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Słowo wstępne 

Miejscowości gminy Łańcut powstawały w II połowie XIV wieku na malowniczych 

głównie zalesionych jeszcze terenach. Ich historia i historia okolicznych gmin 

nierozerwalnie wiąże się z Łańcutem i jego kolejnymi właścicielami – rodami 

Pileckich, Stadnickich, Lubomirskich i wreszcie Potockich. Oprócz Muzeum-Zamku w 

Łańcucie do dnia dzisiejszego możemy oglądać pozostałości po folwarkach dawnych 

właścicieli poszczególnych wsi. Publikacja opisuje bogactwo historii terenu Lokalnej 

Grupy Działania „Ziemia Łańcucka”, a także miejsca, które pamiętają minione 

stulecia. Przedstawia najważniejsze i najciekawsze zabytki. Są to m.in. drewniane i 

murowane kościoły, przydrożne krzyże i kapliczki, których jest tyle, że nie sposób 

wymienić wszystkich. Pokazuje to losy i wiarę dawnych mieszkańców. Ponadto folder 

zawiera informacje o miejscach pamięci, muzeach, pamiątkowych tablicach, czy 

pomnikach upamiętniających historię i bohaterów poległych w czasach wojennych 

oraz zasłużonych dla Ziemi Łańcuckiej zmarłych mieszkańców. Jak mówił św. Jan 

Paweł II „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Zapraszamy 

więc na spacer „Śladami historii i zabytków”. 

 

Wójt Gminy Łańcut 

Jakub Czarnota 
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Gmina Łańcut 

Albigowa 

 

 

Albigowa - pierwotne nazwy wsi: Helwygheshow, Helwigau, Helwygeshof, 

Halwygowa poświadczają, że osadę zasiedlono kolonistami z Niemiec. Nazwa 

pochodzi od imienia Helwiga, pierwszego wójta. Wieś lokował w II połowie XIV wieku 

ówczesny właściciel włości łańcuckiej Otto z Pilczy herbu Topór, generalny starosta 

ziemi ruskiej i wojewoda sandomierski. Pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z 

końca XIV wieku. Po śmierci Ottona Albigową odziedziczyła córka Elżbieta Pilecka, a 

następnie jej potomkowie. Jeden z nich Mikołaj w 1542 roku sprzedał wieś Mikołajowi 

Tarle, chorążemu przemyskiemu. Od końca XVI wieku nowym właścicielem został 

Konstanty Karol Korniakt rodem z Krety, kupiec lwowski, dzierżawca ceł ruskich, 

nobilitowany w 1571 roku. Albigowa należała do rodziny Korniaktów do 1672 roku, 

kiedy to zmarł ostatni przedstawiciel rodu Karol Franciszek. Kolejnym dziedzicem 

został Stanisław Potocki, chorąży koronny, który w 1781 roku odsprzedał wieś 

Tadeuszowi Jerzemu Chruścickiemu. Następnie Albigową dzierżyli kolejno: 

Skarbkowie (od 1830), Franciszek i Stanisław Odrowąż Pieniążek. Od tego 

ostatniego wieś odkupił Alfred Potocki z Łańcuta. W rękach Potockich Albigowa 

pozostawała do 1944 roku. Wieś znana z gospodarczości i licznych inicjatyw 

społecznych. Do grona wybitnych społeczników należał proboszcz Albigowej ksiądz 
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Antoni Tyczyński, współinicjator budowy szkoły koszykarskiej, kółka rolniczego, 

szkoły gospodarstwa wiejskiego, szkoły ludowej, mleczarni, spółki oszczędności i 

pożyczek Raiffeisena, fabryki drenów. Ponadto Potoccy założyli tutaj stadninę koni 

(po II wojnie światowej zlikwidowano, a na gruntach założono słynny instytut 

sadowniczy, obecnie prywatne przedsiębiorstwo sadowniczo ogrodnicze). 

 

Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
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Usytuowany w centrum wsi na niewielkim wzniesieniu w zakolu Sawy. Wzgórze 

dostępne jest przez szerokie schody prowadzące wprost do fasady kościoła 

parafialnego. Parafia w Albigowej pw. Narodzenia NMP według tradycji erygowana z 

funkcji Ottona z Pilczy w 1362 roku, wówczas wzniesiono kościół drewniany, który 

wzmiankowano w 1462 roku. Kolejny fundacji Tarłów wybudowano w II połowie XVI 

wieku. Trzeci z kolei drewniany wzniesiono w II połowie XVII wieku, konsekrowano w 

1683 roku przez Jana Zbąskiego, bpa przemyskiego, rozebrany w 1895 roku. 

Obecny wzniesiono w latach 1895-1897, częściowo fundacji Romana Potockiego, 

ordynanta łańcuckiego, według projektu Sławomira Odrzywolskiego z udziałem 

budowniczego z Łańcuta Stanisława Cetnarskiego. Konsekrowany w 1910 roku. Przy 

nowym kościele postawione zostały cztery figury – Chrystusa Miłosiernego, św. 

Józefa z Dzieciątkiem, św. Antoniego Padewskiego, oraz św. Jana Nepomucena. 

Kościół został wzniesiony w stylu neoromańskim, z elementami neogotyku, 

orientowany, murowany z cegły, nieotynkowany. Jest to budowla jednonawowa z 

kaplicą od północy, prosto zamkniętym prezbiterium i wieżą "wtopioną" od frontu. 

Wnętrze przesklepione krzyżowo na półkolistych gurtach. Z wyposażenia warto 

zwrócić uwagę na neomanierystyczny ołtarz główny, późnobarokowe ołtarze boczne i 

rokokową ambonę przeniesioną w 1820 roku z kościoła OO. Dominikanów w 

Łańcucie. Obok kościoła znajduje się zespół dawnych zabudowań plebańskich: 

plebania, wikarówka i budynki gospodarcze. Przy kościele znajduje się także grota z 

figurką Matki Bożej z Lourdes i Bernadetty Soubirous  
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Kapliczki 

 

 

 

Ustawione w najważniejszych punktach wsi. Jedna znajduje się na początku 

Albigowej, przy gościńcu z Łańcuta ufundowana w 1914 roku. Inną, drewnianą 

ufundował hrabia Roman Potocki przy skrzyżowaniu drogi folwarcznej z gościńcem 

(wewnątrz barokowo ludowa figura św. Józefa z Dzieciątkiem, z II połowy XVIII 

wieku. Kolejne dwie postawiono obok szkół. Pierwsza obok Szkoły Ogrodniczej 

została wymurowana w 1887 roku. Druga, wzniesiona w 1908 roku pierwotnie 

znajdowała się obok karczmy i miała chronić mieszkańców przed plagą pijaństwa. W 

roku 1983 rozebrano ją (w związku z rozbudową szkoły) i dwa lata później 

odbudowano w obecnym miejscu. 
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Zabudowania „Dawnego Stada Ogierów Ordynacji” (folwark) 

 

 

 

 

Folwark znajduje się w zachodniej części Albigowej, 400 m od szosy dynowskiej. 

Skład zabudowań jest następujący: budynek administracyjny (rządcówka), spichlerz, 

stajnie, budynki pomocnicze, pozostałości ogrodzenia. Całe założenie zachowało się 

w bardzo dobrym stanie, z czytelnym pierwotnym układem i wiernie odzwierciedla 

ówczesne zasady budownictwa przeznaczonego dla celów folwarcznych. Budynki 
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zostały wybudowane z inicjatywy Alfreda I Potockiego. Pierwotnie służyły jako 

folwark. W 1927 roku rozbudowane przez Alfreda III Potockiego na potrzeby stadniny 

ogierów. 

 

Zespół Młyński Ordynacji 

 

 

 

Dwa budynki młynu oraz budynek mieszkalny młynarza znajdują się przy 

skrzyżowaniu szosy do Dynowa z drogą z Kraczkowej. Wymurowane w 1927 roku 

przez budowniczych z Łańcuta Władysława Pelca i Stanisława Rogowskiego. Na 

murze młyna znajduje się tablica pamiątkowa przypominająca o wydarzeniu z 

kampanii wrześniowej. W tym miejscu 9 września 1939 roku oddziały 10 brygady płk. 

Maczka stoczyły bitwę z dywizją Wermachtu. Bitwa ta była częścią wielkiej obrony 

Łańcuta. Pomimo zaciekłej obrony oddziałów polskich w nocy Niemcy zajęły Łańcut. 
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Izba Regionalna w Albigowej 

 

 

 

Utworzona w 2007 roku, gromadzi i eksponuje pamiątki albigowskiej przeszłości. 

Znajdują się tam m.in. kroniki parafialne, zdjęcia z uroczystości kościelnych, historia 

albigowskiego teatru amatorskiego, czy Szkoły Gospodyń Wiejskich. 

 

 



15 
 

 

Mural z wizerunkiem ppłk. Ignacego Szpunara 

 

 

Pochodzący z Albigowej ppłk Ignacy Szpunar należał do piechoty Wojska Polskiego, 

był dowódcą 2. Morskiego Pułku Strzelców. Podczas II wojny światowej brał udział w 

obronie Wybrzeża. Zmarł w 1947 roku. Został pochowany na cmentarzu wojskowym 

w Gdyni. Mural na elewacji Ośrodka Kultury w Albigowej namalował znany na 

Podkarpaciu i nie tylko artysta Arkadiusz Andrejkow. Zastosowana technika: farby 

fasadowe. Ppłk Szpunar upamiętniony został także na albigowskim cmentarzu, gdzie 

znajduje się tablica z napisem „Wieczna pamięć i chwała obrońcy ojczyzny i 

wybrzeża”. 
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Cierpisz 

 

 

 

Cierpisz - pierwotnie był przysiółkiem Kraczkowej i nosił nazwę Woli Kraczkowskiej. 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1624 roku i jest zawarta w 

dokumencie, wystawionym przez ówczesnego właściciela Kraczkowej Aleksandra 

Korniakta, potwierdzającym donacje na rzecz Kraczkowskiego kościoła parafialnego. 

Właścicielami Cierpisza byli każdorazowo sukcesorzy pobliskiej Kraczkowej. 
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Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela 

 

 

 

Wzniesiony w 1987 roku. W 1988 roku parafia została erygowana dekretem 

ówczesnego arcybiskupa przemyskiego, Ignacego Tokarczuka. 
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Kapliczki Kongresowe 

 

 

W Cierpiszu znajdują się dwie Kapliczki Kongresowe. Pierwsza znajduje się w 

Cierpiszu Dolnym, została wybudowana w 1937 roku. Jej budowniczym był Jakub 

Gut z Kraczkowej. Wewnątrz znajduje się niewielki ołtarzyk z obrazem Najświętszego 

Serca Jezusowego, figurka Marii Panny i metalowy krzyżyk. Druga również 

zbudowana w 1937 roku znajduje się przy drodze Dubielówka. Ma formę altanki. W 

środku znajduje się pamiątkowy obraz Najświętszego Serca Jezusowego. 
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Krzyż drewniany w lesie 

 

 

 

Historia krzyży stawianych w tym miejscu jest odległa. Pierwszy według przekazów 

ustnych był postawiony około 100 lat temu z inicjatywy wójta Cierpisza Michała 

Ruszla i upamiętniał śmierć jednego z miejscowych leśniczych, który 

prawdopodobnie zginął z rąk bandytów lub został zagryziony przez wilki. Drugi 

postawiony został w 1952 roku. Trzeci w 1986, a stojący do dnia dzisiejszego w 2015 

roku. Został ufundowany przez Nadleśnictwo Kańczuga. 

 

 

Głuchów 

 

Głuchów - osadę Głuchów lokował w połowie XIV wieku Otto z Pilczy. Pierwsza 

wzmianka jest zawarta w dokumencie donacji na rzecz parafii w Nowosielcach z 

1384 roku, w którym występuje niejaki Paulus de Gluchow, być może wójt Głuchowa. 

Przez następne dwa wieki Głuchów był w posiadaniu rodziny Pileckich z Łańcuta, a 
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następnie Stadnickich. Pod koniec XVI wieku przeszedł na własność Konstantego 

Korniakta, który posiadał zamek w Głuchowie na tzw. „Winnej Górze”. Po 

Korniaktach wieś, podobnie jak i całą włość łańcucką przejął Stanisław Lubomirski, 

wojewoda ruski. Przez kolejne, niespełna dwa stulecia wspomniana osada wchodziła 

w skład potężnego latyfundium Lubomirskich, a następnie do 1944 roku była w 

posiadaniu Potockich z Łańcuta. 
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Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 

 

 

Usytuowany w centrum wsi, po północnej stronie szosy do Przeworska. Zbudowany 

według planów Romana Orlewskiego i Władysława Jagiełły, ukończony w 1986 roku, 

parafia erygowana w roku 1979. W środku znajduje się zabytkowa figurka Madonny z 

Dzieciątkiem Jezus, przeniesiona z kapliczki usytuowanej na skrzyżowaniu dróg w 

kierunku Dębiny od strony "Zagród". Figurka w 1987 r. została uznana za zabytkową, 

ustalono, że została wykonana w tzw. Szkole wiedeńskiej. 

 

 

Krzyże i kapliczki 

 

We wsi znajduje się m.in.: kapliczka z figurką Świętego Antoniego, kapliczka na 

rozdrożu, czy kapliczka św. Jana Nepomucena. Ciekawe legendy związane są z 

kapliczką Niepokalanej Maryi Panny. Pierwsza opowiada o rycerzu, który skrył się w 
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zaroślach przed tatarską watahą. Jego koń czujący zbliżające się konie tatarów 

zarżał, czym zdradził kryjówkę. Modlący się rycerz przygotowany był na śmierć, ale 

ścigający go jakby ogłuchli i pojechali dalej. W podzięce za uratowanie rycerz miał 

postawić w tym miejscu figurę matki Bożej. A założona tu osada od owego 

„ogłuchnięcia” tatarów została nazwana Głuchowem. Druga wersja tej legendy mówi 

o podobnym zdarzeniu, kiedy to król Kazimierz ze swoim orszakiem chował się przed 

Szwedami – miało to mieć miejsce w styczniu 1656 roku. W Głuchowie znajduje się 

także wiele przydrożnych krzyży. Jeden z nich – Krzyż nad „Sawą” jest usytuowany 

nad rzeką przy granicy Głuchowa i Dębiny. W miejscu tym był prawdopodobnie 

cmentarz „choleryczny” i odtąd upamiętnia go krzyż. W ciągu tych lat było ich kilka. 

Obecny postawiony został około 2005 roku przez Stanisława Kaszycę. O miejscu tym 

opowiada legenda, związana z pojawieniem się widma karego lub siwego konia, 

straszącego spóźnionych przechodniów. 

 

Miejsce Pamięci Narodowej - las Korczaka 

 

 

 

W czasie okupacji, pod osłoną nocy Niemcy przywieźli do Głuchowa kilkunastu ludzi 

do lasku zwanego Korczakiem położonego niedaleko głuchowskiego zalewu. 

Prawdopodobnie byli to ludzie z tarnowskiego więzienia straceni w tym miejscu przez 

okupanta. Według relacji świadka - leśniczego, który prawdę wyznał swojemu 
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spowiednikowi przed swoją śmiercią o tym co widział, doszło tam do rozstrzelania. 

Prosił on, aby pamięć o tej tragicznej nocy nie zaginęła. W 1945 roku ciała 

zamordowanych ludzi zostały odkopane, ułożone w trumnach i przewiezione na 

łańcucki cmentarz. Ofiar było 19, wśród nich jedna kobieta oraz ksiądz, o czym 

świadczy znalezienie koloratki. Po wojnie harcerze z głuchowskiej szkoły pod 

kierownictwem nauczycielki Marii Pelc zaopiekowali się tym miejscem. W 1963 roku 

Łańcucka Fabryka Śrub w porozumieniu z Powiatową Radą Narodową i Powiatowym 

Zarządem Wojowników o Wolność i Demokrację wybudowała obelisk, którego 

odsłonięcie nastąpiło w przeddzień Wszystkich Świętych w 1963 roku. Pomnik 

upamiętniający miejsce mordu jest przesunięty o około 500 metrów w kierunku 

północno-zachodnim w stosunku do mogiły zaznaczonej przez leśniczego, ponieważ 

prawdziwe miejsce kaźni znajdowało się bardzo blisko gospodarstw domowych. 

 

Młyn 

 

Założycielem młyna w Głuchowie był Leonard Słota (ur. 1873 r. pod Krakowem, zm. 

1956 r.). W wieku 10 lat zaczął pracę w młynie. Przebywał on w Rosji i Austrii gdzie 

zdobył uprawnienie mistrza młynarskiego. Po powrocie do Polski wraz z Teofilem 

Chudzik rozpoczął budowę młyna, który zakończyli w 1918 roku. Do wojny obaj na 

przemian prowadzili młyn. W okresie tym młyn napędzany był silnikiem parowym. W 

czasie wojny Niemcy zabronili przemiału zboża. Po wojnie młyn został 

zelektryfikowany i napęd został zmieniony na elektryczny. W tym okresie młyn przejął 

zięć Emila Słoty – Stanisław Nycz, który prowadził go z przerwami do roku 1990. 

Następnie przejął go jego syn Wojciech Nycz, który kontynuuje tradycję rodzinną do 

tej chwili. W ciągu 100 lat działalności młyna zostały przebudowane dwie ściany – 

jedna w 1967 roku, druga zaś w latach 90- tych. Całe wyposażenie wewnętrzne 

młyna zachowane jest w stanie oryginalnym. 
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Winnica w Głuchowie 

 
W północno-wschodniej części wsi, pomiędzy drogą E-40 a linią kolejową, uwydatnia 

się lessowe wzniesienie tzw. Winna Góra lub Winnica. Jego nazwa jest związana 

prawdopodobnie z uprawą winorośli, prowadzoną niegdyś przez łańcuckich 

Dominikanów. Według tradycji na wzniesieniu tym miał wznosić się dawniej zamek 

Korniaktów. Zaniedbany, zniszczał ostatecznie podczas wojny Stanisława 

Stadnickiego z Łukaszem Opalińskim. W roku 1972 podczas badań 

archeologicznych odsłonięto fragment kamiennego muru i pozostałości dużego 

pieca, znaleziono tu też duże ilości naczyń i bogato zdobionych kafli z XVI wieku oraz 

ślady osadnictwa z okresu neolitu. 
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Handzlówka 

 

Handzlówka - wieś lokowana (i zasiedlana kolonistami niemieckimi) w 1381 roku na 

prawie magdeburskim przez Ottona z Pilczy, wojewodę sandomierskiego, właściciela 

dystryktu łańcuckiego. Na mocy dokumentu z tego roku „rozważny i opatrzny mąż” 

Lang Hanzyl otrzymał dziedziczne sołectwo w założonej wsi Langynaw 

(Handzlówka). Przez dwa stulecia Handzlówka wchodziła w skład posiadłości 

wspomnianych wyżej Pileckich. Na przestrzeni lat zmieniali się jej właściciele. W 

1892 roku Handzlówkę odkupił Roman Potocki, który we wsi założył ujęcie 

wodociągowe zaopatrujące w wodę swoją rezydencję w Łańcucie. Po 1900 roku miał 

miejsce dynamiczny rozwój wsi. Z inicjatywy miejscowych społeczników księdza 

Władysława Krakowskiego i Franciszka Magrysia założono szkołę oraz cały szereg 

instytucji i organizacji społecznych takich jak: mleczarnia, straż pożarna, kółko 

rolnicze, czytelnia, czy teatr. 

 

Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła 
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Usytuowany w centrum wsi, na wzniesieniu w zakolu Sawy, ujętym przez jej dwa 

lewobrzeżne dopływy. Parafia Handzlówka powstała zapewne już w IV wieku. 

Pierwszy kościół spalili Tatarzy w 1624 roku. Kolejny drewniany z około połowy XVII 

wieku został rozebrany tuż po 1900 roku. Obecną świątynię wzniesiono w latach 

1903- 1908, według projektu Franciszka Stążkiewicza, z udziałem budowniczego z 

Łańcuta Franciszka Lencznarowicza. Neogotycki, orientowany, murowany z cegły, 

częściowo otynkowany. Trójnawowy, halowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. 

Fasada zaakcentowana kwadratową czterokondygnacjową wieżą. Wewnątrz ołtarz 

główny, neogotycki wykonany w 1947 roku przez rzeźbiarza z Handzlówki Andrzeja 

Magrysia oraz ołtarze boczne to początki XVIII wieku. 

 

 

Pomnik Grunwaldu 

 

Znajduje się w środku wsi w miejscu skrzyżowania drogi głównej z drogą prowadzącą 

do kościoła. Został on wybudowany przez zdolnego, miejscowego rzeźbiarza 

Andrzeja Magrysia. Wzniesiony w 1910 roku, zniszczony przez Niemców podczas II 

wojny światowej, odbudowany przez mieszkańców wsi w 1959 roku. Okazją do jego 

powstania były uroczystości trwające latem. W 1910 r. niemal w całej Galicji, kiedy to 

obchodzono 500-lecie zwycięstwa rycerstwa polskiego i litewskiego pod 

Grunwaldem. Pomnik wykonano z kamieni polnych, na płytce od strony frontowej 

znajduje się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem a poniżej napis „Pod Twoją 

obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko”. Na wierzchu cokoliku ustawiono 

kamienne płomienie oraz rzeźbę przedstawiającą orła rozkładającego skrzydła do 

lotu. Wyżej nad orłem góruje kamienny krzyż. Od frontu natomiast umieszczono dwa 

wykonane z metalu miecze oraz napis Grunwald 
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Neogotycka kapliczka pod wezwaniem świętego Jana Nepomucena 

 

 

Została wzniesiona w 1910 r. Tuż po wybudowaniu w Handzlówce nowego kościoła. 

Wybudowana z cegieł pozostałych po budowie parafialnej świątyni. Stanęła nie byle 

gdzie, bo w samym centrum wsi i na miejscu poprzedniej starej drewnianej 

pochodzącej z 1753 r. Wśród kwiatów na ołtarzyku postawiona jest figurka świętego 

Jana Nepomucena. Święty przedstawiony jest w szatach kapłańskich, na głowie ma 
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biret. W lewej ręce trzyma krzyż z wizerunkiem Chrystusa, w prawej liść palmy 

symbol męczeństwa. 

 

 

 

Muzeum regionalne 

 

W Handzlówce znajduje się prowadzona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 

Wsi Handzlówka placówka muzealna, która gromadzi wiele eksponatów 

nawiązujących do historii wsi. Są tutaj stare dokumenty, fotografie, ubiory, 

przedmioty gospodarstwa domowego oraz narzędzia. Muzeum mieści się w budynku 

starej plebanii. 
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Park imienia Franciszka Magrysia 

 

W 1927 r. wybudowano obszerną scenę widowiskową wraz z altaną, której 

fundatorem był poeta ludowy, tkacz i pisarz wiejski z Handzlówki Franciszek Magryś. 

Park stanął na ziemi podarowanej przez niego tutejszej młodzieży a było to 15 arów 

własnego pola. Chciał aby w dni wolne od pracy i nauki mogli mile i pożytecznie 

spędzać czas. Po roku 2000 park został gruntownie odrestaurowany częściowo 

utwardzono teren, wybudowano zaplecze sanitarne, miejsce na ognisko lub grilla. 

Wymieniono ławeczki oraz zamontowano stoliki do gry w szachy. Obiekt w tej chwili 

jest wykorzystywany latem do organizacji festynów, dożynek i spotkań. 
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Kosina 

 

Kosina - poprzednie nazwy miejscowości: Cossyn, Kossyn, Koszina. Jako osada 

kolonistów niemieckich powstała około połowy XIV wieku. Pierwszymi właścicielami 

wsi był Otto z Pilczy lub jego zięć Wincent z Granowa, kasztelan i starosta nakielski 

(zm.1410), następnie Elżbieta, wdowa po Wincentym. Po jej śmierci w posiadaniu 

potomków Pileckich z Łańcuta. Kolejnymi właścicielami była rodzina Stadnickich, od 

której wieś przyjął Stanisław Lubomirski. W rękach Lubomirskich Kosina pozostała do 

I połowy XVIII wieku. W latach 1738-88 jako właściciele notowani są książęta 

Sanguszkowie. Po nich, w drodze licytacji, osadę nabyła Kunegunda Prekowa. 

Kolejną dziedziczką została księżna Elżbieta z Czartoryskich Lubomirska (1733-

1816). Nowa właścicielka w 1802 roku oddała Kosinę (z miastem Przeworskiem i 

siedmioma okolicznymi wsiami) swojemu ulubieńcowi i wychowankowi Henrykowi 

Lubomirskiemu. Lubomirscy z Przeworska Kosinę dzierżyli do 1944 roku. 



31 
 

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa 

 
Usytuowany w centrum wsi, nieopodal drogi krajowej nr 94. Murowany z cegły, 

otynkowany, orientowany, modernistyczny. Wewnątrz rzeźba św. Antoniego z 

Dzieciątkiem z 2 poł. XVIII wieku przeniesiona z przydrożnej kapliczki, krucyfiks w 

tęczy z XVII wieku. Od wschodu, północy oraz częściowo od południa zachowane 

pozostałości obwarowań. 
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Kościół filialny pod wezwaniem świętego Sebastiana 

 

 

Powstał w 1737 roku na miejscu XV-wiecznej świątyni, która spłonęła wraz z częścią 

mieszkańców Kosiny podczas tatarskiego najazdu w 1624 roku, później 

odbudowanej i obwarowanej w XVII wieku. Znajduje się na Szlaku Architektury 

Drewnianej Województwa Podkarpackiego. Drewniany, konstrukcji zrębowej, pobity 

gontem, orientowany, salowy, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, kruchtą od 

zachodu i zakrystią od północy. Nawa przykryta stropem, nad prezbiterium strop w 

formie silnie spłaszczonej kolebki pozornej. Dachy dwuspadowe o lekko wygiętych 

połaciach pobite gontami. Wnętrze kościoła pokryte iluzjonistyczną polichromią 

zapewne z XVIII wieku naśladującą podziały architektoniczne i okna. Kościół posiada 

bogate wyposażenie z okresu XVII-XVIII wieku. Na uwagę zasługuje manierystyczny 

ołtarz główny z 2 ćw. XVII wieku w formie tryptyku z bogatą snycerską dekoracją 

ornamentalną. W polu głównym obraz z przedstawieniem św. Sebastiana (mal. Jan 

Tabiński,1864 r.) drewniana chrzcielnica rokokowa z 2. poł. XVIII wieku, barokowa 

szafa zakrystyjna z 1. ćw. XVII wieku. Krzyże barokowe z XVIII wieku. Kościół jest 

otoczony współczesnym, drewnianym ogrodzeniem. W jego obrębie znajduje się 

szereg drewnianych świątków przeniesionych z miejscowych kapliczek. Na 

szczególną uwagę zasługuje figurka św. Jana Nepomucena z końca XVII wieku. 
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Dawny folwark Lubomirskich 

 

Do chwili obecnej z obszernych niegdyś zabudowań zachowała się wzniesiona na 

pocz. XX wieku, murowana rządcówka – później przekształcona Namalowany na 

elewacji Ośrodka Kultury w Kosinie przez artystę Arkadiusza Andrejkowa, ma prawie 

4 metry wysokości i 2 metry szerokości. Technika: spray. Artysta inspirował się 

fotografią pułkownika wykonaną prawdopodobnie w 1918 roku. w Przedszkole 

Publiczne. Obecnie, po kompleksowej renowacji znajduje się tutaj Gminny Żłobek. 

 

 

 

Mural z wizerunkiem pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 

 
Namalowany na elewacji Ośrodka Kultury w Kosinie przez artystę Arkadiusza 

Andrejkowa, ma prawie 4 metry wysokości i 2 metry szerokości. Technika: spray. 

Artysta inspirował się fotografią pułkownika wykonaną prawdopodobnie w 1918 roku. 
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Obelisk płk. Leopolda Lisa-Kuli 

 

Znajduje się w miejscu urodzenia i domu rodzinnego pułkownika Lisa-Kuli. 
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Obelisk upamiętniający rodzinę żydowską 

 

Miejsce straceń ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej, widnieje na nim 

napis: Tu spoczywa Szymon Hirschner lat 58, Jego żona Chaja lat 48, i ich 9-letnia 

córka Ita. Zamordowani przez zbrodniarzy hitlerowskich we wsi Kosina 14.VIII.1942. 

 

 

 

Kraczkowa 

 

Kraczkowa - wieś lokowana przez Ottona z Pilczy herbu Topór. 16 VII 1369 roku 

wystawił on dokument, na mocy którego powierzył Janowi Howsteterowi osadzenie 

Nowej Wsi (Noua Villa Daz Newdorf) na prawie niemieckim. W posiadaniu rodziny 

Pileckich Kraczkowa pozostała do 1586 roku, kiedy to wdowa po Krzysztofie Pileckim 

Anna z Sienna zamieniła włość łańcucką ze Stanisławem Stadnickim. Nowy 

właściciel odstąpił swoje prawa do Kraczkowej Konstantemu Korniaktowi. W rękach 

rodziny Korniaktów wieś pozostała do końca XVII wieku. Od 1732 roku jako patron 

parafii występuje Stanisław Potocki. W latach 1741-53 właścicielem był Krzysztof 
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Skarbek, kanonik lwowski, wierzyciel Korniaktów. Odsprzedał on wieś Franciszkowi 

Potockiemu. Następnie (od 1839) nowym posiadaczem został Ignacy hr. Skarbek. W 

1843 roku wieś została odsprzedana Janowi Wolskiemu. Dwanaście lat później 

posiadłość nabył Hersch Weinberg. Ostatnim właścicielem wsi i folwarku, do 1915 

roku (tj. do parcelacji gruntów dworskich) był Roman hrabia Potocki, III ordynat na 

Łańcucie. Kraczkowa była prężnym ośrodkiem, rodzącego się w Galicji, ruchu 

ludowego. Tutaj urodził się znany ludowiec, poseł do parlamentu wiedeńskiego 

Tomasz Szajer, bywał tutaj ksiądz Stanisław Stojałowski. W 1936 roku w domu 

znanego działacza ZMW „Wici” i społecznika Władysława Możdżenia podpisano 

„Deklarację Praw Młodego Pokolenia”. W 1991 roku w Kraczkowej powstał zespół 

„Patria” (z kapelą ludową), który prezentuje miejscowe zwyczaje. Najbardziej znanym 

z nich jest „Wesele Kraczkowskie”. Dzieje wsi u schyłku XIX wieku i na początku XX 

wieku opisał mieszkaniec Kraczkowej Walenty Kunysz w pamiętniku „Wcibski i 

wrazicki” (wyd. 1973 r.). 
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Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa 

 

Wybudowany w XIX w. - warte poznania jest urządzenie kościoła. Droga Krzyżowa 

(J. Bukowczyk), witraż Świętej Rodziny nad chórem (E.Unger) a także pozostałe, 

ołtarze: główny (K.Romański), boczne (Z.Krygowski) oraz chrzcielnica, ambona, 

tęcza nad prezbiterium (Z.Krygowski). W kościele znajdują się relikwie Jana Pawła II 

oraz niezwykła pamiątka Krzyż papieski z Wielkiego Piątku 2005 roku. 

 

 

Dom pamięci świętego Jana Pawła II 

 

Mieści się w dawnej plebanii, którą wyremontowano dzięki funduszom unijnym. W 

muzeum wyeksponowane są pamiątki związane z Ojcem Świętym, również takie, 

których używał. To m.in. sutanna, pas papieski, naczynia liturgiczne, medale wybite z 

okazji kolejnych rocznic pontyfikatu i zagranicznych pielgrzymek papieża, różańce, 

czy obrazki. 
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Krzyż Solidarności na Błoniach 

 

Na wzgórzu z którego rozpościera się piękny widok na okolicę, w miejscu Krzyża ks. 

Stojałowskiego postawionego w 1901r. a obalonego w lipcu 1944 roku, 16 sierpnia 

1981 roku stanął Krzyż Solidarności. Niezwykle uroczyste wydarzenie miało miejsce 

w 80. rocznicę postawienia, w 61. rocznicę Cudu nad Wisłą. 
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Kapliczki w Kraczkowej 

 

W Kraczkowej znajduje się 20 zabytkowych kapliczek, które wpisują się w trasę 

rowerową „Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyży”. Trasa liczy 15,5 km. 

Rozpoczyna i kończy się w Kraczkowej przy pomniku Chwały Grunwaldzkiej. 

Podzielona jest na 4 odcinki o różnym stopniu trudności. Oprócz kapliczek znajdują 

się na niej 4 krzyże, zabytkowe 300 letnie dęby, kościółek pod wezwaniem Marii 

Magdaleny, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki kultury i punkty widokowe. 

 

 

Pomnik Chwały Grunwaldzkiej 

 

Wyrazem patriotyzmu mieszkańców Kraczkowej była inicjatywa uczczenia Bitwy 

Grunwaldzkiej. W 1910 roku, w 500 rocznicę bitwy usypano w centrum wsi kopiec 

zwieńczony kamiennym pomnikiem. Dziś kopca już nie ma, a w jego miejscu w 1997 
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roku wzniesiono pomnik w kształcie stożka z orłem w koronie. Wykonany jest z 

polnych kamieni a od frontu wmurowano kamień pozostały z pierwotnego pomnika. 
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Golgota na Zimnej Górze 

 

Droga krzyżowa na Zimnej Górze jest dziełem życia Stanisława Pusza. Liczy 500 m. 

Rozpoczyna się od krzyża umieszczonego na brzegu potoku przy moście na 

strumyku. Stacje od I do X rozmieszczone są wzdłuż prawej strony drogi za rzeką. 

Na szczycie Zimnej Góry zbudowana jest kaplica kończąca Drogę Krzyżową, na jej 

ścianach znajdują się ostatnie cztery stacje. W Wielki Czwartek 1997 roku podczas 

liturgii Męki Pańskiej została poświęcona przez ks. Bohdana Nitkę. Drogę Krzyżową 

zaplanował, wykonał i ufundował Stanisław Pusz z żoną Aleksandrą oraz bratem 

Józefem. Okolica Zimnej Góry ma także szczególny wymiar historyczny. 
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Dolina Miłosierdzia Bożego 

 

Dolina Miłosierdzia jest katolickim miejscem kultu Miłosierdzia Bożego i św. siostry 

Faustyny Kowalskiej. Dolina powstała z inicjatywy Janiny Peszko, jako wotum 

wdzięczności za otrzymane łaski. Po jej śmierci dzieło kontynuuje córka – Anna 

Murjas z rodziną. Uroczystego poświęcenia dnia 22 sierpnia 2010 r. dokonał ks. 

dziekan Czesław Lech wraz z proboszczem parafii Mieczysławem Biziorem. 

Przybywają tu wierni aby się modlić, wyciszyć i odpocząć. 
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Rogóżno 

 

Rogóżno - powstało przypuszczalnie na przeł. XIV I XV wieku, wzmiankowane jako 

Rogoszno. Należało do dóbr Pileckich i było ściśle powiązane z sąsiednią Kosiną. 

Północna część miejscowości położona jest na równinie Pradoliny Podkarpackiej 

(Wisłoka), na wysokości około 200 m n.p.m. Przechodzi tędy linia kolejowa, a stacja 

w Rogóżnie była w czasie ostatniej wojny miejscem kilku akcji dywersyjnych 

oddziałów podziemia. Do tutejszych zabytków można zaliczyć budynek stacji 

kolejowej wzniesiony w latach 30 ub. w. wiernie obrazujący ówczesne budownictwo 

kolejowe, a także murowany budynek dawnej karczmy, znajdujący się przy drodze 

E40, oraz młyn motorowy w miejscu nazywanym przez miejscowych 

„cmentarzyskiem”. 

Kościół parafialny pw. św. Józefa 

 

Usytuowany w centrum wsi, przy głównej drodze. Wybudowany w latach 1982-1986 

według projektu Andrzeja Pawłowskiego. Parafia powstała w 1985 roku. Wewnątrz 

znajduje się dawna część wyposażenia (w tym stare obrazy i stacje Drogi Krzyżowej) 

przeniesionego ze starego kościoła w Kosinie. 
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Kapliczki 

 

Ufundowane w okresie międzywojennym, w najważniejszych punktach wsi: w pobliżu 

wiaduktu kolejowego (przy głównej wiejskiej drodze), „na Zagumniach Wschodnich” 

(w pobliżu skrzyżowania z trasą nr 4) oraz na tzw. "gminnych" (w dolnej części wsi, 

przy rozwidleniu dróg). 
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Legenda o Rogóżnie 

 

Legenda według Franciszka Frączka o jeziorku „Święte”, które miało powstać w 

miejscu zapadniętego pod ziemię kościoła: „Pewnego razu nad jeziorem dziewczyna 

prała chusty. Zauważyła na brzegu wstęgę. Zaczęła ciągnąć coś ciężkiego i nie 

mogąc dać rady zaklęła. W tym momencie wstęga się urwała. Dziewczyna ciągnęła 

cały klasztor, ale po przekleństwie wszystko zapadło się w toń. Podobna rzecz 

przytrafiła się pastuchowi, który poszedł tam łowić ryby. Innym razem świniopas 

dworski zauważył, że jego świnie ryją na brzegu jeziora. Opędzał je, ale one 

powracały w to samo miejsce, aż wyryły dzwon. Po ten dzwon zjechało się wiele 

furmanek, ale wszystkie wozy o drewnianych osiach łamały się pod jego ciężarem. 

Dopiero wóz Wierzbińskiego z Kosiny, o żelaznych osiach wytrzymał ciężar. Dzwon 

zawieziono do Kosiny. Kiedy powieszono go na dzwonnicy, zaczął dzwonić. Wielu 

wyraźnie słyszało, że opowiada on swoją historię. A to jego słowa: Świnia mnie 

wyryła. Dziewka mnie umyła. A jo pon Święty Jon. A jo pon Święty Jon…”. 

 

Sonina 

 

Sonina - wieś lokowana zapewne w II połowie XIV wieku przez Ottona z Pilczy, 

dziedzica dystryktu łańcuckiego.Po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie 

kardynała legata Dymitra z 1384 roku pod nazwą Schonerwalt. Sonina nieprzerwanie 

wchodziła w skład włości łańcuckiej. Kolejno jej właścicielami byli Pileccy z Łańcuta, 

Stadniccy, następnie Lubomirscy, a na koniec rodzina Potockich. Na „Chmielarni” po 

stronie zachodniej znajduje się wzgórze o obszarze ok. 3 ha, które kryje w sobie 

ślady zamieszkania ludzi z epoki kamienia. Właściciele tych gruntów podczas prac 

polowych znajdowali tam nieraz narzędzia kamienne, jak toporki, groty itp. Wykopy 

ziemne uwidaczniają w pokładach ziemi resztki popiołów z palenisk „domowych” 

świadczące o istnieniu tam siedzib ludzkich od czasów najdawniejszych. Korzystne 

ukształtowanie terenu, jak bliskość rozlewiska SAWY bogatego w ryby i 

stanowiącego doskonałą zaporą przed napastnikami, jak i bliskość puszczy bogatej 

w zwierzynę łowną, zapewne przez wieki zachęcały ludzkie gromady do szukania 

tam miejsca na trwałe zamieszkanie. Zatem osadnictwo przeprowadzone przez 
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panów łańcuckich pod koniec XIV wieku najprawdopodobniej zastało tu jej 

pierwotnych mieszkańców. Akcja kolonizacyjna Pileckich spowodowała jednak 

przełom w dziejach Soniny. Wiązało się z tym nasiedlenie nowych osadników o obcej 

kulturze i języku, reorganizacja gruntów, ustanowienie  władzy sołtysa, zmiany w 

powinnościach względem pana i inne. Sonina wchodziła w skład klucza łańcuckiego, 

a leżąc bardzo blisko miasta Łańcuta musiała wielokrotnie dzielić także losy tamtej 

miejscowości. Cóż bywało i tak w przeszłości, że to właśnie łańcucki zamek – 

siedziba rodów Lubomirskich, później Potockich, leżał nie w Łańcucie a na terenie 

Soniny (w pewnym okresie był taki wybieg właścicieli Łańcuta umożliwiając płacenie 

im niższych podatków. Spowodowało to, że zamek z otoczeniem figurował na terenie 

wsi Sonina. Jak zapisano w księdze parafialnej w Soninie urodził się nie kto inny jak 

Alfredus, Antoniu, Romanus… etc. Potocki – syn Romana i Elżbiety z Radziwiłłów, 

ostatni ordynat. Stało się to 14.10.1886 roku. Ale już wcześniej mapy katastralne 

przypisują zamek z otoczeniem także do Soniny). W latach 1840-1844 staraniem 

łańcuckiej ordynacji zbudowano w Soninie młyn wodny. Tradycja sonińskiej rodziny 

Borczów mówi, że to właśnie do młyna hrabia sprowadził z Węgier młynarza o 

nazwisku Borcz, który młyn prowadził i założył tu rodzinę. W roku 1863 na żyznych 

polach po dawnych stawach założono w Soninie chmielarnię (plantację i suszarnię 

chmielowych szyszek), stanowiącą zaplecze dla łańcuckiego browaru. Potem przez 

tamy jednego ze wspomnianych młynów i tuż przy chmielarni – Austriacy 

poprowadzili nowy odcinek gościńca do Kańczugi, omijając tym samym środek 

wioski. Pod koniec XIX wieku Sonina miała już 239 domów w tym 15 na terenie 

należącym do ordynacji. Mieszkańców liczyła 1267, w tym 6-ciu Izraelitów. Obszar 

wsi wynosił 38 mórg w posiadaniu ordynacji i 1266 w posiadaniu chłopów.  

 

Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela 

 

Wzniesiony w II poł. XVII w. Wielokrotnie przebudowany i remontowany. Ważniejsze 

prace miały miejsce w latach: 1854, 1892 1893 (podwyższenie sklepienia, dobudowa 

zakrystii i kaplicy), 1922-1923 (budowa nowej wieży), 1932, 1947, 1967. Gruntowną 

renowację i konserwację przeszedł w 2018 r. Jest to świątynia orientowana, 

drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami. Korpus prostokątny, 
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zamknięty trójbocznym prezbiterium. Od zachodu znajduje się wieża, a od północy 

przylega kaplica Ogrójca (z osobnym wejściem) i zakrystia. Wnętrze przesklepione 

kolebką pozorną, podzielone na trzy nawy parami słupów. Wyposażenie wnętrza 

pochodzi z okresu XVII-XIX wieku. Ołtarz główny z 3. ćw. XVII, w polu główny obraz 

Chrzest Chrystusa z tegoż okresu. Dwa ołtarze boczne: pierwszy wczesnobarokowy 

z późniejszymi uzupełnieniami, drugi Eklektyczny z XIX wieku. Wokół kościoła 

pozostałości obwarowań ziemnych tzw. Twierdzy chłopskiej, wykorzystującej 

naturalne ukształtowanie terenu. 
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Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela 

 

Zlokalizowany w środku wsi, obok nowej szkoły. Wybudowany w latach 1988-1991 

według projektu Jana Bulsza i Władysława Jagiełły. 

 

 

 

Kapliczki i krzyże 

 

Jest ich sporo w Soninie. Są to m.in.: Kapliczka św. Sebastiana – zlokalizowana przy 

drodze wojewódzkiej Łańcut-Kańczuga, została wzniesiona w 1907 roku, kapliczka 

na dawnym pastwisku, kapliczka z 1914 roku przy drodze do kańczugi, kapliczka 

przy gościńcu w pobliżu tzw. Poprześnic z 1909 roku, krzyż przydrożny w pobliżu 

tamy na potoku Sawa, czy krzyż na tzw. Baraniej Górce. 
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Pomnik VI wieków Soniny 

  

Postawiony w 600. rocznicę powstania wsi, widnieje na nim napis „Mieszkańcy 

wsi Sonina – potomnym”. 
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Wysoka 

 

Wysoka - wieś założona w II połowie XIV wieku przez Ottona z Pilczy herbu Topór 

generalnego starostę ziemi ruskiej i wojewodę sandomierskiego, właściciela 

dystryktu łańcuckiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1384 roku. Od 1586 roku 

własność rodziny Korniaktów. W roku 1742 jako dzierżawcy notowani Marcin i Anna 

Dąbrowscy, a następnie Andrzej i Marianna Rutkowscy. Kolejnym administratorem 

(od 1767) był Andrzej Szatkowski. Przed 1780 rokiem wieś nabył wojewoda ruski, 

chorąży wielki koronny, targowiczanin Stanisław Szczęsny Potocki. Zastawił on 

Wysoką u Konstancji Bielskiej, kasztelanowej halickiej. W 1785 roku należała do 

księcia Adama Ponińskiego, dwa lata później właścicielką została niejako 

Rogalińska. Od 1798 roku własność Józefa i Tekli Smydzińskich. Kolejnymi 
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dziedzicami byli Konstancja i Antoni Świdzińscy, od których Wysoką w 1819 roku 

odkupił Alfred Potocki. W skład ordynacji łańcuckiej wieś wchodziła do 1944 roku. W 

dawnych czasach mieszkańcy Wysokiej słynęli z wyrobów tkackich, posiadali nawet 

własny cech. Do chwili obecnej jeden z przysiółków wsi nosi nazwę "Tkacze". Tak 

samo nazywa się Zespół Obrzędowy, który prezentuje m.in. "Wesele wysockie". 

 

Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty 

 

Zlokalizowany w centrum wsi, nieopodal rzeczki Sawa. Parafia erygowana tuż po 

założeniu wsi, wymieniona po raz pierwszy w dokumencie kardynała legata Dymitra z 

1384 roku. Pierwszy kościół spalili Tatarzy w 1624 roku. Nowy, drewniany ufundował 

dziedzic i kolator Konstanty Korniakt. Świątynię tę rozebrano w 1911 roku. Obecny 

kościół został wzniesiony w latach 1911-13 według projektu Stanisława Majerskiego 

przez budowniczego z Łańcuta Stanisława Cetnarskiego. Murowany z cegły, 

otynkowany, trójnawowy, halowy z transeptem, neogotycki, orientowany. Fasada 

zaakcentowana wysuniętą, czterokondygnacjową wieżą. Ołtarze neogotyckie, 

wykonane po 1945 roku, z barokowymi obrazami z XVIII wieku. Polichromia 

wykonana w latach 1934 i 1942 przez Stanisława Szmuca. 
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Plebania 

 

Usytuowana po drugiej stronie drogi, na wprost kościoła. Klasycystyczno - 

neorenesansowa, murowana z cegły, otynkowana, wybudowana w 1908 roku. 

 

 

Kapliczki 

 

Murowane z cegły, otynkowane, ozdobione skromnym detalem architektonicznym ze 

współczesnymi figurami świętych i obrazami dewocyjnymi. Wybudowane w 

najważniejszych punktach wsi. Pierwsza, fundacji Walentego Michny z 1903 roku 

znajduje się w centrum wioski, przy skrzyżowaniu dróg, nieopodal kościoła, kolejną 

wybudowano w przysiółku "Budy" w 1908 roku, następną ufundowali na "Tkaczach" 

Franciszek i Agata Gońscy w 1910 roku, jeszcze inną wzniesiono w 1905 roku przy 

granicy z Soniną, a w 1930 roku ufundowano kapliczkę na "Dołach", przy drodze do 

Albigowej. Kolejna znajduje się obok cegielni, na granicy Wysokiej i Łańcuta. 

Murowana z cegły, otynkowana, przepruta z strzech stron arkadami 
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wspartymi na kolumnach. Wewnątrz figura Matki Boskiej, ustawiona w 1984 roku w 

miejscu skradzionej figury św. Jana Nepomucena. Jest to najstarsza kapliczka 

zarówno w Wysokiej, jak i całej okolicy wybudowana prawdopodobnie w XVIII wieku. 

 

 

 

Pamiątkowy kamień 

 

Znajduje się obok kościoła, jest poświęcony pamięci rodaków wysockich, poległych w 

latach 1939-1945. Położony jest między pomnikami kardynała Stefana Wyszyńskiego 

oraz papieża Jana Pawła II. 
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Gmina Białobrzegi 

 

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białobrzegach 

 

Parafia w Białobrzegach została utworzona w 1920 r. przez bp przemyskiego Józefa 

Sebastiana Pelczara. W latach 1934-37 powstała murowana świątynia wg planów 

architekta Witaszkiewicza. Wnętrze kościoła zdobi modernistyczna polichromia 

(figuralno-ornamentalna), malowana przez Łańcuckiego i Rissa ze Lwowa. 

Neogotycki ołtarz główny pochodzi z 1938 r. i podobnie jak ambona wykonany został 

przez Dąbrowskich z Żołyni. Boczny ołtarz św. Antoniego wybudował w latach 1937-

39 Jan Czech. W kościele znajdują się czternastogłosowe organy, które w latach 

1939-40 zbudował Jan Kandefer z Iwonicza. Na placu przy kościele znajduje się 

dzwonnica oraz pomnik św. Jana Pawła II, z napisem „… uczył nas wierności 

Chrystusowi i umiłowania Ojczyzny…”.  
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Kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca Marii Panny w Budach 

Łańcuckich 

 

Wybudowany w latach 1947-1952, wg projektu inżyniera architekta Wawrzyńca 

Dajczaka. Wymurowany z cegły, otynkowany, orientowany, bazylikowy, z półkolistym 

prezbiterium. Nawy boczne z transeptowymi kaplicami. W nawę północną 

wkomponowana kwadratowa wieża z zegarem. Fasada zachodnia zwieńczona 

trójkątnym szczytem z datą 1952, flankowana niskimi, półokrągłymi wieżyczkami 

połączonymi arkadowym podcieniem z tarasem na górze. Wewnątrz ołtarz główny 

według projektu inż. Wawrzyńca Dajczaka, wykonany przez miejscowych stolarzy 

oraz polichromia wykonana w 1979 r. przez artystę malarza Stanisława Jakubczyka z 

Krakowa. 
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Kaplica pw. Matki Boskiej Różańcowej w Korniaktowie 

 

Usytuowana przy głównej wiejskiej drodze, obok znajduje się nowy kościół. 

Murowana z cegły, otynkowana, założona na rzucie prostokąta z prezbiterium 

zamkniętym trójbocznie. Fasada północna podkreślona wolutowym szczytem 

poprzedzona kruchtą. W kalenicy dachu wieżyczka na sygnaturkę. Elewacje 

zaakcentowane podziałem ramowym z lizenami. W chwili obecnej kaplica została 

przekształcona w kaplicę cmentarną. 
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Kościół filialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Korniaktowie Południowym 

 

Murowany z cegły, otynkowany, wzniesiony w 1980 roku według projektu architekta 

Stanisława Kurka i Władysława Uchmana. 
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Kapliczka w lesie 

 

 

W roku 1868 wybuchła w Galicji epidemia cholery. Organizmy najsilniejsze 

przetrwały chorobę. Słabsi zaś masowo umierali. Ozdrowieńcy tworzyli ekipy, które 

zajmowały się opieką nad chorymi i grzebaniem zmarłych. Na cmentarz choleryczny 

wybrano miejsce na skraju lasu, na rozstaju dróg z Bud do Opalenisk i z Bud do 

Żołyni Grabnika. Wykopano dół o głębokości 4 m i warstwami układano zmarłych 

posypując ich wapnem, które przekazał rządca folwarku Budy. W/g ówczesnych 

szacunków pogrzebano ok. 1000 zmarłych z Bud, Korniaktowa i Grabnika. Po 

wygaśnięciu epidemii grób zasypano i ogrodzono ostrokołem. Rządca folwarku Budy, 

który stracił całą rodzinę (żonę i czworo dzieci) ufundował kaplicę murowaną do 

której rzeźby wykonał Andrzej Bartnik „Kołodziej”. Na frontowym deskowaniu 

Wojciech Bosak „Kuśnierz” namalował olejny obraz przedstawiający kwarantannę z 

„Ojca Zadżumionych” J. Słowackiego. Malunek został zniszczony podczas 

wykonywania częściowego remontu, który został wykonany na zlecenie leśnictwa 

Budy. W roku 1998 ks. proboszcz Władysław Szular wystąpił z inicjatywą 

przeprowadzenia remontu kapitalnego kaplicy, który wykonał leśniczy Władysław 

Sobuś z członkiem Rady Parafialnej Władysławem Dyrda. W latach 20-tych XX 

wieku, profesor Akademii Medycznej w Krakowie wraz z grupą studentów rozpoczął 

badania cmentarza. Rozkopano mogiłę i stwierdzono żywotność zarazków cholery. 

Podobno kilku studentów zmarło. Po tym fakcie okoliczna ludność przez długie lata w 

okolicach cmentarza nie zbierała runa leśnego. 
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Kapliczka przy stawach w Korniaktowie Północnym 

 

Kapliczka przy stawach w Korniaktowie Północnym - stanowi miejsce związane z 

Powstaniem Styczniowym.  

 

 

 

Dawna szkoła 

 

W centrum wsi Białobrzegi lewa strona usytuowana jest dawna szkoła wybudowana= 

po 1920 r. - obecnie działa w niej Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży Specjalnej 

Troski – prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
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Gmina Grodzisko Dolne 

 

Kościół pw. św. Barbary i Anny w Grodzisku Dolnym 

 

Kościół parafialny należy do największych gminnych zabytków. Wybudowany w stylu 

eklektycznym, usytuowany jest w centrum miejscowości. Historia obecnego kościoła 

sięga około 1720 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Sebastiana 

Zawadzkiego rozpoczęto jego budowę. Pierwszy drewniany kościół wybudowany 

około 1408 roku spalili Tatarzy w 1624roku. W środku kościoła poza trójbocznym 

prezbiterium z lożami kolatorskimi zobaczyć możemy bogato zdobiony ołtarz główny 

wykonany w latach 1897-1900 przez miejscowego rzemieślnika Józefa Malacha oraz 

pięć ołtarzy bocznych. Ambona pochodzi z 1902 roku. Na ścianach znajduje się 
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bogato zdobiona polichromia figuralna z XIX wieku. Kościół wpisany jest do rejestru 

zabytków. 

 

 

Dziurówka 

 

Miejsce, gdzie w okresie okupacji zbierali się żołnierze Armii Krajowej Placówki nr 5. 

Drukowano tu w okresie II wojny światowej pismo „Czyn”. Drukarnia została 

zlikwidowana 31 października 1944 roku przez NKWD, wiele osób zesłano na 
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Syberię. Wieś Opaleniska została spacyfikowana, nastąpiły aresztowania, a kilka 

osób UB aresztował dopiero w latach 50-tych. Zapadło wtedy kilka wyroków śmierci 

zamienionych później na dożywocie. Te tragiczne wydarzenia upamiętnił żołnierz 

Armii Krajowej, kapitan Pan Bronisław Sigda. W dniu 30 sierpnia 1992 roku, na 

miejscu po byłej drukarni został wzniesiony krzyż, tablica informacyjna i kamień 

granitowy z napisem 1939-1945 AK. 

 

Tradycje grodziskie 
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Grodzisko Dolne od dawna słynie z pielęgnowania i promowania własnych wartości i 

bogatych tradycji regionalnych. Tu zapoczątkowano m.in.uroczyste zbiórki "Turków". 

Jest to nazwa regionalna straży pełniących wartę przy grobie Chrystusa w okresie od 

Wielkiego Piątku do Wielkanocy. Grodziskie „Turki” legitymują się kilkusetletnią 

tradycją, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Barwne oddziały stanowią dumę 

mieszkańców gminy i są główną obrzędową atrakcją Wielkanocy na tym terenie. 

Tradycje obecnie podtrzymuje 6 oddziałów straży grobowych. W celu upamiętnienia 

tradycji, obok Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym w 2007 r. odsłonięto pamiątkowy 

pomnik, przedstawiający symboliczną postać "Turka". Na tablicy widnieje napis: "W 

hołdzie tym, którzy byli i pozostaną wierni tradycji. 

 

Cmentarz żydowski 

 

 

Cmentarz Żydowski - położony na wzgórzu w centrum Grodziska Dolnego w części 

zwanej „Miasteczkiem”, w okolicy Ośrodka Kultury. Zajmuje powierzchnię około 40 

arów. Znajduje się na nim obelisk postawiony w 2003 r. W okresie okupacji 

niemieckiej pochowanych zostało tutaj 241 osób narodowości żydowskiej. 
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Czerwona Kapliczka 
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Znajduje się przy „Drodze na Górki”, wybudowana została w 1848r. Swoją nazwę 

wzięła od czerwonego koloru zewnętrznej fasady. Wykonana została z drewna, 

niegdyś kryta gontem, obecnie dachówką. Wewnątrz znajduje się kopia obrazu św. 

Barbary – patronki parafii Grodzisko Dolne. 

 

Kapliczka „Śmiałków” 
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W centrum Wólki Grodziskiej, przy głównej drodze stoi kaplica w formie małego 

kościółka, ufundowana przez Józefa i Katarzynę Śmiałków. Kaplica wybudowana 

została na rzucie prostokąta i frontalnie zwrócona jest do głównej drogi. Na froncie, 

na dwóch kolumnach wsparte jest podcienie, na którym kiedyś znajdowała się 

polichromia z wizerunkiem Ducha Świętego w postaci gołębicy po środku i 

ornamentem roślinnym. Ścianę szczytową zdobi drewniany krzyż. Kaplica jest 

murowana, w całości tynkowana i obecnie pomalowana na biało i żółto. Kaplica jest 

pod wezwaniem Wszystkich Świętych, co uwidacznia polichromia ścienna z 

wizerunkami świętych: św. Katarzyny, św. Józefa, św. Jana Chrzciciela, św. Barbary, 

św. Antoniego i św. Tomasza z Akwinu. 

 

Krzyż Grunwaldu 

 

 

Historia miejsca sięga roku 1910, kiedy to został postawiony pierwszy drewniany 

krzyż w 500-tną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. W kolejnych latach stawiano 

jeszcze dwa drewniane krzyże, ostatni z nich w 1989 roku. W 2010 roku został 
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wzniesiony czwarty, tym razem metalowy krzyż z trzema pamiątkowymi tablicami: 

pierwsza poświęcona jest 600-nej rocznicy bitwy pod Grunwaldem w 1410, druga 

upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej w 1940 roku, a trzecia katastrofy lotniczej 

pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, w której śmierć poniósł Prezydent 

Rzeczypospolitej Polski Lech Kaczyński. Obok krzyża umieszczony jest głaz 

narzutowy, w którym wykuto dwa miecze i daty: 1410, 1910, 1946, 1989 oraz 

umieszczono tablicę miedzianą z napisem „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym 

znakiem, Polska jest Polską, a Polak Polakiem” (A. Mickiewicz). 

 

„Grodziszczanie w walce o niepodległość” i pomnik „Żywią i bronią” 

 

 

„Grodziszczanie w walce o niepodległość” to nazwa wystawy, która znajduje się w 

Grodzisku Dolnym „Miasteczku”, w parku za pomnikiem „Żywią i bronią”. Opowiada 

historię Polski, ziemi grodziskiej i upamiętnia postaci osób, które oddały życie za 

Ojczyznę. Pomnik „Żywią i bronią” to miejsce corocznych obchodów Święta 

Niepodległości w gminie. Wzniesiony w 1958 roku w 25 rocznicę „wydarzeń 
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grodziskich” – wystąpień chłopskich. Na miejscu w 1998 roku przed pomnikiem 

wzniesiono Krzyż Solidarności – metalowy w formie drzewa życia, przyozdobionego 

w kłosy zbóż i kosy, nawiązujący swą symboliką do życia i trwania w tradycji. 

 

Gmina Rakszawa 

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

 

Z inicjatywy księdza Antoniego Frączka został wzniesiony w latach 1880-1882 w 

przysiółku Rakszawa Środkowa. Konsekracji świątyni dokonał biskup przemyski 

Łukasz Ostoja Solecki w dniu 25 sierpnia 1884 roku. Na wniosek Parafii 14.10.2010r. 

kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego, 14 

września odbywa się uroczysty odpust parafialny. Na kolebkowych sklepieniach 

zachowana została neorenesansowa polichromia z 1895 roku autorstwa ucznia Jana 

Matejki – Zdzisława Leopolda Lenartowicza (1862-1941). Ołtarz główny i trzy ołtarze 

boczne neobarokowe: pw. Świętej Rodziny, pw. Św. Franciszka z Chrystusem 

Ukrzyżowanym, pw. Matki Boskiej Częstochowskiej dopełniają estetycznie wnętrze 

obiektu. Są przykładem rozwoju lokalnego snycerstwa i utrzymywania tradycji opartej 

na barokowych wzorach. Kryształowy żyrandol jest cennym przykładem rzemiosła 

prawdopodobnie z wytwórni polskiej z 2 połowy XVIII wieku. Dzwony z 1889 roku 

ufundowane przez ks. A. Frączka, wykonane w wytwórni Peter Hilzer Glocken 

Giesser w Neustadt (Austria) z neorenesansową dekoracją ornamentową posiadają 

wartość zabytkową i historyczną. Podczas I i II wojny światowej dzwony były 

ukrywane przez mieszkańców Rakszawy. Wyposażenie i wystrój kościoła 

parafialnego odzwierciedla rozwój kulturowy miejscowości oraz możliwości 

inwestorskie jej mieszkańców wspieranego przez Zwierzchnictwo Gminy Rakszawa, 

Szkołę Sukienniczą, Fabrykę Tkacką, Kółko Rolnicze i kolatora Romana hr. 

Potockiego. W 1972 roku kościół otrzymał relikwie Krzyża św. wraz z dokumentem 

potwierdzającym ich autentyczność. Kościół ten ze względu na posiadane wartości 

został wymieniony przez historyków sztuki w „Katalogu Zabytków Sztuki-woj. 

rzeszowskie” wydanym 1989r. przez Polską Akademię Nauk-Instytut Sztuki: Zespół 

kościelny w Rakszawie jest reprezentantem architektury doby historyzmu pełniąc 

funkcję dominanty przestrzennej w krajobrazie kulturowym wsi. 
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Modrzewiowy Pałac Myśliwski – Julin 

 

 

 

W Gminie Rakszawa na terenie miejscowości Wydrze pośród tzw. Lasów Julińskich 

położony jest Modrzewiowy Pałac Myśliwski pełniący w przeszłości funkcję letniej 

rezydencji Potockich. Pałac myśliwski zbudowany został przez w stylu tyrolsko-
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szwajcarskim przez II ordynata łańcuckiego – Alfreda Potockiego. Budowę zespołu 

ukończono w 1880 r., w latach 20-stych XX wieku założono wodociągi i elektrownię. 

Rozbudowano pałac i kuchnię, a w parku powstały pola golfowe, kort tenisowy oraz 

ogród kwiatowy. W owych czasach gościli tu m.in. książę Stanisław Radziwiłł, 

arcyksiążę Franciszek Ferdynand, arcyksiążę Rudolf-następca tronu austriackiego, 

prezydent Ignacy Mościcki, książę Kentu Jerzy. W pałacu znajdowała się bogato 

wyposażona biblioteka, a ściany zdobiły bogato zdobione obrazy oraz niezliczone 

trofea myśliwskie. Od 1996 r. zespół pałacowy pozostaje we władaniu Muzeum-

Zamek w Łańcucie. 

 

Szlakiem gminnych kapliczek 

 

Na terenie gminy Rakszawa spotkać można liczne kapliczki przydrożne, krzyże i 

obeliska. Najstarsza kapliczka ulokowana naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1 w 

Rakszawie, datowana na ok. 1939 rok – przedstawia figurę Matki Bożej. Na Polanie 

Trzech Krzyży w Lesie „Brzeźnik” znajduje się Obelisk wystawiony w Roku 

Jubileuszowym. Treść zapisana na obelisku: „KRZYŻE TE MUSZĄ TU STAĆ 

NAWET WTEDY, GDY NAS NIE STANIE. NIECH POTOMNI WIEDZĄ, ŻE OD 

NIEPAMIĘTNYCH CZASÓW TU NA TYCH MOKRADŁACH ŻYLI CHRZEŚCIJANIE. 

3 MAJA R. P. 2000” 
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Gmina Żołynia 

 

Najstarsza wzmianka pisana o Żołyni pochodzi z dokumentu z roku 1450 i mówi o 

„małej osadzie zagrzebanej w puszczy". Natomiast pierwsza pisana historyczna 

wzmianka mówiąca o żołyńskim sołectwie pochodzi 1508 roku. Pomimo długiej i 

ciekawej historii do naszych czasów na terenie gminy zachowało się niewiele 

obiektów zabytkowych. Wśród nich jest jednak kilka bardzo cennych i godnych 

uwagi. Najciekawszymi obiektami są: 

 

Kościół parafialny pod wezwaniem święt Jana Kantego w Żołyni 
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Magazyn gorzelniany - spichlerz w Brzózie Stadnickiej 

 

Pozostałość dawnego folwarku Ordynacji Potockich. Wzniesiony w latach 1843-1845 

według planów rysownika Jana Tokarskiego. Klasycystyczny, murowany, z cegły, 

otynkowany, piętrowy, na rzucie prostokąta. Od frontu czterofilarowy, arkadowy 

podcień ze schodami na piętro, elewacje boczne podzielone arkadowymi płycinami. 

Dach czterospadowy pokryty gontem. 
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Kamienica rodziny Dąbrowskich 

 

 

Kamienica rodowa żołyńskich rzeźbiarzy, wpisana na listę obiektów karpackiego 

szlaku ogrodów i domów historycznych. Budynek zaprojektował i wybudował w latach 

1923-29 Franciszek Dąbrowski, który prowadził tutaj znaną i cenioną pracownię 

snycerską. Dziełem dwupokoleniowej rodziny jest ponad 100 ołtarzy wykonanych do 

kościołów w Polsce (w obszarze II RP), Rosji, Niemczech i Stanów Zjednoczonych. 

Obiekt dostępny do zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, tel. 

600 173 555. W trakcie zwiedzania można poznać historię i dorobek rodziny, 

obejrzeć pełne tajemnic wnętrza domu, zapoznać się z dokumentami, zdjęciami i 

pamiątkami rodzinnymi. 

 

Cmentarz parafialny w Żołyni 

 

Z okazałymi trzema prywatnymi kaplicami grobowymi, licznymi zabytkowymi 
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nagrobkami oraz symboliczną mogiłą powstańców z 1863 roku. Stare pomniki 

nagrobne wykonano w indywidualnych formach, ze starannością i dbałością o 

szczegóły. Najstarszy, nagrobek klasycystyczny Natalii Kottulińskiej (zm. 1824 r.), 

generałowej i marszałkowej polnej oraz jej syna, Karola C.K. porucznika (zm. 1822 

r.).  

 

Kapliczki 
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Przy polnych drogach postawiono wiele kapliczek i krzyży przydrożnych, 

wśród nich są kapliczki domkowe, szafkowe i słupowe. Szczególnie cenne 

są najstarsze, XIX wieczne, zlokalizowane przy „ul. Sokołowskiej”. Równie 

interesująca jest murowana kapliczka w Smolarzynach. Posiada ona 

spotykaną jedynie na tym terenie cylindryczną bryłę, która jest zwieńczona 

kutym krzyżem. W niektórych kapliczkach ocalała figuralna polichromia ścian. 

 

Kirkut 

Założony na początku XIX wieku, usytuowany w zachodniej części miejscowości 

Żołynia, za pierwszą linią zabudowy ulicy Mickiewicza. W czasie II wojny światowej 

zniszczony przez hitlerowców. Od roku 1990 ogrodzony, uporządkowany i 

eksponujący kilkanaście ocalałych macew, a to za sprawą fundatora prac Józefa 

Waldmana. W roku 2021 dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Kultury w Żołyni na 

cmentarzu ustawiono kilka kolejnych macew odnalezionych na terenie Gminy 

Żołynia, w tym jedną szczególnie cenną, dwujęzyczną, co jest bardzo rzadko 

spotykane. Napisy na marmurowej macewie wykonano w złocie, w języku hebrajskim 

oraz niemieckim. Po hebrajsku napisano: „tu jest pochowana kobieta skromna i 

pobożna, Pani Devorah, żona rabina Feivela Wagner, córka zmarłego rabina 

Szmuela”. Z niemieckich napisów wynika dodatkowo, że z domu nazywała się 

Rappaport, zmarła 25 listopada 1887 w 56. roku życia, głęboko opłakiwana przez 

męża i dzieci. Rappaport to nazwisko znajdywane w całej starej Galicji, wywodzące 

się z jednej rodziny żydowskiej, pochodzącej z północnych Włoch w XVI wieku, 

bardzo zasłużonej i składającej się prawdopodobnie z wielu rabinów, co może 

tłumaczyć niezwykłe bogactwo kamienia nagrobnego. Aktualnie na żołyńskim 

kirkucie znajduje się 26 macew z okresu sprzed Zagłady, jedna współczesna 

ustawiona w 2019 r. oraz pomnik upamiętniający Sabinę Waldman, pochowaną tu 

matkę wyżej wymienionego fundatora prac restauracyjnych. Teren żołyńskiego 

kirkutu zajmuje stosunkowo dużą powierzchnię - 62 arów, co wynika z faktu, że 

Żołynia była siedzibą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Swoim zasięgiem gmina ta 

obejmowała Żołynię i czternaście sąsiadujących z nią wiosek: Białobrzegi, 

Biedaczów, Brzózę Stadnicką, Chodaczów, Czarną, Dąbrówki, Gwizdów, Kopanie, 

Korniaktów, Laszczyny, Rakszawę, Smolarzyny, Zalesie i Zmysłówkę. W Żołyni, przy 
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południowej pierzei rynku stała okazała, murowana synagoga, rozebrana tuż po 

deportacji Żydów do obozów zagłady w 1942 roku. 
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Zabytkowe kamienice 

 

 

Żołyński rynek oraz jego najbliższe otoczenie przez przeszło 200 lat, do roku 1925, 

były miastem. Świadkami tamtego okresu jest objęty ochroną konserwatorską układ 

urbanistyczny z obszernym rynkiem (o pow. 1,3 ha) oraz wybiegającymi z niego we 

wszystkich kierunkach ulicami. W rynku (pod nr 1, 5, 8, 11-16, 29) oraz na ul. 

Mickiewicza (nr 11, 28, 90, 100), ul. Kmiecie (nr 6, 37) i ul. Górskiej (nr 8) znaleźć 

można piękne domy wzniesione w II połowie XIX i na początku XX w., część w stylu 

dworkowym. 
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Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka jest jedną z wielu działających w Polsce 

na prawach stowarzyszenia organizacji, powołanych ustawą, które między innymi 

pośredniczą w rozdziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w tzw. podejściu LEADER. LGD Ziemia Łańcucka działa od 

2008 roku. W skład LGD wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych 

partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańcy. Stowarzyszenie ma na 

celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

 

 

Gminy członkowskie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka 

 

 

 

 

 

 

www.lgd-zl.pl 
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