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I. 
Czasy dawni j ze potomnym to martwe 

tylko grobowe , nuny, w pomnienia, nieja ne 
podania, wre zcie gar' pa1 ierów. j zo 
nieraz obok nich przechodzi krokiem, okiem 

na nie· nie tro zezy o grodu oj czystego prze-
i nie zna historyi ocalonych zabytków 

i zachowanych budowli. A jednak miasta, zbudowa-
nie cerkwi, ztoru, otwarcie zkoly lub zego 

naukowego i wychowawczego, wzniesienie forty:fikacyi 
lub obronnego zamku, to drogowskazy i o'wiaty, 
to dowody nietylko ale z po cza u 
wzra i urzeczywistnionej konieczno 'ci i potrzeby. 

Wypadki takie godne w pomnienia i od' w pa-
aby lub rozja tra-

bo znaj omo' dziej ów miejscowych przy-
do gniazda rodzinnego, a tern amem staje 

I milo' ci ojczyzny. 
Lecz nie mia to cza , kiedy 

my 'l pewna w zaty rzeczywi to' ci, kiedy 
konieczn j zado talo potrz bie. 

Brze a ny w z 'liw z m niu, bo 
jak w roku na mocy twierdzonych dat zamy 
uczcie et n rocznic z al en i a gim n a z y u m tak za 
25 lat na mocy zachowanego przywileju wypadnie im obcho-

czterech swego wynie ienia do 
mia t. 

Dokumentem bowiem, wydanym w roku 1530. przez króla 
Zygmunta I., z ieniawy, dworzanin królew ki, 
pozwolenie zamienienia wsi wej dziedzicznej na 
mia to z prawem magclebur kiem. 
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Dokument ten, z zachowaniem sobie pisowni*), 
brzmi jak : 

"In nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. 
Nos Sigismundus Dei gratia rex Polonie, Magnus Dux Littua-
nie, nec non terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, 
Cuiavie, Russie, tociusque J?russie et Masovie, ac Culmen: 
Elbingen: Pomeranieque etc. dominus et heres , signi:ficamus 
tenore presentium, quibus expedit universis, quia nos habentes 
in prospec tu :fi.delia servitia Generosi et Strenui Nicolai de Sye-
nyava Chorazicz I aulici nostri, :fidelis dilecti, quibus · no bis et 
reipublice regni nostri plurimum se reddidit commendatum, volen-
tes igitur eum consolatum ef:ficere et ad fatura obsequia nostra 
et rei publice reddere promciorem, de certa scientia et speciali 
gratia regij s nostris, ac de consilio Consiliariorum nostrorum, 
eidem de villa ipsius in terra Leopoliensi consistente 
oppid urn denuo locandi, fundandi et erigendi dandam 
et conferendam duximus, damusque et conferimus presentibus. 
Cujus oppidi omnes et singulos incolas presentes et futuro , 
prout ipsa villa et postea oppidum in suis limitibus circumscri-
ptum est, de jure Polonico sive Ruthenico in jus theutonicum 
transponimus, removentes illinc omnia jura Polonica et Ruthe-
nica, modos et consuetudines . ejus universas, que ipsum jus 
theutonicum plerumque consueverunt perturbare, eximentes 
atque eliberantes omnes et singulos incolas ejusdem oppidi 
presentes et futuros ab omni jurisdictione et potestate omnium 
regni nostri Palatinorum, Castellanorum, Capitaneorum, Bur-
giabiorum, Judicum, Subjudicum et quorumvis of:ficialium eorum-
<lem. Itaque coram ipsis aut altero eorum pro causis magnis 
et parvis puta: furti, homicidii, membrorum mutilationis, incen-
dii et quorumvis aliorum excessuum citati parere et respondere 
minime tenebuntur, ac ob id aliquas poenas luent, Nisi coram 
advocato suo protempore existente. Advocatus ve.ro coram domino 
hereditario Nicolao Chorazicz et suis posteris, In causis autem 
criminalibus seu capitalibus superius descriptis habeat faculta-
tem Advocatus intra metas ejusdem oppidi oppidanos et inco-
las ejus jure teutonico audiendi, judicandi, sententiandi, corri-

*) mi go w odpisie kierownik w 
p. Kalikst Lewandowski. 
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gendi et condemnandi. Etiam pro incremento ej us dem oppidi 
statuimus in eo tenore presentium duo fora annua, unum vide-
licet pro festo quolibet Ascensionis Domini, aliud pro festo 
sancti Petri ad vincula, singulis annis perpetuis celebranda, 

eptimanale vero singulis feriis sextis tenenda , et exercenda, 
-citra tamen prejudicium aliarum Civitatum et oppidorum vici-
norum, Dantes facultatem omnibus et singulis Mercatoribus, 
Negotiatoribus, Vectoribus et cujuscunque status, sexus, rittus 
-et secte hominibus ad oppidum predictum pro diebus 
predictis foralibus et extra ea fori, gratia veniendi et res ve-
nales quascumque et cujuscunque generis vel speciei aut coloris 
fuerint, exponendi, emendi, vendendi, comutandi et alia nego-
tiorum genera exercen.di. Nisi sint, quos jura non tuen-
tur et quibus consortia fide dignorum denegantur, foralibus 
tamen pro utroque fororum pre.dictorum pro domino loci reser-
vatis. In cujus rei testimonium Sigillum nostrum presentibus 
,est a pensum. Actum Cracovie in Conventu generali, sabbato 
.ante domi cam Letare proximo, Anno Domini Millesimo Qnin-
gentesimo tricesimo, Regni vero nostri vigesimo quarto, Pre-
.sentibus ibidem Reverendissimo et Reve.rendis in Christo patri-
bus Dominis Joanne de Lasko Archiepiscopo Gnesnensi, Legato 
nato et primate, Petro de Thomice Crac. Regni nostri vicecan-
cellario, Mathia de Drzevicza Wladislaviensi, Joanne de Lata-
licze Poznaniensi, Andrea Cricio Plocensi, Mauricio Ferber 
W armiensi, Joanne Carnkowski Premisliensi, Joanne de Lusia-
ni Culmensi et J aco bo de Buczacz Chelmensi Ecclesiarum 
Epi copis, Necnon Magni:ficis, Generosi et venerabilibus Christo-
phoro de Schydlovyecz Castellano et Capitaneo Cracovien i ac 
regni nostri Cancellario, Andrea de Tanczin Cracoviensi, Stani-
slao de Cosczyelecz Poznanensi et Capitaneo Marienburgensi, 
Otta de Chodecz sandomirensi, Nicolao de Cosczyelecz Cali-
siensi Joanne Comite de Tharnow Russiae et Exercituum Regni . ' nostri generali Capitaneo., et Martino de Camyeniecz Podolie 
Palatinis, Luca de Górka Posnanien i et Capitaneo Majoris 
Polonie generali, Nicolao de Schydloviecz Sandomirien i et 
Regni nostri Thesaurario, Petro Kmita c;le Visnicze Voynicensi 
et Regni nostri Mar tanislao de Sprova Bieciensi et 
Joanne de Tanczin Lublin ensi et Curie no tre Marschalco, Jo-
.anne de Vyeczwna Plocensi Ca tellanis, Joanne Choyeniski Po-

* 
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znaniensi Pr po ito et Archicliacono Cracovien i, Nicolao Za-
mojczki Tharnovien i et Paulo Cras owski omnium sanctorum 
Propositis et Canonicis Cracovien ibu , ecretarii no tri et 
aliis quam plurimi dignitariis officialibu et Aulicis no tris ad 
premi a testibu fide cligni , Sincere et fidelibus nostri dilecti . 
Daturo per manus prefati Magnifici Christophori de Schydlo-
vyecz Castellani et Capitanei Cracovien is ac regni no tri Can-
cellarii sincere no bis clilecti. Christophoru de S. Cast. et. c. 
Crac. ac r. p. canc. m. p. Relatio eju dem Magnifici Christo-
phori de chydlovyecz Castellani et Capitanei Crac. ac regni 
no tri Cancellarii '. 

To znaczy: 
n W kie Amen. N a rzeczy 

My Zygmunt z la ki Król Pol ki, Wielki litew-
ski, j ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, 
czyckiej, kujawskiej, Rusi i Prus, Mazowsza 
i ziemi kiej, i Pomorza i t. d. Pan i Dziedzict 
w zem wobec komu na tern niniej zem wia-
domo czynim, na wierne u U rodzonego i zla-
chetnego z ieniawy na zego dworzanina 
wiernie nam któremi nam i na zej Rzeczypospo--
litej jak najlepiej i go zatem a do 
dalszych dla na i Rzeczypospolitej po tano-
wili'my za wol~ i i kró--
1 w jako za Rad na zych mu z jeg0-
w i w ziemi lwow kiej, zalo--

y i upo mi as to, co nini j zem przyzwa-
lamy i nadajemy. Przeno imy mi tego mia ta 
w ·zy tkich wogóle i w zez gólno 'ci tak dzi iej zych 
jak i przy tego, jak ta wie' a na potem mia-
to, w woich granicach je t opi z prawa po1' .. kiego alboli 

ru kiego na rawo ni mieckie u w zelkie-
prawa pol kie i ru ki w zy tkie formy i zwyczaje które 

prawo niemiecki 
i mie mia ta w zy tkich w ogóle 
i . w zczególno 'ci zych i przy od wszel-
kiej juryzdykcyi i w zy tkich Króle twa naszego Wo-

. jewodów, Ka ztelanów taro tów Burgrabiów Pod-
i jakichkolwiek ich Tak przed nich_ 
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lub jednego z nich pozwani o sprawy wielkie lub jakoto: 
o two, o o podpale-
nie i jakikolwiek inny wy nie wcale ich 

przed nimi i za to nie grzy-
wny jedyni przed swoim wójtem nym, wójt 
za' przed pan m dzi dzicznym em i jego 
potomkami. W za' opi anych prawach kryminalnych 
czyli niech · ma wójt w granic mia ta 
moc na pod tawie prawa niemieckiego prz luchiwania, 
nia, wyrokowania, karcenia i kazywania i o a-
dników. Zaraz m na mia ta u tanawiamy w niem 
niniej zem dwa doroczne jarmarki mianowicie jed n na Wnie-
bow kie, drugi na 'wi tego Piotra w Okowach, 
które na zaw ze coroczni targi za' tygo-
dniowe i w jednak bez 
naru zenia praw innych miast i mia t czek poblizkich, pozwa-

mu z osobna i w zy tkim wogóle kupcom, prze-
kupniom, i ludziom jakiegokolwiek tanu ob-

i sekty do j wymienion go mia ta dla kup-
czenia tak w w k3:zane dni targow jak i kie-
dyindziej gwoli targu i w z lkie towary, j akiegobykolwi k 
rodzaju, k ztaltu lub barwy, 

i inne rodzaje handlu z 
gdyby to tacy ludzie byli których prawo ni bierz w 
i którym obcowani z uczciwymi je t odmówione, za-

jednak jarmarczne z obydwu wymienionych 
jarmark6w dla mi j ca. Na której to rzeczy 'wia-
dectwo do niniej z go li tu na za je t przywie zona. 

w Krakowi na ejmie walnym w o 
przed postu roku ki go ty i cz n e g o 

tnego trzydziestego, panowania na zego dwu-
dzie tego czwart go w o becno 'ci N aj przewiele bniej z ego 
i Prz wielebnych w Chry tu ie jców i Panów Jana kiego 
Arcybi kupa kiego, Legata papie kiego urodzonego 
i Pryma a Piotra Tomickiego krakow kiego na zego Króle-
stwa Podkanclerzego, Maciej a Drzewickiego kuj a w kiego Jana 

kiego kiego, Andrzeja Krzyckiego Mau-
rycego Ferbera kiego, Jana Czarnkow kiego przemy-
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skiego, Jana de Luzianis i J akóba Buczackiego 
?hel~skiego Biskupów, niemniej Urodzonych 
1 Wrnlebnych Krzysztofa Kasztelana i Staro-
sty k~ak~wskiego, a ~ólestwa naszego Kanclerza, Andrzej a. 
T~czynskrngo krakowskiego, 
sk~ego a Starosty malborskiego, Otty Chodeckiego sandomir-
sk1ego~ kaliskiego, Jana hrabiego Tar-
nows_krn_go ~usk1ego, Hetmana wielkiego koronnego i Marcina. 
Ka1:11e~1eck1ego podolskiego Wojewodów, z Górki po-
znan~k1e?o a Starosty wielkopolskiego, a Szy-
dlow1ec~1ego s~~~omierski~~o Podskar?iego koronnego, Pio-
tra Knnty z W1smcza W OJmckiego a W1elkiego Mar zalka ko-
ronneg?, ze prowy Bieckiego, Jana 
lu~elskiego a nadwornego, Jana z Wyeczwny plo-
?k1ego _kasztelanów, Jana Proboszcza 
1 ~rch1~yakona krakowskiego, Zamojskiego tarnow-
sk1ego, 1 ~awla ~assowskiego. u Wszy tkich Pro-
boszcz?w 1 ~anomkow krakowskich a naszych Sekretarzy i bar-
dzo w1elu mnych dostojników i naszych jako wia-
rogodnych nam szczerze i wiernie Dan przez 
przerzecz?nego Krzysztofa Ka-
sztelana 1 Starosty krakowskiego a Królestwa naszego Kancle-
:za s:czerze nam Krzysztof z S(zydlowca) Kasztelan 
1 WoJewoda krakowski a Rzeczypospolitej Kanclerz w. r. Re-
lacya Krzysztofa Kaszte-
lana 1 Starosty krakow kiego a Królestwa naszego Kan-
clerza". 

sam Sieniawski WOJ. ewoda ruski i hetman . ' J~szcze wówczas polny, z kamienia ciosowego wspa-
maly zamek na ostrowie oblanym dwoma ramionami 

J:ipy, a budowa jego pierw za zo tala 1554 r. 
?zona,. Jak o tern poucza w kamieniu wykuta tablica, znajdu-
J nad a teraz za-

Pod polskim umieszczono, czasu mo-
cno n~dpsuty, a wskutek abrewiatur i do' wysokiego umie-
szczema trudny do odczytania na pis : 
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MAGNIFICUS DOMINUS NICOLAUS A SIENIAVIA PALATINUS 
TERRARUM RUSSIAE GENERALIS EXERCITUUM ET MILITUM 
CAMPESTRIS TUM HALICIEN. COLOMIEN ETC. CAPITANEUS 
EDIFICAVIT ARCEM P.RAESENTEM DE LAPIDIBUS SUMPTU 
ET IMPENSIS SUIS PROPRITS IN HONOREM DEO OMNI-
POTENTI ET AD DEFENSIONEM FIDELIUM CHRISTIANORUM. 

ANNO D. 1554. 

To znaczy: n Pan Sieniawski, wojewoda 
ruski, hetman polny wojsk, podówczas halicki, i t. d. 
starosta, ten zamek z ciosu kosztem i na-

na Wszechmocnemu Bogu i na wier-
nych w r. 1554." 

z zamkiem zbudowano bez naj-
t. j. prezbyteryum w stylu gotyckim. 

Otoczone walami i po których je-
szcze miejscami widoczne jakby dwiema twier-
dzami: na zachodzie i klasztorem 00. Ber-
nardynów u stoku góry na wschodzie 
z am kie m na ostrowie, z budowanym w na 3 

wnet pod jego 
w jeden z najobronniejszych grodów Rzeczypospolitej, w twier-

i której mury i dzielna za-
niejednokrotnie tatarskich i wy-

kozackie w latach 1667, 1672, 1675. 
z dziedziców miasta do jego 

ozdoby, do jego obronno 'ci, niedo-
statki. Dlatego o iadali tu Polacy i Rusini, 
pod obronnego zamku Ormianie, han-
dlem W schodem a Zachodem, a miasto 

wnet do wielkiego rozkwitu i znaczenia pod 
handlowym i rzemio la i 

sztuki tern bardziej, okrzyk zachwytu w nJ anie 
Bieleckim lowackiego : 

,,Pan w cudnej mieszka okolicy" 
nie opiera wcale na lub na przesadzie buj!1ej wy-

poety, lecz odpowiada rzeczywi to' ci. 
Trudno bowiem o zy i bardziej uroczy 

ziemi naszej, dawna Sieniawskich siedziba. 



® Ogólny trajobraz. 
woj za a okolica rzadkiej rozmai to' ci 

w powierzchni i nadzwyczaj widokowi, tak 
gdy stoi na którymkolwiek z pagórków 

miasto, oko na ze ma gdzie i jedno tajno-
krajobrazu z upodobani m na coraz nowych za-

przedmiotach. 
Spore garby i rozlegle zczyzny, la y wysokopienne, 
pastwi ka, urodzajne pola, jary i debry, a w'ród 

tego rzeka w jeden harmonijny 
obraz. 

N okolicy j st olbrzymi taw o powierzchni 
'.f)rzeszlo 2·5 kni 3• Powstanie swoje staw ten gene-

ziem ru kich K . Augustowi Czartoryski mu, który na 
kilku stawach dawne z burzyw zy gro ble, u ypal pod mia t m 

znacznej ci i szeroko' ci i taw 
, w zy tkie inne. W uchu bowiem sta-
wów, od na w Lipy, 
j t on jednym z i nadaje miej cowo'ci 
prawdziwie szwajcar ki. 

Jak ogromne w ramy sporych garbów 
i grobli, odbija j go powi rzchnia, oblana bla-
kiem lonecznych promieni w kry wód woich roz ian 

gospodar twa, przedmie 'cie „ iólko ', wie' zyn z c r-
dworem i w niem „Ka telówka ', 

Folwark zamo towy, go' ciniec lwowski po lewej, go' ciniec 
czowski po prawej stronie. 

Cza em powierzchnia jego wzburzona toczy ku j 
grobli lub wynio brzegom wspienione fale, 
o burzach na wodach zych, lub mrozem daje 
hukiem lodu, jak 
kie okowy. 

W razie od wiosennych cala okolica toi 
pod wodami wezbranej Lipy, a wezbrane w roku 1828. 
stawy wielkie zkody. 
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W latach 50-tych nawet wyrwaniem gro-
bli, a wówczas o twie nue-

trzaly 
pora roku nowym czarem darzy prze oko-

o czem prz konywa na am rzut oka na illu-
stracye. 

Klasztor i OO. Bernardynów i nad stawem. 

Mi a to s am o , one pod 49 ° 27' szeroko-
sc1 a 420 36' w chodniej ci po prawem 
zboczu jaru Lipy i w nad potokiem le'nickim 
(Miasteczko) w le i t j dzielnicy P o d o 1 a (Opole), znacznie wy-
ni ionej ponad wi Podola tepowego, 

za trypy i Koropca. ta jaru ma charak-
ter kotliny erozyjn j otwartej za biegiem Lipy tak ku 

jak ku a za potokiem Le' nickim ku zacho-
dowi za' od zachodu wierzcho-
winy tor o z y ka (39 m nad morza) od wschodu 
Z wierzy ce m (382 m n. p. m. ), a od zachodu 
Jaryszkowem ( 408 m n. p. m.). Najwyz ze wzniesienia 
w okolicy Brzezan 400 - . 446 m 
nad pow. morza. 

ot a Lip a , która wedle Wincentego Pola z do-
39 stawów, jest dwu strumieni tego samego 
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nazwiska ws cho dni ej i z a cho dni ej Lipy. Obie wy-
z Golo gór i Woroniaków, a 

dzy a Hinowicami, j ednem korytem 
do z lewego brzegu Dnie tru pod Bobrownikami. 
wna rzeka i oba jej ramiona leszcza; przed 15 laty 
wpuszczono w jej wody prócz tego w niej 

ryby: babka, czerwinka, leszcz 
' ' ' ' ~i~,. ukleja, paraszka, piskorz, karp (szaran) 

1 sliz. W stawach 
leszcz, lin, karp i szczupak. 

Do jaru Lipy z obu stron zwykle 
~rótkie ale dolinki i parowy, a potoki niemi splywa-
J~ce znacznie wielkim spadku, szybko wody z wy-
mosleJ wierzchowiny le istej do koryta Lipy. '!f okolicy jedynym 
Jest tu od wschodu potok Ceniówka, w Pot ut o-
r ach pod do Lipy a od zachodu potok 

i Olchowiecki. 
Najstarszym utworem geologicznym w okolicy Brze-

jest kred a, tej ci Opola. 
a w po tokach jarów i bocznych paro-
wów, ·odkryta po ich stokach wschodnich lub 
dniowych. 

Dla dolnej tej kredy znamiennemi ztaltne 
bul~ krzemienia, do niekiedy 2-3 dm 'rednicy, zwy-
kle krzemionki okryte i 'le zro-
le z 

W poziomach kreda ta zarawo 
barwy jest skorup lnoceram,us 
ale bez krzemieni (kreda inoceramowa) a w wierzch-
n i c h p o z i om a c h wo-szara I ub popielata i mocno ta. 
(~arglowata), petrograficznie bardzo do kredy w oko-
licach Lwowa ( kred a I w owska). kamieliny w tej kredzie 
w tu bardzo rzadkie. N aj t jest Belernnitella 
rnucronata, znana u ludu pod piorunowych a na-

do znamienna dla tego kredowego 
utworu, Terebratiela carnea, bardzo charakte-
rystyczna sk~mielina, do gromady przewiertek, 
cych w morzu. 
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Na kredzie bezpo 'rednio warstwy miocenu. 
a a) piaski, b) piaskowce, c) wapienie tak jednostajne, 
jak lito-tamniowe i d) zmienna' petro-

charakterowi mieliznowemu tego utworu. 
Utwór dyluwialny zajmuje wierzcho-
Opola i zbocza jarów. W jego 

i gliny tak jak piaskowate, wytworzone w okresie plei-
stocenu, kiedyto w naszego 
kraju lodowce prawie po 
Podola. Najstar zymi wytworzone ze skat 
miejscowych, a widziane w samym sp gu gliny ilastej, która. 
zwolna przechodzi w a ta. 
znowu w czarnoziem urodzajny. 

Po z bocz ach jarów, szczególnie po zachodniej ich stronie 
glina jest zarazem bowiem do 

dna jarów, w pleistocenu przez wody 
W tej glinie u jej spotyka nierzadko 

ssawców dyluwialnych, mamut a, n os or 
c a, jelenia i t. p. 

Do n aj n o wszego utworu wszelkie 
rzeczne i namuliska stawowe, dno jarów i dolin po-
bocznych, tegoczesne rzeczne i gruzowiska. 
u stoków jarowych. 

Najlepiej tak utwory kredowe jak 
kie na stokach Zbocza tego wzgórza tak w amem 

mie'cie (pod klasztorem) , jak na zajmuje u 
kreda z krzemiennemi kla-
sztoru w gruby kredy naprzód bez krzemieni, 

szarawej, tej (kreda lwowska). Na niej bezpo 're-
dnio slodkowodowe wapienie i .Jeszcze 

pia ki i piaskowce baranow kie z wielkiemi 
przewiertkami (Terebratula grandis) i o trygami, 
zwolna w marglowate warstwy m (war. podhaJeckie). 
W samej górze wa pienie grubolitotamniowe. 

N a Z w i er z y c u u góry pod czarnoziemem 
naprzód litotamniowe, uwar-

stwowane wa pienie litotamniowe do 3 rn, Poszczególne 
warstwy tego wa pienia prze metr grubo' ci. W ap ie 
ten jest wybornym kamieniem cio owym, 
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w Y cl o b Y w a n Y m w t u t ej s z y c h k a mi e n i o o m a c h. 
w i e o d o b y ty j e t m i kk i i w ó w c z a s d aj e i cl o-

br ze ocio a koro na powietrzu 
twa r cl n ie j e. 

W o d k r y w k a c h p o cl R aj e m wy u znowu 
warstwy z wielkiemi przewiertkami ( T e;ebratulu) 
przegrz~b~am1 (P_ccten), a na nich j pia ki, przykryt~ 
grubem1 htotammami. 

. od C h a te k do Po tut O r sama tylko 
glin~ dyluwialna do dna zeroko tu rozwar-
tego Jaru li})y. N a zachodni em zboczu za A cl a-

Ów k z~owu kreda z krzemieniem i 
.ku górze w 

~red~ lwowsk.a): M10cen kie warstwy dopiero dalej 
ku wierzchowmie na punktach ponad Olchowcem 

N 
Barcl~o odkrywki za Posuchowem. 

N a k~11cu tej w i a po zachodni em zboczu jaru 
~1py :"cma cl~bra na kilometer prawie 

w kr z kremiennemi. 
za folwarkiem w, N?w j Grobli rozwiera znowu bardzo 
boka debra, w ktoreJ od starsze i 
war twy. 

Niec? ~al~j ,od Posu~howa u 
zboc~a K 1.z wie Ol how1 c nad potoki m samej nazwy. 
Grzbi t K1z1 sto unkowo je t od zachodu zalesiony od 
st~ony za' aru Lipy op o 1 ny i pokryty 

Na w chodniem Kizi Po uchowa 
~ezpo 'r dnio na kredzie wapienie ze 

znamiennem1 skamielinami: Lininaea dilatata i Planorvis solidu 
a z.atem w miocenu tu taly wkrótce pono~ 
wme pod fale morza kiego zanurzony. 

dopiero war twy podhajeckie (margle 
m z~:olowe) . a na samym grzbiecie Kizi pia kowce z 
nem1 litotammami: Pia kowce te tu porozrywane 

lub ciowo tarte na piaski. Po-
wi.er~chn~a \ych ~ia kow~ó~ g~rna j t gladko splókana, po-

trumiemam1 dyluwialnymi. Zerwane 
bryly, meraz metrowej prze zl:o ci, znaj stoczone 
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po zboczach Kizi, widoczne nawet na dnie doliny potoku 01-
chowieckiego przy drodze. 

Bardzo od lonil szereg war tw kredo-
wych i kich w jarze potoku C e n i ó w k a , 
prawie do jam Lipy, i w debrze na wschód od zyba-
lina przy drodze do Krzywego*). 

Krót~a o Sieniaws~ich i ich nast,pcach. 
Aby jednak czem niegdy~ bylo mia to 

z bogactw i 'ci, czem zczególnie zamek brze-
ki w dawniej szych cza ach czem wre zcie spokrewniony 

z rócl ieniaw kich, któremu 
we powstanie i rozkwit, nie od rzeczy o nich 

tern bardziej, ten ziemi 
na zej i jego lawni dziedzice licznymi i byli 

ze Czerwonej Rusi, Lwowem. 
Pierwszym, który Sieniawskim, 

Ra fal, syn Dymitra Granowskiego, ka ztelana nakiel kiego, 
z ieniawy. c.1 niego wywodzi 

szereg ludzi Rzeczypospolitej go-
podarzy, milo 'ników o 'wiaty i ztuki, przedewszystkiem wiel-

kich wojowników, którzy przez trzy wieki prawie na, 
kresy chodnie pol i 

podobni jak rody Potockich, Wi 'niowieckich... z naj-
po mienia i granic Pol ki przed ob-

cymi najezdnikami. 
Jedynak jego Hieronim trzech ynów: 

Alek andra i Prokopa. poczywa on z ynami Ale-
k andrem i Prokopem w ko' ciele 
we Lwowie. 

Naj tar zy j zy wojewoda ruski i het-
man wielki koronny je t owym dworzaninem królew-
kim, który r . 1530. od Zygmunta I. przywilej zamie-

nienia w i dziedzicznej na mia to, czyli 

*) W obrazie z rysu oro-geologicznego 
i okolicy prof. Maryana -

niema jeszcze vpracowanej fa u ny i f 1 or y 
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on nadto r. 1554. zamku. Pod bu-
Jana Tarnowskiego bitew 

niezliczone w jasyr prowadzonej puste 
kraje osadnikami Woloszy dla Polski 
za pewnil. Zbrojne jego gotowe eh wili 

na wroga, tak za tego niestrudzonego 
Rusi, powiat, ziemia uszczerbku nie za-

jak to wielbi· w zamkowym po-
mnik jego. za jego okoliczne wsi i miasta 

dobrobytem: rolnik spokojnie Ormia-
nin bezpiecznie towary z dalekiego wschodu, mieszczanin 
bez troski a wszyscy przypatrywali 

tatarskich, grody lub 
na tego ruchu i 

Wszystkich serca dla 
niego, cenili go mieszczanie i szlachta, a kiedy 
wreszcie, wszystkie lata na ojczyzny strawiwszy, do-

w Lublinie podczas sejmu w r. 1569, 
lat 80, Zygmunt August ze wszystkim przytomnym se-

natem jego pieszo z wielkim swoim za mia-
sto 

miasta czterech synów: HIERONIMA, 
JANA, 

Tylko HIERONIM, wojewoda ruski i JAN, ziemski 
halicki, nagrobki w a napi y na nich umie-
zczone, ich czyny i ojczyzny. 

Pi er w s z y z nich, Hieronim, uczestnikiem wszystkich prac 
i ojcowskich, to w sposób go 
zlachta w czasje bezkrólewia, go ruskim 

. k ' Ja to napis na pomniku. wybór ten 
atrybucye szlachty Stefan Batory nie mu 

potwierdzenia, go za trafny i zny. Wspólny po-
mnik tych, co pono ili wspólne prace i mieli wspólne 

rycerz bowiem, w 
podwójnego pomnika to wla 'nie syn Mik o aj a, wielki sena-
tor i nie mniejszy wojownik Hi er o n i m. 

Nadwornym Sieniawskich podówczas inno-
wierca Tomasz Chodowski, który pi al pie 'ni i 
je w wydanym przez Artomiusza Kancyonale 1601. 
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Wiadomo bowiem, niektórzy Sieniawscy sprzyjali n o w i n-
k om , s e k ci a r s t w u i byli Aryanami, a by dopiero 
na na katolickiego*). 

Podwójny pomnik i syna jego 
Hieronima Sieniawskich. 

Na je zcze dwaj mm synowie zalo-
:zyciela i 

*) Glównem ogniskiem Aryanizmu (sekty Szwaj-
carya. W Polsce pierwsze jego na rok 1546, 
r. 1660. szczególnie w pod 
dowanych na zachodzie Leliusa Socyna i innych, którzy do Polski przy-
byli. Do jednak wybujania Aryanizm w ostatnich 

XVI. w. w dobie pobytu Fausta Socyna w Polsce, od 
którego socynianizmu -- Sejm warszawski 1658 r. 

aby Aryanie w trzech latach, wysprzedawszy z dóbr i ma-
z Polski Czas ten skrócono w roku do dwu 

lat. Janowi Kazimierzowi przydomek: Rex orthodozus. 
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Mik o , wedle Starowol kiego, 
serca, niespracowanego nigdy urny lu, zaw ze na roz-
szerzenie i o ojczyzny, milo' ci, go dno ' ci ojcu wy-

s z cz ' ci em zyl. Za za w boj u przeciw 
Moskwie jako hetman polny koronny Mieleckiemu, natenczas 
hetmanowi wielkiemu, z przydany na czele 

hufców z tronu i na nim ho podarów 
Synem równi Mik o la j, na je-

dnak za nagrobkiem w który 
napi : , Invicta animi fortitudine, indefe a in Rei-

publicae negotiis opera, laude bellica, amore in Patriam t Ec-
clesiam claris imu . ' 

O Raf a 1 e, ka ztelanie kami nieckim, wiemy tylko tyle„ 
w r. 1576 w owie, zgodnym wszystkich stanów 

sem upro zony na granicach Pol ki z swoimi Hieroni-
mem i obranego tefana króla 
i do Polski 

Jedynym ynem woj ewo dy ru kiego Hieronima ADAM 
HIERONIM, wielki p o d c z as z y kor o n ny, po iadaj w ko-

zamkowym najw panialszy pomnik. krwi nie-
przyjacielskiej, nie mniej i swojej za ojczyzny rozlewca", 

pod wielkim hetmanem Zamoj kim na w' zy tkich po-
lach bitwy: w Inflantach, Estonii, Multanach. Zabranymi 
cami ci w i tak pow tala 1615 r. 
pod walami mia ta nowa o ada tatar ka Adamówka", 
która od podcza z go koronnego wywodzi. 

ku wej o obie, kiedy za za wynie iony 
na podcza zego koronnego przy krói- Zyg-
munt , Nie trzeba, wiadoma nam dobrze ieniaw-
kich ku Panom woim wierno '. r. 1606. mar 

izby po el kiej zgodnie od w zy tkich obrany, mocno przy 
królu roko zanom i w zystkim zkodliwym za-
machom nowemi u tawami nie 

Tatarów kilka razy nym wym ludem z granic 
pol kich do uwolnienia z niewoli k . Samuela Ko-
reckiego gdzie ni albo am 

albo 1000 ludzi na Rzeczypo politej 
Przytem podziwienia godnem w tym 
honoru albo senator kiego krze la za nie 
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lubo królew po a honory ame do niego ci-
· lecz zamiarem jego honor powinien 

za nie za' do mch. . 
ko' parafialny pod wezwamem N a-

rodzenia N. P. Maryi, wznie iony na wzgórzu oto zony 
murem, po iadaj wielki 

. Pomnik Adama Hieronima Sieniawskiego. 

z z z.tern.berku Ko 
' ·k Jana Ko tki WOJ. ewody an lomir kiego 

CO! . . h , . 
1 16 roku zaledwie 43 lat 1 pozo ,trzec Y~~w · 

ALEK ANDRA i PR K PA . kt?rych po~roJ.ny 
pomnik w ko ~ciele zamkowym nal rówme_ Jak. ~ommk ich 
ojca do najcelniej zych zabytków ztuki kieJ w Pol ce. 

krajczy a potem podcza zy koronny, staro ta 
honol·z 1· cnocie OJ. cu Z cudzych kra-ki, w 

2 
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JOW do ojczyzny zawitawszy, zaraz z bratem Prokopem na 
czele swej husarskiej pod Chocim gdzie 

z zdrowie atoli i usta-
wiczna prawie choroba do dalszych czynów. 
Mimoto i przeciwko Tatarom pod Haliczem i przeciwko Kanty-
mirowi, baszy Sylistryi i pod Glinianami i w Prusiech pod To-
runiem swojego nie dal dowody. 

Potrójny pomnik Aleksandra i Prokopa 
Sieniawskich. 

On to swoim kosztem do Belgii pozmeJ 
artyleryi koronnej Grodzickiego na 

cenie w zawodzie rycerskim. Po na sejm 1620 r., 
a r. 1623 komisarzem do z kozakami zaporozkimi. 

Zbudowany i przez niego Sieniawskich 
hr. Baworowskiego) we Lwowie przy ul. Syk tu-

skiej, jest zabytkiem po wojowniku 
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i 
z zbrojowni na Rusi w swoim zamku 

i w rozmaity wojenny bezpotomme 
1636 r., a Jakób Sobieski, kasztelan krakowski, na 
jego pogrzebie. jego Urszuli Zofii Krotowskiej 

u 00. Dominikanów we Lwowie. 
ALEKSANDER, wytwornej 

urody, powróciwszy do ojczyzny z cudzych krajów, 
strawiony, ducha w 23. roku swo-

jego 1622. r., kiedy znakomite w swojej otrzy-
zaszczyty. 
PROKOP koronny, wojownik w licz-, . 

nych bitwach z Tatarami, chocim-
skiego twa 1621, gdzie. z na czele wla-
.~mego chory na r. 1623. Do 
wojny i wielkich rzeczy urodzony, kiedy naj-

za zczytów, 1626. jego Anna Eufrozyna 
Dhodkiewiczówna, córka wojewody trockiego Aleksandra, wnio-

w dom jego wielkie dobra na Litwie i Mysz i od-
Sieniawscy hrabiami na 

i. Myszy. 
Po na dziedzicach me znaj dujemy w ko-
zamkowym 

Jedyny syn Prokopa Hieronim Adam, jako pisarz polny 
"koronny i taro ta lwow ki imieniem Jana Kazimierza ze sta-
nami Rzeczypo politej o zwy-

na karkach tatarskich obie z Hetmanem Sta-
Koniecpol kim, potem z Potockim. Pod 

Korsuniem z hetmanem Potockim i Kalinowskim w 
za okupem 20.000 czerwonych na pu-

zczony- w nie 'liwej potrzebie pilaw kiej ostatni z pola 
w zbarazkiem nietylko am po bohater-

ku ale i drugich do opo.ru _zach~c~l. 
zdrowie ale w wsro~ 

ustawicznej pracy i czuwania nieprzerwanego am dmem am 
swoje a ledwie uniesion!, 16~0. r. 

. Z córki wojewody krakowskrngo 1 het-

* 
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mana wielkiego koronnego St. Rewery Potockiego siEt 
mu syn jedyny: 

Mikol aj Hi ero nim, zy wojewoda 
i hetman polny koronny, starosta lwowski i Glo-
'niejszy od ojca wojego powróciwszy z cudzych 
krajów, z karbu wo-

i i regiment dragonii i z przy królu 
Janie Kazimierzu wiernie Kiedy w r. 1673. Jan Sobie-
ski wyrusza na Turków pod Chocim, zostawszy po nim 

koronnym, zwraca ku Barowi, by na. 
sobie Tatarów i Kozaków i nie mu 

z W ten sposób 
do które Sobieskiemu do 
tronu. 

W dwa lata po Sobieskiego pod Lwo-
wem, kiedy · nieprzyjaciel rozdzi lil na kilka od-

Hieronim jeden z nich pod 
i rozno i pod 1675. Fara jednak 

przedtem zupeln mu pu toszeniu · zo taly zniesione„ 
groby porozbijane. 

Na sejmie koronacyjnym izby poselskiej 
obrany, wkrótce a potem woje-
wództwo kie . i 

W dziedzicznej swojej Sieniawie OO. Do-
minikanów ob erwantów i 1676. r. kon utwier-

w mia to i na 20 lat przez ejm 
od podatków publicznych Brze a ny lepiej ufortyfi-

i za szczególnie za jego dziedzictw~ 
zbrojo~nia ~amkowa bo tak obfity broni, 

~o~na · 4 pulki ko' ciól i konwent 
OO. Bernardynów r. 1682 pod wezwaniem wy-
tawil. Drewniana gr. k. cerkiew na przeclmie 'ciu Adamówce, 

jemu woje pow tanie· bowiem 
ztor OO. Bernardynów podcza tych robót na wznie ienie 

cerkwi materyalu Za jego zamek 
i mia to u zczytu swej 'ci. 

jego Niemirów, Komarno, pa-
ojczyzna jego przy które po rozmaitych konstytu-

cyach zapi ala po ejmach z glo ila. Konsty-
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-tucya w r. 1676 tak opiewa: tego Rzeczpospo-
lita, pogranicznych fortec opatrzenie tamuje impet sil nie-
przyjaciel kich, et multa comrnoda (liczne przynosi 

Portret Hieronima Sieniawskiego z sali 
OO. Bernardynów. 

twom; t dy ear;deni obmy t. z. stcurit~tetn (zabez-
pieczenie), hetmanom zlecamy curam (tro pogramczny~~ f?r-
tec, w osobliwej Brze~any. prop:iis i~n-
pensis (wla nym ur. (t. J· Mik. ~er. Sie-
niawskiego) wy i praesidio z wla neJ konser-



k t ó r a d ot d o d zgub y o s t at n ie j kr aj e p o-
k u ck 1 e 
. Po_d Wiedniem na lewem skrzydle postawiony 
Jako dz:e!ny i serca hetman, ale wy-
pra wam11 obozowymi trudami stargane zdrowie nie morrlo 

trudom z wyprawy 
zachorowawszy w drodze ku Parkanom w Lubowli n~ 

1683., tak, 40.0?0 na dobro publiczne od niego wy-
sypanych dopiero spadkobiercy jego ze skarbu ko-
ronne/o. 
. . ~ietna przed jedynym imienia. 
1 _ mezmierny~h Ad am em Mik o l aj em 

Wyk ztalcony za w rzemio 'le wojen-
nem, tylko czynami, aby któr3t 
Jego serce sobie za 

,, Niebieskie oczy serce mu 
I pokoju 

jak o mm , Duma o kim" Uryna Niemcewi-
cza.' smutny i znajduje ,Za dumnym 
Druestrem na Cecor kich b l o ni ach' a na nim herb 
kiewskiego i rdzy krwawej znaki, ;ola do tych krwil:k 
zroszonych pól: 

a 1 e po 
N ad wodzem lawnym w wiekopomne czasy" 

i . s n u zlot o czynach wielkiego het-
mana 1 Jego bohaterskiej 'mierci, o chwilach co 
w ki. Dumania jego 

zwrotkami : 

,, Ty drogi helmie skronie mu le' 
I wlo .z iwialy na pracach ojczyzny· 
Ty w bitwach rycerzom 'wiecile' 
T . ' ys mu na czole kryl szlachetne blizny. 

P~zy na. nie 
A~ krwi~ meo-o me 
Az ciemom wodza nie 
I pól cecorskich trupem nie okryj~. 

A tak Sieniawski bój stoczony 
by dla niego lub 

i laurem 
W ogromnym przed 

Niebieskie oczy go mile, 
Bo zdawna tylko 
Po bojaeh chwile, 
I laur na mirtu 
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Milo' bohatera Lubomir ka, córka 
w. k., daw zy pierwej liczne 

dowody 
jednak wnet mutne sto-

sunki. Niesiecki nie go krótko z nim 
jego - powiada - na czasy wielce niespo-

kojne, kiedy zwedzkie zamachy i domowe rozruchy ledwie 
o Rzeczypo politej nie Lecz Adam Mi-
k o l aj, najpierw jako wojewoda i hetman polny ko-
ronny, potem jako ka ztelan krakow ki, hetman wielki koronny, 
starosta lwowski i wiary królowi Augu-
stowi II. i nie pierwej do grobu, uspoko-
jone Króle two." 

Tymcza em tak nie Adam jest jedynym 
z rodu ieniawskich, który po obie zo-
stawil jako przeciwnik tani lawa 
skiego, a niepewny tronnik Augu ta II. 

trawiony przez cale o koronie, czul 
dopiero wtedy w swoim gdy u sie-
bie dostojnych go' ci z przepychem i' cie królew kim, aby po-

woimi za obami i ich nie 
dla dobra ojczyzny i wskrze zenia jej 

do tego do' to 
Augu t II. na odzy kanie 1698. 

z tureckich 3 obozami pod oddzielnie 
wojska a kie, blizko 30.000, opodal Polacy Litwini. 

u niego Piotr Wielki, a lud dzi' jeszcze pokazuje okno, 
z którego car kozakom swoim do rzeki. 
Król Stani law 170 . r. z ieniaw kim, go po-
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ale nadaremnie. Wielki hetman sam o koronie 
polskiej przy pomocy Ro yi. Roku 1711 do 
zaszczytu mu Piotr Wielki, Augu t II. i Fr. Rakoczy trzy-
n a s t o 1 et u i w o bozie pod uroczy' cie 
do chrztu trzymali przy a y ten cyi 30.000 woj ska. 

Nie inaczej i skre po Zygmunt Kaczkow-
ski w swej powi 'ci „ Sodali Marian u ". Przedstawia go jako 

kapry'nego, ograniczonego, sko t-
i który królowi lepiej 

czynnem i ilnem wy niem. 
Warto' jego tak ma do warto' ci jego przodków, jak 

zabytki sztuki, które po obie zo do zabytków innych 
rodziny. Jego to przybranie nad chórem kl -

pienia i w gip owe girlandy i fe tony, proporce, zbroje, 
i urmy wojenne, które mimo pewnych zalet do' nie-

korzystnie odbij aj od innych arcydzi ko' ciola. jego 
i jego rodziny w podziemiach lewej kaplicy, a po-
mniki j j nagie 'ciany, l cz do wykonania nigdy nie 

Nim zre po ugu 'cie II. korona pol-
ka, hetman b z go potomka r. 1726. we Lwo-

wie, ni zbyt chlubnie, chlubne dzieje przodków i zo ta.l 
z przepychem i król w pogrzebany w ko' ci le 
zamkowym. 

W historyi dom u ieniaw kich jednego z lJi rw zych 
w Pol ce, odbij aj jak w zwi rei dl dzieje Rz czypo poli-
t j jej wznie ienie polityczne i cywilizacyjne, jaki o 
w XVI. i w pierw z j XVII. wi ku, jej 
szy upadek. Nie to ród, to dyna tya, ieniaw-
ski bowiem do zyrh do Wi lu za-
pi alo chlubnie w dzi jach rozum m, twem i ofiarno 
a zachowane pomniki i fundacy o ich wielkiej kul-
turze. ten ród kr owych na czel wla nych 
hufców z tronu i o adzal na nim ho podarów wolo kich 
i w do lownem znaczeniu nad tym cudnym 
ojczyzny naszej. 

Na Adamie zga lo ieuiawskich, zga l ród 
ten starodawny i dobrze za a córka jego jedyna Zofia, 
wdowa po Denho:fie wojewodzie i hetmanie polnym 
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litewskim, zy za po raz wtóry, dobra 
wianem w dom k . Augu ta Czartory kiego, którego 

córka ks. Izabela z Czartoryskich Lubomir ka tern za lu-
z ze stulecia prze n i os la gim n a-

.z yu m ze do r. 1805. 

a) Zamek. 

Sercem z a me k, broniony ba-
gnami, walami i murami. 

,,Zamek rzeka w dwa ramiona; 
Nad klasztor, w murach zakonnicy, 
Dalej - kaplica, powleczona.' 

Zbudowany w z trzem a ba ztami, 
.z j ednem wej ~ciem przez most zwodzony na 
od strony 1Joludniowo - wschodni j , wschodnie 

z 
Na zewnl:!:trz z trony j, gdzie 

wjazd, pozbawiony w zelkich ozdób l do 
ob z rnego przepychem mi ternych galeryi i w pa-
nialo drogocennych ozdób u oki n i drzwi. 
o 

,,,V komnatach nie ujrzy z 
Od komnat gdzie Bona; 
Pan lubi w królew kim dworze: 
Co ma król pol ki i zlachcic 

Po adzki wzorem marmurowe, 
Na srebrem tkane adama zki 

to lampy 1 alaba trowe ... 
Z srebrnych sadzawek, niby dla igraszki, 
Wytry ka woda 
I nazad de zezem brylantowym pada.' 
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O zamku ze znanych rycin nie daje nale-
Dopiero p 1 an kapitana Pirch'a z r. 1755. 

ci"""'''r;;t, .. /w,19?5 

Zamek. B. Bastyon O. Trójcy. D. Brama zarnkou·a. 
E. Pokoje F. Pokoje ..Aug. Ozartorys. G. Pokoje B. Pokoje 
Ks . ..Ad. Ozartorys. I. Pokoje nowe za ko K. Ganek murowany. L. Ganek 
drewniany. M. Schodki na N. Studnia na O. Wycieczka do rzeki. 
P. Q. Baterye nowe. R . S. Stajnie. T. Magazyn na proch. D. Gl6-
uma W. wody. X. 'Zuza pod trnlcm Y. Rawelin. Z. Gro-
bla z rurami. 1. kolo miasta. 2. Miasto. 3. Nou·y Rynek. 4. Fara. 5. Oer-
kiefl) g. k. 6. 7. Ratusz. 8. Domy. 9. Szpital farny. 10. Pro-
bostwo cz. prelatura. 11. Probostwo szpitalne. 12. Probostwo zamkowe. 13. Dworki 
szlacheckie. 14. Ekonomia i pisarska rezyd. 15. Grobla nowa. 16. Upust. 17. 
nowe. 18. Miejsce na browary. 19. Piec do wapna. 20. Staw Adamowski. 21. 

22. do wody z piu·nic niiejskich. 
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ogólny widok z góry Zwierzynieckiej pozwala nam 
na jak ogromnym obszarze z am ek, a obok 

niego miasto *). 

Zamek Sieniawskich w obecnym stanie. 

' Wdl t'd \ .. t . B e e s wier zonego z mwen arza miasta rze-
w roku 1666. tak jak mieli 

n w al y i park a ny do o brony w ~elakiej 1 spra-

Zbrojownia sama zaopatrzona w 48 armat, 117 ha-
kownic, w setki trzelb, karabinów; kosztownych janczarek, 
muszkietów, cieszynek, fnzyi pi toletów, w ty 
kartaczy, granatów, kul grotów, bomb i innych przy-
borów wojennych. 

Obecnie po dawnym przepychu i W"'panialo.' ci ani 
W XIX. wieku znie iono obwarowania zamkowe, na-

zachodni~ walów darowano miastu, które tu za-
skromny ogródek publiczny. Bylem wtedy w IV. kl. nor-

malnej, gdy Krei hauptschuldirektor Johann Thoma Kwistek" 
na tar zych uczniów aby'my darowane przez 

karb na ogrodzenie walów do plantowania prze-

*) Rysunek w „Tygodniku Illustrownnyma (Warszawa 1876) 
na opak, bo to co jest po lewej, wid°zimy po prawej stronie i na. 

odwrót; odtwarza tylko zamku 
rycina w „Przyjncielu ludu·' (Leszno 18-10, ~r. 52), wykonana. 

chyba z wiele wykazuje ci . 
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znaczonych, pozno ili na naszych barkach do zamku z do' 
Folwarku Zamostowego. 

zamku zamieniona w browar, druga 
na koszary, przykr prawia 

upadku i ruiny. 
Resztki zni zczonych i ich 'lady oparte na 

slupach, jak w zamku królewskim na Wawelu przed tawia illu-
tracya z fotografii w tym celu 

'lady zamkowych. 

inwentarza, 1762. r. przez Da zkie-
wicza 'ciany w zy tki h komnat brokaty karmazy-
nowe lub zi uprar or y obrazy rodzajowe religijn mno-
gie portrety, zpal ry ztnkat ry . W pokojach 
toly marmurow i meble w ~panial . Nie boga-

t j biblioteki i archiwum familijne ·o. Ka I. z po-
koj zwane w i de kim i od obrazu bitwy wied kiej 
na uficie. N a do 1 mi ' ala z na 
plafonie i wi ala z 48 portr tarni królów pol kich. N a II. 

pokoj , ot e' ozd l ione mitolo-
giczn j tre 'ci i rz z drzewa przed ta wiaj 
ludzi la wny h. 

W ba z cie za hodniej. o' mio bo znej znaj dowala z br o-
j o wn i a a w niej w oczy pogrzeb Miko-

Sieniaw ki go h. w. k. Obraz przed w natural-
n j wi lko 'ci Zygmunta Angu ta w gronie znaczniej zych pa-
nów pol kich, jego z Lublina r. 1569. 

29 

cale ienia w kich na pochodach lub 
w obozach, uwijali za niewiernymi i w obronie 
wiary staczali z nimi za boje, mieli cza u. 
i maku, by dla iebie w 
i wznie grobowce z których do nas dzisiaj 
cale wieków wojennej i senatorskiej powagi. 

Baniasta baszta zamku. 

Jak na cal j prze trzeni dawnej Pol ki napotykane 
co k i 1 k a n a ' ci e mil pomniki z okre u odrodzenia 'wia-
dectwo, two dawnej Rzeczypo politej 
w tern, w czem narody o' cienne zachodu tak 
i ten ziemi lwow kiej ucze tniczyl we w zy tkiem, co 

cywilizacya zachodnia, bo cudami kimi, 
bionymi z' alaba tru naddnie kiego z marmuru czarnego 
i czerwonego po tak amo Westminster jak 

t. Deni", a pod rozumienia archit ktonicznej orna-
mentyki nie u niczemu w Europie. 

N a do poety : 

„K ad ztor w murach zakonnicy 

nad zaprowadzono ztor~ 
XX. Bartoszków ( Bartolomitów ) k o 
nych u taw biskupa Hohlhau era. Zwano 
ich powszechnie Komuni tarni , bo w pólnie, uczyli 

utrzymywali zkoly. Ich w 
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utrzymywac w ci ó l z am ko wy i znaj 
w nim groby Sieniawskich. Na ich miej ce ks. Lu-
bomirska PP. Milo ierdzia, z biegiem czasu 

bez wszelkiej opie ki. 

b) Kaplica 
:a raczej ó l zamkowy, bo do 
tora do godnych widzenia zabytków 

zamkowy. 

sztuki budowniczej w Polsce i zawiera nieocenione skarby sztuki 

Budynek ko' cielny o dwóch kopulach frontem ku pól-
n o cy zwrócony wznosi w muru fortecznego przy 
J::>ramie do miasta, obecnie 
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W budowie jego najmniej 3 okresy. 
Cala frontowa nosi cechy sposobu budowania 
z epoki odrodzenia w XVI. wieku. prezbyteryum 
zakrystyjki i skarbca styl gotycki i niezawo-
dnie z na z równo-

z zamkiem. O wiele dobudowano obie ka-
plice, ale w stylu odrodzenia z baroku, z 

kaplica prawa lewa 
pusta, bo przygotowana na pomniki szych Or-
namentyka wreszcie i nad chórem czyli nad 

do epoki jeszcze ej s z ej. ozdo-
bami i do stylu rococo wskazuje na s a s 

Kiedy pod koniec XVIII. wieku zamek opuszczono, kiedy 
go pozbawiono walów obronnych, a obrazy, ozdoby sal z l o-
t y c h , wie de s kic h , we n e c k ich , o których opisy Brze-

po rozprószono rezydencyach, 
us t al y w zamkowym, a jak 
..zamek zamieniono na browar, a na koszary za-

tak zamieniono na magazyny wojskowe i 
rupieci, bez na nieocenione cuda sztuki 
i budowniczej. 

Nie wiem, o ile K. Uj ej kiego skarga straszna 
( ,,Dziennik Literacki" 1861, str. 30.), za czasów i 
.Aleksandra Potockiego, pana na Willanowie, na ko-

· ,, Wy n aj to k ap 1 i 
n a s kl a d w ó d k i yd o m , a do byto do 
grobowca, porozbijano trumny dla wy zukania w nich i zrabo-
wania ostatnich nieboszczyków. 
.karabele, spinki, i klejnotami dziane guzy 
u kontuszów, sygnety herbowe, srebrne odkówki 
na wet - wydarto i sprzedano '. 

Nie wiem, o ile prawdziwe to, co czytamy w korespon-
dencyi z do Dziennika Literackiego" z r. 1860, 
Nr. 49 „z obrazów, za które ieniawscy niekiedy po 
kilka dukatów, mniejsze rozebrano i rozkradziono, 
a z rozkazu o:fi.cyalistów na wory (?). 
A tam wiele portretów historycznych, mianowicie z ro-
dziny Sieniawskich." tylko otem, co sam 

i czego bylem naocznym 'wiadkiem, najsmutniejsze 
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czasy dla ko' ciola w dobie wojny krymskiej. W refek-
tarzu i wolnych c lach klasztoru 

i broni, kap 1 i c e z am ku pod u-
:fit worami ucharów i przytem huzarzy (Baier-
husaren), w sza-
blami pomniki, im no y, stopy, i 

wszystko w ki spo ób. Nadto szkolna, 
utrzymywana w rzeczy ojczystych, sy tematycz-
nie do przez i otworem 
drzwi do podzi mi ko' je sobie za mi j ce z a-
s ad z ki, aby wypa na rzemie lub 

znienacka z walów, gdzie w 
lub i ku miastu. Z zabierano przytem 
z katakomb, co pod zczególnie ala-
bastru, aby obie z nich inni do 
porozbijanych trumi n i zabierali jedwabiów, któremi 
odziani byli Sieniaw cy. Reszty chci-

zaniedbani karygodne 1 kkomy i nie-
w cza i zmiany powietrza. 

Tak nie publiczne od-
nio ly kut k i St. hr. Potockiego 
do ocalenia resztek tych zabytków (w r. 1878). Przy 
pomocy Leonarda Marconiego, profesora i ornam ntyki 
na politechnice we Lwowie, przywrócono przybytek i nad-
kruszone pomniki do tanu a malarz O o n t i wy-

na klepieniu prze 'liczne chiaro euro na 
w przebij a. 

ona na kamiennej po adzce, a dopóki w ko' ciel nie 
j obok mie dozorcy, bur-

grabiego jak to j t za w przy zabytkach da-
leko mniejszej warto' ci któryby przynajmniej w lecie prze-

te prze trzenie nad 
cymi 1 k a i m o n a co naprawiono, zwolna. 

A zkoda ! zy bowiem pa-
tryotyczne, zabytki te przed ta wiaj jak w pomniano 

na krocie ty koron. Bylem w ka plicy w maj u br~ 
Tynk u od tal i odlatuje, trembowel kie kru 
warstwami, nawet u pomnika Adama Hieronima cementowe. 

marmuru odlatuje. 
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kr at a, ka od 
nawy, albowiem szczególnie uczestnicy procesyi, 
wpuszczeni do kaplicy, wieka trumien (jak klucz-
nica skarzyla), a przytem i Przy 

skrzynka jakie' 
mogla bo teraz odbija 
od innych sarkofagów. 

Szkoda niema do kogo 
po klucze do i o jakiej porze to czy-

· obecnie bowiem czasu odstrasza za-
mek, do ko' ciola rzadko 

jego obejrzeniem, trzeba nieraz 
na klucz 

c) Pomnlki. 

Najdawniejsze trzy pomniki pierwotnie po 
obu stronach wielkiego i prezbyte-
ryum do tego stopnia, w niem bardzo miejsca. 
Kiedy r. 1876. wreszcie do odnowienia ko-
, zamkowego, do tej trudnej pracy w pomniany 

Leonard M arc o n i , za stosowne je 
do pustej ka plicy wschodniej. · 

1. tutaj najpierw po lewej stronie pomnik 
Anny z Maciejowskich Sieniawskiej. 

Z dawnego napisu tylko 
umie zczona obecnie nad pomnikiem, przy pomocy jednak po-

wyrazów a napis 
niony opu zczonymi wyrazami w n a w i as ach przedstawi 
nam wtedy w postaci : 

(Viator mirare.) Anna a Maczieiovice (uxor D. Hieronimi Sieniawski) 
(Camen. Castell. Ha)liciens. Colomien. (Capitan. Filia D.) 

(Nicolai Maczie)iowski Palatini Lub(linen. post matrimonium) 
(Anno D. 1)573. die 2. Marcy (~itum obiit) 

(Brz)ezani A. Do. 1574 di~ 18. (Junii) 

to znaczy: ,,Przechodniu podziwiaj: Anna Maciejows~a, 
P. Hieronima Sieniawskiego', kasztelana kamienieckiego, 

starosty halickiego i kiego, córka P. Macie-
j owskiego, woj lubelskiego, zy w 

s 
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skie r. P. 1573. dnia 2. marca, w r. P. 1574. 
dnia 18. czerwca." 

N ad matki umieszczona 
cia a na pis brzmi : 

"Georgius filius Magni:fici Domini Hieronimi Sieniawski 
Castell. Camenecensis, Colomiensis Capitanei ex eadem D. Anna 
a Maczieiow. natus A. D. 1574 die 18. !unii hora 8. obiit puer, 
eodem anno tum mense 23. hora ... " 

To znaczy: "Jerzy syn W. P. Hieronima Sieniawskiego, 
kasztelana kamienieckiego, starosty halickiego i 
zrodzony z Pani Anny :Maciejowskiej r. P. 1574 d. 18. 
czerwca o 8. godzinie, roku i 23. o go-
dzinie ... " 

2. Wprost widza, do kaplicy, umieszczono 
na wschodniej podwójny pomnik a) Mik o l aj a Si e-
n i a wskiego, wojewody ruskiego i hetmana wielk. koronnego, 

ur. 1489. 1569. w Lublinie i b) syna 
jego Hieronim a, kasztelana kamienieckiego, starosty halic-
kiego i kiego, woj ew ody ruskiego, 1582. (Obacz 

na str. 15). 
Tylko napis nad pomnikiem w ca-
i brzmi na dwie polowy, po lewej*) : 

D. O. M. S. 
Sarcophago Nicolaus in hoc Sieniavius Heros 
Magnanim us Martis natus ad arma cubat: 
Quo pala tino v i g i 1 a n te Rus si a fe 1 i x 
Hostibus a cunctis undique tuta fuit, 
N am rigidos persaepe Scythas Valachosque feroces 
Victrici fudit perdomuitque manu: 
Atque hinc supremus dux belli a Rege creatus 
Augusto, tantum sedulo munus obit. 

po prawej stronie : 
Haliciensis ad haec et Colomiensis, abundat 
Ex undis coctoque sale Praeses erat. 
Regibus ut nostris pergratus, ita ordine ab omni 
Sarmatici Magno cultus honore soli. 

*) Vide Starowolski Monum. f. 483. 

Deinde senex longaevus obit, quatuorque reliquit 
Persimile N atos Marte togaque sibi: 
Hoc vere felix illius in aeteris alta 
Quod pietatis amans spiritus arce manet. 

u na : 
Decessit Lublini in Comitiis Regni aetatis 80 die 21. Febru. 

hora 2. noctis Anno Domini 1569." 
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To n W tym grobowcu Sieniawski, 
bohater wielkodu zny, zrodzony do wojennego Pod 
tego wojewody przed wszelkimi na 

bezpieczna· bo bardzo i po-
. kramial okrutnych Tatarów i 

za to od króla Augusta wybrany wielkim het-
manem, gorliwie tak wielki Przytem sta-

halickim i a nadto nad warzel-
niami soli. Jak wielce naszym królom, tak 
w wielkiej czci i zachowaniu u wszystkich stanów ziemi sar-
mackiej. Nakoniec jako starzec i 
cz _tere c h synów nader podobnych do siebie w boju i w po-
_koJu. Dla tego prawdziwie duch jego, jako kocha-

przebywa w wysokim nadpowietrznym 
na sejmie w Lublinie w 80. roku dnia 21. lutego '° 2. godzinie w nocy r. P. 1569". 

W postaci ojca umieszczony pomnik 
najstarszego z jego synów H i er o n im a. Tablica nad jego po-
mnikiem lecz napis odtworzono wedle zachowa-
nych zapisków. 

W bibl. Ossol. L. 1.062 przytoczona jest tylko 
_polowa napisu w brzmieniu: 

Senavius tegitur post fatum Hieronym(i)us 
Mole Palatinus Ru s si a terra tu us 
Hoc interregni respublica tota secundi 
Tempore prompte illi detulit officium, 
Quod probat armipotens Stephanus rex, quando 
Suscepit forti sceptra regenda manu 
At prius Haliciae Praefectus - Colomeaeque 
Raec gessit, Magnum quae decuere virum. 

* 
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uwaga : ,,Fehlt die ganze Halfte des Sa tzes und 
nur ist der Schlu13 zu lesen: Obdormivit in Domino Anno Salu-
tis MDLXXXII". 

W Okolskiego „Orbis polonus" II. str. 74 (porówn. 
Starowolskiego 481) brzmi druga jak : 

,,Exemploque patris propellens finibus hostes, 
Sarmatia laudem nominis inde tulit; 
Vir gravis et prudens justique assertor et aequi, 
Om:p.ibus humanum carus ob ingenium, 
Quatuor uxores habuit, quarum ultima condi 
Illius hoc tumuli marmore membra jubet. 
Ex qua natus .est Adam, crescet nunc unicus haeres: 
Det Deus in multos vivat ut ille dies." 

To znaczy: 
„ Sieniawskiego Hieronima twego kryje po 

ten nagrobek, Ruska ziemio! W tym czasie drugiego bezkróle-
-wia cala Rzeczpospolita dobrowolnie jemu ten 

to król Stefan, skoro 
polskiego. pierwej halickim i kolomyj-

·skim, rzeczy, które na wielkiego 
a za ojca wrogów od granic 
przeto Polska swego imienia. powa-

i roztropny, i ka-
drogim dla dobrotliwego usposobienia. cztery 

z których ostatnia jego w tym marmu-
rowym grobie. Z niej A.dam i teraz 
jako jedyny potomek. Daj on lata. Za-

w Panu roku zbawienia 1582." 
po taci jednej i drugiej 

p o dl u n e t ab 1 i c e a 1 ab a s t ro w e , które w 
powrót dzielnych wojowników z wypraw ta-

tarskich. 
3. Po prawej stronie kaplicy wzno i pomnik 

szego syna J a n a, w r. 1583. 
alabastrowa z napisem grobowym i je-

dynie po kilku wyrazach na jej do-
w polskim. Ale wia-

rygodny odpis, który nie wahano w 3 po. 
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wierszy na nowej alabastrowej. go przez 
z fotografii w 

-cem brzmieniu: 
On to zacny Jan z Sieniawy 
Z przodków swych znacznej sla wy, 
Którego sprawy cnotliwe 

sam wiecznie zywe. 
Co oj ciec 

to Jan 
baczeniem 

Dowcipem na wsze 
znaki tego 

Mury zamku 
Wystawione tak ozdobnem 
Budowaniem oso bnem *) 
Baczeniem wszystko spra wow al 
W czem przodków swych 

Jako rycerski prawie, 
Sumptu nam nic nie 

Aby lud ubogi 
U gdzie w czasie trwogi, 
Która na te kraje 

im daje, 
Za o 

wiecznej 

. . Wszy tkie trzy wymienione pomniki wykute z czarnego 
1 al~bastr.u z tylko ze do post ac i podwój-
nego pommka uzyto na czerwonego marmuru· nad-

i te postacie doskonalem 
.nad Maciejowskiej i Jana Sieniawskiego. 

W?ko~ame powyzszych trzech pomników przypisuje na 
podstawie licznych danych W. (,,Sztuka Lw~wska 

. . *) W Bibl. Ossol. 1.602 brzmi na tem miejscu dodany do-
pisek· ,,Der we1tere Versensatz ist durch die Lange der Zeit unlesbar 
geworden." 
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w XVI. i XVII. wieku". Lwów 1898. str. 118-123) mistrzowi 
Endrychowi Snycerzowi t. j. Henrykowi Horstowi, jego. 
znak kamieniarski i monogram, przytoczony przez Dra. 
M. Maciszewskiego. 

4. Synem Hieronima Ad am Hieronim, którego. 
pomnik zajmuje kap 1 i cy 

p r a we j. N a pis, umieszczony pod rycer-
w sile wieku z krótko brod3t 

brzmi: 

"Post res fortiter, prudenter, feliciter pace belloque gestas, 
Deo Divisque, Reipublicae Regibusque Polonis 

Religionem, Charitatem, Reverentiam praestitas, 
Gloriam, opes, inocentiam florentissimae domui relictas : 

Adamo Hieronima Sieniawski 
Magno Regni Pocillatori 

Catharina a Sternberg hoc amoris :fideique monumentum, 
Infelix Conjux Conjugi et aeterno suo dolori. Salutis humanae 

MDCXIX 5. Nonas Junii Aetatis suae XLIII." 
To znaczy: ,,Za roztropnie, w pokoju 

i na wojnie sprawy, za Boga 
i Rzeczypospolitej i królów polskich 

i uszanowanie, za zostawione domowi 
sla bogactwa, Ad am o w i Hieronim o w i 
Sieniawskiemu, Wielkiemu Podczaszemu Koronnemu, (zbu-

. dowala) Katarzyna z Sztembergu ten pomnik i wiary,. 
i wiecznej swojej 

roku zbawienia ludzkiego 1619., w 43. swojego." 
J estto w calem tego znaczeniu królewski pomnik, 

ogromem a jeszcze bardziej i sta-
roboty pierwotn~'=" 

baldachim pomnika tylko dwie kolumny, gdy 
jednak kamienne belkowanie i za wale-
niem, musiano je najpierw prowizorycznie 
z prostych który jeszcze sam mnie pa-

nie zawodzi, a potem w 
która psuje efekt, bo rycerza tak j 
chyba tylko z postaciami kaplicy Zygmuntowskiej 
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Cztery postacie symboliczne na szczycie pomnika przed-
i (w 

i (na przedzie), na postumencie Dwa 
lwy a z her-
bem 

5. Podobnie sprawia potrój ny po-
mnik Bienia wskich na ka plicy po prawej stro-
nie widza. jest on trzech synów poprzedza-

: a) Mik o l aj a, starosty u góry; b) A 1 e-
k san dr a, który nie bo 

lat 23; c) Pr ok op a, koronnego, który 
z panem na Szklo-

wie i Myszy. 
napis nam matki, 

której przeznaczone i trzech synów. Ona to 
Katarzyna ze Sztembergu Kostczanka, pomnik ten im 

(Obacz na str. 18.). 
Oto brzmienie na pis u, który przez 
nawet z fotografii 

D. O. M. 
Icon aeterni splendoris Bienia wiani. 

Illustre ac excelsum Sieniawiorum genus non ter_no qui-
dem gaudet gloriaturque splendore sidereo. Duces bellicosissimi, 
senatores prudentissimi, cives patriae amantissimi, vindices liber-
tatis acerrimi ex eo prodierunt, tot Reipublicae lumina et colu-
mina, tot patriae decora, meritis et :fide insuperati. 

Tu tamen viator ternum praecipue in monumento isto mi-
rare et post venerare praecibus splendorem nimirum : 

N i c o 1 a u m, Ale x a n dr u m, P ro c op i u m S ie n i a w i o s 
Fratres felicissimos, laudatissimos, 

quorum primus supremus Regni Pocillator et Capitaneus Rath-
nensis, altero in proximo ad praecipuos charae Reipublicae ho-
nores aocessu lucis sublato, tertius supremus Regni V exilifer 
exstitit gloriose singulorum praeter insignem eruditionem, ra-
ram dexteritatem, variam variarum linguarum ac nationum no-
titiam. Tam admirabilis in Deum eluxit piet as, tam· pi a in 
ecclesiam et Rempublicam mu n ifi cen tia, tam m unifi ca 
in omnes patriae cives voluntas, ut passim Ecclesiae propugna-. 
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tio, Reipublicae scuta, hostium terrores feri, fortunatissimi, glo-
riosissimi bellatores vocarentur. 

Quid aequius ducerent Sarmaticum, quam constanti late-
rum suorum oppositu et copiis instructissimis ab omnibus Rei-
publicae bonis omnem hostium arcere telorum impetitionem. 

Memor tantarum virtutum maestissima genitrix lliustris 
Catharina Sternberg Costczanka arcens luctum, ut pietatem 
suam in defunctos testaretur, quos superstites verifice diligebat 
Monumentum istud vel ut imaginem, ad quam se posthuma 
aetas conformaret, erigi curavit. 

Decesserunt primus loco postremo, scilicet anno a partu 
virgineo MDCXXXVI. die XV. Calend. Mai, cum vixisset an-
nos XLIII. Alter loco primo nempe MDCXXI. die VII. Calend. 
Febr. aetatis suae XXIII. Tertius loco secundo MDCXXVI. 
die IX. Calend. J anuar. aetatis suae XLI." 

To znaczy: 
,,Obraz Sieniawskich. 

i znakomity Sieniawskich ród nietylko 
cieszy i z niego naj-
wybitniejsi wodzowie, najroztropniej i enatorowie, obywatele 

wolno' ci najgorliwsi, 
tyle i filarów Rzeczypospolitej, tyle ozdób ojczyzny, 
nieprzescignionych ani wierno 

Ty jednak przechodniu przedew zy tkiem podziwiaj na tym 
pomniku a potem uczcij 'wietno mianowicie : 

a, Alek an dra, Prokopa ieniaw kich 
braci 'liwszych, najchwalebniej zych, z których pierw-
szy Wielkim Podczaszym Koronnym i kim, 
a kiedy drugi 'nie w chwili, gdy znakomite 
w drogiej Rzeczypo politej zaszczyty, trzeci 
Wielkim Koronnym, prócz tego chlu-
bnie niepo politem prawo' 

znajomo' rozmaitych i narodów. 
tak podziwienia godna ich bo go boj no' taka bogobojna 

dla Ko' i Rzeczypospolitej tak szczodra 
dla wszystkich rodaków pow zechnie zwano ich 

tarczami Rzeczypospolitej, srogim postra-
chem naj zymi, woj o-
wnikami. 
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mogli uwazac za rzecz bardziej 
nieustannem nadstawianiem swoich piersi i znakomicie 

wojskami najazd zbrojnych 
od wszelkich dóbr Rzeczypospolitej ? 

takich cnót, wielce stroskana 
Katarzyna z Sztembergu Kostczanka, smutek, 

swojej dla synów, któ-
rych za prawdziwie ten pomnik pole-

jako wzór, na którym by 
Zmarli pierwszy na ostatku, to jest roku od narodzenia 

1636. dnia 15. maj a, lat 43 · drugi najprzód 
mianowicie 1621. dnia 7. lutego, lat 23; trzeci jako drugi 
z kolei 1626. dnia 9. stycznia w 41. r. 

Sarkofag metalowy. 

pomników i metalowe sarkofagi 
Ranusz Snycerz t. j. Jan Pfister, sculptor ci vis 
to zn. mieszczanin ,,Sztuka 
Lwow ka w XVI. i XVII. wieku". Lwów 1898. str. 164-176), 
twórca pomnika O trog kich w Tarnowie i wielu we Lwo-
wie. arkofagi odlano najprawdopodobniej w pracowni lwow-
skiego ludwisarza Franka modelów Jana Pfistera. 

W wspomnian.ym na str. 35. bibl. Ossol. podano 
umieszczone na trumnach Adama Hieronima,· Pro-

kopa i napisy, których z Adama Hieronima 
obecnie niema, bo je zbrodnicza dlatego je tu-
taj pomijam. 
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na poprzedniej stronicy rycina podaje wieko 
i na niem w zbroi naj-
wspanialszego z cynkowych sarkofagów, którego boczne 
nader bogato ozdobione festonami i arma-

z i innej zbroi. Z 
rysów tej modelowanej postaci z rycerza. 
na potrójnym pomniku tu po-

najprawdopodobniej Prokopa Sieniawskiego. 
6. W tej samej kaplicy wznosi jedyny z dawnych_ 

czasów z czarnego marmuru nader 
knie wykonany. Widnieje nad nim wielkiemi wyryty 
napis: "Ave Maria gratia plena Dominus Tecum.' Niema. 
w n im j e d n a k obr a z u Matki B o ski ej , jeszcze za. 
moich czasów umieszczony w bocznym cerkwi w ryn-
ku, a na nim napis polski: ,,Obraz cudowny 
Matki Boskiej z kaplicy zamkowej w Obecnie 
obraz ten znajduje w cerkwi po lewej stro--
nie, ale napis pol ki zakryty. N atomia t zajmuje 
rza zamkowego na tle aksamitu 
z wykonanym odlewem bronzowym Zbawiciela. 

7. pokrywa w najlepszym 
stylu b ar ok owym oz do bi ona kopula, w 

polach patronów rodziny Sieniawskich~ 
wybornie umieszczona nad glorieta z herbem. 

Sieniawskich na suficie. 
Kap 1 i ca ta przykuwa formalnie widza nagromadzonemi 

tu mnóstwem po mistrzowsku wykonanych szcze-
linii, w ca-

umieszczenie na W a welu, bo jej pomniki, przypo-
pomniki Anny Jagiellonki i Zygmuntów, do naj-

i najlepiej wykonanych zabytków sztuki 
skiej w Polsce. A jednak smutek jaki~ nad tego 

serce sic transit gloria mundi; pe-
wien tragizm wieje z 
kaplicy i mimowolnie przejmuje nas tak po-
stacie tak krótkiem 

im tak okres w 
lat 17 jedna rodzina zgon czterech tak dziel-
nych a i matka ich tak wcze-

na wieczny spoczynek. 
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Przed 4 laty ustawiono Olt arz wielki, w którym sam 
obraz mozaikowy Matki Boskiej 1400 kor., a ol-
t ar z cal y marmurowy 52.000 koron. nie w nim 

relikwii, odprawiono przed tym po raz pierw-
szy dopiero w dniu Marka 1904. 

Robota w najdrobniejszych nadzwyczaj mi-
sterna, mile sprawia lecz rozmia-
rami nie przestrzeni i na tern traci. 

Dla jeszcze w o 
sklepienia nad chórem czyli nad które wspól-
nemu z pomnikami losowi z biegiem czasu wskutek · wilgoci 
i zaniedbania wiele a mimo to wcale dodatnie 

Wykonane na 'cianach farbami klejowemi 
od stylu barokowego do rococo. 
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Z sklepienia na nas 8 obrazów 
lub z pisma nad 'rodkowem oknem wy-

bogata arma tur a g i p s o w a, 

nad chórem. 

herby Leliwy i mo-
na sklepieniu ko' 

V. w midcit. 
a) Fara. 

lV miesteczku w u Fary 
Ja :,u.eje - organy 

grobowców filary. 

Filarów w tego lowa znaczeniu fara 
ska wprawdzie nie po iada, bo jedyne dwa, pre• 

4f> 

zbyteryum od nawy ko'.cielnej, do scian i 
tylko do ozdoby niema wspanialszych grobow-
ców, jak poeta sobie lecz sama fara, wzniesiona 
na wzgórzu poludniowo-zachodniem bardzo okazale„ 
Otoczona murem ze strzelnicami, przedstawia w zarysie regu-
larny a zbudowana w stylu gotyckim, prostotyt 
imponuje szerokiem luku i sprawia. 
tak mile stolicy t 

Fara z i 

jakkolwiek boczne kaplice, równej z wysoko'ci i te-
samego stylu, wiele przez to je podzielon0, 

w sklepieniem i lukami na dwa. 
na których obszerne chóry, tak ich fara 

liczy trzy. Na tych chórach olta-
r ze, ale podczas 1811. 

Obok fary wznosi czworoboczna dzwonica, na-
kryta szpicza tym blaszanym dachem. 

O ci i Io ach · fary mówi nam prócz napisu na. 
froncie w zystkiego pi t ab 1 i c. 

N a bocznej przy po stronie prawej 
wpada w oczy tablica wmurowana po roku 1776 i, w nie-
których miejscach zatarta. Dziwny sposób dzielenia i 
czenia wyrazów, dziwne skrócenia i do' wysokie umieszczenie-

jej odczytanie. 
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D. O. M. 
"Ecclesiam hanc parochialem Adamus Hierony-
mus Sieniawski haeres in Pocillator Regni Poloniae 
anno 1620. de lapide secto erexit. *) Filij antiquam Dotem 
meliorarunt Nepos Vicarios et queque necessaria anno 1647. 
:adfunda vit. Andreas Pruchnicki Archiepiscopus Leopoliensis 
Anno 1625 die 31. augusti eandem consecravit. In Hostico 
'Turcico et incursione Tartarorum anno 1675. Ecclesia Depopu-
lata, Altaria et eorundem sepulchra fracta et desolata, Tan-
·dem Auxiliante Divina Numine Eiusque singulari Providentia 
-0pitulante Crispinus Cieszkowski episcopus Nissenus Praepositus 

curavit studiose omnibus necessitatibus Ecclesiae 
-ab intra, supra et extra providere, altaria de novo et singulariora 
decora ad totum et integrum erigere, et ad individuum com-
plere et abrasa vetustate temporis primaevae Consecrationis 
-crusta praehabito illustrissimi et excellentissimi V enceslai Hie-
ronymi de Boguslavice comitis Sierakowski Archiepiscopi Me-
-tropolitt. Leopolit. consensu, Eam consecravit anno 1775. die 
17. 7bris Dominica 15ta post Pentecosten una cum Altari Ma-
i.ori sub Titulo Principali Ecclesiae N: at i vita t is B e a t is sim. 
V. Maria e et in honorem cruci:fi.xi Xi. Domini Nostri Jesu 
Christi in Hoc Altari Gratiosi et Miraculosi. In Sepulchro Re-
liquias SS. Martyrum Theophili, Co n st a n ti s, Op ta ti, V ic-
-t or i a e et B. J ohannis de Ducla reposuit. Tandem Anno J u-
b il a ei 1776 to, 13. 8bris Consecrata Altaria in Capellis lmum 
in Honorem B. M. V. Rosarianae et S. Joannis Cantij, 2dum 
S. F.rancisci Xaverij et S. Michaelis Archangeli, 3ium . Mariae 
.Magdalenae et . Caietani, 4tum S. Annae et M. V. Dolorosae 
uti xaenodochie Patronae, 5tum S. J osephi sponsi B. M. V. 
-et SS. MM. Crispini et Crispiniani, 6-tum S. Johannis Nepomu-
cen. et S. Antoni Padvani in omnibusReliquiae SS. MM. Vitalis, 
J3enigni, Vincentij et Benedicti Repositae. Anniversariam De-

*) Nad fary pod herbami umieszczony napis far-
bami podaje ,,Ecclesiam hanc aedificavit a. 1600. Adamus Hie-
ronimus Sieniawski", a data ta raczej z napisem na na-
grobku w zamkowym, wedle którego Adam Hieronim zmad 1619. 
U góry dodano w rodzaju ,,Fundatoribus, collatoribus, Visitatori, 
-Consecratoribus Memoria Perennis." 
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dicationis Dominicam 15. post Pentecosten cum perpetua 40 Die-
rum Indulgentia in Forma Eccleesiae consueta assignavit." 

To znaczy: 
D. O. M. 

Ten parafialny w z cioso-
sowego kamienia w r. 1620. Adam Hieronim Sieniawski, dzie-
dzic podczaszy Królestwa polskiego. Synowie staro-

polepszyli. Wnuk wikarych i co 
konieczne w r. 1647. go Andrzej Pruchnicki, Ar-

cybiskup lwowski dnia 31. sierpnia r. 1626. Podczas wojny 
tureckiej i napadu Tatarów roku 1675. spusto-
szony, a i nagrobki zniszczone i Wreszcie 
z laski Boga i za Kry-
spin Cieszkowski, Biskup proboszcz ko-

we wszystkie potrzeby z góry i za-
na nowo i przedniejsze ozdoby w ca-

do stanu pierwotnego tynk wskutek 
-0zasu od pierwszej konsekracyi i za poprzed-

Hieronima z hra-
biego Sierakowskiego, Arcybiskupa lwowskiego ko-

w r. 1775. dnia 17. w 15. po Zielonych 
wraz z pod naczelnem wezwa-

niem Narodzenia N aj Dziewicy Maryi i na 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, w tym 

rzu laskami i cudami W trumience relikwie 
Teofila, Konstantego Opata, Wiktoryi 

i Blog. Jana z Dukli. W reszcie w r. jubileuszowym 1776. dnia 
13. w kaplicach: 1) na 

Maryi Dziewicy i 'w. Jana Kantego; 2) 
Franciszka Ksawerego i 3) Maryi 
Magdaleny i Kajetana· 4) Anny i Maryi Dziewicy Bo-

jako Patronki domu ubogich· 5) Józefa, 
Blog. Maryi Dziewicy i Kryspina i Kry-
spiniana · 6) Jana Nepomucena i Antoniego Padew-
skiego· a na wszy tkich relikwie 
Witalisa, Benigna, Wincentego i Benedykta. Jako po-

po Zielonych z 
nym 40-dniowym odpustem w formie w 
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po prawej ro-
dzina Skarbków, która wówczas dobra w 

Tablica ta alabastrowa, druga z kolei, u do ka-
plicy przedstawia w górze z J ezus1 

na lewo w stroju, podobnym do te-
zakonnego z w z trojgiem dzieci 

i ma z daty, napis polski 
,,Ao. Dni. MDCIX. die XXIII. feb. 

Zofia z Rembowa Skarbkowa, i cnót 
wskich obraz lat XXX bez nagany na 

Katolickiego i za cnoty swe tu czeka 

Zastanawia ten napis w polskim, kiedy 
niejszy napis obok kaplicy po stronie lewej jest w 
zyku on w stosunku do 
pomników zamkowych, którymi tylko pomnik Jana Sie-
niawskiego 1583. r. ma napis polski, wszystkie inne 
tylko napisy 

po stronie lewej Anna Kraj-
serowa, wdowa po wójcie jak tablica 

trze ci a z z czarnego marmuru, przedsta-
w górze Chrystusa, u dwie po-

stacie po lewej od widza, 
w stroju zakonnym z w po prawej. U napis: 

D. O. M. 
Eia viator tu quis es: Sum Simon Kraiser indignus servulus 
piissimae Dei genitricis Mariae Divaeq. Annae, j udex olim 
caus ar u m, civis Eheu relicta charissima con-
juge Anna, quae in signum amoris seu potius doloris hoc mau-
soleum poni curavit putreclini putredini), dixi: pater 
meus, mater mea,soror mea vermibus eia ne me obliviscaris1 

fundite pro anima mea submissas ad deum preces, nam : mihi 
hodie. tibi cras. - Obiit anno MDCXXXI aetatis suae L VI. 
aprilis die V. 

To znaczy: , Hej ty ? Jestem Szymon 
Kraiser niegodny Boga rodzicielki Maryi 
i Anny, wójt, obywatel Ach, zosta-
wiwszy która na znak czyli raczej 

ten pomnik Ojcze 
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mój, matko moja, siostro moja, ach nie zapominaj o mnie 
robactwa; wylewajcie za pokorne do Boga, 
bo: dzisiaj mnie, jutro tobie. w r. 1631, w 56. roku 

dnia 5. kwietnia. 
Przy wielkim po prawej od podaje 

nam z kolei cz w art a tablica szereg proboszczów 
: 

SERIES 
praepositorum ab ao. MDC. 

Adalbertus instr. conf. ros. 1602. 
Aberman Martinus can. Leop. ·comut. pleb. erga Drysz(czów). 
Tuszyn Thomas extr. xndoch. 1647-1679. 
Skarbek Joannes post Ar.e.pus. Leop. 1685-1694. 
Niklewicz Jacobus 1695-1717. 

Michael extruxit campanile 1718-17 42. 
Skrzetuski Joannes Can. Liv. 1743-1754. 
Cieszkowski Crispin Ep. Niss. Dec. Cap. 1757 -1784. 
Robakowski Stanislaus Dec. 1786-1806. 

Michael Praep. Bucz. Ab. (?) 1806-20. 
Stupnicki Stephanus Dec. 1821-1835. 
Tepper „Toannes Dec. 1835-1865. 
Ostrowski Laurent. Inst. Rest. Eam 1866-(1887). 

i tej tablicy, a raczej od-
wrotnie, jest tablica pi ta. N a pis jednak na niej, pra-
wdopodobnie wykonany, po spaleniu 
tre pewne budzi 

"-' 
MEMORIAE FUNDATORUM. 

MM. DD. Com.es in Szklów et Mysz de Granów ieniawscy 
Ad am Hi er o ny m Pocillat. Reg. et Pr o cop. signif. reg. fun-
dav. t in eam Paroch. tit. . Nicol. cum dote Pleba-
nówka intr. moenia urbis. Adam Hieronym nepos eam nov. 1600 
aedif. dotem auxt. et Plebanówka erg. vill. Dryszczów cum 
Aberman Mart. praep. 1621 commut. inscr. actis. for. Leop. m 

castro inf. Sab. P. Dom. Cant. prox. ao. 1647. 
To znaczy: 

Na fundatorów. 
Ja'nie Hrabiowie na Szklowie i Myszy z Granowa 
Sieniawscy Ad am Hi er o nim, podczaszy koronny i Pr ok op, 

4. 
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koronny, fundowali w pod we-
zwaniem 'w. (?) jej jako Ple-

w'ród murów mia ta. Adam Hieronim wnuk na 
nowo 1600. r. (?) wypo i Pleba-
nów na wie' Dryszczów kiedy Aberman Marcin 

proboszczem r. 1621. Wniesio;no do miejskich aktów grodz-
kich na zamku w po Wielkiej Nocy 
roku 1647. 

W i e 1 k i e z a s u g i przyozdobienia 
po poprzednika swego L. Ostrowskiego r. 1887. 

obecny probo zez k . Leonard olecki, albowiem za jego stara-
niem stolarz Stan. Radecki wedle planów 

p. Oliwy 'licznie z stalle w czysto go-
tyckim stylu w 4 grupach po 9 i 
o 3 siedzeniach r. 1901., balasy w stylu 1903. 

ko' ciól z mozaikowych 
w latach 1902-1903. · ) 

W zakrystyi 2 portrety, jeden 
ze ienia wskich, drugi w pancerzu, 
z na do Jakóba Sobieskiego. 

i czystem wykonaniem ce-
luje o l tar z wie 1 ki nad wielu innymi , które gdzieindziej 

nasze . domy w najwspa-
nialszych naszych i za wzór godny na 
wania nawet w naszych czasach, bo kiedy wielkie, 
n. p. w katedrze lwowskiej, u Karmelitów, Dominikanów i t. p. 
w porównaniu z bocznymi oltar~ami 
miano wielkich, fary do samego stropu, 
rozmiarami swymi prawdziwie ,imponuje i na to miano 
guje w 

Zwracam nadto na dwa bogato zdobione o 1 brzy-
m ie fi 1 ary, które niemniej bogato ozdobiony ostro-
l uk ogromnego prezbyteryum od nawy 
i kaplic bocznych· zwracam dalej na wspaniale 
niki po obu stronach na 

roboty i na na illustracyi. Wiele 
oz<:}ób przypomina nam motywa na pomnikach i w samym 

zamkowym. 

"\Vielki we farze. 
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W podziemiach fary jest kilka skromnych trumien ze 
kami kanoników i kilka adamaszkiem powleczonych ze 
szlachty. Tu ma pochowany Krzysztof Strzemeski, funda-
tor w Podwysokiem, opiekun ludu, wojownik, 
rotmistrzem ziemi halickiej o brany, gdy Rakoczy w polskie 
granice r. 1671. 

Natomiast napisu*), o 
kowniku J akóbie czyli Strzemeskim z Wierz-
bowa, jako by ugodzony sam sobie ten n a gr o-
b e k na za wielkim daremnie 
szukamy, czytamy, wyryto go na 
tern miejscu wiecznego bohatera spoczynku ku wiecznej pa-

zlotemi literami na marmurze. 
Na bocznym chórze po prawej w dwie 

szafki otwarte z pólkami, znaj duje spora 
kurzem i pokrytych, która czeka zmi-

czek tego nadzoru i tej samej opieki, sam 
cieszy. pisanie i tych ko-

nieczne, bo niektóre z nich dla swej oprawy w lub 
pergamin warte zachowania, inne tre dla nas nieobo-

- tam : Koch o w ski ego : Annalium Poloniae Cli-
macter 1688. w a da amb o ny albo Miscellanea na 

aktach publicznych miana. Swad a 1 isto w a obejmu-
li tów i odpowiedzi od 

IV. do Augu ta III. Jakób Canisius: Die 
triumphierende Tugend 1755. R y z ko wski: tan 
zdrowego. Kraków 17 6. Mur ki: kaznodziej-
skie ; dalej P alterze, Brewiarze, M i t. d. O ile moglem 

w maju b. r. na one do 
zbioru dawnych proboszczów: kiego, Robakowskiego, 
Stupnickiego· jak wysoko dawniejsi te 
cenili, dopisane na niektórych : "Ex 
Bibliotheca Eccle ... iae ', a potem "Qui 
titulum deleverit, deleat eum Dominu de libro vitae, qui eum 
subripuerit omni legio demonum eum rapiat (t. zn.: "Ktoby 

tego niech Pan z ktoby 

*) Tu J akób, co za herb 
Pu 'lisko a on hep na 
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tego niech porwie legion zatanów" ), albo tylko7 

jeszcze starszem pismem : , Qui illum subripiet, omni legio de-
monum ipsum rapiat ad Tartara" (t. zn.: Kto ukradnier 
niech go legion szatanów porwie do ). 

b) Cerkiew grecko-katolicka 
(naprzeciw ratusza). 

ona z dawnego towarów Ormian, osia-
w Do tej cerkwi przeniesiono z ko' ciola. 

zamkowego jeden z najstarszych obrazów Bogarodzicy i umie-

Cerkiew gr.-kat. 

szczono go w po prawej stronie. W nowszych czasach, 
kiedy cerkiew rozszerzono, przebudowano i dwiema opatrzono 

umieszczono obraz w lewej nawie, ale napis pol-
ski, obraz pochodzi tak, go 
wcale nie go Aleksander Sieniawski z Rzymu, 
dlatego go obrazem zej Panny Rzymskiej. 

Przebudowa bardzo wiele i za 
niezmiernie wielkie konkurencyjne. Kto wie, czyby za. 

nie nowa cerkiew, a przytem okaz 
dawnego budownictwa z przyporami, nadzwyczaj silnie 
wykonany, silniej, obecna, podobno bez wiedzy konser-
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watorów przeprowadzona przeróbka, w której trzymano stylu 

Wzniesienie i swoje cerkiew la-
wnej ks. Augustowi Czartoryskiemu ziem 
ruskich. Ze skarbca domu ieniawskich w niej 

'w. Jana Chrzciciela w trumience z 
z jednego korala i autentyków greckich i ruskich 
z cesarzów wschodnich i ruskich 
i patryarchów. 

c) 

za przedzielony tylko ulicy, wznosi 
kromny a ko' ciól zbudowany z ka-

mienia roku 1764, przez w grodzie Ormian za stara-
niem proboszcza Deodata Horbacza w miej ce dawnego drewnia-
nego. Wtencza ' do tatecznie opatrzony w ozdoby 

i do j potrzebne. 
Lecz ko' ciól ten w roku 1810. w kiedy 

mia to sp alilo, ogniem splon 
ale wtedy i ko'ciól ki 
i stal niezdatny do odprawiania K . Lubo-
mirska, mar z alkowa koronna i dziedziczka , kaz ala 

dachem ko' ciól aby publiczne 
w tem mie 'cie nie 

Po zreperowaniu ko' kiego i przeme iem u 
ko' ciól ormiM ki pu · admini-

stracya woj kowa za czyn zem rocznym go na rzeczy 
woj kowych i wtedy to poni zczono zafy, am-

drzwi, okna i 'ciany, zaniedbano 
jakiego' na 

Dopiero taraniom i gorliwo' i K . Grzegorza Dawidowicza, 
katechety zkól normalnych, za czyn z pobrany 
od wojskowych i za zebrane ko' 

Na facyacie wymalowany obraz 'w. Grzegorza; 
w dachu gontowego je t kopula · kryta. 
Z frontu od ulicy jest opa any murem i mu-

w arkady z 3 dzwonami, z trzech boków parka-
nem dylowym 
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. Akt erekcyjny nosi w odpisie 
1710. W nim Adam z Granowa Sie-
niawski proboszczowi corocznie 300 :fi. po wieczne cza y. 

Jakkolwiek statystyka wymienia je zcze 52 Ormian, mimoto 
-postaci takich, jakie jeszcze za moich czasów 
na w niema. to 
„kalecy" t. j. tacy, którzy nie owych czarnych 
-czupryn i oczu, ani owych twarzy, a tern mniej owych 

a tak charakterystycznych n o s ów, jakimi po-
proboszcz a na z rz. kat. katecheta 

lub Szymonowicze, Stefanowicze.. . szczególniej 
Ohanowicze. 

Stary Ohanowicz znany z ogromnej 'ci, tak 
go na wszystkich 

w farze, u Bernardynów, u Ormian i w cerkwi, na pro-
cesyi, na pogrzebie. Nie mniej znany z 

i tak niemuzykalnego, chrapliwego a 
Jako koledzy syna jego Grzegorza 

grzecznego i uprzejmego staru zka uprzejmie po-
zdrawiali. raz, jemu podcza procesyi, 

z odkrytemi naprzeciw, z u zanowaniem 
w tej chwili, kiedy proce ya spi wala: Do-
miniku!" - ,,Padam do nóg Panom!" okropnym pie wa 
Ohanowicz zamia t „Módl za nami!" nie litanii sobie 

nam za' na 

e) Klasztor i OO. Bernardynów. 
Spowiednikiem rodziny Sieniaw kich O. Albert z Ka-

lisza, pochowany we Lwowie r. 1626. 
w roku 1679. do ztoru O. Kon tantego 

Barwickiego, a w r. 16 1. pierw zym O. An-
toni Fredro (Manus. O . 296-306.) 

na za jakie Oj co wie 
kapelanów obozowych Hieronim z Gra-

nowa Sieniawski Hrabia na i My zy i Wojewoda 
na 8 a 4 braci zków w r. 1683. 

R. 1702. O. Filip wikary ztoru wy lany do 
jako kapelan wojskowy pada zbun-

towanego twa w Narodzenia. Po 'mierci 
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wojewody syn jego Adam z Granowa Sieniawski, ka-
sztelan krakowski dnia 23. 

1716. r. Jan Skarbek, Arcybiskup lwowski podczas 
wizyty kanonicznej Konsekracyi pod 

i uroczystego wprowadzenia Ojców do kla-
sztoru sam Arcybiskup dnia 8. sierpnia 1720. r. 

Z aktów prow. rus. pokazuje jeden z ojców kla-
sztoru rokiem 1729. a 1744. kazania w 
parafialnym za honoraryum 300 zlp. 

Jeszcze r. 1739. budowa klasztoru wiele do 
dlatego ówczesny prowincyal do dzie-

dziców miasta, aby klasztor murem opasali, ganki zasklepili, 
schody dali i t. p. Fabryka ta dokonana dopiero r. 1742., 
a rok 1763. wykazuje 11 ojców i 6 laików. W r. 1785. 
austryacki 3 srebrne kielichy, 
srebrny, srebrny, rebrny i trzy j ablka srebrne, 
ozdoby z obrazu Z obrazu 'w. Antoniego, laskami 

i pasek srebrny. - Obecnie 
mieszka w klasztorze 3 oj ców i 2 laików. Jeden z oj ców jest 

w publicznych. 
dwa portrety fundatora: popier ie w sali 

i cala w ko' ciele z napisem: 
Illustrissimu Excellentissimu Dominus Nicolaus Hiero-

nymu a Granów Sieniawski Comes in zklowo et Mysz Pala-
tinu Terrarum W olhiniae ac exercituum Regni Dux Generalis, 
Rohatinensis et Pia ecensi Oapitaneus. Totins Oonventus muni-
-ficentis imus fundator benefactor singularissimu . 

W kruchcie znajduje obraz lichego 
z napisem: ,,Niezabitow ki Jakób, lawny pogromca Tatarów 
wieku szesna tego." 

Biblioteka po iada 700 tomów w r. 1904. 
tomów 300, albo duplikatami, 

albo brakami. Manu kryptów niema wcale i nie nigdy(?). 
tre 'ci teologicznej, egzegetycznej · 

na e wielki kich, z okresu maka-
ronicznego, wiele polskich XVIII. i XIX. w., reszfa prze-

kazania z o tatnich 30 lat. 
Kr o ni ka bardzo skromna, dotyczy fundacyi klasztoru 

i dotacyi, które z o w ostatnich 1 a-
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tac h przez z ogromnym uszczerbkiem kla-
sztoru w y kup i o n e tak, dzisiaj ztor nie ma 

ani odpowiedniego 
Z cel klasztornych prze ~liczny widok na staw, 

na Lipy obecnie uregulowanej. 
Na dwa ze odpusty: 'w. Antoniego i Wniebo-

N. P. Maryi, przyczem zwykle wnij 'cie i sztachety ko-
illuminowano, niezmierne ludu okolicznego zje-

do a zakonnicy z ofiar ludu mieli spore do-
chody; dzi' zapal znacznie i to znacznie 

Je zcze za moich czasów utrzymywali zakon-
nicy kilku ze na instrumentach, aby 
codziennie wykonywali hej n al y na cze' Bogarodzicy; teraz 
to z braku dochodów. 

Z gwardyanów jeden sobie na przy-
domek „ Waligóry", znió l znaczne 
obszary i_ je na orne pola, sady lub ogrody. 

W mie zczan o .po<;l , Bernardynami ', spo-
tykamy nazwiska kich, Ziólko~skich, Zamojskich, 
ków, kich, i t. p. 

Ol t r z w i e 1 k i nie u e far-
nemu, jest nieco mniejszy, a u góry ozdo-
bami nie ma przy calem bogactwi tej pro toty„ 

farny odznacza. braz 
Panny Maryi zdaje bardzo dobr go lecz czy jest 

czy nie moglem. Za nim 
obraz w koronie i ukience 

przeniesiony do klasztoru we Fradze. 
W prezbyteryum kolo wielkiego po prawej tronie 

umieszczone wykute z marmuru czworoboczne ta-
blice, jedna kolo drugiej, z na pis ami : 

Tab lic a I.: 
D. O. M. 

Tu grzesznik Tomasz tolnik ki, 
usarski. 

Tu postny Siostro i Ty bracie, 
Zmuw za du pacierz, i za 

Wielki w OO. Bernardynów. 

* 
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Tablic a II: 
D. O. M. 

Tu Maryanna z U ndorf ów 
Stolnikowa 

Prosi Waszych za siebie i za dusze w 
przez ratunku o jedno Marya. 
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Trzecia tablica w nawie po prawej stronie ma w her-
bie 3 ryby, a n apis , dla abrewiatur trudny do od-
czytania (bo tablica zatarta i nadpsuta wysoko w 
cieniu umieszczona) tutaj Adam z Nie-

ze rodu Korz boków, wnuk Krzysztofa. 
na i Eufrozyny na syn Samuela. 
i Zofii Mokrskiej, d u s z n aj 1 i to ci w s z e mu Z b a wicie-
l o w i, ziemi dnia 13. kwietnia 1774. 

Co najciekawsza, tablica szlachcica polskiego 
s a w i ob c e go ad c , nazywa go wówczas wielkim 
Piotrem, carem Moskwy ( sub Magno Petro, Czaro 
invictae Moscoviae), pod którym „p o tk i woj-
s ko wej przeciw Szwedom Marsowi 
i w wielu bitwach liczne bohaterskiem 

Dalej prawi nam napis, jako „powró-
ciwszy do swej jako porucznik jazdy Carskiej Mo-

(in officio leutenantis equitum Czareae Majestatis), 
w wojsku niezaszczytnem 
nie w wojsku polskiem pod Rzewuskim h. p. miano-
wany rotmistrzem, po uspokojeniu Rzeczypospolitej 1717. r. 
w twierdzy nad guberna-
natora z pierwszego syna Jó-
zefa pod brata stryjecznego kasztelana 

z napisu, ostatni Sieniawski, zago-
stronnik Piotra W., sobie za dobie-

podobnych do siebie chwalców caratu. 
Przez uspokojenie Rzeczypospolitej r. 1717. na-

i sejm warszawski jednodniowy, nie-
m ym zwany. 

Obok bocznego do stara roz-
lipa, która z biegiem czasu na swej wielce 
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bo znacznie , podkrze ana". W cieniu jej na 
kamienny~h obok kamiennego zakonnicy r~zko-
szowali widokiem, jaki roztacza na mia to 
i j ego 

VI. ~yne,, ratusz i gimnazyum. 
wcale rynkiem 

czworobocznym, starannie wybrukowanym, o ile naturalnie na 
to wa dozwala. 

Pomnik Sobieskiego. 

Europy, 
piorun wschodnich kraj ów król Jan ID. bardzo . 1. ~o za 

razem czas zy w rozmaitych mrnJ s?o-
wo 'ciach powiatu kiego tu obozem lub 
wrogów ojczyzny, jak godziwa pierw zym przedmiotem, 
który wpada w oko z trony wj na ry.-
nek przybyszom ze stacyi kolej owej w ~otu~orach. J es~ skromny, 
ale obelisk z napi em w pol kim 1 ruskrm nad 
popiersiem bohaterskiego króla, Marconiego. 
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Miasto wielkiego króla pomnikiem, 
w wielu ko' i cerkwiach dzi' jeszcze z 

przez niego na Turkach odlane dzwony 
na a w szaty ko-

'cielne, z materyi jedwabnych po zdobytych cho-
tureckich. Król nadal mia tu r. 1677. przywilej 

na jarmarki. 
W samym rynku wznosi ratusz, budynek 

czworoboczny z na której szczycie 
umieszczony trójr~mienny herb Pilawa obecnego 
ciela J akóba hr. Potockiego. 

Ra.tusz. 

) 
Dól tego gmachu z kramy 

i sklepy cale za' gim n a z y u m, systemi-
zowane pierwotnie jako pi ci ok 1 as owe od r. 1776. w Zba-

na pro za' Ks. Izabelli Lubomir kiej dekretem ce-
sarza Franciszka I. z dnia 9. sierpnia 1 05. *) do od 

*) (Wedle schematyzmu Rady szkolnej kraj. ,,dekretem c. k. Kan-
celaryi nadwornej z dnia 12. stycznia". Lecz 9. sierpnia stwierdza 
,,Nachricht des k. k. galizischen Landesgubernium:' Nr. 32.569 w niemie-
ckim i polskim z podpisem: Josef von und zu Urmeny Landes-
gouverneur. - W akcie erekcyjnym gimnazyum 
rozszerzone, lecz nie zmniejszone, albowiem w takim razie 
sukcessorowie fundatora od wolnymi, t. j. od bez-

ubikacyi i 



64 

1. przeniesione, aby przy 
planu naukowego na 

Tak we u b. r. a st o 1 at jego 
istni en i a , a okres stuletni odgrywa w hi-
storyi narodów, to dopiero o .naukowo-
wychowa wczym, którego zadaniem ziarna tego, co 
i szlachetne, ducha i obywateli kraju. 

gimnazyum r o z m a i te p r z e cho dz O· 

ko 1 ej e i jak wszystko, co na czasy swego· 
niedomagania i wieku dziecinnego, a na-

wet czasy kataklizmów; ono piastunów, którzy 
stosownie do nakazu z góry chcieli wychowanków i od-

od macierzy drogiej. czasy polityki wynarodo-
wiania piastunowie obcy nam duchem o pol-
skich nazwiskach, nie z góry narzuconego celu 
i mimo najusilniejszych zabiegów, a d 1 at ego, 

do nowego nie Nawet w naj-
smutniej szych czasach reakcyi 
z gimnazyum jednostki silne duchem i które 

naszego prawdziwl:lt 

czasy powolnego wzmagania zdrowszych 
kierunków i stosunków szych · z gimna-
zyum nie jednostki lecz cale dziel-
nych pracowników, którzy na polach i stanowi kach 
skutecznie kraj owi i 

Jaki duch ten kiedy w Zba-
jakich mianowicie przewodników po gim-

nazyum zbarazkie w przededniu przeniesi_enia swego 
do z tajnej kwalifikacyi nauczy-
cieli tamtejszego gimnazyum w r. 1804., wysortowanej zape-
wne z gubernialnej registratury z napisem: Notitiae secretae 
de professoribu gymna ii Zbara iensis in circulo Tarnopoliensi 
siti anno 18 4 diebu Maji submissae *). 

N a wybieram z która. 
brzmi: 

•) Muzem 1904. str. 1075. 
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1. Offic~u~: ~Profe~~or) Syntaxeos. 2. Nomen, Cog-
men etCond1t10: 1gnobilis. 3. Natio et Patria: Silesiae 
?ivitas Oppavia. 4. Aetas: 40 (ann.). 5. Ingenium: Rude 
1~c.ultum ad pocula exsiccanda idoneum. 6. Di 1 i g e n t i a : Ser-
vihs. 7. Donum didacticum: Praeparce instructum eru-
ditione necessaria. 8. Mores: Prorsus recedunt ab honestate 
et dedecus instituto fecerunt. 9. Mod us a g end i cum J u-
v en tut e : N on omnibus horis aequalis, unde nullus in schola 
ordo et disciplina. Pessimos fovere et defendere paratus modo 
dona tulerint. 10. Progressus et mores scholae: Exi-
guus, imo haec quae in minoribus Olas ibus Juvenes didicerant 
in h~c pl~~e obliti. _Explicatio authorum impropria, obscura e~ 
omm e.ru~t10ne d~ tituta. 11. Sc ie n tiar u m et 1 i n gu a rum 
?o gn1 ~10: ~esmtur an et ubinam philosophiae studuerit, quam 
m oper1bus v1dere non licet. 12. Ad n ot at i o n es: Ad inve-
teratam vivendi consuetudinem redivit - librorum infensis i-
mus, lagenarum autem et poculorum cultor fidelissimus. 

1;- pijak bez i bez 
st~dyow, ~o tego kubaniarz, wróg k a przyjaciel kieliszka 

sobie powierz~ne zaszczytne zadanie wychowywania 
i ksztaleenia serc. Podobnych za' jemu cier-
piano 

. Przeniesieni~ gimnazyum ze do *) nie 
w tamteJszem gronie nauczycielskiem zbytniego za-

chwytu, bo wedle „Kroniki gimnazyalnej" miasto o bszer-
niej ze ni~ na gimnazyum nie tosowne, podczas 
sloty bo'_V'iem po kostki w ry-
nek zamieszkany przez samych a o mie zkania dla 
grona nauczycielskiego ogromnie trudno. 

*) wiem, prof gim.n. Dr. Stefan Toma-
szewski pisze gimnazyum i zamierza ja 
w .tegoroczny~ programie gimnazyalnym, a projektowane A I bum pa: 
m_1 ~ko we i imienny spis wszystkich zna-
~memtszych uczmow tego gimnazyum, przeto z „Kroniki gimnazyalnej" 
1 z tu tylko te fakta które za mo-

do. umieszczenia w ramach niniejszej bez zbytniego jej 
obarczenia. 

5 
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Ratusz zbudowano z na pilotach 
nie na twardy grunt, 

kopano bardzo . 
Mal a liczba uczniów ~woln~ a~e ~zra-

mny~h g~a-
zyów : Bazylianów w Buczaczu, gimnazyu1:1" w S~ams~a wowie, 
gimnazyum II. we Lwowie, ktore r~wnocze-

otwarto z Jezuitów w Tarnopol u. • prze: 
uboga, spadkobiercy ks. Lubo~rrskieJ 

w Warszawie a wszystkie dobra okoliczne w Jednem 
i nie a.r'obnych wla 'cicieli, z dzieci biednych 
oficyalistów, pisarzy, ekonomów, rzemie 'lników,. gr. kat. pro-
boszczów, mieszczan, rolników i Bieda ~yla ta_k 
wielka, o aby _za ~u.eszkame 
i a potem z miasta, aby gdzie mdzieJ 
lepszych warunków bytu. . . . 

Nauka klasowa, a nie prze dm 10 t am_1 t., z. ~azdy 
profe or w swej klasie wszy tkich przedm10tow 1 pro-

od y 1.-4., aby potem znów do 1. 
Tak samo humaniora 5.-6. jeden nauczyciel przez 
.dwa lata. Tylko na krótki cza od maja 1811.-1818. trzy-
mano zmienionego planu nauk i profesor 
ten przedmiot, do którego sposo bil. naczelmk 
polityczny powiatu, Kreishauptm~nn, zarazem dyrektorem 
gimnazyalnym, który przysluch1':a~ egzaminom mi e-
s i cz ny m i kursowym, mlo~iez pod kie-
rownictwem bezpo 'redniem prefektow. zkoly w~zytowal zwykle 
jaki radca lub prezydent gubernialny al?o grmnazyalny dy-
rektor dla Galicyi, jakim n. p. kanomk konsys~orza rz. k. 
we Lwowie Franciszek Zachariasiewicz, 1 dyrektor 
prowincyonalny Antoni Manaster ki lub kano.ni~ i dyrektor 
prowincyonalny w zy tkich gimnazyów w Gahcyi z Ba-
raniecki. 

Trzy y nie osobnych dl_a. siebie d_rzwi, 
z jednej klasy do ~rugieJ, a. z _teJ znowu, do 
trzeciej , a to szczegolme przy kon~u 
godziny, przy zmianie prof~sorów ~ub powo_du wycho,dzema 
uczniów. Odpowiedzi uczniow w JedneJ klasie slychac 
w drugiej 
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W akacye od 15. wrzesma do 1. listopada, dopiero 
-od r. 1823. po raz pierwszy 15. lipca i 

do 1. 
Pod rokiem 1846. zaznacza "Kronika gimnazyalna" napad 

.,,bandy Polaków", jak na wojsko ce-
<)esarskie pod Narajowem dnia 21. lutego, przyczem 2 

a 7 raniono. Jeszcze przed kilku laty przy 
lwowskim karczma przy której do wspo-
mnianej potyczki huzarami a Teofila 
skiego. Za moich czasów jako „dziadek jeden 
z huzarów, który z powodu kontuzyi prawie 
ale w farze swobodnie i nauczywszy 
_po polsku do w 

Batalionowi Bianchi musiano wtedy gi-
m.nazyum do czerwca na kwatery. Nauczyciele porozbierali 
klasy po swoich mieszkaniach, umieszczono w kla-
sztorze OO. Bernardynów. Wizytator Baraniecki je-
.dnak z tego powodu swoje niezadowolenie. 

Dalej „Kronika gimnazyalna", nadanie kon-
·stytucyi 15. marca 1848. , 
która w gimnazyum z kokardami i profesorom 
do domu Od ust do ust 

a ca!e zachowanie te 
mylnie, jako wyzwolenie i z pod wszel-

-kich narzekania upadla i po-
.slu two uszanowanie dla nauczycieli, a 
"Rada narodowa obwodowa te uczucia. ze 
Lwowa Konopacki*) i wobec prefekta Petrowicza i grona 
w burzliwej mowie utworzenia gwardyi narodowej z mlo-

Wnet komitet i 100 stu-
dentów korpus gwardyjski który Konopacki przez 3 ty-
godnie Gdy jednak oficer gwardyi narodowej 

przy pewnym obchodzie do 
Po 14 dniach roz-

komitet tudencki. W'ród takich stosunków na 

*) staruszek za do wojska na 
ezas nieograniczony stopnia c. k. starszego intendanta Ir 
.klasy. 

* 
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wniosek wizytatora Baranieckiego rok szkolny 
ostatniego czerwca i ferye, które do 1. gru-
dnia z powodu politycznych , . 
z powodu cholery. Klasy znów przez wojsko, bo 
koszary zamieniono na szpitale. N a wezwanie do Rady 
narodowej obwodowej: prefekt Bazyli Petrowicz, profesorowie 
Piotr Paszkowski i Tadeusz n a u c z y ci e 1 ekon o m i i 

Bielecki i katecheta Dr. Ludwik Jurkowski, ale ten 
ostatni tylko dwa razy na posiedzeniach, dlatego 
na siebie innych rady. Wnet musieli wy-

inni profesorowie, otrzymawszy z c. k. prezydyum 

do tak ich k 1 ub ów n a 1 ez e n i e w o 1 n o"; co 
dni prz d egzaminem pensyonowano prefekta Pe-
trowicza, ale na przed tawienie grona zatrzymano go na 

jeszcze podczas egzaminów. 
p o 1 s kie go j z y k a w gimnazyach1 

które z widocznem ubolewaniem Kr o n.i ki w ów cz sny m 
Zaleskim rzecznika czyn-

ne o, naz;: r.onika' zuchwalstwem 1 na jakie 
tyl.llfll~-O-JJEe~1graniczone do. wywrotu i tniej 

·tosunków .-,1/1-.~~~.;r, 

Pu ty, 1 nas zbiera, kiedy czytamy, ze poczciwy 
z gruntu Ni iec Prokop chutt, który je z cze w r. 186 . nie 

wcale po pol ku i z glo l, z naszemi 
kiem i spólglo kami zaw ze niefortunnie mu ial 
z r. szk. 1849. po pol ku 
matematyk i i geometry i, podcza gdy innym trzem 
Niemcom pozwolono w niemieckim. 

Uty kuje Kronika nad tern, nauka w pol kim 
na trudno' ci, bowiem 

pol kie musiano z Poznania i Krakowa lub obie 
pol kimi z k niemieckich. nie cie-

szono tym stanem rzeczy; po dwóch mie n wy-
soka wola polski a nie-· 
miecki Natomiast ruski w i u-

ten przedmiot jako ob o k o w y na wet dla 
polskiej, która naturalnie zupelnem swego. 

ojczystego, do ru kiego i nauce jego. 
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Tymczasem burza nad za-
~wawa wojna w bo 

powodzema rokoszan, jak twierdzi "Kronika", nowe na-
dzieje a polskiego naczelnika korpusu Bema uwa-

i jako i Galicyi. Bur z a 
p r z e s z a , ale polski praw nie na wet 

r e 1 i g i i dla uczniów Polaków n i e m i e c k i 
' dla Rusinów rus~i, dla nich o d t d os ob n e od-

p r a Dopiero w II. r. 1850. 
zaprowadzono na przedstawienie konferencyjne, 
polskiego , jako p r e dm i ot u n a d ob o w i z k o w ego z a 

w 2 godzinach · tygodniowo ale tylko w 1. i 2. klasie. 
Równocze'nie za domaganie zrównania praw dla pol-
skiego i rus kiego przeniesiono prof. Tadeusza 
do Bochni, suplenta Karola 

w jego miejsce Tymoteu za Mandy bura. Jak prze~ 
sen przypominam sobie przemarsz wojsk rosyjskich przez Brze-

z powrotem z kampanii , a z opowiadania 
o mie gdy im w tryumfie pokazywano 

zdobyte sztandary Jeszcze w r. sz. 1854. 
przedmiotami nie w planie nakowym j 
z yka pol kiego tylko ruski. Na równi ze spiewem 
i pol ki do 
kowych t. j. dla takich uczniów, którzy dobrowolnie zapisali 

na te przedmioty. Do nauki kaligrafii byli ci 
1-i.czniowie, których do tego przeznaczyli go podarze klasy, 
uznawszy ich pismo za niedostateczne. Do nauki j z y ka 
p o 1 ski ego byli prócz tego ci których c. k. na-
mie tnictwo od TU kiego. '" 

Uczono nadto polskiego dopiero od kl. II. i 
jako dla w zystkich n W ypi ów pol kich tom 
ill.", obie N a u po ez yi przez H ( enryka) O( e-
giel kiego) i Przenaj Rodzina/' Zaleskiego. W kl. V. 
przerabiano najdawniej ze pomniki polskiego 

W ypi ów pol kich, Ze zyt I. N a wia owo powiedziawszy 
dopiero w r. 1857. pol ki zrównany z ru kim stal obo-

do wyboru i go Antoni 
Dnia 13. czerwca 1854. ogromny prócz 

22 domów ratu z a w mm gimnazyum. Trzeba 
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egz amina promocyj n e w w tym celu 
3 pokojach i to w 3 dni, do spowiedzi 
i 20. czerwca rok szkolny. Z powodu wybuchu 
wojny krymskiej ubikacyi gimnazyalnych i normalnych. 
ratusz a na magazyny dla armii, ustawionej wzdlu.iz 
granicy. Rok szkolny dopiero 7. 
Przez prowizoryczny dach deskowy lalo do a w zimie-
topnial i do 3 klas, w których nauka odby-

na przemian i to do roku szkolnego. 
1855. 

Nazwa prefektów ustaje r. 1860. a kierownicy za-
dyr e kto r am i i nie cyr-

czyli starostwu. Oni sami korespon-
bez podpisu jednego z nauczycieli, jak tego 

przedtem wymagano. 
Ostatni prefekt gimnazyum zbaraskiego Kaj et a n Ko w at s 

pierwszym prefektem gimnazyum , lecz 
r. 1810. suspendowany z i z powodu 
wania nie z (wegen amtswidrigen Be-
tragens, vom Amte und Gehalte) , miejsca dru-
giemu z prefektowi An dr z ej owi Sulisz ew ski em u 
1810---1834. N aj wtenczas 
prof. Kazimierz Wiirzinger, benedyktyn z Altenburga, z którym 
sobie nawet naczelne nie rady, bo go 
w dla mu 

z nie Trzecim prefektem. 
Zborowski 1835-1836., po spensyo-

nowaniu czwartego prefekta Ba z y 1 ego Petr o w i cz a. 
1836-1848. na posadzie prefekta od roku 
1848-1862. Antoni Lischka. 

Jednym z pierwszych i najdawniejszych uczniów gi-
mnazyum zy profesor praktyki le-
karskiej w Uniwersytecie Doktor Maciej Józef 
Brodowicz, którego oj ciec a wil N owosiólka 
od Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej , wdowy po 

w. k. 
Oddano go najpierw w 7. roku do szkól publicznych 

w gdzie 3 niemieckie i cztery klasy „ 
i wte dy :---- po - l 
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w gimnazyum zbaraskie 
1805. przeniesiono. 

Nie uczono, jak Brodowicz sam w opowiada, 
wtedy po publicznych nawet gramatyki 

polskiego, lecz wszystkiego po niemiecku i po 
Tylko dom rodzicielski i potoczna konwersacya, 
czytanie rzadkich polskich, 
od zapomnienia ojczystej mowy. Nawet w 
tylko niemieckie albo hymny. 

Do w w szkole 
i w domu Spr ach ze ich en t. j. znaczek drewniany na sznurku, 
który jeden drugiemu skoro ten po po 1 s ku za-

A kto z tym znakiem ten na-
zajutrz i t. p. Wolno wszelako wy-

od tej tylko 
„wie heil.lt das auf deutsch?" Lecz tym sposobem nie mogli 

uczniowie cudzego a swoim lada 
jako jeden drugim kaleczyli. to wy-
ro owa wio na polszczyzna galicyjska. 

O literaturze polskiej nie 
Br o do w i cz o niej dopiero w Wiedniu 
r. 1819. od przyjaciela, który tam z Warszawy z 
Bentkowskiego, a ze Niemcewicza o historyi 
swego narodu. I wtedy dopiero z niemalem zdumieniem 
pierwsze tomy Lindego w bibliotece cesarskiej , a 

wydanie paryskie dziel Krasickiego u synowicy tego bi-
skupa hr. Brzostowskiej, doktorem i 30 lat 

Nic dziwnego, i dru-
gich po niemiecku i po a po 1 szczy z n a jej 

na tymi elementami i z tylko 
z nich 

Ale Brodowicz p o c h o d z i z d o mu z am o n e go , 
opiekunów, dopiero o owej gromadce ucz-

niów, co z mieszczan, lub 
rolników? 

Nie lepiej d z i a o si w 1 a ta c h n a st pn y c h, z 
podczas „ wiosny narodów", do· moich czasów, do 

r. 1858 · pod obuchem srogiego systemu germanizacyjnego za-
wszelkie poczucie narodowe. W normalnych 
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pod wspomnianych znaczków nSprachzei-
chen", musiano po niemiecku, bo komu 
podrzucono za nP o 1 ski e o w o taki znaczek, ten 

i od kogo znaczek aby ten 
dr u g i osmagany trze c ie go i t. d. 
godziny zamiast na nauce na takich egzekucyach. 

Nadanie konstytucyi swobodniej, my-
swobodni ej, swobodniej, lecz n ie d a-

w a a j es z cz e te go, c o d a w a p o w i n n a. na-
niejako takie, jak roczniki „Przyja-

ci_ela Ludu" (Leszno), Pielgrzym w u, Historya Polski 
Dziennik Literacki-... 

trafem do ucznia. 
atoli wskutek sy temu kierunek wycho-

wania pod niejednym zdrowym pedagogii za-
sadom a z powodu zastosowania przymusowych i kar 
cielesnych w serca raczej n ie n a 
do wszystkiego co niemieckie, z am o w a n i e do 
nauki i wiedzy, (do r. 1863.) gimnazyum 

w lat 100 swego istnienia przy 
wielu pracowników, którzy jego 

i wybitne obie zdobyli stanowi ka lub w 'wiecie naukowym 
rozglo 'ne 

W pobierali z 
tylko najznamienit zych: 

Ks. ew r y n Mor a wski, arcy bi kup rz.-kat. w 1831 r. 
uczniem 4. y. 

Gr z e go r z z y m o n o w i cz , arcyb. ki we Lwowie. 
Sp iryd i on Lit w i n owi cz, metropolita Halicko-ru ki we 

Lwowie. 
Adam Ja bi kup rz.-kat. w Przemy'lu. 
Maciej Hirschler biskup rz.-kat. w Przemy'lu. 

Kuziemski, bi kup gr.-kat. w 
Ad o 1 f Jo r k a c h - Ko c h , wiceprezydent Dyrek cyi karbu 

we Lwowie. 
Dr. Alek ander ki, prezydent miasta Lwowa. 
Dr. olecki , biskup rz.-kat. w Przemy'lu. 
Drowie Emilian i Aleksander Ogonowscy, profesoro-

wie uniwersytetu we Lwowie. 
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Dr. Izydor Szaraniewi·cz, prof. uniwersytetu we Lwowie. 
Dr. W oj cie eh prof. i bibliotekarz uniwersytetu 

we Lwowie. 
Dr. Osad ca, autor gramatyki ruskiej we Lwowie. 
Lub i n O 1 ew i ski, nauczyciel stenografii we Lwowie. 
Ja n D o b r z a s ki , redaktor „ Gazety Narodowej". 
Wit a lis Sm o cho ws ki, dyrektor teatru lwowskiego. 
~ark i a n S z a szk i e w i c z , poeta ruski. 
Stefan na Sejm i do Rady 
Dr. a dy s la w W i o ck i, kustosz biblioteki 

w Krakowie. , 
Dr. Jan Ho fm o kl, prof. chirurgii na uniwers. w Wiedniu . . 

Dr. E dwa r d Rittner , prof. pr:a wa na wszechnicy lwowskiej 
i Minister w Wiedniu. 

Dr. Zenon Korotkiewicz, radca dworu i dyrektor policyi 
w Krakowie i w. i. 

wreszcie do klas o 'miu, do kierowania 
ludzi nam obcych, 

wychowanie i nauczanie powierzano przyby zom, nieraz wrogo 
dla narodu u po obionym, lub powolnym ten-
dencyjnego kierunku, gimnazyum rok rocznie 

za dzielnej kt6ra opu' ci wszy mury 
na uniwersytecie i dobrem 

prowadzeniem aby potem i dzia-
na polu pracy *). . 

Za luga to wprawdzie w znacznej s z c z 1 i w e go 
-0 do ob n ie n i a gimnazyum od po tronnych, jego za-
.ci zn ego od 'rodowi k politycz„ 

nego i handlowego, za luga obudzonego po wojnie 
narodowego, lecz w drugiej to tej okolicz-
no 'ci w 'ród profesorów. i kierowników znajdowali ludzie 

uczciwi, jak n. p. n a z prefekt i prowizoryczny dyrektor An-
toni Li chka wybrany na ten 1 62. r. w po-
lecenia przez grono nauczycielskie. Poczciwy Niemiec z Moraw, 

z Agnie podówczas sta-
ru zek iwiutki jak a jednak pro to 
-0 twarzy ogolonej, mimo tendencyi 

"') Uwaga. Uczniowie gimnnzyum 
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germanizacyjnej dodatnio na Zapa-
lony muzyki, u szczególny zapal 
do i ew u c h or a 1 n e g o i mu z y ki i n strum e n t a 1 n ej. 

W spierali go w tern tacy nauczyciele, jak A. Gu n ie w i cz t 
Bud z i kilku ka pelistów muzyki 

wojskowej b awarskich huzarów, których kilku 
w w owych cza-

sach niektóre gimnazya dopiero te-
raz u siebie a kto uznaje wielkie zna-
czenie muzyki pod pedagogicznym, kto sposob-

jak prawdziwe i muzyki 
chroni od wybryków, bezmy 'lnej prowa-

potem do rozpusty, .ten pojmie, dla czego za prefek-
tury i dyrektury Lischki nie znaczniej szych 
ani kart, ani pijatyk, ani bójek, 

w przecudne okolice miasta i pio-
senki, wówczas w obiegu lub w 
ten u uczniów i bu-

zapal do pracy. 
z zawsze 

Patrona gimnazyalnego Jana Nepomucena, 
kwiatami i dywanami, a wydatki na i proch do 
dzierzowych i uroczy-

z dobrowolnych i gimnazyalna. 
muzyka 

R uch n ar o d o w y w Królestwie, manifestacye 
i pierwsza krew, co na ulicach Warszawy, jakby 

która nagle 
i dotychczasowe 

Wypadki i marzeniom, nawet rozrywkom i zaba-
wom inny kierunek. Polacy a nawet Ru ini 
przywdziali polski strój narodowy ówczesnego kroju, a 

paski, konfederatki lub czamarki i palone 
buty. Do podniesienia ducha ze 
Lwowa, do rodziców na Tylko u szczu-
plej garstki Rusinów odznaki kozackie, kuczmy ba-
ranie z niebieskimi wierzchami, kutasem. 

Pierwszy raz hymny narodowe 
,,z dymem , ,,Jeszcze Polska nie 
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nastrój uroczysty ogar-
nietylko lecz tarszych ludzi. ob a 

narodowa jeszcze ten nastrój i 
przy wielkiej p ob n o ci t r z e w O 

i jakiej sobie tylko zaw ze i 
dzie wypada. 

Dyssonansem tego na troj u huczne za-
bawy, przez pewien Rusinów, 
które ówczesnym polskim pismom satyrycznym powód do 
ostrych uwag. 

Kiedy wreszcie walka i formalna go-
niecierpliwo 'ci, oczekiwania i nadziei 

co starsi i silniej si odbywali 
w szeregi i z n i k a 1 i z 
dze nie temu prze zkody, 

w stroju swobod-
nie po rynku i promenadach. Poszli : 
Krzeczkowski, Lubin Ilasiewicz, Mroczkow ki, Polacy; Obusz-
kiewicz, Rusini· nie Zygmunt 
pierwszy na skrzydle pod RadziwiUowem Henryk Konzer, syn 
profesora, Niemca i wielu innych. 

ponoszone coraz bardziej ducha; miary 
rewizye, aresztowania, wreszcie 

szony st a n ob 1 n ia, którego po uli-
cach notaryu z lwowski, wtenczas 
starostwa poprzedzony przez dobosza w asystencyi 
dwu z n~sadzonymi bagnetami. 

W miejsce · spensyonowanego w r. 1 62. prowizorycznego 
dyrektora Lischki mini "terynm w charakterze 
Wilhelma Schechtla, a gimnazyum do k 1 a s 

wskutek zego po tanowienia z dn. 2. czerwca 
1863. Po pierw zego rzeczywi tego dyrektora po 
Schechtlu Antoni Soltykiewicz (1 6 .-1872.), na Mateusz 
Kurow ki a wreszcie obecny dyrektor Dr. Franciszek Grzegorczyk. 

jeszcze po r. 1863. w tajnych li tach kwalifikacyj-
nych uwagi, 

przed awansowaniem tego lub owego 
w tonie np. na kwia.tka styli tycznego: ,,for eine 
den Prinzipien der extremen nationalen omit regierungsfeind-
lichen Partei, huldigende Ge. innung . 
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w r. 1868. w polskim 
wym, jednak tylko ciowo dyrektor i 2 profe orowie 
nie poprawnie polskim, który dopiero w na-

roku szkolnym tal 
Gimna zyum odwiedzali i wizytowali rok rocznie 

prezydenci gubernialni, gubernatorowie, Ferdynand 
Este, Karol Ludwik, biskupi arcybi kupi, metropolici: Andrzej 
Ankwicz, arcybi kup i npryma " Galicyi Pischtek, ks. Mana-
~terski, Baraniecki, Wierzchley ki, Mora wski, Namiestnik Go-

i K. Badeni. Roku 1893. grono i 
ks. Bi kupa i arcybi kupa I akowicza, 
1894. Albrechta. Lu trowal gimnazyum 1895. pre-
zydent ki, r. 1 97. metropolita S. 
Sembratowicz 1900. metropolit'.:li gr.-kat. Andrzej Szeptycki, 
1903. k . Arcybiskup Bilczew ki, 1905. Namiestnik Andrzej 
Potocki. 

Kiedy ja do gimnazyum, 
dla na wizytacya Euzebiu za Czerkawskiego a nie umie-
li' my wtedy znaczenia wizytacyi i zamiarów tego zna-
komitego pedago~a z wielkiem i 
spiewali 'my na grunt ki z Krakowa 

, Zloty galon na a pi róg na 
Szwab ki proteguje, Czerkaw ki zowie. 

Póki ... i t. d. 
N a egzekwie Micki wicza Kraków 'pie zy 
A pan radca trzyma i z tego cie zy. 

Póki . . . i t. d. ' 
Klasy gimna.zyalne wówcza : I. parva, II. 

infima III. gramatyka IV. yntaxima V. poetyka, VI. reto-
ryka. W roku 1 64. dodano VII. czyli a r. 1865. 

VIII. ~zyli tak, pi tych kilka uwag i jego 
koledzy których reorganizacya za tala w retoryce jako uczniów 
naj tar zych, je zcze przez dwa lata w 1 ogi ce i fizyce, 

tak powiem rej wodzili w miasteczku i wogóle 
pi er w z y m i b y 1 i t go g i m n a z y urn a b i t ur y e n t am i. 

za' w owych cz~ ach nie tyle o 
. p e dag o g i c z n e , raczej o ce 1 e p o 1 i ty cz n e, przeto tak 

mimo wielu wybitnych talentów, pierw si 
Br z e a n ab i tury enci nie po 
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jak wtedy nazywano n Vorzugiem", bo nikt matury 
nie 

W st os u n kach wzajemnych 
n aj w i k s z a z g o d a , nie najmniej zych porów r 
naj ~ci 'lej sze stosunki Polaków i Rusinów r 

a w przerabianiu w pólnem lekcyi, pomaganiu 
sobie w wypracowaniach pi ~miennych w pólnych przechadzkach 
i zarówno pol kich jak ru kich których zbiorek 

prawie po w odpisie i na 

. I 

Hierzyk, J. Winowski, Czernecki, 
Hertman, Kunaszowski, P1·óchnicki, Hischtin, Ohanowicz, 

Eisenberg, J(rzeczkowski. 

Mimoto JUZ wówczas duch eparatyz~u, b() 
kiedy za w pólnem porozumieniem kl. VIU. po tanowila 

w dniu oznaczonym z Rusinów nie 
przed aparatem tak, tylko nas 13 Polaków do 

fotografii, odbitka przedstawia, 
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duchy przekory, którym na rozdwo-
jeniu to te same jednostki, co 
pnie naszych braci za kordonem, jak ks. Dziaczan 

„protojerej" w Warszawie, profesor ... , 
a one nawet kilku uczniów za do 
nich nielubiany gr.-kat. proboszcz ówczesny. 

Epizod ten nie jednak harmonii ; w prze-
w gimnazyum zawsze duch kole-

braterskiej - duch pojednawczy tak 
grona, jak 

to notatki „Kroniki gimnazyalnej ", stwier-
opowiadania uczniów lat. Z prawdziwem 

zadowoleniem czytamy potwierdzenie tego pod wzg 1 dem 
re 1 i g i j ny m w wspomnianej Kronice, kiedy jeszcze spisy-
wano w niemieckim: codziennie na (Ru-

*) Katalog gimnazyalny w roku H:158."wymienia uczniów 
klasy I. gimnazyalnej którym przeznaczone w roku 1865. 
do pierwszej w Brzeianach matury: 

1. Korneli 2. Kazimierz Coghen, 8. Józef Czernecki, 
4. Hilary 6. Józef 6. 7. Jó, 
zef Hackel, 8. Jan Hertman, 9. Walenty Hischtin, 10. Ferdynand Jaro-
szewski, 11. Andrzej Jaworski, 12. Roman llgner, 13. 
14. Tytus Karszniewicz, 15. Justyn 16. Ignacy Kornicki, 17. 

Kotowicz, 18 Kotowicz, 19. Teoktyst 
20. Jan Lewicki, 21. Konstanty 22. Izydor 23. Emil 
Mydlak, 24. Konstg,nty 25. Jan 26. Apolinary Se-

~7. Slógocki, 28. Soniewicki, 29. Strzel-
bicki, 30. Ignacy Wasilkowski, 31. Leon. Webrn, 32. 
.33. Jan Wojciechowski, 84. Aleksander Zaki, 35. Karol Zawistowski, 36. 
Ferdynand Majewski (prywat.), 37. Dawid Schaffel (prywat.), 38. Feliks 
Zossel, 89, Adalbert Stefani, 40. Grzegorz Ohanowicz, 41. Franciszek Próch-
nicki, 42. Higin Lisicki, 43. Hirsch Baum, 44. Bojanowski, 45. 
Ignacy Buchowiecki. 

Z tych 45 wielu do innych gimnazyów, a tylko 
garstka wszystkie klasy w i nie repe-

do klasy VIII., aby w tem ma-
Klasa ta wykazuje zato nazwiska uczniów prl!lybylych z innych 

gimnazyów, a z tych nie wszyscy zdawali bo do semina· 
ryów duchownych przyjmowano matury, a. kilku sta-
nowi duchownemu, inni do egzaminu nie 

Dyrektorem Antoni Lischka, gosp. klasy Julian rz.-kat. 
.katecheta Wlad. Jachimowski, gr.-kat. ks. Jarymowicz, dla. 
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sini do cerkwi, Polacy do fary lub do 
spokojnie i spokojnie 

n Uberhaupt herrschte in re 1 i g i o s er Beziehung zwischen der 
rutenischen und polnischen J ugend ein freundschaftliches Entge-
genkommen, so daf3 die pol.nische Jugend nach gemachter An-
meldung sich willig bei gewissen Festiwitaten der Rutenen 
einzufinden, so wie diese dagegen sich an polnischen Festtagen 
zum gemeinschaftlichen Gottesdienste in vorgeschriebener 
Ordnung zu begeben sich gewohnte, ja dieser W echsel beider-
seits sogar gewtinscht wurde". 

sprawia nam notatka 
pod r. 1873., kiedy liczba uczniów do niezwyklej 

cyfry 425, to samo n a ro d o w o c i o wy c h spr z e-
e z e k nie ani w gro nie ani a 

to najlepiej podczas wieczorków Mickiewicza i Szewczenki 7 

na które cala do chóru i muzyki 
zarówno Polacy i Rusini. W polskie spiewali Rusini 

polskiego Antoni dla. historyi naturalnej Antoni Kor-
nicki. Jako nauczyciel pomocniczy Jan Ludkiewicz. 

W roku 1865. jako abituryenci w kl. VIII. lo-
ka.cyi uczniowie; 

1. Franciszek Próchnicki, 2. Walenty Hischtin, 3. Piotr Kossowicz, 
4. Józef Czernecki, 6. Jan Lewicki, 6. Emil Gabrusiewicz, 7. Józef Wino-
wski, 8. Teodor Tra.cz, 9. Orest Audykowski, 10. Grzegorz Ohanowicz, 11. 
Jan Faraon, 12. Apolinary 13. Gabriel Bednarz, 14. August 
Krieczkowski, 15. Aleksander Mojseowicz, 16. Eustachy Wasilkowski, 17. 
Leon Eisenberg, 18. Atanazy Tustanowski, 19. Justyn Rzepecki, 20. Ignacy 
Wasilkowski, 21. Izydor Kunaszowski, 22. Emil Mydlak, 23. Cyryl Lewicki, 
34. Grzegorz Tkacz, 25. Ferdynand Jaroszewski, 26. Bazyli Kopciuch, 27. 
Józef Hordziejewski, 28. Strzelbicki, 29. Klemens Telichowski, 
80. Antoni Telichowski, 31. Teodor Stadnik, 32. Józef 33. Ger-
son Kurzer, 34. Janiszewski, 85. Koprowski, 36. Cele-
styn H~adylowicz, 37. Liskowacki, 38. Ludwik Maciulski, 39. 
Jan Malicki, 40. Mokrzycki, 41. Antoni Prokopiec, 42. 

43. Ignacy Zakrzewski. 
Egzamin w niemieckim. Przewodni-

Ritter von Kulczycki, dyrektorem prowizorycznym i na.uczycie-
lem niemieckiego Wilhelm Schecbtel, dla matematyki i fizyki Józef 
Czaczkowski, dla historyi Antoni Czarkowski, dla i greki Jan Ster-
na t, dla polskiego Antoni rz.-kat. Franciszek 

gr.-kat. Soniewicki • 
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na chórze w i na odwrót. Muzyka smyczkowa kwi-
tak, na cel biednej koncerta przy-
150 zlr.". 

Stan taki, jak niezmieniony do 
obecnej doby setnej rocznicy z enia gimna-
2, yum, a tak jest, sobie ten 

które na pelniaj i w 
tego a które pod dniem rn. 1903. wypi-

w „Kronice" N ajprzewielebniejszy Arcybiskup J. 
Bilczewski~ ,,Niech Pan Bóg obficie 
p r a c y O z c i g o d n e g o G r o n a n a u c z y c i el s ki e g o i d r o-
gi ej m o d z i e y". 

VII. O~olice 8rzdau. 

a) Adamówka. 

Po prawym pagórkowatym brzegu ze stawu 
wielkiego Lipy traktu 
na p r ze dmie cie Ad am ów ka. osada ta-
tarska, zaludniona w walkach zabranymi, przyj 
w r. 1615. fundatora Adama Hieronima Sieniawskiego, 
p o d c z a s z e go k or o n n e go i przez osiedlanie 
innych o adników. Jeszcze za moich czasów szkolnych r. 1853. 
do 1865. kilka ko ookich postaci tatarskich o typie wybi-
tnie mongolskim, jak n. p. rodzina ; 
Tatarów nie od innych, ale Ada-
mówki jeszcze Tatarami 

W ó d przed mi e ci a stoi na wzgórzu lipami oto-
czona gr. kat. cerkiew pod wezwaniem któr3t 
1691. Adamówki na wzór wschodnio-grecki zbudo-
wali. Powstanie woje wymienionemu Miko-

Hieronimowi, wojewodzie hetmanowi pol-
nemu koronnemu, który klasztor OO. Bernardynów, 
podczas tych robót na wzniesienie cerkwi 
Cale zabudowanie cerkiewne 8 na podmurowaniu 
zawiera trzy i ma kamiennemi pod-
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Przed jest postument kropielnicy z napisem: 
,,Anno Domini 1761." - na podcieniu w drzewie na-
zwiska odnowicieli cerkiewki jak Antonius Szpytko 1820. roku, 
Zachariewicz 

ramy obrazów i ikono-
stasu, i wykonaniem i mo-
tywami winogradu i winogrona) ikonostasu w Kra-
·snopuszczy. Szkoda · tylko, stylem 
i od tych cennych re-
sztek 

przy tej cerkwi samoistna parafia, do do-
chodów której innemi na Adamówce 
grunta erekcyjne, a to: pola „pod i w innych uro-
czyskach. je podczas regulacyi parafialnych za 
dów cesarza Józefa II. do cerkwi parafialnej w samem 

w nigdy nie i 
wcale nie znal, utrzymuje podanie, cerkiew na Ada-
mówce jest o której wspomina 
w Janie Bieleckim. Inni tu cer-
kiew w Le k a c h, na zachód od ,,Monasterkiem ' 

o bok której miejsce ze : 
,, Tam Lach". Lachem tym Bielecki. Opowia-

sobie, dom Bieleckiego za cmenta-
rzem w tern miej cu, które teraz przecina alej a, 
do Raju. 

Nie czy podanie to dopiero 
pod lektury Jana Bieleckiego czy wcze-
' niej i innego wypadku, z poema-
tem lowackiego, - tylko, jego rzekom prawdo-

two podtrzymuje okoliczno w 
szlachecka podobno rodzina która zczególnym trafem 
nazwi ko Bieleckich. 

Adamówka arna poczyna dopiero od ka-
pliczki malej przy ulicy na cmentarz a kapliczka ta 
je t dla hi toryi krajowej zabytkiem, przypo-
mina nam 'liwe czasy królów polskich Augu ta II. 
i tani lawa Le kiego ( a a i La a). Wystawiono bo-
wiem na za zlej w tern miej cu lawnego 
w wojnach ówcze nych partyzanta Adama kiego, ta-

6 
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rosty W r. 1709. zro-

Sieniawskiemu, gdy 
z Moskalami, sprzymierzonymi z Augu tern II. pod dowództwem 

j enerala Goltza, na miasto zniszczywszy 

. wprzód Raj i kilka innych okolicznych 

jednak z wzgórza od strony Raju ku murom . miej-

_skim, z jednej strony od 

-skich, z drugiej od nadeszlych miastu pod do-

. wództwem Krasnowskiego, na tern miejscu 

N a mogile i w tern miejscu pocho-

wanych ofiar tej bitwy ustawiono pojedynczy drewniany, 

który to pomnik zamieniono w z wy-
co bywa ta kaplica 

O tej i po bycie w okolicy 

rozmaite ludem 
Pola pagórkowate Adamówki, czarnoziem 

i pod ady i ogrody mia-

stu przez rok jarzyny kuchennej na targi dzienne i ty-

godniowe. 
Od czasu powstania swego Adamówka za 

i z miastem jednakowe losy, cho-

stosunek od praw wolnego miasta 

Dopiero 1843. r. zniesiono ten stosunek i wcielono 

jako wolne i przedmie 'cie do miasta. 

b) Raj. 

Raj i rezydencya w Raju jet niejako 

nieniem Miej ce to nazwane od nadzwyczaj 
zameczkiem my 'liwskim, w kwadrat zbudowa-

nym, z 4 basztami po rogach, który przepy znem 
ci zamku w 

W czasie wojen szwedzkich jak r. 1709. roz-

walony, zni zczeniu przez Adama 
Gdy pod koniec XVID. w. zamek opu toszal, 

przebudowano zameczek raj owski, by go mieszkalnym 

dla dziedziców W'ród parku, ozdobionego 

doskonalej wody i rybnemi sadzawkami, z których je-
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qna , ob_lewa z wznosi wytworny 

y stylu na . szczycie 

za i w której przecho-

wana jest purpurowa turecka, dawniej na chórze. 

~ar,nyll?-. W kapliczce alabastrowy, prof . 

~eonarda Marconiego z r. 1879. ' 

Raj, ten ulubiony cel wycieczek ;rn~asta, o ile-

11:a to pozwala, z lipowa, cienist~. 

2 kilometry w · której zawsze 

waj przechadzki miasta. 

l'"" 

w Raju. 

W sali bilardowej 4 obrazy, 

wjazd Jerzego do Rzymu i ciekawe weneckie. 

szklanki z h rbami Sieniawskich (Leliwa). Biblioteka 

w obszernym salonie w zerokich i bardzo wysokich 

szafach, opatrzonych. kratami z drutu i w .ogóle 

z 3.030 dziel w 4.032 tomach, po zej ci panegiryków, 

544 broszur lub rzadkich paszkwilów z XVIII. w., 53 

sów z których kilka najstar zych z XIII. w. i z dawnych dru-

ków. Pow ze zbiorów t. hr. Potockiego z biblioteki zna-

nego r. 1840. bibliomana Ignacego hr. ia, c. k. radcy 

szlacheckich we Lwowie i z resztek biblioteki zamku 

pomorzaJskiego. Zaopatrzona w katalog kartkowy i inwentarz, 

dzieli na 16 
Archiwum od biblioteki oddzielone, 

z samych aktów do administracyi dóbr. Najdawniej-

* 
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sze od r. 1556. t. j. w dwa lata po 
zbudowaniu zamku, a w 26 lat po nadaniu wsi 
prawa magdeburskiego i utworzeniu miasta. 
rocznego wykazu miasta spis ludno-

zaopatrzenia zamku w i 
z tego powodu te akta bardzo cieka wemi i do--
kumentami dla monografii Obok tych aktów znajduje· 

pergaminowych dyplomów, 
do do wsi i akta administracyjne staro-
stwa Gdzie znaj inne akta 

i rodziny Sieniawskich, niewiadomo. Magistrat 
ski posiada tylko 3 tomy radzieckich ( consu-
lum) i erekcyi miasta z r. 1530. w sprawach gar-· 
dlowych zawsze do zamku, akt erekcyi 

na zawsze Sieniawskim wójtowsk~ 
(advocatus) z prawem miecza, ale z tych aktów niema, 

c) z Monasterkieni. 

Kilometr . na od wsi o trzy kilometry od 
oddalonej, znajduje cerkiew „Monasterkiem" zwana, 

dawniej modrzewiowa, bez stylu odbudowana. 
w drugiej XVI. wieku Hieronim Sieniawski, 
który na polowaniu, tu cerkiew, je-

znajdzie Tak talo. ztor i za-
konników ru kich sprowadzono. Zakonnicy, jak podanie. 
glo i, pracowali nad okolicznym ludem i odbierali czartom 
dusze. wreszcie Lucyperowi ta walka. 
z k czartów, cerkiew zniszczyli. Ci wy-
rwali z Karpat wsadzili jednemu ze swoich 
na i nie 'li ponad la ami, aby cerkiew. Wtem, gdy 

na sto kroków byli od cerkwi, kogut i czarci 
mu ieli 

Skala ta z piaskowca, prawie foremny 
156 m3 mogla dawniej o wiele jak 

tego jej, rozrzucone w w promieniu 
10 metrów. Na skale jeszcze do dzi' trzy 
nia, pow tale rzekomo z tego, dyabel nió l na 
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a Do XVIII. wieku po-
dania pustelnik pod 

Obok cerkwi znajduje kapliczka a pod wy-
tryska z ' 

Miejsce to lasów jest jednym z ulubio-
nych celów towarzyskich wycieczek 

d) Krasnopuszcza. 

. prze~ Pom~r~any do 
m~J po _l~weJ strome' przeshczny widok na przed-
miescie S10lko,. n~ i 
~t~wu na Zl_oteJ Lq~ie, w trzech godzinach prawie 
JUZ na gramcy powiatu do monasteru w Kr a-
s~ .op us z czy .. Okolica szczególnie krajobraz w po-
b~1zu r. m n 1 a, gdzie staw, mniejszy od ale 
me mmeJ c_z~sty i lasami i pagórkami 
otoczony, nadaJ e kramie szwajcarski. 

Monaster w Krasnopuszczy. 

. Wedle podania miejscowego, z którem 
rue monasteru, r. 1665. nowomianowany i het-
man polny Rzptej Jan Sobieski do Pomorzan. Na jego 

w :asach tamtejszych która dla ja-
~chs_ przeszkod dopiero dobrze z o-
bieski na sta~owisku, z wanem 
a postrz~h;w_szy. odynca, z kordeia em 
w 1 scigaJ go coraz bardziej od 
towarzystwa. 
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Czas mgli ty, zmrok ta wal coraz bo 
'nieg pru Wre ze.ie noc ciemna tak , M 

·o trzy kroki nic nie i 
hetman do z powrotem do swoich ale c~ 
pchwila w 'nieg jaru, do którego za-

Wreszcie na z której je-
dnego w'ród le'nej. 
Wtem rogacz prawie z pod nóg jego i 
pro to ku miejscu, bly zczalo 'ladem jego 
Sobieski. Rogacz u chaty niziutkiej, w której maluczkiem 
okienku 'wiatlo i rogiemr· o drzwi. Rozwady 

a z izdebki, o 'wietlonej 
w habit zakonny odziany starzec, któremu rogacz do 
nóg i tak czas obie ki, w zy do chaty; 

gospodarza ,,Pochwalony J ezu's Chrystus!~~ 
Na co mu ten Bohu, Isu u Chry tu_, 

i Wam wo wiki!" ,Ktojeste' starcze? Sobie ki. 
Nie Bogu, bo tylko Boska trwa wieki· ludzie .. ·. 
znikomi i ich znikoma. Powiedz, gdzie je tero i co tu 
robisz." , Ne , lakaj te Pane, i pry tu pit Ja boho-
molec lychyj , szczasnyj bud u nyni pryjmowaty W as w tyj 
chati, bo na wa zoj holowi koron u, a na 
Waszym serdciu napysano: wo wiki." I tarzec 
do nóg i obie kiego. zany i zdziwiony 

Sobieski starca, mu w. oczach i wzru zony 
znachor naj ia dije 'wiata wola Jeho. 

Nyni budu u Tebe w hostyni zmerzlyj, zahubenyj; 
zautra W as do ebe. ' I w zedl do izdebki pustelniczej 
oj ca Gedeona. 

N a kominku pry kal ogien , a w garnku nie 
wielkim groch, którym obieski z pu telnikiem po-

na Potem tarzec drewek, 
i we elej. obie ki na mchem i wonnemi 

i swobodnie, gdzie jest, pu-
stelnik i od kiedy w pu zezy zamie zkal. 

Z rozmowy rogacz wychowany 
w pustelni, dziwnym po obem zwierz, my.:. 

mu nie zkodzil i dla tego zwal go jego pan ... 
Królem. N a liczne pytania od starzec : jako dawno, 
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juz bardzo dawno, gdy na kozaczej Ukrainie, 
do Kozaków, w Tatar i 

daleko w moskiewskiej stolicy ze starym 
w kozaczym Potem czasy. Gedeon, prze-

strasznym mordem i zni zczeniem, do mona-
steru; w kozackiej wy-
prawie Chmielnickiego jako pop. Gdy przy do zborowskiej 
potrzeby, w lasy, na miejsce 
dawnej pogorzeli gdzie przed laty tala Krasnopnszcza, 

pieca i 'cian. rru wla co 
w czem mu jeden poczciwy plichowski, 
dzi' mu jeszcze 'ci Teraz modli za 
ludzkie i za swoje grzechy, jako wierny wyznawca zakonu 
Bazylego Wielkiego. , Raz en , rzecze w · 
w Ciebie jako dzi ', w koroni , z mieczem w 
U stóp Twych i liczne 
a za I oto 

na Jan na zamku oleskim ! Ty Pani , a na-
znaczone mi j t pierw nie królem o 

I tary na kolana i ; a 
to w nocy. obie ki w tarca 
z zachwyc niem, wreszcie sen oczy mu i spal tak milo jak 
nigdy. I mu na ulubionym ci awym koniu da-
leki trony a z nim wi ma zbrojna· u "tÓp 
jego kie a wyra taly 

. I na wej pier i wielki ty, a na 
wej królew ludu ci-

do tóp jego i lawa na wieki! 
dy oczy w u stóp jego 

tal Ged on na dworze sly, zal glo y zebranych ludzi. Ale 
w u zach j go je zcze mu owe: lawa lawa na wieki! 

mimowoli za jak gdyby go 
korona królew ka. W tal a wielka zmiana za 

w j go obliczu: w ni m powaga; 
uczul w obie królew ko' tego ranka Gdy 

pow z stary Gedeon na jego 
i mu. Poczem obieski pow tawszy rz~kl do 

Gedeona: tarcze aby na miej cu gdzie 
bylem u ciebie w go'cinie, monaster twego za-



88 

ko n u. aby i puste to mieJsce oczy-
;szczono , a ile na drÓgi tego miejsca 
zbiegnie, tyle ziemi na wla dam mnichom. Ty za', 
starcze pojedzie z ze aby dla nowej fundacyi 
·co nowemu monasterowi Gedeon 

natychmia t do Lwowa, gdzie Sobie ki dnia 7. marca 
1665. 2 fundacye na pi 'mie mnichom 'w. Bazy-
lego Wielkiego dla Krasnopu zezy, której 
monasteru zo tal Gedeon, dla 
Wkrótce potem obieski je zcze trzeci dawny mona ter 

w Podhorcach. Gedeon z wio 1666. go-
towy monaster drewniany w Krasnopu zezy i trzech zakonników 
pod a w lat 10 potem Jana III. ukoro-
nowanym i obfitych jego, bo Sobie ki nie tylko 

mona ter ob zarem 1000 morgów, ale nadto 
dzwonów, 1 a ny c h z k t ó r e z n a Tur k ach 
i nadwornemu swemu malarzowi, Bazylemu ze Lwowa, 

ikono ta w cerkwi kiej krasnopu-
kiej. to pow zechny podziw, bo robota 

znakomitego malarza ru kiego tak · przez 
znawców ikono tas kra nopu ki oceniony na 200.000 K., 

tak misterna ikonostas jakby tkana 
ze gruba za Celowali w nim niem 
apo i ewangeli'ci Ohrystu na Matka bol 
wniebow i Nie tety podczas 
cerkwi ikono ta i tylko niektór 

rycina jego w T ce Konserwator kiej z r. 19 . 
nam o j go w 'ci. 

Z cza em Kranopu zeza ulubionem miej cem o-
bie kiego. Ze kiej 
lrrólew na miej cu dzi iejszej ,Brackiej pasieki zbu-

letni dworzec z drzewa w którym zbierano na 
dawano uczty i zabawy. 

Bazylianie obdarzeni hojnie za staraniem Oj ca 
Gedeona , p o c h o w a n e g o w dz w o n n i cy Kr a n o p u z-
e z a kiego mon a ter u w r. 1689., oznaczyli granice Kra-
snopuszczy k a m i e n i am i, na których wyryto na pi y, wyra-

królowi. 
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Na jednym z nich (najstarszym) przy dawnej drodze na 
padole, stal Ta to mira na pis : ,, Oj ciec Gedeon Bujnicki 

od króla Jana ID. Sobieskiego dla Bazylianów w Kra-
snopuszczy i grunta w r. 1679." 

Na innym 
,,Dla tego ta jest tablica wyryta, 
Niechaj wyczyta, 
Ze Krasnopuszczy grunta 
Jan kiedy 
Oj ciec Gedeon, hegumen z braciami ; 
Znaki granic - kamieniami." 

N a odwrotnej stronie kamienia na pisano orla pol-
skiego: ,,J akób Ludwik, Królewicz Polski r. 1736." 

Ja tych slupów nie ani napisów tej 
nie Natomiast z na lewo 

przez pola „Plichowa", na kopczyk z usta-
na nim dwa metry a pól metra 

której rysunek na i tutaj : 

Slup graniczny (front). 

Pod ko wykutym widzimy 
a , obieskiego. Z lewej strony 
czytamy Jakub, z prawej Ludwik, a na tarczy Król.ewie 
Po 1 ki i rok 1735., po obu stronach tarczy umieszczony. 
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Na odwrotnej stronie czytamy: I 

Gruntów jest Granica 
Z najj a' niej zego laski Królewica 
Danych, bo Hegumen swe 
Oj ciec Gedeon Buynicki y 

1h1M\ 
{RASNOPU?mJSKIOi 

C&RUNTOW IESf 'ii i \I I 
~--GRANlc~I 
z NA~IASNIEY.sn~o I 

K~OlfWICA J 
DANYCH BO p~os ... 
at HEC.UMEN~ 
.SWE WNO!.lt 
OC\ElC,Et>fON 
BUYN\(~\ Y ~~11 \ 

WYP~O.Slh 

Slup graniczny (strona odwrotna). 

Takich kamieni granicznych wla no' ci Bazylianów 
sam z powtarza ten am motyw rze-

i ten sam napi , tylko na jednym nieco od-
miennie, a mianowici : 

„Znaczna je t laska, znaczna i granica 
Wiecznie nadana nam od Król wica 
IMOI Pana. Pokornie swoj emi 
Gedeon zj ednal suplicznemi 
Bujnicki jako Ihumen wojego 
Temi cza ami kiego. 

Oprócz tego na i obok cer-
kiewnego pi~ma umieszczone nazwiska Jezu a Ohry tusa 
i Matki · 

kamienie mchem pokryte wiele od 
zmian powietrza, w wielu miejscach nadkru zone i 
nie jak czasu. 

Cerkiew w-Kra nop1~ zezy ~a polance w 'ró~ 
lasu i zbudowana na fundamencie z kamienia cio,:--

owego z bru ów olbrzymiej nader tarannie 
dobieranych bo i bez Do balu trady chóru przy-
twierdzone obrazy królów polskich i ieniawskich odnowio-
nych i w dobrym_ tanie. tam umieszczonych kilka. 
obrazów historycznych z czasów polskich. 

Lecz cerkiew 26. czerwca 1890. w po 
Zielonych ru kich i z zabytków tych uratowano tylko 
·car kie wrota; pozo tez dzwonnica drewniana, da-

wyobrazeni o budowie dawnej cerkwi. 
Natomiast am klasztor gr. kat. O . Bazylianów fundo':.. 

wany przez Jana ID. je t budynkiem murowanym 
wym o jednem tylko krzydle, . za mie zkanie kilku za-
konnikom i W refektarzu zawieszone tylko dwa 

popiersia Króla Jana i to kopie 
które ztorowi zabrano. 

Jako król Jan Sobieski z zdobytych na Tur-
kach dzwony i mona terowi portrety rodziny kró-
lewskiej Altamontego. 

Z dwóch ocalonych w oprawie XVII. w. 'jeden 
wymienia na króla Mich a a Korybut a. · 

W r. 1726. królewicz J akób Ludwik 20 
·tych rocznej zapomogi mona terowi i j zcze ziemi. 

Mimo widocznego upadku i zaniedbania cale to miej ce 
dzi' je zcze w' ród zieleni lasu i ci zy le' n j zdaje 

zczególnie zycin zakonn mu. 
Posiadam li tj dnego z obecnych OO. Bazylianów w Kra~ 

snopu zezy, we He którego je t w ich po iadaniu In trument 
z 30. grudnia 1664. zezwolenia y benedykowania na miejscu 
tarodawno Kra naja Puszcza zwanym na gruntach JWJM. o-

bie kiego go koronnego mona teru· dalej d o k u m enty 
co do nadania i ogranicz nia gruntów wreszcie Regestra Przy-
chodu i Rozchodu. 

Pierw zy mona ter (t. j. dom i cerkiew) na górze gdzie 
obecnie je t cmentarz, bo góra ta zwie wedl~ kro~iki kla-
ztornej kicik i widny 'lad fundamentów me czy 

domu czy cerkwi. 
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Do dnia w stronach powiatu brze-
resztki po okopach obozowych bohaterskiego króla 

i jego pobojowisk, walk, staczanych 
w obronie tej ziemi. 

I tak 1675. r. Jan III. obozem pod Mieczy-
:s z cz o we m , gdzie stacya kolej owa niedaleko 
kiedy 24. go wiadomo' Ibrahim basza 
wszystkiemi silami nastaje na zamek trembowelski. Trzeba 

raczej Trembowli Podhajcom z 
Do obozu pod Lit at y nem, dnia na-

4 mile od Trembowli huk armat 
nego zamku. Rankami go bardzo 
W nadziei, i odwrotnie, z pod Litatyna huk 

na znak odsieczy, król z 18 na 
wzgórzu ustawionych naraz Wiatr atoli przeciwny 

jeszcze Li tatynem a przy-
pomina zabudowanie dworskie p. Bogdanowicza „Obozowi-
skiem' zwane, wypadki owych dni. Z dwóch tu wytry-

król ze , krynicy dla swego 
krynica/' nazwano drugie bo je woj ko 

Pod Litatynem uchwalono na radzie wojennej 
na Buczacz ku Dniestrowi i dopiero na po-

moc zamkowi trembowel kiemu, którego ocalenie od 
tego, czy wytrzyma jeszcze kilka dni. pod-
jazd 500 kozaków pod Marcinem Bogu zem z niczem, 
wcze 'nie przez Tatarów pod Ko z w zy tkie 
inn zabiegi bez skutku, dopiero w obozie pod 
T e 1 a c z e m 1. który za 

do z listem królew-
skim o bliskiej od ieczy. 

pod Lita tynem wielki przy 
drodze le 'nej na którym wyi7ty talerz i jako 

na tym kamieniu obieski obiad. 
Li c z n e , w la ach roz iane m o g y przypo-

w tych stronach staczano znaczniejsze bitwy. 
W rozkopanych takich znaj dawano po kilkana 'cie 
szkieletów, a rolnicy w tych tronach to monety 

stare, groty kule i srebrne. N a niektórych ma--
gilach stuletnie i buki, mne roz ..... 
orane przez 

d) Buszcee. 

odwiedzanem miejscem odpustu, 8. wrze-
sma rzesze pielgrzymów z i okolicy 
jest Bus z cze, osada bardzo bo w do-
kumencie z r. 1399. wspomniana. 

na górze ufortyfikowany t. z. ecclesia castellata,-
otoczony jest murem kamiennym i swój cha-

w Buszczu. 

rakter forteczny. Zbudowany mocno z kamienia cio owego ma. 
wej 'cie przez w której uderza portal renesansowy i ta-

okno nad nim zamurowane, okno i inne 
okna w ko' ciele 

Prezbyteryum ko' gotyckie z 
ma wiele do prezbyterym fary brze-

tylko w farze jest smuklej ze i a luk 9ddzie-
laj je od nawy je t w Buszczu kolisty, w ostry 
Oba luki ozdobione rozetami. 



W ogóle .. przed tawia jako dobrze zachow1any~ 
:ps>mnik prz~szlo 'ci. z ogólnego · m11;ie-. 

ie jest tego samego budo.wniczego, 
ko~ciól farny k: r. 1600. 

Obraz Matki Boskiej w wielkim 11 0Uarzu jest 
skiego, m.alowany na na desce lipowej. 

go · z Rzymu wraz z drugim .podobnym obrazem dla 
z.amkoweg<;>'. w (.obecnie w cerkwi mi.ej skiej 

po tronie · lewej) Aleksander Sienia\~ ki, syn Adama i . dlatego 
obraz obrazem N aj 'w i t s ze j . Pa n ny 
Rzymskiej . ·' 

z czterech gróbowych . znaj 
pod ko' do -Fanów na kiedy jesz cze 
dziedziczyli na Buszc~u i na ·wierzbowi~ na Poruczynie i na 
Szumlanach. · j 

Oprócz tego na podwórzu ko' qielnem groby probo-
szczów buszczeckich i rodzin Wjitkowskich i Wi'nio-
wskich, od wieku Plichowa il Urmania. nad 
grobami z XVIII. lub z XIX. wieku. 

W roku 1692. pddcza napadu Pioip.·a 
tatarska wy oko pod dachem i 
czas przedmiotem i podziwu obgnila 
i 

Niegdy' ko' ciól ny a11 enal z 533 sztukami 
broni: armatek, janczarek, bomb hakow:Q.ic muszkietów, kara-
binów. W zystko to na ro_zkaz gubernatora alicyi r. 17 5. od-
stawiono do Lwowa do zbrojowni krajowej. 

Naprz ciw usypa~o kopiec na którym jest ka-
pliczka. Na co ten kopiec na co w sobie za-
wiera trudno wiedzi 

W polu kolo Bu zeza znaj ja kinie, a obok ko-
klepione piwnice kryjówki dla 

przed napadami okolicznych mie 

• " t 

Wielki w Buszczu. 
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Vlll. Statysty~a miasta i wido~i na 
Ozem Br z e a n y w do bi e d z i s i ej s z ej, n i e c h 

wyk niektóre dane taty tyczne, z których 
pewne wytyczne wnio ki na przy zlo 

N a obszarze 1867·5 ha., w 'ci 84 km. ku po!. .. 
wschodowi ode Lwowa 

obecnie 11.544 a mianowicie 4.150 rz.-kat., 
2. 05 gr.-kat. i 52 wyznania, nadto 
4.395 

O. k. gimnazyum umie zczone na I. ra-
tu za, liczy 725 uczniów publicznych i 29 prywatystów i pry- ·. 
waty tek, nimi 281 rz.-kat., 267 gr.-kat. wyznania· 
i 165 religii 

ludowa 6-klasowa wbudynkudwu-
przy ul. Zygmuntowskiej, liczy 700 uczenie. 

S z k o la 1 ud o w a 5-k 1 a s o w a m s k a w budynku je-
przy ulicy 587 uczniów, a to: 184 rz.-kat., 

145 gr.-kat. i 258 
S z k o a j e d n o k 1 a s o w a, m i e s z a n a, na przedmie-
Adamówka, 60 uczniów i uczenie. 
S z j e dno k 1 a sowa m ie z a n a, na 

Miasteczku 45 uczniów i uczenie. 
S z k o a p r z e my o w a u z up n i aj c a w budynku 

109 uczniów. 
Do z e g o i n t y t ut u n a u ko w e go ki e g o 
zeza uczenie .J:9. Je t to prywatny trzyletni pod 

kierownictwem dyr ktora gimnazyalnego Fr. Grzegorczyka, 
ubwencyonowany przez 

S z ko a k o s z y k ars k a , przez Towa-
rzy twa pedagogicznego ma uczniów i uczenie 27. 

Burs jet 4; Bursa polska im. Jakubowicza, 
nie dla gimnazyali tów z 70, Bur a o ' ci ska 
nie dla uczniów ludowych z 3 Bur a r u ka dla gim-
nazyali tów z 44 Bursa ru ka dla uczniów ludowych 
z 30 wychowankami. 

Z fabr y k wymiemc : 2 cegielnie pa-
rowe. 1 ki 1 z' folu-
zem i tartakiem, 3 fabryki wody odowej, miodo 

7 
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pszczelarskiej (Wizimirski i Ska), i my-
prostego. 

S z pit a 1 ów jest 3: a) Szpital wojskowy przy ulicy 
Rajskiej, b) Szpital imienia hr. Izabeli Potockiej przy ulicy 

c) Szpital z domem ubogich 
( iechenhaus) przy ulicy Synagockiej. 

Z ur z d ów ma tu : Starostwo i Inspektorat po-
datkowy, obwodowy, powiatowy, Prokuratorya 
stwa, pocztowy i telegraficzny, teraz w nowo wybudo-
wanej kamienicy przy ulicy Dyrekcya skarbu, 
3 katol.-parafialne, podatkowy, miejski, 
Rada powiatowa, Komenda 55. piechoty 
i 7. 

N o t ary us z ó w 2, ap t e k 2 , a d w o k a-
t ów 7, 1 eka r z y lOJ g e om et r cywilnego 1. 

Ko ci o l ów jest 6 : Fara, w stylu gotyckim, cerkiew, 
przebudowana obecnie, w stylu mieszanym, 

OO. Bernardynów, cerkiewka drewniana na Adamówce, 
zamkowy w stylu odrodzenia. 

W rynku nad wznosi N. P. Maryi 
i pomnik Sobieskiego, obok farnego za po-

pod obok OO. Bernardynów statua 
Antoniego, wreszcie wielki na zwy-

pod Grunwaldem na pagórku klasztornym. 
Handel wywozowy obejmuje jaja, skóry 

niewyprawione, owoce, zmaty (dla Sasowa), ryby ze stawu. 
S k 1 e p ó w k a t o 1 i c k i c h 7 i 1 cukiernia, reszta sklepów 

bardzo licznych w 
Ks i g ar ma miasto 2 1 i To-

warzystwa: (w domu 150 Towarzy-
stwo ludowej, Towarzystwo muzyczne, Towarzystwo 
dramatyczne, Towarzy two pedagogiczne ( Kolo Towa-
rzystwa nauczycieli szkól w Sokole, 
Towarzystwa ruskie Bojan", nSokil" i nPro 'wita", Towarzy-
stwo , Towarzystwo 

Ekonomek i Paulinek, Towarzystwa „Sion" 
i nMoriah". 

do picia sprowadza miasto z Ru-
rysk, bardzo miejsca wycieczek miejskich, 2 
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kilometry od które nadto w liczne do-
skonalej wody. - Dla Lipy istnieje w 
Towarzystwa rybackiego. 

N a miasto herbu, który pod 
nad gronos~ajowym przedstawia po-
na dwa pola o tle niebieskiem, na którem u góry wi-

ilniej e rzeka, u koloru 
z przedstawienia liczne warunki, 

mianowicie p r z e s z l o historyczna , z aby t ki 
ztuki, przyroda, we wszystkie od-

miany które oko na to, by 
nie mniej ce 1 em wycie czek 

jak Podhorce, Kraków. . • , . 
Pr z y rod a na obszarze powiatu brzezanskiego 

,( szczególnie w miasta) , w s g ~lotej 
Lipy, w dolinach falistej ziemi liczne stawów Jakby 

wielkiego morza po szybkiej wód ucieczce, ot~-
,czyla je pasmem sporych pagórków, bujnymi okrytych lasami! 

powiat ogro~~mi,. sadami 
lub. dorodnych zboz. Z zielem lasow dwory, 
cerkiewki, osady; do stawu, do 

tuli w i o ska dostatnio zabudowana. 
O ar c y d z ie l ac h s z t u ki powiada jeden z 

:znawców, „cudami tymi, z alabastru nadd.~ie-
z czarnego i czerwonego marmuru poszczycic?y 

Westminster czy St. Denis, pod rozumie-
nia architektonicznej ornamentyki nie u niczemu w Eu-
ropie" ! Pomniki te nadto naturalny dowód -
.stwo Rzeczypo politej w tern, w czem 

narody z ach o du tych obszarów 
ucze tniczyli we wszystkiem, co cywilizacya zac~~-
dnia. A piersi ich „przedmurza chrzesci-

ich cale uplyw~~o. w obozach,,, pocho~ac~ 
i walkach . . . mieli czasu dosc i smaku dosc, . b_Y ~zw~-

sobie pomniki, godne ital kiej lu?. z1~mi: 
z tych grobowców i pomników do nas ca~e w1~ki 
wojennej i senatorskiej powagi, niemal nasz wiek 

..o d r o dz en i a. 
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W tych sztuki nietylko dz i ej e mi a st a„ 
lecz dziej ów narodowych. to korzy' ci 
moralnych mogla nasza tu swoje 

skoro zamkowy ma znaczenie nie tylko 
jako jako zabytek sztuki, jako 
kultury, Pol ka na wschód, znaczenie hi-
storyczne, ale w obecnej chwili 
i dla pokolenia. Tu 
pod przewodnictwem swych kierowników z piety-
zmem, na jaki te najpierw i rozu-

te cuda w kamieniu, aby potem 
z mia to, kraj i jego dzieje. 

Pomniki te nam o na zej 
historycznej, a ród Sienia w kich przypomina nam, 

w dawnych czasach w naj 'ci'lej zych ze Lwowem 
pozo tawaly stosunkach, je zcze z wielu 

dla Lwowa, a Lwów dla powinien 
dr o g i. Jak bowiem dzi iej za 
w murach a 1 m a e m a tri s Lwowa swe nauki ; aby 
potem w grodzie amym na sta-
nowi kach za tu otrzymane, tak 
w dawnych czasach kilku Sieniawskich starostami lwo-
wskimi tego rodzaju, o nich Alembek ci v i-
t at em L e o p o 1 i e n em a m a n t , o r n a n t et prom o v en t. 
Tu oni czynili fundacye, tu po iadali jurydyki tu za-
wierali transakcye z kupcami tu wydzi woJe tawy 
i przedawali woje 

Ozem nie gdy~ t m 1 st a m o g 
J e z c z e b a r d z i e j w p r z y s z l o ' ci. 

Kto bowiem to unki kie porówna np. z Ja-
n o w e m, mu i bezwarunkowo pi rw z two pod 

Blizko wy okopiennych la ów 
ob:fito i wybór miej ·c pacerowych i wy ieczkowych, znakomit~ 
w o d a d o p i c i a, prowadzona rurami do mia ta , liczne 
~la, tanio' i zdobycia 'ci -
w zy tko to przemawia na korzy' Rzeka i staw w zi-
mie wyborny dla portu kiego do tarczaj w lecie wy-
bornej 1\Iie zkania do pagórków lub na wzgó-
rzach z budowane uche i zdrowe a w mie zkaniach 
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pokazuje gdziekolwiek winien temu 
me staw, lecz wadliwa ich budowa. · 

Powietrze nasycone nie jest wcale szkodliwe lecz 
jak w ~ie':ielu uzdroj owiskach, zdrowe do oddychania. W edl; 
zapewmema lekarzy omija miasto choroby tyfusy, 
:szkarlatyna i dyfterya, nawet na w porównaniu z innemi 

procent, a jeszcze mniejszy 
nie parku Jordana bo 

na i R_ury.skach obszary wolne, d~go-
dne do wszystkich gier 1 zabaw nietylko dla setek ale nawet dla 

tylko o to, jak w Janowie 
Jakies kon~o~cyum_, coby wille, 

1 la.z1ene~, .ileb~ na to skarb po-
bud~walo lo ~.z 1 e pokazmeJsze, Jak np. w Janowie, do dalszych 
wyciec~ek, mz w~~szcie gdzieby 

mogh gromadzie na pogadanki, czytanie dzienników, 
:z~bawy koncerta. Re zta jak z a wtenczas 
mktby me z ' ,,Snem mu te 

~iedy grona p r ze s z l z za palem roz-
pa t:uJ~ Jakby naszej poznanie 
kraJ u ,1 ~or~amzowanie wycieczek do najciekawszych jego miej-
scowosci, kiedy na seryo dla popierania ru-
-chu tury t!czneg~ w naszej dzielnicy, - jestem pewny, 

programie wycieczek zamierzonych po Krakowie , 
1 Podhorcach, B r z e a n y na pierwszem miejscu. 

wtedy by niniejsza mogla 
uczestnikom wycieczki p r z e w o-

d n 1 k a , jako p o d r c z n i k 
w n.auczyci~l twa, a jako upominek w 
doJrzalszeJ szkolnej, serca 
-cych do poznania i po zanowania naszej ci. 

. Niedawno ankcyonowana nowa linia kolejowa Lwów-Pod-
haJC~ z ~worcem. w samych przyczyni zapewne 
w_ wielkrm stopnm do tego, by to pragnienie 
mlo, a to, co tylko snem i marzenieTI?-, przy-

zaty Skoro budowa kolei zo tanie w nie-
jak czasie i do 



102 

oddana, niejako 
Lwowa, miejscem wycieczek dla celem wytchnienia. 
i wypoczynku dla mie stolicy. do wy-
c ie czek go ci n ny c h na rozmiary, niech da m y ' 1 
obchodu setnej rocznicy z a n i a a raczej przenie si e-
n i a gimnazyum ze do tak na czasie 
z takim powitana i z takiemi przez nasze 
dziennikarstwo 

UWAGA. 

Uczniowie gimnazyum 

Daleki od tego, abym to za-
daniem „A 1 bum u w ego", na-
zwiska uczniów i obecne ich stanowisko i powo-

o ile na to wspomnienia i kolegów, 
notatki, wreszcie dostarczone mi" wykazy. 

(t) Ks. Teofil Pawlików, gr. kat. kanonik proboszcz cer-
kwi we Lwowie. 

Izydor Kuna zowski, opa w 
K . Teodor Piórko, gr. kat. kanonik we Lwowie. 
(t ) Ks. Julian Marmarosz, kanonik we Lwowie. 
Ks. Ludwik Olender, rz. kat. proboszcz Maryi. Magdaleny 

we Lwowie. 
Ks. Grzegorz Hirniak, gr. kat. probo zez w Winnikach. 
Ks. Wincenty rz. kat. proboszcz w Sokolnikach. 
Ks. Czechow ki, rz. kat. katecheta Królowej Jad wigi 

we Lwowie. 
K . Wojciech Kulakowski, administrator parafii Maryi Magdaleny we 

Lwowie. 
K . Jerzy Stetkiewicz, gr. k. katecheta im. Konarskiego we· 

Lwowie. 
K . Jan Lazarewicz, rz. kat. katech. szk. im. Anny we Lwowie. 
Ks. Wincenty rz. kat katecheta im. Konarskiego., 

we Lwowie. 
K . Bazyli Faciewicz, mitrat gr. kat. w 
Ks. kanon}k ki, proboszcz w Olesku. 
Ks. Jan Slu arz, kanonik metrop. rz, kat. we Lwowie. 
K . Leon ki, proboszcz gr. kat. w i redaktor. 
K . kanonik Antoni Hocheker, emer. katech. w 
Ks. Józef Andrzejowski, proboszcz. 
Ks. Gromnicki, proboszcz. 
K . Tomasz emeryt. katech. w 
Ks. Antoni Waga, Bernardyn. 
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Wojskowi: 

Leopold Konopacki, starszy intendant I. y, za w roku 

1848. do wojska. Ten sam, o którym wspomina „Kronika gimn." 

jako twórcy gwardyi nar. gimnazyalnej w 
Roman Bruckner, emeryt. w 
Edward emeryt. major 55. p. p. w 
Maryan kapitan 80. p. p. we Lwowie. 
Franciszek Fabry, porucznik 80. p. p. we Lwowie. 
Ludwik W eltze, emeryt. porucznik we Lwowie. 

polityczni: 

Julian Watzl, emer. radca w Czerniowcach. 
J akób komisarz policyi we Lwowie. 

Kalitowski, ,, ,, ,, ,, 
Maksym. Holowiecki ,, ,, " ,, 
(t) Józef Arway, starosta w Stryju. 
Emil Czepielowski, starosta w 
(t) Dr. Poradowski, starosta we Lwowie. 
Maryan ki, Namiestnictwa. 
Jan Hild, emerytowany radca Dworu we Lwowie. 
Jan Orobkiewicz, emerytowany starosta. we Lwowie. 
Edmund Nawrocki " " " " 
Mateusz Mauthner, sekr. kraj. w Czerniowcach. 

skarbowi: 

Dr. Edward Podlewski, radca Dworu i prokurator Skarbu we Lwowie. 

Walenty Hischtin, emer. nadradca skarbowy we Lwowie. 
Dr. Kazimierz Prokuratoryi Skarbu we Lwowie. 

Dr. Iwasieczko, radca Prokuratoryi Skarbu we Lwowie. 

Maksymilian Dar ki, radca skarbowy we Lwowie. 
Emil Hochleitner, nadradca karbowy we Lwowie. 
Gustaw Neuman, nadradca skarbowy we Lwowie. 

Rudnicki, ekretarz skarbowy we Lwowie. 
Ludwik Hir eh, radca rachunkowy we Lwowie. 
Edward Szamota, komi arz skarbowy (wymiaru we Lwowie. 

Leon Szwedzicki, komi arz karbowy we Lwowie. 
Eugeniusz Iwasieczko, Kasy kraj. we Lwowie. 

Hryciów, rachunkowy kraj. Dyr. sk. we Lwowie. 

Maryan Tyszkow ki, rach. kraj. Dyr. ·karbu we Lwowie. 

.Seweryn Kniaziolucki, zef sekcyjny Minist. Skarbu. 
Makarewicz, poborca podatkowy we Lwowie. 

Dr. Kury' tarszy radca skarbowy. 
Nowacki, star zy ,, ,, 

Grzegorz starszy „ 
Hofmokl tarszy „ " 

Adolf Liszka em. radca we Lwowie. 
Wiktor Frank, radca we Lwowie. 

Dr. Eugeniusz radca apelacyjny we Lwowie. 
Micb.al Nowacki, radca apel. we Lwowie. 
Tadeusz Strzelecki, radca we Lwowie. 
Karol Czernecki, radca w 
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Dr. Franciszek Hofmokl, radca Dw. przy trybunale we Wiedniu. 

Karol radca dworu we Lwowie. 
Aleksander Prokopowicz, radca dworu we Lwowie. 
Rudolf Diill, emerytowany powiatowy we Lwowie. 
J. Cichocki, radca krajowego w Bolechowie. 
Aulich, radca krajowego w Stryju. 

··Wiszniewski, radca w Jaworowie. 

rachunkowi: 

o:ficyal rachunkowy krajowego. 

Antoni Dziunikowski, rewident rachunkowy kraj. Dyr. Skarbu. 

Artur Borysiewicz, 
Romuald Kohlberger, 
Dyonizy 
Rudolf Mauthner 
Jan Zygmnnt 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" ,, 
" 
" 

pocztowi: 

" " " 
" " " Namiestnict-w-a, 

" kraj. 

Jan Alojzy Lubicz Seferowicz, dyrektor poczt i telegr. we Lwowie. 

Wiktor Malinowski, emeryt. dyrektor rach. poczt i telegr. 

we Lwowie. 
Szczepan Jor kasz-Koch, radca pocztowy we Lwowie. 
'romasz Bieniawski, sekretarz pocztowy we Lwowie. 
Piotr komisarz pocztowy we Lwowie. 
Emanuel Hayder, kontrolor pocztowy we Lwowie. 
Antoni W erschler, pocztowy we Lwowie. 
Jan Werbiany, pocztowy we Lwowie. 
Toma z Foka, , ,, ,, ,, 
J' uli an Hamerski ,, ,, ,, ,, 
Walery Flach, nadradca pocztowy w N owym 

Profesorowie uniwersytu: 

Dr. Henryk Kadyi, rektor uniwersytetu we Lwowie. 
Dr. iewicz, prof. uniw. we Lwowie . 
Dr. Emil Dunikow ki prof. uniw. we Lwowie. 
Ks. Dr. Narajewski, prof. uniw. we Lwowie. 

Pr of es or o wie ich. 

Dr. Zygmunt Uranowicz, emeryt. prof. w 
( t ) Józef prof. gimnazyalny w 
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Radca Franciszek Próchnicki, dyrektor gimn. V. we Lwowie. 
Dr. Kon tanty ki, prof. gimn. Fr. Józefa we Lwowie. 
Józef Czernecki, prof. gimn. Fr. Józefa we Lwowie. 
August Mroczkowski, prof. gimn. w t::lanoku. 
Floryan prof. gimn. w 
Zygmunt Moraw ki, emer. prof. w Tarnowie. 
Dr. Franciszek Tomaszewski, na sejm krajowy, dyrektor gimn. 

Fr. Józefa we Lwowie. 
Emil na sejm krajowy, dyrektor semin. 

w Tarnopolu. 
Robert Rischka, prof. I. realnej we Lwowie. 
Julian Dolnicki, dyrektor gimn. w Stryju. 

dyrektor II. realnej we Lwowie. 
Henryk Kopia, kierownik filii gimn. Fr. Józefa we Lwowie. 
Wincenty Frank, prof. gimn. Fr. Józefa we Lwowie 
Hilary Ogonowski, prof. gimn. ruskiego we Lwowie. 
Piotr Ogonowski, prof. gimn. ruskiego we Lwowie. 
Dr. Karol Nittmann, prof. sem. naucz. we Lwowie. 
Ks. Eugeniusz Huzar, gr. kat. katecheta seminaryum we 

Lwowie. 
Ks. Dyonizy g. k. katech. zk. realnej we Lwowie. 
Dr. rz. kat katech. gimn. IV. we Lwowie. 
Dr. Henryk Biegelei en, prof. gimn. Fr. Józefa we Lwowie. 
Zygmunt Demianow ki, prof. lasowej we Lwowie. 
Jan ki, emer. prof. gimn. 
Franciszek Fryz, prof. gimn. w Stryju. 
Karol profesor realnej w Tarnowie. 

Lekarze: 
Dr. ki, twórca fundacyi dla wdów i sierót po le-

karzach. 
Dr. law Kohlberger, dyrektor chorych 

w Kulparkowie. 
Dr. Hieronim Malinowski, prymaryusz chorych. 

w Kulparkowie. 
Dr. Winow ki, lekarz w Grof3-Schonau, Austr. N~ 

potem egz. profe or ki z filologii klasycz. 
i doktorat z filozofii, a spensyonowany po 20 latach, 
w 50. r. studya medyczne i doktorat medycyny). 

Dr. Tadeu z U ran owi cz lekarz miej ski w 
Dr. Tadeusz Krobicki, lekarz we Lwowie. 
Dr. Józef Eisenberg, lekarz 

Notaryusze; 
Lewicki w Winnikach. 

Julian kand. notar. we Lwowie 
Marcin Moj seowicz w 

Adwokaci: 
Dr. A dam Bory iewicz, we Lwowie. 
Dr. Leon we Lwowie. 
Dr. Abraham Rozmarin, we Lwowie. 
Dr. Samuel Pohl, we Lwowie. 
Dr. Kahane, we Lwowie. 
Dr. Dobiecki, we Lwowie. 
Dr. Schenker, w 
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ki, Namiestnictwa we Lwowie. 
Dr. chemik miejski. 
Karol Diill, aptekarz we Lwowie. 

J in pektor robotników od 
wypadków we Lwowie. 

Ludwik Marcinkiewicz, adjunkt krajowego we Lwowie. 
Narajewski, Banku krajowego we Lwowie. 

Teofil Kocowski, Banku kraj owego we Lwowie. 
.Jan Kasy we Lwowie. 
Epifaniusz J:3-remowicz, Wydz. krajowego we Lwowie. 
Ferdynand komisarz konceptowy Magistratu we Lwowie~ 
Ludwik Hodoly, sekretarz Tow. akcyjnego browarów we Lwowie. 

k, , we Lwowie. 
Ore t Audykowski, w , we Lwowie. 

Chodkiewicz, adjunkt kolei twowych we Lwowie. 
Banku kraj. we Lwowie. 

Hipolit Skul ki, rewident rachunkowy .Dyrekcyi lasów we Lwowie~ 
Kazimierz Tychow ki, sekretarz Dyrekcyi lasów we Lwowie. 
Leopold Li ki, gmachu karbkow kiego we Lwowie. 
Karol Wojciechowski, tar zy w Tarnopolu. 

Bur a, aptekarz w Ko owie. 
Józef Michalczewski emerytowany tar. zy radca krajowego 

we Lwowie. 



Spis i wzmian,,, 
do historyi i jego gimnazyum. 

,,Przyjaciel Ludu." Leszno 1834., 1837., 1840. 
,,Lwowianin." Tom III. 1835. 
Kaspra Niesieckiego S. J. Herbarz Polski, wydany przez Jana Nep. 

Bobrowicza. Lipsk 1841. 
Polska i Wyd. I. 1845. Wyd. II. 

Martynowskiego. Warszawa 1885. 
Rodzinne. Lwów 1860. (Art. Kar. Widmana). 

,,Dziennik Literacki." Lwów 1860. 
R. Ujej ki: Listy z pod Lwowa. Lipsk 1861. 
Program gimnazyum (Schulnachrichten z r. 1854). 
Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. gimnazyum w 1875. 
Kronika gimnazyalna p. t.: Historia gymnasii ab anno 

1789. - przeniesiona do i prowadzona do 
naszych czasów z bardzo znacznemi przerwami w 
zyku niemieckim, polskim. 

zakonu OO. Bernardynów ks. Sadoka Lwów 1874. 
Antoni Schneider, Encyklop. do Krajoznaw twa Galicyi. Lwów 1874. 

- Pozo tale w bibliotece Akademii 'ci 
w Krakowie. 

,,Tygodnik Illustrowany" War zawa 1860., 1876. 
Dr. M. Maciszewski: Pomniki Sieniawskich w Lwów. 1882. 
Wypisy Polskie. Tom IV. Lwów 1888. 

powszechny.' Kraków 1896-7. Jana Bryla: Ko-
zamJrnwy w i jego pomniki_. 

L. Tatomir: Slady króla Jana III. Lwów 1783. 
geograficzny Króle twa Pol kiego. War zawa 1884. 

Bibliograficzno - Archeologiczny ' Cezarego Wilanowskiego. 
Warszawa 1882. Tomów 3. 

ki Sztuka lwowska w XVI. i XVII. w. Lwów 1898. 
„ Teka konserwatorska.' Roczniki c. k. kon ~rwa torów 

pomników Galicyi w chodniej z r. 1900. i 1902. 
„Kronika Rodzinna War zawa 1879.: Groby w przez 

W. hr. Dzieduszyckiego. 
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Maciej Józef Brodowicz, Doktor medycyny i profesor praktyki le-
karskiej w uniwersytecie J agiello1i kim: ogólny swojeg<> 
zawodu lekar kiego i nauc~yciel kiego. Kraków 1871. 

Jenike (Skimborowicz) K Swiata. 
Dr. Czolowski A.: a) Dawne zamki i twierdze na Rusi halickiej~ 

Lwów 1892; b) Wojna pol ko-turecka 1675. 
L. La Pologne pittoresque. Paris 1839.-1842. (Tom 3. Rzecz-

legendowa E. Dienheim - Chotom kiego : Chateau de et 
la villa de Ray en Galicie (Russie-Rouge). 

Monumenta Sarmatarum. Simone Starovolscio collectore. Cracoviae 
· 1655. (Str. 480-4 6.: ). 

Prócz tego kilka innych, wymienionych w tekscie. 



SPIS ILLUSTRACYI. 
Str 

"Klasztor OO. Bernardynów u stoku góry nad stawem 9 
Podwójny pomnik i Hieronima Sieniawskich 15 
Pomnik Adama Hieronima Sieniawskiego 1 7 
Potrójny pomnik Aleksandra i Prokopa Sieniawskich 18 
"Portret Hieronima Sieniawskiego w sali OO. 

Bernardynów 21 
'Twierdza planu z roku 1755. 26 
Widok Zamku z góry Zwierzynieckiej. 27 

zamkowych . 28 
"Baniasta baszta zamku . 29 

zamkowy 30 
Cynkowy sarkofag P. Sieniawskiego 41 

w kaplicy prawej (segment) 43 
nad chórem 44 

Fara z i ki 45 
·wielki w farze 51 
·Cerkiew gr. kat. w Rynku 54 
Wielki w OO. Bernardynów 59 
Pomnik króla Jana III. w Rynku . 62 
Ratusz, w którym gimnazyum 63 
.Pierwsi abituryenci gimnazyum 77 

w Raju 83 
Monaster w Krasnopuszczy 85 
,Slupy graniczne w Krasnopuszczy: Front 89 

Strona odwrotna 90 
w Buszczu 9 3 

Wielki w Buszcz.u 95 

Na 
Widok Zamku, ztoru i góry k nad tawern . 
..Baszta baniasta ( o ta tnia str.). 

Wszystkie klisze z dwóch których mi 
WP. A. krakowskim redakcyi 
-,,Kraju , wykonane w E. Trzeme kiego we Lwowie. 

Str 8. 

" 12. 

" 44. 

" 45. 

" 46. 

" 55. 

" 80. 

" 86. 

Sprostowania dru~ars~ich. 
wiersz 12. z góry zamiast 2·5 km 3 - ma 2·5 km 2• 

" 20. " " 
kremiennemi krzemiennemi. 

" 
" 5. od " 

miesteczku · miasteczku. " 
" 2. z góry " " 
" 

7. " " 1626. 1625. 
" 

" 
14. od " 

zreperowani u zreparowaniu. 
" 

" 8. " " wezwaniem wezwaniem. " 
" 20. z góry " 

sia 
" 


