
Przemysł i handel na ziemi Opatowsko – Sandomierskiej 

„Cechę właściwej Sandomierskiej ziemi, gdy się opuści Opatów, dążąc 

ku Karwowu i Malicom, stanowi bujność pszenicznych łanów, który jak oko 

zasięga, rozciągają się obszernemi w różne strony nachylonemi 

płaszczyznami; więc brak niemal zupełny lasów, kępki bowiem drzew 

znaczą raczej ogrody lub gaje i zarośla. Od Włostowy przez Pilaszów, 

Sobótkę i Pisary idąc ku Zawichostowi, wszędzie napotyka się 

gospodarstwo pszeniczne, a grunta gliniaste, ku Wiśle fałdowane 

wzgórzami, aż po sam szczyt zaorywają w poprzeczne zagony obsiane 

pszenicą lub żytem, wedle miejscowości i urządzenia gospodarczego. 

    Zawichost, niegdyś na szlaku między Rusią a Małopolską, wiele 

cierpiał od napadów tatarskich i niezbyt był handlownem miastem.  

W nowszych dopiero czasach, bardziej pod tym względem zakwitła tuż 

obok miasta wzrosła osada żydowska Prosperów. Ludność chrześcijańska 

zajmuje się uprawą roli, a głownie zarobkami w spichrzach i flisostwem; to 

ostatnie w porze rozpoczęcia żeglugi, wyprowadza wielka część ludności na 

Wisłę; tu flisacka i furmańska jest przystań (…), więc mnóstwo jest 

zajazdów i karczem. Wedle zapewnienia miejscowych kupców, ilość ogólna 

złożonego na spław w Zawichoście ziarna wszelkiego gatunku, rocznie 

dochodzi średnio 120,000 korcy, a w tem 2/3 pszenicy sandomierki. Na 

pomieszczenie go, znajduje się w mieście 11 spichrzów, a nadto jeden na 

prawym brzegu Wisły w Janiszewie. 

         Okolice miasta nader malownicze. Około zabudowań, starościańskiemi 

zwanych, przemknąwszy się na brzeg Wisły, a dalej po nad jej nurtem na 

kilkanaście sążni wzniesioną i kręto wijąca się droga, dochodzimy do 

jednego z najpiękniejszych miejsc. Jest to w litej glinie łupkowato ułożonej  

i wybornie głaz naśladującej, wyżłobione półkole, przykryte z wierzchu 

nachylonemi sosnami; z drugiej strony drogi rozciąga się urwisko spadające 



w najfantastyczniejszych kształtach na wybrzeże w dole kroczącej 

poważnie Wisły, której prawy brzeg uśmiecha się przepysznym łąk 

kobiercem, przetkanym uprawnemi polami i zamkniętym siwą przepaską 

lasów. 

Ku Sandomierzu idąc, spotyka się Winiary; tu wśród ciemnej alei 

dwoma kondygnacyjami zgrabnie ułożonych schodów, wstępuje się na górę 

zamienioną w ogród i uwieńczoną dworem. 

Minąwszy wieś Słupcza, przybywa się do wioski z bielejącym o dwóch 

wieżach kościołem Wysokie – góry (czyli Góry – wysokie) zkąd 

zachwycające w koło otwierają się widoki: niezliczone mnóstwem 

pagórków, a nawet i dosyć wyniosłych wzgórzy, do których tulą się chaty 

rolników lub jak gniazda jaskółcze czepiają załomów i szczytów. 

Łagodniejsze boki wzgórz, zajęte zostały pod uprawę, a podnóża zalegają 

łąki, wśród których niknie wolno tocząca swe wody Łukawa. Wzgórza te  

i dla geologa przedstawiają przedmiot ciekawości; złożone bowiem są  

z pokładów grubo – ziarnistego wapienia, powstałego z nagromadzenia 

różnego rodzaj drobnych muszelek, połączonych z sobą massą wapienną  

w jedną całość. 

Wapień taki, wystawiony na działanie powietrza, rozsypuje się  

w piasek, złożony z tysiąca muszelek i ziarenek wapiennych lub 

krzemionkowych, któremi wszystkie pochyłości tutejszych pagórków są 

pokryte. Wzgórza te, że tak powiemy, są progiem pieprzowych gór po nad 

wybrzeżem Wisły do samego Sandomierza rozciągających się. Ich nagie, 

ciemne, z tromatowego łupka złożone grzbiety, lub też ciemnemi wiankami 

lasów porosłe wierzchołkami, dziwna nieraz stanowią sprzeczność  

z widokami urodzajem uśmiechniętej w okół nich ziemi.(…)”1 
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