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Streszczenia i fragmenty legend oraz opowieści dąbrowskich, 
na podstawie których należy wykonać prace konkursowe – ilustracje 

własnego autorstwa. 
 
 

Wybrane fragmenty, lub streszczenia legend zamieszczonych w publikacji 
odnoszą się do naszej historii i innych czasów. Zostały zredagowane w taki 
sposób, aby ułatwić uczestnikom konkursu wykonanie ilustracji i aby znalazło 
się na nich to, co dopełni ich treść.  

Pod uwagę będzie brana nie tylko artystyczna strona pracy, ale  
i odpowiedni dobór strojów oraz elementów zgodnych z opisami i oczywiście  
z duchem danej epoki. Powodzenia! 
 
 
 
Legenda o pięknej zapince  
 

Opowieść z początków naszej ery, z okresu pełnego prastarej magii, kiedy to 
przedstawiciele ludu Łużyczan  mieszkających na południowym wschodzie od dzisiejszej 
Dąbrowy przychodzą ubrani odświętnie w białe szaty i zielone płaszcze na tajemnicze 
wzgórze, na którym  króluje potężny król dębów.  

Na ich czele stoi piękna wieszczka – córka wodza plemienia i spełniając swoje 
przeznaczenie zespala się z pniem wielkiego dębu: znika w jego wnętrzu pozostawiając po 
sobie tylko piękną zapinkę z brązu i stając się odtąd niewidoczną dla zwykłych ludzi 
strażniczką gaju dębowego. ( zapinka jest do dziś w muzeum OSK) 
 
 
 
Osada nad Brniem 
 

Już w XI w., czyli tysiąc lat temu była niedaleko gaju dębowego niewielka osada 
otoczona wewnątrz palisadą chroniącą kilka najważniejszych chat ( na zachód od ul. 
Zagumnie). Jeden z mieszkańców, siedmioletni Lubek zostaje poddany próbie dobrego serca i 
odwagi przez strażniczkę dębowego gaju.  

Oddaje zagubione pisklę czyżyka do gniazda, pomaga wyjść z niedostępnej gęstwiny 
zagubionemu lisowi i wyciąga kolec z łapy drapieżnego rysia. Spotyka go za to nagroda  
w postaci przepowiedni, że osada – na ile pozwoli moc dębów - będzie bezpieczna. 
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Jak dęby przegoniły wojów księcia Brzetysława. 
 
Rok 1038. Upadek Królestwa Polskiego i inwazja czeskich wojów księcia 

Brzetysława. Stało się tak, że część wojska czeskiego wracało szlakiem niedaleko późniejszej 
Dąbrowy. Wielka karawana z setkami wozów wypełnionych skarbami posuwała się 
niebywale wolno. Żadna osada leżąca w zasięgu dnia drogi od szlaku, którym podążały 
zwycięskie wojska, nie mogła czuć się bezpiecznie.  

Gdy część z nich znalazła ślady osady znad Brnia, ruszyli, żeby ja złupić,  
a mieszkańców zniewolić. Magia wielkiego dębu sprawiła, że zabłądzili. Wówczas zerwał się 
tak gwałtowny wicher padali jak szmaciane lalki na czarną ziemię milcząc z niedowierzania 
na tak przedziwne zjawiska. I wtedy tam, dokąd chcieli iść, ciemność otworzyła oczy. Setki 
jarzących się zielonym blaskiem ślepi rozjaśniło ciemność puszczy. Drzewa zaczęły 
trzeszczeć złowrogo.  

Czesi rzucili się do bezładnej ucieczki i pozostawili te tereny nienaruszone. 
 
 
 
Legenda o tym jak okrutni Tatarzy omijali z daleka dąbrowskie gaje 

 
Roku pańskiego 1241 na Europę padł blady strach. Doskonale zorganizowane hordy 

mongolskie zwane Tatarami przybywające ze stepów azjatyckich siały śmierć i zniszczenie.. 
Każda osada i każde miasto, które próbowało stawiać opór było palone, a mieszkańcy albo 
wybijani, albo brani w nieludzką niewolę. Tatarzy wybranymi dużo wcześniej szlakami 
podążali w szybkim marszu na Zachód głównie górnym brzegiem Wisły skupiając na sobie 
najbardziej zaludnione tereny Sandomierszczyzny.  

W tym czasie rozpuszczali też wiele oddziałów, aby te szukały dogodnych przepraw, 
dróg i kolejnych osad do spalenia dalej na południu. Czuli się bezkarnie zwłaszcza po 
pokonaniu wszystkich rycerzy wysłanych przeciwko nim w Małopolsce. Jeden z takich 
oddziałów zapędził się w okolice osady nad Brniem, ale duchy dębów czuwające nad tą 
okolicą w postaci pięknych długowłosych dziewcząt przegnały intruzów najpierw ich kusząc, 
a potem przyprawiając o szaleństwo.  
 
 
Legenda o rycerzu Świętosławie 
 

Siedemset lat temu rycerz Świętosław herbu Gryf musiał wypełniać swoje obowiązki 
wobec księcia Bolesława Wstydliwego. W lśniącym pancerzu złożonym z tysięcy stalowych 
kółeczek i w wielkim hełmie garnczkowym oraz ze sporą trójkątną tarczą i włócznią  
w silnych ramionach stawiał czoła wszystkim wrogom księcia, aż otrzymał kolejne ziemie za 
tę służbę: między innymi Gorzyce nad Dunajcem, z których zaczął robić wypady  
w poszukiwaniu prześladującego go w snach wielkiego dębu na wzgórzu. I być może by go 
znalazł, gdyby nie obraził strażniczki gaju dębowego o długich mlecznobiałych włosach.  
Ona wtedy przepowiedziała mu, że nigdy nie odnajdzie gaju i prędzej znajdzie go osioł niż 
on. Rycerz zatracił się w bezowocnych poszukiwaniach. 
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Legenda o rycerzu Janie, który założył Dąbrowę 
 

Pod koniec XIV w. rządy w Gorzycach objął rycerz Jan Ligęza herbu Półkozic. 
Pewnego dnia  zauważył, że w oddali są największe drzewa jakie w życiu widział. Dość 
prędko znalazł się na skraju rozległego lasu dębowego. Konie ani kroku nie chciały już iść 
dalej. Będąc w stroju podróżnym nie miał na sobie zbroi, ale jak zawsze wielki miecz miał 
zawieszony na lewym biodrze. Przesunął tylko płaszcz tak, żeby mieć swobodny dostęp do 
broni w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, ale jednocześnie to zasłoniło herb wyszyty na 
piersiach. Kazał sobie jeszcze podać swoją tarczę, która była wcześniej przytroczona do 
siodła, zawiesił ją przy pomocy rzemienia na plecach i tak przygotowany przekroczył granicę 
lasów. Okazało się, że z niewiadomych przyczyn  po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, 
uzbrojeni ludzie wtargnęli do świątyni natury i mieli wielki dąb rosnący na szczycie 
tajemniczego wzgórza w zasięgu. 

Wtedy stanęła przed nimi postać starej kobiety w jasnej szacie i z białymi włosami aż 
do ziemi. Staruszka ledwo trzymała się na nogach, ale podtrzymywały ją zielonowłose 
dziewczęta w powłóczystych zielonych sukniach utkanych jakby z mchów i trawy. Każda  
z nich, łącznie ze staruchą, miała na głowie ogromny wieniec z paproci i kwiatów Kiedy 
leśnym istotom ukazał się herb Jana, czyli ośla głowa w czerwonym polu, starucha zdała 
sobie sprawę z tego, że jej własna  klątwa wypowiedziana niegdyś wobec rycerza 
Świętosława zemściła się na niej. Oto osioł zdobył wzgórze z królem dębów na szczycie. 
Kolejny raz przeznaczenie dopełniło się. Rycerz postanowił założyć tu osadę. Istoty leśne 
przegrały, jednak strażniczka gaju zapowiedziała, że jeśli w okolicach będzie rósł choć jeden 
dąb, to będą się tu rodzić piękne dziewczęta.  

Ze zdrowego pnia króla dębów uczyniono podwaliny pod pierwszy kościół, który 
stanął na wzgórzu wcześniej obejmowanym przez korzenie prastarego drzewa.  
Dęby wykarczowano niemal zupełnie, ale gdzieniegdzie zostali potomkowie gaju dębowego  
i dzięki temu do dziś mieszkanki Dąbrowy słyną w okolicach z urody. 
 
 
 
Legenda o tym, jak proboszcz Janko przywiózł piękną Madonnę do Dąbrowy 
 

Nie od razu jednak duchy lasu ustąpiły ludziom. Większość dębów z odwiecznego 
gaju wykarczowano, jednak samo wzgórze z wielkim uschniętym już królem dębów nadal 
było chronione przez leśne istoty, które nikogo z żywych nie dopuszczały na sam szczyt. 
Dopiero pierwszy proboszcz o imieniu Janko zdołał je ostatecznie pokonać. Dzięki samotnej 
wędrówce pod wielki dąb i sile modlitwy sprawił, że wyrosła z korzeni dębu magiczna lipa. 
Ściął ją srebrną siekierką, a drewno z niej wziął ze sobą daleko na południe Europy i kiedy 
wrócił, okazało się, że z tego kawałka lipy została wyrzeźbiona przepiękna Madonna Święta  
z Dzieciątkiem Jezus.  

Od tamtej pory wzgórze i cała osada miały nową strażniczkę. Dopóki ona będzie 
istniała, dopóty Dąbrowa przetrwa wszystkie klęski. Stoi po dziś dzień na prawym bocznym 
ołtarzu głównego kościoła parafialnego… 
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Legenda o tym jak sołtys Mikołaj wyruszył na wojnę z Krzyżakami 
 

O pierwszym sołtysie nie wiemy nic oprócz imienia. Ale żył w okresie bitwy pod 
Grunwaldem, a według statutów Kazimierza Wielkiego traktujących o pospolitym ruszeniu 
wynika, że w takiej potrzebie sołtys każdej wsi usiał spełniać obowiązek wojenny w sposób 
adekwatny do swojego majątku. Dlatego na rozkaz właściciela Dąbrowy Mikołaj wyruszył na 
Malbork i wziął udział w najsłynniejszej polskiej bitwie. Poniżej fragmenty ułatwiające 
wykonanie ilustracji. 

„Jego zbroja też wyraźnie odróżniała go od czołowych rycerzy, którzy używali 
nowoczesnych zbroic z pięknie wykonanej, doskonale dopasowanej anatomicznie i lśniącej 
blachy łącznie z kirysem, czyli ochroną piersi i pleców. Na zbroje zakładano wzorzyste szaty 
herbowe mieniące się wspaniałymi barwami z daleka. W głównych chorągwiach królowały 
hełmy zwane przyłbicami o szpiczastych i z gęsto usianych otworami zasłonach.  
Szpice i otwory służyć miały lepszej wentylacji. Mikołaj miał zbroję pamiętającą jeszcze 
czasy Kazimierza Wielkiego. Nie stanowiła spójnej całości jak pełna zbroja płytowa będąca 
ostatnio dosłownie szczytem mody i kunsztu płatnerzy. Wyremontowane osłony nóg 
prezentowały się wcale dobrze, natomiast na korpus Mikołaj zakładał kolczugę z rękawem na 
trzy czwarte i dopiero do tego rękawa dowiązywał nałokcie i u góry okrągłe opachy oraz 
krótkie naramienniki. Na pierś mocował kirys kryty złożony z kilku połączonych ze sobą za 
pomocą skóry pasów blachy. Na wierzchu widać było tylko rzędy stalowych guzów.  Jego 
hełm stanowił głęboki stalowy kapelusz z opadającym rondem zwany kapalinem.  

„Niewyobrażalny huk. Wrzaski ranionych, kwik padających koni, chrzęst i zgrzyt 
ścierającej się stali i wgryzający się w oczy pył uniesiony tysiącami kopyt sprawiały, że nic 
nie było widać ani nic zrozumiałego dla ludzkiego ucha słychać. Walczącym w kolejnych 
szeregach nie pozostawało nic innego jak parcie do przodu w strumieniu niesionej fali  
z rozpędu. Kiedy przed Mikołajem zamajaczył w chmurze pyłu biały płaszcz, uderzył 
ostrogami Ogiera i skoczył do przodu unosząc kopię w stronę zbliżającego się zakonnego 
rycerza. W ostatniej chwili pochylił głowę nie opuszczając grotu kopii i nagle  
z jednoczesnym uderzeniem we wroga poczuł, że jakaś siła wyrzuca go z siodła do tyłu. 
Zdołał się tylko zorientować, że Krzyżak trafił go w tym samym momencie. Gdyby nie 
utrzymał drzewca twardo pod pachą prawdopodobnie siła rozpędu wyrwałaby mu rękę ze 
stawu, ale zacisnął zęby i mięśnie i nie puścił. Obaj walczący padli na ziemię w tym samym 
momencie. Mikołaj z przerażeniem zauważył, że spadł razem z siodłem i zaplątany  
w rzemienie utkwił między wysokimi łękami siodła. Ogier gdzieś pomknął, tarczę strzaskało 
w drzazgi i tylko cud sprawił chyba, że lewa ręka była cała. Nie był w stanie szybko wyjść  
z tej matni, aby stanąć na nogach, a miecz uparcie zawinął się na rapciach daleko poza 
zasięgiem niemal unieruchomionej prawicy. Już widział oczami wyobraźni jak rycerz 
krzyżacki wznosi nad nim ostrze swojego miecza do zadania ostatecznego ciosu, ale ciągle 
ten cios nie następował, więc nie bacząc na nic, Mikołaj gorączkowo zaczął wyswobadzać się 
z pułapki. Kiedy stanął na nogi, błyskawicznie dobył miecza i teraz dopiero omiótł wzrokiem 
pole bitwy.” 
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Legenda o skarbach Ligęzów zakopanych w Dąbrowie 
 

W 1637 roku na zamku w Rzeszowie umiera Mikołaj Spytek Ligęza z Bobrku, ostatni 
właściciel Dąbrowy tego rodu. Leżąc w zdobnym łożu w pięknej delii i ze swoją czarną 
karabelą u boku zasypia na zawsze. Zaczyna się walka o jego majątek pomiędzy 
spadkobiercami.  

Mężowie  jedynych dwóch żyjących córek magnata godzą się dopiero na zamku  
w Dąbrowie podczas uroczystego pojednania i orientują się, że brakuje znacznej części 
bogactw Mikołaja Spytka Ligęzy. Postanawiają wspólnymi siłami znaleźć ukryte 
kosztowności. Konstancja, młodsza i ładniejsza z dwóch córek otrzymała ostatecznie 
Dąbrowę w spadku razem z mężem – Sebastianem Lubomirskim.  

Kiedy po wielu miesiącach nie znaleziono nigdzie skarbów Ligęzy Konstancja 
podczas noworocznej mszy świętej w 1641 roku uklęknęła przed figurą Matki Bożej  
z Dzieciątkiem, która wśród mieszkańców Dąbrowy cieszyła się szczególną czcią i długo się 
modliła przed nią o błogosławieństwo, o to, żeby mogła mężowi urodzić wielu godnych 
synów i aby pomnażali dobrą pamięć po swoich przodkach. Obiecała sobie, że jeśli spełnią 
się jej najgorętsze prośby, to wówczas zrobi wszystko, aby jej dzieci szczególnie ukochały 
Dąbrowę i o jej dobro zabiegały. W nagrodę potem doznała wizji, w której dowiedziała się, że 
ma dać imię synowi po dowódcy wojsk niebiańskich, a gdy to zrobi, ten syn zamieni 
Dąbrowę z osady na miasto. A mały Jezus z figury dąbrowskiej Matki Boskiej rzucał drobne 
monety w niektóre miejsca posiadłości Ligęzy wokół zamku i w parku. Tam znaleziono 
potem poszczególne części skarbu. Konstancja jednak zorientowała się, że nie widziała, gdzie 
padały niektóre monety… 
 
 
 
 
Legenda o pojedynku dwóch braci Lubomirskich 
 

Fragment opisu do ilustracji: „Stoją naprzeciw siebie, /wyższy i niższy/ a w tle zieleń 
późnej wiosny. Na trawiastym placu tuż obok pięknego dąbrowskiego parku, a za stajniami 
pałacowymi -  jasne refleksy słońca znaczą granicę między zapowiedzią dnia, a cieniem 
rzucanym przez wysokie drzewa rosnące niedaleko rezydencji rodu. Dokoła zieleń i wczesny 
świt; tak bardzo wczesny, że żadni świadkowie nie zaświadczą o tym, co tu za chwilę zajdzie. 
I tylko biel dwóch koszul z szerokimi wiązanymi rękawami odbija się jeszcze większym 
blaskiem niż samo słońce”. 

„Nie będzie litości. Tylko śmierć jednego z nich uspokoi drugiego. Zimne spojrzenia 
błyszczą złowrogo. O wiele bardziej niż obnażone głownie ostrych szabel oczekujących na 
drgnienia mięśni rąk, by ze świstem i furkotem wznosić się lotem błyskawic i opadać 
szukając chrzęstu trafionego ciała.” 

 
 
 

 Opowieść o walce w strasznym roku, kiedy w Galicji Polak na Polaka rękę  
 

Pałac w Dąbrowie, luty 1846 r.  
Opowieść jest o tym, jak jeden z ostatnich właścicieli pałacu próbuje walczyć  

z Austriakami i przyłącza się do powstania krakowskiego w 1846 r. Niestety jego oddział  
i wiele innych napotykają zbuntowani mieszkańcy okolicznych wsi i nie udaje się szlachcie  
z Powiśla zgrupować w umówionym miejscu, żeby uderzyć na Tarnów. Stojowski zostaje 
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pochwycony i odstawiony Austriakom. Oni jednak na jego prośbę wysyłają oficera i kilku 
ludzi z bryczką, żeby ocalić najbliższą rodzinę Stojowskiego: Matkę, córkę i dwóch 
kilkuletnich synów. Udało się ich ocalić przed gniewem chłopskim tylko dlatego, że schronili 
się w tajnym przejściu prowadzącym z sypialni pałacu do tajemniczych tuneli. 

 
Wybrane fragmenty: 
„Stanisław Stojowski, dziedzic dąbrowski patrzył z okna swojego pałacu w mroźny 

wieczór, ale nie widział tego, co było na zewnątrz. Błądził myślami zupełnie gdzie indziej.  
W dłoni trzymał dopiero co przeczytany list z polecenia majora Leona Czechowskiego, 
którego dobrze znał z czasów powstania listopadowego. Wolną dłonią pogładził podbródek 
dokładnie tam, gdzie kryła się pod równiuteńko przystrzyżoną brodą blizną po rykoszecie kuli 
moskiewskiej. Minęło ponad piętnaście lat, a pamiętał to tak, jakby zdarzyło się dosłownie 
wczoraj. Przymknął oczy.”  

 
„Kiedy zimnej nocy kilka dni później ubrani w kożuchy i futrzane czapy z bronią 

przewieszoną przez plecy i z szablami u boku w rozproszonych oddziałach ruszyli w kierunku 
Tarnowa, żeby osaczyć Austriaków i otworzyć możliwość koncentracji oddziałów z całego 
obwodu do uderzenia na północ, właściwie już było za późno.” 

 
„Wsiedli do bryczki, której małe błyszczące drzwiczki kurtuazyjnie otworzył przed 

Stojowskimi  oficer i poczekawszy, aż wszyscy wsiądą, sam wskoczył na podprowadzonego 
kasztana i krzyknąwszy po niemiecku komendę zarządził wyjazd. Żołnierze pomaszerowali 
za bryczką. Ludzie rychło się rozeszli i, jeśli nie licząc gromady kraczących wron, pozostał 
tylko na miejscu opustoszały pałac.” 
 

 
 
 
Opowieść o bohaterskich lotnikach dąbrowskiego Halifaksa JP – 276 A. 

 
To historia ostatniego lotu dzielnej załogi ochotników kanadyjskiego Halifaksa, którzy 

nieśli pomoc powstańcom warszawskim w sierpniu 1944 r. Zostali zestrzeleni w nocy nad 
Dąbrową przez samolot niemiecki typu Junkers z eskadry sztabowej w Balicach, osławionego 
Nachtjagdgeschwader – czyli nocnych łowców. Ostatnie, co widzieli świadkowie, to jak 
samolot zamienił się nagle w płonącą kulę i runął w dół. 
 
 
 
 
Opowieść o bohaterstwie rodziny Mędalów z Szarwarku. 

 
Tragiczna i zarazem piękna historia dzielnej rodziny Mędalów, którzy dawali u siebie 

schronienie nieznanej rodzinie żydowskiej ryzykując życiem.  Za to, że pomagali, zostali 
wszyscy brutalnie zamordowani  ( dwoje dzieci – Staś ( 12 lat) i Józia (8), rodzice: Franciszek 
i Teresa oraz babcia Wiktoria i sąsiad)  przez niemieckich oprawców pod dowództwem 
Engelberta Guzdka. Według żyjących do dziś świadków cała rodzina charakteryzowała się 
jasnymi oczami i jasnymi prostymi włosami.  
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Fragment do ilustracji: „Ze snu wyrwał ją potworny huk. I pierwsze, co zobaczyła, to 
szeroko otwarte  
z przestrachu oczy własnych dzieci. Chciała je przytulić, uspokoić, ale instynkt kazał  
sprawdzić, co się stało. Uniosła tylko dłoń w ich stronę w geście uspokojenia mówiąc,  
a raczej szepcząc „Ćśśśś…” Uspokoić trzeba było zwłaszcza zalęknioną Józię, która dygotała 
calutka nic się nie odzywając. Teraz jednak kobieta wypadła z izby na zewnątrz w samej 
długiej po kostki, białej i ciepłej jeszcze od snu koszuli.  

 Kiedy zobaczyła leżącego obok płotu Franciszka z purpurowym kwiatem na plecach, 
wszystko zrozumiała. I w tej chwili dopiero zobaczyła tych ludzi.  

Uzbrojeni żandarmi w czapkach z niemieckimi orłami stali naokoło na rozstawionych 
szeroko nogach z bronią w ręku. W drugim planie tkwili ze zmartwiałymi minami granatowi 
policjanci. Patrzyli ponuro na całą scenę przeczuwając, co będzie dalej. Że to nie wszystko.   

Na wprost wejścia do domu stał on. Prawdziwy upiór. Starszy wachmistrz Engelbert 
Guzdek , zwany katem Powiśla. Jego młodo wyglądającą twarz wykrzywiał groteskowy 
uśmiech przywodzący na myśl niefrasobliwego klauna, co sprawiało, że ta twarz była jeszcze 
straszniejsza. Wysokie czoło przesłaniała czapka polowa, oczy śmiały się razem z wygiętymi 
w łuk ustami. Zimna i okrutna wesołość. Wesołość mordercy wietrzącego kolejną ofiarę.  

Kiedy tylko oczy Teresy Mędali spotkały się z jego wzrokiem, bezceremonialnie 
uniósł dłoń trzymającą służbowego lugera i nacisnął spust.  

Ciałem kobiety targnął uderzający pocisk. Starała się stłumić krzyk, żeby dzieci nie 
słyszały. Nie upadła od razu, lekko zaczęła się osuwać w dół wpijając się palcami prawej 
dłoni w drewnianą  framugę drzwi. Modliła się w myślach, żeby los oszczędził choć dzieci… 

 Na darmo. 
 Na ganek wybiegli z płaczem Józia i Stasiek. Zanim Teresa osunęła się na próg 

własnego domu, posłała błagalne spojrzenie swojemu oprawcy. Ten jednak uśmiechnął się, 
tym razem szczególnie szyderczo.” 

 
 
 

 
Opowieść o największej akcji żołnierzy wyklętych powiatu dąbrowskiego 

 
Brawurowy atak żołnierzy AK z placówek „Danuta”, „Malwina”, „Stanisława” na 

areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w celu uwolnienia przetrzymywanych tam  
patriotów dokonał się w dniu zwycięstwa – w nocy 9/10 maja 1945 r. Najlepszy to dowód na 
to, że dla Polaków nie był to żaden dzień zwycięstwa tylko ciąg dalszy wojny – tym razem  
z sowietami i ich polskimi poplecznikami. Uwolniono wówczas prawdopodobnie 79 osób. 

 
Fragmenty do ilustracji:„Nikt nie zauważył, że włóczące się tu i ówdzie spontaniczne  

i często roześmiane grupki młodzieży znikły i zamieniły się w milczące grupy ponurych 
mężczyzn, którzy chyłkiem i w lekkim pośpiechu szli w  bliżej nieokreślonym celu w jednym 
kierunku. Uważny obserwator zobaczyłby, że niejeden z nich chowa pod ubraniem jakiś 
podłużny kształt. Wieczór był już chłodny i nikogo nie dziwiły długie płaszcze kryjące 
karabiny i broń maszynową. Jedna z grup dość ostentacyjnie niosła broń na widoku. Steny , 
pepesze i karabiny wojskowe z września widoczne były w blasku leniwego księżyca dopóki ta 
grupa, jak inne zresztą, nie znikła w parku nieopodal ruin starego pałacu Lubomirskich.  

 „Na miejscu, w cieniu zarośniętego krzakami i kilkusetletnimi drzewami 
wzgórza każda z grup znalazła swoje miejsce i wszyscy w pewnym momencie jak na rozkaz 
stanęli w równym ordynku. W półmroku ciężko było stwierdzić, czy noszą mundury, jednak 
sposób uszykowania oddziału i wstrzymane oddechy świadczyły o jednym – wszyscy byli 
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dobrze przeszkolonymi żołnierzami. Był to prawie sześćdziesięcioosobowy oddział 
przygotowany do ataku na więzienie, żeby uwolnić swoich towarzyszy, a często członków 
rodziny i przyjaciół. Właśnie słuchali z uwagą słów człowieka stojącego naprzeciw nich” 

„Dynak z diabelskim uśmiechem na ustach poprawił czapkę i pokazał chłopakom 
niosącym drabinę mur w ślepym miejscu dla karabinów milicji. Wraz z trzema innymi ludźmi 
skoczył do przystawionej już drabiny i ciągle się uśmiechając przerzucił przez mur 
wprawnym ruchem granaty jeden po drugim w stronę wartowni. Jednocześnie dawał 
szybkimi ruchami rąk znaki swoim podkomendnym, żeby ruszali do góry.  

Zanim przebrzmiała eksplozja już zeskakiwali z muru do środka strzelając na oślep. 
Ledwo zwracali uwagę na wewnętrzne zasieki, rowy i poustawiane kozły hiszpańskie. 
Zwieńczenie akcji było tak brawurowe, że część strażników widząc Dynaka i jego ludzi po 
swojej stronie muru, od razu rzuciła pistolety i karabiny”. 
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