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o Galicyi i lodomeryi wraz  
z wielkiem księztwem krakowskim.
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Nazwa Galicyi pochodzi od księztwa halickiego, 
które w X w. stanowiło samoistne państwo pod 
panowaniem książąt ruskich, później węgierskich. 

Opierając się na mocy posiadania niegdyś przez Węgry tego 
kraju – następnie na mocy z rzeczpospolitą polską zawartych, 
ale do skutku nieprzywiedzionych traktatów, przy rozbiorze 
Polski w r. 1772, wniosła cesarzowa Marja Teresa, jako królowa 
Węgier, pretensje do posiadania tej prowincyi. Traktatem z d. 
18 IX 1773 r. objęła zatem część ubezwładnionej Polski, której 
nadano miano Galicyi i Londomeryi. Na kongresie wiedeńskim 
oznaczono granice prowincyi, a w r. 1846 przyłączono do niej 
zniesioną rzeczpospolitę krakowską.

Galicya leży w półn. stronie gór karpackich między 36° i 44° 
wsch. dł., a między 48° i 50° półn. szer. Obejmuje 78.497 km2. 
Jest zatem co do rozległości drugą prowincyą państwa austy-
ackiego, gdyż jedne Węgry są półtora razy większe. Należy do 
wielkiej równiny europejskiej, rozciągając się pomiędzy morzem 
Baltyckiem i Czarnem. Stąd wypływa Wisła, w której wodach 
przeglądają się dwa główne miasta polskie, stąd wypływa kręty 
Dniestr, nad którym rozłożył się królewski Halicz w XIII stuleciu, 
dzisiaj ubogie miasteczko, świecące ruinami. W dolinach obu 
tych rzek żyją dwa bratnie plemiona, wyszłe z jednego wspólnego 
pnia. Niski dział wód pomiędzy źródłami Sanu i Stryja i łukiem 
prawie biegnący na Lwów ku Podkamieniowi, ułatwia łączenie 
obu tych plemion, to też plemię ruskie, rozłożywszy się nad Bu-
giem w dorzeczu Wisły, spływa się często z plemieniem polskiem, 
a tam gdzie to nastąpi, jak np. w okolicach Jarosławia, widzimy 
lud dorodniejszy i pojętniejszy, mowa zaś polska staje się czystsza 
i dźwięczniejsza, złożona z brzmień polskich i muzyki ruskiej.

Od r. 1873 istnieje w galicyjskim Wydziale krajowym biuro 
statystyczne, którego obowiązkiem jest mieć dla sejmu przygo-
towane cyfry i zestawienia do rzetelnego obrazu kraju. Podług 
spisu ludności, 31 XII 1887 r. wynosiła ona wraz z wojskiem 
6 403 572. Kobiet okazało się więcej od mężczyzn o przeszło 
138 000. Przeciętny procent roczny przyrostu ludności wynosi 
0.96. Gęstość zaludnienia jest wielka, większa niż w Poznańskiem 
i Królestwie Polskiem, ale mniejsza niż na Szląsku austriackim, 
w Czechach i Morawii. Nie jest ona przytem wszędzie jednakowa.

Ludność używająca polskiej mowy, jest w takim stosunku do 
mówiącej po rusińsku, jak 1.2 do 1. Polska ludność gęsto mieszka 
w zach. części kraju, rusińska we wsch. i okolicach górzystych 
aż po obwód Sądecki. Jeżeli porównamy jednych i drugich, 
znajdziemy wiele wspólnych cech, ale i pewne różnice. Do 
Polaków liczą się włościanie, mieszczanie i wszystka szlachta. 
Rusini szlachty nie mają, gdyż panowie i bojary ruscy przyjąwszy 
w dawnych czasach obyczaje i cywilizacyę polską, a nawet 
obrządek rzymski, dzieląc nadto z szlachtą polską trudy wojenne 
i poświęcenia, zupełnie z nią się zlali. Naród uważał ich odtąd 
jako braci rodzonych jednej matki. Polacy i Rusini doznawali 
jednego losu, i walcząc razem przeciw wspólnym wrogom, za-
słaniali Europę od nawału barbarzyństwa. Jan Sobieski i Michał 
Wiśniowiecki, królowie polscy, byli pochodzenia ruskiego.

Polska ludność jest weselsza, ruchliwsza, więcej przedsiębiorcza, 
mniej skłonna do uległości. Z usposobienia rolnicza, ima się 
przemysłu, jeżeli ten zapewnia jej większy zarobek. Okazuje 
upodobanie do koloru białego. Główną arteryę swego życia 
Wisłę, nazywa białą rzeką. Rusini są więcej smutni, zachowaw-
czy, podejrzliwi, ulegli. Ulubionym ich kolorem jest czarny. 
Cierpliwość Rusinów często graniczy z apatyą, a spuszczanie się 
na los czyni ich nieopatrznymi w życiu. Z trudnością opuszczają 
swe okolice ojczyste, chociażby bardzo im ciężko było. Łagod-
nego usposobienia i pełni litości, stają się okrutni i mściwi, gdy 
przebierze się miarka. Poddają się łatwo ciężkiemu losowi. To 
też położenie ludu rusińskiego było cięższe od tego, w jakiem 

się znajdował lud polski. Rusini poddają się więcej wpływowi 
swego duchowieństwa, są mocno przesądni; widzą na każdym 
niemal kroku działanie „siły nieczystej”. Polak okazuje wiele 
sceptycyzmu i mówi o dyable z pewną żartobliwością.

Elizeusz Reelus uważa, że Galicya jest więcej żydowskim krajem 
od Palestyny i każdego innego kraju. W 1880 r. liczono staroza-
konnych 686 500, czyli 11.52% całej ludności. Żydzi przybyli tu 
jeszcze za czasów ruskich książąt, zaś po wypędzeniu z Węgier, 
przybyli oni w wielkiej liczbie: od Kazimierza W. gościnnie 
przyjęci, obdarzeni przywilejami, ze względu na podniesienie 
przemysłu i handlu osiadali najwięcej po miastach. Rozsiani 
po całym kraju, trudnią się w miastach handlem, frymarką 
lub lekkiem rzemiosłem, po wsiach zaś wyszynkiem trunków, 
gdzieniegdzie i wydzierżawianiem dóbr ziemskich, browarów 
lub gorzelni. Cechą ich charakteru jest niepowściągliwa chęć 
zysku, przebiegłość i oszczędność czasem za daleko posunięta; 
zachowują dawne swoje zwyczaje i dawny strój, a mowa ich jest 
mieszaniną hebrajskiego i niemieckiego języka, przeplatana 
często zepsutą polszczyzną. Bogatsi jednak i wykształceńsi, 
zaczynają się ubierać po krajowemu i przyswajać język krajowy. 
Wiele krwi żydowskiej i w szlachcie polskiej znaleźć można.

Ormianie około 6 000 dusz liczący, weszli do kraju w XII w., 
po spustoszeniu swego państwa przez Saracenów. Leon, syn 
Daniela księcia halickiego zawdzięczając żołnierzom ormiań-
skim pomoc w wojnie z sąsiednimi książętami ruskimi, osadził 
ich pierwszy we Lwowie r. 1280, udzielając im różne przywileje 
i wolności. Kiedy zaś Armenia w XIV w. przez Turków zupełnie 
zawojowaną została, przybyło powtórnie na Ruś kilka tysięcy 
rodzin ormiańskich, które Kazimierz W. w ojcowską opiekę 
przyjął. Ormianie ci byli pierwotnie wyznania wsch. i podlegali 
w sprawach kościoła patryarsze w Eczmiadzynie w Persyi. W r. 
1624 jednak, gdy Melchisedech patryarcha Armenii, papieżowi 
w Rzymie posłuszeństwo złożył, i równocześnie arcybiskupem 
ormiańskim we Lwowie zamianowany został, przystąpiła część 
Ormian do unii z kościołem rzymskim, gdzie zastrzeżono 
odprawianie mszy ś. w języku ormiańskim. Ormianie trudnią 
się handlem, dzierżawą ziemi i rolnictwem wzorowem. Na 
Bukowinie znajdują się Nestoryanie i Eutychianie, którzy 
jednak z rodakami wyznania rzym.-kat. w zgodzie i jedności 
żyją. Z powierzchowności i obyczajów dają się Ormianie łatwo 
poznać, a że się z innemi narodowościami niechętnie łączą, 
zachowali pierwotne wsch. rysy twarzy. W życiu powszedniem 
są bardzo pracowici, trzeźwi i oszczędni, z tąd też wiele rodzin 
przyszło do znacznej zamożności, przyczem mają i tę cnotę, że 
się w potrzebie wzajemnie wspierają.

Po przyłączeniu Galicyi do państwa Austryackiego, rozpoczęło 
się germanizowanie kraju. Oprócz biurokracyi sprowadzono 
drukarzy, księgarzy, kupców, rzemieślników oraz rolników 
pochodzenia niemieckiego. Ludności używającej niem. języka 
liczono w Galicyi w 1880 r. przeszło 5%. Rozsiani prawie po 
wszystkich obwodach kraju, znaczniejsi są urzędnikami, inni 
trudnią się kupiectwem lub rzemiosłem, najwięcej mieszkają 
po wsiach, czyli tak zwanych koloniach, które powstały za 
panowania cesarza Józefa II. z osadników przybyłych lub 
sprowadzonych do kraju. Są to spokojni i pracowici przychodnie 
z Niemiec, najczęściej z Badeńskiego i Wirtembergskiego, 
wyznania przeważnie protestanckiego, zachowują niezmiennie 
zwyczaje niemieckie. Kolonii takich czy osad znajduje się 134, 
głównie koło Lwowa i Stryja. Pomiędzy osadnikami niem. 
istnieje sekta Menonitów, która liczy około 370 dusz. Weszła 
do kraju za cesarza Józefa II, od którego uzyskała wolność 
wyznania. Menonici nie składają przysięgi, dzieci chrzczą 
dopiero w dojrzalszym wieku i uwolnieni są od przymusowej 
służby wojskowej.

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy Kalendarz Wielokulturowy na rok 2015. Zapocząt-
kowana w 2012 r. inicjatywa, niekonwencjonalną formę zawdzięcza 
szacie graficznej oraz treści – wydawnictwo inspirowane przedwo-
jennymi kalendarzami galicyjskimi, jest symbolem minionej epoki 
oraz świadectwem jej wielokulturowości.

Rokrocznie kalendarz zawiera 3 kalendaria – gregoriańskie, juliań-
skie oraz żydowskie, archiwalne fotografie, kalendarz zodiakalny, 
a także oznaczenia właściwe dla danego obrządku lub religii. W celu 
wzbogacenia treści, publikacja jest uzupełniana o nowe informacje, 
z zachowaniem oryginalnego języka źródła.

Wielokulturowość części dawnych ziem Rzeczypospolitej, postanowi-
liśmy w tym roku ukazać poprzez historyczne opisy głównych ośrod-
ków miejskich Królestwa Galicji i Lodomerii – austriackiej prowincji 
(1772–1918), składającej się z ziem odebranych Polsce w wyniku roz-
biorów. Zamieszczone ilustracje obejmują okres od końca XIX w. do 
III dekady wieku XX. Teksty opracowano na podstawie „Słownika 
geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” - 
wyd. z lat 1880–1902, autorstwa F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego 
i W. Wlewskiego; opracowania B. Limanowskiego „Galicya przedsta-
wiona słowem i ołówkiem”, Lwów 1892; dzieła J. Szujskiego „Pola-
cy i Rusini w Galicyi”, Kraków 1896; a także dwóch publikacji H. 
Stupnickiego: „Geograficzno-statystycznego opisu królestwa Galicyi 
i Londomeryi”, Lwów 1864 oraz „Galicya pod względem topograficz-
no-geograficzno-historycznym”, Lwów 1869. Kalendarz historyczny 
polski z wspomnień narodowych ułożył Joachim Szyc, Poznań 1852.

Mamy nadzieję, że podróż po Galicji – krainie będącej domem dla 
różnych narodów, ich religii i języków, pomoże w sposób ciekawy, 
zapoznać się z wielokulturowym charakterem regionu.

Fotografia na okładce:
Stacja kolejowa w Woronience. Drezyna z pasażerami  
i austriacką obsługą kolejową; w głębi budynek stacji. 20 lipca 1904 r. 
Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Mapa na stronie wprowadzającej:
Das Koenigreich Galizien. Weimar: Verlage des Geograph. Instituts, 1832.  
Mapa ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (polona.pl). 

Kalendarz zodiaKalny

Koziorożec
22.12–20.01

Byk
21.04–21.05

Panna
24.08–23.09

Wodnik
21.01–19.02

Bliźnięta
22.05–21.06

Waga
24.09–23.10

Ryby
20.02–20.03

Rak
22.06–22.07

Skorpion
24.10–22.11

Baran
21.03–20.04

Lew
23.07–23.08

Strzelec
23.11–21.12

Wykaz użytych symboli i oznaczeń

15
14 Szwat
2 Ianuarius
Św. Katarzyny

« Kalendarz gregoriański
« Kalendarz żydowski
« Kalendarz juliański
« Nazwa święta

 
nakazene święta 
rzymskokatolickie  

nakazane święta 
greckokatolickie  

główne święta 
judaistyczne

 – zmiana czasu
 – nów księżyca
 – pierwsza kwadra
 – pełnia księżyca
 – ostatnia kwadra



2015
Styczeń 

 
Januarius. Ledzień. Siczeń.  
Janiver. Jänner; liczy dni 31.

5775. Szwat 
ma dni 30, licząc od 21 stycznia.

 1. » 1467. Urodzenie Zygmunta I.
 2. » 1662. Konfederacja wojska pod Świderskim w Lublinie.
 3. » 1730. Śmierć hetmana Ludwika Pocieja.
 4. » 1663. Pobicie Kozaków pod Starymirem.
 5. » 1796. Austrjaki wkraczają do Krakowa.
 6. » 1429. Zjazd królów chrześcijańskich w Łucku.
 7. » 1375. Synod duchowieństwa polsk. w Uniejowie.
 8. » 1759. Inwestytura księcia Karola na księstwo Kurlandzkie.
 9. » 1792. Pokój Turcji z Moskwą, przeciw Polsce wymierzona wojna.
10. » 1677. Otwarcie sejmu w Warszawie.
11. » 1501. Zawarte i potwierdzone przymierze z Turkami.
12. » 1815. Anglja przemawia za Polską do dworów północnych.
13. » 1773. Manifest dworów zwiastujący rozbiór Polski.
14. » 1807. Utworzenie Rządu tymczasowego w Warszawie.
15. » 1582. Pokój z Moskwą na 10 lat w Kiwerowéj Horce.
16. » 1649. Jan Kazimierz wjeżdża do Krakowa na koronację.

17. » 1649. Koronacja Jana Kazimierza.
18. » 1576. Stronnicy Maksymiljana zapraszają go na tron.
19. » 1789. Zwinięcie Rady nieustającéj.
20. » 1507. Uroczysty wjazd Zygmunta I. do Krakowa.
21. » 1556. Zbór dyssydentów w Sycyminie.
22. » 1525. Powstanie w Gdańsku.
23. » 1440. Węgrzy zapraszają na tron Władysława III.
24. » 1507. Koronacja Zygmunta I.
25. » 1548. Poselstwo pruskie na sejmie w Piotrkowie.
26. » 1517. Bitwa z Tatarami pod Kaniowem.
27. » 1510. Pożar salin w Wieliczce.
28. » 1573. Konfederacja w Warszawie po śmierci Zygmunta Augusta.
29. » 1583. Uniwersał Stefana Batorego urządzający poczty.
30. » 1363. Zjazd monarchów w Krakowie.
31. » 1617. Wyprawa królewicza Władysława Wazy 

na odzyskanie tronu moskiewskiego.R
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poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

1 29
7 Tewet
16 December

30
8 Tewet
17 December

31
9 Tewet
18 December

1  
10 Tewet
19 December
Nowy Rok;  
Św. Bożej Rodzicielki

2
11 Tewet
20 December

3
12 Tewet
21 December

4
13 Tewet
22 December

2 5 
14 Tewet
23 December

6 
15 Tewet
24 December
Objawienie Pańskie; 
Swiatyj Weczir

 7 
16 Tewet
25 December
Rizdwo Chrystowe

8
17 Tewet
26 December
Sobor Preswiatoi  
Bogorodyci

9
18 Tewet
27 December
Muczenyka Stefana

10
19 Tewet
28 December

11
20 Tewet
29 December

3 12
21 Tewet
30 December

13 
22 Tewet
31 December
Trzech Św. 
Hierarchów Kościoła

14 
23 Tewet
1 Ianuarius 
Nowy Rik; 
Obrizannia Hospoda

15
24 Tewet
2 Ianuarius

16
25 Tewet
3 Ianuarius

17
26 Tewet
4 Ianuarius

18
27 Tewet
5 Ianuarius

4 19 
28 Tewet
6 Ianuarius
Chrzest Pański.  
Jordan

20 
29 Tewet
7 Ianuarius

21
1 Szwat
8 Ianuarius

22
2 Szwat
9 Ianuarius

23
3 Szwat
10 Ianuarius

24
4 Szwat
11 Ianuarius

25
5 Szwat
12 Ianuarius

5 26
6 Szwat
13 Ianuarius

27 
7 Szwat
14 Ianuarius

28
8 Szwat
15 Ianuarius

29
9 Szwat
16 Ianuarius

30
10 Szwat
17 Ianuarius

31
11 Szwat
18 Ianuarius

1
12 Szwat
19 Ianuarius

lwów

Za czasów książąt rus. Lwihorod, po niem. Lemberg, a po łac. Leopo-
lis zwany. Polska nazwa Lwów znana już w XV w. Ludność miasta 
powstała z żywiołów różniących się od siebie pochodzeniem, mową, 

obyczajami i wyznaniem. Już za czasów ruskich książąt mieszkali tu obok 
Rusinów: Ormianie, Saraceni, Tatarzy, Żydzi i Niemcy. Za czasów polskich 
przybywali prócz tego: Polacy, Litwini, Liwończycy, Żmudzini, nowe zastępy 
Niemców, a za czasów austriackich napłynęły znowu liczne rodziny niemieckie. 
Z biegiem czasu tracą te rozliczne żywioły swą odrębność, gubią się i rozpływają 
śród żywiołu polskiego, jako moralnie najsilniejszego i w ten sposób tworzą 
w końcu jednolitą prawie rodzinę. W 1880 r. liczyło miasto 103422 mieszkańców 
cywilnych (49052 męż., 54370 kob.), a 6400 wojskowych. podług rel. było 
55973 rzym.-katol., 14868 gr.-katol., 181 orm.-katol., 1 starokatol., 219 grec.-
-oryent., 1 orm.-oryent., 1 unitaryan., 1641 wyzn. augsbur., 64 wyzn. helw., 
27 anglik., 10 rel. menon., 30418 mojżesz., 18 bezwyzn. W życiu towarzyskiem 
używało języka polskiego 90132, niem. 7323, rusk. 3600, czesk. 263, rumuń. 
192, włosk. 4, słowack. 3, reszta innych języków. Jako miasto stołeczne kró-
lestwa, mieści w sobie najwyższe władze krajowe: wszechnice, r. 1784 fund., 
z licznym księgozbiorem i gabinetami - w roku 1848 przez pożar zniszczone, 
zakład naukowy imienia Ossolińskich, z kosztownym zbiorem książek, monet, 
obrazów i narodowych starożytności, dwa seminaria: łacińskie i ruskie; zakłady 
ciemnych i głuchoniemych, instytut kredytowy, towarzystwo rolnicze i teatr. 
Jako stolica Galicyi jest siedzibą namiestnika kraju, trzech arcybiskupów: 
grecko-katolickiego, rzymsko-kat., ormiańskiego i superintendenta ewangelic-
kiego. Pod względem handlu i przemysłu odznacza się miasto od czasu objęcia 
Galicyi przez Austryę, albowiem odtąd jako stolica prowincyi, a z tąd licznych 
władz rządowych będąc pobytem, wzrosło w znaczną ludność, przezco handel 
i rzemiosła znacznie rozkwitły. Ma więc wszelkiego gatunku rzemieślników 
i wiele kupców prowadzących handel produktami krajowemi i niekrajowemi.

Miasto w wielkim dole między wzgórzami położone, zajmuje z ob-
szernemi przedmieściami przestrzeń blisko 4 mil i jest wieloma 
pięknemi kościołami, kamienicami i promenadami przyozdobione. 

Pomiędzy gmachów publicznych wyszczególniają się piękną budową: kościół 
Dominikanów z r. 1749 i kościół ś. Jerzego katedra biskupia obrządku rusk. 
z r. 1746, zbudowana na wzór kościoła ś. Piotra w Rzymie; katedra obrz. łac. r. 
1370-80 zbud. w kształcie gotyckim, szpital powszechny dawniej klasztor Pijarów 
i Kościół Bernardynów z ciosanego kamienia w r. 1600 fund. z grobowcem ś. 
Jana z Dukli. W nowszym czasie wiele mu ozdób przybyło przez wybudowanie 
ratusza z wieżą 42 sążni wysoką, gmachu zakładu Ossolińskich, teatru hr. 
Skarbka, pałacu arcybiskupiego i synagogi żydowskiej. Z liczby 50 kościołów, 
które tam dawniej istniały, pozostało dotąd tylko 29, a to 19 rzym.-kat., 7 gr.-kat., 
1 ormiański, a 1 ewangelicki. Między temi są 10 klasztorów: Dominikanów, 
Bernardynów, Karmelitów, Franciszkanów i Bazylianów; panien zakonnych: 
Sakramentek, Benedyktynek, Szarytek, i Sióstr miłosierdzia. Najdawniejszą 
świątynią Lwowa jest kościołek św. Jana na Krakowskim przedmieściu.

Założenie Lwowa przypada około 1259 r. – Leon (w języku ruskim Lew 
nazwany), syn Daniela ks. halickiego, zbudował w okolicy dzikiej na 
wierzchołku góry piaszczystej warowny zamek „Lwihrod” zwany, dokąd 

też później, gdy Halicz przed napadem Tatarów przestał być bezpiecznym, 
przeniósł swą rezydencyę w 1268 r. Około tegoż w krótce miasto budować się 
zaczęło. Od tego to czasu jak wszystkie inne miasta na Rusi, napadany często 
od nieprzyjaciół, znosił różne koleje losu. Do stanu twierdzy przyprowadzony, 
zabezpieczony fortecznemi murami, wytrwał niejedną burzę wojenną: ciężkie 
oblężenia przez Litwinów w latach 1350, 1370; przez Tatarów 1431, 1438 
i 1524; przez Wołochów i Mołdawianów 1498 i 1509; przez Kozaków 1648 
i 1655; przez Siedmiogrodżan 1657, powtórnie przez Tatarów i Turków 1672, 
1675 i 1695, aż naostatek r. 1704 został przez Karola XII. króla szwedzkiego 
mocą zdobyty. R. 1675 odbyła się w pobliżu miasta pamiętna bitwa, w której 
Jan Sobieski z ledwie 30.000 wojska cztery razy liczniejszego nieprzyjaciela na 
głowę poraził. W latach 1480, 1622, 1672 i 1681 dotknęło to miasto morowe 
powietrze; w latach 1494, 1504, 1511, 1527, 1564, 1616, 1622 i 1671 zaś niszczące 
pożary, a 1510, 1514 i 1617 naostatek straszne zalanie wodą wezbranej Pełtwi. 
Obok miasta wznosi się plantacyami zasadzona góra pod nazwą „Wysokiego 
zamku”, a na przeciwnej stronie góra Wronowskiego, dawniej Schönberga 
nazwana, dziś przeistoczona na warownię (cytadelę), na których obu niegdyś 
istniały warowne zamki, z których teraz ledwie śladu dostrzedz można. Góra 
Wronowskiego jest także uwagi godną, że na niej wydobyto płyty i bożyszcze 
kamienne, co wnioskować każe, że kiedyś narodom pogańskim za świątynię 
służyć musiała. Herb miasta jest lew wspięty na tylnych łapach w otwartej 
bramie o trzech wieżach, przez Zygmunta I. nadany, do którego Syxtus V. 
papież później przydał trzy pagórki z gwiazdą, unoszącą się nad głową lwa.

1. Rajd Śląskiego Klubu Automobilowego - postój we Lwowie. 1927 r. Fot. Marek Munz. 
2. Mecz piłki nożnej Cracovia-Pogoń Lwów we Lwowie. Piłkarze w walce o piłkę pod bramką Pogoni Lwów. 31 października 1926 r. Fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.



poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

5 26
6 Szwat
13 Ianuarius

27
7 Szwat
14 Ianuarius

28
8 Szwat
15 Ianuarius

29
9 Szwat
16 Ianuarius

30
10 Szwat
17 Ianuarius

31
11 Szwat
18 Ianuarius

1
12 Szwat
19 Ianuarius

6 2 
13 Szwat
20 Ianuarius
Ofiarowanie Pańskie. 
MB Gromnicznej

3
14 Szwat
21 Ianuarius

4  
15 Szwat
22 Ianuarius
Tu bi-Szwat.  
Nowy Rok Drzew

5
16 Szwat
23 Ianuarius

6
17 Szwat
24 Ianuarius

7
18 Szwat
25 Ianuarius

8
19 Szwat
26 Ianuarius

7 9
20 Szwat
27 Ianuarius

10
21 Szwat
28 Ianuarius

11
22 Szwat
29 Ianuarius

12  
23 Szwat
30 Ianuarius
Trioch Swiatyteliw  
Wasylia, Hryhoria, Iwana.

13
24 Szwat
31 Ianuarius

14
25 Szwat
1 Februarius

15 
26 Szwat
2 Februarius
Stritennia

8 16
27 Szwat
3 Februarius

17
28 Szwat
4 Februarius
Ostatki

18
29 Szwat
5 Februarius
Środa Popielcowa

19 
30 Szwat
6 Februarius

20
1 Adar
7 Februarius

21
2 Adar
8 Februarius

22
3 Adar
9 Februarius

9 23
4 Adar
10 Februarius

24
5 Adar
11 Februarius

25 
6 Adar
12 Februarius

26
7 Adar
13 Februarius

27
8 Adar
14 Februarius

28
9 Adar
15 Februarius

1
10 Adar
16 Februarius

2015
Luty 

 
Februarius. Luty. Fewruar. Lyi.  
Kazydoroha. Fevrier. Februar;  

liczy 28 dni.

5775. adar 
ma dni 29, licząc od 20 lutego.

 1. » 1676. Pogrzeb Jana Kazimierza i Michała Wiśniowieckiego.
 2. » 1421. Posłowie czescy zapraszają na tron Władysława Jagiełłę.
 3. » 1018. Bolesław W. zawiera traktat pokoju z Niemcami w Budzyszynie.
 4. » 1454. Prusacy oddają się pod opiekę Polski przeciw Krzyżakom.
 5. » 1189. Synod w Krakowie.
 6. » 1582. Polacy ustępują z pod Pskowa.
 7. » 1580. Stefan Batory zaprowadza cenzurę na dzieła historyczne.
 8. » 1576. Stefan Batory zaprzysięga pacta conventa.
 9. » 1454. Zaślubiny Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą Austrjaczką.
10. » 1404. Krzyżacy wpadają do Litwy.
11. » 1646. Uroczysty wjazd do Gdańska królowéj Ludwiki.
12. » 1386. Wjazd do Krakowa Władysława Jagiełły.
13. » 1716. Fleming zaledwie unosi życie z Piotrkowa.
14. » 1386. Chrzest Jagiełły i zaślubienie Jadwigi.

15. » 1383. Wszczęta wojna domowa o wybór króla.
16. » 1704. Otwarcie sejmu w Warszawie na żądanie Karola XII.
17. » 1574. Wjazd do Krakowa Henryka Walezjusza.
18. » 1846. Rozpoczęcie rzezi Galicyjskiéj.
19. » 1472. Urodzenie Mikołaja Kopernika.
20. » 1387. Porównanie w przywilejach szlachty litewskiéj z koronną.
21. » 1613. Maryna Mniszchówna utopiona przez Moskali.
22. » 1387. Chrzest Litwy.
23. » 1766. Śmierć Stanisława Leszczyńskiego.
24. » 1793. Manifest króla pruskiego przeciw Gdańskowi.
25. » 1563. Zajęcie Połocka przez Moskwę.
26. » 1654. Moskwa prosi o pokój.
27. » 1846. Pobożna procesja przez Austrjaków na Podgórzu wymordowana.
28. » 1812. Śmierć Hugona Kołłątaja.R
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Miasto powiatowe na pięknej równinie, położone między dwiema 
Bystrzycami i pięknie pobudowane, liczy się do rzędu pierwszych 
miast galicyjskich. Stolica biskupstwa gr.-kat., liczył w 1880 r. 

18626 mk. (9285 męż., 9341 kob.). Podług wyznania było: 5584 rzym-kat., 2793 
gr.-kat., 90 orm.-kat., 1 greko-oryent., 126 augsb.-ewang., 8 helwecko-ewang., 
1 angikań., 10023 mojżeszowego. Podług narodowości: 9734 Polaków, 1643 
Rusinów, 6998 Niemców (właś. żydów używających w życiu codziennym języka 
niem.), 42 Czechów, 1 Słoweniec, 1 Węgier, 1 Włoch. Władze wyznaniowe 
stanowią biskupstwo gr.-katol. (unickie) istniejące od r. 1850. Dekanaty rzymsko 
i ormiańsko-katolicki należą do archidiecezyi lwowskiej. Filiał augsbursko-
-ewangelicki należy do gminy Ugartsthal pod Kałuszem. Jest także gmina 
wyznaniowa izraelicka. Oprócz kilku pięknych kościołów: fary z grobowcami 
Potockich (Stanisława poległego przy odsieczy Wiednia, Andrzeja kaszt. krakow. 
i Józefa, towarzysza Karola XII. na wygnaniu w Benderze), pojezuickiego, 
fundacyi siostry króla Leszczyńskiego i ormiańskiego, jest tam okazały ratusz 
i wiele innych prywatnych gmachów; posiada także miasto pomnik ś. p. cesarza 
Franciszka I., pierwszy w całem państwie austryackiem położony, 13 maja 1838 r. 

W r. 1662 Andrzej na Potoku Potocki, kaszt krakowski i hetman pol. 
kor. zmienił wieś swą dziedziczną Zabłotów na miasto, które od 
imienia najstarszego syna ststy halickiego, poległego w potrzebie 

wiedeńskiej, nazwał „Stanisławów”. Po założeniu miasta opasał je Jędrzej Potocki 
wałem ziemnym, murem i fosą. Miasto do stanu twierdzy podniesione posiadało 
dwie bramy forteczne: Halicką i Tyśmienicką „z kamienia zbudowane”, i furtę 
przy kościele ormiańskim. Później gorliwie nad ufortyfikowaniem pracował 
Józef Potocki, hetman w. kor., kaszt. krakow. Mury znacznie rozszerzono 
i wzmocniono. Zamek zaopatrzono w zbrojownię z amunicyą. Po wojnie r. 
1809 mury i wały zniesiono, fosy zasypano i bez śladu zginęły czarne marmu-
rowe tablice ongiś nad bramami wiszące. Do dziś dnia z fortyfikacji, na które 
dziedzice miasta wydali kilkanaście milionów złp., pozostał tylko zamek, 
przeistoczony w nowszych czasach na szpital wojskowy. W dziejach miasta 
pamiętne są: napad Tatarów r. 1692 i zajęcie przez Sieniawskiego r. 1712, który 
jako zwolennik Augusta III. przeciw partii Leszczyńskiego zbrojno wystąpił. 
Dnia 23 lipca 1764 utworzyli Potoccy konfederancyę w Haliczu, a siły swoje 
skoncentrowali w Stanisławowie. Skutkiem tego dnia 7 sierpnia wojska ruskie 
postąpiły pod miasto od strony Kamieńca Podolskiego i rozpoczęły oblężenie. 
Czasy konfederacyi barskiej dały się uczuć miastu dotkliwe. Następstwem akcyi 
konfederackiej w tych stronach było dwukrotne zajęcie miasta przez wojska 
ruskie. Morowe powietrze w 1770 r. wypłoszyło ubogich do sąsiednich lasów. 
Wkrótce potem przeszedł Stanisławów wraz z Pokuciem pod panowanie Austryi.

Ludność od początku istnienia miasta była różnoplemienną. Składa się 
z Polaków, Rusinów, Żydów, Ormian, Wołochów, a nawet Greków. 
Dwudziestoletnie „słobody”, prawa przyznane cechom (1664, 1672, 1678, 

1726, 1729) ściągały do miasta stale nową ludność, a liczne jarmarki wytworzyły 
tu ognisko handlowe dla całego Pokucia. Dwa narody: polsko-ruski i ormiański 
zorganizowały sobie urzędy radzieckie i ławnicze, z osobnymi wójtami. Obok 
nich utworzyła się gmina żydowska. Polacy i Rusini najdawniejsi mieszkańcy 
osady, otrzymali prawo magdeburskie przywilejem Jędrzeja Potockiego z dnia 
7 maja 1662 r. Wkrótce potem zaczęli osiedlać się żydzi, na mocy przywileju 
z dnia 17 września 1662 r., potwierdzonego następnie przez Józefa Potockiego 
pomiędzy r. 1703 a 1736. Mieli więc żydzi prawo „wolnego się w tem miejscu 
budowania, osiadania, szynkowania, handlowania i wszelkiemi sposobami 
zarobkowania”. We wszystkich „tranzakcyach sądowych” mogli odwoływać się 
do juryzdykcyi zamkowej, „sławetni wójci” nacyi polskiej i ormiańskiej nie mieli 
żadnej władzy nad nimi. Przyrost ludności żydowskiej datuje się od r. 1789, t.j. 
od czasu rozciągnięcia na Galicyę patentów Józefa II., wydanych na korzyść 
żydów. Do dawniejszych mieszkańców miasta należą też Ormianie, obdarzeni 
przywilejem z prawem magdeburskim dnia 14 stycznia 1677 r., przez Jana III., 
tworzącem z nich osobny naród, jakoby drugą społeczność miejską, mającą 
równe prawa z narodem polsko-ruskim. Drugi przywilej z 1678 r. oznaczał 
dokładnie zakres juryzdykcyi „nacyi ormiańskiej”; którzy wybierali 12 rajców 
dożywotnich, a z pośród nich corocznie obierali wójta, dwóch marszałków, 
ławników i rajców. W procesach karnych mniejszej doniosłości zasiadali wójtowie 
i ławnicy jednego tylko narodu, ale w gardłowych zgromdzali się wspólnie i sądzili 
w obecności delegata zamkowego. Trybunał karny w ten sposób złożony nosił 
nazwę „sekwestru”, a tępieniem opryszków niemałe zasługi oddawał Pokuciu. 
Naród ormiański miał na równi z Polakami prawo do wszystkich dochodów 
miejskich czyli lunaryi. Oprócz rady miejskiej mieli jeszcze Ormianie radę 
większą, która była dla nich tem, czem zgromadzenie „pospólstwa” dla narodu 
polskiego. Pod panowaniem Austryi zaprowadzono nowe w tej mierze porządki. 

1. Obejście gospodarskie Zagwoźdź pow. Stanisławów. 1914 r. Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

2. Stanisławów. Ulica Sapieżyńska. Widoczny stojący na drodze policjant. Lata 1918–1939. Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. 



2015
Marzec 

 
Martius. Kazidroga. Mart. Berezezot.  

Marot. Mars. März; liczy dni 31.

5775. NISaN 
ma dni 30, licząc od 21 marca

 1. » 1634. Moskale składają broń pod Smoleńskiem.
 2. » 1410. Ugoda z Krzyżakami zawarta w Budzie.
 3. » 1831. Pobicie Moskwy pod Kurowem.
 4. » 1578. Stefan Batory rozkazuje pustoszyć prowincje moskiewskie.
 5. »  965. Chrzest Mieczysława I.
 6. » 1447. Hołd książąt Szląskich w Krakowie.
 7. »  967. Publiczne spalenie bałwanów pogańskich.
 8. » 1223. Śmierć Wincentego Kadłubka.
 9. » 1509. Rozproszenie Wołochów nad Dniestrem.
10. » 1637. Śmierć Bogusława, ostatniego księcia pomorskiego.
11. » 1797. Przybycie do Petersburga Stanisława Poniatowskiego.
12. » 1656. Rozbicie Szwedów pod Jarosławiem.
13. » 1683. Traktaty w Warszawie na wyprawę Turecką.
14. » 1812. Tajnym traktatem Austrja przyrzeka zwrócić zabór polski.
15. » 1034. Śmierć Mieczysława II.
16. » 1409. Krzyżacy wyrzynają w Wołkowysku lud zgromadzony w kościele.

17. » 1832. Założenie w Paryżu towarzystwa demokratycznego  
polskiego, m.in. przez T. Krępowieckiego i A. Pułaskiego.

18. » 1241. Klęska od Tatarów pod Chmielnikiem.
19. » 1767. Konfederacja Toruńska.
20. » 1673. Śmierć Augustyna Kordeckiego.
21. » 1080. Śmierć Bolesława Śmiałego.
22. » 1656. Szwedzi odparci z pod Częstochowy.
23. » 1576. Książe Maksymiljan zaprzysięga pacta conventa.
24. » 1794. Powstanie Kościuszki w Krakowie.
25. » 1340. Śmierć Bolesława Mazura, ostatniego księcia halickiego.
26. » 1471. Władysław Jagiellończyk obrany królem Czeskim.
27. » 1407. Krwawa rozprawa z żydami w Krakowie.
28. » 1657. Rakoczy siedmiogrodzki, wjeżdża do Krakowa.
29. » 1079. Rzucona klątwa na Bolesława śmiałego.
30. » 1475. Pożar Krakowa.
31. » 1683. Przymierze Jana Sobieskiego z Austrją.R
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poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

9 23
4 Adar
10 Februarius

24
5 Adar
11 Februarius

25
6 Adar
12 Februarius

26
7 Adar
13 Februarius

27
8 Adar
14 Februarius

28
9 Adar
15 Februarius

1
10 Adar
16 Februarius

10 2
11 Adar
17 Februarius

3
12 Adar
18 Februarius

4
13 Adar
19 Februarius

5  
14 Ada
20 Februarius
Purim. Święto Losów

6
15 Adar
21 Februarius

7
16 Adar
22 Februarius

8
17 Adar
23 Februarius

11 9
18 Ada
24 Februariuss

10
19 Adar
25 Februarius

11
20 Adar
26 Februarius

12
21 Adar
27 Februarius

13 
22 Adar
28 Februarius

14
23 Adar
1 Martius

15
24 Adar
2 Martius

12 16
25 Adar
3 Martius

17
26 Adar
4 Martius

18
27 Adar
5 Martius

19
28 Adar
6 Martius

20 
29 Adar
7 Martius

21
1 Nisan
8 Martius

22
2 Nisan
9 Martius

13 23
3 Nisan
10 Martius

24
4 Nisan
11 Martius

25
5 Nisan
12 Martius
Zwiastowanie NMP

26
6 Nisan
13 Martius

27 
7 Nisan
14 Martius

28
8 Nisan
15 Martius

29  
9 Nisan
16 Martius
Niedziela Palmowa

14 30
10 Nisan
17 Martius

31
11 Nisan
18 Martius

1
12 Nisan
19 Martius

2
13 Nisan
20 Martius

3
14 Nisan
21 Martius

4
15 Nisan
22 Martius

5
16 Nisan
23 Martius

ta r noP ol

Rus. Tarnopoil, miasto powiatowe w Galicyi, główny centr Podola 
galicyjskiego i ośrodek handlowy dla Galicyi wschodniej. Leży u stoku 
spadzistego pagórka nad wielkim stawem. Początek zawdzięcza Janowi 

Tarnowskiemu, kaszt. krakows., hetm. w. kor, który chcąc ubezpieczyć Podole 
od napadów Tatarów i Wołoszy, postarał się u Zygmunta I. w r. 1540 o przywilej 
na założenie miasta nad Seretem w ziemi halickiej, w miejscu pustem zwanem 
„Sopilcze” al. „Topilcze”. Później murami obwarowany, uzyskał Tarnopol od 
królów polskich wiele przywilejów. W dziejach miasta są pamiętne lata 1549, 
1575 i 1625 odniesionemi zwycięztwy nad Tatarami. Zaraza morowa r. 1770 
i pożar niszczący połowę miasta w r. 1823, zadały mu klęski niemałe. Teraz 
słynie z wielkich jarmarków na konie i płody ziemne. W r. 1880 było 25819 
mk. (6170 rz.-kat., 6023 gr.-kat, 13468 izrael., 158 in. wyzn.); 7929 Polaków, 
6037 Rusinów, 11799 Niemców [żydów], 38 in. narod. Tu znajduje się prócz 
władz rządowych kolegium oo. jezuitów z konwiktem uczącej się młodzieży 
i starożytny zamek w środku jeziora. Werdum, podróżujący po Polsce w r. 1670 
do 1672, pisze: „Papiści mają tu wielki kamienny kościół, Rusini trzy, a żydzi, 
których tu tak dużo, że zajmują osobną i to najlepszą dzielnicę miasta, mieli tu 
tak piękną z kamienia zbudowaną bożnicę, że takiej nigdzie indziej w Polsce nie 
widziałem”. Z Tarnopola pochodził niejaki Łukasz, tłumacz biblii słowiańskiej 
oraz znany ze swych czynów wojennych i stosunków z Maryną Mniszchówną, 
Iwan Marcinowicz Zarucki. Wzięty małym chłopcem w jasyr przez Tatarów, 
uciekł od nich do Kozaków dońskich; gdzie zostawszy ich atamanem, w wojnie 
moskiewskiej za Dymitra Samozwańca wielce się wstawił.

W r. 1550 wydał Jan Tarnowski dokument, określający prawa i po-
winności osadników miasta, w którym przykazuje mieszkańcom, 
aby w siedliskach swoich przyzwoicie mieszkali, domostwa, trybem 

miastowym ozdobne, a nie chaty sielskie mieli. Żydom pozwala w ulicach tylko 
mieć swe domostwa, a nie w rynku. Józef Potocki, hetman w. kor. i woj. kijowski, 
objąwszy Tarnopol prawem dziedzicznem, przywilejem ze Stanisławowa z dnia 
23 lipca 1740 r. nadał kahałowi i osiadłym tu izraelitom te same prawa, jakie 
posiadali żydzi stanisławowscy. Nabożeństwo mieli odprawiać w synagodze już 
dawniej wystawionej. Cztery domy przy synagodze uwolnił od opłat i stacyi 
wojskowych: dom rabinów, kantorów, szkolników i szpital z łaźnią. Okopisko 
w miejscu, gdzie się dotąd znajdowało nadal mieć mogli. Pogrzeby odbywać 
mogli żydzi także w święta katolickie, byle wynosili umarłych bez ogłasza-
nia i jako najnieznaczniej. Otrzymali także wolność szynkowania wszelkich 
likworów, miarą sprawiedliwą zamkową, za opłatą czopowego dziedzicowi. 
Wolno im było budować domy, winnice i browary w miejscach ku temu przez 
zwierzchność zamkową wyznaczonych i prowadzić handel różnemi towarami. 
Wolno im też było oddawać się wszelkim rzemiosłom i wyroby swe sprzedawać 
na równi z rzemieślnikami chrześciańskimi, z warunkiem zapisania się do cechu 
rzemiosła swego i opłaty wkładek cechowych; oprócz tego winni byli porówno 
z rzemieślnikami chrześciańskimi dawać na wosk i inne powinności przy 
procesyach i nabożeństwach. Od tych wszystkich wkładek i opłat cechowych 
wolno się było żydom krawcom jednorazową roczną ugodą do cechu opłacić. 

Rzeźnicy żydowscy naznaczoną dla siebie mieli połowę jatek miejskich, 
w której, tak jak w drugiej połowie chrześcianie, mięso sprzedawać 
mogli, za co każdy rzeźnik dwa kamienie łoju do zamku na potrzebę 

dziedzica dawać był obowiązany. Domy żydzi żydom wolno sprzedawać mo-
gli; w razie zaś ognia mieli nakazane żydzi ratować domy tak żydowskie jak 
i chrześciańskie, zarówno jak chrześcianie w czasie pożaru ratować bez różnicy 
domy tak żydowskie jak swoje byli obowiązani. Wolni byli żydzi od wszelkich 
powinności dla dziedzica, jedynie tylko szarwark do naprawy grobli wraz 
z mieszczanami chrześciańskimi dawać mieli, tudzież dziesięcinę pszczelną, jeżeli 
który pasiekę posiadał. Podatki miejskie, powinności zwyczajne i nadzwyczajne, 
tudzież warty nocne obowiązani byli żydzi z innymi mieszczanami dawać na 
połowę. Sądy w sprawach między sobą mieli własne; lecz winy z dekretów 
tychże sądów wypadłe, do zamku opłacane być musiały. Jeżeli chrześcianin 
pozywał żyda, wówczas nie do sądu miejskiego, lecz do namiestnika dziedzica 
pozywać go musiał, a jeżeli strona która dekretem wydanym przez namiestnika 
nie była zadowolona, natenczas apelacya szła do samego dziedzica. Jeżeli zaś 
żyd pozywał chrześcianina, sprawa odbywała się przed wójtem albo urzędem 
miejskim, a apelacya była do dziedzica, albo namiestnika. Żyd nie mógł być 
więziony, jeżeli kryminał popełnił miał być sekwestrowany. Sklepów i kramów 
przy domach mieć nie wolno im było, lecz tylko w rynku. W jarmarki i dni 
targowe sprzedawać towary mogli, wyjąwszy Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
Zielone Święta i Boże Ciało. W inne dni świąteczne wolno im było po nabo-
żeństwie kramy otwierać, od których opłacać winni byli czynsz na ś. Marcin 
tak, jak żydzi brodzcy. Na początku XIX w. mieli tu żydzi swoją drukarnię, 
którą w r. 1820 przeniesiono do Kazimierza pod Krakowem.

1. Kuźnia Komendy Policji Państwowej województwa tarnopolskiego w Tarnopolu. 1925 r.  
2. Pracownia stolarska Komendy Policji Państwowej województwa tarnopolskiego w Tarnopolu. 1925 r. Fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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KwIecIeń 

 
aprilis. Łżykwiat. awrył. Ćwiteń. 
Berezeń. avril. april; liczy dni 30.

5775. IJar 
ma dni 29, licząc od 20 kwietnia.

 1. » 1831. Pogoń za Moskwą i bitwa pod Kałuszynem.
 2. » 1658. Śmierć Andrzeja Leszczyńskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego.
 3. » 1025. Śmierć Bolesława Chrobrego.
 4. » 1794. Świetne pod Racławicami nad Moskwą zwycięztwo.
 5. » 1656. Bitwa ze Szwedami pod Sandomierzem.
 6. » 1846. Usamowolnienie chłopów w Galicji.
 7. » 1849. Pius IX. papież poświęca chorągwie legjonów polskich.
 8. » 1390. Jadwiga na czele wojska w wyprawie na Węgry.
 9. » 1793. Oświadczenie drugiego rozbioru Polski.
10. » 1598. Przymierze z Austrjakami.
11. » 1848. Układy jarosławieckie.
12. » 1467. Malborg kupiony od Krzyżaków.
13. » 1477. Traktat w Ołomuńcu zapewnia Władysławowi tron czeski.
14. » 1809. Austrjaki wkraczają do Polski.
15. » 1589. Rozdanie szat Batorego między dworzan.

16. » 1794. Powstanie Żmudzi.
17. » 1525. Upokorzeni Gdańszczanie przysięgają na wierność.
18. » 1832. Sprawa Polski w parlamencie angielskim.
19. » 1518. Koronacja Bony.
20. » 1118. Poświęcenie kościoła katedralnego w Krakowie.
21. » 1543. Zaślubienie Elżbiety Austrjaczki przez Zygmunta Augusta.
22. » 1772. Moskale zajmują Kraków.
23. »  997. Zabicie św. Wojciecha Porajczyka.
24. » 1578. Stefan Batory urządza mennicę.
25. » 1425. Sejm w Brześciu zapewnia tron Władysławowi III.
26. » 1606. Wjazd Maryny Mniszchówny do Moskwy.
27. » 1831. Dwernicki wchodzi do Galicji.
28. » 1512. Pobicie Tatarów pod Łopuszną.
29. » 1606. Ślub Maryny Mniszchówny z Dymitrem.
30. » 1310. Urodzenie Kazimierza Wielkiego.R
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jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

14 30
10 Nisan
17 Martius

31
11 Nisan
18 Martius

1
12 Nisan
19 Martius

2
13 Nisan
20 Martius
Rozpoczęcie Św. 
Triduum Paschalnego

3
14 Nisan
21 Martius

4  
15 Nisan
22 Martius
Pesach – dzień 1. 
Święto wyjścia

5 
16 Nisan
23 Martius
Wielkanoc. 
Kwitna Nedila

15 6
17 Nisan
24 Martius
Poniedziałek  
Wielkanocny

7
18 Nisan
25 Martius
Błahowiszczenia  
Bohorodyci

8
19 Nisan
26 Martius

9
20 Nisan
27 Martius
Welykyj Czetwer

10
21 Nisan
28 Martius
Strasna Pjatnyca

11
22 Nisan
29 Martius
Welyka Subota

12  
23 Nisan
30 Martius
Christos Woskres

16 13
24 Nisan
31 Martius
Polywanyj Ponedilok

14
25 Nisan
1 Aprilis

15
26 Nisan
2 Aprilis

16
27 Nisan
3 Aprilis

17
28 Nisan
4 Aprilis

18 
29 Nisan
5 Aprilis

19
30 Nisan
6 Aprilis

17 20
1 Ijar
7 Aprilis

21
2 Ijar
8 Aprilis

22
3 Ijar
9 Aprilis

23
4 Ijar
10 Aprilis
Jerzego Męczennika

24
5 Ijar
11 Aprilis

25
6 Ijar
12 Aprilis

26 
7 Ijar
13 Aprilis

18 27
8 Ijar
14 Aprilis

28
9 Ijar
15 Aprilis

29
10 Ijar
16 Aprilis

30
11 Ijar
17 Aprilis

1
12 Ijar
18 Aprilis

2
13 Ijar
19 Aprilis

3
14 Ijar
20 Aprilis

Pr z emy śl

Rus. Peremyszl, w dok. Prymsl, Premislia, Peremisl, Premysl, Przemislia, 
miasto powiatowe między Sanem i Wiarem, jedno z najdawniejszych 
miast Galicyi, niegdyś stolica udzielnego księztwa przemyskiego, 

a później główne miasto ziemi przemyskiej. W 1880 r. liczył Przemyśl 22040 mk. 
Podług wyznania było: 9563 rzym.-kat., 4712 gr.-kat., 7645 izrael., 120 innych 
wyznań. Podług narodowości: 18839 Polaków, 1659 Rusinów, 1177 Niemców, 
76 innych narodowości. Ma Przemyśl dwa biskupstwa: grecko-katolickie r. 1218, 
i rzymsko-katolickie r. 1375 erygowane, klasztory Franciszkanów, Reformatów 
i Panien Benedyktynek. Nowy most na Sanie i okazałe budowle dworca kolei 
żelaznej, upiększają nadzwyczaj to amfiteatralnie położone miasto, które nadto 
zdobi kilka wspaniałych kościołów. Na pobliskiej tak zwanej „Capiej Górze”, są 
ruiny starożytnego zamku z podziemnemi lochami, które aż do Sanu sięgać mają. 
Przemyśl jest miejscem urodzenia kilku uczonych polskich: błogosławionego  
Stanisława, któren w świątobliwym powołaniu opowiadania ewangelii dziczy 
tatarskiej r. 1240 poniósł śmierć męczeńską, Andrzeja Wargockiego zawołanego 
kaznodziei, filozofa i kilku dzieł autora, Stanisława Dybowskiego biegłego 
fizyka i lekarza królewskiego, Marcina Krowickiego plebana w Sądowej Wiszni, 
później ministra Arianów i Jędrzeja Ulanickiego znakomitego pisarza w XVII w.

W dziejach kraju ważną rolę odgrywa Przemyśl jako punkt graniczny, 
w którym ścierały się sąsiadujące narody: Węgrzy, Rusini i Polacy. 
W r. 981 bowiem przez Włodzimierza W. księcia kijowskiego 

zajęty, będąc już wtedy okazałem i obwarowanem miastem, pozostał od tego 
czasu w posiadaniu książąt ruskich, chociaż pobliska Polska do tego prawa 
dawniejsze rościła i takowe często zbrojną ręką popierała. I tak przez Bolesława 
Chrobrego w r. 1018 nazad wywalczony, stał się odtąd widownią częstych bojów 
i oblężeń. Już 1026 r. odebrał Jarosław I. ks. halicki miasto napowrót, gdzie 
też założył swą rezydencyę. Tak ścierali się tu wojownicy polscy za Bolesława 
Śmiałego w r. 1070, Kazimierza II. w 1170 i Leszka Czarnego w 1280 r., aż 
Kazimierz W. zająwszy ziemię przemyską prawem dziedzictwa, po ostatnim 
księciu ruskim, połączył ją z Polską w 1340 r. Przemyśl doświadczył także kilka 
pamiętnych oblężeń: r. 1098 przez Węgrów, a r. 1648 przez Tatarów i Kozaków; 
ale Węgrów odparli Rusini z sprzymierzonymi Kumanami, Tatarów i Kozaków 
zaś Korniakt, dziedzic bliskiej włości Żurawice, pobił pod murami tego miasta, 
z której epoki też i opodal na wzgórzu wznoszący się okazały kopiec bierze swój 
początek. Po powtórnym zdobyciu przez Kazimierza W. w 1340 r., w niedługim 
czasie zagarnięty atoli przez Węgrów, odzyskany został dopiero przez królowę 
Jadwigę r. 1390 mocą oręża. W następnych wiekach był Przemyśl jako twierdza 
często przez tłumy Tatarów i Wołochów najeżdzany (1498, 1502, 1524, 1575, 
1624 i 1648), naostatek r. 1656 od Szwedów, a r. 1657 od Rakoczego na czele 
Siedmiogrodzian, przez 5 tygodni bezskutecznie w oblężeniu trzymany.

Ludność miasta podobnie jak i innych miast czerwono-ruskich była 
różnoplemienną. Obok Rusinów i Polaków osiedlali się tu Niemcy 
i Żydzi a nie brakło osadników z innych narodowości. W pierwszych 

czasach po przyłączeniu Przemyśla do Polski mają przewagę Niemcy, którzy 
osiedlają się tu jako kupcy i rzemieślnicy. W ciągu wieku XVI polonizacya tej 
różnoplemiennej ludności została ukończoną. W dokumencie z r. 1625, mocą 
którego burmistrz i rajcy miasta nadają ustawy cechowi złotników, malarzy 
i konwisarzy, czytamy: „Polskim albo łacińskim a nie inszym językiem mają 
gadać w cechu pod winą funta wosku, excepto żeby nie umiał po polsku albo po 
łacinie, tedy takiemu wolno mówić językiem przyrodzonym i tłumacza wolno 
mu mieć, jeśliby w cechu nie znalazł się, coby język jego rozumiał”. Żydzi osiedli 
tu prawdopodobnie na podstawie przywileju Kazimierza W., nadanego w r. 
1367 żydom na Rusi i w Małopolsce. W XV w. posiadali oni ulicę w obrębie 
muru obronnego, zajmowali się drobnym handlem i płacili daninę staroście. 
W r. 1542 było 18 rodzin żydowskich; z tych tylko 7 posiadało domy przy 
ulicy Żydowskiej. Od tego czasu wzrasta liczba żydów. W 1559 r. udziela im 
Zygmunt August przywilej na swobodne osiedlanie się w mieście i na wolność 
handlu. Około tego czasu rozpoczynają budowę synagogi. W r. 1576 nadał 
Stefan Batory tutejszej gminie izraelickiej zupełny samorząd. Gmina izraelicka 
istniała zupełnie odrębnie, samoistnie i niezależnie obok chrześcijańskiej, a żydzi 
przemyscy nazywali się obywatelami „żydowskiego miasta Przemyśla”, a jako 
tacy wolni od wszelkich ciężarów miejskich, opłacali jedynie podatek staroście. 
Wśród takich stosunków gmina chrześcijańska upadała, co wywołało walkę 
o byt zagrożony, której odbiciem są ślady w aktach sporów, prowadzonych 
wieki całe. Po rozbiorze Rzpltej stanowili żydzi pod rządem austryackim 
odrębną gminę, bez równouprawnienia z chrześcianami, które uzyskali po 
wprowadzeniu rządów konstytucyjnych od roku 1867. Obecna izraelicka gmina 
wyznaniowa urządzona jest na podstawie statutu z roku 1874. Należą do niej 
wszyscy izraelici zamieszkali w Przemyślu i w tych miejscowościach powiatu 
przemyskiego, w których nie ma samoistnej izraelickiej gminy wyznaniowej.

1. Rynek przemyski – targ na tle nieistniejącej obecnie kamienicy Rynek 23. Fot. B. Henner Przemyśl, Filia Jarosław, XIX/XX w.   
2. Kawiarnia Metropol przy ul. Adama Mickiewicza w Przemyślu. Wyd. M.G. Rosenfeld Przemyśl, 1898 r. W zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
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MaJ 

 
Majus. Maj. Maj. traweń. 

Maj. Mai. Maj; liczy dni 31.

5775. SIwaNIJar 
ma dni 30, licząc od 19 maja.

 1. » 1576. Koronacja Stefana Batorego i Anny Jagiellonki.
 2. » 1417. Małżeństwo Władysława Jagiełły z Elżbietą Pilecką.
 3. » 1791. Ogłoszenie Konstytucji.
 4. » 1472. Czesi wzywają na tron Kazimierza Jagiellończyka.
 5. » 1399. Bonifacy IX. papież, przyrzeka być chrzestnym potomka Jagiełły.
 6. » 1686. Traktat Grzymułtowskiego z Moskwą.
 7. » 1831. Niedołężne powstanie na Ukrainie.
 8. » 1078. Zabicie Świętego Stanisława Szczepanowskiego.
 9. » 1228. Nadanie Krzyżakom ziemi Chełmińskiéj.
10. » 1383. Jadwiga jako królowa w Sączu witana.
11. » 1640. Śmierć Jana Lipskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego.
12. » 1159. Śmierć w Altenburgu Władysława II.
13. » 1418. Marcin V. papież mianuje Jagiełłę wikarjuszem swoim w Polsce.
14. » 1699. Kamieniec zwrócony Rzeczypospolitéj.
15. » 1664. Wjazd Jana Kazimierza do Wilna.
16. » 1667. Śmierć królowéj Marji Ludwiki.

17. » 1634. Smoleńsk zwrócony Polsce.
18. » 1610. Koronacja w Moskwie Maryny Mniszchówny.
19. » 1752. Śmierć hetmana Józefa Potockiego.
20. » 1789. Delegacja do rozpoznania sprawy o bunty ukraińskie.
21. » 1434. Śmierć Władysława Jagiełły.
22. » 1412. Zygmunt król węgierski, sędzią polubownym  

w sprawie Polaków z Krzyżakami.
23. » 1764. Uroczysta gwarancja granic Polski przez Moskwę.
24. » 1543. Śmierć Mikołaja Kopernika.
25. »  992. Śmierć Mieczysława I.
26. » 1831. Koniec powstania podolsko-ukraińskiego.
27. » 1606. Zabicie Dymitra i wyrżnięcie Polaków w Moskwie.
28. » 1577. Rozporządzenie królewskie co do okrętów korsarskich.
29. » 1515. Przymierze z królami: węgierskim i czeskim.
30. » 1592. Koronacja i zaślubienie Anny Austrjaczki z Zygmuntem III.
31. » 1831. Bitwa pod Lidą.R
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jom chamiszi / четвер
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jom sziszi / п’ятниця
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szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

18 27
8 Ijar
14 Aprilis

28
9 Ijar
15 Aprilis

29
10 Ijar
16 Aprilis

30
11 Ijar
17 Aprilis

1
12 Ijar
18 Aprilis

2
13 Ijar
19 Aprilis

3
14 Ijar
20 Aprilis

19 4 
15 Ijar
21 Aprilis

5
16 Ijar
22 Aprilis
Swiatogo Jura

6
17 Ijar
23 Aprilis
Sucha Środa

7 
18 Ijar
24 Aprilis
Lag ba Omer

8
19 Ijar
25 Aprilis

9
20 Ijar
26 Aprilis

10
21 Ijar
27 Aprilis

20 11
22 Ijar
28 Aprilis

12
23 Ijar
29 Aprilis

13
24 Ijar
30 Aprilis

14
25 Ijar
1 Maius

15
26 Ijar
2 Maius

16
27 Ijar
3 Maius

17 
28 Ijar
4 Maius
Wniebowstąpienie 
Pańskie

21 18 
29 Ijar
5 Maius
Dni Krzyżowe

19
1 Siwan
6 Maius
Dni Krzyżowe

20
2 Siwan
7 Maius
Dni Krzyżowe

21 
3 Siwan
8 Maius
Woznesinnja  
Hospodnie

22
4 Siwan
9 Maius

23
5 Siwan
10 Maius

24  
6 Siwan
11 Maius
Zesłanie Ducha Świętego. 
Szawuot. Święto Tygodni

22 25 
7 Siwan
12 Maius

26
8 Siwan
13 Maius

27
9 Siwan
14 Maius

28
10 Siwan
15 Maius

29
11 Siwan
16 Maius

30
12 Siwan
17 Maius

31 
13 Siwan
18 Maius
Zisłannja Sw. Ducha. 
Nawiedzenie NMP

Ja ros ł aw

Okazałe miasto powiatowe na lewym brzegu Sanu, przy stacyi kolei 
arcyks. Karola Ludwika, o 133 kil. ode Lwowa, niekiedy zwane jako 
Jarosławiec. Ma 12949 mk., którzy podług rel. dzielą się na 4320 

rzym.-kat., 4276 gr.-kat., 53 akatol. i 4300 izrael. Niegdyś miasto możne i głośne 
dla nader rozległego handlu i jarmarków, na które spędzano do 100000 sztuk 
bydła i koni: jarmarki na Popielec, Wniebowzięcie N. P. M. i ś. Jędrzeja trwały 
po 4 tygodnie, a zjeżdżali się na nie kupcy tatarscy, tureccy, perscy, z Moskwy, 
Wenecyi, Niemiec i Węgier. Miasto upadło wskutek wojen łupieztwa, morowej 
zarazy (1622 r.) i częstych pożarów. W 1780 r. był Jarosław po Lwowie najoka-
zalszem miastem w Galicyi, cały murowany, wiele kamienic o dwu i trzech 
piętrach. 3 czerwca 1790 r. zgorzał prawie do szczętu, ale podnosi się z każdym 
rokiem, wznawiając dawny handel i przemysł. Dla korzystnego położenia 
spławiają tu mieszkańcy galarami do Gdańska jaja, zboże, mięso i aluminium. 
W mieście jest dystylarnia nafty, fabryki parafiny i świec parafinowych, kafli, 
dwa zakłady wyrabiające kości mielone, spodyum i klej, fabryka tałesów t.j. 
szat białych używanych przez starozakonnych przy modlitwie, trzy cegielnie 
i szkoła koszykarska. Główną gałęzią przemysłu jest szewctwo i garbarstwo. 
Jarosław ma dwa targi w tygodniu i 12 dorocznych jarmarków, z których każdy 
trwa trzy dni. Miasto wydało kilku uczonych mężów: Adalberta Gostyniusza, 
naukami słynącego Jezuity; Marcina Anioła, znakomitego poety w XVII w.; Jana 
Mucharskiego, doktora filozofii i lekarza nadwornego króla Jana Kazimierza; 
Piotra Mulharskiego, budowniczego króla Władysława IV. 

Założenie miasta przypisują ks. halickiemu Jarosławowi I. w XI w. 
Pierwszą wzmiankę znajdujemy u Praya pod r. 1234, według której 
król węgierski Andrzej, wyprawiwszy się dla powrócenia na tron 

halicki wypędzonego przez rusinów syna Kolomana, gród Irosto zdobył. Pano-
wanie Węgrów nie mogło być dłuższem. Nawała Mongołów w 1241 zniszczyła 
gród zupełnie, ale drewniane miasto prędko się podnieść musiało, bo już w r. 
1247 toczy się pod Jarosławiem walna bitwa między Romanowiczami, Polską 
i Węgrami. Wtedy Jarosław był warownią trudną do zdobycia. Od tego czasu 
niema wspomnienia o nim aż do r. 1375, albowiem w tym r. 7 grudnia wydaje 
Władysław Opolski we Lwowie dokument, mocą którego przenosi miasto przed 
swój zamek, aby tamże na nowo było założone na prawie magdeburskiem. 
W r. 1382 trzymała się Jarosławia jakiś czas załoga węgierska, dokąd orężem 
nie została wyparta. Od tego czasu pozostało miasto stale przy Polsce; tutaj 
zatrzymuje się Jadwiga dążąc do zajęcia Rusi czerwonej, tutaj witają ją bojarowie 
przemyscy, a ona wydaje18 lutego 1387 przywilej ziemi przemyskiej. Władysław 
III. w dyplomie wydanym w Budzie 1443 wspomina o rozległym handlu, nadaje 
miastu prawo składu, grożąc kupcom utratą kupna, którzyby się poważyli to 
miasto pominąć. Pożar wybuchły w r. 1625, zrządzając szkody na 4,5 miliona 
złp., stał się przyczyną upadku największych w dawnej Polsce jarmarków. 
W 1497 r. zaszła straszna bukowińska klęska, która pociągnęła za sobą napady 
tatarskie. W 1498 napadają Wołosi i Turcy a w 1502 Tatarzy, Jarosław niszcząc 
ogniem i mieczem. Spytek Jarosławski kaszt. krak. waruje miasto w 1513 r. Do 
dziś nosi Jarosław ślady murów warownych i wałów, stawiających opór hordom 
najezdniczym Kozaków (1649), Szwedów (1656). W wojnie Polski ze Szwedami 
pod Karolem XII. (1703-1704) kilkakrotnie od swoich i obcych zajmowany, 
doznał spustoszenia i szkód niemałych. W dziejach miasta pamiętne jest także 
przebywanie w niem Piotra Wielkiego cara moskiewskiego, który 2. czerwca 
1711, 13-letnią Zofię Sieniawską, córkę hetm., z Augustem II. królem Polski 
i księciem Rakoczym, do chrztu trzymali.

Kościół farny i klasztory Dominikanów i Franciszkanów z internatem dla 
kleryków są pięknej budowy, Klasztor pp. Niepokalanek obwiedziony 
wysokim murem, połączony jest z zakładem wychowawczym dla córek 

najzamożniejszych rodzin, zaś klasztor Jezuitów mieści dziś zakład umunduro-
wania wojskowego. Dawny budynek klasztoru pp. Benedyktynek obrócono po 
zniesieniu klasztoru na komisyę moderunkową a teraz na magazyn wojskowy. 
Pod tym budynkiem znajdują się rozległe piwnice, z których według podania 
ma się ciągnąć podziemny chodnik aż do stojącego za miastem kościoła N. P. 
M. u Dominikanów. Dawny kościół przy szpitalu św. Ducha, przemieniony 
teraz na zbór ewangelicki (par. ew.-augsb. istnieje tu od 1797, ma dusz 360 
i dwa filiały: w Przemyślu i Monasterzu). Obok rynku stoi mała, uboga cerkiew 
gr.-kat., mająca w podwórzu plebanię. Od XIII w. miał tu być także kościół 
i biskup ormiański. Przy końcu w. XVII nie było już ani kościoła, ani kapelana 
ormiańskiego w Jarosławiu, ale była tu druga po przemyskiej pod względem 
liczby osób gmina żydowska. Zofia Tarnowska w 1569 r. dozwoliła tylko 
dwom rodzinom izraelickim osiedlać się w mieście, upoważniając mieszczan, 
aby „mieli moc i władzę, gdzieby się ich więcej nad dwa domy osadzić chciało, 
one z miasta wygnać”. Od XVIII w. wzrastała liczba izrael.; w 1813r. liczyli już 
2355 osób (25% mk.). Mieli cadyków, szpital, łaźnię, kasę chorych, synagogę, 
Towarzystwo Oszczędności Zaliczkowo-Kredytowej i bractwo Chewra Kadisza.

1. Jarosław. Dworzec kolejowy przy stacji kolei arcyksięcia Karola Ludwika, wybudowany w 1860 r. Widok z 1906 r.
2. Widok na wlot ulicy Grodzkiej i Lubelskiej w Jarosławiu. Widok z przed 1918 r. Fotografie ze zbiorów Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. 
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Junius. czerwień. Junyi. czerweń.  

Koseń. Juin. Juni; liczy dni 30.

5775. taMuz 
ma dni 29, licząc od 18 czerwca.

 1. » 1809. Ucieczka Austrjaków z Warszawy.
 2. » 1260. Rzeź Sandomierza przez Tatarów.
 3. » 1566. Kardynał Hozjusz sprowadza Jezuitów do Warmii.
 4. » 1013. Bolesław Wielki pasowany w Merseburgu na rycerza.
 5. » 1569. Wcielenie księstwa kijowskiego do korony.
 6. » 1443. Trzęsienie ziemi w Polsce.
 7. » 1661. Wjazd uroczysty Stefana Czarnieckiego do Krakowa.
 8. » 1339. Śmierć Anny Aldony żony Kazimierza W.
 9. » 1711. Traktat Jarosławiecki z carem Piotrem.
10. » 1831. Zamach na obalenie rządu narodowego.
11. » 1451. Przywiléj arcybiskupom gnieźnieńskim na koronację królów.
12. » 1399. Narodzenie królewny Elżbiety Benedykty w 3 dni zmarłej.
13. » 1669. Michał Wiśniowiecki ogłoszony królem.
14. » 1793. Otwarcie sejmu Targowiczan w Grodnie.
15. » 1440. Kazimierz Jagiellończyk obejmuje rządy Litwy.
16. » 1383. Stronnicy Ziemowita na zjeździe w Sieradzu ogłaszają go królem.

17. » 1835. Śmierć Bonawentury Niemojewskiego.
18. » 1574. Ucieczka z Krakowa Henryka Walezjusza.
19. » 1205. Świetne pod Zawichostem zwycięztwo  

nad Romanem księciem halickim.
20. » 1624. Rozproszenie Tatarów na polach Pławnickich.
21. » 1574. Stronnicy senatorowie tłumaczą ucieczkę króla.
22. » 1387. Hołd księcia Skirgiełła.
23. » 1818. Pogrzeb Kościuszki w Krakowie.
24. » 1768. Rzeź humańska.
25. » 1325. Chrzest i zaślubienie Anny Aldony Kazimierzowi W.
26. » 1295. Koronacja w Gnieźnie Przemysława I.
27. » 1697. August II. obrany królem.
28. » 1651. Koniec 10dniowéj bitwy i zniesienie  

zupełne Kozaków pod Beresteczkiem.
29. » 1470. Władysław Jagiellończyk obejmuje tron węgierski.
30. » 1625. Szwedzi wkraczają do Polski.R
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poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

23 1
14 Siwan
19 Maius

2 
15 Siwan
20 Maius

3
16 Siwan
21 Maius

4 
17 Siwan
22 Maius
Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa

5
18 Siwan
23 Maius

6
19 Siwan
24 Maius

7
20 Siwan
25 Maius

24 8
21 Siwan
26 Maius
Rozpoczęcie  
Postu Piotrowego

9 
22 Siwan
27 Maius

10
23 Siwan
28 Maius

11
24 Siwan
29 Maius

12
25 Siwan
30 Maius

13
26 Siwan
31 Maius

14
27 Siwan
1 Iunius

25 15
28 Siwan
2 Iunius

16 
29 Siwan
3 Iunius

17
30 Siwan
4 Iunius

18
1 Tamuz
5 Iunius

19
2 Tamuz
6 Iunius

20
3 Tamuz
7 Iunius

21
4 Tamuz
8 Iunius

26 22
5 Tamuz
9 Iunius

23
6 Tamuz
10 Iunius

24 
7 Tamuz
11 Iunius
Narodzenie Św. 
Jana Chrzciciela

25
8 Tamuz
12 Iunius

26
9 Tamuz
13 Iunius

27
10 Tamuz
14 Iunius

28
11 Tamuz
15 Iunius

27 29
12 Tamuz
16 Iunius
Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła

30
13 Tamuz
17 Iunius

1
14 Tamuz
18 Iunius

2
15 Tamuz
19 Iunius

3
16 Tamuz
20 Iunius

4
17 Tamuz
21 Iunius

5
18 Tamuz
22 Iunius

sa nok

Miasto powiatowe, zbudowane na wzgórzu stromo opadającem ku 
dolinie Sanu w stronę wschodnią, w którym niegdyś odbywały się 
sejmiki i sądy ziemskie i grodzkie. Przyjeżdzającemu od wschodu 

miasto przedstawia się malowniczo; domy i domki wieńczą stromo opadający 
szczyt góry. Pozór warownego grodu nadają Sanokowi dwie budowle stojące na 
krańcach miasta: na wschodzie nad rzeką starożytny dawniej obronny zamek 
królewski, obecnie c. k. starostwo, a na przeciwległym krańcu gimnazyum, 
zbudowane w r 1883. Zamek składa się z piętrowej kamienicy o grubych murach 
i wąskich sklepionych korytarzach. Stoi on nad Sanem, którego brzeg stromy 
został podmurowany. Śladów warowni niema. Skoro jednak opuścimy dworzec 
kolei, znajdziemy się w małem miasteczku, w którem niewiele zostało z świetniej-
szej przeszłości. Główna ulica pnąca się pod górę jest zabudowana parterowymi 
i piętrowymi domami. Dochodzi się nią do rynku czworobocznego, otoczonego 
piętrowymi kamieniczkami. Wąska uliczka prowadzi na południe do kościoła 
i klasztoru franciszkanów. Kościół ciemny, sklepiony, w ziemię zapadnięty, 
zbudowany z cegły i kamienia, niema wyraźnego stylu. Od zamku ku północy 
opada teren stromo. Ulica zabudowana drewnianymi domami, między którymi 
stoi cerkiew gr.-katol. murowana, prowadzi nad San. Cerkiew nosiła dawniej 
tytu katedry biskupiej. Zwróciwszy się ku zachodowi dochodzi się na drugi 
kraniec miasta, gdzie stoi kościół parafialny, którego budowę rozpoczęto w r. 
1874, ale jeszcze nie dokończono. Wewnętrzne urządzenie jest tymczasowe.

Brukowane i dosyć czyste miasto, ma 318 dm. i 5121 mk. (3029 męż., 
2092 kob.), a pod względem wyznania 2073 rzym.-kat., 902 gr.-kat., 
17 prot. i 2129 izrael. Pod względem narodowości w r. 1883 było 4262 

Polaków, 551 Rusinów, 270 Niemców i 21 innych. Załoga wojskowa składa się 
z 601 ludzi. Z powodu obszernych łąk stoi tu kawalerya, a niedaleko znajduje 
się rządowa stadnina. W mieście jest ogród niby publiczny, z restauracyą. Zaraz 
po drugiej stronie Sanu znajduje się duży las i założona przez królową Bonę t. 
z. studnia królowej, najpiękniejsze miejsce wycieczek. Ludność miejska obok 
rękodzieł trudni się uprawą roli. Gleba tu urodzajna, glinkowa. W dnie targowe 
prócz ruchliwej ludności żydowskiej spotyka się włościan polskich z okolicz-
nych dolin od której różnią się postawą i opończą Rusini-górale, podobnie jak 
w Rymanowie. Sklepy żydowskie są ubogie. Nagromadzenie licznych urzędów 
i pobyt wojska podniosły dobrobyt. Magistrat składa się z burmistrza, zastępcy, 
3 urzędników i lekarza. Instytucye kościelne są: par. rzym.-katol. (dek. sanoc-
ki), klasztor franciszkanów, par. gr.-kat. i rabinat. W celach przemysłowych 
i handlowych utworzono w Sanoku wydział towarzystwa kredytowego galicyj-
skiego i powiatowe towarzystwo zaliczkowe. W roku 1866 powstał fundusz dla 
przemysłowców i rękodzielników. Szpital powiatowy założony został w r. 1857. 
Od 1485 roku istnieje fundusz dla ubogich, niewiadomej erekcyi, zaś fundusz 
inwalidów, założony został na pamiątkę pobytu w Sanoku cesarza Franciszka 
I. w 1853 roku. Pamiętne jest to miasto z urodzenia Grzegorz z Sanoka w r. 
1426, nauczyciela Władysława Warneńczyka, później arcybiskupa lwowskiego.

Sanok jest grodem starożytnym, stolicą ziemi sanockiej w województwie 
ruskim, kasztelana mniejszego, starosty grodowego. Powstał za czasów 
książąt ruskich, prawdopodobnie na gruntach Posady. Wspomniany w do-

kumencie z 1399 r. W r. 1366 otrzymał od Kazimierza W. prawo magdeburskie. 
Król przebudował zamek i obwarował miasto. 2 maja 1417 r. w kościele farnym 
w Sanoku wziął Władysław Jagiełło ślub z Elżbietą Pilecką i w zamku odprawił 
gody. Już od 1423, zatem jeszcze przed zaprowadzeniem prawa polskiego na Rusi 
(w r. 1435), mamy zapiski sądowe tegoż grodu. W r. 1377 Władysław Opolski 
założył za murami miasta klasztor franciszkanów, który następnie Elżbieta 
(matka Ludwika węgier.) przeniosła na miejsce, gdzie teraz stoi. W tymże czasie 
zbudowano kościół paraf. rzym.-kat., którego fundacyą przypisują Kazimierzowi 
W. Uposażenie par. powiększył Władysław Jagiełło. Pierwsze obwarowanie miasta 
składało się z parkanów, które okoliczne wsie naprawiały. W 1448 nawiedziła 
miasto zaraza, dla której zawieszono sądy na cztery tygodnie a 1470 pożar. 
Kazimierz Jagiellończyk ponowił przywilej ustanawiający w Sanoku cło i skład 
towarów prowadzonych z Rusi na Węgry i uwalniający kupców przybywających 
na targi od wszelkich opłat. W 1510 r. Zygmunt I dozwolił przeprowadzić 
rury do wodociągów nawet przez królewskie grunta, zastrzegając sobie wodę 
bezpłatnie na potrzebę zamku. W 1620 uchwalił sejm obwarowanie miasta ze 
względu na jego pograniczne położenie. W czasach najazdów Karola Gustawa 
ucierpiało miasto szczególniej r. 1657 od Ispana, wodza Rakoczego. Wielką ilość 
domów zajezdnych tłumaczą liczne zajazdy szlachty na kontrakty, odbywające 
się tu na nawrócenie ś. Pawła. Charakterystyczną cechą tego obszaru były liczne 
rody szlachty, której nazwiska utrwalają się dopiero w XVI w. a która prawie 
do ostatnich dziesiątków bieżącego wieku, dzięki odosobnieniu śród górskich 
dolin, zachowała obyczaje dawne i ziemię i dopiero w ostatnich czasach stacza 
ciężką walkę z kapitałem obcym, wyzuwającym ją z dawnych osad.

1. Rynek. Zlot członków TG „Sokół” w Sanoku. 1908 r.  
2. Widok na ratusz od strony Rynku, ok. 1905 r. Fot. Władysław Beksiński. Fotografia wykonana ze środkowej części Rynku, przedstawia ratusz  

z nową elewacją oraz kamienicę obok niego od strony zachodniej, wraz z fragmentem Rynku. Fotografie ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku.
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Julius. Lipień. Jułyi. Łypec.  

Linec. Juillet. Juli; liczy dni 31.

5775. aw 
ma dni 30, licząc od 17 lipca.

poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

27 29
12 Tamuz
16 Iunius

30
13 Tamuz
17 Iunius

1
14 Tamuz
18 Iunius

2 
15 Tamuz
19 Iunius
Matki Boskiej Jagodnej

3
16 Tamuz
20 Iunius

4
17 Tamuz
21 Iunius
Desjata Pjatnyca

5
18 Tamuz
22 Iunius

28 6
19 Tamuz
23 Iunius

7
20 Tamuz
24 Iunius
Rizdwo Iwana  
Chrestytela

8 
21 Tamuz
25 Iunius

9
22 Tamuz
26 Iunius

10
23 Tamuz
27 Iunius

11
24 Tamuz
28 Iunius

12
25 Tamuz
29 Iunius
Deń Apostoliw 
Petra i Pawla

29 13
26 Tamuz
30 Iunius

14
27 Tamuz
1 Iulius

15
28 Tamuz
2 Iulius

16 
29 Tamuz
3 Iulius
Matki Bożej  
Szkaplerznej

17
1 Aw
4 Iulius

18
2 Aw
5 Iulius

19
3 Aw
6 Iulius

30 20
4 Aw
7 Iulius
 Św. Eliasza

21
5 Aw
8 Iulius

22
6 Aw
9 Iulius

23
7 Aw
10 Iulius

24 
8 Aw
11 Iulius

25 
9 Aw
12 Iulius
Tisza be-Aw. 
Post po utracie Świątyni.

26
10 Aw
13 Iulius
Św. Anny

31 27
11 Aw
14 Iulius

28
12 Aw
15 Iulius

29
13 Aw
16 Iulius

30
14 Aw
17 Iulius

31 
15 Aw
18 Iulius

1
16 Aw
19 Iulius

2
17 Aw
20 Iulius

 1. » 1656. Szwedzi wyparci z Warszawy.
 2. » 1350. Litwa najeżdża ziemię sandomierską.
 3. » 1832. Wezwano Polaków do haniebnej służby w Algierze.
 4. » 1410. Władysław Jagiełło wkracza przeciw Krzyżakom do Prus.
 5. » 1593. Wielki wylew Wisły.
 6. » 1607. Rozbicie rokoszan pod Guzowem  

utrzymuje na tronie słabego króla.
 7. » 1807. Traktat Tylżycki tworzy księstwo Warszawskie.
 8. » 1343. Ustąpienie niektórych ziem Krzyżakom.
 9. » 1623. Gdańsk składa hołd i płaci podatki.
10. » 1660. Arjanie wypędzeni z Polski.
11. » 1657. Pogromienie Rakoczego pod Magierowem.
12. » 1345. Czechy oblegają Kraków.
13. » 1578. Leonard Thurneiser nadséła Batoremu lekarstwo przeciw truciźnie.
14. » 1330. Wycięcie Raciąża przez Krzyżaków.
15. » 1809. Polacy zajmują Kraków.

16. » 1625. Szwedzi zajmują i rabują Gdańsk.
17. » 1792. Pamiętne pod Dubienką zwycięztwo nad Moskwą.
18. » 1850. Wybuch okropnego pożaru w Krakowie.
19. » 1794. Napad Moskwy na Wilno.
20. » 1570. Gdańskowi nadane przywileje.
21. » 1792. List carycy do Poniatowskiego namawiający go do Targowicy.
22. » 1400. Przeniesienie akademji krakowskiéj do gmachu świętej Anny.
23. » 1657. Rakoczy przyjmuje uciążliwe warunki pokoju.
24. » 1292. Śmierć błogosławionéj Kunegundy żony Bolesława.
25. » 1393. Śmierć Konrada Wallenroda.
26. » 1383. Sejm w Krakowie usiłuje zakończyć domową o tron wojnę.
27. » 1633. Sejm konwokacyjny.
28. » 1799. Legjon polski Wielhorskiego wydany Austrjakom w Mantui.
29. » 1434. Koronacja małoletniego Władysława Warneńczyka.
30. » 1422. Wkroczenie do Pruss Jagiełły przeciw Krzyżakom.
31. » 1819. Zniesienie wolności druku w Kongresówce.R
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Rus. Korosno (z Guzikówką), miasto powiat po obu brzegach Wisłoka 
i przy ujściu Lubatówki, o 64 kil. od Rzeszowa. Niegdyś daleko więk-
szy, zamożny handlem, sławny szkołami i warowny gród, chełpliwie 

nazywający się małym Krakowem dla swych sześciu wspaniałych świątyń, 
licznych baszt i wież, leży 263 m. npm. we wspaniałej okolicy. Samo miasto 
dość regularnie zabudowane murowanemi domami, ma jeszcze trzy kościoły 
z 2-ma klasztorami Franciszkanów i Kapucynów, i kaplicę, jako pomniki swej 
minionej świetności, a w zachodniej stronie przedmieście Guzikówkę. Krosno 
liczy według ostatniego spisu ludności bez przedmieścia 2593 mk., z przedmie-
ściem zaś 2810. W 1879 r. miało miasto 2318 rzym.-katol., 30 gr.-katol., i 113 
izrael. Mała stosunkowo ilość izraelitów niezamożnych przyczynia się znacznie 
do utrzymania porządku i schludności w tem mieście. Przez Krosno prowadzi 
gościniec z Korczyny do Frysztaka i drugi do Jasła, a w krótkim czasie ma tu 
być stacya kolei transwersalnej. Krosno jest siedzibą sstwa, urzędu podatkowego 
i rady podatkowej, sądu powiatowego i notariusza, ma 3 lekarzy, aptekę, szkołę 
wydziałową męską i 2 klas. żeńską, urząd pocztowy, i stacyę telegraficzną. Ma 
tu filię towarzystwo kredytowe ziemskie, założone w r. 1867, fundusze w celu 
dawania pożyczek rękodzielnikom na 4% z tygodniową amortyzacyą. Jest i dom 
przytułku, założony przez Władysława Jagiełłę dla utrzymania 12 ubogich.

Krosno założył Kazimierz Wielki w r. 1342 (podług Długosza) sprowadził 
doń osadników niemieckich, wychodźców z Krossen, opatrzył prawem 
magdeburskiem, opasał murami i zbudował parafialny kościół. Ten 

kościół, wzniesiony w stylu gotyckim, z najwyższą niegdyś wieżą w Polsce, która 
w połowie XVIII w. upadła, był dawniej pierwszym z bogactwa po katedrze 
krakowskiej, ma dotąd wiele pięknych grobowców i obrazów, 18 złoconych 
ołtarzy i piękną kaplicę św. Piotra, w której się znajdują portrety Porcyuszów, 
szczególniej Roberta, fundatora kaplicy i dzwonu Urbana, do którego potrzeba 
było 24 ludzi do dzwonienia. Około fary budowało się szybko miasto pod troskli-
wem okiem króla-mularza, bo w r. 1365 podnosi ten król handel, ustanawiając 
ważne w średnich wiekach prawo kupi, mocą którego nie może żaden kupiec 
minąć Krosna, nie wystawiwszy poprzednio swych towarów na sprzedaż w tem 
mieście. Równie opiekuje się miastem Władysław Jagiełło, w r. 1391 przyłączając 
parafię krośnieńską do kapituły katedralnej przemyskiej. W r. 1427 pogorzało 
Krosno, ale rychło podniosło się, gdy je znowu 1460 r. nawiedził pożar, który 
zniszczył większą część miasta i kościół. Tym wypadkiem nauczeni mieszczanie 
sprowadzili r. 1461 wodę rurami do miasta, a dla pomożenia im, potwierdza 
Kazimierz Jagiellończyk w r. 1464 prawo kupi i uwalnia ich od ceł. W 1474 r. 
okazali mieszczanie wierność królowi, obroniwszy się wojskom Macieja króla 
węgierskiego, za co spłynęły na nich nowe łaski. W 1559 r. stanęli mieszczanie 
przed królem z żałobą na starostów i wyrabiają sobie przywilej potwierdzający 
prawo kupi, oddający 20-letni pobór na naprawę murów i zakazujący starostom 
pozywać do grodu mieszczan. Był to czas największego rozwoju miasta.

Niedługo potem rozpoczęły się smutne chwile upadku dla Krosna. W r. 
1655 wydała owoce zdrada Radziejowskiego. Szwedzi w połączeniu 
z Rakoczym zajęli i łupili miasta małopolskie, a temu losowi uległo 

i Krosno. Po ustąpieniu Szwedów tak przedstawiają lustratorowie Krosno w r. 
1655: „Przed wojną szwedzką istniały tu cechy. Teraz miasto tak zdezolowane 
i zniszczone zastaliśmy, że prowent wójtowski i miejski prawie cale zginą; 
mieszczanie żadnego czynszu staroście nie dają. A iż wiele na tem zależy, aby 
ochędóstwo w mieście było i mury zachowane były w suchości, postanawiamy 
i nakazujemy, natychmiast chlewy od murów po ulicach i przecznicach były 
zniesione i każdy mieszczanin dom do murów mający, aby plugastwo kazał 
chędożyć i bruk za domem brukował, żeby około muru wolne ochędożone 
przejście było”. W podupadłem mieście musiały się zakraść niesnaski i wza-
jemne oskarżenia, skarżył się urząd na nieposłuszeństwo mieszczan, a ci na 
niesprawiedliwość i surowość władzy, bo lustrator dodaje: „Naostatek bacząc 
buntowniczość mieszczan przeciw urzędowi miejskiemu postanawiamy: aby 
gmina okazywała należyte uszanowanie i cześć władzy, władza zaś ma postępować 
z gminą z równem poszanowaniem, uprzejmością i miłością”. Lustratorom 
przedłożyli mieszczanie żałobę na szlachtę i żołnierza koronnego, bo pierwsi 
odjęli im chleb, osadziwszy na karczmach żydów, przez co browary upadły. 
Miasto doznawało różnych klęsk, zniszczył je pożar do gruntu, powietrze zabrało 
do 1100 osób. Rakoczy i Kozacy zniszczyli przedmieścia i miejskie folwarki, 
ale „najnieznośniejszym skarżą się mieszczanie, był nam żołnierz koronny i nie 
możemy przepomnieć pułku pana Józefa Łęczyńskiego, który miasto zniósł i w 
niwecz obrócił”. W spokojnych czasach podniosło się Krosno, chociaż nie wiele, 
gdy nadeszła nowa burza, wojna Karola XII z Augustem II i zniszczyła powtórnie 
miasto. Przed czasy parva Cracovia nazywane, teraz na ostatnią przyszło ruinę 
i tak okropne spustoszenie, iż słusznie przypisać można: nec locus ubi Troja fuit; 
będąc pierwej całej ziemi przed zbójcami węgierskimi schroniskiem.

1. Krosno – Rynek. Widok na fragment pierzei północnej, ok. 1904 r.
2. Krosno – Widok na Plac 3 Maja, 1918 r. Fotografie ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 
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augustus. Stajan. awhust.  

Serpeń. aout. august; liczy 31 dni.

5775. eLuL 
ma dni 29, licząc od 16 sierpnia.

 1. » 1520. Urodzenie Zygmunta Augusta.
 2. » 1569. Unja Litwy z koroną ostatecznie na sejmie  

w Lublinie zatwierdzona.
 3. » 1762. Śmierć ojca królewskiego Stanisława Poniatowskiego.
 4. » 1589. Hołd księcia kurlandzkiego.
 5. » 1396. Układ z książętami szląskiemi.
 6. » 1606. Rokosz Zebrzydowskiego ponawia się.
 7. » 1564. Sejm w Parczewie potępia różnowierców.
 8. » 1621. Wojska polskie stają przeciw Turkom pod Chocimem.
 9. » 1683. Poselstwo Austrjackie przed Janem Sobieskim.
10. » 1383. Zygmunt brandenburski wkracza do Polski.
11. » 1831. Bitwa pod Wolą zakrzewską.
12. » 1794. Moskale zajmują Wilno.
13. » 1492. Na sejmie w Piotrkowie Jan Olbracht obrany królem.
14. » 1018. Wjazd Bolesława Wielkiego do Kijowa.
15. » 1831. Krwawa protestacja ludu warszawskiego przeciw kontrrewolucji.

16. » 1625. Wielki pożar w Jarosławiu.
17. » 1649. Hołd Chmielnickiego i traktat z Tatarami pod Zborowem.
18. » 1657. Siedmiogrodzianie opuszczają Kraków.
19. » 1709. Zygmunt III. ogłoszony królem.
20. » 1672. Turcy biorą Kamieniec.
21. » 1649. Uwolnienie Zbaraża od oblężenia.
22. » 1584. Śmierć Jana Kochanowskiego.
23. » 1494. Klęska od Tatarów pod Wiśniowcem.
24. » 1772. Austrjacy zajmują Wieliczkę.
25. » 1660. Pożar Gniezna.
26. » 1601. Pobicie Szwedów pod Rygą.
27. » 1610. Królewicz Władysław na tron moskiewski zapraszany.
28. » 1611. Bunt Moskwy przeciw Polakom.
29. » 1677. Śmierć prymasa Andrzeja Olszowskiego.
30. » 1657. Wyparcie najazdu szwedzkiego z Krakowa.
31. » 1559. Hołd mistrza Inflanckiego.R
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jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

31 27
11 Aw
14 Iulius

28
12 Aw
15 Iulius

29
13 Aw
16 Iulius

30
14 Aw
17 Iulius

31
15 Aw
18 Iulius

1
16 Aw
19 Iulius

2
17 Aw
20 Iulius
Swiatogo Illi

32 3
18 Aw
21 Iulius

4
19 Aw
22 Iulius

5
20 Aw
23 Iulius

6 
21 Aw
24 Iulius
Przemienienie Pańskie

7 
22 Aw
25 Iulius

8
23 Aw
26 Iulius

9
24 Aw
27 Iulius

33 10
25 Aw
28 Iulius

11
26 Aw
29 Iulius

12
27 Aw
30 Iulius

13
28 Aw
31 Iulius

14 
29 Aw
1 Augustus
Rozpoczęcie  
Postu Zbawiennego

15 
30 Aw
2 Augustus
Wniebowzięcie NMP

16
1 Elul
3 Augustus

34 17
2 Elul
4 Augustus

18
3 Elul
5 Augustus

19 
4 Elul
6 Augustus
Pereobrażennja  
Hospodnie – Spasa

20
5 Elul
7 Augustus

21
6 Elul
8 Augustus

22 
7 Elul
9 Augustus
Swiatogo Matwija

23
8 Elul
10 Augustus

35 24
9 Elul
11 Augustus

25
10 Elul
12 Augustus

26
11 Elul
13 Augustus

27
12 Elul
14 Augustus

28 
13 Elul
15 Augustus
Uspenja Bohorodyci

29 
14 Elul
16 Augustus
Ścięcie Św.  
Jana Chrzciciela

30
15 Elul
17 Augustus

36 31
16 Elul
18 Augustus

1
17 Elul
19 Augustus

2
18 Elul
20 Augustus

3
19 Elul
21 Augustus

4
20 Elul
22 Augustus

5
21 Elul
23 Augustus

6
22 Elul
24 Augustus

k r a ków

Łac. Cracovia, fran. Cracovie, niem. Krakau, ang. Cracow, miasto 
starożytne w nader przyjemnej okolicy nad Wisłą leżące, niegdyś stolica 
Polski, od r. 1815 do 1846 zaś stolica Rzeczypospolitej krakowskiej, 

wszedłszy z swoim okręgiem w skład monarchii austryackiej i przyłączona do 
królestwa Galicyi, jest dziś siedzibą rządu krajowego części zachodniej kraju 
i stolicą Wielkiego kzięztwa krakowskiego. Gród pamiątek, sztuk i umiejętności, 
leży o 342 kil. ode Lwowa, o 412 od Wiednia. Miasto regularnie zbudowane 
u stóp stromej 236 m. npm. wzniesionej, wapiennej góry Wawelu, ma położenie 
prawie zupełnie równe. Właściwe miasto dawniej podwójnemi obronnemi 
murami obwiedzione, z których dziś ledwie szczątki widzieć można, z wielką 
liczbą starożytnych świątyń: 40 kościołów i 26 klasztorów (dawniej 71 kościołów) 
a fortyfikacyami na ubocznych wzgórach, przedstawia widok wspaniały, który 
o wiele podnoszą jeszcze piętrzące się w dali góry karpackie z wysuniętą naprzód 
olbrzymią Babią górą. Widzenia godnemi są w Krakowie: zamek królewski na 
Wawelu murem i basztami na sposób twierdzy obwiedziony, dawniej rezydencya 
królów polskich z przepyszną katedrą, w której się groby tychże królów znajdują. 
Z pomiędzy kościołów zasługują na uwagę: kościół Panny Maryi z XIII w. 
wzniesiony w gotyckim smaku i z najwyższą wieżą (280 stóp); ś. Piotra, ś. Anny 
i Bożego Ciała. Z innych budowli: kolegium jagiellońskie, brama floryańska, 
amfiteatr nowodworski i ogniotrwałe sukiennice na skład towarów w XIV w. 
zbudowane. Z pomiędzy kilkunastu w około Krakowa roztoczonych przedmieść, 
przechowujących każde niejeden wypadek dziejowy, zwraca na się szczególną 
uwagę tak zwany Zwierzyniec z klasztorem pp. Norbertanek, w którym niegdyś 
ś. Bronisława prowadziła świątobliwe życie, a tuż niedaleko wznosi się wzgórze 
Sikornik, na którego wierzchołku, naród wzorem przodków szanujący pamiątkę 
wielkich mężów, mogiłę 120 stóp wys. mającą, naczelnikowi Kościuszce usypał.

Podług spisu ludności z r. 1880 ma Kraków wraz z sześcioma przedmie-
ściami 6267 osób wojskowych i 60672 cywilnych, między którymi 
14000 izrael. Kraków od Kazimierza dawniej oddzielnego miasta, teraz 

wyłącznie przez żydów zamieszkanego, tylko zamulonym starym łożyskiem 
Wisły oddzielony, zajmuje z przedmieściami duży obszar (0,2 mili kwadratowej) 
wygląda przeto na wielkie miasto, a jakkolwiek jest tylko miastem powiatowem, 
to wskutek pomyślnego handlowego położenie w pobliżu granic państwa 
i prowincyi ma znaczny rozwój handlu i przemysłu. Liczne zakłady naukowe, 
księgarnie, drukarnie, biblioteki, dalej urzędy, zakłady finansowe, fabryki, 
wreszcie instytucye humanitarne i towarzystwa skupiają w nim wiele inteligencyi 
i przyczyniają się do wielkiego ruchu umysłowego; gdy znowu wiele zabytków 
starożytności w 40 kościołach, biskupstwo, liczne duchowieństwo świeckie 
i zakonne, ogród botaniczny, uniwersytet ze zbiorami naukowemi i biblioteką, 
a nadewszystko piękna okolica, zdrowe powietrze, przyjemne stosunki życia 
społecznego, spokój i stosunkowa taniość, ściąga tu osoby, które chcą odpocząć 
po trudach i życiu w stolicach, nie rezygnując z życia w większym świecie. 

Historya miasta jest nietylko niesłychanie ciekawą i ważną, jako stolicy, 
w której przez pięć wieków biło serdeczne tętno życia potężnego 
wówczas narodu, ale i niezmiernie pouczającą, bo okazuje jak wielkim 

dobrem ludzkości i narodów jest pokój, jak wielkim nieszczęściem każda, 
zwłaszcza niepomyślna, wojna. Historya wzrostu i upadku Krakowa powtarza się 
prawie we wszystkich miastach na obszarze dawnej Polski. Założenie Krakowa 
sięga czasów przedhistorycznych, według podań najdawniejszych kronikarzy, 
miał go założyć Krakus czyli Krok, książe Chrobacyi białej w VIII. wieku na tem 
miejscu, na którem starożytne Corodunum stało. Na potwierdzenie tego podania, 
wskazują dwie ogromne mogiły: Krakusa za Wisłą na Krzemionkach, a Wandy 
jego córki pod wsią Mogiłą, które nad ich zwłokami miały być usypane. Kraków 
jako punkt środkowy między Węgrami, Prusami i Polską, prowadził dawniej 
znaczny handel, a jako siedziba królów i możnych panów, był najbogatszem 
miastem w całej Polsce; dopiero przeniesienie rezydencyi królów do Warszawy 
r. 1587 i późniejsze wojny dały początek do jego upadku, z którego się nawet 
w przeciągu 30 letniego swego istnienia jako Rzeczpospolita i niepodległe 
wolne miasto handlowe, nie podźwignął. Co do dziejów jego, jest w zdarzenia 
tak obfity, jak żadne inne miasto, albowiem cała historya Polski snuje się około 
niego jako stolicy niegdyś potężnego państwa; doznał też niemało klęsk przez 
wojny, morowe zarazy i pożary, z których ostatni w r. 1850 zniszczył połowę 
miasta. Do najpamiętniejszych zdarzeń miasta należy policzyć: zamordowanie 
ś. Stanisława biskupa krakowskiego na Skałce r. 1073, najazd Tatarów w r. 
1241 i 1260, zjazd monarchów postronnych r. 1363, na którym cesarz Karol 
IV. wnuczkę Kazimierza W. zaślubił za małżonkę, i opanowanie przez Prusa-
ków r. 1794, przyczem też skarby na zamku zostały skradzione. R. 1846 pod 
panowanie austyackie przeszedł. Kraków będąc zawsze siedliskiem uczonych 
ludzi, którzy tak na dworze królów polskich, jak i w akademii przebywali, wydał 
wielu znakomitych mężów, naukami i wielkimi dziełami się odznaczających. 

1. Boże Ciało w Krakowie. Ag. fot. Światowida, XIX/XX w. / 2. Fragment targu na Rynku w Krakowie.  
Fot. Walery Eljasz Radzikowski, XIX/XX w. Fotografie ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.



2015
wrzeSIeń 

 
September. październik. Sentiabr.  

wreseń. Kiweń. Septembre,  
September; liczy dni 30.

5776. tISzrI 
ma dni 30, licząc od 14 września.

 1. » 1674. Turcy wpadają na Podole.
 2. » 1793. Poseł pruski żąda odstąpienia Wielkopolski.
 3. » 1390. Wilno przez Krzyżaków oblężone.
 4. » 1818. Car Aleksander gwałci konstytucję w Kongresówce.
 5. » 1772. Traktat trzech mocarstw co do rozbioru Polski.
 6. » 1450. Pobicie Wołochów pod Krasną.
 7. » 1764. Stanisław Poniatowski ogłoszony królem.
 8. » 1717. Matka Boska w Częstochowie królową Polski koronowana.
 9. » 1733. Stanisław Leszczyński przybywa do Warszawy.
10. » 1573. Henryk Walezy zaprzysięga pacta conventa.
11. » 1683. Jan Sobieski przechodzi wzgórza łyse pod Wiedniem.
12. » 1733. Stanisław Leszczyński powtórnie królem obrany.
13. » 1773. Zatwierdzenie pierwszego rozbioru Polski.
14. » 1812. Polacy w Moskwie.
15. » 1339. Legaci ogłaszają wyrok na Krzyżaków.

16. » 1592. Sejm inkwizycyjny.
17. » 1794. Bitwa pod Krupczycami.
18. » 1354. Bitwa z Krzyżakami pod Chojnicami.
19. » 1019. Bolesław Wielki zdobywa Kijów i bramę złotą szczerbcem naznacza.
20. » 1549. Hołd książąt pomorskich.
21. » 1699. Turcy ustępują z Kamieńca.
22. » 1667. Pogrzeb Marji Ludwiki.
23. » 1831. Umiński naczelnym wodzem.
24. » 1726. Walny sześciotygodniowy sejm w Grodnie.
25. » 1793. Konfederacja sejmowa potwierdza drugi rozbiór kraju.
26. » 1697. Ludwik książe Conti w 6 fregat przybywa pod Gdańsk.
27. » 1533. Urodzenie Stefana Batorego.
28. » 1651. Traktat z Kozakami w Białéj Cerkwi.
29. » 1618. Rozejm na lat 2 ze Szwecją.
30. » 1658. Przymierze z Danią przeciw Szwedom.R
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36 31
16 Elul
18 Augustus

1
17 Elul
19 Augustus

2
18 Elul
20 Augustus

3
19 Elul
21 Augustus

4
20 Elul
22 Augustus

5 
21 Elul
23 Augustus

6
22 Elul
24 Augustus

37 7
23 Elul
25 Augustus

8 
24 Elul
26 Augustus
Narodzenie NMP. 
Matki Bożej Siewnej

9
25 Elul
27 Augustus

10
26 Elul
28 Augustus

11
27 Elul
29 Augustus
Usiknowennia golowy  
Iwana Chrestytelia

12
28 Elul
30 Augustus

13 
29 Elul
31 Augustus

38 14  
1 Tiszri
1 September
Rosz ha-Szana. Nowy Rok.  
Podwyższenie Krzyża Św.

15
2 Tiszri
2 September

16
3 Tiszri
3 September

17
4 Tiszri
4 September

18
5 Tiszri
5 September

19
6 Tiszri
6 September

20
7 Tiszri
7 September

39 21  
8 Tiszri
8 September
Rizdwo Bohorodyci

22
9 Tiszri
9 September

23 
10 Tiszri
10 September
Jom Kippur. 
Dzień Pojednania.

24
11 Tiszri
11 September

25
12 Tiszri
12 September

26
13 Tiszri
13 September

27 
14 Tiszri
14 September
Wozdwyżennja  
Czesnoho Chresta

40 28  
15 Tiszri
15 September
Sukkot. ŚwiętoNamiotów

29
16 Tiszri
16 September
Św. Michała

30
17 Tiszri
17 September

1
18 Tiszri
18 September

2
19 Tiszri
19 September

3
20 Tiszri
20 September

4
21 Tiszri
21 September

ta r nów

Miasto powiatowe dość pięknie zabudowane, co do znaczenia czwarte 
w Galicyi, podług Długosza od licznej tarniny w okolicy rosnącej 
tak nazwane. Miasto samo jest dość rozległe, położone na prawym 

płd. brzegu Biały, niedaleko jej ujścia do Dunajca. Dla falistości położenia linie 
ulic są nieregularne, rynek szczupły, ulice wąskie, brukowane kamieniami 
okrągłemi, chodniki też wąskie. Śródmieście jest zabudowane jedno i dwupię-
trowymi kamienicami, w miarę oddalania się od środka kamienice ustępują 
miejsca domom parterowym, willom, dworkom, które na krańcach przechodzą 
w schludne chaty włościańskie. Ludność kupiecka i rękodzielnicza skupia się 
przeważnie w Rynku i ulicy Krakowskiej w śródmieściu, jednak i na przedmie-
ściach są sklepy i warsztaty, a inteligencya chrześciańska mieszka przeważnie 
zdala od środka miasta. Najodleglejsze części przedmieść zamieszkuje ludność 
uboższa, rolnicza. Jako siedziba biskupia i władz rządowych, ze wszystkich 
miast obwodowych jest Tarnów najludniejszy. Według spisu z r. 1880 liczyło 
miasto 24627 mk., podług wyznania 12954 rzym.-kat., 193 gr.-kat., 131 protest. 
i 11349 żyd.; co do narodowości i języka 15900 Polaków, 146 Rusinów, 8056 
Niemców i 65 osób innych narodowości. Do Niemców zaliczano większa część 
żydów, którzy używają języka niemieckiego lub żargonu. Niemców chrześcian 
jest zaledwie kilkanaście rodzin wojskowych i przemysłowców. Lud dorodny 
w powiecie zamieszkały nazywają górale lachami, rusini zaś mazurami.

Tarnów w 1330 r. od Spicimira, kasztelana krakowskiego na mocy 
zezwolenia króla Władysława Łokietka do rzędu miast wyniesiony, 
zostawał aż do r. 1570 w posiadaniu domu Tarnowskich, poczem 

przeszedł w ręce ks. Ostrogskich, później Lubomirskich, a naostatek Sanguszków. 
Po między gmachami na szczegołną uwagę zasługują: kościół katedralny z nagrob-
kami hetmana Jana Tarnowskiego, jego syna i ks. Ostrogskich z różnobarwnego 
marmuru (do 70 stóp wysokości) misternie wykute, jako też starożytny ratusz 
miejski z XIV wieku, który później w XVI wieku został przerobiony, klasztor 
bernardynów r. 1459 fundowany, gimnazyum, pałac biskupi, kasyno miejskie 
i pałac ks. Sanguszków w pobliskich Gumniskach. Na spadzistej górze zwanej ś. 
Marcina tuż przy mieście widzieć można szczątki dawnego zamku, a na szczycie 
jej modrzewiowy kościółek z XIII wieku, którego budowa sięga pierwszych 
czasów chrześciaństwa. W mieście jest też katedra biskupia obrządku łacińskiego, 
r. 1783 erygowana, z wydziałem teologii i filozofii. Tarnów podzielał niejedno 
nieszczęście kraju, albowiem od nieprzyjaciela tędy przeciągającego zawsze 
zajmowany, musiał się wielkiemi datkami okupywać. Największą szkodę poniósł 
1655 r. od Szwedów, którzy miasto złupiwszy potem na pastwę płomieni oddali. 
W dziejach miasta pamiętny jesy inny jeszcze niszczycielski pożar, r. 1493.

Handel i przemysł rozwinęły się w Tarnowie dzięki dogodnemu 
położeniu. Oprócz rękodzieł i warsztatów zaspokajających potrzeby 
mieszkańców i okolicy, powstał tu przemysł fabryczny. Prócz cegielni 

i browarów istnieją: młyny parowe, huta szklana, wyrabiająca najlepsze szkło 
w Galicyi i garbarnia w Ładny. Dawniej była obszerna krochmalnia, obecnie 
zwinięta. Tarnów ma 4 apteki i wiele bogatych sklepów, nieustępujących 
krakowskim. Przemysł znajduje się przeważnie w rekach chrześciańskich, do 
czego przyczynia się znacznie stowarzyszenie Gwiazda, które zgromadziło 
rzemieślników chrześciańskich a podnosząc ich inteligencyę, podnosi i dobrobyt; 
natomiast handel jest prawie zupełnie w rękach żydów. W archiwum miasta 
przechowały się księgi wójtowskie (Libri proconsulum) i prawie wszystkie 
przywileje. Można je podzielić na publiczne, nadane przez królów i prywatne, 
wystawione przez dziedziców. Ostatnie odnoszą się do całego miasta, do cechów 
i do żydów. Ważny jest dyplom Władysława Dominika ks. Ostrogskiego z r. 
1633, potwierdzono w nim bowiem dawne przywileje mieszczan, nadano wol-
ność wyboru burmistrzów, dziedzic zrzekł się dochodów z jatek rzeźniczych na 
oprawę miasta i sklepów na arsenał, polecił brukować miasto włościanom wsi 
okolicznych, ograniczył przyjmowanie żydów. Dla żydów wydano zaś cztery 
przywileje. Według nich podlegali żydzi jedynie sądom zamkowym, mieli używać 
wszelkich swobód nadanych mieszczanom, wolność sprzedawania towarów 
i palenia gorzałki za opłatą kotłowego, otrzymali pozwolenie zbudowania 
synagogi a w końcu ubezpieczenie cmentarza założonego w Pogwizdowie. 
Miastem rządził burmistrz na rok wybierany, sądownictwem zaś zajmował się 
wójt z ławnikami, z wyjątkiem spraw żydowskich, ale potwierdzenie wyroku 
śmierci należało do dziedzica. W jakich rozmiarach korzystano z tego prawa nie 
wiemy. Dopiero po utworzeniu dyrektoryatu przez rząd austyacki w Tarnowie 
w 1772 r. prawa te zniesiono. W r. 1782 usunięto dyrektoryaty a zaprowadzono 
obwody. Tarnów został siedzibą starosty a w 1787 roku otrzymał burmistrza, 
syndyka, sekretarza i urzędników kasowych, mianowanych przez gubernium, 
którzy przybierali sobie asesorów z głosem doradczym z pośród mieszczan. 
Dalsze losy dzielił Tarnów ze wszystkiemi miastami gaicyjskiemi.

1. Fragment rynku w Tarnowie z widocznym ratuszem i zgromadzonym pod nim tłumem ludzi. Maj 1929 r.
2. Więzienie w Tarnowie. Więźniarki podczas gimnastyki. Lipiec 1927 r. Fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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October. pajęcznik. Oktiabr.  
pazdernyk. Żouteń. Octobre. 

October; liczy dni 31.

5776. cheSzwaN 
ma dni 30, licząc od 14 października.

 1. » 1110. Pobicie Czechów u mostów Krzywickich.
 2. » 1515. Śmierć Barbary pierwszéj żony Zygmunta I.
 3. » 1671. Turcy podnoszą wojnę.
 4. » 1705. Koronacja Stanisława Leszczyńskiego.
 5. » 1365. Prawo teutońskie wprowadzone do Krakowa.
 6. » 1669. Koronacja Michała Wiśniowieckiego.
 7. » 1620. Klęska cecorska. – Śmierć Żółkiewskiego.
 8. » 1709. August II. godzi się z carem Piotrem w Toruniu.
 9. » 1479. Hołd Krzyżaków.
10. » 1366. Pokój z Krzyżakami.
11. » 1831. Poddanie się Zamościa.
12. » 1606. Zjazd rokoszan w Sandomierzu.
13. » 1282. Zniesienie Jadźwingów między Narwią i Niemnem.
14. » 1577. Rozpoczęto prace około czyszczenia rzeki Bugu.
15. » 1384. Koronacja Jadwigi.
16. » 1820. Uroczysty obchód sypania mogiły Kościuszki.

17. » 1672. Tatarzy wezwani do obrony granic rzeczypospolitéj.
18. » 1660. Bitwy, nad Dnieprem i pod Mohilowem.
19. » 1813. Józef Poniatowski ginie pod Lipskiem.
20. » 1676. Urodzenie Stanisława Leszczyńskiego.
21. » 1578. Bitwa z Moskalami pod Gawą.
22. » 1603. Wypędzenie Tatarów z Multan.
23. » 1172. Śmierć Bolesława Kędzierzawego.
24. » 1648. Kozacy ustępują z pod Lwowa.
25. » 1792. Targowiczanie tworzą swój rząd w Grodnie.
26. » 1706. Bitwa ze Szwedami pod Kaliszem.
27. » 1667. Uroczysty wjazd posłów polskich do Moskwy.
28. » 1617. Zawarta przeciw Moskwie ugoda olszaniecka z Kozakami  

zakazująca im łupieżczych poza granice wypraw.
29. » 1611. Żółkiewski przedstawia Szujskich na sejmie w Warszawie.
30. » 1657. Traktat bydgoski.
31. » 1564. Husytom zostawiono wolność ich wyznania.R
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40 28
15 Tiszri
15 September

 

29
16 Tiszri
16 September

30
17 Tiszri
17 September

1
18 Tiszri
18 September
Opieki Matki Bożej

2
19 Tiszri
19 September
Święto Aniołów  
Stróżów

3
20 Tiszri
20 September

4 
21 Tiszri
21 September

41 5 
22 Tiszri
22 September
Simchat Tora.  
Radość Tory

6
23 Tiszri
23 September

7
24 Tiszri
24 September

8
25 Tiszri
25 September

9
26 Tiszri
26 September

10
27 Tiszri
27 September

11
28 Tiszri
28 September

42 12
29 Tiszri
29 September

13 
30 Tiszri
30 September

14
1 Cheszwan
1 October
Pokrowa Bogorodicy

15
2 Cheszwan
2 October

16
3 Cheszwan
3 October

17
4 Cheszwan
4 October

18
5 Cheszwan
5 October

43 19
6 Cheszwan
6 October

20 
7 Cheszwan
7 October

21
8 Cheszwan
8 October

22
9 Cheszwan
9 October

23
10 Cheszwan
10 October

24
11 Cheszwan
11 October

25 
12 Cheszwan
12 October

44 26
13 Cheszwan
13 October
Św. Męczennika 
Dymitra

27 
14 Cheszwan
14 October

28
15 Cheszwan
15 October

29
16 Cheszwan
16 October

30
17 Cheszwan
17 October

31
18 Cheszwan
18 October

1
19 Cheszwan
19 October

r z e s zów

Rzessov w dok. z 1365 r., 1390 r. Rischov. Miasto powiatowe, jedno z naj-
piększniejszych miast trzeciorzędnych Galicyi, leży na lewym brzegu 
Wisłoka, przy kolei arcyks. Karola Ludwika. Stacya Rzeszów odległa 

od Lwowa 184, od Krakowa 158 kml. Prócz kol. żel., prowadzą z Rzeszowa na 
wszystkie strony dobrze utrzymane bite gościńce. W 1880 r. było w Rzeszowie 
458 dm. i 11166 mk (5859 męż., 5307 kob.), pod względem wyznania 5152 
rzym.-kat., 160 gr.-kat., 34 prot. i 5820 izrael.; pod względem narodowości: 
10048 Polaków, 246 Rusinów, 754 Niemców i 31 innych. Załoga składała się 
z 615 żołnierzy. Z ważniejszych fabryk są: 2 browary, fabryka machin rolniczych, 
młyny parowe i garbarnia. Z rękodzieł głośne było pieczętarstwo i złotnictwo, 
które jednak dla lichego kruszcu wyrobiły złą opinię „rzeszowskiemu złotu”. 
Schultes, opisujący pierwszą podróż po nowo zajętym kraju, nazywa Rzeszów 
Małemi Brodami i podnosi obrotność rzeszowskich jubilerów, żydów, którzy 
prowadzili handel z Wiedniem, Stockholmem, Kopenhagą, Berlinem i Pe-
tersburgiem, a w Petersburgu i Kopenhadze byli nawet król. pieczętarzami. 
Bredelski (1803) nazywa Rzeszów Galicyjską Jerozolimą i skarży się, że jest 
brudny. Położenie Rzeszowa, w równej prawie odległości od Lwowa i Krakowa, 
sprawia, że istnieje tu dość ożywiony handel i znaczna ilość sklepów korzennych 
i bławatnych, targi odbywają się we wtorki i piątki a jarmarki 19 marca, na św. 
Trójcę, 23 kwietnia, 17 lipca, 21 września i 21 grudnia. Artykułami są: zboże, 
bydło, nierogocizna i konie, wreszcie sukna i wyroby ceramiczne. 

Miasto dzieli się na Stare i Nowe. Nowe ma dwa rynki i szerokie, 
brukowane, płytowymi chodnikami opatrzone ulice. W głównych 
ulicach i rynkach są kamienice jedno i dwupiętrowe, w bocznych 

dworki murowane z ogródkami. Brudną dzielnicę nad Wisłokiem zamieszkuje 
uboższa żydowska ludność. Pośród starożytnych gmachów Rzeszowa wskazać 
należy: okazałą farę z wysoką wieżą, w stylu XVIII w., klasztor bernardynów 
z połowy XVII w. i nieco za miastem na wzgórku leżący zamek, niegdyś obronny, 
otoczony rowem i murem, z warownią z trzema bramami: dębową, murowaną 
i zamkową, założony przez Mikołaja Ligięzę w pierwszych latach XVII w. Cechy 
pilnowały jego sześciu baszt i dostarczały hakownic. Zamek przebudowany przez 
Jerzego ks. Lubomirskiego w połowie XVIII w. na początku XIX w. nabył rząd 
austryacki i zamienił na więzienie. Na uwagę zasługują także: klasztor niegdyś 
Reformatów, w którym dawniej mieli swe zaopatrzenie inwalidzi polscy; był 
to zakład jedyny w całej Polsce utrzymywany kosztem Lubomirskich, - szpital 
wojskowy przez Mikołaja Ligęzę, kasztelana fundowany, nareszcie kościół 
z kolegium Pijarów do gimnazjum należące. Z nowszych budowli największemi 
są: ratusz z początku XIX w., synagoga i budynek dyrekcyi finansowej. 

S tarowolski, Siarczyński, Baliński i August Bielowski nie rozstrzygnęłi 
pytania, czy Rzeszów, zaliczany za czasów Rzplitej do ziemi przemyskiej, 
istniał już za książąt ruskich, czy też został założony za Kazimierza W. 

Ludność bliższej i dalszej okolicy jest czysto polską. Dokument Kazimierza W. 
z 19 stycznia 1354 r. zdaje się wskazywać na dawniejszy byt miasta, za książąt 
ruskich, ale mowa tu nie o samem mieście, ale i okolicy. Prawdopodobnem jest 
twierdzenie Starowolskiego, że w puszczy pogranicznej między Polską a Rusią 
osadzono Niemców. Na tej podstawie możnaby poczatek miasta odnieść do 
1345 r., w którym przypada wyprawa Kazimierza przeciw Mikołajowi, ks. 
opawskiemu, i oblężenie Saaru. Eryk, bisk. przemyski, w dokum. z 1390 r. 
nazywa miasto Rischow, co Siarczyński objaśnia Reichhoff, bogaty dworzec. 
Miasto istaniało już przed r. 1354, ale było zniszczone, a ponieważ je król uwalnia 
od sądów starościńskich i kasztelańskich, więc musiało być założone na prawie 
polskiem lub ruskiem. Paprocki, Okolski i Niesiecki wymieniają trzy rodziny 
Rzeszowskich: herbu Półkozic, Dębno i Doliwa. Miastem dzielono się na dwie lub 
trzy części; zamku nie było. Rodzina Rzeszowskich wydała arcyb. lwowskiego, 
który wstąpiwszy na stolicę halicką w r. 1411 przeniósł ją 1414 r. do Lwowa. 
On też dawał ślub Jagielle z Elżbietą Pilecką. W 1583 umarł ostatni Rzeszowski 
na Rzeszowie; miasto przeszło na własność Ligęzów z Bobrka. Zapiski aktów 
grodzkich nie wyjaśniają dziejów miasta. Jedynie zapisek z r. 1439 stwierdza, 
że byli w niem burmistrze i z 1460 r., że odbywały się jarmarki, ponieważ 
Kazimierz Jagiellończyk zakazał jadącym na nie kupcom kołomyjskim omijać 
składu lwowskiego. Z XV w. mamy polecenie wydane rzeźnikom krakowskim, 
aby bydło z Rusi pędzili traktem na Ropczyce i Rzeszów. Przez pożary w r. 
1576, 1621 i 1840 poniósł Rzeszów okropne spustoszenia. Od nieprzyjaciela 
tędy przeciągającego, mimo wałów i fos było miasto często łupionym: r. 1498 od 
Wołochów, 1502 od Tatarów, 1656 od Szwedów, 1672 od Turków. Sejm 1677 r. 
uwzględniając zniszczenie przez pożar i napady nieprzyjacielskie w czasie wojny 
tureckiej, ustanowił czteroniedzielny jarmark na ś. Jana Chrzciciela, z prawami 
jarmarków jarosławskich. Rząd austryacki usamowolnił miasto i zbudował na 
Wisłoku w 1813 r. piękny most kamienny, gdy stary drewniany zabrała woda.

1. Widok ogólny na uczestników zlotu członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”  
w Rzeszowie zgromadzonych na Rynku podczas składania wieńca pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Lata 1919-1939.

2. Siedziba Sądu Okręgowego znajdująca się w Zamku Lubomirskich. Widok zewnętrzny. Lata 1929-1939. Fot. Janusz E.  Fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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Listopad. November. prosiniec.  
Nojabr. Łystopadeń. Novembre. 

November; liczy dni 30.

5776. KISLew 
ma dni 30, licząc od 13 listopada.

 1. » 1320. Pobicie Krzyżaków.
 2. » 1848. Zbombardowanie Lwowa.
 3. » 1705. August II. wznawia w Tykocinie order orła białego.
 4. » 1557. Zostawiona wolność wyznań Gdańskowi.
 5. » 1645. Zaślubienie w Paryżu Marji Gonzagi Władysławowi IV.
 6. » 1450. Kazimierz Jagiellończyk godzi poróżnione stany.
 7. » 1806. Dąbrowski wchodzi do Poznania.
 8. » 1794. Moskale zajmują Warszawę.
 9. » 1697. Kże Conti odparty odpływa z pod Gdańska.
10. » 1674. Śmierć Michała Wiśniowieckiego.
11. » 1441. Władysław III. ginie pod Warną.
12. » 1304. Krzyżacy dostają w zastaw ziemię michałowską.
13. » 1383. Sejm w Radomiu obiera Jadwigę królową.
14. » 1833. Powieszenie w Warszawie Artura Zawiszy.
15. » 1620. Zamach Piekarskiego na Zygmunta III.

16. » 1846. Wcielenie rplitéj krakowskiéj do Austrji.
17. » 1370. Koronacja króla Ludwika.
18. » 1655. Szwedzi oblegają Częstochowę.
19. » 1417. Koronacja Elżbiety Pileckiéj, żony Władysława Jagiełły.
20. » 1648. Jan Kazimierz obrany królem.
21. » 1578. Zwycięztwo nad Moskwą pod Wenden.
22. » 1430. Władysław Jagiełło zdradziecko przez Świrdygiełłę uwięziony.
23. » 1609. Ślub Maryny Mniszchówny z Dymitrem.
24. » 1766. Konstytucja sejmowa przeciw różnowiercom.
25. » 1764. Koronacja Stanisława Poniatowskiego.
26. » 1715. Konfederacja tarnogrodzka.
27. » 1614. Zerwane z Moskwą układy.
28. » 1025. Śmierć Bolesława Wielkiego.
29. » 1466. Traktat toruński z Krzyżakami.
30. » 1808. Polacy zdobywają Somo-Sierra.R
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44 26
13 Cheszwan
13 October

27
14 Cheszwan
14 October

28
15 Cheszwan
15 October

29
16 Cheszwan
16 October

30
17 Cheszwan
17 October

31
18 Cheszwan
18 October

1 
19 Cheszwan
19 October
Wszystkich Świętych

45 2
20 Cheszwan
20 October
Zaduszki

3 
21 Cheszwan
21 October

4
22 Cheszwan
22 October

5
23 Cheszwan
23 October
Swiatogo Jakowa

6
24 Cheszwan
24 October

7
25 Cheszwan
25 October

8
26 Cheszwan
26 October
Muczenyka Dymytrija. 
Deń pamjati pomerlych

46 9
27 Cheszwan
27 October

10
28 Cheszwan
28 October

11 
29 Cheszwan
29 October

12
30 Cheszwan
30 October

13
1 Kislew
31 October

14
2 Kislew
1 November
Św. Filipa

15
3 Kislew
2 November

47 16
4 Kislew
3 November

17
5 Kislew
4 November

18
6 Kislew
5 November

19 
7 Kislew
6 November

20
8 Kislew
7 November

21
9 Kislew
8 November
Wprowadzenie  
Bogurodzicy do Świątyni

22
10 Kislew
9 November

48 23
11 Kislew
10 November

24
12 Kislew
11 November

25 
13 Kislew
12 November
Św. Katarzyny

26
14 Kislew
13 November

27
15 Kislew
14 November

28
16 Kislew
15 November
Swiatogo Pyłypa 
Rozpoczęcie Postu Filipowego

29
17 Kislew
16 November

49 30
18 Kislew
17 November
Św. Andrzeja

1
19 Kislew
18 November

2
20 Kislew
19 November

3
21 Kislew
20 November

4
22 Kislew
21 November
Wedenija w Chrom  
Bohorodicy

5
23 Kislew
22 November

6
24 Kislew
23 November
Św. Mikołaja  
Cudotwórcy

now y sąc z

Sandechz 1311 r., Kamenicia 1313 r., Kamenecia 1317 r., Sandecz 1318 
r. Miasto powiatowe, leży na wzgórzu, u ujścia Kamienicy do Dunajca, 
na północ od S. Starego. Niegdyś warowny gród z zamkiem obronnym, 

dziś ruinami przypominającym dawne czasy. Kwitnący handlem i przemysłem, 
posiadał znaczne przywileje; ozdobiony był nadto opactwem i klasztorami 
Pijarów, Norbertanów i Franciszkanów. Najstarszą budowlą kościelną jest 
obecny kościół ewangelicki r. 1279 fund. Zbudowany w stylu bizantyjskim, 
z kopułą w środku, nie ma pomników starożytnych, usunięto je bowiem przy 
odnawianiu dla protestantów. Kościół zaś farny zbudowany przez Oleśnickiego 
r. 1448, ma dzwon jeden z największych w kraju. Dawny gmach ks. Pijarów 
dziś zajmuje dom karny. Prócz wojska (579) miasto ma 11185 mk. (5644 meż., 
5541 kob.). Pod względem narodowości jest 10778 Polaków, 63 Rusinów, 132 
Niemców i 13 in.; co do wyznania: 5144 rzym.-kat., 560 gr.-kat., 5163 izrael. i 318 
innych. Środek podłużnego równoległoboku, oblanego od wschodu i północy 
Kamienicą a od Zachodu Dunajcem, zajmuje obszerny, prawie kwadratowy rynek 
z dwupiętrowym ratuszem, nakrytym gontami, ze szczupłą kopulastą wieżyczką. 
Targi odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorki i piątki; jarmarków nie 
ma. Nagromadzenie różnych władz i instytucyi, tudzież pomyślne warunki 
położenia, sprowadziły tu korzystne warunki dla handlu wewnętrznego.

Wacław, król czeski i polski, dyplomem wydanym w Pradze 8 
grudnia 1298 r. przeniósł miasto Sącz w miejsce obszerniejsze, 
gdzie znajdowała się wieś Kamienica. Zaludniony przez osadników 

niem. przeważnie (pierwsi wójtowie Bartold i Arnold), rządził się prawem 
niemieckim, a położony przy głównym trakcie na Węgry, gościł często królów. 
Żadne może miasto prócz Krakowa, nie zdobyło sobie tylu przywilejów i nie 
przedstawiało ich każdemu władcy do potwierdzenia, jak Sącz Nowy. Kupcy 
krakowscy omijali Sącz i to spowodowało obopólną zgodę w r. 1319, w której 
postanowiono, że ze wszystkiemi towarami, prócz soli, którą wolno do Torunia 
spławiać Dunajcem i Wisłą, mają Sądeczanie jechać przez Kraków, Krakowianie 
zaś na Węgry przez Sącz. Niedługo potem nawiedziły kraj dwie klęski: szarańcza 
1344 i wojna z Janem czeskim, sojusznikiem Krzyżaków. Handlowe miasto 
ucierpało wtedy wiele. R. 1411 było ono od Ścibora wojewody siedmiogrodzkiego, 
w służbie węgierskiej zostającego, złupione, którego do rozpaczy przywiedzeni 
mieszkańcy wypłoszyli aż za Karpaty, zadawszy mu pod Bardjowem znaczną 
klęskę. 19 sierpnia 1412 r. miasto otrzymało w Krakowie zatwierdzenie prawa 
magdeburskiego. Rzecz dziwna, iż ten dokument milczy o tem, iż miasto już 
posiadało to prawo i przenosi Sącz z prawa polskiego na niemieckie. Niezadowo-
leni z tego mieszczanie udali się 1415 r. do króla i uzyskali nowe potwierdzenie, 
w którem wymieniono nadania Wacława, Łokietka (z r. 1300) i Kazimierza (z r. 
1314). Długosz opisuje Sącz jako miasto ludne i zamożne. W aktach spotykamy 
często mieszczan kupujących wsie, chociaż liczne testamenty, z końca XV wieku, 
wskazują tylko średnią zamożność. Kazimierz IV w r. 1453 dozwolił miastu 
wybudować most na Dunajcu i pobierać myto, z tem zastrzeżeniem, by wolno 
było przy nizkim stanie wody przejeżdżać rzekę w bród i cła nie opłacać.

Przewagę w mieszczaństwie mieli Niemcy. Do 28 lipca 1488 pisano akta 
prokonsulów po niemiecku, a dopiero później po łacinie i po polsku. 
Nazwiska mieszczan są przeważnie niemiecki, ale coraz gęściej występują 

polskie lub spolszczone. Dorota Cyrusowa, Niemka, uposażyła kaznodzieję 
polskiego w r. 1469; dotąd wypowiadano tylko niemieckie kazania. W mie-
ście zawrzała walka między stronnictwem niemieckiem, dzierżącem władzę, 
a polskiem. W 1499 r. skarżyli się mieszczanie o naruszanie prawa magd. przez 
kasztelanów i uzyskali od króla nowe potwierdzenie praw, a w 1501 r. spotykamy 
ostatni zapisek niemiecki w księgach prokonsulów. Wybory do rady były w r. 
1509 burzliwe. Widocznie toczyła się walka między polskiem pospólstwem 
a niemieckiem patrycyatem. Starosta przerwał wybory, ale to spowodowało 
z jednej strony spisek pospólstwa polskiego (1511), z drugiej skargę do króla 
o naruszenie praw. Ostatecznie zwyciężyło pospólstwo i „pochwyciło” na wójta 
Polaka, Mikołaja Gabońskiego w 1512 r. Zdaje się, że dotychczas nie było 
żydów w mieście; spotykamy ich dopiero za Zygmunta III, który poleca, aby 
się przyczynili do naprawy murów miejskich. Za zgodą mieszczan pozwolił 
król Michał Wiśniowiecki osiedlić się w Sączu Żydom, byle mieszczanom 
w handlu nie przeszkadzali i wraz z nimi podatki płacili. Przywilej ten znany 
jest z potwierdzenie przez Jana III Sobieskiego w 1682 r. Nowi mieszkańcy 
przybyli licznie, gdyż w 1699 r. dozwolił im starosta Jerzy Aleksander Lubomirski 
zbudować synagogę przy ul. Szpitalnej za zgodą magistratu. Na wiosnę 1770 r. 
zajęły wojska austryackie ziemię spiską, posuwając granicę węgierską po Stary 
Sącz. Poczem wydano akt wcielenia ziemi sądeckiej do Węgier. Z przyłączeniem 
do Austryi zaczęła do Sącza Nowego napływać ludność niemiecka, a miasto 
podnosiło się znacznie przy napływie Niemców i żydów.

1. Rzeźbienie żydowskich nagrobków w Nowym Sączu. Lata 1918-1939.
2. Nowy Sącz. Klasa szkolna podczas lekcji gimnastyki. Fot. „Janina”. Fotografie ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
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december. Grudzień. dekabr.  

hrudeń. decembre. december;  
liczy dni 31.

5776. tewet 
ma dni 29, licząc od 13 grudnia.

 1. » 1825. Śmierć cara Aleksandra.
 2. » 1413. Połączony sejm Korony i Litwy w Horodle.
 3. » 1830. Moskale ze wszystkiém opuszczają Warszawę.
 4. » 1783. Pożegnanie Kościuszki z Wassingtonem.
 5. » 1677. Sejm potwierdza ugodę Żorawińską.
 6. » 1517. Zaślubienie w Barze Bony Zygmuntowi I.
 7. » 1615. Chodkiewicz hetman koronnym i litewskim wojskom.
 8. » 1506. Na sejmie piotrkowskim Zygmunt I. ogłoszony królem.
 9. » 1651. Śmierć hetmana Mikołaja Potockiego.
10. » 1279. Śmierć Bolesława Wstydliwego.
11. » 1577. Pokój w Malborgu z Gdańszczanami.
12. » 1586. Śmierć Stefana Batorego.
13. » 1575. Stefan Batory ogłoszony królem.
14. » 1850. Śmierć w Alepo Józefa Bema.
15. » 1653. Tatarzy pod Żwańcem na stronę króla przechodzą.
16. » 1644. Wybuch pożaru w Wieliczce, który trwał rok cały.

17. » 1697. Śmierć Eleonory Habsburżanki  
żony Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

18. » 1528. Sejm w Piotrkowie zapewnia tron Zygmuntowi Augustowi.
19. » 1806. Napoleon przybywa do Warszawy.
20. » 1830. Manifest Polaków do narodów Europy.
21. » 1658. Pobicie Szwedów pod Gołdyngą.
22. » 1701. Nadzwyczajny sejm w Warszawie.
23. » 1568. Zjazd na sejm zjednoczenia do Lublina.
24. » 1815. Nadanie konstytucji Polsce kongresowéj.
25. » 1287. Tatarzy pędzą w jasyr 21,000 panien.
26. » 1655. Szwedzi uchodzą z pod Częstochowy.
27. » 1355. Hołd Ziemowita księcia mazowieckiego.
28. » 1587. Koronacja Zygmunta III.
29. » 1655. Konfederacja Tyszowiecka.
30. » 1643. Potwierdzenie traktatów handlowych Kurlandji.
31. » 1783. Śmierć hetmana Józefa Sosnowskiego.R
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poniedziałek
jom szeni / понеділок

wtorek
jom szliszi / вівторок

środa
jom rewi / середа

czwartek
jom chamiszi / четвер

piątek
jom sziszi / п’ятниця

sobota
szabat / субота

niedziela
jom riszon / неділя

49 30
18 Kislew
17 November
Św. Andrzeja

1
19 Kislew
18 November

2
20 Kislew
19 November

3 
21 Kislew
20 November

4 
22 Kislew
21 November
Wedenija w Chrom  
Bohorodicy

5
23 Kislew
22 November

6
24 Kislew
23 November
Św. Mikołaja  
Cudotwórcy

50 7 
25 Kislew
24 November
Chanukka – dzień 1.  
Święto Świateł. 
Swiatoi Kateryny

8
26 Kislew
25 November
Niepokalane Poczęcie NMP

9
27 Kislew
26 November

10
28 Kislew
27 November

11 
29 Kislew
28 November

12
30 Kislew
29 November

13
1 Tewet
30 November
Swiatogo Andrija

51 14
2 Tewet
1 December

15
3 Tewet
2 December

16
4 Tewet
3 December

17
5 Tewet
4 December

18 
6 Tewet
5 December

19
7 Tewet
6 December
Swiatogo Mykolaja

20
8 Tewet
7 December

52 21
9 Tewet
8 December

22
10 Tewet
9 December
Neporoczne Zaczattia  
Preswiatoi Diwy Marii

23
11 Tewet
10 December

24
12 Tewet
11 December
Wigilia Bożego  
Narodzenia

25  
13 Tewet
12 December
Boże Narodzenie

26
14 Tewet
13 December
Męczennika  
Szczepana

27
15 Tewet
14 December

53 28
16 Tewet
15 December
Dzień Młodzianków

29
17 Tewet
16 December

30
18 Tewet
17 December

31
19 Tewet
18 December

1
20 Tewet
19 December

2
21 Tewet
20 December

3
22 Tewet
21 December

now y ta rG

Łaciń. Neoforum, niem. Neumarkt, miasto powiatowe, stolica Podhala, 
leży w dolinie dunajeckiej al. nowotarskiej, w widłach Białego i Czarnego 
Dunajca, w odl. 84 klm. od Krakowa a 18 kml. od st. dr. żel. Podkar-

packiej w Chabówce. Dolina nowotarska nie jest zupełnie równiną, ale ma tak 
dalece pagórkowaty charakter, że z miasta niewidać wcale Tatr. Za miastem 
na lewym brzegu rzeki jest cmentarz i starożytny modrzewiowy kościółek ś. 
Anny, podług napisu w 1219 r. wystawiony, dobrze zachowany i uważany za 
najdawniejszy w tych stronach. Podanie ludowe przypisuje fundacyę zbójcom, 
którzy w ołtarzu mieli umieścić obraz uniesiony z Węgier. Miasto ma 5087 mk., 
4685 rzym.-kat., 4 gr.-kat. i 398 izraelitów. Ludność trudni się rolnictwem, 
handlem i płóciennictwem. Jest tu parafia rzym.-kat., z pięknym murowanym 
kościołem, zabytkiem budownictwa XIV w., ratusz i kilkanaście kamienic. 
Celom humanitarnym służy fundusz ubogich, założony w 1803 r. przez ks. 
Tom. Zamojskiego, zostający pod zarządem gminy. Pomimo nieurodzajności 
gleby lud jest stosunkowo zamożny, mieszka w schludnych drewnianych, 
deszczkami krytych chatach, zajmuje się przemysłem domowym, mianowicie 
bednarstwem i tkactwem, dostawą materyałów w hutach żelaznych w Poroninie 
i Zakopanem, furmanką, chowem owiec i handlem. Gwara tutejsza ma wiele 
właściwości i wyrażeń w innych stronach nieużywanych.

Nowy Targ należy do rzędu najstarszych osad w tej wielkiej tatrzańskiej 
dolinie. Bodźcem do kolonizacyi tych stron była fundacya klasztoru 
cystersów, naprzód w Ludzimierzu, wsi graniczącej z Nowym Tar-

giem, w 1234 r. przez Teodora, wójta krakowskiego, który sprowadził zakonników 
częścią z Jędrzejowa, częścią z Włoch. Gdy jednak napady gnieżdżących się tu 
zbójców niepokoiły nieustannie klasztor, Teodor ów, nabywszy za 100 grzywien 
wś Szczyrzyc, przeniósł tam klasztor w 1245 r. Opat nowego klasztoru Piotr 
uzyskuje w 1252 r. przywilej Bolesława, ks. sandomierskiego i krakowskiego, 
na założenie nad Dunajcem, na obszarze należącym do klasztoru, miasta na 
prawie niemieckim, pod nazwą Nowy Targ, uposażonego stoma łanami ziemi. 
Dla ochrony miasta i przyległych dóbr klasztornych, opaci wznieśli w pobliżu 
warowny zameczek, nazwany Szaflary (Schefflary). Już podczas drugiego napadu 
Tatarów r. 1260, zginęli wszyscy mieszkańcy stający w obronie rodzinnej strzechy. 
Nieznane nam powody wyłoniły potrzebę powtórnej lokacyi, na którą Kazimierz 
Wielki wydał w 1346 r. nowy przywilej. Zarazem nadał król ten miastu prawo 
niemieckie i kilkuletnią wolność. Jeszcze przed 1343 r. wybudowano w Nowym 
Targu murowany kościół i założono parafię rzym.-kat. W 1380 r. ówczesny opat 
wypuścił zamek w Szaflarach, zapewne z przyległym folwarkiem, w dzierżawę 
żydowi, który świeżo przyjął chrześciaństwo i tem sobie pozyskał zaufanie 
zakonników. Przemyślny spekulant wybrał to ustronne nadgraniczne miejsce na 
mennicę fałszywej monety pogranicznych krajów. Pomimo zażaleń okolicznych 
mieszkańców, a nawet zaniesionej do króla skargi, opat pobłażliwie cierpiał fałsze-
rza i nie myślał go wyrugować z Szaflar. Wtedy z rozkazu królewskiego Sędziwój 
z Szubina ze zbrojnym oddziałem zajął zameczek, zburzył warownię, fałszerza 
śmiercią przez spalenie ukarał, a klasztorowi skonfiskował dobra. W krótkiej 
wojnie z Maciejem węgierskim poparli Nowotarżanie króla Kazimierza IV, za 
co uzyskali potwierdzenie przywileju nadającego im magdeburgię 1478 r. i dwa 
jarmarki, a w wojnie o tron węgierski między Janem Olbrachtem i Władysławem 
czeskim zasłużyli się tak bardzo podczas oblężenia Koszyc i powrotu wojska, 
że im Jan Olbracht w r. 1493 nowo potwierdził przywileje. Zdaje się jednakże, 
że w tym czasie nastąpił zastój w rozwoju miasta, omijali je bowiem kupcy 
węgierscy zmuszani jechać z towarem gościńcem, prawdopodobnie dla tego, 
że drogi były zaniedbane i ztąd poleca Zygmunt III Waza w 1595 r., ażeby ci 
kupcy podróż na Nowy Targ obracali, a w 1603 r. ustanawia tu składy wina.

W tym samym czasie zawiązało się towarzystwo górnicze, pragnące po-
szukiwać szlachetnych kruszców w okolicy tego miasta, albowiem 
już dawniej podług Miechowity miano o trzy mile od Nowego 

Targu wydobywać srebro, i wyrabiają sobie mieszczanie przywilej Zygmunta 
III z 20 maja 1619 r., wyłącznego poszukiwania rud, budowania mnichów, 
kuźnic i domów dla górników. Towarzystwo obowiązało się zato oddawać 
Rzpltej oznaczoną ilość czystego metalu każdego gatunku i zachować prawa 
i zwyczaje praktykowane w żupach olkuskich. Jakkolwiek przywilej oświadczał, 
że za szczególną łaską Bożą a przez przemysł i usilność ludzką, kopalnie mie-
dzi, srebra i innych kruszców w znacznej obfitości zostały odkryte i dozwolił 
przedsiębiorcom wolny wrąb w lasach, w miejscu przez starostę wskazanem, to 
przecież górnictwo nierozwinęło się i lustracya z r. 1636 niewspomina o niem. 
Ażeby podnieść miasto ustanowiono w niem tedy skład soli i ołowiu w r. 
1637, a nadto 1647 r. pozwolił król Władysław IV Waza poszukiwać kruszców 
każdemu. Mamy ślady, że robiono poszukiwania aż do czasu wojny szwedzkiej 
w 1656 r., później jednak zaniechano znowu górnictwa.

1. Zawody narciarskie o Mistrzostwo Polski w Zakopanem.  
Adam Alberti na mecie biegu na 18 kilometrów. Nowy Targ, marzec 1928 r. Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

2. Jazda łodziami po Dunajcu. Fot. Walery Eljasz Radzikowski, XIX/XX w. Fotografia ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.


