia krów. Krowy, tuż 

po wycieleniu doiło się trzy razy dziennie. Ponadto, kobieta szła w pole. Żadna praca nie obyła się bez jej pomocy. 

Długie godziny spędzała przy plewieniu ziemniaków, suszeniu siana, które trzeba było przewracać grabiami, 

składać w kopki, a potem z tychże kopek rozrzucać, podawać na wóz, a następnie odbierać w stodole lub na 

strychu, bo siano chowano na strychy domów, m.in. po to, by, po pierwsze ocieplić dom, a po drugie wykorzy-

stywano każdą przykrytą dachem powierzchnię na zabezpieczenie płodów rolnych. Podczas żniw kobiety robiły 

powrósła, odbierały zboże za kosiarzem, znosiły snopki. Pomagały też przy zwózce. Roztrząsanie obornika, sa-

dzenie ziemniaków, wykopki, żadna z tych prac nie była wykonana bez udziału kobiety. Należało dopilnować 

kwoki, która zasiadła na jajkach, gęsi, kury, perliczki, kaczki i indyczki. Jajka pod kwokę koniecznie należało 
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podłożyć w momencie, gdy wierni wracali z kościoła, a przenieść je na gniazdo należało w zapasce. Gwaranto-

wało to szybki i obfity wylęg. Świniom do chlewa podać całe wiadra jedzenia. Ogrzać mleko na sery, wlać do 

worka, żeby odleciała serwatka, zrobić w maśniczce masło. Podskubać gęsi, by pozyskać pierze. Nazbierać jagód, 

których duże słoje zasypane cukrem stały na oknach. Jagody były zarówno urozmaiceniem w kuchni wiejskiej, 

jak również źródłem dochodu. Dom trzeba było posprzątać, a domowników oprać. W latach 60, kiedy to pobu-

dowano nowe domy, podłogi były już drewniane. Najczęściej w sobotę takie podłogi szorowano szczotkami 

ryżowymi. Pranie namoczone uprzednio w wannie, tarto na ręcznej tarze. Pościel i ręczniki trzeba było wygoto-

wać. A do tego wszystkiego część gospodarstw borykała się z brakiem wody, wiec trzeba było odpowiednią jej 

ilość nanieść w wiadrach od sąsiadów lub nawieź w beczce z rzeki. Wody w gospodarstwie trzeba było dużo. 

Gotowanie, pranie, mycie naczyń, kąpiele domowników, a jeszcze więcej dla bydła, a czasem i ogródek trzeba 

było podlać. Do noszenia wody kobiety używały drewnianych nosideł, które zakładały na ramiona, a na dolnych 

częściach zawieszano wiadra z wodą. Ogródek mniejszy lub większy był prawie przy każdym domu. Wczesną 

wiosną w takim ogródku gospodynie siały „rosadę”  kapusty, a potem kwitły w nim georginie, malwy, nagietki  

i nasturcje. Zimową porą odpoczywano od prac polowych. Kobiety zajmowały się domem i inwentarzem. 

W zimowe wieczory darły pierze na poduszki i pierzyny. Łuskały groch. Te, które umiały szyły ubrania dla 

swoich rodzin lub znajomych. „Jeden sąsiad pytał sąsiadki-, co wy robicie wieczorami, że tak długo się u was 

świeci? A no szyje. To, co w dzień robicie? W dzień pruje. Oczy już nie te, a do lampy naftowej kiepsko widać”.24 

Przed świętami Bożego Narodzenia robiły ozdoby na choinkę. Do tego celu wykorzystywały m.in. słomę i kolo-

rowe papiery. „Nie pamiętam czy w sklepach były bombki. Choinkę stroiłam w zabawki przez siebie wykonane. 

Długie łańcuchy z harmonijek z różnokolorowej bibuły, nadziewane na mocną nitkę naprzemiennie z treskami 

ze słomy. Taki łańcuch musiał mieć 5-6 metrów, żeby wystarczyło na całą choinkę. Robiło się pajacyki z wy-

dmuszek, aniołki wycinane z papieru oklejane złotkiem, a gotowe główki można było kupić w sklepie. Wisiorki 

                                                 
24 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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ze stanioli, tresek i złotka były trudniejsze do wykonania. Robiłam też muchomory z czerwonej bibuły i waty. 

Do ich wykonania potrzebna była bibuła marszczona. Na choince wieszałam jabłka i orzechy jak miałam. Roz-

ciągnięta cienko wata rozłożona na gałązkach, imitowała śnieg. Były też włosy anielskie i kolorowe świeczki 

umieszczone w żabkach. Takie świeczki świeciło się we wigilię i trzeba było pilnować, żeby się choinka od nich 

nie zapaliła. Choinkę obowiązkowo trzeba było przynieść z lasu, taką po sam sufit”.25  

  Niezależnie od pory roku gospodynie piekły chleby. Nawet, jeśli gospodarstwo było małe, to kupowano 

żyto, mielono, a chleb w sklepie kupowano sporadycznie. W starych piecach można było upiec jednorazowo 

sześć bochenków chleba. Teraz już rzadko pieczono czarny chleb. Do żytniej mąki dosypywano pszennej. Chleb 

był puszysty i smaczniejszy od czarnego. Przy chlebie pieczono podpłomyki. Przygotowywanie posiłków też 

było pracochłonne. Ziemniaki na kapustę ziemniaczaną kiszoną trzeba było najpierw obrać, wypłukać i usiekać. 

Odstawić na ciepły piec na noc. Gotować można było następnego dnia. Nad kacapołami też trzeba było się na-

trudzić, a przygotowanie beczki kapusty na zimę, to było zajęcie dla całej rodziny. Beczkę należało namoczyć 

i wyparzyć. Kapustę obrać. Większą pokroić na ćwiartki, mniejszą na połówki. Następnie siekać, solić i ubijać 

aż puściła sok, przyłożyć pokrągami i ciężkim kamieniem. Kapustę siekano przy pomocy szatkownicy,  

a ponieważ nie każdy takową posiadał, często pożyczano ją od sąsiada. Pieczenie chleba  do lekkiej pracy nie 

należało.  Gdy brakło chleba gospodynie piekły na blasze kuchennej placki ziemniaczane. Ciasto na takie placki 

trzeba było lekko odgnieść, płytę kuchenną umyć.  Były też prozioki. Placki z mąki na bazie mleka zsiadłego. 

Bardzo praktyczne. Można je było zapakować dziecku do szkoły, na drugie śniadanie. Była pamuła /zupa owo-

cowa/. Latem gotowana najczęściej z wiśni i ostrężnic, a na zimę obowiązkowo, w tym celu, należało nasuszyć 

gruszek. 

  

                                                 
25 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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Wiśnie i gruszki, śliwki, tzw. damachy lub mirabelki oraz dzikie jabłka były najczęściej spotykanymi owocami 

w naszej wsi. Prawdziwe jabłonie należały do rzadkości. „Na Jagodzińskiego polu rosławierzba, na której za-

szczepiono jabłka. Owoce były cierpkie, ale gdy paśliśmy krowy na błoniu wcale nimi nie pogardzaliśmy.”26 

Trafiały się morwy i grusze z dużymi gruszkami, tzw. gdulami. Suszono sery. Krowy przecież cały rok mleka 

nie dawały. Do tego celu sporządzano słomiane chocholiki, do których wkładano sery  

i wieszano pod strzechą, żeby miały przewiew i ptaki ich nie dopatrzyły lub wprost na dachach chałup te sery 

suszono. Urozmaicały one chłopski jadłospis. Ci, których było na to stać, najczęściej na święta Bożego Narodze-

nia urządzali świniobicie. Na drążkach w komorach wisiały wędzone kiełbasy, boczki i szynki.  

Na stolnice wykładano ugotowane kaszanki i pasztety. Salceson po wyciągnięciu z wrzątku trzeba była obowiąz-

kowo przyłożyć kamieniem, żeby nabrał kształtu. Mięso na szynki zamarynować. Słoninę mocno solono, żeby 

się nie psuła. Stanowiła bowiem podstawę omasty gotowanych potraw, a czasem była przekąską do alkoholu. 

Dobrze, jak takie świniobicie przypadło na okres większych mrozów. Wtedy część mięsa wieszano na drągach 

w stodole, żeby zamarzło i mówiono, że „świnia się dłużej pociągnie”. Kiełbasy, żeby się szybko nie zsychały, 

zalewano tłuszczem z wytopionej słoniny w kamiennym garnku. Tak zakonserwowana kiełbasa dłużej zachowy-

wała swoją świeżość, ale i rozchód słoniny był większy. Z czasem coraz więcej kobiet podejmowało pracę za-

robkową poza gospodarstwem. Czasami była to praca chałupnicza, ale najczęściej pracowały 

w powstających zakładach w Kolbuszowej. Ta praca odmieniała powoli los kobiety, która całe pokolenia uzależ-

niona była od mężczyzny. Dobrze było, jeśli trafiła na męża spokojnego i pracowitego, ale i tak bardzo często 

niewiele miała do powiedzenia. A tu proszę bardzo, kobieta poszła do pracy i otrzymywała wypłatę 

i nawet, jeśli taki „kochany” mąż swoją wypłatę przepił, /a przepijali mężczyźni nie tylko wypłaty, ale i całe 

gospodarki/ kobieta - matka miała własną. Jeśli nie przepił, to wypłat było dwie, a w domu było widać dostatek. 

Ta istota, która uciekała przed pijanym mężem i nocowała u sąsiadów w piwnicy lub stodole mogła teraz kupić 

                                                 
26 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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coś dla siebie lub dzieci. Czasami czyniła to w tajemnicy przed mężem, bo jak powiadały starsze kobiety „ lepiej 

niech lewa ręka nie wie, co czyni prawa.” Coraz łatwiej było o środki czystości. Proszek, szampon i mydło, co 

prawda w okresie kartkowym należały do luksusów, ale stały się powszechnie używane w gospodarstwie wiej-

skim. Zanikały na wsi wszy, pchły i karaluchy. Wszędobylskie muchy początkowo tępiono azotoksem. 

 

Dział VII 

Dzieci na wsi. 

  Z czasów pańszczyźnianych zachowało się tylko tyle „nasz prapradziadek pasał we dworze świnie. Ganiał 

je do lasu nowowiejskiego. Był dość bogaty, ponieważ jeszcze przed uwłaszczeniem wykupił od hrabiego ziemię. 

Ponieważ wkrótce nastąpiło uwłaszczenie, okazało się, że ta ziemia należała się naszemu protoplaście za darmo. 

Hrabia pieniędzy nie oddał, ale w zamian dał drzewo na dom”.27 Nie wiadomo czy te świnie pasał jako kilkulatek, 

czy nastolatek. Myślę, że nie tylko świnie były pasione we dworze, ale bydło i gęsi też. W przypadku, gdy 

w domu zaczynało brakować chleba, dzieci oddawano na służbę do bogatych gospodarzy. Jak miały szczęście, 

to trafiały do ludzi, u których co prawda pracowały, ale w miarę swoich sił, nie chodziły głodne, a czasami taki 

gospodarz nauczył je pisać i czytać. Bywało i tak, że bezdzietni gospodarze takie dziecko chcieli adoptować. 

Niekiedy dziecko pracowało ponad własne siły, spało na worku rozłożonym wprost na podłodze,  

a i jedzenia też do syta nie miało. Rodzice za prace swojego dziecka otrzymywali zapłatę, która była uzależniona 

od wieku dziecka i zawartej umowy. Najczęściej jednak pasło krowy. Dostawało kromkę chleba w kieszeń, za-

noszono mu, ok. 10 godz. dwojaki z barszczem i ziemniakami, albo wprost o głodzie krowy pasło, a pierwszym 

jego posiłkiem była południowa strawa albo jagody w lesie, jeśli mu się trafiło krowy w lesie paść. „W domu 

akurat zabrakło chleba. Do szkoły poszłam głodna. Kawałek chleba, który znalazłam pod ławką smakował wy-

śmienicie, w czasie służby bronowałam pole ciągnąc brony”.28 

                                                 
27 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
28 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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Jak dobrze żyło się dzieciom międzywojennej Polski świadczy fakt, że „ na 3.200.000 uczniów szkół powszech-

nych według statystyki urzędowej 5% choruje na gruźlicę, czyli na suchoty, a 60% ma powiększone gruczoły 

limfatyczne, czyli są skłonni do gruźlicy” / cytat z Płomyka nr 3 z lat 1925/26. W tym samym Płomyku czytamy, 

„Według ostatnich obliczeń mamy w Polsce jeszcze 13.000.000 ludzi nieumiejących ani czytać, ani pisać. Przy-

kro pomyśleć, że taka liczba stanowi blisko połowę ludności naszego państwa!” Płomyk Nr 10 z lat 1935/36 

donosił  „W Polsce jest dzieci w wieku obowiązku szkolnego ponad 5 milionów. Z tej liczby tylko 4,5 miliona 

uczęszcza do szkół. Przeszło pół miliona dzieci nie może się uczyć z powodu braku szkół”.29 Myślę, że jeśli 

chodzi o statystyki nasza wioska nie odbiegała daleko. W Nowej Wsi szkoła była od ok. 1870 roku ale sądzę, że 

nauka w początkowym okresie nie była obowiązkowa. Dzieci do szkoły chodziły zimową porą, kiedy nie były 

już tak potrzebne do pracy w gospodarstwie. W szkole miał nauczać chłop z Siedlanki o nazwisku Pieniek, który 

w wojsku cesarskim nauczył się pisać i czytać. Jeszcze w roku 1911 w Nowej Wsi mieszkała rodzina Jana Pieńka, 

s. Michała i Zofii Serafin, może to była rodzina pierwszego nauczyciela? Szkoła była drewniana, pod strzechą, a 

grunty pod jej budowę przekazał Ozimek /Kmieć/. Znajdowała się za zakrętem z drogi głównej na Borek. Cie-

kawe, że zarówno na mapie z 1878 roku jak i z 1900 nie została zaznaczona. „Z opowieści mojego ojca, który 

uczył się jeszcze w starej szkole zapamiętałam, że nosił nauczycielowi, jako zapłatę za naukę, ziemniaki pieczone 

w rynce”. 30 W 1912 roku wybudowano murowaną szkołę. W budynku mieściły się dwie izby lekcyjne 

 i mieszkanie dla nauczyciela. Jeszcze długie lata później, przy zapisie dziecka do szkoły, obowiązkowo trzeba 

było zanieść kierownikowi, co najmniej koguta. Możliwości edukacyjne tamtego okresu w pełni obrazuje wiersz 

Ewy Szelburg Zarembiny, pt:                                  

„ Za dwóch” 

Mój ojciec ma zgarbione plecy 

I ciężki krok, 

                                                 
29 Płomykowe Kroniki. Nasza Księgarnia  Warszawa 1984. 
30 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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Włosy przedwcześnie posiwiałe 

I jasny, mądry wzrok. 

Mój ojciec ma stwardniałe ręce, 

Pełne odcisków, blizn i szram 

(pracował przecież już w warsztacie, 

Gdy miał lat tyle, co ja mam!). 

Mój ojciec z trudem czyta kurier, 

W pisaniu często robi błąd. 

- Nie umiem, synku - mówi do mnie – 

- nie umiem tego, bo i skąd? 

Toć zarabiałem już na siebie, 

Zaledwiem skończył dziewięć lat. 

Nie byłem nigdy w żadnej szkole, 

Taki to, synu, był mój świat… 

Tak mówi ojciec, 

A ja wiem, 

Że sobie wtedy myśli o mnie 

I w duchu cieszy się ogromnie. 

Bo ojciec, mój najlepszy druh, 

Wie, że się uczę- za nas dwóch. 31 

                                                 
31„ Płomykowe Kroniki” Nasza Księgarnia Warszawa 1984r. 
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  Piękna postawa ojca, ale to tylko wiersz. Rzeczywistość bywała różna. Jeszcze po zakończeniu działań II 

wojny światowej, niektórzy mieszkańcy z trudem składali własne podpisy. Czego uczono w tamtych czasach  

w szkole? Dzisiaj rzecz nie do odtworzenia, ale nasze babcie takie oto umiały wierszyki: 
 

Zachwycenie. 

Matulu moja, powiedzcie przecie, 

Coście widzieli na tamtym świecie? 

O moje dziecię! Byłam ja w raju, 

Gdzie rosną drzewa jak w naszym gaju, 

Same jabłonie i wielkie grusze: 

Na nich najczystsze umarłych dusze, 

Za dobry żywot, za świętą cnotę, 

Poprzemieniane w owoce złote. 

Na cienkich prątkach, pod liśćmi wiszą, 

W ciepłym się słońcu pięknie kołyszą. 

Wiersz powyższy ukazał się w miesięczniku „Szkółka dla dzieci zeszyt 5” w 1851r. 

 

Ojczyzna mi najmilsza. 

W obce ja z wami nie pójde kraje, w domu ostane, 

Kaj te szumiące zielone gaje, pola zorane, 

Choćbyście złota mi namierzyli całe dwie ćwierci, 

Nikaj na świecie nie będzie milej do samej śmierci. 

W dalekim kraju naród bogaty, ale niemiły, 

Tam ja nie najde ojcowskiej chaty, ani mogiły, 
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Nie chce ja trumny, ino sosnowej z naszego drzewa, 

I niech nasz księżyk u mojej głowy, pięknie zaśpiewa. 

Niech mnie zawiezie nasza fornalka tą samą stroną, 

Kiedy matule i brata Walka w grobie złożono, 

Niech potem dusze wezmą mnie kołem i w górę wzlecą, 

Kaj ponad naszym polem i siołem gwiazdeczki świecą.  

/Fel. Szumowska/ 32 

 

  

                                                 
32 Katechizm Diecezjalny. Nakład Kurii Diecezjalnej w Katowicach 1945r.? 
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Święte wzory. 

Polski kmieciu co na roli za niebieskim gonisz wzorem, 

Gdy skroń pot ci wżdy porosi, wytrwaj z świętym Izydorem, 

Ty co dni twe spędzasz pilnie, sługo domu pracowita, 

Jak pracować masz usilnie, wskaże tobie święta Zyta. 

Gdy wam boleść barki gniecie, a nieufność ogniem strzela 

Jako macie żyć na świecie, bierzcie przykład z Zbawiciela. 

I czy war się burzy sroży, czy w niemocy serce kona, 

Nie upadaj ludu Boży, bo tam w niebie masz patrona. 

On w nieszczęściu ci złowrogim  rękę poda, pójdzie przodem, 

Bo gdzie naród trzyma z Bogiem i Bóg trzyma z swym narodem. 

/W. Bełza/ 33 

„Prawda jest wielką cnotą, prawdą jest Bóg sam, 

Jeśli nie chcesz zabić człowieka prawdą, to kłam”.34 

 

Naukę w szkole jedna z dawnych jej uczennic wspomina tak: 

„Gdy dzwoneczek się odezwie 

Biegniemy do szkółki, 

By się uczyć różnych rzeczy, 

Pracować jak pszczółki 

Danaż nasza dana 

Ukochana szkoło 

                                                 
33 Katechizm Diecezjalny. Nakład Kurii Diecezjalnej w Katowicach 1945r.? 
34 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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Chętnie cię witamy, 

Bo nam tu wesoło. 

Z kolegami się zabawić, 

W piłkę jak to miło, 

Oby nam tak zawsze, 

Raźno i wesoło było. 

Danaż nasza dana……… 

Tej piosenki nauczyłam się w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a były to lata powojenne. Ponieważ szkoła 

w Nowej Wsi miała tylko dwie sale lekcyjne, /w pozostałych pomieszczeniach mieszkał kierownik Władysław 

Gumiński wraz z rodziną/ uczyliśmy się w poniemieckich garażach, które stopniowo opuszczali ci, którzy po 

wojnie zostali bez dachu nad głową. Komfortu w tych garażach nie było, ale my do komfortów przyzwyczajeni 

nie byliśmy to i nie narzekaliśmy. Wprost przeciwnie, cieszyliśmy się, że wojna się skończyła  

i mogliśmy nauczyć się pisać i czytać, a i pobawić się w różne zabawy. Pamiętam jak robiliśmy kółeczko, 

a jednemu uczniowi /uczennicy/ zawiązywaliśmy oczy i śpiewaliśmy:  

Chłopczyku, chłopczyku 

Wiatr ci w oczy wieje, 

Oczy zasłoniłeś 

Nie wiesz, co się dzieje. 

Ktoś z kółka umyka 

Obcasami stuka 

/wtedy głośno stukaliśmy butami, żeby zagłuszyć zniknięcie kogoś z kółeczka/ 

Biegnie jak najdalej, 

I kryjówki szuka. 

Teraz otwórz oczy, 
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Rozglądnij się wkoło, 

Prędko bez namysłu, 

Powiedz, kogo nie ma. 

Uczeń z kółeczka musiał szybko odgadnąć, kogo w kółku brakuje. 

Jeśli odgadł to śpiewaliśmy tak: 

Odgadłeś, odgadłeś, 

Oczka masz sokole, 

A ty wyjdź z kryjówki 

Pozostaniesz w kole. 

Nie wiem jak inni, ale ja bardzo lubiłam szkołę. Lepsza była nauka i zabawa, lekcje śpiewu  

i różnych robótek ręcznych niż pasienie krów w skwarze słońca czy w deszczu. Naszymi wychowawczyniami 

kolejno były: Zofia Weryńska i Zofia Gruszka. Uczyły mnie również Helena Pomorska i Stefania Mac. Pani 

Macowa uczyła mnie historii. Potrafiła pięknie opowiadać, tak, że jeśli słuchało się z uwagą można było powtó-

rzyć nie zaglądając do książki. Nauczycielki mieszkały w Kolbuszowej i przychodziły do szkoły pieszo. Nie 

pamiętam, w którym roku, ale musiało to być niedługo po wojnie razem z panią przygotowaliśmy przedstawienie 

z okazji otwarcia sklepu w Nowej Wsi. Do inscenizacji wykorzystany został wiersz „Dziad 

i baba”.  Mieliśmy w szkole religię, której uczył ksiądz Jan Rzepa. Bardzo żeśmy go lubili. Przyjeżdżał fur-

manką. Przeważnie go woził gospodarz Tomasz Czapka, który mieszkał obok szkoły. Kiedy furmanka 

z księdzem zbliżała się do szkoły lecieliśmy całą grupą żeby go powitać i krzyczeliśmy ksiądz jedzie, ksiądz 

jedzie. On z wozu rzucał nam na powitanie cukierki, orzechy, a czasami jakieś inne drobne upominki. Na religii 

nas nie karał, gdy ktoś ładnie odpowiadał był zawsze nagrodzony obrazkiem. Uczniom, którzy przygotowali 

dłuższe wypracowanie wręczał różaniec. Ja dostałam małą biblijkę, którą lubiłam czytać, a niektóre opowieści 

znałam na pamięć. Biblijkę mam do dzisiaj, chociaż pożółkła i jest już bardzo zniszczona. Jest dla mnie bardzo 

ważną pamiątką.  
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Pamiętasz, kiedy miałeś 

Dziewięć, dziesięć latek 

I po raz pierwszy 

W uniesieniu ducha, 

Nabożnie kląkłeś u kratek, 

Kolana zgięła ci skrucha 

Usteczka do stulonych 

Przycisnąłeś dłoni, 

Łzę pokuty oko roni, 

A wtem się na ołtarzu 

Rozdarły obsłonki 

Błysnął kielich 

Dzwonią dzwonki, 

I kapłan na twych ustach, 

Złożył Pańskie Ciało. 

A. Mickiewicz 

  Po komunii w Sali Parafialnej mieliśmy przyjęcie, takie pokomunijne śniadanie. Kanapki, ciasto droż-

dżowe i kawę zbożową na mleku. W domu żadnych przyjęć nie było. Wychodząc z sali po tym śniadaniu, każde 

dziecko dostało loda w waflowym stożku. Utkwiło mi to mocno w pamięci, bo to był pierwszy lód w moim życiu. 

Myślę, że to było prawdziwe przeżycie tej pierwszej komunii. Nikt nie myślało prezentach, tak jak dzisiaj. Po-

mimo, że to były czasy powojenne dziewczynki miały białe sukienki. W rękach trzymały białe lilijki. Chłopcy 

mieli ubranka. Jedni białe, drudzy granatowe, a w rękach świeczki. W późniejszej klasie, nie pamiętam, w którym 

roku, odszedł kierownik Gumiński, a na jego miejsce przyszedł wraz z rodziną Julian Tunia. Ten nowy kierownik 
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uczył nas muzyki i śpiewu. Umiał grać na skrzypcach i wprowadził ostrzejszy rygor dla rozbrykanych chłopców. 

Oczywiście nie wszyscy chłopcy w naszej klasie, byli niegrzeczni, ale było kilku, co nas ciągle zaczepiali i nam 

dokuczali. Nauczycieli źle nie wspominam. Gdy widzieli, że ktoś się chce uczyć, to go raczej dobrze traktowali”. 

Poza chodzeniem do szkoły dzieci miały obowiązki w domu. Tradycyjnie pasły krowy, pomagały w gospodar-

stwie, zajmowały się młodszym rodzeństwem.  „Ojciec zabierał mnie na zbiórki do lasu. W drodze powrotnej 

zakładał mi kawał drewna na ramiona, który musiałam nieść do domu. Picia się do lasu nie brało, bo właściwie 

nie było co, wodę piłam z rzeki”. „ Babka była już bardzo stara, ale jeszcze robiła w polu i chowała krowę. 

Ugotowała sobie na mleku kaszy jaglanej. Moja siostra była bardzo głodna i kaszę babce zjadła”. „Jak chciałam 

sobie kupić zeszyt do szkoły, to podkradałam matce jajka, które sprzedawałam nauczycielce”. „Gdy żyła mamu-

sia, to na święta piekła bułki z białej mąki. Dla nas dzieci robiła po jednej w małych puszkach”. „W okresie 

międzywojennym i tuż po wojnie krowy pasło się w lesie. Późną jesienią goniliśmy je całą grupą na śródleśną 

łąkę aż pod Trześń. Zabieraliśmy ze sobą ziemniaki. Na miejscu piekliśmy te ziemniaki w ognisku, popijaliśmy 

wodą z rzeki”. 

 

Na błoniu pod lasem 

Ognisko się pali, 

Grzeją ci się przy nim, 

Pastuszkowie mali. 

Grzeją ci się grzeją, 

I ziemniaki pieką, 

Co jednego zjedzą, 

Bajkę sobie rzeką. 

O tej Babie Jadze 

O Śpiącej Królewnie 
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I o tym Rycerzu, 

Co był świętym pewnie. 

A żuczek waruje, 

Łapki sobie grzeje, 

Krówki ryczą, porykują, 

Dobrze im się dzieje. 

Autora już nie pamiętam” 

 

 „Po powrocie ze szkoły pasłam krowy na błoniu. Krowy trzeba było pilnować, żeby się nie bodły i nie zrobiły 

sobie krzywdy, bo to były żywicielki. Nigdy się nie nudziłam, chociaż nie było ani radia, ani telewizora. Czasami 

udało mi się wymknąć z domu na huśtawkę do sąsiada, czasem w piłkę pograć. Zimową porą zjeżdżaliśmy 

z górki, niekoniecznie na sankach. Najkrótsza droga do szkoły biegła przez okopy. Przeskakiwaliśmy przez nie 

wraz z kolegą. Jednego dnia koledze się nie udało przeskoczyć i wpadł do środka. Bardzo płakał żebym go nie 

zostawiała. Poszłam po pomoc do pana Barana, który przyszedł z drabiną i kolegę wyciągnął”. „Po wojnie na 

polach można było zbierać amunicję całymi koszami. Podczas pasienia krów na błoniu, nazbieraliśmy tej amu-

nicji, ułożyliśmy na dachu budy, która stała tutaj gdzie dzisiaj śmietnisko i zapaliliśmy ognisko. Sami weszliśmy 

do środka i czekaliśmy, aż zacznie wybuchać. Długo nic się nie działo, więc postanowiliśmy opuścić nasza kry-

jówkę. Po odejściu kilkanaście metrów usłyszeliśmy za sobą huk. Długo żeśmy uciekali ze strachu. Innym razem 

znaleźliśmy w pobliskim lesie niewypał. Znowu paliliśmy ognisko, a sami schowaliśmy się w pobliskim rowie. 

Wybuch był taki, że właściciel lasu biegł zobaczyć, co się stało. Znowu musieliśmy uciekać. Niewybuchów na 

naszym terenie było dużo, przecież na terenie naszej wsi, w 1944r. trwały walki, tędy przechodził front. Pewnego 

razu znaleźliśmy duży pocisk przy nowowiejskim lesie i jak zwykle zaczęliśmy palić ognisko, na co nadszedł 

gajowy Jan Skrzypek. Na jego widok wzięliśmy nogi za pas, ale usłyszałem jeszcze jego panie kochany, kurwaś 

jego mać i inne przekleństwa. Gajowy zanim uciekł chyba odsunął, albo zdążył zagasić nasze ognisko, ponieważ  
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pocisk nie wybuchnął”. „Do szkoły całą zimę chodziłam w butach gumowych, a u sąsiada dzieci chodziły na 

zmianę, ponieważ nie wszystkie miały buty”. „Mój tato pracował w tartaku. Jednego dnia przyniósł do domu 

białej mąki. Robiłyśmy z niej pierogi i placki na święta, a do czarnego chleba tarłyśmy buraki ćwikłowe, które 

zastępowały masło. Tego czarnego chleba nam nie brakowało, ale u nas się nie piekło pojedynczych bochenków. 

W jednym pieczywie było ich sześć. Ostatni bochenek był już bardzo czerstwy. Wkrawaliśmy go do barszczu, 

żeby rozmiękł”. „Miałam tylko jedną sukienkę. Dzisiaj sama nie wiem, czy rodziców nie było stać, czy nie zale-

żało im na dzieciach”. „Jako dziecko nie miałam butów. Rodzice letnią porą zabierali mnie do kościoła. W ko-

ściele było mi bardzo zimno w nogi, dlatego bardzo nie lubiłam do kościoła chodzić. Miałam wtedy może 4 lub 

5 lat, a posadzka w kościele była bardzo zimna”. „Pewnego dnia w szkole, każde dziecko otrzymało kawałek 

słoniny z „UNRRY”. Moja koleżanka w tym czasie była na służbie, dlatego prosiła mnie, żebym tą słoninę od 

niej kupiła”. „Sąsiadce lepiej się powodziło to chleb piekła z dodatkiem pszennej mąki. Chodziłam tam, ponieważ 

wiedziałam, że dostanę kromkę tego białego chleba”. „W jednym domu gospodyni gotowała zupę ziemniaczaną 

z jarzynami. Jak tam poszedłem to zawsze poczęstowała. Moja mama takiej zupy nie robiła. Ta zupa była bardzo 

smaczna”. „Jajka to mama sprzedawała, czasami jedno ugotowała ojcu do barszczu”. „W latach powojennych, 

kilku gospodarzy z Nowej Wsi dawało na odchowanie moim rodzicom cielęta. Te cielęta były u nas przez cały 

okres letni, a na zimę właściciele zabierali je do swoich gospodarstw. Pasłam je w lesie wraz ze swoim rodzeń-

stwem”. „W czasie wojny przez jeden rok uczyłam się w szkole w Siedlance”. 35 Zdarzało się, że bardzo młode 

dziewczynki wydawano za mąż. W roku 1852, w wieku 16 lat wydano za Ignacego Kiwaka, Teresę Jakubiec, 

c. Hiacentego i Marianny Kuznal. W roku 1882 syn Ignacego i Teresy, Andrzej żeni się z szesnastoletnią Kata-

rzyną Ozimek, c. Józefa i Marii Kolasa. To ten sam Andrzej, o którym wspominam przy włodarzach wsi.  

 

 

                                                 
35 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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Dział VIII 

Rodzina na wsi. 

 

 

  Rodziny na wsi były liczne. Bywało, że w jednej izbie mieszkało trzy pokolenia: dziadkowie, dzieci 

i wnuki. Spano na ławach, piecach i łóżkach. W łóżku, jeśli zaszła potrzeba mieściło się cztery osoby. Latem 

dzieci spały na strychach, a zdarzało się, że wyrka stawiano w oborach lub stajniach. Na tych wyrkach spały 

starsze dzieci lub służba.  Głową rodziny był mężczyzna. Jak to powtarzała moja sąsiadka „chłop jak kura, ale 

jego góra”.  Istniał również podział obowiązków na męskie, babskie i dziecińskie. Orka, siew, koszenie, naprawa 

sprzętu należało do obowiązków gospodarza. Gotowanie, pranie, zajmowanie się dziećmi i pomoc w gospodar-

stwie należało do gospodyni. Dzieci w zależności od wieku pomagały naprzemiennie ojcu albo matce. Starsze 

zajmowały się młodszym rodzeństwem. Dziadkowie dopóki mieli siły pomagali przy wszystkich pracach, 

a bywało, że szli na zarobek. „Moja babcia pracowała u bogatych gospodarzy. Pewnego dnia nie poszła na obiad 

razem ze wszystkimi, wiec przyniesiono jej obiad w dwojakach do domu. Była to kapusta ziemniaczana i kasza. 

Jadłam ten obiad razem z babcią”. 36 Rodziny wielopokoleniowe miały swoje plusy i minusy. Brak pracy uzależ-

niał dorosłe dzieci od rodziców, którzy nie śpieszyli się z przepisywaniem gospodarstwa na dzieci. Dopóki byli 

właścicielami rządzili niepodzielnie, w myśl zasady, czyj chleb tego wola.  W mowie potocznej nie używano 

zwrotu „ty mamo” czy „ty tato”.  Do ludzi starszych zwracano się w liczbie mnogiej np. tato dajcie, mamo ko-

cham was, stryj idą. Dzieci do sąsiadów i bliskich znajomych rodziców, zwracały się odpowiednio: chrzesno-

matko lub chrzesnoojcze /chrzestna matko, chrzestny ojcze/. Wśród dorosłych w częstym użyciu były słowa: 

kumo i kumie. Mniej znaczącego wujka w rodzinie nazywano swokiem. Starsze pokolenie przekazywało swoją 

wiedzę i doświadczenie młodszemu. W zimowe wieczory w izbie, gdzie był piec, rodzinnie łuskano groch, darto 

                                                 
36 Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi. 
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pierze, naprawiono sprzęt gospodarski albo wykonywano nowy, przędło się len. Starsze dzieci pomagały, a młod-

sze się przyglądały, a wszystkie razem przyswajały umiejętności, które wykorzystywały w swoim dorosłym ży-

ciu.  Przy takich okazjach snuto opowieści o dziejach rodziny, a czasami i sąsiadów.  Bywało, że ktoś ze starszych 

zanucił pieśń nabożną lub ludową piosenkę. Ci, którzy umieli czytać i pisać, przy użyciu czarnych tabliczek  

i kredy przekazywali swoją wiedzę dzieciom lub młodszemu rodzeństwu. Czasami ktoś kupił gazetę i podzielił 

się nowinkami z dalekiego świata.  Jednym się mocno dziwowano, w inne wprost nie wierzono. Wspólnym po-

siłkiem najczęściej była wieczerza.  Po całym dniu ciężkiej pracy rodzina wracała w progi chałupy.  Zasiadano 

przy ławie, na której w glinianych misach, gospodyni stawiała przygotowane potrawy.  Drewnianymi łyżkami 

wyławiano w pierwszej kolejności, co smaczniejsze kąski, jeśli takowe były. Gospodarz dzielił chlebem, znacząc 

wcześniej na nim znak krzyża świętego.  Rodziców na znak szacunku w rękę całowano. W niedzielę 

i święta obowiązkowo należało być na mszy świętej. Nowa Wieś należała do Parafii p.w. Wszystkich Świętych  

w Kolbuszowej i w tej świątyni modlili się mieszkańcy Nowej Wsi. Większość chodziła pieszo, ale z chwilą 

pojawienia się koni w gospodarstwie chłopskim, bogatsi gospodarze wraz ze swoimi rodzinami jechali wozem 

konnym. W tym celu ściągano z wozu deski, a zakładano literki /drabiny mniejsze/ i płukoszki /skrzynia wyple-

ciona z wikliny/. Zdarzało się, że rodzice przepisali gospodarstwo na syna lub córkę jeszcze przed zawartym 

małżeństwem. Takie kontrakty darowizny były ważne wtedy, gdy w określonym terminie ślub został zawarty. 

Dla siebie pozostawiali prawo dożywocia, a gdy gospodarstwo było większe, trzymania krowy na własne po-

trzeby. Normą było, że dzieci umowy dożywocia dotrzymywały i rodzice dożywali swoich dni w rodzinnym 

domu, ale zdarzało się i tak, że stary spracowany rodzic zostawał bez dachu nad głową i bez kromki chleba. Jeśli 

miał dość siły i odłożonych pieniędzy budował dla siebie nową chałupę, w przeciwnym razie błąkał się po świecie 

i żył z żebractwa. Sędziwego wieku rzadko dożywali obydwoje małżonkowie. Wdowieństwo nie było niczym 

niezwykłym. Choroby i wojny zbierały swoje żniwo. Do rzadkości należała wdowa czy wdowiec, która nie szu-

kała następnego towarzysza życia. Ona, ponieważ do pracy w gospodarstwie potrzebny był mężczyzna, on do 
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pomocy przy dzieciach, które osierocone potrzebowały zastępczej matki. Obydwoje do łóżkowej wygody. Z ta-

kim ożenkiem związana była cała masa przysłów, ja przytoczę tylko kilka. „Z wdową się ożenić trzeba być za 

niewolnika, kochać za siebie i za nieboszczyka”. „Kto idzie za wdowca, ten głupi jak owca”. 

„U wdowy chleb gotowy, lecz serce skaliste, a u panny chleba nie ma, ale serce czyste”. „Wdowiec, gdy weźmie 

ciebie, co chwilę nieboszczkę wygrzebie”. 37  Zawieranie powtórnych ślubów bardzo często komplikowało życie 

rodzinne  i majątkowe szczególnie wtedy, gdy dzieci były dorosłe i nie tolerowały ojczyma czy macochy. Bywało 

i tak, że do części majątkowej dochodziła rodzina bezdzietnego współmałżonka. Ile było miłości w takiej rodzi-

nie? Zapewne niewiele. Nawet wtedy, gdy dzieci były małe, dobrze było, jeśli małżonkowie mieli do siebie 

szacunek. 1 stycznia, 1978r weszła w życie ustawa, która objęła ubezpieczeniem społecznym rolników. Starsi 

mieszkańcy zaczęli otrzymywać emerytury lub renty. Seniorzy mieli już stały dochód, który uniezależniał ich od 

własnych dzieci, ale również dał wytchnienie od pracy w gospodarstwie. Każdy z młodych ludzi, jeśli tylko miał 

chęci mógł znaleźć pracę.   

 

Dział IX 

Legendy i zwyczaje. 

 

 

  Po ciężkiej pracy nadchodził czas odpoczynku, a czasami zabawy. W 1869 roku była we wsi karczma 

dworska. Należy przypuszczać, że żydowskich też nie brakowało. Jedna z nich stała tutaj, gdzie obecnie mieszka 

Lesław Leśniowski. Ciągnęli do niej zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bywało, że gospodarze przepijali 

w takich karczmach całe majątki. Można było podyskutować o polityce, posłuchać najświeższych plotek, potań-

cować. Do spotkań towarzyskich dochodziło nie tylko w karczmie. W długie zimowe wieczory, kiedy  

                                                 
37Ze wspomnień mieszkańców Nowej Wsi.  
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w gospodarstwie było mniej pracy, odwiedzał sąsiad sąsiada. Obsiadano ławy, rzadziej łóżka, na których robiono 

piernaty z pierzyn i poduszek i bajano, np.: O geodecie, który źle wymierzył pole, po śmierci z latarnią chodził 

i wskazywał prawidłowe granice. O płaczącym dziecku pod lasem, które matka zakopała bez chrztu. 

O czarownicach, które odbierały krowom mleko. Zresztą, czarownicami były najczęściej kobiety /rzadziej męż-

czyźni/, które więcej umiały i wiedziały od innych. Często potrafiły pomóc w chorobie. O parze młodych ludzi 

z Kolbuszowej.  Chłopak wybrał się ze swoją dziewczyną na spacer do nowowiejskiego lasu i tu ją zamordował, 

ponieważ była w ciąży.  O dziewczynie, która utopiła się w stawie, ponieważ była w ciąży, a rodzice nie chcieli 

pomóc. O strachach i złych duchach, które wodziły mieszkańców, że do domu trafić nie mogli, szczególnie 

wtedy, gdy taki z karczmy wracał, a noc ciemna była. O łabantusie, diable z piekła rodem, który mieszkał na 

strychu u jednego z gospodarzy przysparzając mu majątku. Obowiązkowo o krowach, koniach 

i gospodarce. Obgadywano i Żydów. Interesy z nimi nieraz chłop ubijał, zakupy w sklepach żydowskich robił do 

karczmy chodził, z pożyczek lichwiarskich korzystał ale Żydów często traktował z przymrużeniem oka, a czasem  

wprost nie lubił. Od księdza przecież z ambony chłop słyszał, że to właśnie Żydzi ukrzyżowali Chrystusa. Często 

chłop od Żyda, szczególnie na przednówku był uzależniony to czasami sobie ulżył jak z Żyda zakpił.  

  Przygody Icka Bombolesa są tego bezcennym przykładem: W rok 1920 i troje, bywały w Nowej Wsi 

urodziny moje. Z ojca Bombolesa i matki Fajgeli, którzy mnie oboje do spółki zrodzili. A taki był zwyczaj ojca 

Bombolesa, że razem z matką prowadzili różne interesa. Jakem przyszedł na świat, bardzo się cieszyli oboje 

ojcowie. A mój ojciec mówił, aj waj, mego syna to Pan Bóg umyślnie stworzył na rabina.  A  moja matka powta-

rzała czasem, że nasz Icek będzie pewnie mesyjaszem. I byłbym może wyrósł na rabina, żeby nie przypadkiem 

stojała drabina. Jak jo wyloz na nio i byłem wysoko, to spadłem na głowe i przez to utraciłem rozumu połowe. 

Jak jo byłem mały, lubiołem odbywać dalekie podróże: do stajni, piwnicy, na strych i na podwórze. Roz poszed 

do stajni, tam gdzie byli krowy i tako myśl fajno przyszła mi do głowy. Wziołem pod krowe wielkiego cebrzyka 

i chciałem nadoić pełno w niego mlyka. 
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A tej krowie to było Małocha, zgniwała się bestyja, była bardzo płocha. Jak jo tam narobił pod nią wrzasku 

i gruchu, zaczęła mi skokac po głowie i brzuchu. I była by mnie śmiertelnie zabiła, ale mnie służąca Hanka 

obroniła. A jak mnie zeblekli z koszuli i gaci, to było na mnie pełno czarnych racic. Roz wyszed jo sobie, chodze 

po ulicy, patrze leci wrona i tak parch, parch na mnie krzycy. Jo na to śpiwanie ni miołem sumienia i wziołem na 

cholerę wielkiego kamienia. Jak jo w nio nie rzuce i zamiast w te wrone, to jo sąsiadowi wprost w okno trafiułem. 

Przez te głupio wrone co jo musioł stracić: Sześć koron za okno Kiwokowi płacić, Sześć koron za wódke bo 

jakem rzuciuł kamień, łon oknem przelecioł i robiół wódke z banią. I znów nowym szczęściem Pan Bóg nawie-

dziuł nasz domek, bo się nam narodziół drugi potomek. Tem drugim potomkiem, to była Esterka, ta co się wydała 

za Mendela Belka. Co było uciechy, co było radości z całej Kolbuszowy naprosili gości. A mnie obiecali fajny 

mundur sprawić, jak mało Esterke dobrze bede bawić. A drobnych piniendzy com dostoł od gości, tom aż wy-

skakiwoł z tej wielgiej radości. Tych drobnych piniendzy musiało być wiele, bo mi ojciec obiecywoł kupić ciele. 

Ale jo jako kupiec Icek, som na własno ręke zacząłem handele. Poszedłem na łąke, gdzie pasł bydło Wicek i tam 

od Wicka zacząłem handele. Sprzedaj Wicek ciele, sprzedaj Wicek ciele. A żeby dobić handlu prendzy 

to mu pokozołem ile mom piniendzy. Jakiem tylko Wickowi piniądzmi zabrząknoł, to Wicek zaro do targu przy-

miąknoł. I zaraz zaczął ze mną inną mowe, jak chcesz Icek kupić to ci sprzedom krowe. Któro chcesz? Kup te 

młodo. Zajrzyj jej do gęby. Jo ide do krowy zoboczyć ji zęby, a łona jak się porwie bestyja, jak złapie mie na 

rogi, aż od wielkiego strachu gdzie mom głowe i nogi. Piniondze żem wysypoł od wielkiego strachu, a jakem 

z tych rogów zlecioł, to jakby z dachu. Nimem się opamiętoł ta Wicek przeklenty, wszystkie do jednego wyzbiroł 

mi centy. I jeszcze do tego wyparł się cholera, że nie widzioł ani jednego cholera. No i z tego strachu poszedłem 

do składu i zobaczyłem beczułki. Przystawiłem kawałek deszczułki i wpodem po szyje i tam se narobił nowych 

krotofile, bo w beczółce było pełno smarowidła, a jo wpod do niego niby do powidła. I z wielkiego strachu, 

prędkości, bojaźni, wnet żem się wygrzeboł z tej niemiłej maźni. Poszedłem do drugiej, tam gdzie byli pierze, 

a w domu powstoł gwołt, jak na Kazimierze. Zaczeli mnie zewsząd szukać, a jo siedzioł w beczce nie myślołech 

kukać. Aż wpadli do składu, z wielkim wrzaskiem, gruchem i tam mnie wyciągli jak gęś z pierzech, puchem. 
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Jakem opowiedzioł z jakiej jo przyczyny znaloz w beczce kwater, wszyscy się ucieszyli żem wielgi bohater. Roz 

było wesele u mojego stryka, co Pepcie wydawoł za Frejla Fedryka. Jo byłem proszony na pirszego dróżbe, żeby 

parze młodym robić, honorowo służbe. Wiec jakem mógł najlepji, takem się wyrychtowoł, włosy gęsim smolcem 

dobrze wysmarowoł. Tak wyrychtowany poszedłem do stryka. Tam marsza zagrała Nowowiejsko muzyka. Jo 

zaroz muzyce zapłacił talara, za pół trzecia centa zakurzył cygora. I tak z głową poniesioną do góry, zaprosiół do 

tańca Gilberowej córy. Tańcuje dokoła, ale że mi cygor w hulaniu przeszkodowoł, zapomnioł go zgasić do kie-

szeni schowoł. Tańcuje, coroz bardzi ciepło dochodzi mi do skóry, a zrazu myślołem, że to tak od córy. Po jakim 

czasie patrze, a tu portki w kroku mi się polo. Tak jo puszcze córe, som na pole w skoki, a tam był stowek tylko 

trocha głęboki. I zaczołem pływać rękami, nogami i byłbym się utopił wraz z tymi rybami, bo już wody  

w stawie dziesięć liter wypiół, ale mnie chłop Błażek do brzegu przytropiół. I takie to przygody Icka znane były 

wśród mieszkańców Nowej Wsi. 

Były też dożynki. Najstarsze, o jakich wspomniała Maria Głodek,  to dożynki powiatowe  

w Raniżowie, które miały miejsce się jeszcze przed wybuchem drugiej wojny światowej, a na których wraz 

z wieńcem dożynkowym była delegacja z Nowej Wsi.  Były  również dożynki we wsi, które organizowali więksi 

gospodarze n.p.  Stanisław Smyrski. Smyrski był gajowym, ale jednocześnie prowadził gospodarstwo rolne. Po-

nieważ obrabiał dużo pola, potrzebował dodatkowych robotników, którymi byli małorolni mieszkańcy Nowej 

Wsi i nie tylko. Po zakończeniu żniw żeńcy robili długie powrósło ze słomy i obwiązywali nim gospodarza. Tak 

związanego, wśród przyśpiewek prowadzili do domu, gdzie dla wszystkich przygotowany był poczęstunek, grała 

kapela i bawiono się do samego rana. Takie dożynki robili ci mieszkańcy Nowej Wsi, którzy posiadali duże 

gospodarstwa, a dożynki były formą zapłaty za pomoc przy żniwach. Dożynki we wsi odbywały się niemal co 

roku. Po drugiej wojnie światowej  wieńce najczęściej robiły albo dzieci ze Szkoły Podstawowej  

z Nowej Wsi, pod nadzorem nauczycieli /m.in. ok. 1953r., kiedy to wieniec dożynkowy otrzymał Jan Szczęch 

z Kolbuszowej/ lub członkinie KGW. Dożynki były świętem dla rolników, dla tych, co pracowali w polu, zbierali 

plony i cieszyli się, jeśli zbiory były udane. 
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  Były też wesela i chrzciny. Nie takie szumne jak dzisiaj, ale były. Głównym wypiekiem na takie wesele 

był kołacz, czyli okrągła bułka drożdżowa. Taką bułę kładziono najczęściej na wieko od dzieży, przystrajano 

zielonymi gałązkami i ciętą w cienkie paseczki kolorowa bibułą. Tak przygotowanego kołacza w czasie oczepin, 

starosta weselny zakładał sobie na głowę i tańczył. W czasie oczepin śpiewano różne piosenki m.in.  „Nasza 

starościna bogatego rodu, upiekła kołaczyk ze samego miodu”. Gdy się z kołaczem wytańczono, to krojono go 

na kawałki i rozdawano gościom. Kołacz musiał być okazały, żeby go dla wszystkich wystarczyło. U bogatszego 

gospodarza zabijano świniaka, u biednego musiał wystarczyć chleb, groch i kapusta.  

  Chrzestni nieśli odpowiednio, on butelkę wódki ona bułkę. To i tak był spory wydatek, jeśli tych chrze-

śniaków było dużo. Dla przykładu Julia i Tomasz Tokarzowie mieli ich ponad 54,  a w późniejszym okresie Anna 

i Michał Posłuszni, ponad 20. Dzieci do chrztu ubierano na biało, niebiesko lub różowo. Biały był kolorem uni-

wersalnym i oznaczał niewinność. Niebieski to kolor nieba, kojarzony z Najświętszą Maryją Panną i ten kolor 

przeznaczony był dla dziewczynek. Natomiast kolor różowy /pośredni pomiędzy białym i czerwonym/, oznaczał 

miłość i na pamiątkę szat Pana Jezusa wskazany był dla chłopców.  

  Z ciążą i narodzinami dziecka związane były różne wierzenia. Kobiecie w błogosławionym stanie nie 

wolno było przechodzić przez sznury i łańcuchy, ponieważ istniało ryzyko, że dziecko będzie okręcone pępowiną 

i udusi się w czasie porodu. Kobiecie w ciąży nie można było niczego odmówić, bo wiadomo było, że osobie 

odmawiającej myszy wyrządzą szkodę. Do dnia chrztu dziecka kobieta nie powinna była chodzić po wodę, po-

nieważ w studni mogły pojawić się małe różowe robaki zwane saletrą. Nowonarodzonego dziecka nie pokazy-

wano obcym, żeby nie zostało zauroczone. By chronić dziecko przed urokami umieszczano w widocznym miej-

scu na ubraniu maluszka czerwoną kokardkę lub kawałek czerwonego sznurka. Złe oczy miały te osoby, których 

matki przestały karmić piersią, a po kilku dniach ponownie im piersi dały.  

Jeśli było wesele musiały być przyśpiewki, np. takie: 

1. Jak cię będą cepić spojrzyj do komina, żebyś wychowała najpierwszego syna. Najpierwszego syna, 

 a drugą córeczkę, co by ci przyniosła wody koneweczkę. 
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2. Jak cię będą cepić spojrzyj do okienka, jak twój mircik płacze żeś już nie panienka. 

3. Pewnie ciebie Jasiu wielki smutek spotkał żeś ty na Zapolu  dziewuchy nie dostał, czy ciebie nie chciały 

czyś bardzo przebierał żeś się do Nowej Wsi nocą poniewierał. 

4. Pamiętaj Jasieńku, żebyś ją szanował odchodząc, przychodząc w rączkę pocałował. Rano pocałował, żeby 

Ci jeść dała, wieczór pocałował, żeby z tobą spała. 

5. Pamiętaj Zosieńko, żebyś go kochała na każdą niedzielę koszulę wyprała. Koszulę wyprała 

i wyprasowała, pamiętaj Zosieńko żebyś go kochała. 

6. Pamiętaj Jasieńku, żebyś jej nie bijał, boś jej nie kołysał ani nie przewijał. 

7. Leci ptaszek górą i pisze litery, już ci się skończyły Zosieńko spacery. Skończyły spacery i te wystawanki 

i już się skończyły te ludzkie gadanki. Bo czy to przy żniwach, czy to przy kopaniu ciągle była mowa o 

twoim wydaniu. 

8. Leci ptaszek górą niesie w dzióbku ości, niejedna ci panna Jasieńka zazdrości. 

9. Zapłaczesz ty Zosiu, zapłaczesz ty nieraz, a jak ci przyniesie kolebeczkę stolarz,  

Kolebeczkę stolarz, a dzieci Pan Jezus zapłaczesz ty nieraz i powiesz mój Jezu. 

10.  Już żeś się Zosieńko już żeś się wydała, dróżczyła nie będziesz tylko kumowała. Będziesz kumowała, 

swaszczyła co jesień, będziesz Jasieńkowi nicowała kieszeń. 

11. Co to za wesele, co go tylko dwa dni, żeby było tydzień to by było ładni. 

12. Starościna staroście obiecała na moście, a starosta chłop młody wepchnął babę do wody. 

13. Jak się będziesz żenił żeń się po świadomu, żebyś nie sprowadził śturmoka do domu. Mój brat się ożenił, 

sprowadził śturmoka, poszła krowy doić siadła pod bujoka i jak go złapała obiema rękami, bujok się 

przewrócił do góry nogami. 

14. Wesele się kończy mamusia nie tańczy, nie będzie wiedziała, że córkę wydała. 

To tylko kilka z tych, które wyszperała w swojej pamięci moja mama, a te poniżej Maria Olszowy: 

Wyjazd do kościoła: 
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1. Zakukała kukułeczka i uciekła w las, 

Chodźcie goście do kościoła bo już na nas czas. 

2. Lecą gąski lecą już są na cmentarzu, 

Podaj Maryś rączkę księdzu przy ołtarzu. 

3. Podała mu rączkę, ksiądz włożył obrączkę, 

Zalała się łzami przed jego oczami. 

4. Księże kanoniku, będziemy cię prosić, 

Czy byś ty nam nie mógł wianuszka przywrócić. 

5. Nie pomoże prośba, ani żaden święty, 

Bo już wasz wianuszek, w kościele zamknięty. 

6. W kościele zamknięty, klucz wrzucony w morze, 

Nikt go nie dostanie, tylko Ty mój Boże. 

7. Nikt go nie dostanie z morza głębokiego, 

Tylko Ty mój Boże z nieba wysokiego. 

 

Oczepiny: 

1.Jak cię będą czepić spojrzyj na poduszki, 

Żebyś wychowała córeczkę na dróżki. 

2.Jak cię będą czepić spojrzyj do tragarza, 

Żebyś wychowała syna na cesarza, 
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Do kołacza. 

1.Wyrąbcie swatowie, wyrąbcie progi, 

Żeby się nie złamał kołaczyk drogi. 

2.Wyrąbcie swatowie, wyrąbcie słupka, 

Żeby se kołaczyk nie złamał czubka. 

3.Nasi mili goście proszę się nie gniewać, 

Bo to na weselu wszystko można śpiewać. 

Pewnie śpiewano też przy innych okazjach. Może tak? 

1.Na piecu siedziała, noga ji zwisała, 

Weź że se te noge, bo patrzyć ni mogę. 

2.Aleś ty mój chłopie ladaco, ladaco, 

Jak byś był odważny, to byś choć pomacoł … 

 

Śpiewano też przy innych okazjach: 

Wyjechałem w pole orać 

Jeszcze nie był dzień, 

Napotkałem plewiareczkę 

Co plewiła len, 

Szczęści Boże do roboty, 

Musisz moją być, 

Dziękuję ci kawalerze, 

Nie umiem robić… 

A może tak: 

Płynie strumyk w dolinie 
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Nad strumykiem jawory 

Tu ze swoja dziewczyną 

Spędzałem ciche wieczory… 

Śpiewano również pieśni religijne. Godzinki starsi mieszkańcy umieli na pamięć. Przy okazji tych przyśpiewek 

nasunął mi się jeszcze jeden temat, temat pieca. Piec w chłopskiej izbie był bardzo ważnym wyposażeniem. 

Kiedyś widziałam małą chłopską izbę, której co najmniej jedną trzecią powierzchni zajmował piec. Piec służył, 

nie tylko do gotowania strawy i pieczenia chleba. Koło pieca stała ława. Na tej ławie można było sobie posiedzieć, 

czasami służyła do spania. Chałupy chłopskie nie zawsze były dogrzane, a przy piecu zimową porą było najcie-

plej. Piec spełniał jeszcze jedną bardzo ważną funkcję w chłopskiej izbie, a mianowicie na piecu się spało. Na 

piec wsadzano małe dzieci, gdy były chore, na piecu siedzieli domownicy, kiedy było im zimno, na piec się 

wchodziło po kąpaniu, żeby się osuszyć. Na piecu suszono również ubrania. Natomiast pod piecem była gruba, 

czyli coś w rodzaju małej podręcznej piwnicy. Trzymano w niej ziemniaki.  

 

 

Dział X 

Obowiązki sołtysa i działalność społeczna mieszkańców. 

 

W 1866r. sejm galicyjski uchwalił ustawę o gminach i obszarach dworskich. Każda ukształtowana wieś stanowiła 

gminę. Naczelnik, czyli wójt przewodził Radzie Gminy. Zakres spraw, w których podejmował jednoosobowe 

decyzje, zapewniał mu w praktyce przewagę nad Radą Gminy. Wójtowi powierzono także wykonanie admini-

stracji rządowej w ramach spraw poruczonych. W szczególności dotyczyło to spraw wyborczych, zawieranie 

ślubów cywilnych, statystyki ludności, wybieranie podatków i poboru do wojska.38 W Sprawozdaniu sołtysa wsi   

                                                 
38 http://www.ściąga. pl. autonomia galicyjska.  

http://www.ściąga/
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Nowa Wieś, złożonym na zebraniu wiejskim w dniu 15 listopada 1964r. czytamy: „…Zadaniem sołtysa jest 

utrzymywanie stałej łączności między mieszkańcami wsi, a GRN i jej prezydium. Do zadań sołtysa należy zwo-

ływanie zebrań wiejskich i wykonywanie ich uchwał. Reprezentuje on interesy mieszkańców wsi wobec Gro-

madzkiej Rady Narodowej i jej prezydium. Inicjuje czyny społeczne, troszczy się o warunki sanitarne i porząd-

kowe wsi, prowadzi inkaso podatków i innych należności finansowych, a także czuwa nad wykonywaniem obo-

wiązkowych dostaw oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, uchwał GRN i jej prezydium. 

Sołtys współdziała z organami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz wydaje 

świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt. Sołtys wprowadza w życie plany gospodarcze gromady w tych punk-

tach, które dotyczą wsi. Wykonuje też inne prace zlecone przez przewodniczącego prezydium GRN i sekretarza 

gromadzkiego. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys powinien współpracować z komisjami i radnymi GRN, 

organizacjami społecznymi oraz aktywem społecznym. Sołtys uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniu 

GRN, na których omawia się sprawę jego wsi. Sołtys winien brać udział w sesjach GRN chociażby nie był rad-

nym. Za swoje czynności sołtys pobiera, określony przez Prezesa Rady Ministrów, procent od inkasa podatku 

gruntowego i innych należności finansowych od mieszkańców wsi, oraz 50% opłat za świadectwa pochodzenia 

zwierząt. Sołtys otrzymuje dla siebie /dla członków rodziny nie/ pomoc leczniczą tak, jak pracownicy państwowi 

i jest ubezpieczony na koszt państwa od wypadków w zatrudnieniu…”.Stanisław Kosiorowski w swojej pracy 

dyplomowej pisał: Rok 1967/68 „Sołtys niemal każdego dnia załatwia szereg niezwykle drobnych, ale bardzo 

ważnych z punku widzenia społeczności wiejskiej spraw. Dodać należy, że jest on w zasadzie człowiekiem naj-

lepiej obeznanym we wsi zarówno z przepisami prawnymi, kształtującymi prawa i obowiązki organów władzy 

i administracji państwowej względem obywateli, jak również najlepiej znając miejscowe stosunki i powiązania 

między poszczególnymi mieszkańcami wsi, jest w możliwości stosunkowo najwłaściwiej rozwiązać problemy 

wiejskie. Dlatego ludzie zasięgają porad u sołtysa, prosząc go o pośrednictwo w załatwianiu różnych spraw oraz 

odnoszą się do niego z szacunkiem i wdzięcznością, jeśli właściwym postępowaniem wyrobi sobie autorytet 

wśród miejscowego społeczeństwa. Sołtys pełni bardzo ważne funkcje na zebraniach wiejskich, którym nie tylko 
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przewodzi, ale które prowadzi, którym w wielu przypadkach nadaje odpowiedni ton i których uchwały wyko-

nuje”. Obecnie sołtys pełni funkcję reprezentacyjną oraz wykonawczą, m.in.: zwołuje zebrania wiejskie, zwołuje 

posiedzenia Rady Sołeckiej, działa stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, Rady Gminy i Burmistrza, 

wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie warunków życia w sołectwie, uczestniczy 

w sesjach Rady Gminy bez prawa do głosowania, pobiera podatki i opłaty lokalne. Czym zajmowali się kolejni 

wójtowie i sołtysi naszej wsi, dzisiaj rzecz nie do odtworzenia. Chociaż w czasie rozmów z mieszkańcami wsi 

wysłuchałam taką oto opowiastkę. „Na polach moich dziadków, był ogromny kamień. Kamień ten przeszkadzał 

w orce. Wójt Andrzej Kiwak podkładał ładunki wybuchowe i w ten sposób rozrywał kamień na mniejsze kawałki. 

Resztki tego kamienia pewnie można by odnaleźć jeszcze dzisiaj”. Historyjkę powyższą opowiedział mi Stani-

sław Kosiorowski. Miał też Andrzej pomagać miejscowej ludności. Na czym ta pomoc miała polegać, jego 

wnuczki nie pamiętają. Każdy kolejny sołtys próbował, poprzez działania na rzecz wsi wykazać się operatywno-

ścią i zapobiegliwością. Jednym wychodziło to lepiej, innym gorzej. Do roku 1964 udało się wybudować i ogro-

dzić budynek gromadzki w miejscu gdzie kiedyś stała stara szkoła. Wybrano rów melioracyjny i jak wspomnia-

łam wcześniej, zelektryfikowano część wsi. Niewątpliwym sukcesem było wybudowanie w oba końce wsi po-

kaźnych odcinków drogi żwirowej, doskonalszej od państwowej, przebiegającej w stronę Niwisk. Zadania po-

wyższe wykonane zostały częściowo czynem społecznym, częściowo zaś w ramach planu państwowego. Pierw-

szym, który położył duże zasługi przy budowie drogi w stronę Brzezówki był Józef Kosiorowski. Wytyczył on 

pierwszy odcinek drogi pod szuter. Siwiec Jan i Maria Cebula przepracowali wiele dniówek w czynie społecz-

nym, dzięki czemu można było dociągnąć żwir za obejście Józefa Zawiszy.  Trudności wystąpiły przy budowie 

drogi w stronę Siedlanki. Jednak zebranie u Andrzeja Oleksego, na którym obecni byli Władysław i Józef Ko-

siorowscy, było bardzo konstruktywne i budowa drogi powoli, ale konsekwentnie była kontynuowana. Najtrud-

niejszy jej odcinek  wybudowano dzięki zapałowi Piotra Sukiennika. Na uznanie zasługują również Oleksowie 

oraz Jemioło Piotr, który jako przewodniczący komitetu budowy drogi włożył wiele trudu w to przedsięwzięcie. 

Mnóstwo czasu poświęcił przy jej budowie Jan Posłuszny i Adam Pupa. Budowa tej drogi możliwa była dzięki 
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tym mieszkańcom, którzy widzieli potrzebę jej budowy i dobrowolnie rezygnowali z pokaźnych kawałków swo-

jego pola dla dobra wsi. Do tych mieszkańców należeli: Kozioł Anna, Jemioło Piotr, Kiwak Władysław, Depa 

Katarzyna, Oleksy Andrzej, Skowrońska Maria, Tokarz Jan, Pupa Adam, Biesiadecki Czesław, Czarnik Antoni, 

Kolasa Antoni, Czapka Maria, Starzec Jan, Matejek Jan, Biesiadecki Stanisław, Kostuj Stefan, Kiwak Adam, 

Stąpor Piotr, Kiwak Mieczysław, Draus Tomasz, Stąpor Józef, Kiwak Jan, Lis Władysław, Piórek Józef. Część 

gruntów pod budowę drogi została wykupiona. W roku 1960 członkowie OSP Nowa Wieś wypłacili kwotę 1500 

zł. Piotrowi i Emilii Mierzejewskim, za grunt położony obok budynku gromadzkiego, a w roku 1961 Komitet 

Budowy Drogi wypłacił tym samym właścicielom 1500 zł za 3 ary łąki ciągnącej się od pola Magdaleny Skiby 

do Katarzyny Kiwak. Na podstawie wypisu z Listy Płac wiadomo na pewno, że w roku 1963 były budowane dwa 

odcinki drogi wiejskiej, w stronę Sielanki i w stronę Brzezówki. Przy ich budowie pracowali: Jemioło Piotr , Lis 

Władysław Plis Jan, Biesiadecki Stanisław, Kiwak Bronisława, Kiwak Mieczysław, Stąpor Antoni, Plis Włady-

sław, Stąpor Józef , Józef Kosiorowski /młodszy/, Siwiec Jan, Cebula Stanisława, Bajor Józef, Koń Wojciech. 

Przygotowano nawierzchnię drogi w stronę Brzezówki na odcinku 100 mb oraz na tym odcinku założono nuter. 

Przygotowano nawierzchnię drogi pod nuter w stronę Sielanki na odcinku 200 mb. W roku 1967r. w ramach 

planu państwowego wieś była już zelektryfikowana. Piętnastu mieszkańców posiadało instalacje elektryczne na 

siłę, co bardzo ułatwiało prace w gospodarstwie. Na terenie naszej wsi działały organizacje polityczne i społeczne 

jak PZPR, ZSL, ZMW, KGW, Kółko Rolnicze i OSP. Każda z tych organizacji przyczyniała się w jakiś sposób 

do realizacji zadań przewidzianych w planie naszej wsi, a planów było niemało. Strażacy porządek w obejściach 

sprawdzali, KGW kursy, m.in. gotowania dla kobiet organizowało, a Kółko Rolnicze usługi dla mieszkańców 

świadczyło. Należało ostatecznie załatwić prawo własności zakupionej na cele szkolne parceli i rozbudować 

szkołę. Dokończyć budowę odcinka drogi od mostu do granicy z Brzezówką oraz kontynuować budowę drogi 

żwirowej w stronę Siedlanki. Uzupełnić i ponaprawiać zniszczone mostki na wszystkich drogach we wsi. Zale-

cano rolnikom podniesienie stanu gospodarki rolnej, poprzez stosowanie właściwe nawozów, siew zbóż kwalifi-

kowanych i racjonalną uprawę gleby, jak również wykorzystanie rezerw znajdujących się w poszczególnych 
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gospodarstwach. Wieś czekała na wprowadzenie do rejestrów gruntowych nowej klasyfikacji gleboznawczej, 

która była przeprowadzona już kilka lat wcześniej. Przeniesiony został przystanek PKS, a dla podróżnych wybu-

dowano na placu OSP nową poczekalnię.  Podebrano rowy przy drodze w kierunku Sielanki. Na ten odcinek 

zostały przywiezione betony i wybudowano z nich dla wszystkich mostki. W tym czasie dużym zaangażowaniem 

wykazał się Ozimek Bronisław.  Właściwie można powiedzieć, że w sposób ciągły naprawiano drogi. Wybudo-

wano przepust wody pod Przybyłą Franciszkiem i na drodze łączącej wieś z ulicą Krakowską. Oddany został do 

użytku rów melioracyjny, w kierunku rzeki Świerczówki, który odwodnił znaczną powierzchnię gruntów rol-

nych. Za fundusze Ochotniczej Straży Pożarnej i Rady Sołeckiej zakupiono 17 lamp rtęciowych, które zostały 

zamontowane na oświetlenie uliczne w oba końce wsi. Dzięki staraniom miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej 

na jej placu założono kabinę telefoniczną z aparatem wrzutowym, czynnym całą dobę. Na placu strażackim wy-

budowano studnię pod potrzeby mieszkańców wsi. Dokonano naprawy dachu na budynku poczekalni przystanku 

PKS.  W miejsce drewnianego mostu nad rzeką Nil powstał betonowy, którego budowniczym był Franciszek Saj. 

Powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, który ze środków zgromadzonych od mieszkańców, zakupił 

grunt od Stanisława Kiwaka celem powiększenia  placu szkolnego. Grunt ten w czynie społecznym został upo-

rządkowany. Powołano Społeczny Komitet Budowy Gazociągu, który zebrał od zainteresowanych pewne kwoty, 

niezbędne na pokrycie kosztów dokumentacji i innych wydatków związane z gazyfikacją.  Wkrótce nastąpiła 

reorganizacja Komitetu Budowy Gazociągu, na którego czele stanął Władysław Jamróz. Wybrano również no-

wego skarbnika. Te i inne prace zostały wykonane na terenie naszej wsi. Niektóre z nich, jak np. melioracja 

w drodze inwestycji, inne we własnym zakresie, z inicjatywy mieszkańców wsi, lub Rady Sołeckiej i Sołtysa, 

jeszcze inne z inicjatywy miejscowych organizacji społecznych. W listopadzie 1988 roku, mieszkańcy obecni na 

zebraniu wiejskim wybrali sołtysem Nowej Wsi Jana Mytycha. Na tym zebraniu wybrano również Radę Sołecką 

w skład, której weszli następujący mieszkańcy wsi: Leśniowski Lesław- przewodniczący, Ozimek Bronisław- 

członek, Urban Krystyna- członek, Kochanowski Mieczysław- członek, Kasza Czesław- członek, Jamróz Wła-

dysław- członek, Kubas Roman- członek, Hałdaś Antoni- członek. Sołtys i Rada Sołecka w wyżej wymienionym 
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składzie rozpoczęli działalność z dniem 1 stycznia 1989r. Powołano Komitet budowy Wodociągu w składzie: 

Zygmunt Józef – przewodniczący, Ozimek Czesława –z-ca przewodniczącego, Urban Zbigniew- skarbnik, My-

tych Jan – członek, Kochanowski Mieczysław- członek, Wołowiec Marek- członek, Serafin Roman- członek, 

Kosiorowski Władysław- członek. 2 grudnia 1990 roku na zebraniu wiejskim wybrano nowego sołtysa. Kandy-

datami na sołtysa byli: Wojciech Koń i Teresa Mazur, Sołtysem został Wojciech Koń. W skład Rady Sołeckiej 

weszli: Kochanowski Mieczysław- przewodniczący, Lesław Leśniowski – z-ca przewodniczącego, Józef Zyg-

munt, Czesław Biesiadecki, Jan Mytych, Wybrana została również Komisja Pojednawcza: Zygmunt Józef, Ko-

chanowski Mieczysław, Piórek Stanisław, Kasza Czesław, Biesiadecki Czesław, Zawisza Józef. 12 września 

2007 roku Komisja Skrutacyjna w składzie: Wojciech Koń- Przewodniczący, Piórek Jan- członek, Sokalska Kry-

styna- członek. Stwierdziła, że w zebraniu wiejskim uczestniczyło 15 mieszkańców sołectwa. Na 7 członków 

Rady Sołeckiej wraz z sołtysem,  zgłoszono 7 kandydatów. Głosów ważnych oddano 14 w tym nieważnych 

0. Jeden głos się zawieruszył. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Kasza Cecylia 

14, Rząsa Urszula 14, Kostuj Elżbieta 13, Sokalski Andrzej 8, Olszowy Kazimierz 14, Kutyła Franciszek, Augu-

styn Tomasz. Członkami Rady Sołeckiej w Nowej Wsi zostali: Kasza Cecylia, Rząsa Urszula, Kostuj Elżbieta, 

Olszowy Kazimierz, Kutyła Franciszek, Augustyn Tomasz. Sołtysem Nowej Wsi był wówczas Antoni Hałdaś. 

  Zmieniali się sołtysi, zmieniali się członkowie kolejnych rad sołeckich, ale nieprzerwanie trwały prace, 

których celem była poprawa warunków życia naszych mieszkańców. Na odcinku rowu od szkoły do sklepu został 

wybudowany chodnik. W tym celu należało podebrać i wyrównać rów, zwieź i ułożyć w nim rury wibro, nawieźć 

piachu oraz ułożyć krawężnik, obrzeża i płytki. Chodnik poprawił bezpieczeństwo pieszych i dzieci na tym od-

cinku szosy. Wybudowano odcinek wodociągu od granicy miasta Kolbuszowa do drogi prowadzącej przez wieś. 

Z tego odcinka wodociągu została poprowadzona woda w kierunku Siedlanki, lasu i Brzezówki, na co została 

zlecona do opracowania dokumentacja. 
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Sołtys Jan Mytych wspólnie z Przewodniczącym Rady Sołeckiej Lesławem Leśniowskim załatwili zezwolenia 

na gaz w butlach dla kilkunastu mieszkańców wsi w kierunku Siedlanki, którzy z powodu rzadkiej zabudowy  

nie mogli skorzystać z gazyfikacji wsi. Założono komitet telefonizacji, który zakupił kable i słupy oraz wybudo-

wał półtora kilometra linii telefonicznej w kierunku Siedlanki. Nasi mieszkańcy pomagali także monterom 

Urzędu Telekomunikacyjnego, przy podwieszaniu kabla od krzyża do wsi, a także przy wciąganiu kabla w kanały 

kablowe od Poczty do Szpitala w Kolbuszowej. W wyniku tych prac wieś uzyskała przyznanie 15 numerów 

telefonicznych, z czego 13 otrzymali mieszkający w stronę Siedlanki. Przeniesiono kabinę telefoniczną sprzed 

Domu Strażaka, na podwórze Zdzisława Kiwaka, co w znacznej mierze poprawiło możliwość uzyskania połą-

czenia telefonicznego w tej części wsi. Zegary sterujące światłem ulicznym u Tadeusza Olszowego i Kiwaka 

Wojciecha zdemontowano, instalując jeden na stacji transformatorowej.  Dokonano również naprawy zegara ste-

rującego oświetleniem ulicznym w kierunku do Siedlanki, który znajdował się u Jakubca Wojciecha. W domu 

Strażaka uruchomiony został sklep spożywczy, który jako trzeci we wsi punkt sprzedaży detalicznej, znacznie 

przyczynił się do poprawy stanu zaopatrzenia mieszkańców.  Spis powszechny z roku 1978, podaje dla Nowej 

Wsi następujące dane: ilość mieszkań- 140, ilość izb- 382, powierzchnia użytkowa mieszkań- 7.761 m2. Liczba 

osób ogółem- 614, w tym faktycznie zamieszkałych 593, z tego mężczyzn- 279 i 314 kobiet. Podstawowe źródła 

utrzymania: Rolnictwo- 162, Poza rolnictwem- 171, Niezarobkowe źródła utrzymania, renty i inne- 24, osoby 

utrzymywane przez pracujących w rolnictwie- 83, osoby utrzymywane przez pracujących poza rolnictwem i inne 

osoby- 153. Powyższe dane dotyczą spisu z 6 na 7 grudnia 1978r. Obecnie powierzchnia ogółem wsi wynosi 514 

ha, w tym: Użytki rolne- 455 ha, Z tego grunty orne- 274 ha, Łąki- 100 ha, pastwiska- 61 ha, Grunty leśne- 45 

ha, Pozostałe grunty- 14ha. Poza tym jest las państwowy o pow. 499, 66 ha, oraz grunty pod drogami, grunty 

państwowe i organizacji jak np. grunt szkolny, Ochotniczej Straży Pożarnej, pod sklepem i inne.39  

                                                 
39 Ze zbiorów prywatnych Stanisława Kosiorowskiego. 
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Zadbano również o kulturę i wypoczynek. Około roku 1958 powstał we wsi chór, założony przez ówczesnego 

kierownika szkoły, Juliana Tunię. Członkami chóru byli: Stanisław Hałdaś, Celina Baran /Zygmunt/ Antoni Hał-

daś, Helena Cebula /Ozimek/, Zofia Starzec, Czesława Pacyna /Ozimek/, Stefania Hałdaś /Kolasa/, Jan Kolasa, 

Józef Cebula, Marian Cebula, Stanisław Cebula, Stanisław Kiwak /k.Łagodowej/, Emilia Kiwak /Ozimek/ … 

Wesołowski, Olga Posłuszna, Helena Posłuszna. Działał również zespół amatorski, o czym świadczy zezwolenie 

wydane przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Kultury w Kolbuszowej. Było to Zezwolenie nr 

040913 na organizowanie imprezy artystycznej rozrywkowej, pt. „Piąty Nieboszczyk”, autorstwa Antoniego Le-

chowicza na terenie Nowej Wsi w okresie od 25.XI.1962 do dnia 1.III.1963r, wydane na podstawie przepisów 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933r.- Prawo o publicznych przedsięwzię-

ciach rozrywkowych /Dz.U.Nr 85, poz. 632/ . Zespół amatorski w składzie: Czarnik Antoni, Józef Kiwak, Jan 

Koń, Baran Cecylia, Hałdaś Stefania, reżyser Stanisław Kosiorowski odegrał sztukę: 25.11. 1962r. w remizie 

OSP w Nowej Wsi, 2.12.1962r. w Siedlance, 9.12.1962r. w Kupnie, 16.12.1962r. w Domatkowie, 24.02.1963r. 

w Niwiskach,40. W starej remizie organizowano zabawy i wieczorki taneczne. Przyjeżdżało do wsi kino objaz-

dowe. W mojej pamięci zachował się jeden z takich seansów. Był to film w kolorze, o Indianach. Tytułu nie 

pamiętam. Wstęp się płaciło. Do roku 1990 na placu szkolnym zlikwidowano stare piwnice, a w tym miejscu 

wybudowano pawilon, który pierwotnie miał służyć jako budynek gospodarczy. Kiedy w 1976 roku oddano do 

użytku nową Remizę OSP powstał w niej Klub RSW Prasa-Książka- Ruch. Kierowniczką Klubu została Stefania 

Kolasa. Klub był miejscem, gdzie kwitło życie towarzyskie mieszkańców Nowej Wsi.  

  W 1980r. powstał teatrzyk kukiełkowy „Bajobajka”. Inicjatorem jego powstania był właśnie Klub. Pierw-

szym reżyserem teatrzyku była Maria Piróg, potem przez 7 kolejnych lat przedstawienia reżyserowała Janina 

Sito. Pomimo trudności finansowych efektywność lalek nie odbiegała od profesjonalnego wykonania. Na Woje-

                                                 
40 Ze zbiorów prywatnych Stanisława Kosiorowskiego. 



 101 

wódzkim Przeglądzie Teatrów Lalek w Strzyżowie nasz teatrzyk zajął I miejsce. Nagrodą był wyjazd do War-

szawy i nagranie do programu Tik Tak. 18 października 1987 roku odbyła się impreza, której współorganizatorem 

był PUPIK Prasa- Książka- Ruch. Jak donosiły Nowiny, atrakcje zaczynały się jeszcze przed wejściem do Domu 

Strażaka, gdzie parkował najnowszy model „malucha”.  W każdym pomieszczeniu Domu Strażaka działo się coś 

innego. Wyświetlano filmy rysunkowe dla dzieci, młodzież mogła spróbować swoich sił na komputerach, które 

przywieziono przez KMPiK  z Sandomierza. Była czarna magia i konkursy. Dyrektorka szkoły, Janina Sito wraz 

z uczniami zbierała, „co łaska” na budowę nowego obiektu szkolnego. Efektem zbiórki było 25.000 zł. Uroczy-

ście wręczono 37 kart rowerowych oraz 12 motorowerowych. Kolejne lata, to kolejne problemy do rozwiązania, 

zarówno przez sołtysów jak i mieszkańców. Jedne udało się rozwiązać pozytywnie, inne do dzisiaj pozostały 

w sferze marzeń. Mieszkańcy doczekali się drogi asfaltowej zarówno w stronę Brzezówki jak i Borku. Zbudo-

wano gazociąg i wodociąg.  Zakładano kolejne telefony, które z biegiem lat przestały być luksusem. Koszono 

i czyszczono rowy, naprawiano mostki. 26 sierpnia 2001 roku odbyły się w Nowej Wsi dożynki gminne. Sprze-

dano stary budynek Remizy OSP osobie prywatnej. Uchwałą Nr XVII/129/04 Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

z dnia 29 stycznia 2004r. zlikwidowano z dniem 31 sierpnia 2004r. Filię w Nowej Wsi Szkoły Podstawowej 

Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego o strukturze organizacyjnej klas I-III. Całkowita likwidacja szkoły była największą 

klęską naszej społeczności. Gmina przejęła na siebie obowiązek dowożenia uczniów. Dla dzieci dojeżdżających 

do szkoły ustawione zostały wiaty przystankowe. Jedna na Rondzie Borek, druga naprzeciwko przystanku PKS. 

 

Dział XI 

Czasy współczesne 

 

  3 kwietnia 2011r. odbyły się kolejne wybory na sołtysa Nowej Wsi. Kandydatami na sołtysa byli: Piotr 

Grabiec l. głosów 49, Grażyna Maziarz- l. głosów 65,Kazimierz Olszowy- l. głosów 50, Sołtysem wsi została 

Grażyna Maziarz, W pierwszym zebraniu, które odbyło się 4 maja 2011r. uczestniczyło 30 osób. Kandydatami 
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do Rady Sołeckiej byli: Janina Augustyn- l. głosów 21, Irena Dąbek- l. głosów 21, Elżbieta Kostuj- l. głosów 

22m, Mieczysław Kowalski- l. głosów 15, Władysław Koźmic- l. głosów 20, Stefan Michalski- l. głosów 21,Irena 

Ozimek- l. głosów 12. Do Rady Sołeckiej weszło pierwszych 6 kandydatów. Głosów ważnych oddano 29, nie-

ważny 1. Budżet dla sołectwa Nowa Wieś na 2011 rok wynosił 6.500 zł. Jednym z zadań Rady Sołeckiej było 

uaktywnienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich, które przyjęło na siebie obowiązek promowania wsi. Wy-

budowany został plac zabaw, na który z budżetu wsi przeznaczono 1500 zł, resztę dzięki przychylności Burmi-

strza, Jana Zuby i Przewodniczącego Rady Miejskiej, Marka Opalińskiego udało się pozyskać ze środków unij-

nych. Całkowity koszt placu zabaw to 21.250,00 zł. Pozyskano, od Fundacji Serce 1.500,00 zł, które przezna-

czono na uzupełnienie placu zabaw w formie stolików i ławek dla dzieci i dorosłych, pod potrzeby młodzieży 

wykonane zostało częściowo boisko siatkówki plażowej. Dla dzieci dojeżdżających do SP i Gimnazjum usta-

wiono dwa przystanki, jeden koło Pana Bogusława Korzępy, drugi na posesji Pani Ozimek Danuty, koszt przy-

stanków w kwocie 6,700 zł poniosła gmina. Na poprawę funkcjonalności dróg gmina przekazała 4 wozy żwiru, 

z czego trzy wozy w Borek, jeden na drogę koło Pani Kubasowej. 

  W dniu 25 października 2012 roku, w budynku Domu Kultury w Kolbuszowej odbyła się XXVII sesja 

VI kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, której jednym z punktów było podjęcie uchwały, w sprawie podziału 

Gminy Kolbuszowa na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu wyborczym. Ponieważ projekt przygotowany na sesję przewidywał połączenie w jeden okręg 

Nowej Wsi ze Świerczowem, sołtys wsi, Grażyna Maziarz, wspomagana przez Radę Sołecką zebrała 317 podpi-

sów mieszkańców Nowej Wsi, którzy sprzeciwili się takiemu podziałowi. Była to, od wielu lat, pierwsza inicja-

tywa mieszkańców, dzięki której od 16 listopada 2014 roku nasza miejscowość ma swojego przedstawiciela  

w Radzie Miejskiej. Radną została Pani Grażyna Maziarz, która obecnie pełni funkcję zarówno sołtysa jak 

i radnego. Ponadto w roku 2013 zostały zrealizowane następujące zadania wynikające z potrzeb środowiska: 

Przedłużono oświetlenie w stronę Domatkowa, rozpoczęto remont budynku po byłej szkole, wykupiono  grunt  

z przeznaczeniem pod przedłużenie ulicy Krakowskiej, która docelowo połączy się z drogą powiatową. Część 
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przedłużenia zostało wykonane w 2013r. W ramach Programu Odnowy Wsi wyremontowana została sala  

w budynku Remizy OSP przeznaczona na użytek Rady Sołeckiej i KGW Nowa Wieś. Koszt remontu – 

20.000 zł. Wykonano remont przepustu na skrzyżowaniu dróg powiatowych. Przy pomocy mieszkańców Nowej 

Wsi wyczyszczono rów i pobocze przy drodze powiatowej w stronę Niwisk. Rozpoczęto remont drogi w stronę 

Pana Micka. Na zebraniu wiejskim w dniu 4 lutego 2014r. przegłosowano wniosek Gminy o sprzedaż działki  

nr 970 /plac po czerwonej szkole/. Po zebraniu kilka osób, których wynik głosowania nie usatysfakcjonował 

zbierało podpisy, żeby ten punkt zebrania unieważnić. Najciekawszy jest fakt, że powyższe listy w zdecydowanej 

większości podpisywały osoby, które na zebraniu nie były obecne, a to znaczy, że nie znały jego przebiegu.  

W tym miejscu pozwolę sobie  wrócić do lat wcześniejszych.  Rodzina Posłusznych wyemigrowała do Ameryki 

pozostawiając w Nowej Wsi grunty. Na podstawie Wykazu Zmian dotyczącego przejścia ze stanu katastralnego 

do stanu ewidencyjnego wiadomo jest,  że właścicielami  działki nr 970 byli: 5/8 Maria Posłuszna z Sajów, 3/8 

Adam Posłuszny s. Andrzeja. W powyższym wykazie wyszczególniono jeszcze 94 ary na działce nr 966, której 

właścicielką była i podejrzewam, że w dalszym ciągu jest Maria Posłuszna z Sajów /USA/. Maria Posłuszna 

wyemigrowała do Ameryki w 1913r. Poniżej odpis Passenger Record. Pisownia oryginalna. Frist Name: Marya, 

Last name: Posluszna, Fthnicity: Poland, Austrian, Last Place of.Residence: Nowanies,Galicia, Date of Avrival: 

Sep 24 1913, Age at Arvival: 25y Gender: F Marital Status: S Ship of Travel: Bremen, Port of Departure: Bremen, 

Manifest Line Number: 000. Emigrantka miała ok. 25 lat, zadeklarowała 20 dolarów, a osoba, do której Maria 

emigrowała /pod warunkiem, że prawidłowo odczytałam wpis na manifeście/ to kuzyn Józef Saj. Domniemam, 

że do Marii dołączył jej mąż Andrzej Posłuszny. Obserwując wydarzenia związane z powyższą działką nasuwa 

się wniosek, że powyższa działka o powierzchni 25 arów to „chichot losu”, ponieważ to, że jest dzisiaj tematem 

konfliktu, zawdzięczamy prawdopodobnie kapralowi SS Makaremu Starcke, który na powyższej działce w czasie 

drugiej wojny światowej wybudował garaże. Po wojnie władza ludowa garaże zaadaptowała na potrzeby oświaty. 

Jeszcze w 1974 roku władającym działką  było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty. Rea-

sumując, gdyby nie garaże, potem szkoła, władające PPRN, Gmina Kolbuszowa nie  byłaby właścicielem działki. 
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Dział XII 

KGW Nowa Wieś. 

 

  Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi powstało około 1955 roku. Inicjatorką oraz pierwszą przewod-

niczącą Koła była Anna Tunia, żona ówczesnego kierownika szkoły.  Kolejnymi przewodniczącymi  były: Eu-

genia Kiwak, Helena Hałdaś, Elżbieta Kostuj. Obecnie przewodniczącą KGW jest Magdalena Hałdaś. Każda  

z kolejnych przewodniczących wykorzystywała własną wiedzę i doświadczenie i organizowała prace koła mając 

na względzie potrzeby kobiet oraz mieszkańców Nowej Wsi. Najpierw były to różne kursy haftu, szydełkowania 

i szycia, prowadzenia gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, warzywnictwa. Były też  kursy gotowania i pie-

czenia, które  prowadziła Janina Cibicka z Kolbuszowej.  Na spotkaniach KGW doskonalono sztukę kulinarną 

poprzez przygotowanie i degustację  potraw. Ponadto przewodnicząca zajmowała się dystrybucją materiału siew-

nego warzyw, sadzonek drzew owocowych, krzewów oraz piskląt. Propagowano urządzanie ciekawych ogród-

ków przydomowych. Z braku lokalu spotkania pań z KGW odbywały się w domach prywatnych m.in. w domu 

Marii Czapka.  KGW w szczególności angażowało się w organizowanie wiejskiego zespołu wieńcowego i pre-

zentowanie się na gminnych dożynkach. Kiedy w 2011 roku wybrano na sołtysa Nowej Wsi Grażynę Maziarz, 

zaczął się nowy okres  dla działalności kobiet. Nowa sołtyska wraz z Janiną Augustyn, nowe członkinie zarówno 

KGW jak i Rady Sołeckiej zainicjowały nowe formy pracy m.in. kultywowanie kultury lasowiackiej oraz pro-

mocję i integrację wsi, jednocześnie wnioskując na zebraniu wiejskim o dofinansowanie KGW ze środków so-

łectwa.  Nowe pomysły wprowadzono w życie, a wraz z nimi nasze panie zaczęły odnosić pierwsze sukcesy.  25 

września 2011 roku KGW wzięło po raz pierwszy udział w organizowanym od szeregu lat w Kolbuszowej Górnej 

„Dniu Zimioka” i zgarnęła sporą pulę nagród. Nowo utworzony zespół muzyczny „Jaciska” w składzie: Danuta 

Róg, Barbara Poborca, Magdalena Hałdaś, Elżbieta Kostuj, Janina Augustyn przy akompaniamencie muzycznym 

skrzypiec Jana Cebuli zdobył drugie miejsce i otrzymał Srebrny Zimioczany Kapelusz Kantry, za wykonanie 
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piosenki „Hej Zuzanno”.  Ponadto panie naszego Koła otrzymały: wyróżnienie za udział w konkursie „Lasowiac-

kiego Jaśkowego Łyski 2011r.” za nalewkę wiśniową, wyróżnienie za udział w konkursie „Lasowiackie Kromki 

2011r.” Był to pierwszy sukces naszych pań ale nie ostatni. Jeszcze kilkakrotnie za udział w różnych imprezach 

odbierały nagrody m.in.  w konkursie kulinarnym, tradycyjne produkty nowoczesna kuchnia KGW Nowa Wieś 

otrzymało pierwsze miejsce. Zespół Jaciska kilkakrotnie wystąpił gościnnie w okolicznych miejscowościach, 

a panie z KGW promowały naszą miejscowość na miejscowych i wyjazdowych  imprezach. Wkrótce do pań 

dołączyli panowie i powstał zespół kolędniczy również nagradzany za swoje występy.   

  KGW nie była pierwszą organizacją w Nowej Wsi o takim charakterze. W okresie międzywojennym na 

terenie naszej miejscowości działało „Koło Młodzieży”. Spotkania organizowano w budynku szkolnym, a celem 

tych spotkań było doskonalenie zawodowe z zakresu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zachęcano do wpro-

wadzania do gospodarstw nowości takich jak: sadzenie drzew owocowych, stosowanie nawozów sztucznych, 

sadzenie nowych roślin uprawnych i.t.p.. W działalności Koła spory udział miała ówczesna nauczycielka pani 

Ratajowa. Poza nauką organizowano m.in. zabawy taneczne. Powiatowe spotkania Koła organizowano w kolbu-

szowski Sokole, a prowadził je Franciszek Ingram. Pisząc o Kole Gospodyń Wiejskich nie sposób nie wspomnieć 

o Janie Cebuli, który swoim talentem muzycznym w znacznym stopniu przyczynił się do rozreklamowania na-

szego sołectwa. Odniósł też własne sukcesy jako muzyk ludowy.  Na  II Festiwalu „Żywej Muzyki na strun 

dwanaście i trzy smyki” w Kolbuszowej otrzymał trzecią nagrodę. Pod koniec czerwca 2015 roku na 49 Festiwalu 

„Nad Wisłą” w Kazimierzu Dolnym wygrał pierwsze miejsce w kategorii kapel i solistów. Dla Jana Cebuli i jego 

muzykantów było to najlepsze i najwyższe wyróżnienie na długiej drodze muzykanckiej kariery. Następnym 

wyzwaniem stał się udział w pierwszym Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie zorganizowanym  

w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza 4 i 6 września 2015r.  Uczestniczyło w nim 150 muzyków z Polski 

i z różnych stron Europy. Podczas konkursu olbrzymi sukces odniósł występujący solo Jan Cebula, zdobywając 

ex- aequo z cymbalistką Sarą Czureją- Łakatosz, pierwsze miejsce w kategorii solistów.  
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Dział XIII 

Ciekawe miejsca Nowej Wsi. 

 

 

  Główną atrakcją Nowej Wsi jest ścieżka edukacyjno-przyrodnicza  „Białkówka”. Położona przy drodze 

Kolbuszowa- Niwiska, która przyciąga swoją atrakcyjnością okolicznych mieszkańców nie tylko z Nowej Wsi. 

Długość trasy ścieżki wynosi ponad 4 km. Wzdłuż ścieżki umieszczone zostały tabliczki informacyjne z opisem 

roślin oraz umiejscowiono 9 przystanków. Jeden z przystanków usytuowany jest przy zbiorniku wodnym po-

wstałym w wyniku eksploatacji torfu, nad którym wybudowane zostało mini molo. Ścieżka to nie tylko wiedza 

przyrodnicza ale jednocześnie super miejsce wypoczynku dla tych, którzy lubią ciszę i spokój. Droga asfaltowa 

„Skrzypkówki” to idealny trakt dla rowerów zarówno dużych jak i małych. A może komuś kto wdepnie na Ja-

strzębią Górę dopisze szczęście i odnajdzie ten legendarny już garnek złota tam ukryty? Równie doskonałym 

miejscem odpoczynku jest gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lipą” u Barbary Jakubiec, gdzie na łonie natury 

może spędzić urlop cała rodzina. Kiedy zaczną dokuczać  upały warto  odwiedzić „Rospudę” u Jana Jemioły. 

Nowowiejski las to nie tylko piękne miejsce do spacerów i wypadów na grzyby czy jagody, to również niemy 

świadek tragicznych wydarzeń.  W miejscu gdzie rozpoczyna się ścieżka stoi tablica pamiątkowa Józefa Ofiary, 

zamordowanego przez Urząd Bezpieczeństwa. Józef Ofiara był przypadkowym świadkiem likwidacji resztek 

Armii Krajowej.  Po lewej stronie drogi w kierunku Zapola znajduje się miejsce pamięci poświęcone pomordo-

wanym Żydom. W czerwcu 1942 roku, 100 metrów od pomnika zamordowanych zostało ok. 250 osób pocho-

dzenia żydowskiego przywiezionych z Rzeszowa. 
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Dział XIV 

Kiwaki 

 

 

  Jeden z mieszkańców naszej wsi miał powiedzieć, że „pierwszymi osadnikami Nowej Wsi były Kiwaki”, 

inny, że „Nowa Wieś Kiwakami stała”. Z okresu, kiedy powstawała osada Jaciska miałam do dyspozycji tylko 

Parafialną Księgę Chrztów więc trudno jednoznacznie określić, czy Kiwaki były jej pierwszymi osadnikami, 

że jednymi z pierwszych, to na pewno. Natomiast drugie określenie było jak najbardziej uzasadnione. W okresie 

międzywojennym, wojennym i tuż po wojnie we wsi mieszkali: Jan Kiwak s. Ignacego i Teresy Jakubiec, Tomasz 

Kiwak, s. Michała i Katarzyny Wojda, Michał Kiwak, s. Jana i Marii Ditmajer, Piotr Kiwak, s. Jana i Marii 

Ditmajer, Wojciech Kiwak, s. Józefa i Katarzyny Gorzelanej, Mieczysław Kiwak, s. Jana i Marii Borkowskiej, 

Stanisław Kiwak, s. Michała i Katarzyny Wojda, Józef Kiwak, s. Jana i Marii Borkowskiej, Stanisław Kiwak,  

s. Andrzeja i Katarzyny Ozimek, Stanisław Kiwak, s. Michała i Katarzyny Bojdos, Tomasz Kiwak, s. Józefa  

i Julii Misiak, Jan Kiwak, s. Jana i Henryki Skowrońskiej, Michał Kiwak, s. Józefa i Ewy Olszowy, Jan Kiwak, 

 s. Michała i Marianny Posłusznej, Tomasz Kiwak, s. Jana i Agnieszki Stobierskiej, Ignacy Kiwak, s. Józefa  

i Ewy Olszowy. Tuż obok granicy z Nową Wsią osiedlili się: Jan Kiwak s. Józefa i Julii Misiak, Tomasz Kiwak, 

s. Jana i Katarzyny Dec, Piotr Kiwak, s. Andrzeja i Katarzyny Ozimek, Trzej ostatni pochodzili z Nowej Wsi 

i mieli we wsi rodziny. Osiemnaście rodzin Kiwaków, a mogłam którąś pominąć. W rozmowie trzeba ich było 

odróżnić. Żeby było sprawnie Kiwaki mieli przezwiska.  Przy tworzeniu przezwisk brano pod uwagę, tak jak 

i przy tworzeniu nazwisk cechy charakteru, rodzaj wykonywanej czynności, nawyki i wygląd. Kiwaków musiało 

być dużo i we wcześniejszym okresie, ponieważ wójta Andrzeja Kiwaka określano przydomkiem „Czerwony”.  

W pamięci mieszkańców zachowały się takie oto przydomki: Gwiżdże, Lipniok, Zając, Hyży, Francuz, Opiekun, 

Michałek, Latawiec, Lomp, Hajcer, Czorny, Bity  i inne. Nawet część lasu jak widać na poniższej mapie, nosiła 

nazwę „Pod Kiwakami.” 
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Zdjęcie topograf. austr.  

z r.1875. Unacześnił  

w r. 1936 KPT. Tokarz 

Aleksander. pow. Kolbu-

szowa, woj. lwowskie. 

http://www.mapywią. 

org/m/wią25k/ Ger-

man/P48-533-c Kolbu-

szowa-1941.jpg 

Poniżej fragment drzewa 

genealogicznego jednej z 

gałęzi rodu Kiwaków, po 

pniu: Jan Kiwak /Nowa 

Wieś/ ślub 26.XI.1775 r. 

z Katarzyną Bajorówną 

/Brzezówka/. Świadko-

wie ślubu: Jan Kiwak i 

Walenty Jakubiec. Jan i 

Katarzyna mieli co naj-

mniej sześcioro dzieci.  Jakub Kiwak, s. Jana ur.1791r. ślub w 1812r.z Magdaleną Kobylszczonką. Światkami 

chrztu Jakuba byli: Tomasz Białek i Teresa Biesiadecka. Świadkami ślubu m.in. Piotr Kiwak. II żoną Jakuba 

/ślub w 1832r/. była Maria Przywara. W dniu ślubu z Marią Jakub miał lat 42, Maria 28. III żoną Jakuba /ślub 

w 1841r./ była Katarzyna Bieleń. Jakub z pierwszą żoną miał dzieci siedmioro, z drugą dwoje. Ignacy Kiwak, 

s. Jakuba /1821-1871/ ślub w1852r. z Teresą Jakubiec, 
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/1915-79= ur. 1836/ córką Hiacentego i Marianny Kuznal. Świadkami ślubu Ignacego byli: Józef Kiwak 

i Michał Bondoś. Z rodziny Ignacego odnalazłam ośmioro dzieci. Andrzej Kiwak, s. Ignacego /1858-1918/ ślub 

w 1882r. z Katarzyną Ozimek /1867-1946/ córką Józefa i Marii Kolasy Świadkami ślubu byli: Ignacy Ozimek, 

Józef Kiwak. Andrzej z Katarzyną mieli dzieci dziewięcioro, z czego w dzieciństwie zmarło troje. Piotr Kiwak, 

s. Andrzeja ślub 2.06.1927r. z Anną Kośmidrową. Świadkowie chrztu Piotra: Józef Białek i Julia Tokarz, 

ż. Tomasza Świadkowie ślubu: Jan Saj i Jan Białek. Piotr Kiwak miał cztery córki. Stanisława, c. Piotra 

ur.21.05.1937r. ślub w 1959r z  Janem Skiba /1928-2004/ Świadkami chrztu Stanisławy byli: Franciszek Czarnik 

i Maria Stąpor /wdowa/ Świadkami chrztu Jana byli: Wojciech Bajor i Ludwika Oleksy. Stanisława i Jan byli 

rodzicami trzech córek. Tak ojciec Stanisławy jak i Jana pochodzili z Nowej Wsi. Jak wspomniałam wcześniej, 

rodziny były liczne. Podejrzewam, że nie wszystkie dzieci z kolejnych  pokoleń odnalazłam. Jak mówi stare 

przysłowie „im dalej w las, tym więcej drzew” i coraz więcej niewiadomych.  

 

 

Dział XV 

Zakończenie. 

 

  Mieszkańcy Nowej Wsi XXI wieku zdecydowanie różnią się od tych sprzed dwustu,  

a nawet sześćdziesięciu lat. Zmienił się świat, ludzie, obyczaje  i ideały. Każde kolejne pokolenie ustala swój styl 

życia, wykorzystując do tego swoją wiedzę i rozwój techniki.  Zniknęli z pejzażu wsi wędrowni druciarze, którzy 

misternie drutowali naczynia gliniane. Nikt już nie donosi żniwiarzom wody w glinianych dzbanach, ani strawy 

w dwojakach. Rzadko, w którym domu stawia się mleko na kwaśne i robi sery. Nie jada się wspólnie  

z jednej glinianej misy. Nie spotyka się rozłożonych gdzieś pod lasem cygańskich taborów. Nie zajeżdża fur-

manką Żyd z Żydówką, u których za kurę można było dostać trochę nici, chustkę czy wstążek, a i większy  handel 

z Żydem ubić. Przestrzeganie wielu istotnych wzorców  przestało być modne. Młode pokolenie mnóstwo czasu  
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spędza przy komputerze lub przed telewizorem, a ich światopogląd bardzo często kształtują środki masowego 

przekazu. Do rzadkości należy pisanie listów. Łatwiej oraz wygodniej jest wybrać odpowiedni numer i porozma-

wiać przez telefon lub skypa, gdzie widzimy osobę, z którą rozmawiamy. Wybudowane w latach sześćdziesiątych 

domy są regularnie unowocześniane po to, by żyło się w nich lepiej i wygodniej. Tam, gdzie jeszcze kilka lat 

temu rosło żyto, ziemniaki lub zwykłe sitowia stoją piękne nowe domy, w których dzieci  mają własne pokoje,  

a w nich mnóstwo zabawek i książek. Jeszcze nie tak dawno dla dzieci ze wsi, pierwsze zetknięcie z oświatą 

następowało w wieku siedmiu lat. Obecnie dowożone są do przedszkoli, gdzie rozwijają swoje umiejętności pod 

czujnym okiem nauczycieli. Wiejskimi drogami jeżdżą  samochody, rowery, skutery i quady. 

  Od 1995 roku, kiedy to powstała parafia p.w. św. Brata Alberta w Kolbuszowej znacząco skróciła się 

naszym mieszkańcom droga do świątyni. W miejscu, gdzie kiedyś pasły się krowy, mamy piękny kościół.  Więk-

szość pól leży odłogiem, a Puszcza Sandomierska wraca na swoje dawne miejsce. Zdecydowana większość 

mieszkańców naszej miejscowości utrzymuje się z pracy poza rolnictwem. Ci, którzy nie znajdują pracy w Pol-

sce, o którą coraz trudniej, wyjeżdżają za granicę. Na sklepowych półkach mamy mnóstwo różnorakich towarów, 

które w znaczący sposób zmieniły sposób wyżywienia naszych mieszkańców.  Jarzyny, owoce, ryby, mięso, soki, 

słodycze, przetwory mleczne i wszelkiego rodzaju przyprawy są dostępne przez cały rok. W tym miejscu wypada 

zadać pytanie, czy to, co dzisiaj jemy, na pewno nadaje się do spożycia? Z własnego doświadczenia wiemy, że 

w wyrobach mięsnych więcej wody i chemii, jak mięsa, termin przydatności do spożycia mleka wynosi i pół 

roku. Może dlatego z nostalgią wspominamy czasy swojego dzieciństwa, kiedy to na chłopskich stołach królo-

wały ziemniaki polane masłem i posypane koperkiem, a do tego podawano kubek świeżego zsiadłego mleka. 

Sposób ubierania się naszych mieszkańców, pomijając telewizyjne celebrytki nie odbiega od ogólnie panującej 

mody. Za 100 lat ktoś, przeglądając współczesne nam zdjęcia, może mocno się zdziwi, że tak można było wy-

glądać i tak żyć, ale będzie to już temat do innej książki.
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Galeria zdjęć 

Włodarze Nowej Wsi. 

  

 

 

 

Paweł Karol Sanguszko 

oraz Marianna  

z Lubomirskich San-

guszko. Pierwsi właści-

ciele Nowej Wsi. 41,42

                                                 
41 http://pl.wikipedia.org Paweł Karol Sanguszko 
42 http://pl.wikipedia.org Marianna Lubomirska Sanguszko. 

http://pl.wikipedia.org/
http://pl.wikipedia.org/
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Pawe%C5%82_Karol_Sanguszko.jpg&filetimestamp=20090716223228
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Marianna_Lubomirska_(1693-1729).PNG
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Józef Stąpor 

Przełożony 

Gminy Nowa Wieś. 

1869r. 

 

Józef Klemencki 

z-ca 

Przełożonego 

Gminy Nowa Wieś. 

1869r. 

 
Ignacy Ozimek 

Radny 

Gminy Nowa Wieś. 

1869r. 

 
Tomasz Biesiadecki 

Radny 

Gminy Nowa Wieś. 

1869r. 

 
Andrzej Kiwak 

Wójt 

przed 1918r. 

                    

 
Walenty Sukiennik 

Wójt 

 

 
Antoni Drałus 

Wójt 

 

Na tych siedmiu nazwiskach kończy się moja i najstarszych 

mieszkańców  wiedza na temat włodarzy Nowej Wsi, aż do cza-

sów II wojny światowej. Pora na czasy nam bliższe. 
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Walenty Hałdaś – porucznik w kawalerii austriackiej. Był sołtysem w czasie drugiej wojny światowej. Znał język 

niemiecki co wykonywanie tej funkcji bardzo ułatwiało. Miał do wykonania bardzo trudne zadanie. Musiał wy-

konywać polecenia okupanta, które prawie zawsze były sprzeczne z interesami mieszkańców Nowej Wsi. 

W tym trudnym okresie pomagał okolicznym mieszkańcom wykorzystując  znajomość języka niemieckiego. 

Antoni Tylutki – rolnik  

Józef Stąpor- uczestnik kampanii wrześniowej 1939r. przeciwko Sowietom.  Po rozkazie poddania polskiej armii 

był jeńcem sowieckich łagrów. Sołtysem był krótko. Nie odpowiadał władzom komunistycznym. 

Władysław Stobierski-  pracował w Zakładach Obuwniczych  w Kolbuszowej. Jako szewc świadczył usługi dla 

mieszkańców. W latach  1946-47 wystawiał dokumenty, które były potrzebne do 

otrzymania dowodu  osobistego.  

Jan Koń- od 1955 pełnomocnik gromadzki. W latach 1961-1967 sołtys Nowej 

Wsi.  

Michał Posłuszny- prezes OSP w Nowej Wsi od 1959 - 1978 roku. Przewodni-

czący Komitetu Budowy starej remizy OSP, z-ca  przewodniczącego Komitetu 

Budowy nowej remizy OSP. Prezes Kółka Rolniczego w Nowej Wsi. 

Tomasz Kiwak - rolnik 

Jan Mytych - sołtys i radny. 

Wojciech Koń – pracował w kolbuszowskich zakładach meblowych  

Antoni Hałdaś- wieloletni pracownik WSK w Mielcu i Ceramiki w Kupnie. Soł-

tysem Nowej Wsi był przez okres czterech kadencji do 2011 roku. 

 

 

Grażyna Maziarz- pracownica Zespołu Oświatowego w Kolbuszowej. 
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Dom na wsi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment chałupy Wojciecha Kozioła. 

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Heleny Bąba. 
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Rok ok. 1957 

 Stanisław Kiwak z córką i żoną Ludwiką oraz jego brat Piotr z wnukiem Wiesławem. 

 Tuż za nimi stodoła pod strzechą.  Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stanisławy Skiba. 
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   Stanisław Kiwak, s. Stanisława,                   Piec z lat 50 XX wieku już  

        w  tle fragment strzechy.                        unowocześniony. Posiada brandurę  

   Zdjęcie z prywatnych zbiorów                     Zdjęcie ze zbiorów własnych. Piec  

             Stanisławy Kiwak.                                    W posiadaniu rodziny.  

 

 

Takie m.in. obrazy wisiały na ścianach do-

mów. Czasami ozdabiano je  kwiatami 

z bibuły. Ten pamięta jeszcze czasy mię-

dzywojenne. Treść napisu na obrazie 

brzmi „Błogosławieństwo Duchowne 

Domu. O Przenajświętszy Panie Jezu! 

Chryste Potężny i Wszechmogący, Królu 

Nieba i Ziemi! O Przenajświętszy Panie 

Jezu, Chryste Synu Dawidów!  Zmiłuj się 

nad tym domem. Ukrzyżowany Jezu, pro-

szę Cię strzeż tych mieszkańców”.  Zdjęcie 

ze zbiorów własnych. Obraz w posiadaniu 

rodziny. 
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Sprzęt gospodarski. 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 
                  

 

 
               
 

 

 

Oprócz łóżek w chłopskich chałupach można było spotkać ślu-

banek. Pod pokrywą wypełniony był słomą. W nocy służył do 

spania, a w dzień do siedzenia. Łopatka służyła do wkładania 

brytfan do pieca, pociosek do wygarnywania  żaru z pieca.  

Zdjęcia ze zbiorów własnych. Przedmioty w posiadaniu ro-

dziny. 

 

W dzieży przygotowywano ciasto na chleb. 

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Ryszarda Ol-

szowego. Przedmiot w posiadaniu          ro-

dziny. 

 

Sito /rzeszoto/ miało wielora-

kie zastosowanie. Przy jego 

pomocy przewiewano zboże, 

przesiewano mąkę itp. 

W nieckach zarabiano ciasto,  

można było również wykąpać 

i ukołysać dziecko. 

Zdjęcie ze zbiorów prywat-

nych Ryszarda Olszowego. 

Przedmioty w posiadaniu ro-

dziny. 

 

Esem siekano ziemniaki dla zwierząt i na kapustę 

ziemniaczaną. Do maśniczki wlewano śmietanę 

i ubijano do chwili, aż zrobiło się masło. Kosa służyła 

do koszenia trawy. Cepami młócono zboże.  W takich 

garnkach gotowano strawę. Jeszcze w latach 40 XX 

wieku, zboże żęto sierpem. Zdjęcia ze zbiorów Ry-

szarda Olszowego. Zenona Kardysia, Przedmioty w 

posiadaniu rodziny. 
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Płomyk z lat 1927/28 donosił:  

„W najbliższym czasie mają być rozpoczęte roboty inwestycyjne około pierwszej wielkiej fabryki kos w Polsce. 

Fabryka ta znajdować się będzie na Górnym Śląsku. Wytwórnia ta będzie nie tylko zaopatrywała w kosy całą 

Polskę, ale też rozszerzy, według wszelkiego prawdopodobieństwa, swoja działalność również na kraje bałkań-

skie. Założenie tej fabryki ma dla Polski wielkie znaczenie, ponieważ dotychczas sprowadzamy kosy wyłącznie 

z zagranicy, przede wszystkim ze Styrii i Niemiec”. [43] 

 

 

 

Rodzina na wsi  
 

 

                                                 
43 Płomykowe Kroniki. Nasza Księgarnia 1984. 

Rok 1927 lub 1928. Siedzą od lewej: Anna 

Ozimek p. Gorzelany, c. Andrzeja i Katarzyny 

Plis, Katarzyna Ozimek z d. Plis,  Franciszka 

Ozimek, żona Jana,  Stoją od lewej: Jan Ozi-

mek, s. Andrzeja i Katarzyny Plis i jego brat 

Stanisław. Stanisław właśnie przyjechał 

z Ameryki w odwiedziny do rodziny. Zdjęcie 

z prywatnych  zbiorów Alicji Piórek.  
 



 129 

 
                

 

 

 

 

 

 

Rodzeństwo Posłusznych /Borek/. Od lewej: Maria Gaw-

rońska, Stefania Niklewicz, Helena Lisowska 

i Bronisław Posłuszny. To dzięki mężowi Stefanii, Kata-

rzyna Posłuszna, żona  Jana odzyskała po wojnie swoją 

córkę, Olgę. Jak twierdzi ta ostatnia, jej mama     Kata-

rzyna została wywieziona na przymusowe roboty do Nie-

miec ok. 1940r. Z kobiet wtedy wywiezionych, do ro-

dzinnej miejscowości  nie wróciła żadna, natomiast Olga 

dołączyła do swojej matki, gdy miała już naście lat.  Zdję-

cie z prywatnych zbiorów Marii Ozimek r. Kolasa.. 

 

 

 

Najprawdopodobniej rodzina Tomasza Ozimka /Kmiecia/. Grunt pod 

budowę starej szkoły umiejscowionej przy zakręcie na Borek darował 

dziad /Wawrzyniec/, stryj /Tomasz/ lub ojciec /Ignacy/ Tomasza 

Ozimka , który na powyższym zdjęciu siedzi przy stoliku. 

Zdjęcie z prywatnych zbiorów Stefanii Stec.            
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Stefania, c. Andrzeja Kiwaka i Jan Saj z dziećmi ok. 1942r. Od lewej: Zofia, 

Genowefa, Janina, Stefania z Józefem na rękach, Franciszek, przed nim Maria, 

Jan ? Skiba. Zdjęcie z prywatnych zbiorów Marii Olszowej 

 

Marcin Skrzypek /gajowy/. Zdjęcie ze 

zbiorów prywatnych Stefanii Cebula. 
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  Rodzina Skrzypków pochodziła najprawdopodobniej z Zembrzy. Jan Skrzypek ojciec Marcina,  mieszkał 

w folwarku Kłapówka. Był gajowym, a konkretnie podleśniczym. To właśnie w pobliżu domu Marcina Skrzypka, 

w czasie II wojny spadł pocisk, który eksplodując pościnał wierzchołki drzew.  Jak wspomina córka Stefania 

„w tym momencie byliśmy wszyscy w domu, huk był tak straszny, że ze ścian wyleciał mech, którym był 

omszony dom”. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzina Skrzypków. Początek 

lat 60 XX wieku. Od lewej: Lu-

dwik Skrzypek, Stefania Cebula  

z córką Eleonorą, Zofia Skrzy-

pek, Felicja Czapka 

z córką Haliną, Jan Skrzypek 

/gajowy/. Zdjęcie ze zbiorów 

prywatnych Stefanii Cebula. 
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Rodzina Wojciecha Kozioła. Od lewej kobiety: Maria Kozioł /Rosół/, 

Helena Kozioł /Bąba/, Anna Kozioł żona Wojciecha, Janina Kozioł 

/Śpiewak/. Zdjęcie z prywatnych zbiorów Heleny Bąba.  

 

Lata 60 – te XX wieku. Anna Noga i jej brat Mi-

chał Posłuszny. Kobiety nie zawsze posiadały 

kurtki lub żakiety,  te części garderoby  zastępo-

wały im chustki. Na zdjęciu jedna z takich chust,  

zwana pletówką. Jej zimowa wersja to kociata.  

Ta druga była uszyta z materiału barankowego 

 z włoskiem. a głowie zarówno zimą jak i latem 

kobiety też nosiły chustki, tak zwane dybetki. 



 133 

 

  



 134 

 

  



 135 

 

 

                       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Krakowska córka Jana Jakubca i Marii Fryc z wnuczką 

Ireną. Wg Aktu zgonu Anna Krakowska urodziła się 1 lutego 

1886r. Wg zapisu w księdze ślubów urodziła się 1.02.1881r. Przyj-

mując, że data wpisana w dniu ślubu jest prawidłowa, była najdłu-

żej żyjącą mieszkanką Nowej Wsi. Zmarła 4.04. 1986r. 

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Ireny Ozimek. 

 

Takim pojazdem jechano m.in. do kościoła.  

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stefanii Kolasa. 
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Śluby. 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1929. Ślub Zofii Ozimek, c. Wojciecha i Antoniego Steca. Obok młodej siedzą najprawdopodob-

niej jej rodzice. Przed młodą Michał Posłuszny, mała dziewczynka to  Janina Bajor, c. Julii. Obok mło-

dego Julia Bajor, siostra młodej, za Julią z kokardą Piotr  Bajor, mąż Julii . Po prawej stronie za kobietą 

w chustce stoi Maria Ozimek, żona   Franciszka.  Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stefanii Stec. 
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Ślub Marii Ozimek z Ludwikiem Głodek rok 1941.To właśnie ta Maria sadziła dęba na placu  szkolnym w 1928, a  Ludwik 

Głodek był pierwszym naczelnikiem powstałej w 1956r.Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi. Od lewej: Stanisław 

Ozimek, tuż za nim Józef Ozimek, Franciszka Ozimek , przed nią Syn Edmund, Stanisława Wilk, p. żona  Piotra Kiwaka., 

młodzi, …. Głodek, przed nim Stanisława Szostek, Hiacenty Głodek. Drugi rząd od lewej; Jan Ozimek, Salomea Ozimek, 

?, Stefania Czapka, Stefania Głodek, Helena Ozimek, Genowefa Kosiorowska. W ostatnim rzędzie drugi od prawej stoi 

Stanisław Ozimek, s. Tomasza, trzeci Józef Kostuj. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stanisławy Skiba. 
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1945r. Felicja Hałdaś i Józef Kosiorowski. To ten Józef wraz z Marią Ozimek, sadził dęba na placu szkolnym w 1928r. Obok 

młodego matka, Maria Kosiorowska, z harmonią Władysław Kosiorowski, za Władysławem Stanisław Głodek ,za młodą Anna 

Białek, Stanisława Białka muzykanta żona, tuż za nią Cecylia Polek, za muzykantem z bębnem Ewa Kosiorowska, za Ewą   Geno-

wefa Kosiorowska z d. Hałdaś, za młodym Jan Głodek, a za nim Stefania Kostu, żona Józefa, obok na prawo Bronisław Głodek. 

Pierwszy z stojących od prawej Józef Kostuj, za nim Bronisław Kostuj. W ostatnim rzędzie pierwszy od prawej Franciszek Kiwak, 

od lewej z rękami na ramionach kobiet Władysław Ozimek. Ze skrzypcami Roman Głodek. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Marii 

Ozimek r. Kolasa. 
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Rok 1946. Maria Kolasa 

i Władysław Ozimek. Zdjęcie ze 

zbiorów prywatnych Marii Ozi-

mek r. Kolasa. 

 

Rok 1950.Ślub Janiny Kiwak, c. Michała i Honoraty Kolasa z Janem Tylutkim 

z Dzikowca. Za młodą stoi Julia Kowalska, 4.Stanisława Kiwak, c. Michała, 5. Maria 

Krakowska ta sama, która przeżyła obóz Birkenau. W ostatnim rzędzie druga od lewej: 

Genowefa Kiwak, c. Katarzyny Baran i Ignacego Kiwaka. Zdjęcie ze zbiorów prywat-

nych Tadeusza Jakubca. 

 

 



 140 

 

  



 141 

 

  



 142 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleonora Kośmider, przed Eleonorą Stanisław Kośmider. W pierwszym rzędzie od lewej: Helena Cudo i Zofia Kośmider, para 

młodych, Bronisław Cudo z synem Stanisławem, Piotr  Kiwak s. Andrzeja, Obok Piotra stoi w białej bluzce Stanisława Kiwak 

c. Piotra, za  Stanisławą Władysław Kośmider, obok Władysława w białej chustce Maria Jagodzińska Ślęzak, obok w ciemnym 

ubraniu Jan Ślęzak, s. Zofii, tuż za nim Piotr Sukiennik, s.Walentego, a przed nimi Czesław lub Bronisław Ozimek. Z tyłu pomiędzy 

Bronisławem Cudo , a Piotrem Kiwakiem stoi Stanisława Kiwak c. Michała     i Honoraty Kolasa. Wyżej za Stanisławą stoi Janina 

Kiwak c. Piotra. Za panią młodą Maria  Sukiennik p. Cudo. Z tyłu pierwszy od lewej Ludwik Głodek a obok Genowefa  Posłuszna 

c.  Michała. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stanisławy Skiba. 

 

Rok 1953. Ślub Józefa 

Jagodzińskiego i Wła-

dysławy Kiwak. Za-

równo Władysława, 

jak również Józef Ślę-

zak to mieszkańcy 

Świerczowa. Pozwoli-

łam  sobie jednak to 

zdjęcie tutaj umieścić 

ponieważ część osób 

na tym zdjęciu to wła-

śnie Nowowsianie. 

Ojciec młodej to nie 

kto inny tylko syn by-

łego wójta Nowej Wsi 

Andrzeja,  a  Józef Ślę-

zak to wnuk siostry 

Andrzeja Kiwaka. 

Przed młodymi siedzą 

od lewej: Maria Ko-

śmider, Józefa Cudo, 
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Rok 1953. Ślub Eu-

geni Posłusznej, 

c. Michała i Anny Mi-

chalskiej z Janem Ki-

wakiem,  s.  Jana 

i   Anieli Bajor. Przed 

młodą siedzą od lewej: 

Władysław Posłuszny, 

Teresa Ozimek, 

c. Stanisława. Pierw-

sza z prawej przed 

młodymi siedzi Wła-

dysława Bajor,  

c. Michała i Marii Pió-

rek, Pierwszy od lewej 

siedzi Franciszek Ozi-

mek, s. Tomasza 

 i Agaty Gąsior. 

W  pierwszym rzędzie trzecia od lewej  stoi Julia Ozimek, żona Stanisława,  za młodymi  w chustce- Zofia Kośmider, żona Włady-

sława, tuż za   Zofią , Maria Sukiennik przyszła żona Stanisława Cudo, W pierwszym rzędzie druga od prawej, Anna Stec,  

c. Zofii i  Antoniego Stec, za nią stoi Julia Karkut  c. Franciszka Ozimka. W ostatnim rzędzie szósta od prawej- Aniela Leśniowska  

c. Michała Bajora i Marii  Piórek. W ostatnim rzędzie pierwszy od lewej stoi Antoni Czarnik mąż Zofii z Kolasów. Zdjęcie ze 

zbiorów prywatnych Stanisławy Skiba. 
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Ślub Marii Saj  c. Stefanii  i Tadeusza Olszowego, 1955r. Przed rzędem osób siedzących: Józef Saj  s. 

Stefanii, Halina Skowrońska  c. Genowefy. W rzędzie z młodymi siedzą: obok młodej Stefania Saj, drugi 

od prawej Jan Saj, W pierwszym rzędzie osób stojących: drugi od lewej Stanisław Ozimek  s. Tomasza i 

Ewy Augustyn, trzecia lekko z tyłu – Genowefa Skowrońska, c. Stefanii i Jana Saja, za młodą stoi Julia 

Ozimek żona Stanisława, pierwszy od prawej stoi Roman Piróg, mąż Janiny Saj, trzecia z tyłu Maria 

Kiwak, c. Marii i Tomasza Kiwaka, czwarty Jan Kiwak, s. Stanisława i Ludwiki Jabłońskiej. W ostatnim 

rzędzie trzecia od lewej- Stanisława Kiwak, c. Piotra, Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stanisławy Skiba. 
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Rok 1956. Ślub Stanisławy Kiwak, c. Stanisława i Bronisławy Biesiadeckiej  z  Adamem  Kiwakiem, s. Tomasza 

i Heleny Skowrońskiej. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stanisławy Kiwak. 
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Rok 1957. Ślub Kry-

styny Kapusta z Ro-

manem Breitkopf. 

I rząd drugi od lewej 

Franciszek Michalski, 

przy młodej Maria Ka-

pusta. II rząd trzeci od 

lewej Adam Cudo, 

szósty- Stefan Michal-

ski, siódma- Stefania 

Kapusta, ósmy Stani-

sław Madura, dzie-

wiąty- Kazimierz So-

kalski, dziesiąty- Józef 

Madura, dwunasta- Ja-

nina Michalska, od 

prawej w płaszczu i 

chustce- Józefa 

Kiwak, p. Augustyn, 

tuż za nią Irena Mi-

chalska, mało 

widoczny- Stanisław Hałdaś. Ostatni rząd od lewej: Zofia Hałdaś, Stanisław Czapka, Janina Kiwak, Jerzy Kapusta, Zofia Kolasa, 

Jan Madura, Krystyna Plis, Zofia Ozimek, p. Stykalska, Helena Skrzypek. Franciszek Michalski /drugi od lewej/ był synem Ludwiki 

z Nogów. Szczepan Noga ten niesłusznie oskarżony o zabójstwo był bratem Ludwiki. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stefana Mi-

chalskiego. 

 



 147 

 

  



 148 

 

  



 149 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ślub Felicji Skrzypek i Władysława 

Czapki, rok 1960. Od lewej: Danuta 

Kurzawa, Zofia Skrzypek, Eleonora 

Witas. Z tyłu od lewej stoją: Antoni 

Stąpor, Stanisława Kurzawa, 

 z d. Skrzypek, Felicja Skrzypek 

/Czapka/, Władysław Czapka, 

Agnieszka? Czapka, siostra Włady-

sława. Zdjęcie ze zbiorów prywat-

nych Stefanii Cebula.  

 

Ślub Marii Jezuit z Janem Dudek. Od lewej dzieci: Władysława Kiwak, Lucyna Jezuit, 

Barbara Jezuit, Zofia Kiwak/Białek/ Drugi rząd: drugi od lewej Michał Kiwak, Katarzyna 

Jezuit, pierwsza od prawej Aniela Kiwak. Trzeci rząd od lewej: druga Anastazja Bajor, 

Franciszek Kiwak, Stanisława Kiwak /Stobierska/, Bolesław Stobierski, Jan Jezuit, Maria 

Dąbek. Ostatni rząd od lewej: Tomasz Kiwak, od prawej Józef Kiwak, trzeci Jan Kiwak. 

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Władysławy Cebula. 
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Rok 1964. Ślub Stefani Hałdaś i Jana Kolasy syna Antoniego. W pierwszym rzędzie od prawej siedzą: Władysław 

Ozimek, mąż Marii z d. Kolasa, Antoni Kolasa, s. Józefa, Emilia, żona Antoniego, W pierwszym rzędzie  od lewej 

siedzi Władysława Hałdaś, Maria Ozimek i Aniela Hałdaś. Za Władysławą Hałdaś stoi Franciszek Kiwak. 

W ostatnim rzędzie trzecia od lewej stoi Maria Mierzejewska, c. Piotra. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stefanii 

Kolasa. 
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     Chrzty. 

 

 
 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1950. Chrzest Czesława Kiwaka, 

s. Tomasza. Od lewej: Maria Ozimek, 

Michał Posłuszny , s. Andrzeja, Maria 

Kiwak , ż. Tomasza, Stoją od lewej: 

Władysław Ozimek, ?, Tomasz Kiwak. 

 Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Marii 

Ozimek r. Kolasa. 

 

Wózek z lat 50 XX wieku. Zdjęcie ze 

zbiorów prywatnych Stanisławy Kiwak. 

 

Rok 1947. Chrzest Stanisława Kiwaka, 

s. Stanisława i Bronisławy. Stoi: Anna 

Kiwak, siostra Stanisława, jej ojciec 

Stanisław, siedzi Jan Kiwak.              

Zdjęcie z prywatnych zbiorów Stani-

sławy Kiwak. 
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I Komunia Święta. 
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Dzieci z Nowej Wsi. Zdjęcie z okazji Pierwszej Komunii wykonano 15.06.1941r. Zdjęcie z prywatnych zbio-

rów Stefana Michalskiego. 
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Rok 1942. Pierwsza komu-

nia Janiny, c. Piotra 

Kiwaka i Anny Tetlak. Ja-

nina w ostatnim rzędzie 

trzecia od prawej. Jeśli pa-

mięć Eugenii Kiwak nie 

zawodzi zdjęcie zrobione 

było w dniu likwidacji 

getta w Kolbuszowej. 

Czwarty rząd od lewej: 

pierwsza Maria Sukiennik, 

p. żona Stanisława Cudo, 

trzecia Janina Ozimek, p. 

Kostuj, czwarta Eugenia 

Posłuszna, p. Kiwak, piąta 

Janina Kiwak, szósta Emi-

lia Czachor, siódma Mate-

jek, Trzeci  rząd od lewej: 

pierwsza Gac, Anna, c. Zo-

fii  Ozimek i Antoniego 

Stec, Genowefa c. Julii 

Ozimek i Piotra Bajora, 

 Anna Michalska, Janina Cebula, Krystyna, c. Stanisława Kiwaka i Henryki Bońdos, Anna Róg. Drugi rząd: drugi od lewej 

Władysław, s. Antoniego Kolasy i Emilii Kiwak, trzeci Zawisza, pierwszy od prawej Zientek, drugi Jan Kiwak, s. Tomasza  

i Karoliny Płaza, Pierwszy rząd: drugi od lewej Michał Cisło, pierwszy od prawej Józef Ozimek, drugi od prawej Michał Borcz. 

Przy księdzu nauczycielka,  prawdopodobnie pani Rataj. Zdjęcie z prywatnych zbiorów Janiny Lewandowskiej. 
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nauczycielka, Jan Jezuit, Czesław Siwiec, Czesław Stobierski, Józef Stąpor  Anna Wesołowska, Józef Ofiara, Piotr Cisło mieszkał  

w Rzeszowie, Czesław Michalski /z Nogów/, Franciszek Skiba, Borek, Ks. Jan Rzepa, Ks. Proboszcz Józef Fryc, Stanisław Ozimek,  

Tadeusz Pająk, lub 35 Stanisław Skiba, Jan Kolasa, ……… Ofiara, Stanisława Tylutka, Jan Cebula, Franciszek Jemioło,?  Józef Mie-

rzejewski, s. Piotra, Mieczysław Kochanowski,Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stanisławy Skiba. 

 

Pierwsza Komunia Św. dzieci 

ze Szkoły Podstawowej w No-

wej Wsi rok ok. 1945-46 kilka 

roczników: Maria Jezuit, p. Du-

dek, Anastazja Bajor, Skiba  

Franciszek Borek, Stanisława 

Kiwak c. Anieli Kiwak, Irena 

Michalska, Irena Kiwak, p. Ko-

chanowska, Stefania Kapusta, 

Genowefa Bajor /Brzezówka/, 

Jan Starzec, Tadeusz Kocha-

nowski /wyjechał na Śląsk/, Jó-

zefa Kozioł p. Zielińska, Zofia 

Hałdaś, Stanisława Kiwak, 

c. Piotra, Helena Matejek, 

p. Kozioł Maria Kiwak, p. Da-

bek,  Genowefa Ofiara, Stani-

sław Pacyna zam. Kolbuszowa 

ul. Krakowska, Piotr Sukiennik 

Zofia Weryńska nauczycielka, 

Władysław Gumiński, kierow-

nik szkoły, Pani Pomorska 
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Stanisław Piórek z synem i córką.  

Z tyłu Maria, siostra  Stanisława. 

Zdjęcie z prywatnych zbiorów Le-

sława Leśniowskiego. 

 

Rok 1961. Pierwsza komunia Wiesława, s. Emilii i Stanisława Brachaczów. Pierwszy 

rząd  trzecia od lewej Janina Augustyn, czwarta Zofia Skowrońska, c. Genowefy Saj 

i Jana Skowrońskiego, piąta Maria Zielińska, siódmy Stanisław Posłuszny.Rząd drugi 

od lewej: Krystyna Kostuj, Genowefa Piórek, Maria,  c. Andrzeja Oleksego  i Zofii 

Rak, Maria, c. Anny Kiwak i Antoniego Stąpora, Wiesława Przybyło. W ostatnim rzę-

dzie drugi od lewej Wiesław Brachacz, s. Emilii, czwarty Bolesław Biesiadecki, piąty 

Stanisław Kowalski, szósty Edward Kochanowski, ósmy Roman Kostuj. Zdjęcie ze 

zbiorów własnych. 
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Bez pracy nie ma kołaczy. 

 

      
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

. 

 

 

 

Chwila odpoczynku podczas obróbki ziemniaków. 

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Heleny Bąba. 

 

Zwózka siana 

u rodziny Woj-

ciecha Kozioła. 

Zdjęcie ze…. 

zbiorów pry-

watnych He-

leny Bąba.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Żniwa w No-

wej Wsi. Kosę 

ostrzy Stani-

sław Hałdaś, 

syn Walentego. 

Zdjęcie ze 

zbiorów pry-

watnych Stefa-

nii Kolasa. 

 

Prawdopodobnie 

Aniela Hałdaś, 

żona Walentego 

robi powrósło. 

Zdjęcie ze zbio-

rów prywatnych 

Stefanii Kolasa. 
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Lata 60 XX wieku. Jan Ozimek, s. Andrzeja z żoną 

Franciszką podczas cięcia drewna piłą „moja-

twoja”. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Emilii 

Ozimek. 

 

Jan Ozimek z żoną Franciszką. Codzienna krząta-

nina w gospodarstwie. Zdjęcie ze zbiorów prywat-

nych Emilii Ozimek. 
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W obronie ojczyzny. 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludwik Pupa. Brał udział 

w I wojnie światowej. Jego 

żona Ewa zmarła w 1917r. 

osierocając syna Adama, który 

w momencie śmierci matki 

miał 3 lata. Zdjęcie z prywat-

nych zbiorów Jana Boronia. 

 

Jan Posłuszny, s. Pawła przed 

1936 rokiem. Zawodowy woj-

skowy. Mieszkał w Przemyślu. 

                   

 

Drugi od lewej to prawdopo-

dobnie Józef Piórek. Przyjmu-

jąc, że panowie na  zdjęciu 

mają po 20 lat  zdjęcie wyko-

nano ok. 1931r. Zdjęcie 

z prywatnych zbiorów Jana 

Boronia. 
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Ofiary II wojny światowej. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grób Władysława Piotrowskiego 

w świerczowskim lesie. Zdjęcie ze 

zbiorów prywatnych Grażyny Maziarz. 

 

Bronisław Kolasa zastrzelony przez 

wahę  ukraińską w 1944r. Zdjęcie 

z prywatnych zbiorów Marii Ozi-

mek r. Kolasa. 

 

Wojciech Kozioł. Był kowalem. Po-

nieważ nie chciał pracować w go-

spodarstwie rolnym bauera poszedł 

do partyzantki. Zginął w 1945r. za-

strzelony przez „Ruskich”. Zdjęcie 

ze zbiorów prywatnych Heleny 

Bąba. 
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Rok 1941. Stanisław Ozimek na robotach w Niemczech, gdzie zawędrował jako 

jeniec wojenny. Po zakończeniu wojny wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 

Zdjęcie z prywatnych zbiorów Marii Ozimek r. Kolasa.  

 

„W tym miejscu wiosną 1947został niewinnie zamordowany 17 letni Józef  Ofiara 

za to że był jedynym świadkiem barbarzyńskiej likwidacji przez UB resztek Armii 

Krajowej. Niech ta tablica wiecznie przypomina niewinną śmierć naszego Kocha-

nego brata i wiecznie hańbi terror Stalina”.  Zdjęcie ze zbiorów własnych. 
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„1942r. W miejscu odległym 100 m rozstrzelano 250 osób na-

rodowości żydowskiej przez hitlerowskich siepaczy. Zbrodnia 

ku wiecznej hańbie faszyzmu niemieckiego”.  Zdjęcie ze zbio-

rów własnych. 

 

Od lewej: Maria Krakowska i Teresa Kozioł. Zdjęcie wyko-

nane w Szwecji  gdzie trafiły więźniarki po wyzwoleniu nie-

mieckiego obozu koncentracyjnego Birkenau. Maria do ro-

dzinnej miejscowości wróciła, Teresa na stałe pozostała  

w  Szwecji. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Heleny Bąba. 
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Oświata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Budynek Szkoły Podstawowej kiedyś.                                      Budynek Szkoły Podstawowej w roku 2013r. 

 

Budynek wybudowany pod potrzeby niemieckiego 

gospodarstwa rolnego w czasie drugiej wojny świato-

wej. Po zakończeniu działań wojennych znaleźli 

w nim schronienie ci, których wojna pozbawiła do-

mów, a później uczniowie SP z Nowej Wsi. Zdjęcie  

z prywatnych zbiorów Stanisława Kosiorowskiego. 
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Gumińskiego, kierownika szkoły, Maria Saj, p. Olszowa, Felicja Tylutka, Zuzanna Gac, ……….. Ozimek, Pani Gumińska, 

żona kierownika szkoły, Anna Stec córka Zofii z Ozimków, Anna Dec Lipny Bór, Ludwika Gac, Emilia Kiwak ,? p. Ozimek, 

Helena Cebula,  Zofia Starzec, ……… Baran,  Guzior Lipny Bór, Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Marii Olszowej. 

 

Dzieci w Szkole Pod-

stawowej w Nowej 

Wsi rok,, ok. 1946-

1947. Zaznaczona kre-

ską z podpisem Stani-

sława Bujak to po-

myłka. Zofia Białek 

p. Książek, Wiktoria 

Gumińska, córka kie-

rownika szkoły, Zofia 

Pacyna, p. Olszowa, 

Genowefa Bajor z bra-

tem,  Janina Ozimek,  

c. Józefa, Korzępa, Ja-

nina Saj z bratem Józe-

fem, Maria Kiwak, 

p. Dąbek, Jan Kiwak 

s. Anieli Kiwak, Janina 

Cebula, p. Koń, Anna 

Posłuszna z synem 

Władysławem, Teresa 

Polek, p. Krzak, Syn  
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Rok ok. 1951. Rocznik urodzonych w 1937r. Siedzą od lewej: Józefa Jemioło, następnie nauczyciele: Zofia 

Mac, Zofia Gruszka, Julian Tunia, Zofia Waryńska, Helena Pomorska i uczennica Stefania Kapusta. Ostatni 

rząd od lewej: Piotr Sukiennik, Czesław Stobierski, Jan Kolasa, Józef Cebula, Irena Kiwak, c. Stanisława, 

Stanisława Kiwak, c. Piotra, Zofia Hałdaś, Maria Saj, c. Stefanii, Genowefa Puzdro, Zofia Mianowska, 

Genowefa Ofiara. Drugi rząd od lewej: Józef Stępor, Józef Ofiara, Józef Urban, Czesław Siwiec, Stanisław 

Pacyna, Czesław Michalski, z Nogów, Franciszek Skiba, Bajor, Pająk. Leżą od lewej: Franciszek Baran 

z Cudów, Cisło /Zapole/, Stanisław Ozimek. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Stanisławy Skiba. 
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 Rocznik 1941r. czyli dzieci urodzone w czasie wojny. Zdję-

cie ze zbiorów prywatnych Marii Olszowej. 

 

Biblijka otrzymana w nagrodę 

od ks. Jana Rzepy. Zdjęcie  

ze zbiorów własnych.  Książka 

w posiadaniu rodziny. 

Z takiego katechizmu 

przygotowywała się do 

bierzmowania mło-

dzież w okresie powo-

jennym. Zdjęcie ze 

zbiorów własnych. 

Książka w posiadaniu 

rodziny. 

 

Skarbczyk modlitewny dla 

dzieci i młodzieży z 1933r. 

w posiadaniu rodziny Lesława 

Leśniowskiego. 
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Zabawa i wypoczynek. 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imieniny Władysława Ozimka. Zdjęcie z prywat-

nych zbiorów Marii Ozimek r. Kolasa. 

 

Imieniny Władysława Ozimka. Zdjęcie z prywat-

nych zbiorów Marii Ozimek r. Kolasa. 

 

Młodzież Nowej Wsi powiedzmy, że…. w drodze na potań-

cówkę, a wracający z potańcówki kawalerowie najpewniej 

śpiewali sobie tak: „Gdzie strona tam żona, gdzie kościół 

tam dziecię, bodaj się święciło kawalerskie życie”, lub tak: 

„Baciarzycie chłopcy, jak ja baciarował, anim jednej nocki, 

w domu nie nocował”. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Ste-

fanii Kolasa. 
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Rok ok. 1966. Wieniec dożynkowy otrzymał Stanisław 

Kosiorowski. Od lewej:Stanisław Piórek /Stryk/, Maria 

Olszowa, Maria Cudo, Honorata Serafin,  Grażyna Kiwak 

/Maziarz/, za Grażyną jej mama Eugenia Kiwak ówczesna    

przewodnicząca Koła, Maria Starzec /Koniarz/.  Drugi 

rząd od lewej: Urban, Kowalski, Stanisław Kosiorowski, 

za wieńcem Michał Posłuszny, Stefania Kosiorowska, 

Apolonia Więcław. 

 

Teatrzyk „Bajobajka”z Nowej Wsi.  Od lewej: Dorota Plis, 

Magdalena Bajor, Janina Sito, Justyna Piórek, Grzegorz 

Jamróz, Stefania Kolasa, Daniel Leśniowski, Monika Za-

leska, podczas wykonywania kukiełek. Zdjęcie ze zbiorów 

prywatnych Czesławy Urban. 

 

Członkowie teatrzyku „Bajobajka” na wyjeździe. 

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Czesławy Urban. 
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We wrześniu 2011 roku powstaje kapela „Jaciska”, która wraz z KGW 

rozpoczyna promocję Nowej Wsi. Kapeli przewodniczy Jan Cebula. Od 

lewej: Stanisław Plis, Barbara Szalony, Elżbieta Kostuj, Jan Boroń i Jan 

Cebula. 

 

Wrzesień 2011 rok. Spotkanie integracyjne z seniorami Nowej 

Wsi. Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba wręcza kwiaty najstar-

szemu uczestnikowi Franciszkowi Ozimkowi. Od lewej: Gra-

żyna Maziarz- Sołtys Nowej Wsi, Zbigniew Chmielowiec - 

Poseł na Sejm RP, Elżbieta Kostuj- Przewodniczaca KGW, 

Tadeusz Dąbek. Zdjęcia ze zbiorów prywatnych Grażyny Ma-

ziarz. 

 

Rok 2012. Piknik rodzinny. Przejażdżka na motorach 

było niewątpliwą atrakcją pikniku. Zdjęcia z pikniku 

ze zbiorów prywatnych Grażyny Maziarz. 
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,,Czym chata bogata, tym rada.”  Zbigniew Maziarz i Tomasz Augustyn. Z tyłu  Sławomir Augustyn. Zdjęcia  

z pikniku ze zbiorów prywatnych Grażyny Maziarz. 
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Żeby tradycji stało się zadość. Rok 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Brama dla państwa młodych i ich gości weselnych,  

w wykonaniu m.in. strażaków z Nowej Wsi. Pani młoda 

Katarzyna Urban. Zdjęcie ze zbiorów własnych. 

 

  
 

8.04.2012r. Panie z KGW w drodze do kościoła z palmą wielkanocną. 
 

W majowe popołudnie pod kapliczką na Zapolu /Lipnym 

Borze/.  Po prawej stronie autorka książki. Lipny Bór był 

przysiółkiem Nowej Wsi do 1954 roku. 
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Pod kapliczką na podwórku Pana Pacyny. Zdjęcia ze zbiorów 

prywatnych Grażyny Maziarz. 

 

Rok 2012. Brama dla państwa młodych i gości weselnych. Pani 

młoda Monika Wołowiec. 

 

 

      Zdjęcia ze zbiorów prywatnych Moniki Wołowiec. 

 

 

Rok 2012. IV Targi Lokalnych Grup Działania Woj. Podkarpac-

kiego. Od lewej w czerwonych koralach: Maria Kubas, Elżbieta 

Leśniowska Magdalena Hałdaś, Danuta Róg, Grażyna Maziarz, 

Czesława Urban. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Piotra Grabca. 
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15 sierpień 2012r. Święcenie wieńca dożynkowego w kościele 

p.w. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej Po lewej panie  KGW 

z Nowej Wsi, po prawej druhowie OSP Nowa Wieś, pośrodku 

ks. Proboszcz Jan Pępek, od 2012 roku Dziekan Dekanatu Kol-

buszowa Zachód. 

 

 

    

 

15 sierpnia 2012r. Zdjęcia ze zbiorów prywatnych Piotra 

Grabca.  

 

26.08.2012r. Dożynki gminne w Kolbuszowej Dolnej. Wieniec 

dożynkowy otrzymują druhowie ochotniczej Straży Pożarnej 

z Nowej Wsi. Uroczyste przekazanie wieńca. Stoją od lewej: 

Franciszek Kutyła- Prezes OSP w Nowej Wsi, Karol Starzec, 

Grażyna Maziarz- Sołtys Nowej Wsi, Stanisław Koniarz, Janina 

Augustyn, Danuta Róg, Stefan Michalski, Sławomir Augustyn, 

Krystyna Saj, Czesława Urban, Irena Dąbek, Magdalena Hałdaś, 

Zofia Hałdaś. Zdjęcia ze zbiorów prywatnych Piotra Grabca. 
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Rok 2012. Wiktor Szwanenfeld. Sztuka wyplatania 

koszyków to zanikająca tradycja na terenie naszej 

wsi. Zdjęcie z prywatnych zbiorów Piotra Grabca.  

 

Albertynki przy 

parafii Brata Al-

berta w Kolbu-

szowej. Panie 

z KGW z gośćmi 

z Afryki. 

 

Jan Cebula jest nie 

tylko świetnym mu-

zykiem ale wyko-

nuje również takie 

cudeńka z drewna. 

Zabawki prezentuje 

Grażyna Maziarz. 
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Październik 2012r. Jesienią tradycyjnie na grzyby. Natura próbowała zrekompensować brak pracy i drożyznę. W oko-

licznych lasach  nastąpił wysyp  grzybów. Ze swoim zbiorem Sławomir Augustyn.  Zdjęcie ze zbiorów własnych. 
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„Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się dzieciom Jego powodzi…” 
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Dzień 30 maja 2012r. był dziejowym wydarzeniem dla mieszkań-

ców Nowej Wsi. Po raz pierwszy w naszej historii procesja Bo-

żego Ciała z Najświętszym Sakramentem zawitała  do naszej 

miejscowości. Zdjęcia ołtarzy z prywatnych zbiorów Grażyny 

Maziarz: 1) Ołtarz na placu OSP Nowa Wieś, 2) Ołtarz u państwa 

Barbary i Daniela Poborców,3) Ołtarz na podwórku Pawła i Zofii 

Kiwak,  przy ołtarzu Maria Kiwak,4) Ołtarz u państwa Anny 

i Zbigniewa Pietruszków. 

   Na dwóch ostatnich zdjęciach możemy podziwiać ołta-

rze, które stały w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju. Po-

zwoliłam sobie umieścić je w niniejszej historii dlatego, że życie 

mieszkańców Nowej Wsi było ściśle związane właśnie z tą ulicą. 

Były co prawda skróty przez Błonia i Księże Pola, był skrót drogą 

Młyńską oraz traktem Krakowskim, ale głównym szlakiem ko-

munikacyjnym była i jest ulica Obrońców Pokoju. 

 

Rok 2014. Nowopowstały zespół kolędniczy. 

 

  Rok 2015. Wieniec dożynkowy otrzymuje Jan Cebula.  
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Kapliczki i krzyże na terenie Nowej Wsi. 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyż przy ul. 

Obrońców Pokoju. 

                                  

 

Figurka Matki Bożej 

na działce państwa 

Pacynów.  

 

Kapliczka na dębie.  

 
Kapliczka przy drodze na Niwiska 

 

Kapliczka na buku 

w nowowiejskim lesie. 

 

Krzyż na polu Ja-

kubców przy dro-

dze na Borek. 

  

 

Krzyż na posesji 

Zdzisława 

Kiwaka. 

 

Krzyż na polu rodziny 

Mierzejewskich. 

 Krzyż przy le-

śniczówce 

w Nowej Wsi. 

 

Na drzewie  

w Borku. Krzyż 

powiesił Adam 

Pupa. 
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Na gruntach 

Krzysztofa 

Kiwaka. 

 

Na gruntach 

Jana Jemioły 

Wybudował Bog-

dan Grocholski 

Krzyż na posesji 

Elżbiety i Adama 

Ozimków. 

 

Krzyż na gruntach 

Porzuczków /Lipny 

Bór/ 

 

Krzyż na gruntach 

Antoniego Gniewka 

/Lipny Bór/ 

 

Kapliczka na gruntach 

Kamińskich /Lipny 

Bór/ 

 

Krzyż na gruntach Ofiarów 

/Lipny bór/ 

 

Kapliczka w lesie na  sośnie 

/Lipny Bór/ 
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 Pierwsze krzyże i kapliczki, które na stałe wkomponowały się  w krajobraz Nowej Wsi, powstały w XVIII 

wieku. Na kopii mapy  Friedricha  von Miega z lat 1778-1782 zaznaczony jest już jeden krzyż. Najczęściej 

stawiano je w miejscach, które cieszyły się złą sławą. Miały chronić przechodzących tamtędy ludzi przed złymi 

mocami, duchami, zjawami i upiorami. Do takich miejsc należały w szczególności skrzyżowania dróg, ruiny 

domów, wielkie głazy.  Często były hołdem dziękczynnym za pomyślność, szczęśliwy powrót z wojny, wyzdro-

wienie. Czasami stanowiły formę pokuty za popełnione grzechy,  a czasami granicę pomiędzy miejscowościami. 

Intencje postawienia niektórych krzyży i kapliczek na terenie Nowej Wsi znają rodziny,  które nie zawsze wyra-

żają chęć dzielenia się takimi informacjami.  Niektóre intencje krążą wśród mieszkańców w postaci ustnych 

przekazów.  Te najstarsze  krzyże  wykonywano z drewna, a w późniejszych czasach z metalu. Krzyże były 

różnej wielkości. Umocowywano je bezpośrednio w gruncie, wieszano na drzewach lub przytwierdzano do du-

żych głazów. Drewniane krzyże niszczały, czasami rodzina wykonywała nowe krzyże, a bywało i tak, że w miej-

scu krzyża pojawiała się kapliczka z figurką Matki Bożej. 

1. Krzyż drewniany z wizerunkiem Chrystusa, wzniesiony w 1850 roku z fundacji kolbuszowskich parafian 

i ks. proboszcza Ludwika Ruczki, usytuowany na parceli /Kostujów/   W 1938 roku został odnowiony. W końcu 

lat 80-tych XX wieku krzyż drewniany, z powodu zniszczenia, zastąpiony został krzyżem metalowym. Prace te 

wykonała rodzina  Kostujów.  Obecnie opiekę nad krzyżem sprawuje Józef Kostuj.   

2. Kapliczka murowana z figurą Matki Bożej na działce Jacka Pacyny. Historia tej kapliczki sięga lat 30-

tych XX wieku. Około 1934 roku Aniela Tokarz  ufundowała kapliczkę wewnątrz której umieszczono figurę 

Matki Bożej. Od tej pory pod kapliczką odprawiane były „majówki”. W 1996 roku, kiedy wisząca na drzewie 

kapliczka uległa zniszczeniu Stanisław Pacyna wybudował nową, murowaną kapliczkę w której umieszczono 

figurę Matki Bożej zaś nad kapliczką widnieje krzyż.  Kapliczka znajduje się przy drodze Nowa Wieś – Domat-

ków.  

3. Kapliczka drewniana w kształcie szafki, zawieszona przed 1939 rokiem na najstarszym  

w Nowej Wsi drzewie/dębie/,  przy drodze w kierunku Borku. Dąb znajdował się  wówczas na granicy gruntów 
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2 rodzin: Kiwaków i Bajorów. Około 1948 roku Kazimierz Klubek wykonał nową kapliczkę w której znajdował 

się wizerunek Chrystusa. Poświęcił ją ks. Marian Kulinowski. Później, z powodu zniszczenia tej kapliczki (od 

uderzenia pioruna), nową, z figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem umieścił na dębie Józef Kiwak. Po kolejnym 

zniszczeniu  kapliczki  co miało miejsce około 1995 roku, Jan Klubek wykonał nową kapliczkę. W jej wnętrzu 

umieszczono wówczas figurkę Matki Bożej. Kapliczkę tą poświęcił w 2014 roku ks. Jan Pępek. Opiekę nad nią 

sprawuje Elżbieta Klubek. 

4. Kapliczka murowana, przy drodze Kolbuszowa-Niwiska.  Wybudowana została przez Józefa Bajora w 1960 

roku (na parceli Piotra Bajora) w miejscu poprzedniej kapliczki drewnianej z końca XIX wieku, zawieszonej na 

dębie (został wycięty). Wówczas były to grunty Ignacego Ozimka. Znajdowała się w niej zabytkowa figura Je-

zusa Frasobliwego, którą  skradziono, a obecnie umieszczone są, przypadkowe figurki:  Jezusa Frasobliwego, 

Pana Jezusa dźwigającego krzyż, Aniołka, Maryi). W 2015 roku kapliczka została wyremontowana. Prace wy-

konali  Marian Mazur i Stanisława Serafin. Przez ok. 20 lat opiekowała się nią rodzina Kubasów.  

5. Kapliczka drewniana z figurą Matki Bożej, zawieszona na drzewie/buku/ w lesie w Nowej Wsi ok. 2012 roku 

przez nieznaną osobę.  

6. Krzyż żelazny z wizerunkami Chrystusa i Matki Boskiej Bolesnej wzniesiony prawdopodobnie w 1880 roku 

na kamiennym półokrągłym głazie przy drodze Nowa Wieś - Borek.  Jego fundatorem miał być Baran. W latach 

/od lat/ 30-tych XX wieku właścicielem parceli na której  znajdował się krzyż  był  Józef Stąpor. Współcześnie 

parcela należy do  Jakubców. Obecnie krzyżem tym opiekuje się Maria Zubilewicz, prawnuczka Barana.  

7. Krzyż żelazny z wizerunkiem Chrystusa, osadzony na półkolistym głazie wzniesiony  

w 1942 roku na posesji Mieczysława Kiwaka. Obecnie krzyż stoi na gruncie Zdzisława Kiwak przy drodze na 

Borek.  

8. Krzyż drewniany z metalowym wizerunkiem Chrystusa usytuowany obok leśniczówki  

w Nowej Wsi. Pierwszy krzyż w tym miejscu ufundował leśniczy Dećmiński w 1855 roku.  

Z tym miejscem kultu niektórzy mieszkańcy wiążą tragiczne zdarzenie jakie miało miejsce  
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w pobliskim lesie. Kiedyś za krzyżem rosły ogromne buki. Do tego bukowego lasu przyszedł na spacer chłopak 

z dziewczyną, którą zastrzelił. Dziewczyna miała być w ciąży. Znalezione zwłoki dziewczyny nakryte były 

chustką pletówką. Obydwoje mieli być z Kolbuszowej, a do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę. Tyle opo-

wieści. Wiarygodności tej historii negować nie można bo zbyt wiele faktów przemawia za tym, że jest prawdziwa. 

Tyle tylko, że od 1860 do 1945 roku w Kolbuszowej nie nastąpił żaden zgon młodej dziewczyny, którego przy-

czyną było zastrzelenie. Jedyny taki przypadek miał miejsce w Kolbuszowej Górnej w 1936 roku. Przyczyną 

śmierci młodej dziewczyny było ugodzenie w skroń kulą rewolwerową. Dziewczyna miała 27 lat i była panienką. 

Zakładając, że właśnie to zdarzenie ma związek z morderstwem w nowowiejskim lesie to krzyż był prawdopo-

dobnie po tym wypadku odnowiony, a być może postawiono nowy krzyż. Od momentu postawienia pierwszego 

krzyża do 1936 roku minęło 81 lat, a założyć należy, że krzyż był drewniany i przez tyle lat mógł ulec zniszczeniu. 

Tym bardziej, że Janusz Posłuszny twierdzi, że w 2011 roku postawił nowy krzyż z zachowaniem dotychczaso-

wego wizerunku Chrystusa. Krzyż drewniany wkopany do ziemi bez zadaszenia nie mógł przetrwać 156 lat. Coś 

musiało w międzyczasie się wydarzyć. 

9. Krzyż żeliwny z wizerunkiem Chrystusa, wzniesiony prawdopodobnie w 1865 roku na parceli Mierzejewskich, 

osadzony na kamiennym, półokrągłym  głazie. W latach okupacji niemieckiej, jeden z funkcjonariuszy niemiec-

kich odstrzelił Chrystusowi część lewej ręki. Na mapie z 1878 roku krzyża nie zaznaczono. 

10. Krzyż drewniany z wizerunkiem Chrystusa, umieszczony na drzewie za rondem Borek. Fundatorem krzyża 

przed 1993 roku był Adam Pupa. 

11. Kapliczka z wizerunkiem Matki Bożej, usytuowana na gruntach Krzysztofa Kiwaka. Ufundował ją około 

1996 roku Adam Kiwak z inicjatywy Heleny Kiwak. Kapliczkę poświęcił ks. Ryszard Kiwak z Kolbuszowej, 

kiedy wracał z poświęcenia pokarmów od Antoniego i Janiny Drausów. 

12. Figura Matki Bożej umieszczona na murowanym postumencie na posesji Jana Jemioły (za rondem Borek). 

Jej fundatorem w 2008 roku był Jan Jemioło. 
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13. Kapliczka drewniana z figurką Matki Bożej w przysiółku Borek koło Nowej Wsi. Wykonana została około  

1991 roku przez Bogdana Grocholskiego. W 1991 roku Grocholski gospodarstwo dopiero kupił więc nie stawiał 

od razu kapliczki.  

14. Krzyż żelazny z wizerunkiem Chrystusa usytuowany na granicy Nowej Wsi i Świerczowa.  Historia tego 

krzyża sięga przynajmniej roku 1900, o czym zaświadczają ówczesne mapy topograficzne. Wówczas teren na 

którym stał krzyż przynależał do Jakubca. Później, kiedy właścicielem terenu został Michał Kiwak w tym miejscu 

w 1948 roku postawił nowy drewniany krzyż. Kolejny właściciel terenu i krzyża Józef Gorzelany wymienił krzyż 

drewniany na metalowy, który pochodził z grobu jego żony. Obecnie krzyżem opiekuje się Elżbieta (wnuczka 

Michała Kiwaka) i Adam Ozimkowie. 

15.  Krzyż metalowy z wizerunkiem Chrystusa, umocowany na kamieniu przy drodze Nowa Wieś-Zapole. Hi-

storia tego krzyża sięga I wojny światowej (1914-1918). Z jego powstaniem  związane są 2 osoby:  Michalski 

i Józef Wacht. Przez wiele lat krzyżem opiekowała się Zofia Jemioło, wnuczka Michalskiego. Obecnie krzyż stoi 

na gruncie Porzuczków. 

16. Kapliczka drewniana w kształcie szafki, zawieszona na drzewie przy drodze Nowa Wieś- Lipny Bór, we-

wnątrz której znajduje się rzeźbiony wizerunek Chrystusa i figurka Matki Bożej. Ufundowana została przez An-

toniego Drausa w okresie I wojny światowej (1914-1918). W 1989 roku podczas remontu drogi i wycinki drzew 

Jan Draus (syn Antoniego Drausa) zainstalował ją na metalowym krzyżu w pobliżu dotychczasowego miejsca. 

Obecnie kapliczką opiekuje się Krystyna Draus (żona Jana). Współcześnie kapliczka znajduje się na gruntach 

Antoniego Gniewka.  

17. Kapliczka szafkowa, drewniana, umocowana na słupie, na pograniczu Nowej Wsi i Lipnego Boru, wewnątrz 

której znajdowała się ludowa rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Usytuowana  została po 1945 roku, w miejsce 

wcześniejszej kapliczki o nieznanej historii. Od lat 60 XX wieku historia tej kapliczki kojarzona jest z rodziną 

Kamińskich. Obecnie w kapliczce tej znajdują się 2 świątki, figurka Matki Bożej oraz metalowy krzyżyk. 



 195 

18. Krzyż żelazny z wizerunkiem Chrystusa, wzniesiony w 1925 roku, usytuowany na kamiennym głazie na 

Lipnym Borze, przysiółku Nowej Wsi, na ówczesnej parceli Stanisława Ofiary. Jego fundatorami byli Józef  

i Maria Ofiara.  Krzyż ten postawiono w intencji cudownego uzdrowienia Stanisława Ofiary, które nastąpiło  

w następstwie nieustannych modlitw i odbytej pielgrzymki do sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Leżaj-

sku. Obecnie na krzyżu znajduje się wizerunek Chrystusa, a u podnóża krzyża klęczący Anioł.  

19. Kapliczka drewniana, zawieszona na drzewie (sośnie) w lesie przy drodze Lipny Bór-Zapole. /Przed 1939 

rokiem w tym miejscu wisiał krzyż.  Po 1945 roku nowy krzyż z wizerunkiem Chrystusa umieszczony został 

w kapliczce drewnianej. W 1981 roku wskutek samozniszczenia się kapliczki, wyjęty z niej krzyż, powieszono  

na drzewie./  przed 1939. Ok 1981 roku wskutek samozniszczenia się kapliczki Salomea Fitał powiesiła nowy 

krzyż.  
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  Około 2013 roku krzyż z wizerunkiem Chrystusa ponownie znalazł swoje miejsce w nowej kapliczce. 

Fundator kapliczki nieznany. Przez wiele lat opiekę nad kapliczką sprawowała Julia Guzior a obecnie jej córka 

Salomea Fitał i Janina Ziętek. 

20. Kapliczka z figurą Matki Bożej na posesji Marii i Franciszka Czachorów. Wybudowana została w 1983 roku. 

Obecnie właścicielem kapliczki jest Anna (córka Marii i Franciszka Czachorów) i Adam Urban. 

21. Kapliczka z figurą Chrystusa usytuowana w ogrodzie Andrzeja Czachora. Wybudowana została w 2013 roku. 

Część informacji pozyskana została ze „Schematyzmu”, część ze wspomnień mieszkańców. 

Pod kapliczkami takie m.in. śpiewano pieśni: 
Zdrowaś Maryja. 

Zdrowaś Maryja, Bogarodzico,- Błagamy Ciebie święta Dziewico: 

Ref. 

Ze łzami w oczach, sercem gorejącym, 

Do Ciebie Maryjo, wznosimy swój głos, 

Zlituj się zlituj nad ludem cierpiącym, 

Wspieraj Maryjo, smutny nasz los. 

Na kolana upadajmy, 

Szczerym sercem zaśpiewajmy, 

Zdrowaś Maryja. 

Inny refren do pieśni „Zdrowaś Maryja” brzmiał: 

Wzmocnij wiarę ojców, 

Wspieraj miłość matek, 

Nie daj Boga wyrwać z serca, 

Polskich dziatek. 

Refren do pieśni „Serdeczna Matko”: 

Matko pociesz nas, pobłogosław nas, 

Serce Maryi nie opuszczaj nas. 
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Mieszkańcy z Nowej Wsi na emigracji.  

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lata 20 XX wieku. Ślub Jana 

Kiwaka,, s. Andrzeja.    Zdjęcie 

ze zbiorów prywatnych Stani-

sławy Skiba.   

 
Anna Noga, c. Pawła Posłusznego z córkami. Lata 1930/40.  Zdjęcie z prywatnych zbiorów Gra-

żyny Maziarz. 
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1948r. Julia Cebula, c. Andrzeja Kiwaka 

przed swoim domem  w Binghamton.                                                               

Antoni Kolasa przed 1914r. Po powro-

cie do kraju brał udział w I i II wojnie 

światowej. Z kulą, która utknęła w jego 

ciele uporał się dr. Krzaklewski już po 

wyzwoleniu. Babka  Julii Kiwak /Ce-

bula/ była siostrą ojca Antoniego Ko-

lasy. Zdjęcia z prywatnych zbiorów; 

pierwsze Marii Olszowej, drugie Marii 

Ozimek. 

 

Francja 1933r. Jan Kiwak z żoną  Anielą. 

Zdjęcie z prywatnych  zbiorów Broni-

sławy Haracz. 
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Prawdopodobnie rodzina Wojciecha Ozimka syna Michała. Marek 

kupił pole u Michała Ozimka, który wraz z synem Wojciechem  wy-

emigrował na Ukrainę w okolice Drohiczyna. W latach 30 XX wieku, 

za kawałek pola sprzedanego w Nowej Wsi można tam było kupić 

sporą gospodarkę. Tyle, że w 1944r. rodzina Ozimków została wy-

siedlona z Ukrainy  na ziemie Zachodnie Polski. Michał Ozimek po-

dróżował na zachód z córką. Zatrzymał się w miejscu, gdzie później 

zamieszkał Jan Wilk, przy ul. Obrońców Pokoju. Wtedy był tam pu-

stostan po  żydowskiej rodzinie. Michał Ozimek  zmarł i został po-

chowany w tym samym dniu, co Julian Marek,  zamordowany przez 

wahę ukraińską. Pozostali członkowie rodziny Michała  osiedlili się 

koło Wrocławia. Zdjęcie z prywatnych zbiorów Stanisława Kosio-

rowskiego. 

 

Edward Kolasa z żoną  

i synem Władysła-

wem. Zdjęcie  

z prywatnych zbiorów 

Marii Ozimek. 
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Zdjęcia różne 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dąb na placu szkolnym zasadzony w dniu 11 listopada 1928 roku w 10 rocz-

nicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Dęba do zasadzenia  wybierał 

gajowy, Stanisław Smyrski, z lasu przywiózł Jan Ozimek, a sadzili  najlepsi 

uczniowie SP w Nowej Wsi, tj. Józef Kosiorowski i Maria Ozimek, później 

Głodek. Stanisław Smyrski był gajowym właściciela lasu nowowiejskiego,  Ju-

liana Błotnickiego ostatniego dziedzica Dzikowca. /Taką informację uzyska-

łam od Stanisława Piórka/. Obok budynek wybudowany przez Juliana Tunię. 

Posiada trzy sale lekcyjne. Za dębem, bloczki zakupione ze składek mieszkań-

ców wsi. Miały być wykorzystane do budowy nowej szkoły, do czego nie do-

szło. Jak twierdzą niektórzy, obecnie nadają się tylko na utwardzenie drogi. 

Zdjęcie ze zbiorów własnych. 

 

„Białkówka” kolejna 

gajówka w Nowej 

Wsi. Jeszcze długo po 

drugiej wojnie świa-

towej mieszkał tutaj 

gajowy Białek. Zdję-

cie ze zbiorów wła-

snych. 
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Skrzypkówka. To tutaj w 1944r. znalazło schronienie część 

mieszkańców Nowej Wsi. Zdjęcie ze zbiorów własnych. 

 

  Kolbuszowskie Błonia. Na lewo paśli krowy mieszkańcy Nowej Wsi, Świerczowa i Kolbuszowej Dolnej. Bardziej na prawo 

znajdowały się  pastwiska dla krów  mieszkańców Kolbuszowej, ponieważ jeszcze w latach 70 XX wieku  Kolbuszowa  gospodarzyła. 

Zawsze pewna część Błonia podzielona była na działki pod wypas bydła, a na części okoliczni mieszkańcy, tak ze wsi, jak i z miasta 

dzierżawili  działki, na których uprawiali  ziemniaki, żyto, pszenicę,  owies, buraki  itp. W okresie sianokosów wydzielano rolnikom 

poletka, z których mogli zbierać siano. Wszystko to za odpowiednią opłatą. W latach 60 działki pod wypas ogrodzone było drutem 

podłączonym do prądu,  w latach późniejszych ogrodzono je drutem kolczastym. Resztki  takiego ogrodzenia widać na powyższym 

zdjęciu. Takie to ogrodzenia  spowodowały, że krowy pasłam sporadycznie. Najczęściej przez chwilę w maju, gdy krowy wypuszczano 

na pastwiska zanim się do siebie  przyzwyczaiły i późną jesienią, gdy się pasło poza ogrodzeniem. Tak się   składało, że pasących było 

wtedy więcej to i nudno nie było. Jedną z zabaw była gra  w tzw. kicki. Rysowało się koło. W środku koła pozostawała jedna osoba  

z dwoma kijami, jednym dłuższym, drugim krótszym. Tym dłuższym trzeba było wybić kij krótszy, w taki sposób, żeby nikt ze stoją-

cych poza kołem go nie schwytał. Gdy komuś się udało taki wybity kij schwycić zyskiwał dodatkowe punkty. Potem kij trzeba było 

wrzucić do koła, co miała uniemożliwić osoba pozostająca w kole. Zdjęcie ze zbiorów własnych. 
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Na tych fundamentach jeszcze w czasach mojego dzieciń-

stwa stała  drewniana wieża. Z wieży tej obserwowano las 

 i okoliczne wsie, by w   razie   pożaru w porę nieść pomoc. 

Jednym z obserwatorów był Ludwik Skrzypek. Zdjęcie ze 

zbiorów własnych. 
 

Fragment Jastrzębiej Góry. Jest to pasmo wzniesień w nowowiejskim le-

sie, ciągnące się od strony północnej do południowej. Obecnie przez część 

Góry biegnie droga asfaltowa, która jest miejscem spacerów, jazdy na ro-

werze, rolkach, itp.. Łączy się ze ścieżką zdrowia. Jak wieść gminna nie-

sie na Jastrzębiej Górze zakopany jest garnek złota. Zdjęcie ze zbiorów 

własnych. 

 
2011 Plac zabaw. Zdjęcie z prywatnych 

zbiorów Grażyny Maziarz. 
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2011 rok.  Nowo zakupione przez Gminę Kolbuszowa przystanki dla dzieci dojeżdżających do szkoły. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 

Przystanek  koło pana Korzępy 

Przystanek na placu 

Ozimków. Na zdjęciu 

Emilia Pacyna. Zdję-

cia wiat przystanko-

wych z prywatnych 

zbiorów Grażyny Ma-

ziarz. 

 

Sołtysówka w 

budynku po 

byłej szkole. 

Oraz miejsce spotkań 

pań z KGW i człon-

ków kapeli „Jaciska” 

Zdjęcia z prywatnych 

zbiorów Grażyny Ma-

ziarz. 
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Ochrona mienia 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym miejscu znajdowała się pierwsza szkoła w Nowej Wsi. Był 

to budynek drewniany, kryty strzechą. Później został przebudo-

wany i przez długie lata  służył jako sklep i świetlica oraz remiza 

OSP. Zdjęcie z prywatnych  zbiorów Stanisława Kosiorowskiego. 

 

Budynek Remizy OSP w Nowej Wsi kiedyś 

oraz w roku 2013.  
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Aneksy 
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Sprawozdanie Rady Powiatowej pozyskane zostało z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej. 
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Kopia mapy Friedricha  von Miega z lat 1778-1782. 

Kopia mapy Galizien. Terrainschraffivung  

v. Oberlieut. Teuchmann 1878r.  
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Akt Nota-

rialny z pry-

watnych  

zbiorów Sta-

nisławy 

Skiba. 
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Świadectwo szkolne z prywatnych zbiorów Lesława 

Leśniowskiego. 

Część dokumentów jakie powinien był zebrać mieszka-

niec Nowej Wsi, urodzony w Stanach Zjednoczonych, 

który planował emigrację. Franciszek Michalski zgodnie 

z instrukcjami ambasady stawił się w Warszawie 

31.08.1939r. Następnego dnia wybuchła druga wojna 

światowa. Nastąpił powrót do domu.  
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Dokumenty Franciszka Michalskiego  
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Rodzice Franciszka Michalskiego, Michał i Ludwika z Nogów dopłynęli do portu Ellis Island 24 maja 1903r.  

Podróż odbyli na statku /ship/  BLUCHER, który wypływał z Hamburga i zabierał 2102 pasażerów z tego 1600 

trzeciej klasy. Mieli przy sobie 12 dolarów, a adres zamieszkania w Galicji podali Świerczów. Informację tą 

pozyskałam z Manifestu nr 0009.  W 1907 do amerykańskiego portu dopływa ship AMERICA, którego pasaże-

rem był Michał Michalski z Nowej Wsi Galicja. Manifest nr 0021. W tamtym okresie  statki z naszymi emigran-

tami  pn. Wilhelm, Gneisenau, Barcelona, Barbarossa, Kronprinzessin Cecilie, Capanello itp. wypływały z por-

tów w Hamburgu, Bremie, Rotterdamie. Dokumenty emigracyjne z prywatnych zbiorów Stefana Michalskiego. 

 

Książka powstała dzięki wspomnieniom: 

Marii Olszowej, Franciszka Ozimka, Władysława Ozimka, Stanisławy Skiba, Stanisława Kosiorowskiego, Eu-

genii Kiwak, Stefanii Cebula, Marii Głodek, Heleny Bąba, Lesława Leśniowskiego i innych mieszkańców Nowej 

Wsi, których wspomnienia zapamiętałam jeszcze z okresu mojego dzieciństwa. Cennej pomocy udzielili:  ks. Jan 

Chmura, Anna Leśniowska Boroń, Grażyna Maziarz, Magdalena Hałdaś. W tekście spotkacie państwo przy nie-

których wyrazach znak  zapytania - ?.  Oznacza to, że wyraz był nie czytelny.  
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Dla tych co wytrwali do końca pozwolę sobie zacytować: 

 

„Rady mądrości”. 

Wstawaj rano, sypiaj twardo, hartuj ciało, jadaj miernie! 

Z bólem łam się z młodu hardo, a dochowaj słowa wiernie. 

Ucz się słuchać, abyś umiał rozkazywać, gdy tak padnie, 

Ucz się, byś zrozumiał, co tam leży w życiu na dnie. 

Ucz się milczeć, byś treściwie umiał odnieść w niebo głosy, 

Ucz się modlić, byś cierpliwie umiał przetrwać i złe losy. 

Rano rozważ, co masz czynić, nim postawisz krok na progu. 

A gdy zdarzy się zawinić, to wieczorem licz się w Bogu. 

Ty nic nie czyń bez rozwagi, Boga wzywaj do pomocy, 

To nie braknie ci odwagi ani we dnie, ani w nocy. 

(W. Pol.) [44] 

 

Książka oddana do druku we wrześniu 2016r. 

 

 

  

                                                 
44 Katechizm Diecezjalny. Nakład Kurii Diecezjalnej w Katowicach 1945r.? 
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