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"TrzÍsÛwka rozpozna≥a  
czas nawiedzenia swego..."

Juø wkrÛtce TrzÍsÛwka bÍdzie przeøywaÊ najwaøniejszy dzieÒ 
w historii parafii liczπcej 216 lat. 

W dniu odpustu parafialnego zostanie poúwiÍcona nowa úwiπ-
tynia pod wezwaniem úw. Anny. Dobrze siÍ sta≥o, øe z tej okazji  
ks. S≥awomir Zych z Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie oraz Pan 
Wojciech Mroczka przygotowali do druku ÑZarys dziejÛw parafii TrzÍ-
sÛwkaî.

Poznawanie swoich korzeni jest bardzo waønym zadaniem, 
bowiem wykorzenienie jest groünπ chorobπ. Poznajπc swoje dzieje 
moøna z nich czerpaÊ nadziejÍ i radoúÊ oraz uczyÊ siÍ przezwyciÍ-
øania przeciwnoúci. Oby jak najwiÍcej tych wartoúci znaleüli dzielni 
mieszkaÒcy TrzÍsÛwki w tej pracy.

Parafia TrzÍsÛwka na przestrzeni swojej historii mia≥a wielu 
duszpasterzy, ale gdy Ñnawiedzi≥î jπ ks. Pra≥at Tadeusz Kulig, do-
kona≥a rzeczy wspania≥ej - poderwa≥a siÍ do budowy nowej úwiπtyni 
pod przewodnictwem tego niezwyk≥ego Kap≥ana. Pod Jego przewod-
nictwem bardzo szybko, pomimo trudnych czasÛw i zuboøenia spo≥e-
czeÒstwa, wzniesiono monumentalnπ úwiπtyniÍ. ChylÍ g≥owÍ przed 
ks. Pra≥atem i Parafianami. DziÍkujÍ za piÍknπ kontynuacjÍ tego 
dziedzictwa przez obecnego ks. Proboszcza Stanis≥awa MajdÍ. 

Autorom gratulujÍ wysi≥ku zainspirowanego przez akt poúwiÍ-
cenia úwiπtyni. Ks. Pra≥atowi, ks. Proboszczowi i wszystkim Budow-
niczym sk≥adam podziÍkowanie za wielkie dzie≥o i ogromne zaan-
gaøowanie. Niech ten trud wydaje obfite owoce dziú i w nastÍpnych 
pokoleniach. Rozpoznaliúcie czas Ñnawiedzenia swegoî. 

Wszystkim z serca b≥ogos≥awiÍ.

RzeszÛw, 29 czerwca 2004 r.







Wykaz skrótów

AGSJK ñ Archiwum Generalne SiÛstr åw. JÛzefa w Krakowie
APC ñ Archiwum Parafialne w Cmolasie
APFG ñ Archiwum Parafii Farnej w Kolbuszowej
APT ñ Archiwum Parafialne w TrzÍsÛwce 
ZWSZ ñ Zbiory w≥asne ks. S≥awomira Zycha







Wstęp

Parafia w TrzÍsÛwce nie ma zbyt d≥ugiej historii, bo jej poczπtki 
siÍgajπ drugiej po≥owy XVIII w. Mimo to, naleøy jπ zaliczyÊ 
do grupy najstarszych na ziemi kolbuszowskiej, gdyø starszπ 

metrykπ legitymuje siÍ tylko szeúÊ parafii: RaniøÛw, Cmolas, Kol-
buszowa, Dzikowiec, Ostrowy Tuszowskie i Majdan KrÛlewski.

Do tej pory o parafii w TrzÍsÛwce pisali: ks. JÛzef Grabiec, ktÛry 
jest autorem opracowania z 1968 r. zatytu≥owanego ÑParafia TrzÍ-
sÛwka. Zarys historycznyî i Teresa Rola, ktÛra w 1996 r. napisa≥a 
pracÍ o obiektach sakralnych w tej parafii. Obydwie te prace nie zo-
sta≥y opublikowane. Natomiast w publikacjach dotyczπcych historii 
Koúcio≥a w Polsce, jak rÛwnieø tych ukazujπcych dzieje regionu kol-
buszowskiego moøna spotkaÊ tylko fragmentaryczne dane o niej. 

Poniewaø brak jest odrÍbnej publikacji, przedstawiajπcej choÊby 
zarys dziejÛw parafii TrzÍsÛwka, chcemy tym opracowaniem, chociaø 
w minimalnym stopniu wype≥niÊ tÍ lukÍ. Uwaøamy, øe obecnie, kiedy  
parafia ta doczeka≥a siÍ nowej piÍknej úwiπtyni, jest jak najbardziej 
odpowiedni czas, aby przynajmniej skrÛtowo ukazaÊ nie tylko jej 
historiÍ, ale rÛwnieø uhonorowaÊ w ten sposÛb wszystkich budowni-
czych nowego koúcio≥a oraz zwrÛciÊ uwagÍ na nierozerwalny zwiπzek 
teraüniejszoúci z przesz≥oúciπ. 

Przy pisaniu tej pracy oprÛcz wyøej wymienionych opracowaÒ 
wykorzystaliúmy miejscowe zasoby archiwalne parafii: Cmolas, Kol-
buszowa, Kosowy i TrzesÛwka, jak rÛwnieø przeprowadziliúmy kwe-
rendÍ w Archiwum Kapitu≥y Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Generalnym SiÛstr åw. 
JÛzefa w Krakowie, Archiwum Historycznym Muzeum Kultury Lu-
dowej w Kolbuszowej. Korzystaliúmy takøe z licznych ürÛde≥ dru-
kowanych oraz publikacji dotyczπcych historii Koúcio≥a w Polsce 
i poúwiÍconych dziejom regionu kolbuszowskiego.

Niniejsza praca obejmuje zagadnienia zwiπzane z genezπ i po-
czπtkiem parafii, jej terytorium i ludnoúciπ, usytuowaniem w struk-
turach administracji paÒstwowej i koúcielnej. 







Przedstawia rÛwnieø: - podstawowe dane dotyczπce: duszpaste-
rzy parafii, jej uposaøenia i úwiπtyÒ. SkrÛtowo ukazuje takøe dzia-
≥alnoúÊ siÛstr jÛzefitek w TrzÍsÛwce.

PracÍ tÍ dedykujemy tym wszystkim, ktÛrzy bez wzglÍdu na to, 
czy zwiπzani sπ swym miejscem zamieszkani z terytorium parafii 
TrzÍsÛwka, czy teø los rzuci≥ ich daleko od ojczystego kraju, to za-
wsze trwali przy nieprzemijajπcych wartoúciach takich jak: prawda, 
mi≥oúÊ i dobro, ktÛre od wiekÛw g≥osi KoúciÛ≥ i tym ktÛrzy nie øa≥owali 
swego trudu i finansowego wsparcia, aby mog≥a powstaÊ tu nowa, 
piÍkna úwiπtynia.







Geneza i początki parafii

T             rzÍsÛwka to jedna z najstarszych wsi na Kolbuszowszczyünie. 
Trudno dok≥adnie okreúliÊ, kiedy zosta≥a za≥oøona. Faktem 
jest, øe miejscowoúÊ o takiej nazwie pojawia siÍ w ürÛd≥ach hi-

storycznych juø na poczπtku XVI w.1 NiektÛrzy z historykÛw utoøsa-
miajπ jπ z osadπ o nazwie Brzoza2, ktÛra wymieniona jest w dokumen-
cie erekcyjnym parafii Cmolas w 1462 r.3 Naleøy jednak stwierdziÊ, 
øe pÛüniejsze ürÛd≥a nie pozwalajπ na jednoznaczne stwierdzenie, 
øe dawna Brzoza to pÛüniejsza TrzÍsÛwka. OtÛø wizytacja koúcielna 
z 1727 r. wymienia TrzÍsÛwkÍ, jak rÛwnieø zanik≥e so≥ectwo o nazwie 
Brzoza4. Tak wiÍc nazwa ta na terenie parafii Cmolas funkcjonowa-
≥a jeszcze w XVIII w. Moøna tylko domniemywaÊ, øe wieú o tej na-
zwie, ktÛra w niewyjaúnionych okolicznoúciach zanik≥a, a jej nazwa 
przetrwa≥a w nazwie pola (≥πki), mog≥a byÊ zapleczem nie tylko do 
lokacji pÛüniejszej TrzÍsÛwki, ale i innych niewielkich osad powsta-
≥ych w XVI w. na obszarze parafii Cmolas. Trudno teø na obecnym 
etapie badaÒ stwierdziÊ, przez ktÛrπ z tych pÛüniej powsta≥ych osad 
wch≥oniÍta zosta≥a Brzoza. Zresztπ wieloúÊ niewielkich wsi, a raczej 
przysiÛ≥kÛw powsta≥ych w okolicach TrzÍsÛwki úwiadczy o tym, øe 
procesy osadnicze by≥y tu bardzo z≥oøone i dynamiczne, efektem 
czego by≥o nie tylko powstawanie nowych wsi, ktÛre przetrwa≥y do 
czasÛw dzisiejszych, ale rÛwnieø zjawisko odwrotne, polegajπce na 
zaniku niektÛrych osad. åwiadczy o tym nie tylko zanik wspomnianej 

 1.  P. Miodunka, Rola Mieleckich i Tarnowskich z linii rzemieÒskiej w rozwoju 
osadnictwa na obszarze Puszczy Sandomierskiej, ÑRocznik Kolbuszowskiî,  
T. 7 (2003), s. 17.

  2.  Tamøe.
 3.  Dokument fundacyjny parafii Cmolas, prze≥. G. Zπbek, ÑW Blasku Przemienie-

niaî, R. 9 (2002) nr 39, s. 10.
 4.  K. Szkaradek, S. Zych, Zarys dziejÛw parafii Cmolas w latach 1462-1772, ÑRocz-

nik Kolbuszowskiî, T. 7 (2003), przyp. 21, s. 30.







wczeúniej Brzozy, ale rÛwnieø takich nazw miejscowoúci jak: Borek5, 
MaziarniañDrozdÛw6, PrzewÛz (PrzywÛz)7, Dπbrowa, zwana teø Zielo-
nπ Dπbrowπ8, ktÛre sπ odnotowane zarÛwno w XVII w., jak i niektÛre 
z nich takøe w XVIII, a nawet XIX wiecznych ürÛd≥ach, jako osady 
naleøπce do parafii Cmolas. Dzisiaj miejscowoúci o tych nazwach juø 
nie ma na tym terenie. Sta≥y siÍ one czÍúciπ innych powsta≥ych tu 
wsi, zmieni≥y swojπ nazwÍ lub znik≥y zupe≥nie.

Przez ca≥e wieki TrzÍsÛwka sk≥ada siÍ z kilku czÍúci: Izdebnik, 
Jamnica, K≥odziny, Koczubaj, Podzamcze, Podpo≥udnie. Ta wieloúÊ 
czÍúci sk≥adajπcych siÍ na jeden organizm wiejski przemawia takøe 
za niezwykle skomplikowanym dynamizmem procesÛw osadniczych, 
ktÛre tu zachodzi≥y na przestrzeni wiekÛw. 

Nie moøna teø beø zastrzeøeÒ zgodziÊ siÍ z g≥oszonπ przez niektÛ-
rych badaczy historii regionu tezπ, øe nazwa przysiÛ≥ka Koczubaj, to 
pozosta≥oúÊ tatarskiego osadnictwa9. Twierdzenie, øe nazwa ta jest 
pochodzenia tatarskiego, a wiÍc zapewne byli tam i osadnicy tatar-
scy jest jeszcze jednπ, piÍknπ legendπ i dopÛki nie przeprowadzi siÍ 
w tym zakresie dog≥Íbnych badaÒ, ktÛre by jπ potwierdza≥y, to uwa-
øamy, øe bardziej zasadne jest jej wywiedzenie od nazwy okreúlajπcej 
dawnej tkaninÍ we≥nianπ o krÛtkim, strzyøonym, gÍstym i mocno 
splecionym w≥osie, ktÛrej uøywano do szycia odzieøy zimowej i ktÛrπ 
nazywano kuczbajπ10. 

 5.  MiejscowoúÊ ta zosta≥a odnotowana w liber baptisatorum parafii Kolbuszowa 
pod rokiem 1778 i 1779. W ürÛdle tym zaznaczono, øe miejscowoúÊ ta naleøa≥a 
do parafii Cmolas. Jest ona rÛwnieø wymieniona w liber copulatorum parafii 
Kolbuszowa juø w 1651 r., APFK, b. sygn., passim.

 6.  Osada ta jest wymieniona w liber baptisatorum parafii Cmolas w 1674 r., APC, 
b. sygn., b. s.

 7.  MiejscowoúÊ pod takπ nazwπ jest wymieniona w kilku XVII i XVIII-wiecznych 
ürÛd≥ach (metryki parafialne Cmolasu, Kolbuszowej, Metryka JÛzefiÒska z 1787 
r. dotyczπca wsi Dzikowiec), APC, b. sygn., passim; APFK, b. sygn., passim.

 8.  Osada o nazwie Dπbrowa lub Zielona Dπbrowa jest odnotowana w liber bap-
tisatorum parafii TrzÍsÛwka z lat 1778-1784 oraz w liber baptisatorum wsi 
TrzÍsÛwka z lat 1786-1819, APT, b. sygn., passim.

  9.  K. SkowroÒski, Kolbuszowskie Ñprzytumkiî- nazwiska i przydomki, Biuletyn nr 1 
(1966), s. 75; T. Rola, Dzieje obiektÛw sakralnych i ich opis w parafii TrzÍsÛwka, 
mps w zbiorach APT, RzeszÛw 1996, s. 7.

  10. J. Guldon, L. StÍpkowski, Statystyka obrotÛw towarowych na komorach celnych 
wojewÛdztwa sandomierskiego 1764-1766, Kielce 1986, s. 203.







TrzÍsÛwka od poczπtku swego istnienia naleøa≥a do rodu Mielec-
kich. Z kolei od 1616 r. by≥a posiad≥oúciπ Lubomirskich, by nastÍp-
nie znaleüÊ siÍ w rÍkach SanguszkÛw. Na poczπtku XVIII w. przejÍli 
jπ Kuczkowscy, ktÛrych to zas≥ugπ by≥o erygowanie tutaj parafii. 
OtÛø w 1759 r. Stanis≥aw Kuczkowski i jego ma≥øonka Urszula z Ko-
smowskich ufundowali przy trzÍsowskim dworze drewnianπ kaplicÍ 
pod wezwaniem úw. Jana Ewangelisty11. W niektÛrych ürÛd≥ach data 
ufundowania kaplicy przez rodzinÍ Kuczkowskich jest uwaøana za 
datÍ erygowania parafii12. Tymczasem kaplica ta poczπtkowo s≥uøy≥a 
tylko mieszkaÒcom dworu, ale bardzo szybko, bo juø 12 I 1760 r. 
otrzyma≥a prawa koúcio≥a filialnego13, ktÛry zosta≥ poúwiÍcony przez 
Ûwczesnego dziekana miechociÒskiego. Dla filii TrzÍsÛwka wyznaczo-
no rÛwnieø wtedy, na mocy decyzji oficja≥a generalnego w Krakowie, 
okrÍg duszpasterski. Natomiast dopiero w latach osiemdziesiπtych 
XVIII w. w≥aúciciel TrzÍsÛwki Andrzej Kuczkowski rozbudowa≥ trzÍ-
sowskπ úwiπtyniÍ, ktÛra otrzyma≥a nowe patrocinium úw. Anny. Ko-
úciÛ≥ ten zosta≥ konsekrowany przez biskupa nowoutworzonej diecezji 
tarnowskiej Floriana Amanda Janowskiego i w 1788 r. TrzÍsÛwka 
sta≥a siÍ samodzielnπ parafiπ14.

 11.  J. Grabiec, Parafia TrzÍsÛwka. Zarys historyczny, mps w zbiorach APT, s. 4.
  12.  S≥ownik Geograficzny KrÛlestwa Polskiego i innych krajÛw s≥owiaÒskich 

pod redakcjπ:F. Sulimierski, B. Chlebowski i W. Walewski, Warszawa 1881,  
t. XII, s. 571.

  13.  B. Kumor, Zanik i afiliacja parafii w archidiakonacie sπdeckim, wojnickim i pre-
pozyturze tarnowskiej (1326-1782), ÑRoczniki Teologiczno-Kanoniczneî, T. 11 
(1964) z. 4, s. 124; zob. H. DudziÒska, Z przesz≥oúci TrzÍsÛwki. Wspomnienie 
o RÛøy Celinie Otowskiej i doktorze Zygmuncie Nowakowskim, Kolbuszowa 2001, 
s. 19.

  14.  Copia Erectionis Ecclesiae Parachialis in TrzÍsÛwka, w: J. Grabiec, dz. cyt., s. 30.







 15.  ÑLiber retaxationumî diecezji krakowskiej z 1529 r. wymienia TrzÍsÛwkÍ jako 
wieú naleøπcπ do parafii Cmolas. W 1604 r. obok Cmolasu i TrzÍsÛwki do parafii 
naleøa≥y wsie: £ubnica, ZarÍbki, Trzeúnik, Mechowiec i Siedlanowo (Siedlanka). 
KsiÍga dochodÛw beneficjÛw diecezji krakowskiej z roku 1529 (tzw. Liber reta-
xationum), wyd. Z. LeszczyÒska-SkrÍtowa, Wroc≥aw 1968, s. 465; Archiwum 
Kapitu≥y Metropolitalnej w Krakowie, Acta visitationis ecclesiarum archidia-
conatus Sandomiriensis sub R.D. Bernardo Maciejowski episcopo Cracoviensi 
duce Severiensi. Exequutio visitationis pergebatur Sandomiriae die 16 Martii 
ad 3 Aprilis anno Domini 1604, sygn. AVCap. 23, k. 26.

 16.  Miejscowoúci te zosta≥y odnotowane w liber baptisatorum parafii TrzÍsÛwka z lat 
1778-1784, APT, b. sygn., passim.

 17.  J. Grabiec, dz. cyt., s. 4.

Terytorium i ludność

Parafia w TrzÍsÛwce wyodrÍbni≥a siÍ z parafii w Cmolasie, jed-
nej z najstarszych na ziemi kolbuszowskiej, ktÛrej poczπtki 
siÍgajπ 1462 r.15

Poczπtkowo jako filia, a od 1788 r. juø bÍdπc samodzielnπ pa-
rafiπ, TrzÍsÛwka objÍ≥a swym zasiÍgiem nastÍpujπce wioski i przy-
siÛ≥ki: HadykÛwka, Izdebnik, Jagodnik, Jamnica, K≥odziny, Koczu-
baj, Kosowy, £ugnica, Ostrowy Baranowskie, Owsianka, Siedlanka, 
Trzeúnik, TrzÍsÛwka, Øabieniec. Naleøy takøe zaznaczyÊ, øe z pos≥ug 
duszpasterskich w poczπtkowym okresie funkcjonowania koúcio≥a 
w TrzÍsÛwce korzystali takøe sporadycznie mieszkaÒcy wiosek le-
øπcych poza granicami tej parafii, takich jak: Dπbrowa (Zielona Dπ-
browa), KomorÛw, Przy≥Ík, Szyd≥owiec, ToporÛw16.

Bardzo krÛtko naleøa≥a do parafii w TrzÍsÛwce wieú HadykÛwka, 
gdyø juø w 1789 r. jej mieszkaÒcy zwrÛcili siÍ z proúbπ do Guber-
nium we Lwowie o powrotne przy≥πczenie do parafii w Cmolasie. 
Proúba mieszkaÒcÛw zosta≥a pomyúlnie rozpatrzona i miejscowoúÊ 
ta na powrÛt znalaz≥a siÍ w parafii Cmolas17. Decyzja taka by≥a jak 
najbardziej zasadna, gdyø mieszkaÒcy HadykÛwki mieli do koúcio≥a 
w Cmolasie duøo bliøej, niø do koúcio≥a w TrzÍsÛwce.







Taki obszar parafii przetrwa≥ w niezmienionym stanie do 
30 VII 1983 r., kiedy to dekretem biskupa w Tarnowie ñ Jerzego 
Ablewicza erygowano parafiÍ pod wezwaniem NajúwiÍtszego Serca 
Pana Jezusa w Kosowach. Na mocy tego dekretu z parafii TrzÍ-
sÛwka wy≥πczono wioskÍ Kosowy, za wyjπtkiem przysiÛ≥kÛw GÛra 
Kosowska i £ugnica, wioskÍ SiedlankÍ w jej granicach admini-
stracyjnych oraz przysiÛ≥ek K≥odziny (17 rodzin)18.

Naleøy wspomnieÊ, øe w 1970 r. by≥y teø prÛby podejmowane 
przez czÍúÊ mieszkaÒcÛw OstrÛw Baranowskich, aby od≥πczyÊ tÍ 
miejscowoúÊ od parafii w TrzÍsÛwce i przy≥πczyÊ jπ do OstrÛw Tu-
szowskich. Jednak zdecydowana postawa ks. Tadeusza Kuliga, 
Ûwczesnego proboszcza TrzÍsÛwki, jak rÛwnieø sprzeciw wiÍkszo-
úci ludnoúci OstrÛw Baranowskich, zapobieg≥ dalszemu okrojeniu 
terytorium parafii19.

Od poczπtku funkcjonowania parafii w TrzÍsÛwce tworzy≥o jπ 
kilka osad, ale by≥y to miejscowoúci niewielkie, w ktÛrych zamiesz-
kiwa≥o najwyøej po kilkaset wiernych. Jednak na przestrzeni XIX 
w. nastπpi≥ prawie dwukrotny ich wzrost. Jaka by≥a dynamika 
tego wzrostu w XIX w. ilustruje poniøsze zestawienie.

1827 r. ñ 2234 wiernych
1834 ñ 2340
1845 ñ 2617 
1855 ñ 2433
1865 ñ 3029
1877 ñ 3074
1880 ñ 3124
1900 ñ 425720.
Zawsze najwiÍkszπ wioskπ pod wzglÍdem liczby ludnoúci by≥a 

TrzÍsÛwka, w ktÛrej 1900 r. mieszka≥o 1309 katolikÛw i 158 izra-
elitÛw21. 

Jak zasobne w ludnoúÊ by≥y to osady moøemy stwierdziÊ takøe 

 18. APT, Teczka ÑAkta luüneî, Dekret erekcyjny parafii pw. Najúw. Serca Jezusa 
w Kosowach, b. s.

 19. Tamøe, Pismo do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie z dnia 23.IX.1970 r., b. s.
 20. Zestawienie sporzπdzono w oparciu o tabelÍ zamieszczonπ w pracy ks. J. Grabca, 

dz. cyt., s. 7.
 21. Tamøe.







na podstawie liczby chrztÛw odnotowanych w metrykach parafial-
nych z prze≥omu XVIII i XIX w.22

Tab. 1. Liczba chrztÛw w miejscowoúciach parafii TrzÍsÛw-
ka w latach 1790-1820

Rok MiejscowoúÊ Liczba chrztÛw 

1790 TrzÍsÛwka 
Siedlanka 
Jagodnik

34 
19 
9

1800 TrzÍsÛwka
Siedlanka 
Jagodnik 

Ostrowy Baranowskie

28
16 
6
12

1810 TrzÍsÛwka 
Siedlanka 
Jagodnik

Ostrowy Baranowskie

27
15 
9 
16

1820 Siedlanka 
Jagodnik 

Ostrowy Baranowskie

14 
11
20

Zestawienie to ilustruje dynamikÍ rozwoju demograficznego tych 
wiosek na prze≥omie XVIII i XIX w.

Metryki parafialne pozwalajπ takøe na stwierdzenie, øe nie wszy-
scy mieszkaÒcy parafii TrzÍsÛwka w poczπtkowym okresie jej istnie-
nia zajmowali siÍ tylko rolnictwem, ale sporadycznie wystÍpowali 
tu rÛwnieø: kowale, tkacze, garncarze, strÛøe byd≥a. Okazuje siÍ, øe 
niektÛre rodziny wrÍcz specjalizowa≥y siÍ w niektÛrych zawodach. 
I tak z kowalstwem pod koniec XVIII i na poczπtku XIX w. zwiπzane 
by≥y rodziny: MagdÛw, Pos≥usznych, Pak≥osÛw23.

Na podkreúlenie zas≥uguje rÛwnieø fakt, øe rodziny szlacheckie, 
mieszkajπce we dworze nie izolowa≥y siÍ zupe≥nie od miejscowej spo-
≥ecznoúci, gdyø zosta≥o odnotowanych kilka przypadkÛw, øe szlachta 

 22. Tabela sporzπdzona w oparciu o metryki chrztÛw parafii TrzÍsÛwka (APT, liber 
natorum TrzÍsÛwka 1786-1819; liber natorum Siedlanka 1786-1831; liber na-
torum Ostrowy Baranowskie 1796-1828; liber natorum: Jagodnik 1786-1833, 
Ostrowy Baranowskie 1789-1797, TrzÍsÛwka 1819-1824, b. sygn., passim).

 23. Tamøe.







ñ dworzanie byli proszeni na rodzicÛw chrzestnych ch≥opskich dzie-
ci, a nawet sama Anna Popiel, øona Andrzeja Kuczkowskiego, by≥a 
matkπ chrzestnπ dziecka miejscowych w≥oúcian24.

ZasygnalizowaÊ naleøy i to, øe mieszkaÒcy TrzÍsÛwki od bardzo 
dawna nie zamykali siÍ w granicach swej wioski, ale byli spoúrÛd 
nich i tacy, ktÛrzy zak≥adali rodziny z dala od swego miejsca zamiesz-
kania, o czym úwiadczπ zapisy w siedemnasto- i osiemnastowiecz-
nych metrykach parafialnych Kolbuszowej25.

W drugiej po≥owie XVII w. z TrzÍsÛwkπ by≥y zwiπzane miÍdzy in-
nymi takie rody ch≥opskie jak: Baraczowie, Baranowie, Bia≥oniowie, 
Garcarzowie, Gπsiorkowie, Kolasowie, Kowalowie, Kownaccy, Mag-
dowie, Mularzowie, Pak≥osowie, Paterakowie, Pilchowie, Politowie, 
Skibowie, Wierciochowie, WÛjcikowie, Zugajowie26. NiektÛre z tych 
rodÛw trwajπ nieprzerwanie na tej ziemi do dziú.

Przez ca≥e wieki wioski wchodzπce w sk≥ad parafii TrzÍsÛwka 
by≥y niewielkimi osadami, tak by≥o i w XIX w., o czym úwiadczy iloúÊ 
gospodarstw, ktÛre zosta≥y w 1848 r. uw≥aszczone27. Ilustruje to po-
niøsze zestawienie.

Tab. 2. Liczba uw≥aszczonych gospodarstw w 1848 r.

MiejscowoúÊ Liczba gospodarstw

Jagodnik 33

Kosowy 52

Siedlanka 49

TrzÍsÛwka 98

 24. APT, ÑLiber natorumî TrzÍsÛwka (1786-1819), b. sygn., s. 20.
 25. W ÑLiber copulatorumî parafii Kolbuszowa zosta≥y odnotowane úluby: pod datπ 6 

XI 1650 r. Wojciecha Gπsiorka z TrzÍsÛwki z Katarzynπ Micza≥ek ze åwierczowa, 
a w 1735 r. Kazimierza WÛjcika z TrzÍsÛwki z Katarzynπ Sercowπ z Kolbuszowej, 
APFK, b. sygn., passim.

 26. Wykaz ten sporzπdzono na podstawie zapisÛw zawartych w liber baptizatorum 
parafii Cmolas (1674-1684). APC, b. sygn., passim.

 27. K. ålusarek, Uw≥aszczenie ch≥opÛw w Galicji zachodniej, KrakÛw 2002, aneksy.
 28. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej na rok 1977, b.m.w., s. 241.

Dynamiczny przyrost liczby gospodarstw, a co za tym idzie 
i liczby ludnoúci nastπpi≥ po 1850 r. W 1977 r., parafia w TrzÍsÛwce 
liczy≥a 4258 wiernych28. Liczba ta radykalnie siÍ zmniejszy≥a po ery-







gowaniu nowej parafii w Kosowach w 1983 r. i w dziesiÍÊ lat pÛüniej 
(1993) parafia w TrzÍsÛwce liczy≥a juø tylko 2490 wiernych29. Nadal 
najwiÍkszπ wioskπ by≥a TrzÍsÛwka, gdzie mieszka≥o wtedy 1287 osÛb 
wyznania katolickiego.

 29. Schematyzm Diecezji Rzeszowskiej na rok 1993, b.m.w., s. 153.







Przynależność do struktur 
administracji państwowej i kościelnej

Za czasÛw I Rzeczypospolitej terytorium pÛüniejszej parafii TrzÍ-
sÛwka naleøa≥o do wojewÛdztwa sandomierskiego i stanowi≥o 
pogranicze dwÛch powiatÛw  - pilzneÒskiego i sandomierskiego. 

W 1772 r. teren ten tak jak ca≥y obszar wide≥ Wis≥y i Sanu znalaz≥ siÍ 
pod zaborem austriackim. Zaborcza w≥adza w 1773 r. wprowadzi≥a 
w≥asny podzia≥ administracyjny dzielπc GalicjÍ na 6 cyrku≥Ûw i 59 
okrÍgÛw30. W wyniku tego podzia≥u TrzÍsÛwka znalaz≥a siÍ w cyrkule 
pilünieÒskim, ktÛry mia≥ siedzibÍ w Rzeszowie i okrÍgu kolbuszow-
skim. Ten podzia≥ administracyjny przetrwa≥ bardzo krÛtko, gdyø 
juø w 1775 r. wprowadzono nowy, pozostawiajπc te same cyrku≥y, 
a liczbÍ okrÍgÛw ograniczajπc do dziewiÍtnastu31. Tym razem teren 
parafii TrzÍsÛwka znalaz≥ siÍ w okrÍgu leøajskim. Ten podzia≥ takøe 
by≥ tymczasowy, gdyø juø w 1782 r. wprowadzono kolejny, w wyniku, 
ktÛrego pozostawiono 18 cyrku≥Ûw, a zlikwidowano wszystkie okrÍgi32. 
TrzÍsÛwka znalaz≥a siÍ w cyrkule tarnowskim, a w 1867 r., kiedy 
to ostatecznie ukszta≥towa≥y siÍ powiaty wesz≥a w sk≥ad powiatu 
kolbuszowskiego, do ktÛrego naleøa≥a nie tylko w okresie autonomii 
galicyjskiej, ale takøe w czasach II Rzeczypospolitej i w latach Polski 
Ludowej do 1975 r., kiedy nastπpi≥a likwidacja powiatÛw. Znala-
z≥a siÍ znowu w tym powiecie w 1998 r., po reaktywacji powiatÛw. 
Naleøy takøe zaznaczÊ, øe w okresie miÍdzywojennym naleøa≥a do 
wojewÛdztwa lwowskiego, w latach 1944ñ1975 do rzeszowskiego, 
a od 1998 r. teren parafii TrzÍsÛwka znajduje siÍ w wojewÛdztwie 
podkarpackim. 

Tak, jak zmienia≥a siÍ na przestrzeni wiekÛw przynaleønoúÊ 
okrÍgu parafialnego w TrzÍsÛwce do struktur administracji paÒ-
stwowej, tak rÛwnieø zmienia≥a siÍ jego przynaleønoúÊ do struktur 
administracji koúcielnej. 

 30. S.  Grodzki, Historia ustroju spo≥eczno - politycznego Galicji 1772 - 1848, Wro-
c≥aw - Warszawa - KrakÛw - GdaÒsk 1971, s. 162.

 31. Tamøe
 32. Tamøe 







OkrÍg duszpasterski filialnej parafii w TrzÍsÛwce od czasu jego 
utworzenia znajdowa≥ siÍ w strukturach diecezji krakowskiej ar-
chidiakonatu sandomierskiego i dekanatu miechociÒskiego. Taki 
stan rzeczy przetrwa≥ do czasÛw przejÍcia tych terenÛw przez w≥adzÍ 
austriackπ, ktÛra to dπøy≥a do podporzπdkowania Koúcio≥a admini-
stracji paÒstwowej i dlatego teø wymusi≥a szereg zmian w admini-
stracji koúcielnej. Utworzono nowe diecezje i dekanaty. W wyniku 
tych zmian, w myúl dekretu cesarza JÛzefa II z dnia 12 X 1783 r. 
i bulli papieskiej z dnia 13 III 1785 r. utworzono nowπ diecezjÍ w Tar-
nowie33, w strukturach ktÛrej znalaz≥ siÍ okrÍg parafii w TrzÍsÛwce. 
Zmieni≥a siÍ wÛwczas takøe przynaleønoúÊ dekanalna. OtÛø para-
fia TrzÍsÛwka, tak jak i sπsiedni Cmolas, wesz≥y w sk≥ad dekanatu 
mieleckiego, do ktÛrego naleøa≥y do 1891 r., kiedy to, utworzono 
nowy dekanat kolbuszowski34, ktÛry objπ≥ swym zasiÍgiem rÛwnieø 
tÍ parafie.

PrzynaleønoúÊ do diecezji tarnowskiej poczπtkowo nie trwa≥a zbyt 
d≥ugo, gdyø juø na podstawie bulli papieskiej z dnia 13 VI 1805 r. 
i dekretu Kancelarii WiedeÒskiej z dnia 6 II 1806 r. zniesiono diecezjÍ 
tarnowskπ35. Parafia TrzÍsÛwka wraz z ca≥ym dekanatem mielec-
kim zosta≥a przy≥πczona do struktur diecezji przemyskiej obrzπd-
ku ≥aciÒskiego. W 1821 r. reaktywowano diecezjÍ tarnowskπ, ktÛra 
poczπtkowo mia≥a siedzibÍ w TyÒcu, pÛüniej w Bochni, a w 1826 r. 
siedzibπ biskupa zosta≥ znowu TarnÛw36. Po tych zmianach TrzÍ-
sÛwka znalaz≥a siÍ ponownie w strukturach tej diecezji i naleøa≥a 
do niej do 1992 r., kiedy to, zosta≥a w≥πczona z ca≥ym dekanatem 
kolbuszowskim do nowoutworzonej diecezji rzeszowskiej.

 33.  B. Kumor, Dzieje polityczno ñ geograficzne diecezji tarnowskiej, Lublin 1958, s. 34.
 34. S. Zych, Kiedy Kolbuszowa zosta≥a siedzibπ dekanatu? ÑWspÛlnota Sercaî R. 4 

(2000) nr 1, s. 11-12.
 35. B. Kumor, Dzieje polityczno-geograficzne, s. 62.
 36. Tamøe, s. 82.







Lp. Duszpasterz
Lata, w ktÛrych 

zosta≥ 
odnotowany

Tytu≥ 

1 o. Stefan Przybylski 1778 facultate Parochi

2 o. Franciszek Zawistoski 1778 ñ 1779 kapelan

3 o. Antoni Miller 1778 kapelan

Duszpasterze parafii

Nie znamy wszystkich duszpasterzy z okresu, kiedy koúciÛ≥ 
w TrzÍsÛwce by≥ filiπ cmolaskiej parafii. Moøna tylko z duøπ 
dozπ prawdopodobieÒstwa stwierdziÊ, øe byli nimi kapelani 

dworscy z zakonu bernardynÛw i kapucynÛw, gdyø zapisy w metry-
kach parafialnych TrzÍsÛwki, ktÛre siÍ zachowa≥y od 1778 r. pozwa-
lajπ na jednoznaczne stwierdzenie, øe do 1788 r., a wiÍc do czasu 
utworzenia samodzielnej parafii opiekÍ duszpasterskπ w koúciele fi-
lialnym pe≥nili ojcowie bernardyni i kapucyni. Tak by≥o zapewne i we 
wczeúniejszym okresie, gdyø w 1764 r. odnotowano jako kapelana 
trzÍsowskiej parafii o. W≥adys≥awa Stanowskiego ñ bernardyna z kon-
wentu tarnowskiego37. Nie moøna jednak jednoznacznie wyjaúniÊ, 
co by≥o powodem, øe to ojcowie kapucyni i bernardyni byli zwiπzani 
z koúcio≥em w TrzesÛwce przez prawie 30 lat i tu spe≥niali pos≥ugÍ 
duszpasterskπ. ByÊ moøe, øe rodzina Kuczkowskich z nieznanych 
nam przyczyn by≥a szczegÛlnie zwiπzana z tymi zakonami. 

Zachowane metryki parafialne z lat 1778ñ1788 pozwalajπ na od-
tworzenie listy duszpasterzy koúcio≥a w TrzÍsÛwce z tamtego okresu, 
ktÛrπ zawiera poniøsza tabela38.

Tab. 3. Duszpasterze parafii filialnej w TrzÍsÛwce (1778-1788)

 37.  K. Szkaradek i S. Zych , dz. cyt., s. 41.
 38. Wykaz sporzπdzono w oparciu o ÑLiber baptisatorumî parafii TrzÍsÛwka z lat  

1778-1788. APT, b. sygn., passim.







Naleøy podkreúliÊ, øe rodzina Kuczkowskich i w pÛüniejszym 
okresie, kiedy to TrzesÛwka zosta≥a juø samodzielnπ parafiπ, nadal 
utrzymywa≥a we dworze kapelanÛw zakonnych. I tak w 1791 r. odno-
towano o. Rupertusa Szwarcera, ktÛry jest okreúlony jako scholarii- 
professor at aulam39. Z tego okreúlenia wynika, øe zajmowa≥ siÍ on 
we dworze nauczaniem dzieci i byÊ moøe, nie tylko tych z rodziny 
Kuczkowskich, ale i innych rodzin szlacheckich, ktÛre tam zamiesz-
kiwa≥y. RÛwnieø w nastÍpnych latach w metrykach odnotowano pa-
rafialnych kapelanÛw dworskich. W 1792 r. by≥ nim ojciec Wojciech 

 39. APT, Liber natorum TrzÍsÛwka (1786-1819), b. sygn., s. 16.

4 o. Vitus Sojecki 1781- 1782 wikariusz

5 o. Ambroøy Kraülicki 1782 kapelan

6 o. Teodor Bauch 1783 ñ 1784 

kapelan 
(bernardyn    
z konwentu 

tarnowskiego)         

7
o. Callistus 

Bienczakiewicz
1784 ñ 1785 

kapelan 
(bernardyn 
z konwentu 

rzeszowskieg)           

8
o. Pontus Czerwonka  

    (Czerwπka)
1785 - 1786

kapelan 
(bernardyn
z konwentu 

tarnowskiego)

9 o. JÛzef Michalski 1786 kapelan

10 o. Grzegorz WrÛblewski 1787 kapelan

11 o. Jan Ochabski 1788
kapelan (I 

proboszcz parafii 
TrzÍsÛwka)

12 o. Andrzej Stanek 1788 wikariusz

13 o. Amandus 1788 kapucyn

14 o. Zephirinus Broøek 1788 cooperator







Lp. ImiÍ i nazwisko
Lata pe≥nienia 

funkcji
Funkcja

1. O. Jan Ochabski 1788 proboszcz

2. Ks. Bruno Uleniecki 1788 ñ 1810 proboszcz

3. Ks. JÛzef Rogowski 1810 ñ 1850 proboszcz

4. Ks. Jan KrawczyÒski 1850 ñ1850 administrator

5. Ks. Jan Ksiπøek 1850 ñ1852 proboszcz

6. Ks. Jan Malinowski 1869 ñ 1872 administrator

7. Ks. Wojciech P≥aneta 1872 ñ 1895 proboszcz

8. Ks. Andrzej Konieczny 1895 ñ 1904 proboszcz

9. Ks. JÛzef Padyku≥a 1904 administrator

10. Ks. Stanis≥aw Rawicz Czerski 1904 ñ 1923 proboszcz

11. Ks. Jan Przew≥ocki 1918 ñ 1920 administrator

12. Ks.Florian Dutkiewicz 1920 ñ 1924 administrator

13. Ks. Jan Wielgus 1923 ñ 1969 proboszcz

14. Ks. Julian WÛjtowicz 1959 ñ 1962 administrator

15. Ks. Tadeusz Kulig 1962 ñ 2002 proboszcz

16. Ks. Stanis≥aw Majda 2002  - proboszcz

Vestermajer ñ kapucyn40. Natomiast w 1800ñ1801 r. kilka razy zosta≥ 
wymieniony kapelan dworski o. Rinatus Bitot41. 

Pierwszym proboszczem parafii TrzÍsÛwka by≥ ks. Jan Ochabski, ktÛry 
pe≥ni≥ tu wczeúniej rÛwnieø funkcjÍ kapelana. Urzπd proboszcza sprawowa≥ 
bardzo krÛtko, gdyø juø przy koÒcu 1788 r. jako proboszcz TrzÍsÛwki wy-
stÍpuje ksiπdz Bruno Uleniecki, ktÛry sprawowa≥ ten urzπd do 1810 r. 

ListÍ wszystkich proboszczÛw i administratorÛw parafii TrzÍ-
sÛwka przedstawia poniøsza tabela42.

 Tab. 4. Proboszczowie i administratorzy parafii TrzÍsÛwka 
(1788-2004)

 40. Tamøe, s. 18.
 41.  Tamøe, s. 42-45.
 42.  Wykaz sporzπdzono na podstawie: J. Grabiec , dz. cyt., s. 18; Schematyzm Die-

cezji Tarnowskiej 1992. CzÍúÊ historyczna, b.m.w., s. 320-322, ZWSZ, Relacja 
ks. T. Kuliga z 3 V 2004 r. i ks. S. Majdy z 23 IV 2004 r., b. sygn., b. s.







Niewiele wiemy o pierwszym proboszczu. Urodzi≥ siÍ w 1733 r. 
Przed przybyciem do TrzÍsÛwki by≥ wikariuszem w Lubzinie i Brzost-
ku. Zmar≥ w 1792 r.

Drugi z proboszczÛw, ks. Bruno Uleniecki przed przybyciem do 
TrzÍsÛwki by≥ wikariuszem w Rad≥owie. W 1810 r. przeniÛs≥ siÍ na 
probostwo w Rachawie, gdzie zmar≥ w 1811 r.

Trzeci z kolei proboszcz ks. JÛzef Rogowski urodzi≥ siÍ w 1785 
r. w Brzozowie. By≥ kap≥anem diecezji przemyskiej. Pe≥ni≥ urzπd wi-
kariusza w Jasionowie i Mielcu. Jako proboszcz TrzÍsÛwki po≥oøy≥ 
wielkie zas≥ugi w odrestaurowaniu miejscowego koúcio≥a. Wybudo-
wa≥ plebaniÍ. Zorganizowa≥ szko≥Í dla wiejskich dzieci, ktÛrπ kiero-
wa≥, a zarazem w niej naucza≥. Zmar≥ w 1850 r. i zosta≥ pochowany 
na cmentarzu w TrzÍsÛwce.

Kolejny proboszcz ks. Jan Ksiπøek pe≥ni≥ tu ten urzπd przez 
21 lat. Objπ≥ probostwo po ks. Janie KrawczyÒskim, ktÛry admini-
strowa≥ w TrzÍsÛwce bardzo krÛtko. Urodzi≥ siÍ w Chrzπstowicach 
w 1813 r. åwiÍcenia kap≥aÒskie przyjπ≥ w 1840 r. By≥ wikariuszem 
w: £πczkach Kucharskich, GÛrze Ropczyckiej, Nagoszynie (trzykrot-
nie), Rad≥owie, Wieliczce. W czasie swego proboszczowania zadba≥ 
o urzπdzenie wnÍtrza koúcio≥a. Zmar≥ w 1871 r. i zosta≥ pochowany 
na cmentarzu w TrzÍsÛwce.

NastÍpnym proboszczem by≥ ks. Wojciech P≥aneta. Urodzi≥ siÍ 
w 1824 r. By≥ wikariuszem w Szczepanowie, Mogile, Kamiency, Sza-
flarach, Czarnym Dunajcu, Niegowici, gdzie przez kilkanaúcie lat 
sprawowa≥ funkcjÍ administratora. Proboszczem w TrzÍsÛwce zosta≥ 
w 1871 r. Planowa≥ wybudowanie nowej úwiπtyni. Zmar≥ w 1895 r. 
Spoczywa na cmentarzu w TrzÍsÛwce.

W latach 1896-1904 proboszczem w TrzÍsÛwce by≥ ks. Andrzej 
Konieczny. Jego zas≥ugπ by≥o przeprowadzenie rozbudowy i grun-
towny remont koúcio≥a. Wybudowa≥ takøe nowπ plebaniÍ. W 1904 r. 
zosta≥ przeniesiony na probostwo w Dπbrowie Tarnowskiej.

Kolejnym proboszczem TrzÍsÛwki zosta≥ ks. Stanis≥aw Czerski, 
ktÛry sprawowa≥ tÍ funkcjÍ w latach 1905-1923. åwiecenia kap≥aÒ-
skie otrzyma≥ 23 VI 1889. By≥ wikariuszem w: Rad≥owie, Bochni, 
Wojniczu, Czerminie, Tarnowie, Trzcianie, Niedzwiedziu, Ochotnicy, 
Cmolasie, Siedliskach, Kroúcienku43. Urzπd proboszcza w TrzÍsÛwce 

 43.  APT, Tabela s≥uøbowa ks. S. Czerskiego, b. sygn., b. s.







objπ≥ 3 X 1904 r. Zadba≥ o upiÍkszenie koúcio≥a. Wyremontowa≥ rÛwnieø ple-
baniÍ. Zmar≥ w 1923 r i zosta≥ pochowany na cmentarzu - w TrzÍsÛwce. 

W latach 1924-1962 proboszczem by≥ ks. Jan Wielgus. Urodzi≥ 
siÍ w Lisiej GÛrze w 1883 r. Na kap≥ana zosta≥ wyúwiÍcony w 1908 r. 
W latach I wojny úwiatowej by≥ kapelanem wojsk austriackich. Jako 
proboszcz TrzÍsÛwki da≥ siÍ poznaÊ jako dobry gospodarz i duszpa-
sterz. Po rezygnacji z urzÍdu proboszcza w 1962 r. pomaga≥ w pracy 
duszpasterskiej swemu nastÍpcy. Zmar≥ w 1968 r. i spoczπ≥, tak jak 
i jego poprzednicy na cmentarzu w TrzÍsÛwce. 

Kolejny proboszcz parafii w TrzÍsÛwce ks. Tadeusz Kulig urodzi≥ 
siÍ 21 VII 1927 r. w Jurkowie ko≥o Limanowej. Egzamin dojrza≥oúci 
zda≥ w limanowskim liceum w 1948 r. W latach 1948ñ1953 studio-
wa≥ w Instytucie Teologicznym w Tarnowie jako alumn tamtejszego 
seminarium. 3 V 1953 r. otrzyma≥ úwiÍcenia kap≥aÒskie z rπk ks. 
biskupa Karola PÍkali. Jako wikariusz pracowa≥ w latach 1953-1958 
w Starym Wiúniczu. NastÍpnie do 1961 r. by≥ wikariuszem w Uj-
úciu Solnym. Z kolei przez 40 lat pe≥ni≥ urzπd proboszcza parafii 
TrzÍsÛwka. Wybudowa≥ nowπ plebaniÍ. Rozpoczπ≥ budowÍ nowego 
koúcio≥a. Za zas≥ugi w pracy duszpasterskiej otrzyma≥ odznaczenia: 
Expositorium Canonicale i przywilej noszenia rokiety i mantoletu 
(RM) oraz tytu≥ honorowego kapelana Ojca åwiÍtego44.

Obecny proboszcz parafii TrzÍsÛwka - ks. Stanis≥aw Majda po-
chodzi z parafii Hermanowa. Urodzi≥ siÍ 26 V 1963 r. w B≥aøowej. 
Szko≥Í podstawowπ ukoÒczy≥ w swojej rodzinnej miejscowoúci. Z ko-
lei kszta≥ci≥ siÍ w Technikum £πcznoúci w Krakowie, gdzie zda≥ egza-
min maturalny w 1984. W latach 1984-1990 przygotowywa≥ siÍ do 
kap≥aÒstwa w Seminarium Duchownym w Przemyúlu, gdzie otrzyma≥ 
úwiÍcenia kap≥aÒskie z rπk biskupa Ignacego Tokarczuka 13 VI 1990 
r. PracÍ magisterskπ obroni≥ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
22 VI 1990 r. Pracowa≥ jako wikariusz w Brzostku, Rzeszowie (w 
parafii Chrystusa KrÛla), Krasnem k. Rzeszowa, TrzÍsÛwce i Jaúle. 
22 VIII 2002 r. zosta≥ powo≥any na probostwo w TrzÍsÛwce45, gdzie 
kontynuowa≥ pracÍ zwiπzanπ z budowπ nowego koúcio≥a. 

Od 1946 roku na parafii trzÍsowskiej pracowali takøe ksiÍøa wikariu-
sze. Chronologicznπ listÍ ksiÍøy wikariuszy przedstawia poniøsza tabela46.

 44.  ZWSZ, Relacja ks. T. Kuliga z 3 V 2004 r., b. s.
 45. Tamøe, Relacja ks. S. Majdy z 23 IV 2004 r., b. s.
 46. Wykaz sporzπdzono na podstawie: J. Grabiec, dz. cyt., passim, s. 17; T. Rola, 

Dzieje obiektÛw sakralnych i ich opis w parafii TrzÍsÛwka, s. 33.







Tab. 5. Wikariusze parafii TrzÍsÛwka (1946-2002)

 47. ZWSZ, Relacja ks. S. Majdy z 23 IV 2004 r., b. s.

Lp. ImiÍ i nazwisko lata

1 Ks. Walenty Kotarba 1946 - 1949 

2 Ks. Roman Schabowski 1950 - 1958

3 Ks. Marian Rachwa≥ 1958  - 1959

4 Ks. JÛzef Leúniak 1959 - 1961

5 Ks. Bronis≥aw Marczyk 1962 - 1965

6 Ks. Tadeusz Wiater 1965 - 1967

7 Ks. Stanis≥aw Krawczyk 1967 - 1970

8 Ks. JÛzef Miet≥a 1970 - 1973

9 Ks. Kazimierz GÛrz 1973 - 1978

10 Ks. JÛzef Bania 1978 - 1981

11 Ks. Stanis≥aw Samborski 1979 - 1981

12 Ks. Jan Malisz 1981 - 1986

13 Ks. Jan Faron 1986 - 1991

14 Ks. Mieczys≥aw SmoleÒ 1991 - 1993

15 Ks. Janusz Kosior 1993 - 1996

16 Ks. Grzegorz Broko≥a 1996 - 1998

17 Ks. Stanis≥aw Majda 1998 - 2000

18 Ks. Grzegorz Wojnar 2000  - 2002

Ponadto po utworzeniu diecezji rzeszowskiej (1992) w pracy 
duszpasterskiej proboszczÛw i wikariuszy wspierali diakoni pod-
czas praktyk wielkopostnych z Wyøszego Seminarium Duchownego 
w Rzeszowie (m. in. dk. Krzysztof Szopa w 1998 r., dk. Andrzej Sro-
ka w 1999 r., dk. Miros≥aw Juchno w 2000r., dk. Ryszard Brudzisz 
w 2001r.,  dk. Robert Bober w 2002 r., oraz dk. Krzysztof SzczÍch 
w 2003 r.). W roku akademickim 2003/2004 pomaga≥ duszpaste-
rzom kleryk Wojciech Kmiotek47.







Kościół parafialny

Pierwszπ úwiπtyniπ w TrzÍsÛwce, jak juø wspomniano wcze-
úniej by≥a zbudowana w 1759 r. drewniana kaplica obok 
dworu, ktÛra w 1760 r. sta≥a siÍ koúcio≥em filialnym. Ko-

úciÛ≥ wzniesiono z fundacji w≥aúcicieli wioski Stanis≥awa i Urszuli 
Kuczkowskich herbu JastrzÍbiec48. PoúwiÍci≥ go Ûwczesny dziekan 
miechociÒski na podstawie specjalnego upowaønienia49. åwiπtynia 
posiada≥a patrocinium úw. Jana Chrzciciela, bowiem w jego uroczy-
stoúÊ moøna by≥o uzyskaÊ odpust udzielony przez StolicÍ Apostolskπ 
w wyniku staraÒ fundatorÛw50.

By≥ to koúciÛ≥ drewniany posiadajπcy trzy o≥tarze. O≥tarz g≥Ûwny 
posiada≥ drewnianπ mensÍ, na ktÛrej znajdowa≥o siÍ tabernaku-
lum. W nastawie o≥tarzowej umieszczono kopiÍ ≥askami s≥ynπcego 
wizerunku Matki Boøej Dzikowskiej oraz wizerunki úw. Augustyna 
i Franciszka Salezego51. Drugi o≥tarz znajdujπcy siÍ od strony Ewan-
gelii posiada≥ w nastawie wizerunki úwiÍtych: Jana Ewangelisty, 
Franciszka Ksawerego i úw. Teresy Wielkiej. W nastawie trzeciego 
o≥tarza umieszczono obrazy úwiÍtych: Andrzeja Aposto≥a, Stanis≥awa 
Biskupa i MÍczennika oraz Urszuli. Wszystkie te o≥tarze by≥y drew-
niane, snycerskiej roboty. Posiada≥y one drewniane mensy, w ktÛ-
rych umieszczono konsekrowane portatyle52.

åwiπtynia posiada≥a drewnianπ, rzeübionπ chrzcielnicÍ. Od po-
≥udnia do koúcio≥a przylega≥a zakrystia wyposaøona w jedno okno. 

 48. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Acta visitationis ecclesiarum in 
archidiaconatu Sandomiriensi consistentium de speciali mandato Celsissimi 
Principis R.D. Cajetani Ignatii So≥tyk episcopi Cracoviensis ducis Severiae, per 
me Joannem Cantium LigÍza STD ecclesiarum Insignis Collegiatae Sandomi-
riensis archidiaconum, in TrÛjca curatum expeditae anno Domini 1764 incho-
atae annisque sequentibus 1765 et 1766 terminatae (Decanatus Po≥anecensis, 
Miechocinensis, Rudnicensis et Coprivnicensis), sygn. AV 51, k. 99.

 49. Tamøe.
 50.  Tamøe, k. 99v.
 51.  Tamøe, k. 99-99v.
 52.  Tamøe, k. 99v.







Naprzeciwko niej znajdowa≥o siÍ oratorium dla fundatorÛw53. Po-
úrodku koúcio≥a na belce tÍczowej znajdowa≥ siÍ krucyfiks. åwiπtyniÍ 
wyposaøono w konfesjona≥ i 6 ≥awek. Pod≥ogÍ wykonano z desek. Na 
chÛrze muzycznym znajdowa≥y siÍ ma≥e dziesiÍciog≥osowe organy54. 
Do wnÍtrza dociera≥o úwiat≥o przez 6 okien55.KoúciÛ≥ nie posiada≥ 
øadnego uposaøenia. Kap≥ana utrzymywali w≥aúciciele wioski. Dusz-
pasterzowa≥ on za zgodπ proboszcza cmolaskiego. Prowadzi≥ ksiÍgi 
ochrzczonych i zaúlubionych56.

åwiπtynia posiada≥a skromne wyposaøenie w paramenty litur-
giczne w tym 2 msza≥y, agendy i ksiÍgÍ Ewangelii57.

W 1788 r., kiedy to TrzÍsÛwka sta≥a siÍ samodzielnπ parafiπ 
koúciÛ≥ zosta≥ znacznie rozbudowany. Z kaplicy utworzono prezbite-
rium, do ktÛrego dobudowano modrzewiowπ nawÍ, ktÛra zakoÒczona 
by≥a wieøπ spe≥niajπcπ funkcjÍ dzwonnicy. Wtedy teø dobudowano 
z lewej strony prezbiterium zakrystiÍ, a z prawej strony pomiesz-
czenie dla kolatorÛw koúcio≥a, ktÛre nazwano loøπ. Tak rozbudowanπ 
úwiπtyniÍ wyposaøono w trzy o≥tarze w stylu pÛünobarokowym, ktÛre 
prawie w niezmienionym stanie przetrwa≥y do czasÛw dzisiejszych. 
åciany koúcio≥a zosta≥y wy≥oøone p≥Ûtnem, ktÛre zosta≥o pomalowane. 
Wtedy teø koúciÛ≥ zosta≥ wyposaøony w nowπ drewnianπ pod≥ogÍ.

W 1850 r. dokonano szeregu prac zwiπzanych z remontem i wy-
posaøeniem koúcio≥a. Wstawiono nowπ pod≥ogÍ, dach pokryto no-
wymi gontami, wykonano nowe ogrodzenie, wstawiono nowe ≥awki 
i zakupiono duøπ iloúÊ paramentÛw liturgicznych58.

W 1903 r. koúciÛ≥ zosta≥ po raz kolejny znacznie rozbudowa-
ny. Nawa koúcio≥a zosta≥a wyd≥uøona o 9 m, dach pokryto blachπ 
ocynkowanπ, dobudowano kaplicÍ Matki Boøej oraz tzw. Ñbabiniecî. 
Pod≥oga zosta≥a zastπpiona posadzkπ z p≥yt cementowych w kolorze 
czarno-bia≥ym. Ma≥e kwadratowe okna zosta≥y zastπpione duøymi 
o ≥ukowatym kszta≥cie. Prace zwiπzane z rozbudowπ i remontem 
úwiπtyni by≥y kontynuowane w nastÍpnych latach. I tak w 1905 r. 
wytynkowano wnÍtrze i po≥oøono polichromiÍ. Wtedy teø odnowio-

 53.  Tamøe.
 54.  Tamøe, k. 99v-100.
 55.  Tamøe, k. 100.
 56.  Tamøe.
 57.  Tamøe, k. 100-100v.
 58.  J. Grabiec, dz. cyt., s. 11.







 59. Tamøe, s. 13.

no o≥tarze, wykonano nowe ≥awki i konfesjona≥, dokonano reperacji 
ogrodzenia i naprawy organÛw59.

Przez ca≥y XX w. w koúciele w TrzÍsÛwce by≥y dokonywane kilka 
razy wiÍksze i mniejsze prace remontowe. Ciπgle teø úwiπtynia ta 
by≥a doposaøana w nowe parmenty, zmienia≥o siÍ jej wewnÍtrzne 
wyposaøenie. Zmienia≥o siÍ teø otoczenie koúcio≥a. Na uwagÍ za-
s≥uguje wybudowanie obok koúcio≥a w latach dziewiÍÊdziesiπtych 
o≥tarza polowego.

Od poczπtku istnienia koúcio≥a w TrzÍsÛwce istniejπ trzy o≥tarze. 
W prezbiterium umieszczony jest o≥tarz g≥Ûwny w stylu pÛünoba-
rokowym, obramowany dwoma parami kolumn. Po bokach o≥tarza 
znajdujπ siÍ figury przedstawiajπce úw. Paw≥a i Piotra. W centrum 
znajduje siÍ darzony szczegÛlnym kultem obraz úw. Anny nauczajπ-
cej MariÍ. W centralnej czÍúci o≥tarza umieszczony jest obraz Serca 
Jezusowego, a w zwieÒczeniu úw. Jana Ewangelisty. O≥tarze bocz-
ne zwiπzane sπ z kultem Matki Boøej. W o≥tarzu po prawej stronie 
na polu g≥Ûwnym umieszczony jest obraz Matki Boøej Nieustajπcej 
Pomocy, a w zwieÒczeniu obraz úw. Franciszka Ksawerego z Dzie-
ciπtkiem. Natomiast w o≥tarzu po lewej stronie znajduje siÍ ludowa 
rzeüba pochodzπca z XIX w. przedstawiajπca MatkÍ Boøπ Niepokala-
nie PoczÍtπ, a w zwieÒczeniu jest obraz úw. JÛzefa z Dzieciπtkiem. 

W prezbiterium koúcio≥a, po lewej stronie znajduje siÍ przyúcien-
ny nagrobek wykonany z czarnego marmuru poúwiÍcony Andrzejowi 
Kuczkowskiemu dziedzicowi TrzÍsÛwki, ktÛry zmar≥ w 1816 r. Na-
przeciw niego znajduje siÍ epitafium Jana Gowina Niesio≥owskiego 
(zmar≥ w niewoli sowieckiej w XI 1920 r.) Zachowa≥o siÍ rÛwnieø 
osiemnastowieczne tabernakulum oraz drewniana chrzcielnica po-
chodzπca z XIX w.







Kaplica w Ostrowach Baranowskich

Na poczπtku lat osiemdziesiπtych XX w. wúrÛd mieszkaÒcÛw 
tej miejscowoúci zrodzi≥a siÍ myúl wybudowania kaplicy, 
gdzie mog≥yby byÊ odprawiane msze úw. Bardzo szybko uzy-

skano potrzebne zezwolenie od stosownych w≥adz i przystπpiono do 
budowy. Prace posuwa≥y siÍ sprawnie i juø w 1982 r. dokonano wmu-
rowania kamienia wÍgielnego, a rok pÛüniej Ûwczesny ordynariusz 
diecezji tarnowskiej ks. biskup Jerzy Ablewicz dokona≥ poúwiÍcenia 
kaplicy. Zosta≥a ona wybudowana w centrum wioski, wed≥ug projek-
tu pani architekt Danuty Ha≥ski, na gruncie, ktÛry zosta≥ ofiarowany 
przez GenowefÍ Wdowiak i Piotra Pos≥usznego60.

Kaplica jest pod wezwaniem Matki Boøej CzÍstochowskiej i sk≥a-
da siÍ z dwÛch kondygnacji. W dolnej kondygnacji umieszczono salÍ 
katechetycznπ i mieszkanie dla ksiÍdza. GÛrnπ czÍúÊ stanowi w≥aúci-
wa kaplica, ktÛra jest wyposaøona w o≥tarz g≥Ûwny i boczny, ambonÍ, 
stacje drogi krzyøowej, ≥awki, konfesjona≥y, paramenty liturgiczne 
oraz organy. W oknach zamontowano witraøe przedstawiajπce po-
stacie úwiÍtych.

Budynek kaplicy jest pomalowany na bia≥o. Do gÛrnej czÍúci pro-
wadzπ kilkunastostopniowe schody rozciπgajπce siÍ na ca≥π szerokoúÊ 
budynku. Nad drzwiami g≥Ûwnymi znajduje siÍ zadaszenie obejmujπce 
ca≥π úcianÍ wschodniπ wsparte na szeúciu prostokπtnych filarach. 
Dach jest dwuspadowy, kryty blachπ i zwieÒczony wieøyczkπ na szczy-
cie ktÛrej umocowano metalowy krzyø. Dzia≥ka, na ktÛrej stoi kaplica 
jest otoczona ogrodzeniem wykonanym z betonu i øelaza.

O≥tarz g≥Ûwny w kaplicy sk≥ada siÍ z trzech czÍúci. Centralnπ 
czÍúÊ stanowi obraz Matki Boøej CzÍstochowskiej, ktÛry ofiarowa≥ 
Jan Gancarz61. Po bokach obrazu umieszczone sπ p≥askorzeüby 
pierwszych úwiÍtych polskich: Wojciecha i Stanis≥awa ze Szczepa-
nowa. RÛwnieø o≥tarz boczny jest wykonany w formie tryptyku. Cen-
tralna jego czÍúÊ to obraz przedstawiajπcy Jezusa Mi≥osiernego, a po 

 60. T. Rola, dz. cyt., s. 34.
 61. Tamøe, s. 35.







bokach zamieszczone sπ tablice z napisami obietnic, ktÛre otrzyma≥a 
siostra Faustyna. åciany i sufit kaplicy sπ pokryte boazeriπ. Nad wej-
úciem znajduje siÍ chÛr, gdzie sπ zamontowane organy elektryczne. 
Ta czÍúÊ kaplicy jest ozdobiona p≥askorzeübami przedstawiajπcymi 
dziewiÍÊ chÛrÛw anielskich.

Na podkreúlenie zas≥uguje fakt, øe wielki wk≥ad w budowÍ kapli-
cy i jej wyposaøenie wnieúli nie tylko mieszkaÒcy wioski, ale takøe ci, 
ktÛrzy wyemigrowali do StanÛw Zjednoczonych. Oni to sfinansowali 
miÍdzy innymi zakup monstrancji, organÛw i pajπkÛw oúwietlenio-
wych.

W kaplicy od wielu lat odprawiane sπ msze úwiÍte w kaødπ so-
botÍ i niedzielÍ. 







Cmentarz parafialny

W 
opisie koúcio≥a filialnego w TrzÍsÛwce z lat 1764/65 odno-
towano, øe otacza go cmentarz grzebalny62. Z zapisu tego 
wynika, øe zapewne wraz z utworzeniem tu koúcio≥a filial-

nego parafii Cmolas w 1760 r. za≥oøono tu rÛwnieø cmentarz, ktÛry 
tak jak to wtedy by≥o przyjÍte znajdowa≥ siÍ tuø przy úwiπtyni.

Nie wiadomo, kiedy zosta≥ za≥oøony obecny cmentarz w TrzÍsÛw-
ce, ale moøna domniemywaÊ, øe jego poczπtki siÍgajπ czasu, kiedy 
utworzono tu samodzielnπ parafiÍ. Moøna tak sπdziÊ, gdyø cmentarz 
nie zosta≥ zlokalizowany tuø przy samym koúciele, tak jak to na 
ogÛ≥ bywa≥o dawniej, a wiÍc wszystko wskazuje na to, øe powsta≥ po 
roku 1784, kiedy to ukaza≥o siÍ rozporzπdzenie cesarskie zakazujπce 
grzebania zmar≥ych w koúciele lub na cmentarzu obok koúcio≥a63. Na 
pewno najpÛüniej cmentarz zosta≥ za≥oøony za czasÛw, gdy probosz-
czem by≥ ks. Bruno Uleniecki. åwiadczy o tym zapis w testamencie 
ks. proboszcza JÛzefa Rogowskiego, ktÛry by≥ nastÍpcπ ksiÍdza Bru-
na Ulenieckiego. OtÛø zapis ten brzmi ÑCmentarz koúcielny, w jakim 
stanie zasta≥em, taki teø zostawi≥em64î. Zapis ten jednoznacznie 
wskazuje, øe cmentarz zosta≥ za≥oøony przed 1810 r.

Cmentarz jest zlokalizowany na parceli, ktÛrπ ofiarowa≥a na ten 
cel rodzina MagdÛw i znajduje siÍ w odleg≥oúci 300 m od koúcio≥a.

Na cmentarzu znajduje siÍ kaplica murowana o wymiarach 5m 
x 5m ufundowana w 1869 r. przez Ûwczesnych w≥aúcicieli TrzÍsÛwki 
Piaseckich, w ktÛrej to pochowani sπ jej fundatorzy. Poczπtkowo 
dach kaplicy kryty by≥ gontem, natomiast w latach 1905ñ1906 zosta≥ 
przeprowadzony jej remont i gonty zastπpiono blachπ. 

Cmentarz zajmuje obszar o powierzchni 2 ha. Jest ogrodzony 
i odpowiednio utrzymany.

 62. K. Szkaradek, S. Zych, dz. cyt., s. 40.
 63. B. Kumor, dz. cyt., s. 51.
 64. T. Rola, dz. cyt., s. 38.







Uposażenie parafii

Z 
chwilπ erygowania parafia TrzÍsÛwka nie posiada≥a sta≥ego 
uposaøenia w postaci gruntÛw ornych czy lasÛw. Dokument 
z dnia 15 X 1780 r. wystawiony przez Gubernium informuje 

o obowiπzku wyp≥acania przez fundatora parafii na rzecz probosz-
cza 400 guldenÛw jako rocznπ pensjÍ oraz dodatkowπ sumÍ 131 
guldenÛw i 30 krajcarÛw jako wydatki na potrzeby parafialne, ktÛre 
mia≥y byÊ wyp≥acane w 4 ratach kwartalnych. Tak wiÍc ca≥y ciÍøar 
utrzymania parafii spoczywa≥ na jej fundatorze i parafianach. Nie 
moøna jednak jednoznacznie stwierdziÊ, aby kolejni proboszczowie 
nie dysponowali gruntami ornymi. Juø w 1829 r. Ûwczesny proboszcz 
ks. JÛzef Rogowski otrzyma≥ od kolatorÛw, rodziny Piaseckich, na 
okres sprawowania funkcji proboszcza pola orne, ≥πki i Ñkrzakiî65. 
Dokument z sierpnia 1860 r. wystawiony przez kolejnego proboszcza 
ks. Jana Ksiπøka poúwiadcza, øe Ñgrunta po lewej stronie goúciÒca 
do OstrÛw Tuszowskich prowadzπcego poczπwszy od mieleckiej dro-
gi, ktÛre mi bieøπcym roku Wielmoøny Pan JÛzef Piasecki, Dziedzic 
i Kollator ≥askawie nadaÊ raczy≥ sπ gruntami dworskimi i mnie tylko 
samemu nadane na przeciπg okresu mojego pobytu przy tej parafiiî66. 
Z zapisu tego wynika, øe i kolejni proboszczowie uøytkowali grunty 
nadawane im przez miejscowych dziedzicÛw, co prawda nie na w≥a-
snoúÊ, ale tylko na okres ich pobytu w parafii. 

PÛüniej pojawi≥y siÍ rÛwnieø fundacje mszalne, ktÛre stanowi≥y 
dodatkowe ürÛd≥o dochodÛw proboszcza. Do waøniejszych fundacji 
zaliczyÊ naleøy:
 − fundacja Franciszka Øelechowskiego, w≥aúciciela dÛbr wsi Sie-

dlanka z roku 1811 r. w wysokoúci 800 florenÛw,
 − fundacja ksiÍdza proboszcza Jana Ksiπøka z 1853 r. w wysokoúci 

50 florenÛw,
 − fundacja Wandy DolaÒskiej ñ kolatorki koúcio≥a w TrzÍsÛwce 

z 1853 r. w wysokoúci 100 florenÛw,

 65. APT, Teczka ÑAkta luüneî, b. sygn., Przywilej z 19 III 1829 r., b. s.
 66. Tamøe, Deklaracja 28 VIII 1860 r., b. s.







 − fundacja ks. proboszcza Wojciecha P≥anety z 1881 r. w wysokoúci 
100 florenÛw,

 − fundacja mszalna Paw≥a Magdy z TrzÍsÛwki z 27.IV.1898 r. 
w wysokoúci 200 florenÛw,

 − fundacja mszalna Piotra Jab≥oÒskiego z Siedlanki z 1.VII.1903 
r. w wysokoúci 180 koron,

 − fundacja mszalna Macieja Ha≥dasia z TrzÍsÛwki z dnia 4.X.1905 
r. w wysokoúci 800 koron,

 − fundacja mszalna Tomasza åpiewaka z Siedlanki z 26.IV.1910 
r. w wysokoúci 400 koron,

 − fundacja mszalna Katarzyny Przyby≥o - Komanieckiej z 20.
VIII.1911 r. w wysokoúci 200 koron67.
Fundacje te stanowi≥y dodatkowe ürÛd≥o dochodu probostwa, ale 

i nak≥ada≥y dodatkowe obowiπzki w postaci celebry mszy úwiÍtych 
w intencji fundatorÛw.

Parafia posiada≥a rÛwnieø grunta rolne, jakie nada≥ im Andrzej 
Kuczkowski, kolator koúcio≥a w 1810 r.68 i mimo, øe grunta te nie 
by≥y nadane na w≥asnoúÊ to jednak by≥y uprawiane przez kolejnych 
proboszczÛw i przynosi≥y okreúlony dochÛd. 

15 XI 1927 r. proboszcz parafii Cmolas ks. Melchior Zapa≥a prze-
kaza≥ na rzecz probostwa w TrzÍsÛwce 19 mÛrg i 149 sπøni gruntu69. 
Grunty te zosta≥y sprzedane, a za uzyskane úrodki z ich sprzedaøy 
zakupiono oko≥o 20 morgÛw gruntu i lasÛw od dziedzica Otowskiego 
i Jana Niesio≥owskiego.

Protoko≥y z przekazania majπtku parafialnego z lat 1960ñ1962 
wskazujπ, øe parafia dysponowa≥a gruntami rolnymi. Obszar ich 
w 1960 r. wynosi≥ 23 ha i 38 arÛw, natomiast w 1962 r.ñ17 ha 59 
arÛw70. W 1961 r. zosta≥o sprzedanych oko≥o 6 ha gruntÛw parafial-
nych.

Naleøy teø zasygnalizowaÊ, øe od poczπtku funkcjonowania para-
fii w TrzÍsÛwce dysponowa≥a ona domem dla duszpasterza. Juø w wi-
zytacji koúcielnej z lat szeúÊdziesiπtych XVIII w. zawarto informacjÍ, 
øe obok úwiπtyni w TrzÍsÛwce znajdowa≥ siÍ taki dom, sk≥adajπcy 

 67.  APT, Teczka ÑAkta luüneî, b. sygn., b. s.
 68.  J. Grabiec, dz. cyt., s. 20.
 69.  APT, Teczka ÑAkta luüneî, b. sygn., b. s.
 70.  Tamøe, ProtokÛ≥ z oddania i przejÍcia koúcio≥a i probostwa w TrzÍsÛwce z 17 

V 1962 r.; ProtokÛ≥ z przejÍcia majπtku beneficjalnego w parafii TrzÍsÛwka z 29 
II 1960 r., b. s.







 71.  K. Szkaradek, S. Zych, dz. cyt., s. 40.
 72.  APT, Teczka ÑAkta luüneî, b. sygn., Pismo UrzÍdu WojewÛdzkiego w Rzeszowie. 

Wydzia≥ do Spraw WyznaÒ z IV 1979 r., b. s.

siÍ z sieni i dwÛch izb z dwiema ma≥ymi izdebkami71. Ten pierwszy 
budynek plebani zosta≥ pÛüniej zastπpiony duøo wiÍkszym, ktÛry 
przetrwa≥ do poczπtkÛw XIX w. Kiedy proboszczem TrzÍsÛwki by≥ 
ks. JÛzef Rogowski wybudowa≥ on nowπ, drewnianπ, krytπ gontami 
plebaniÍ, w ktÛrej mieszkali kolejni ksiÍøa proboszczowie i admi-
nistratorzy parafii TrzÍsÛwka, sprawujπcy tu ten urzπd w XIX w.. 
Z kolei w 1899 r. Ûwczesny proboszcz ks. Andrzej Konieczny wybudo-
wa≥ nowπ murowanπ plebaniÍ. Obecny budynek plebani rozpoczÍto 
budowaÊ w 1979 r.72.







Budowa nowej świątyni

Myúl o budowie nowego koúcio≥a w TrzÍsÛwce towarzyszy-
≥a wielu kolejnym proboszczom i pokoleniom parafian. Na 
ogÛ≥ koÒczy≥y siÍ te plany na rozbudowie i powiÍkszeniu 

istniejπcej juø úwiπtyni. Tak by≥o i na poczπtku drugiej po≥owy XX 
w., a kiedy w 1970 r. Ûwczesny sufragan tarnowski ks. biskup JÛ-
zef Gucwa, ktÛry by≥ odpowiedzialny z ramienia Kurii Diecezjalnej 
w Tarnowie za budownictwo sakralne orzek≥, øe TrzÍsÛwka nie ma 
szans na otrzymanie zezwolenia na budowÍ nowego koúcio≥a, zamie-
rzenia te od≥oøono na bardziej stosowne czasy. Sytuacja zmieni≥a 
siÍ, kiedy parafia TrzÍsÛwka znalaz≥a siÍ wraz z ca≥ym dekanatem 
kolbuszowskim w nowoutworzonej diecezji rzeszowskiej. Punktem 
prze≥omowym by≥a wizytacja kanoniczna w marcu 1998 r. OtÛø ks. 
biskup Edward Bia≥og≥owski w akcie powizytacyjnym nakaza≥ bu-
dowÍ nowego koúcio≥a, gdyø stara úwiπtynia wymaga≥a gruntownego 
remontu, ktÛry by≥by bardzo kosztowny73. 

Po wizytacji przystπpiono niezw≥ocznie do prac zwiπzanych z roz-
poczÍciem budowy nowego koúcio≥a. Projekt architektoniczny opra-
cowa≥ architekt z Krakowa Zbigniew Zjawin z Krakowa, a koncepcjÍ 
wystroju wnÍtrza - mgr Jolanta K≥osowska (artysta plastyk)74. Kuria 
Diecezjalna w Rzeszowie zatwierdzi≥a przedstawiony projekt i przy-
stπpiono do prac budowlanych. W czasie uroczystoúci odpustowej 
w VII 1998 r. ks. biskup Edward Bia≥og≥owski w uroczystej procesji 
uda≥ siÍ na miejsce, gdzie mia≥a byÊ wzniesiona úwiπtynia i poúwiÍci≥ 
plac przeznaczony pod budowÍ nowego koúcio≥a. Ponadto podarowa≥ 
on kielich mszalny do nowej  úwiπtyni, a w 2002 r., o. dr Jan Mazur 
OSPPE  ofiarowa≥ kopiÍ obrazu Matki Boøej JasnogÛrskiej.

 73.  ZWSZ, Relacja ks. T. Kuliga dotyczπca budowy koúcio≥a z 3 V 2004 r., b. s.







Pod koniec wrzeúnia 1998 r. rozpoczÍto prace budowlane. Wyko-
pano rowy pod fundamenty, wykonano zbrojenia i zalano ≥awy fun-
damentowe. W nastÍpnym roku przystπpiono do wznoszenia murÛw 
úwiπtyni. Podczas uroczystoúci odpustowej 25 VII 1999 r. ks. biskup 
ordynariusz Kazimierz GÛrny dokona≥ wmurowania kamienia wÍ-
gielnego, ktÛry poúwiÍci≥ Ojciec åwiÍty Jan Pawe≥ II w czasie swego 
pobytu w Sandomierzu75. Prace przy budowie koúcio≥a trwa≥y przez 
nastÍpne lata. W 2000 r. wybudowano wieøÍ, rozpoczÍto wyk≥adanie 
úcian zewnÍtrznych ceg≥π klinkierowπ, wykonano prace zwiπzane ze 
zbrojeniem i zabetonowaniem stropÛw. W nastÍpnym roku zakoÒ-
czono wyk≥adanie klinkierem úcian zewnÍtrznych, wykonano wiÍübÍ 
dachowπ, dach pokryto blachπ miedzianπ. W 2002 r. zakoÒczono 
tynkowanie úcian wewnÍtrznych, wmontowano drzwi i okna. Ca-
≥oúÊ prac budowlanych by≥a nadzorowana przez Bronis≥awa WykÍ 
z Kolbuszowej oraz Edwarda Micka i Alojzego RolÍ76. Wszyscy oni 
poúwiÍcili wiele trudu i czasu, aby je wykonano solidnie i zgodnie 
z projektem architektonicznym.

 74.  Tamøe.
 75.  Tamøe.
 76. Tamøe.

Dzwony ufundowane w 2000 r. przez ksiÍøy rodakÛw: Antoniego Grabca, 
Juliana  Gancarza oraz JÛzefa Grabca (na zdj. ornamenty). 

Ponadto dawny parafianin p. Mieczys≥aw Pos≥uszny ofiarowa≥ sygnaturkÍ







Dom Zgromadzenia Sióstr 
św. Józefa w Trzęsówce

Przez 60 lat z TrzÍsÛwkπ by≥y zwiπzane siostry ze Zgromadzenia 
SiÛstr úw. JÛzefa. Za≥oøycielem tegoø zgromadzenia by≥ ks. Zygmunt 
Gorazdowski, ktÛry zanim poúwiÍci≥ siÍ s≥uøbie Bogu by≥ uczest-
nikiem powstania styczniowego. Potem juø jako kap≥an zas≥ynπ≥ 
z dzia≥alnoúci na rzecz najuboøszych, dla ktÛrych organizowa≥ pomoc 
dbajπc o to by mieli gdzie mieszkaÊ, co jeúÊ i w co siÍ odziaÊ77. Za≥oøo-
ne przez niego Zgromadzenie SiÛstr úw. JÛzefa mia≥o swoje pierwsze 
domy we Lwowie i Przemyúlu. Siostry zwane pospolicie jÛzefitkami 
prowadzi≥y tam kuchnie dla ubogich i opiekowa≥y siÍ chorymi78.

Fundatorkami domu SiÛstr JÛzefitek w TrzÍsÛwce by≥y: Julia 
BaÒka (s. Antonina), Anna Kurda (s. Aleksandra), Julia Matuch 
(s.Egidia) oraz Maria Magda i Maria Zagroba79. Plac pod budowÍ 
domu dla siÛstr ofiarowa≥a Maria Zagroba. Natomiast Maria Magda 
przekaza≥a budynki gospodarcze oraz 3 ha lasu i 2 ha ≥πki80. Za jej 
pieniπdze zakupiono rÛwnieø pole na potrzeby domu zakonnego. 
W latach 1920-1924 wybudowano dom dla siÛstr, a Kuria Biskupia 
w Tarnowie pismem z dnia 10 VIII 1925 r. wyrazi≥a zgodÍ, aby siostry 
ze Zgromadzenia SiÛstr úw. JÛzefa objÍ≥y placÛwkÍ w TrzÍsÛwce81. 
Majπtek tej placÛwki stanowi≥ piÍtrowy dom mieszkalny, budynki 
gospodarcze i ponad 8 ha gruntu.

Pierwszπ prze≥oøonπ Domu SiÛstr JÛzefitek w TrzÍsÛwce by≥a 
Bogumi≥a Wajda, ktÛra pracowa≥a tu do 1929 r., kiedy to nastπpi≥a 
zmiana prze≥oøonej i funkcjÍ tÍ objÍ≥a siostra Dorota KrÛl. Z pierwszπ 
prze≥oøonπ pracowa≥y od poczπtku siostry Romana Telega i Aleksa 

 77. J. Rπb, Ks. Zygmunt Gorazdowski i jego dzie≥a, ÑKronika Diecezji Przemyskiej 
O. £.î R. LXX (1984) z. 5 i 6, s. 162.

 78.  Tamøe, s. 163.
 79.  AGSJK, Kronika TrzÍsÛwka, s. 1-2.
 80.  Tamøe.
 81.  Tamøe, Teczka [Akta domu w TrzÍsÛwce], Pismo Kurii Biskupiej w Tarnowie z 12 

VIII 1925 r., b. s.
 82.  AGSJK, Kronika, s. 3.







ØÛ≥tek oraz Junipera Derniowska, ktÛra do≥πczy≥a do nich rok pÛü-
niej82. Siostry od poczπtku swego pobytu w TrzÍsÛwce w≥πczy≥y siÍ 
do prac na rzecz lokalnej spo≥ecznoúci. Zorganizowa≥y kurs kroju 
szycia, ktÛry prowadzi≥a siostra Romana. Opiekowa≥y siÍ rÛwnieø 
chorymi. Ponadto prowadzi≥y swoje gospodarstwo oraz podejmowa≥y 
prace na rzecz miejscowego koúcio≥a. 

W 1936 r. siostry zorganizowa≥y ochronkÍ dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Zg≥osi≥o siÍ do niej ponad 80 dzieci83. Funkcjonowa≥a 
ona przez wiele lat. Ta forma dzia≥alnoúci zwiπzana z wychowaniem 
m≥odego pokolenia spotka≥a siÍ ze szczegÛlnπ aprobatπ miejscowej 
spo≥ecznoúci84.

Praca siÛstr zosta≥a zak≥Ûcona dopiero przez okupanta hitlerow-
skiego. W 1942 r. zosta≥y one wysiedlone i przez dwa lata mieszka-
≥y w Wadowicach GÛrnych k. Mielca. W TrzÍsÛwce pozosta≥a tylko 
siostra Adolfina Droødø85. Siostry powrÛci≥y do domu w TrzÍsÛwce 
w X 1944 r., gdzie zaczÍ≥y na nowo organizowaÊ pracÍ s≥uøπc Bogu 
i ludziom. Na uwagÍ zas≥uguje fakt, øe w tych trudnych czasach II 
wojny úwiatowej siostry udziela≥y pomocy partyzantom ukrywajπc ich 
w swoich zabudowaniach i udzielajπc pomocy medycznej rannym. 
Ryzykujπc w≥asnym øyciem pomaga≥y ludnoúci øydowskiej. Przez 
okres okupacji hitlerowskiej ukrywa≥y i wychowywa≥y dziewczyn-
kÍ RachelÍ pochodzenia øydowskiego. SzczegÛlnie na podkreúlenie 
zas≥uguje tu postawa Ûwczesnej prze≥oøonej siostry Roberty Sut-
kowskiej. RÛwnieø po wojnie Rachela otoczona by≥a opiekπ. Siostry 
zadba≥y, aby zdoby≥a wyøsze wykszta≥cenie - ukoÒczy≥a ona studia 
medyczne. Obecnie jest lekarzem i utrzymuje nadal kontakt z tymi, 
ktÛrym zawdziÍcza uratowanie swego øycia86.

Po zakoÒczeniu dzia≥aÒ wojennych domu SiÛstr JÛzefitek w TrzÍ-
sÛwce nie ominÍ≥y szykany ze strony Ûwczesnej w≥adzy, jakich do-
úwiadcza≥y wtedy instytucje zwiπzane z Koúcio≥em. 29 III 1950 r. 
zabrano im, na rzecz skarbu paÒstwa ca≥y inwentarz i pole. Mimo, 
øe w kilka tygodni pÛüniej zwrÛcono siostrom 5 ha ziemi i czÍúciowo 

 83.  Tamøe, s. 4 i n.
 84.  Zob. szerzej: E. Wilk, Dzieje szko≥y i nauczania w TrzesÛwce do 1950 r., RzeszÛw 

2000, passim.
  85. AGSJK, Kronika, s. 4 i n.
  86. S. Zych, Bliøej prawdy, ÑZiemia Kolbuszowskaî R. 9 (2002) nr 2, s. 12.







inwentarz, to prowadzenie gospodarstwa, ktÛre by≥o pozbawione ma-
szyn rolniczych by≥o bardzo trudne i nie przynosi≥o dochodÛw87.

Warunki dzia≥alnoúci siÛstr jÛzefitek w TrzÍsÛwce z biegiem lat 
by≥y coraz trudniejsze. Kapitalnego remontu wymaga≥ dom, gdzie 
mieszka≥y oraz budynki gospodarcze. Gospodarstwo, ktÛre wyma-
ga≥o coraz wiÍcej nak≥adÛw stawa≥o siÍ deficytowe. Poza tym siostry 
nie by≥y z parafiπ zwiπzane øadnym dzie≥em apostolskim, dlatego 
teø Zarzπd Zgromadzenia SiÛstr úw. JÛzefa postanowi≥ zlikwidowaÊ 
dom zakonny w TrzÍsÛwce. 9 III 1985 r. Siostra Prze≥oøona zwrÛci≥a 
siÍ do ks. biskupa Jerzego Ablewicza ordynariusza tarnowskiego, 
o wyraøenie zgody na odejúcie siÛstr z TrzÍsÛwki, uzasadniajπc to 
tym, øe nie ma tam odpowiednich warunkÛw do øycia zakonnego 
i dzia≥alnoúci apostolskiej88.

Likwidacja Domu SiÛstr JÛzefitek w TrzÍsÛwce nastπpi≥a 27 XI 
1986 r.89

 87. AGSJK, Kronika.
 88. Tamøe, Pismo z 9 III 1985 r. Siostry Prze≥oøonej do bpa J. Ablewicza, b. s.
 89. Tamøe, Pismo dotyczπce likwidacji Domu SiÛstr JÛzefitek w TrzÍsÛwce z  27 XI 

1986 r., b. s.







Zakończenie

WyodrÍbniona w drugiej po≥owie XVIII w. z parafii Cmolas parafia 
TrzÍsÛwka, wype≥nia na tym kawa≥ku dawnej Puszczy Sando-
mierskiej odwiecznπ duszpasterskπ misjÍ Koúcio≥a katolickiego. 

Przez ca≥y ten okres øycie religijne wiernych koncentrowa≥o siÍ w tej samej 
drewnianej úwiπtyni, ktÛrej poczπtki siÍgajπ 1759 r. Mimo, øe przez te dwa 
i pÛ≥ wieku jej funkcjonowania by≥y podejmowane prÛby budowy nowego ko-
úcio≥a, to dopiero teraz na prze≥omie wiekÛw XX i XXI, spe≥ni≥y siÍ marzenia 
wielu pokoleÒ mieszkaÒcÛw tej ziemi, ktÛrzy doczekali siÍ nowej úwiπtyni.

SzczegÛlnπ rolÍ w dziejach parafii odgrywali jej pasterze: proboszczo-
wie i administratorzy. W okresie od 1788 r., kiedy to TrzÍsÛwka sta≥a siÍ 
samodzielnπ parafiπ urzπd ten pe≥ni≥o 16 kap≥anÛw. W realizacji zadaÒ 
duszpasterskich w latach 1946-2002 wspomaga≥o ich 18 ksiÍøy wikariuszy. 
Dotychczas nie ma opracowanego pe≥nego wykazu duszpasterzy z okresu, 
kiedy TrzÍsÛwka by≥a filiπ parafii Cmolas. Uda≥o siÍ nam siÍ jednak sporzπ-
dziÊ takπ listÍ, obejmujπcπ lata 1778-1788. PracÍ duszpasterskπ prowadzi≥o 
wtedy 14 ojcÛw kapucynÛw i bernardynÛw.

Na uwagÍ zas≥uguje fakt, øe TrzÍsÛwka naleøa≥a do tych nielicznych 
wiejskich parafii na Kolbuszowszczyünie, gdzie przez kilkadziesiπt lat funk-
cjonowa≥ dom øeÒskiego zgromadzenia zakonnego. Mieszkajπce w nim sio-
stry jÛzefitki spe≥nia≥y nie tylko bardzo waønπ rolÍ w opiece i wychowaniu 
m≥odego pokolenia, prowadzπc ochronkÍ, ale takøe s≥uøy≥y pomocπ me-
dycznπ miejscowej spo≥ecznoúci. Nie moøna zapomnieÊ i o tym, øe w okre-
sie II wojny úwiatowej siostry udziela≥y pomocy rannym partyzantom oraz 
uchroni≥y od zag≥ady øydowskπ dziewczynkÍ o imieniu Rachela.

Niniejsza praca ukazuje tylko ogÛlny zarys dziejÛw parafii TrzÍsÛwka. 
Wiele tematÛw w niej zawartych jest przedstawionych ogÛlnikowo i zale-
dwie zasygnalizowanych. Mamy nadziejÍ, øe bÍdπ one stanowiÊ odrÍbny 
problem badawczy i przedmiot osobnych opracowaÒ. Sπdzimy takøe, øe te 
skromne objÍtoúciowo opracowanie, ktÛre wiÍkszoúÊ tematÛw dotyczπcych 
dziejÛw parafii TrzÍsÛwka tylko sygnalizuje, stanowi jednak przyczynek 
do badaÒ nad historiπ Koúcio≥a katolickiego na Kolbuszowszczyünie 
i zainspiruje innych do dalszych badaÒ, ktÛre poszerzπ naszπ wiedzÍ 
o historii regionu.
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2001. 

 - Grabiec J., Parafia TrzÍsÛwka. Zarys historyczny, mps, w zbiorach  
APT b. m. 1968.

 - Grodziski S., Historia ustroju spo≥ecznoñpolitycznego Galicji 1772ñ
ñ1848, Wroc≥aw-Warszawa-KrakÛw-GdaÒsk 1971.

 - Guldon Z., StÍpkowski L., Statystyka obrotÛw towarowych na 
komorach celnych wojewÛdztwa sandomierskiego 1764ñ1766, 
Kielce 1986.

 - Kumor B., Dzieje politycznoñgeograficzne diecezji tarnowskiej, 
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 - Kumor B., Zanik i afiliacja parafii w archidiakonacie sπdeckim, 
wojnickim i prepozyturze tarnowskiej (1326-1782), ÑRoczniki 
Teologiczno-Kanoniczneî, T. 11 (1964) z. 4, s. 87-134.

 - Rπb J., Ks. Zygmunt Gorazdowski i jego dzie≥o, "Kronika Diecezji 
Przemyskiej O. £.î, R. LXX (1984), z. 5 i 6, s. 161ñ169.

 - Rola T., Dzieje obiektÛw sakralnych i ich opis w parafii TrzÍsÛwka, 
mps w zbiorach APT, RzeszÛw 1996.

 - Wilk E., Dzieje szko≥y i nauczania w TrzÍsÛwce do 1950 r., RzeszÛw 
2000.

 - SkowroÒski K., Kolbuszowskie Ñprzytumkiîñ nazwiska i przezwi-
ska, "Biuletyn Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara w Kolbu-
szowej", nr 1 (1966).

 - ålusarek K., Uw≥aszczenie ch≥opÛw w Galicji zachodniej, KrakÛw 
2002.

 - Szkaradek K. i Zych S., Zarys dziejÛw parafii Cmolas w latach 
1462-1772, ÑRocznik Kolbuszowskiî, T. 7 (2003), s. 27-49.

 - Zych S., Bliøej prawdy, ÑZiemia Kolbuszowskaî R. 9 (2002) nr 2, 
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Kaplica filialna w Ostrowach Baronowskich. Stan obecny

Kaplica cmentarna. Stan obecny







Plebania. Stan obecny

Budowa nowej úwiπtyni







Cegie≥ka na budowÍ  nowego koúcio≥a







Cegie≥ka na budowÍ  nowego koúcio≥a







Cegie≥ka na budowÍ  nowego koúcio≥a







Ks. Jan Wielgus przed odnowionym o≥tarzem  
w 50-tπ rocznicÍ åwiÍceÒ Kap≥aÒskich (1958)
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PoúwiÍcenie placu pod budowÍ nowej úwiπtyni parafialnej przez 
bpa Edwarda Bia≥og≥owskiego (1998)

Wmurowanie kamienia wÍgielnego przez bpa Kazimierza GÛrnego (1999)







PodziÍkowanie ks. pra≥atowi Tadeuszowi Kuligowi za pos≥ugÍ proboszczowskπ 
w parafii  TrzÍsÛwka (2002)

PrzejÍcie parafii przez ks. Stanis≥awa MajdÍ (2002). Wyznanie wiary







Straøacy z Jagodnika  
i TrzÍsÛwki podczas uroczystoúci odpustowych (1998)

Z≥oty Jubileusz Kap≥aÒstwa ks. pra≥ata Stanis≥awa Kuliga (2003)







M≥odzieø KSM  TrzÍsÛwka 
z kl. Wojciechem Kmiotkiem  

(RzeszÛw, Niedziela Palmowa 2004 r.)

Ko≥o Misyjne prowadzone przez p. TeresÍ RolÍ (2004)







Przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia M≥odzieøy (2004)

Liturgiczna S≥uøba O≥tarza (2004)







Przedstawiciele Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej i Caritas (2004)

ChÛr parafialny (2004)







Dotychczas w serii "Varia Kolbuszowskie"
ukaza≥y siÍ nastÍpujπce publikacje:

 1. JÛzef Sudo≥, Pieúni naszych  ojcÛw: przyúpiewki weselne z okolic 
Kolbuszowej, Kolbuszowa 1993.

 2. Zbigniew Libera, Adam Paluch, Lasowiacki zielnik, Kolbuszowa 
1993.

 3. Stefan Lew, åcieøkami LasowiakÛw i RzeszowiakÛw: przewodnik 
po kolbuszowskim skansenie, Kolbuszowa 1994.

 4. Jan Sudo≥, Moje wspomnienia z lat 1890-1945, Kolbuszowa 
1994.

 5. Marian PiÛrek, Szkice do dziejÛw Dzikowca i okolic, Kolbuszowa 
1995.

 6. Jacek StefaÒski, Polska 1988-1993: Kalendarium, Kolbuszowa 
1995.

 7. Alicja Bober, TÍsknotπ pisane, Kolbuszowa 1997.
 8. Wojciech Mroczka, Lipnica: wieú krÛlewska, lasowiacka, moja 

ziemia rodzinna, Kolbuszowa 1997.
 9. Zygmunt Øytkowski, Tajne nauczanie gimnazjalno-licealne w Kol-

buszowej w latach 1941-1943, Kolbuszowa 1998.
 10. Jacek Bardan, Dawne pieczÍcie i herb Kolbuszowej, Kolbuszowa 

1998.
 11. JÛzef Sudo≥, Ku dobru i mπdroúci: Z dziejÛw Gimnazjum i Liceum 

OgÛlnokszta≥cπcego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Kolbu-
szowa 1998.

 12. JÛzef Sudo≥, ObrzÍdy i zwyczaje ludowe z okolic Wilczej Woli, 
Kolbuszowa 2001.

 13. Ks. S≥awomir Zych, Szpital ubogich przy koúciele parafialnym 
w Zabierzowie w latach ok. 1619-1939, Kolbuszowa 2002.

 14. Ks. S≥awomir Zych, Zarys dziejÛw parafii w Ostrowach Tuszow-
skich, Kolbuszowa  2003

 15. Marian PiÛrek, PiÍÊ wiekÛw Weryni, Zarys dziejÛw wsi XVI - XX w. 
Kolbuszowa 2004.







MIEJSKA I POWIATOWA  BIBLIOTEKA  
W KOLBUSZOWEJ 

zaprasza na zakupy 

do swojej  KsiÍgarni "Pegaz" 
ul.  Pi≥sudskiego 7,  tel. 22-70-220, w 23.   

Czynna od poniedzia≥ku do piπtku 
w godzinach  1030 - 1800 

Tylko tu zakupisz wszystkie tytu≥y wydawnictw
regionalnych, ktÛrych wydawcπ sπ:

Regionalne Towarzystwo Kultury  
im. J. M. Goslara oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka

Publiczna w Kolbuszowej.

W wydawnictwach tych odnajdziesz interesujπce 
CiÍ informacje dotyczπce s≥awnych mieszkaÒcÛw, 

historii, zabytkÛw, tradycji i obrzÍdÛw.
 WzbogaÊ swojπ wiedzÍ o Regionie, 

w ktÛrym mieszkasz!!!
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