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Słowo wstępne 

 

Szanowni Państwo, 

 

Historia nasza jest ubogacona historią wielu nietuzinkowych jej mieszkańców, którzy 

w różnym czasie i w różnych aspektach życia pozostawili tutaj swój trwały ślad. W 

publikacji znalazły się nazwiska osób różnych profesji – działaczy społecznych, służb 

mundurowych, nauczycieli i wychowawców, księży, pisarzy i poetów. Są dla nas 

wzorem wielu cnót i drogowskazem odwagi, męstwa, heroizmu, altruizmu, 

pracowitości i szlachetności. Wielu z nich znamy. Zostali zapamiętani mimo upływu 

czasu. Pamięć o nich, o ich dokonaniach jest żywa i obecna. Wielu jednak wymaga 

wydobycia z otchłani upływającego czasu dla dobra nas wszystkich i dopełnienia 

bogatego obrazu historii, z której wypływa nasza teraźniejszość. Mamy świadomość, 

że przedstawiony katalog nie jest zamknięty i wyczerpany. Jest jeszcze wiele osób, 

które zasługują na upamiętnienie, jednak nie do wszystkich jesteśmy w stanie 

dotrzeć. Przedstawione noty biograficzne są więc nie tylko próbą prezentacji osób, 

ale także zachętą do ich uzupełnienia. Osoby, których nazwiska znalazły się w 

poniższej publikacji to nasi przodkowie. Ci, których znamy i których upamiętnić mamy 

obowiązek. To nie rzeczy materialne tworzą bowiem wartość gminy czy regionu, ale 

mieszkańcy, którzy swoją pracą i pasją nadają kierunek jej rozwoju i budują jej 

tożsamość oraz markę. 

Zespół redakcyjny 



8 
 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co 

ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. 

Jan Paweł II 
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Niezwykli mieszkańcy Gminy Łańcut i okolic 

 

Antosz Władysław 

Gmina Łańcut 

 

 

Antosz Władysław, Patrycy OFM, urodził się 20 lutego 1882 r. w Wysokiej. Jego 

ojciec był nauczycielem i kierownikiem szkoły w Wysokiej. W 1898 r. wstąpił do 

zakonu OO. Reformatów. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1904 r. we Lwowie. W 

1905 r. został przeniesiony do klasztoru i kościoła św. Kazimierza w Krakowie. W 

1906 r. uczestniczył w działalności misyjnej na terenach Kongresówki i Rosji. W 

latach 1911-1913 był gwardianem w klasztorze w Przemyślu, a następnie do 

początku wojny wikarym domu zakonnego w Kętach koło Oświęcimia. Wybuch wojny 

spowodował, że opuścił konwent i został kapelanem wojskowym. W latach 1914-

1917 był kapelanem 2 pp. Legionów Polskich. Po odzyskaniu niepodległości miał 

powrócić do zgromadzenia i klasztoru w Sądowej Wiszni. Jednakże kuria biskupia 

Wojska Polskiego poprosiła prowincjała Prowincji Matki Bożej Anielskiej OO. 

Reformatów w Krakowie o przydzielenie byłego kapelana Legionów do armii polskiej, 

na co wyrażono zgodę. W 1923 r. został gwardianem klasztoru w Koninie, w którym 

przebywał do 1925 r., następnie był gwardianem klasztoru w Bieczu, ale do Konina 

jeszcze powrócił jako wikariusz klasztoru. Został prefektem w Szkole Podoficerskiej 

dla Małoletnich. W Koninie przebywał do 1939 r. W 1945 r. powrócił do Krakowa i w 

tamtejszym klasztorze pozostał właściwie do końca życia. W latach 1951-1953 

sprawował posługę kapelana w szpitalu dla psychicznie chorych w Kobierzynie. 
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Zmarł 6 lipca 1966 r. w Krakowie i został pochowany w rodzinnym grobie w Wysokiej. 

Był odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, orderem Polonia Restituta, 

czterokrotnie Krzyżem Walecznych, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi. Z racji 

wojennej przeszłości Władysław Antosz był w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego osobą powszechnie znaną nie tylko w środowisku legionowym. 

Zdołał poznać wiele wybitnych postaci ze świata polityki i wojska, w tym Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Szczególną pozycję miał również w zakonie. W 1934 r. Rada 

Miejska Konina nadała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. 

 

Baran Franciszek 

Gmina Łańcut 

 

Baran Franciszek, oficer Korpusu Ochrony Pogranicza - urodzony 30 listopada 1905 

r., w Albigowej, zamordowany strzałem w tył głowy przez NKWD w Katyniu w 1940 r. 

Pełnił służbę oficera zawodowego w Czortkowie k. Stanisławowa. 

 

Baran Józef 

Gmina Łańcut 
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Baran Józef, major, dowódca dywizjonu - urodził się 6 lutego 1906 r. w Soninie. 

Pochodził z wielodzietnej rodziny mieszkającej na „Baraniej Górce”. Rodzice Józefa: 

Antoni i Katarzyna z Borczów mieli kilkoro dzieci: trzy córki – Marię Borcz, Stefanię 

Zając i Franciszkę Bester oraz synów: Władysława, Stanisława, Ignacego i 

Kazimierza. Ambicją każdej wiejskiej rodziny było wykształcenie chociaż jednego 

syna. W rodzinie Baranów był to Józef. Od najmłodszych lat interesował się 

lotnictwem. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej wsi, a dalsze nauki pobierał w 

liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. W roku 1926 zdał maturę, a lotnicze 

zainteresowania zaważyły o wyborze dalszych losów. Jako poborowy zgłosił się do 

odbycia służby wojskowej w lotnictwie. Został skierowany do Pułku Lotniczego w 

Toruniu. Odbył tam, a potem w Dęblinie kolejne etapy szkolenia. W służbie 

awansował aż do stopnia kapitana. Pracował w Wojskowym Ośrodku Szkolenia 

Lotników w Ustianowej ucząc młodych adeptów podstaw pilotażu oraz szybownictwa. 

Warunki meteorologiczne góry Bezmiechowa były tak dobre i dogodne, że już w 

1932 r. rozpoczęła tu działalność Szkoła Szybowcowa o statusie ogólnopolskiego 

centrum szybowcowego. Na lata 1932 – 1939 przypada największy okres rozkwitu 

tego centrum polskiego szybownictwa. To tutaj znajdował się Wojskowy Obóz 

Szybowcowy tzw. „Orle Gniazdo” polskiego lotnictwa, bowiem panowały tutaj idealne 

warunki klimatyczne do lotów ze wzgórz Karolika i Pasma Żukowa. Przypomnieć 

należy, że przed II wojną światową polskie szybownictwo zajmowało II miejsce w 

świecie pod względem liczby zdobytych srebrnych odznak szybowcowych, a pod 

względem liczebności szybowców, pilotów oraz wyczynów, ustępowało tylko 

Niemcom i ówczesnemu Związkowi Radzieckiemu. To było miejsce pracy kapitana 

Józefa Barana. Jednakże w roku 1939 uległ wypadkowi uszkadzając sobie 

kręgosłup. Na czas rekonwalescencji przyjechał do rodzinnej Soniny do swej żony i 

córki. Po wybuchu wojny mimo choroby, wracał do swojej jednostki w Dęblinie, by 

dołączyć do ewakuującej się na wschód Polski Szkoły Lotniczej. Podczas drogi do 

Lwowa bądź do Lidy został aresztowany i przewieziony do obozu w Starobielsku. 

Tam okrutnie zamordowany, znalazł swoje miejsce pochówku w Charkowie. Józef 

Baran mieszkał z żoną Zofią Gruzeł (nauczycielką) i córką Krystyną w Toruniu, 

potem w Krośnie (wówczas pracował w Ustianowej). Kiedy ślad po nim zaginął, żona 

wraz z córką wróciła do rodzinnego domu w Soninie. Zofia mieszkała po wojnie w 
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Łańcucie, gdzie zmarła w 1961 r., a córka Krystyna zginęła wraz z mężem w 

wypadku samochodowym osierocając jedyne dziecko – Monikę Rokicką. Dodać 

należy, że śladem starszego brata podążał Kazimierz, który również odbywał służbę 

wojskową w jednostce wojskowej w Dęblinie. 

 

Bartman Jan 

Gmina Łańcut 

 

 

 

Bartman Jan, działacz społeczny – albigowianin urodzony w 1920 r., zmarł w 2010 

roku. Idąc w ślady swego ojca Walentego w 1936 r. zaangażował się w prace 

Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” i Stronnictwa Ludowego. Ten szesnastoletni 

wówczas chłopiec, obserwując życie i pracę starszych kolegów, kształtował swoją 

psychikę stając się coraz bardziej wrażliwym na krzywdę ludzką. Z wydarzeń, które 

wówczas miały miejsce, m.in. wypadki Był jednym z ostatnich wielkich społeczników 

albigowskich. Miał swój udział – jako członek bądź przewodniczący społecznych 

komitetów – w powstaniu nowego domu kultury i remizy strażackiej, przedszkola i 
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domu nauczyciela, ośrodka zdrowia, szkoły podstawowej, sieci elektrycznej, 

wodociągowej, gazowej, telefonicznej i kanalizacyjnej, dróg i wielu innych 

przedsięwzięć. Czynnie angażował się w działalność organizacji i stowarzyszeń – w 

ostatnim czasie szczególnie w Stowarzyszeniu „Dla Albigowej”, Gminnym Kole 

Poetów i chórze „Alcanto”. Był inicjatorem ufundowania i wykonania tablicy 

upamiętniającej albigowian poległych w wojnach XX wieku oraz tablicy poświęconej 

ppłk. Ignacemu Szpunarowi. Był poetą – całym swoim życiem. Choć zaczął pisać 

dosyć późno – zdążył zawrzeć w swojej twórczości piękną, przepełnioną 

humanizmem i bezgraniczną wiarą w Boga życiową filozofię – będącą Jego postawą 

w codzienności. Ukazywał w niej człowieka zjednoczonego z naturą funkcjonującą 

według Bożego planu, piękno przyrody i cud życia, żarliwy patriotyzm. 

 

Bem Tomasz 

Gmina Łańcut 

 

Bem Tomasz, nauczyciel, kierownik szkoły - urodził się w Albigowej w 1901 r. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej został przyjęty do Gimnazjum i Liceum im. H. 

Sienkiewicza w Łańcucie. W październiku 1918 r. (do kwietnia 1919 r.) przerwał 

naukę i zgłosił się do Legionu Akademickiego. Brał udział w obronie Lwowa. Podczas 

działań obronnych został ranny. W 1921 r. podejmuje studia na Wydziale Prawa 

Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Na III roku studiów, w wyniku decyzji 

władz Uniwersytetu niewyrażających zgody na podejmowanie pracy przez 

studentów, jest zmuszony przerwać naukę. W 1924 r. podjął pracę w szkolnictwie w 

miejscowości Kąty (gmina Szumsk, pow. Krzemieniec na Wołyniu). Wspólnie z 

mieszkańcami podejmuje decyzję o budowie szkoły, która powstaje kilka lat później. 

Zakłada też Kasę Stefczyka. Zyskuje sobie szacunek, sympatię i uznanie. W 1937 r. 

przeniesiony zostaje do nowej placówki szkolnej w Wiśniowcu (pow. Krzemieniec). 

Pracę tę kontynuuje do 1943 r. W czerwcu 1943 r. wraz z rodziną przedostaje się do 

Albigowej. Zatrzymuje się u rodziny, aż do końca 1944 r. Przed zakończeniem wojny 

w grudniu 1944 r. podejmuje wraz z żoną Bronisławą pracę w Szkole Podstawowej w 

Grodzisku Górnym k. Leżajska. Od początku, aż do czasu przejścia na emeryturę w 

1968 r. pełnił funkcję kierownika szkoły. W okresie 44 lat pracy w szkolnictwie oddał 
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cały swój zapał, energię i siły służbie wychowania i kształcenia młodzieży. Był nie 

tylko zasłużonym nauczycielem, ale przede wszystkim dobrym wychowawcą 

młodego pokolenia. Zmarł w 1971 r. Pochowany został na cmentarzu w Rzeszowie. 

 

Bieniasz Franciszek 

Gmina Łańcut 

 

Bieniasz Franciszek, przyrodnik, geolog - urodzony w 1842 r. w rodzinie rolniczej w 

Głuchowie. Ojciec Tadeusz, matka Marianna z domu Rejman. Szkołę podstawową 

ukończył w Łańcucie. W latach 1865-1872 uczęszczał do gimnazjum im. Konarskiego 

w Rzeszowie, gdzie już wykazywał duże zainteresowanie dla badań przyrodniczych. 

Studia nauk przyrodniczych ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 

gdzie ponad sześć lat był asystentem w katedrze mineralogii. W tym okresie 

wykonywał pierwsze badania geologiczne w okolicach Krakowa. Był bardzo 

zasłużonym przyrodnikiem i geologiem, a jego dorobek naukowy stanowi chlubną 

kartę w dziejach polskiej geologii XIX wieku. W roku 1879 sporządził mapę dla 

Wydawnictwa Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie pt. „Atlas 

Geologiczny Galicji”. Do tego atlasu wykonał zdjęcia geologiczne na ośmiu mapach 

podolskich w skali 1:75000, obejmujących prawie 8 000 km2, oraz opracował teksty 

opisów. Ofiarował on Muzeum Akademii Umiejętności w Krakowie, bogate zbiory 

jurajskie z Tatr i różnowiekowe z Podola, zielnik z okolic Łańcuta, a także bogate 

kolekcje skamielin, roślin i zwierząt z innych regionów kraju. Był autorem lub 

współautorem ośmiu prac geologicznych wydanych drukiem. W XIX wieku dzięki 

działalności geologicznej i gospodarczej Ignacego Łukasiewicza i Franciszka 

Bieniasza, a także jego współpracowników nastąpił rozwój poznania geologicznego 

Karpat i Podgórza, a przede wszystkim początek i rozwój przemysłu naftowego na 

ziemiach polskich. Zmarł w 1898 r. 

 

 

Blajer Bronisław 

Gmina Łańcut 
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Blajer Bronisław, porucznik, nauczyciel - urodził się w 1924 r. w Cierpiszu, gdzie 

ukończył szkołę powszechną. Jako jedenastoletni chłopiec w 1935 r. wystąpił na 

akademii szkolnej w roli marszałka Piłsudskiego i ta postać przetrwała w nim do 

dorosłego życia. Kiedy podejmował pracę nauczycielską, zmuszony do wybrania 

partii politycznej – wybrał PPS, do której należał marszałek Piłsudski. W czasie II 

wojny światowej służył w Junakach, następnie wstąpił do konspiracyjnie działającej w 

Cierpiszu AK pod ps. „Rubel”. Po wojnie ukończył kurs klasy VII, gimnazjum i zdał 

małą maturę. W 1947 r. wyjechał z rodziną na osadnictwo w okolice Szczecina, gdzie 

podjął pracę w zawodzie nauczycielskim. Od 1952 r. wraz z rodziną zamieszkał we 

wsi Lubczyna pow. Goleniów. Został dyrektorem szkoły i angażował się w jej 

budowę. Za pracę otrzymał wiele odznaczeń, podziękowań, zdobył uznanie 

miejscowego społeczeństwa i nauczycieli. Za działalność konspiracyjną w czasie II 

wojny światowej minister obrony narodowej w 2006 r. awansował go ze stopnia 

podporucznika do stopnia porucznika. Zmarł w maju w 2016 r. W korespondencji do 

autorki monografii Cierpisza Genowefy Kisały pisał: Każdego dnia dziękuję Bogu, bo 
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przeżyć wojnę, konspirację, zostać nauczycielem i zasłużyć sobie na szacunek, czy 

to nie łaska Boża dla takiego chłopaka z Cierpisza? 

Burda Józef 

Gmina Żołynia 

 

 

Burda Józef, działacz społeczny, poseł - ur. 15 lipca 1895 r. w Żołyni – Kopanie. 

Ukończył czteroklasową szkołę powszechną. Związany politycznie z ruchem 

ludowym. Po zjednoczeniu ruchu ludowego (1931 r.) i powstaniu Stronnictwa 

Ludowego, był kilkakrotnie prezesem ZP SL w Łańcucie. W latach trzydziestych był 

kilkakrotnie aresztowany za działalność polityczną. Po rozruchach chłopskich w 

Grodzisku, jako przywódca został skazany na cztery lata więzienia, które opuścił w 

1935 r. Działał aktywnie również w Kasie Stefczyka, Kółku Rolniczym i Spółdzielni 

Drzewnej. W okresie II wojny światowej ograniczył swą działalność z uwagi na 

popularność. Po wojnie ponownie został prezesem ZP PSL w Łańcucie i posłem do 

Krajowej Rady Narodowej. Jako zwolennik S. Mikołajczyka został uwięziony w 1950 

r. i skazany na 2,5 roku więzienia. Zmarł 10 stycznia 1967 r. i spoczywa na 

cmentarzu w Żołyni. 
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Burszta Józef 

Gmina Grodzisko Dolne 

 

 

Burszta Józef, profesor - urodził się 17 kwietnia 1914 r. w Grodzisku Dolnym, gdzie 

wychował się w trudnych warunkach w regionie o żywej kulturze ludowej. W latach 

1934-1936 kształcił się w Wyższym Katolickim Studium Społecznym w Poznaniu w 

zakresie pracy społeczno- oświatowej, następnie studiował socjologię na 

Uniwersytecie Warszawskim, jednocześnie pracując w Państwowym Instytucie 

Kultury Wsi. W 1939 r. wrócił do Grodziska Dolnego gdzie zajął się badaniami źródeł 

parafialnych. Uzyskał uprawnienia zawodowego fotografa. W 1946 r. został 

asystentem wolontariuszem przy Katedrze Socjologii Uniwersytetu Poznańskiego. 

Kierował tam działem wydawniczym Instytutu Naukowo-Wydawniczego Ruchu 

Ludowego „Polska”. Rok później uzyskał stopień doktora. W roku 1958 wydał pracę 

„Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej”. Profesor Burszta przewodniczył 

zespołowi zajmującym się badaniami nad kulturą Wielkopolski. Od 1961 r. kierował 

redakcją Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, jako wydawnictwa Polskiego 

Towarzystwa Ludowoznawczego. Należał do wielu towarzystw naukowych i 

kulturalnych polskich i zagranicznych. W 1975 r. otrzymał w Wiedniu 

międzynarodową Nagrodę im. Gotfryda Herdera. Wykładał w kilku zagranicznych 
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ośrodkach naukowych. Wspierał inicjatywy kulturalne, zawsze żywo interesując się 

tym, „co się w Grodzisku dzieje”. W swoim naukowym dorobku posiadał 432 

publikacje. Pod jego kierunkiem obroniono 36 prac doktorskich, 30 rozpraw 

habilitacyjnych i 150 prac magisterskich. Został odznaczony m.in. Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Został także laureatem nagrody LSW. Zmarł 

6 lipca 1987 r. i spoczywa na Cmentarzu komunalnym „Junikowo” w Poznaniu. 

 

Chmielecka Antonina 

Gmina Łańcut 

 

 

Chmielecka Antonina, urodziła się 17 kwietnia 1888 r. w Wysokiej, córka organisty 

Tomasza i Bronisławy z Piotrowskich. Po matce odziedziczyła pogodne 

usposobienie, zawsze pełne radości i chęci do pracy – po ojcu, człowieku o 

szlachetnym charakterze i bardzo wysokiej kulturze muzycznej, niespotykane 

uzdolnienia głosowe i wielką wrażliwość muzyczną. Po ukończeniu nauki w szkole w 

Wysokiej, oddano ją do szkoły w Rzeszowie, a po jej ukończeniu do seminarium 

nauczycielskiego w Przemyślu u sióstr Benedyktynek. Wszędzie była wzorową 

uczennicą. Pracę nauczycielską rozpoczęła w 1909 r. w Husowie, ale jej marzeniem 

było pracować w Wysokiej. Po 3 latach została przeniesiona do ukochanej wioski, 

gdzie przepracowała 43 lata bez przerwy. I dopiero tu rozwinął się i rozkwitł jej talent 
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pedagogiczny. Była jedną z najlepszych wychowawczyń, duszą szkoły i umysłem 

wsi. Nie było dla niej spraw trudnych, nie było złych i krnąbrnych dzieci. Umiała 

podciągnąć te mniej zdolne, a równocześnie zająć się specjalnie uzdolnionymi. 

Umiała wpływać na młodzież, nigdy nie karząc. Proponowano jej dalsze kształcenie 

muzyczne, scenę operową we Lwowie, 

ale nie chciała opuszczać Wysokiej. Po śmierci ojca w 1916 r., chcąc zapewnić byt 

matce i rodzeństwu przyjęła posadę organisty. Po wojnie jej miejsce zajął jej brat, a 

ona zajęła się wykształceniem reszty rodzeństwa, płacąc za to ze swojej skromnej 

nauczycielskiej pensji. Była założycielką chóru dziewcząt wiejskich. Zwracała uwagę 

na piękno folkloru naszej wsi, starała się utrzymać zwyczaje wiejskie, uczyła robót 

ręcznych, haftu o motywach ludowych. Ona pierwsza zapisała całe „Wesele 

Wysockie” (zapisując dokładnie jego przebieg, stroje i obrzędy). W latach okupacji 

1940-1944 prowadziła tajne nauczanie z młodzieżą gimnazjalną. W szkole pracowała 

do 1953 r. Długoletnia pełna poświęceń praca wyczerpała organizm – dostała 

wylewu krwi do mózgu i już do zdrowia nie powróciła. Zmarła w 1959 r. 

 

Cwynar Stanisław 

Gmina Łańcut 

 

Prof. zw. dr hab. med. Stanisław Cwynar – urodził się 23 marca 1906 r. w Albigowej. 

W latach 1926-32 studiował medycynę na Wydz. Lekarskim Uniwersytetu 

Lwowskiego. Studia ukończył w 1932 r. dyplom lekarza otrzymał w 1934 r. i wyjechał 

na Wileńszczyznę. Tam w latach 1937-1940 pracował jako ordynator w Opiece 

Rodzinnej nad Psychicznie Chorymi. W latach 1940-1944 był ordynatorem w 

Państwowym Szpitalu Psychiatrycznym w Wilnie. W 1945 r. zamieszkał w Krakowie i 

podjął pracę jako lekarz domowy. W latach 1946-1948 pracował w Państwowym 

Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kobierzynie. W 1948 r. uzyskał na UJ 

stopień doktora medycyny. W 1952 r. został mianowany kierownikiem Katedry i 

Kliniki Psychiatrycznej Śląskiej Akademii Medycznej, którą od podstaw organizował 

na bazie Szpitala Psychiatrycznego w Lublińcu. W tym samym czasie pełnił 

obowiązki konsultanta ds. psychiatrii w woj. katowickim, opolskim i krakowskim. Od 1 

lipca 1957 r. pełnił funkcję specjalisty krajowego ds. psychiatrii. W kwietniu 1958 r. 
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został przeniesiony służbowo do Łodzi na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki 

Psychiatrycznej AM, na którym pozostał do przejścia na emeryturę w 1976 r. 

Równocześnie powierzono mu kierownictwo Katedry Psychiatrii Wojskowej Akademii 

Medycznej, pełnił także obowiązki konsultanta woj. ds. psychiatrii w Łodzi. 

Osiemnastoletni okres łódzki był najaktywniejszym okresem pracy naukowej, 

organizacyjnej i społecznej. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Lekarskiego AM 

w Łodzi. Otrzymał tytuł prof. nadzw., a w 1967 r. prof. zwyczajnego. Był członkiem 

Rady Naukowej przy MZiOS. W 1973 r. z jego inicjatywy powołany został w Łodzi 

zespół organizacyjny Zakł. Higieny Psychicznej przy Centrum Medycyny 

Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Członek Czechosłowackiego Towarzystwa 

Naukowego, członek honorowy Bułgarskiego Towarzystwa Neurologów, 

Neurochirurgów i Psychiatrów, Międzynarodowego Towarzystwa Zapobiegania 

Samobójstwom. Zainteresowania naukowe koncentrowały się na psychoprofilaktyce i 

higienie psychicznej, wybranych zagadnieniach psychiatrii klinicznej, psychopatologii 

i różnych dziedzinach medycyny klinicznej oraz leczeniu zaburzeń psychicznych, 

rehabilitacji i resocjalizacji chorych psychicznie, zagadnieniach deontologicznych. 

Autor 90 artykułów. Promował 22 dr med. i opiekował się 6 przewodami 

habilitacyjnymi. Odznaczony m.in.: Krzyżem Komandorskim OOP, odznaką „Za 

wzorową pracę w służbie zdrowia”. Przeszedł na emeryturę w 1976 r. Zmarł w Łodzi 

24 stycznia 1984 r. i pochowany został na cmentarzu Doły. 

 

Czyrek Stanisław 

Gmina Łańcut 
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Czyrek Stanisław, nauczyciel, major rezerwy - urodzony 5 maja 1894 r. w Rogóżnie. 

Syn Antoniego i Zofii z Węglowskich. Nauczyciel gimnazjum w Pińsku. Uczestnik I 

wojny światowej i wojny 1918-1921 w 18 pułku piechoty; w niewoli sowieckiej. Po 

demobilizacji w 1922 r. przydzielony do 84 pułku piechoty. W 1939 r. cywilny 

komendant obrony Pińska. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Żonaty z Marią 

Sederstremówną, miał syna Zbigniewa i córkę Danutę. Zamordowany w 1940 r. w 

Katyniu. 

 

 Falger Franciszek 

Gmina Łańcut 

 

 

Falger Franciszek, sekretarz gminy, współpracownik ks. Antoniego Tyczyńskiego - 

urodzony w 1877 r. w Albigowej. W 1885 r. rozpoczął naukę w istniejącej już w 

Albigowej jednoklasowej Szkole Podstawowej. W 1892 r. mając 15 lat rozpoczął 

naukę w Szkole Tkackiej w Łańcucie. W 1893 r. po śmierci dziadka przejmuje 

warsztat tkacki i przez 2 lata pracuje w domu jako tkacz. W 1896 r. wpisuje się na 

członka Kółka Rolniczego w Albigowej i zostaje nim przez całe życie. W 1899 r. 

zostaje powołany do wojska do 90 Pułku Piechoty w Dębicy, gdzie odbywa służbę 

przez dwa miesiące w rezerwie zapasowej. Zostaje bliskim współpracownikiem ks. 

Antoniego Tyczyńskiego i bierze czynny udział w przeobrażaniu Albigowej w 
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nowoczesną i postępową wieś. W 1901 r. gorąco popiera powstanie Kasy 

Raiffeisena nakłaniając innych do wstąpienia. Jako pierwszy w okolicy w 1901 r. 

zakłada jak na owe czasy duży sad na powierzchni 0,75 ha sadząc szlachetne 

odmiany drzew owocowych. W 1914 r. zaprowadza pasiekę zaczynając od 2 pni. W 

1903 r. jest współzałożycielem Spółki Wodnej. W 1903 r. zostaje wybrany radnym w 

wyborach do Rady Gminnej. Również w tym roku kończy we Lwowie kurs dla pisarzy 

gminnych, którą to funkcję obejmuje w 1908 r. W 1909 r. jako członek Kółka 

Rolniczego zostaje wybrany do Zarządu i pełni funkcję sekretarza, dokształcając  się 

na kursie instruktorów i organizatorów Kółek Rolniczych we Lwowie. W 1911 r. 

zostaje wybrany kierownikiem Sklepu Kółka Rolniczego. Od 1926 r. do końca życia 

jest korespondentem Instytutu Statystyki i Ekonomiki Rolnej w Warszawie. Do 

najważniejszych funkcji zaliczyć należy przyjęte w 1908 r. stanowisko sekretarza 

gminy, które pełnił bez przerwy 29 lat. Był wielkim patriotą, przeżywał głęboko 

wszystkie wydarzenia dotyczące Ojczyzny. Nie szczędził jako społecznik trudu i 

największego poświęcenia dla dobra wsi, dobra sprawy, dobra społeczeństwa. 

Wszystkim zawsze służył dobrą radą i pomocą. Był wzorowym i przykładnym 

katolikiem. Za pracę i zaangażowanie w działalność społeczną wsi otrzymał w 1929 

r. Srebrny Krzyż Zasługi (odebrał go na uroczystym spotkaniu w Warszawie). Zmarł 

w 1965 r. Jest autorem bogatej w zapiski kroniki wsi Albigowa. 

 

Filip Ignacy Teodor 

Gmina Łańcut 
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Filip Ignacy Teodor, franciszkanin - ur. 8 stycznia 1909 r. w Rogóżnie. Syn Józefa i 

Agaty z d. Gwóźdź. Uczył się w Rogóżnie, Kosinie i Łańcucie. W 1924 r. przeniósł się 

do Lwowa, gdzie wstąpił do Małego Seminarium OO. Franciszkanów, odbył nowicjat i 

złożył śluby zakonne. W 1931 r. ukończył gimnazjum i zdobył maturę, a później 

wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 21 sierpnia 1932 

r. złożył śluby wieczyste. W 1935 r. ukończył studia seminaryjne i otrzymał święcenia 

kapłańskie. Od poznanego we Lwowie o. Maksymiliana Marii Kolbego otrzymał 

propozycję przeniesienia się do Niepokalanowa do pracy w nowo zorganizowanym 

Ośrodku Drukarsko-Wydawniczym. W 1936 r. wrócił do Krakowa, gdzie został 

wybrany na stanowisko Gwardiana powstającego klasztoru OO. Franciszkanów w 

Skarżysku Kamiennej. Podczas wojny był członkiem konspiracyjnej organizacji „Orzeł 

Biały” i pełnił funkcję skarbnika. 30 stycznia 1940 r. Gestapo, SS i żandarmeria 

niemiecka otoczyli i dokonali aresztowania wszystkich braci zakonnych. 5 lutego 

1940 r. niemiecki sąd polowy skazał o. Teodora na karę śmierci. Został rozstrzelany i 

pochowany w zbiorowej mogile pod lasem w Skarżysku. 

 

Flak Alojzy 

Gmina Łańcut 
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Flak Alojzy, działacz społeczny – urodził się w 1932 r. Woli Rafałowskiej, gdzie po 

ukończeniu szkoły pomagał swoim rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Po 

śmierci ojca w 1952 r. został powołany do służby wojskowej w marynarce wojennej. 

W 1955 r. ożenił się z Janiną Rajwer, która mieszkała na pograniczu Cierpisza 

Górnego i Kraczkowej. Wkrótce małżonkowie wybudowali dom, na który sami zrobili 

cegłę. Prowadzili nieduże gospodarstwo rolne, zajmowali się hodowlą pszczół. Alojzy 

razem z bratem Stanisławem zajmowali się stolarstwem. Ludzie mieli do nich 

zaufanie, bo byli dobrymi, uczciwymi fachowcami. Kiedy w lutym 1984 r. mieszkańcy 

Cierpisza podjęli uchwałę o budowie kościoła i wybrali komitet budowy, funkcję 

przewodniczącego powierzyli Alojzemu Flakowi. Odtąd wszelkie materiały, a 

szczególnie drewno na budowę pierwszej kaplicy, zwożono do zagrody Flaków, 

gdzie w ciągu dziewięciu dni, bez rozgłosu, parafianie wykonali wszystkie elementy 

kaplicy, które w Wielki Tydzień 1984 r. zostały przewiezione na plac przyszłej 

świątyni i zmontowane. Alojzy Flak przez cały okres budowy kościoła ściśle 

współpracował z księżmi prowadzącymi budowę, utrzymując z nimi ciągle serdeczne 

kontakty. Był niezwykle uprzejmym, łagodnym, pełnym kultury osobistej człowiekiem 

co procentowało także podczas kontroli budowanego nielegalnie w tamtych trudnych 

czasach kościoła. We wszystkich działaniach zawsze wspierała go żona Janina 

osoba światła i także bardzo szanowana przez społeczność wsi. Z wielkim 

wzruszeniem witał księdza abpa Ignacego Tokarczuka na uroczystościach 
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poświecenia kamienia węgielnego a później kościoła i erygowaniu parafii. Alojzy Flak 

cale życie służył innym, wkładając w swe działania ogrom pracy i serca. Zmarł w 

2019 r. Oboje z żoną, która zmarła w 2005 r. spoczywają na cmentarzu w Cierpiszu. 

 

Frączek Franciszek 

Gmina Żołynia 

 

Frączek Franciszek „Słońcesław z Żołyni”, artysta malarz, społecznik - urodzony 25 

stycznia 1908 r. w Żołyni. Studia rozpoczął w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 

studiował zaledwie jeden rok. Kontynuował własną drogę nauczania w „Twórcowni 

Szukalskiego”. Od 1930 r. tworzył i wystawiał wraz ze Szczepem „Rogate Serce”, 

którego był członkiem. Zorganizował wiele wystaw indywidualnych, ważniejsze z nich 

to wystawa w warszawskiej „Zachęcie” 1982 r., przy okazji której otrzymał Nagrodę 

Ministra Kultury i Sztuki, dwukrotnie w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie oraz 

kilkakrotnie BWA w Rzeszowie. Wystawiał również za granicą, m.in. w Nowym Jorku, 

Chicago, Paryżu. W swojej twórczości wielokrotnie odwoływał się do legend i kultury 

słowiańskiej. Sam stał się przez swoje konsekwentne postępowanie, tworzenie, a 

nawet styl ubierania legendą rzeszowskiego środowiska. Zmarł w Krzemienicy w 

04.07.2006. 
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Gargała Bolesław 

Gmina Łańcut 

 

 

Gargała Bolesław, spadochroniarz Aeroklubu Rzeszowskiego, trener 

spadochroniarski - urodził się 2 września 1930 r. w Kraczkowej. Pilot szybowcowy III 

klasy, instruktor modelarstwa lotniczego. Skoczek spadochronowy zawodnik 

Aeroklubu Rzeszowskiego. Instruktor, trener, sędzia międzynarodowy, działacz 

sportowy. W 1953 r. ukończył szkolenie instruktorów spadochronowych w Oficerskiej 

Szkole Lotniczej, w 1954 r. uzyskał tytuł instruktora spadochronowego I klasy. W 

1976 r. uzyskał dyplom trenera spadochronowego II klasy na AWF we Wrocławiu. 

Pierwszy skok wykonał w 1951 r. a ostatni w 1977 r. (zakończony ciężką kontuzją), 

łącznie oddał ich 855. Brązowy medalista mistrzostw Polski indywidualnie (1956 r.) i 

w drużynie ARz (1954). W latach 1954–1964 był członkiem spadochronowej kadry 

narodowej. W latach 1965–1975 i 1980–1986 pełnił funkcję trenera spadochronowej 

kadry narodowej. Współtwórca międzynarodowych sukcesów polskich 

spadochroniarzy (wychowawca m.in. medalistów mistrzostw świata). Wielokrotny 

uczestnik mistrzostw świata indywidualnie i drużynowo ośmiokrotnie jako trener 

reprezentacji i czterokrotnie jako sędzia. Dwadzieścia jeden razy sędziował zawody o 

mistrzostwo Polski. Po przejściu na emeryturę w latach 1986–1998 pracował 

społecznie w sekcji spadochronowej. Sport spadochronowy był jego życiem, z pasją i 

zaangażowaniem oddał mu swój wielki talent. Czas instruktorskiej pracy Bolesława 

Gargały w Aeroklubie Rzeszowskim zapisał się w kronikach jako swoisty złoty wiek 

tej dyscypliny, jego podopieczni byli nie tylko najlepsi w kraju, wielu znawców 

stawiało ich w gronie najwybitniejszych skoczków świata. Człowiek niezwykle 

życzliwy, wyciągnął pomocną trenerską dłoń do wielu młodych ludzi, dzięki temu 

przechodzili swoiste, głębokie życiowe metamorfozy. To on jako trener kadry 

narodowej tworzył potęgę polskiego sportu spadochronowego. Odznaczony m.in. 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Brązowym Krzyżem 

Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i odznaką Zasłużony 

Działacz Lotnictwa Sportowego. Zmarł 5 lipca 2017 r. 
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Golec Olimpia 

Gmina Łańcut 

 

 

Golec Olimpia, działaczka społeczna, nauczyciel - urodziła się w Jaworznie w 1902 r. 

Jej ojciec Wiktor Kalemba był urzędnikiem podatkowym, pochodził z Chłopic 

k/Jarosławia. W 1904 r., chcąc być bliżej stron rodzinnych przeniósł się wraz z 

rodziną do Łańcuta, gdzie podjął pracę w Starostwie. W 1905 r. zmarł. Wówczas 

matka Olimpii, Wiktoria Kalemba zamieszkała w Rzeszowie, gdzie Olimpia ukończyła 

Seminarium Nauczycielskie. Była uzdolniona muzycznie, grała na mandolinie i 

skrzypcach, śpiewała, tańczyła, angażowała się w szkolnym teatrze. Pierwszą pracę 

podjęła w 1923 r. w szkole w Zabratówce, po roku została przeniesiona do szkoły w 

Cierpiszu Dolnym i zamieszkała w nowo wybudowanym budynku. Tutaj założyła Koło 

Młodzieży, z którym ćwiczyła przedstawienia. Za uzyskane dochody kupowała książki 

do biblioteki. Organizowała wiejskie uroczystości patriotyczne z udziałem 

mieszkańców wsi. Ponieważ umiała robić zastrzyki i znała podstawowe leki, więc 

pomagała ludziom, zwłaszcza przy epidemii tyfusu. Założyła Przysposobienie 

Wojskowe, Koło Gospodyń Wiejskich i była jego pierwszą prezeską. Olimpia 

Kalemba wyszła za mąż za Antoniego Golca, wspólnie wybudowali dom w 1934 r. W 
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czasie okupacji hitlerowskiej angażowali się w działalność konspiracyjną w AK. Ich 

dom stał na skraju wsi pod lasem, więc dawali schronienie partyzantom, uciekinierom 

z Oświęcimia i ze Lwowa, w stodole ukrywane były konie i broń. W swoim domu 

prowadziła tajne nauczanie dla młodzieży i pracowników cegielni z Albigowej Honie. 

W szkole nadal pracowała tak jak przed wojną z czterema klasami na dwie zmiany, 

ale w okrojonym wymiarze, bez podręczników, w oparciu o czasopismo „Ster”. Po 

utworzeniu 7-klasowej Szkoły Podstawowej w Cierpiszu zrezygnowała z pracy i w 

1958 r. przeszła na emeryturę. Zmarła w 1983 r. w wieku 81 lat i spoczęła na 

cmentarzu w Kraczkowej. Mieszkańcy Cierpisza widzieli w niej zasłużoną działaczkę, 

która swoją wiedzą tworzyła podstawy edukacji młodzieży, życia społecznego i 

kulturalnego. Umiała przekazywać cenne wartości takie jak: życzliwość, uczciwość i 

chęć do działania na rzecz innych osób. To szlachetna, cicha bohaterka tamtych dni, 

wzór nauczycielki i człowieka społecznika. 

 

Gondela Józef 

Gmina Rakszawa 
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Gondela Józef, nauczyciel, działacz sportowy - pochodził z Turaszówki, w pobliskim 

Krośnie zdobył wykształcenie włókiennicze. W 1955 r. przybył do Rakszawy i podjął 

pracę w Szkole Włókienniczej jako nauczyciel tkactwa artystycznego. Studia wyższe, 

humanistyczne kończy w Krakowie, a od 1973 do 1989 r. był wicedyrektorem 

Zespołu Szkół Włókienniczych w Rakszawie. W ZSW założył pierwszą rakszawską 

drużynę siatkówki żeńskiej, jego zespoły należały do najlepszych w województwie 

rzeszowskim w latach 60 i 70 tych. Dzięki jego staraniom wybudowano w Rakszawie 

w 1968 r. odkryty basen kąpielowy, w 1974 halę sportową z zapleczem, a na 

zewnątrz sportowe urządzenia rekreacyjne. Poza działalnością lokalną był trenerem 

wojewódzkiej kadry siatkarskich juniorek - za działalność sportową otrzymał wiele 

wyróżnień i odznaczeń – m.in. Złoty Krzyż. Józef Gondela zmarł nagle w dniu 10 

stycznia 1989 r. w trakcie egzaminów w Rzeszowie. Dla uczczenia jego pamięci od 

30 lat w Rakszawie odbywa się turniej piłkarski, który na stałe wpisany jest w 

siatkarskie środowisko Podkarpacia. 

 

Górski Bronisław 

Gmina Łańcut 
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Górski Bronisław, kapitan - ur. 19 października 1900 r. w Sanoku. Syn Jana i 

Antoniny ze Stupnickich. Zaczął pracę jako nauczyciel 1 września 1922 r. w 

Pobiednie, Markowcach k/ Sanoka. Do Szkoły Powszechnej Nr 1 w Białobrzegach 

przybył w 1927 r., a następnie w 1935 r. przeniesiony został do Kosiny. Służbę 

pedagoga pełnił należycie i sumiennie. Gorący patriota, miłośnik historii i literatury. 

Gdy wybuchła II wojna światowa został powołany do wojska i skierowano go do 53 

pp. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty. Po krwawych walkach w okolicach Lwowa, 18 

września trafił do niewoli. Osadzono go wraz z innymi w Starobielsku. Więziono tam 

3894 osoby, w tym 8 generałów, jak również znaczną liczbę oficerów służby czynnej i 

rezerwy. Na początku marca 1940 r. wydano decyzję o egzekucji, które odbywały się 

w trzech miejscach. Więźniowie Starobielska sukcesywnie mordowani byli strzałem w 

tył głowy w gmachu NKWD w Charkowie, a grzebano ich w lesie Piatichatki. 

Zamordowany został w kwietniu 1940 r. 

 

Grabowiecki Leon 

Gmina Łańcut 
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Leon Grabowiecki - urodzony w 1906 r. w Brzózie Stadnickiej (pow. łańcucki). 

Młodość spędził w Brzózie Stadnickiej, Rzeszowie i Kosinie, gdzie jego ojciec 

pracował jako kierownik młynów. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w 

1927 r. podjął pracę w Szkole Powszechnej w Łańcucie, a od 1928 r. w Albigowej, 

gdzie był nauczycielem, a od 1945 r. do śmierci w 1969 r. kierownikiem. W ciągu 42 

lat swej pracy w Albigowej zdobył autorytet, nie tylko jako dobry nauczyciel, ale 

człowiek, któremu nieobojętne były sprawy społeczne i ludzkie. Trudnym okresem 

były lata okupacji. Leon Grabowiecki włączył się w nurt pracy konspiracyjnej AK. Brał 

też czynny udział w organizacji tajnego nauczania i w tajnym nauczaniu. Kochał 

młodzież i był dla niej wymagający. Czuwał nad stałym podnoszeniem poziomu 

nauczania. Za swoją pracę został odznaczony w 1932 r. odznaką „Za ofiarną pracę”, 

w 1938 r. brązowym „Medalem Edukacji”, a w 1952 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym Rzeszów–Pobitno. 

 

Guzy Janina 

Gmina Żołynia 
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Guzy Janina, działacz społeczny - z d. Górak urodzona 7 lipca 1917 r. w Żołyni. 

Wybitna działaczka ruchu ludowego (założycielka Koła Młodzieży Wiejskiej w Brzózie 

Stadnickiej), niestrudzona propagatorka kultury ludowej, autorka widowisk 

obrzędowych (ponad 60 razy przygotowała lokalne dożynki), znana poetka. Jest 

autorką wielokrotnie wystawianych widowisk obrzędowych: „Wesela na wsi” i 

„Drabów”. Debiutowała w 1962 r. na łamach „Gospodyni”. W czasie wojny działała w 

konspiracji, była sanitariuszką, kolportowała prasę podziemną BCh. Przez kilka 

kadencji była również członkiem GRN w Żołyni i Powiatowej Rady Narodowej w 

Łańcucie. Za swoje zasługi otrzymała m.in. Medal Polonia Restituta, odznakę 

Zasłużony Działacz Kultury” 1968 r., Złoty Krzyż Zasługi 1970 r., Krzyż Zasługi 

Batalionów Chłopskich, Odznakę „Zasłużony dla województwa rzeszowskiego” 1984 

r. Zmarła 22 czerwca 2003 r. Spoczywa na cmentarzu w Brzózie Stadnickiej. 

 

Hepnar Adam 

Gmina Łańcut 
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Hepnar Adam, animator kultury – urodził się 23 lutego 1941 r. w Soninie, zmarł 26 

stycznia 2019 r. Działalność kulturalną rozpoczął w okresach wakacyjnych kiedy był 

jeszcze uczniem, organizując programy artystyczne uświetniające dożynki w Soninie. 

Był reżyserem teatrów w Soninie i Wysokiej. Współorganizował Ogólnopolski 

Festiwal Zespołów Artystycznych Służby Zdrowia w Polanicy Zdroju. W 1982 r. objął 

stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Łańcut z siedzibą w 

Albigowej. Był współorganizatorem zespołu regionalnego „Albigowianie”. W 1986 r. 

podjął trud budowy Domu Kultury w Wysokiej, który oddano do użytku w roku 1990. 

W 1991 r. został kierownikiem Wiejskiego Domu Kultury w Wysokiej, gdzie założył 

kapelę podwórkową „Wysoczanie”. W 2002 r. rozpoczął pracę w Ośrodku Kultury w 

Soninie, gdzie również w roku 2002 wspólnie z animatorem kultury Sławomirem 

Klukińskim założył kapelę biesiadną „Śwagry”. Za pracę zawodową i społeczną 

otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in. Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi. Wspierał 

pracę Zespołu Ludowego „Sonina” oraz należał do Klubu Seniora w Soninie. Przez 

całe życie cenił wartość rodziny, nie zasklepiał się w sobie i zawsze wychodził do 

ludzi, ich potrzeb i problemów. Praca w sferze kultury, była nie tylko zawodem, ale 

przede wszystkim pasją od najmłodszych lat. 
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Hipnar Julia 

Gmina Łańcut 

 

 

Hipnar Julia, działacz społeczny – urodziła się w 1923 r. w rodzinie Walentego i Zofii 

Florek w Soninie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczyła się w  Studium 

Kulturalno-Oświatowym w Rzeszowie. Po zdaniu egzaminów podjęła pracę 

społeczną, w ramach której kultywowała ginące tradycje folklorystyczne. W latach 

1946 – 1948 działała w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Organizowała różne 

spotkania i odczyty w Klubie Rolnika w Soninie. Przez długie lata była kierowniczką 

tej placówki. Aktywnie działała w spółdzielczości wiejskiej. W latach 1972–1979 była 

członkinią Rady Nadzorczej GS SCh w Łańcucie. Powierzono jej funkcję opiekunki 

społecznej wsi Sonina. W tym zakresie współdziałała z sekcją kobiet GS SCh, Kołem 

Gospodyń Wiejskich. Niosła pomoc potrzebującym.  Organizowała kursy 

konserwacji, kroju i szycia odzieży, racjonalnego żywienia rodziny i szkolenia 

rolnicze. Przez cały okres dorosłego, pracowitego życia była orędowniczką rozwoju 

kultury. Jako opiekunka społeczna zwalczała różnego rodzaju przejawy patologii. Za 

swoją patriotyczną postawę otrzymała od Rady Państwa Złoty Krzyż Zasługi, odznaki 

Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego i Krzyż 

Kawalerski Odrodzenia Polski. Zmarła w 1999 r. w wieku 76 lat.   
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Inglot Jan 

Gmina Łańcut 

 

 

Inglot Jan, dyrektor Technikum Mechanizacji Rolnictwa, nauczyciel - urodził się w 

1908 r. w Mechanicville w USA w rodzinie pochodzącej z Albigowej. Po powrocie do 

Polski studiował na Politechnice Lwowskiej, którą ukończył w 1937 r. W 1939 r. z 

chwilą wybuchu wojny został zmobilizowany do fabryki samolotów na Okęciu w 

Warszawie, ale fabryka została zbombardowana, wrócił do Albigowej. W 1941 r. 

został wybrany przewodniczącym Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej w Albigowej, 

dokonał koniecznych zmian związanych z polepszeniem pracy. Brał udział w tajnym 

nauczaniu. Po wojnie wyjechał do Krakowa i tam z ramienia Centrali Krakowskiej 

pracował jako wykładowca kursów samochodowych w Szczakowej, Wolbromiu i 

Miechowie. W sierpniu 1947 r. otrzymał propozycję pracy nauczyciela w Gimnazjum i 

Liceum Mechaniki Rolnej w Łańcucie. Uczył różnych przedmiotów zawodowych. Brał 

czynny udział w opracowaniu przez Departament Oświaty Rolniczej jednolitego planu 

nauczania i programów dla istniejących w tym czasie szkół mechaniki rolnej. 

Opracował programy do nauczanych przedmiotów, dokonał też recenzji 

podręczników. Od 1950 r. był zastępcą dyrektora ds. nauczania, a po dziesięciu 

latach dyrektorem Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Szkoła w tym czasie 

zajmowała pierwsze miejsce w Polsce i reprezentowała wysoki poziom nauczania. 
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Dużo czasu poświęcił na prace związane z budową nowego budynku szkoły. 

Gromadził wyposażenie sal lekcyjnych, organizował pracownie: chemiczną, fizyczną, 

rysunku technicznego i elektrotechniki. Pozyskał fundusze na zakup instrumentów 

muzycznych i stworzył zespół orkiestry dętej. W 1963 r. zlokalizowano w TMR Punkt 

Konsultacyjny Zawodowego Studium Zaocznego na Wydziale Rolnym WSR w 

Krakowie. Od 1964 r. pełnił również funkcję kierownika administracyjnego Punktu 

Konsultacyjnego. Po uzyskaniu potrzebnych funduszy rozpoczął w 1967 r. budowę 

nowych warsztatów szkolnych i budynków gospodarczych. W lutym 1968 r. został 

zwolniony z funkcji dyrektora bez podania przyczyn. Po 20 latach kierowania szkołą 

został nauczycielem i pracował do czasu otrzymania emerytury jako kierownik 

Ogniska Metodycznego Mechanizacji Rolnictwa. W 1973 r. przeszedł na emeryturę. 

Zmarł w 1993 r. Jego imię nosi Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie. 

 

Inglot Wincenty 

Gmina Łańcut 

 

Inglot Wincenty, poseł na Sejm IV kadencji (1935-1938) - urodził się w 1889 r. w 

Albigowej, syn Walentego i Wiktorii. Studiował prawo na uniwersytetach w Krakowie i 

Lwowie, ukończył roczny kurs w Akademii Handlowej. W latach 1909–1910 należał 

do „Zarzewia”, w 1911 r. był członkiem „Promienia”, a od 1912 r. – Związku 

Strzeleckiego i Drużyn Bartoszowych w Rzeszowie. W latach 1909–1912 

organizował chóry i teatry włościańskie w Albigowej, Wysokiej i Strażowie. Od 1912 r. 

służył w 90. pułku piechoty armii austriackiej w Jarosławiu, został zwolniony z 

powodu krótkowzroczności i przydzielony do pospolitego ruszenia. W latach 1915–

1918 ponownie służył w armii austriackiej, jako oficer w kadrze 34. pułku strzelców, 

walczył w Czarnogórze i Albanii. W grudniu 1918 r. powrócił do Polski i wstąpił do 

WP, służył na stacji zbornej oficerów w Krakowie, zwolniony z wojska w lutym 1919 r. 

z powodu stanu zdrowia (podczas wojny nabawił się malarii). Od 1920 r. pracował 

jako urzędnik przy Okręgowej Komendzie Policji Państwowej w Krakowie, w latach 

1921–1929 – jako dyrektor składnicy Kółek Rolniczych w Łańcucie. W latach 1929–

1935 był dyrektorem spółdzielni „Włościanin” w Leżajsku. W drugiej połowie lat 30. 

był wójtem gminy Łańcut-wieś. Działał w okręgowym Towarzystwie Rolniczym (od 
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1923 r. był członkiem zarządu w Łańcucie), Towarzystwie Szkół Ludowych, Lidze 

Morskiej i Kolonialnej, był członkiem komisji rolniczej przy Wydziale Powiatowym. W 

wyborach parlamentarnych w 1935 r. został wybrany posłem na Sejm IV kadencji 

(1935-1938) 21569 głosami z listy państwowej z okręgu nr 79, obejmującego powiaty 

łańcucki, przeworski, niżański i tarnobrzeski. W kadencji tej pracował w komisjach: 

administracyjno-samorządowej i przemysłowo-handlowej. W lipcu 1938 r. został 

wybrany do specjalnej komisji ds. cen artykułów rolniczych. Był członkiem OZN 

Okręgu Lwowskiego. Zmarł 10 czerwca 1960 r. w Warszawie.  

 

Jakubowski Jan 

Gmina Łańcut 

 

 

 

 

Jakubowski Jan, ksiądz – urodził się w 1939 r. w Tarnogórze. Po ukończeniu 

przemyskiego Seminarium Duchownego w 1964 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 

1980 r. przybył do Soniny, gdzie rozpoczął swoją pracę duszpasterską. Rok później 

wybudował nowy budynek parafialny, a od roku 1988 rozpoczął budowę nowego 

kościoła. Prace trwały trzy lata i w 1991 r. nowy kościół został poświęcony. Od 

momentu ogłoszenia stanu wojennego ks. Jakubowski działał w opozycji 

antykomunistycznej. W 1983 r. odprawił mszę św. w rocznicę podpisania porozumień 

rzeszowsko-ustrzyckich. Ukrywał poszukiwanych przez SB opozycjonistów, 
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przechowywał podziemną prasę, prowadził działalność charytatywną. Był inicjatorem 

utworzenia Bractwa Trzeźwości, a także Ośrodka Duszpasterstwa Rolników 

Indywidualnych w Soninie. Organizował na plebanii spotkania działaczy Solidarności 

Rolników Indywidualnych i Solidarności oraz comiesięczne spotkania opozycjonistów 

i prelekcje na tematy historyczne i związane z ówczesną sytuacją polityczną. Był 

kaznodzieją Duszpasterstwa Ludzi Pracy diecezji przemyskiej i współorganizatorem 

Pierwszego Marszu Trzeźwości z Soniny do Warszawy do grobu ks. Jerzego 

Popiełuszki. W 1986 r. zorganizował spotkania na plebanii dotyczące podjęcia jawnej 

działalności przez Tymczasową Radę Regionalną Solidarność. Proboszcz 

Jakubowski był wielokrotnie inwigilowany i wzywany na rozmowy ostrzegawcze przez 

SB. W 2011 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na 

rzecz niezależnego dziennikarstwa i przemian demokratycznych w Polsce przyznany 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego. Zmarł 26 

października 2016 r. 

 

Jarosz Edward 

Gmina Białobrzegi 

 

Jarosz Edward, działacz społeczny - ur. 18 września 1927 r. w Białobrzegach (pow. 

łańcucki). Od młodych lat związany bardzo mocno z działalnością miejscowego 

teatru amatorskiego, ruchem ludowym i Ochotniczą Strażą Pożarną w Białobrzegach. 

Pracował zawodowo, prowadził gospodarstwo rolne. Przez ponad 50 lat był 

Naczelnikiem OSP Białobrzegi i Komendantem Gminnym. Wieloletni członek 

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie, Zarządu Oddziału 

Powiatowego w Łańcucie i Zarządu Oddziału Gminnego w Białobrzegach. To dzięki 

m.in.: jego staraniom w Gminie Białobrzegi działa do tej pory siedem jednostek OSP, 

w tym trzy zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Aktywnie 

angażował się we wszelkie inicjatywy i poczynania gospodarcze wsi, parafii i gminy. 

Przez szereg lat był komendantem Parafialnej Straży Grobowej. Za sumienną i 

oddaną pracę otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień resortowych i państwowych 

m.in.: Złoty Znak Związku OSP RP, Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. W 2008 r. 

otrzymał medal „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”. 
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Kluz Jan 

Gmina Łańcut 

 

Kluz Jan, starszy pomocnik Policji – urodzony w 1921 r. w Albigowej. Przed 

wybuchem II wojny światowej znalazł pracę we Lwowie jako starszy pomocnik w 

polskiej policji. Tam aresztowany i wywieziony z więzienia „Amerykanka” do Mińska, 

gdzie w 1940 r. został rozstrzelany. 

 

Kochman Józef 

Gmina Łańcut 

 

 

 

Kochman Józef, profesor dr hab., urodził się 14 grudnia 1903 r. w Soninie koło 

Łańcuta. W latach 1924-1928 studiował botanikę na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

Krakowie. Po ukończeniu studiów pracował przez trzy lata w Państwowym Instytucie 

Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach pod kierunkiem prof. Wincentego 

Siemaszki. Doktorat z filozofii uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1931 r. W 

tym samym roku przeniósł się do Warszawy podejmując pracę w Zakładzie 

Fitopatologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jako starszy asystent 
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profesora Siemaszki. W czasie wojny był wykładowcą w Miejskiej Szkole Ogrodniczej 

prowadząc jednocześnie tajne nauczanie dla studentów SGGW. W roku 1945 objął 

kierownictwo Katedry Fitopatologii, odbudowując ją po zniszczeniach wojennych. W 

tym samym roku habilitował się, w 1946 r. został mianowany profesorem 

nadzwyczajnym, a w 1957 r. profesorem zwyczajnym. Był dziekanem Wydziału 

Ogrodniczego i prorektorem SGGW, wreszcie doktorem honoris causa tej uczelni. W 

1974 r. przeszedł na emeryturę. W 1981 r. IV Walne Zgromadzenie członków 

Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, reprezentujące wszystkie Oddziały, które 

odbyło się w Lublinie, nadało profesorowi Kochmanowi tytuł Honorowego Członka 

Towarzystwa. Dorobek prof. Kochmana obejmował 150 publikacji z różnych dziedzin 

fitopatologii, w tym 50 prac naukowych poświęconych morfologii, epidemiologii i 

metodom zwalczania grzybów i wirusów występujących na różnych roślinach 

ogrodniczych, rolniczych i ozdobnych. Był autorem monografii polskich grzybów 

głowniowych (1936 r.), oraz współautorem opracowań Peronosporales (1970) i 

Ustilaginales (1973) w serii „Flora Polski”, autorem dwóch podręczników 

akademickich: „Fitopatologia” (1967 i 1973) oraz „Mikologia dla fitopatologów” (1981 i 

1986). Piastował wiele funkcji w różnych organizacjach naukowych. Był członkiem 

zwyczajnym Polskiej Akademii Nauk, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa 

Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, przewodniczącym 

Komitetu Ochrony Roślin PAN. Zmarł w Warszawie 21 lipca 1995 r.  
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Kordas Ignacy 

Gmina Łańcut 

 

 

Kordas Ignacy, aspirant Policji Państwowej - syn Franciszka i Anny z Cieślów, ur. 28 

lipca 1900 w Kosinie. W Wojsku Polskim od 24 września 1920 r. do 7 lipca 1921. W 

policji od 1922 r. Służbę pełnił m.in. jako komendant Posterunku w Podmichalu pow. 

kałuski, od czerwca 1935 r. z-ca komendanta Posterunku Stanisławów-Kolonia oraz 

jako komendant Posterunku w pow. kałuskim – od 25 sierpnia 1935 r. w Niebyłowie, 

od listopada 1935 r. w Jasieniu, następnie ponownie w Podmichalu i tam też we 

wrześniu 1939 r. Odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i 

Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Zamordowany strzałem w tył 

głowy w Twerze w roku 1940 przez NKWD. 

 

Krakowski Władysław 

Gmina Łańcut 
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Krakowski Władysław, ksiądz – urodzony w 1858 r. w Spie k. Tarnobrzega. 

Święcenia kapłańskie otrzymał w lipcu 1885 r. w Przemyślu. Do Handzlówki przybył z 

Tyczyna w sierpniu 1889 r. Najpierw przez cztery lata był wikariuszem, a od 1893 r. 

został mianowany proboszczem. Był inicjatorem budowy nowego kościoła (1903 r.), 

plebani, domu parafialnego Urodził się 25 lutego 1902 r. w Sękowej k. Gorlic. Po 

złożeniu egzaminu dojrzałości w gimnazjum gorlickim w 1923 r., wstąpił w 1924 r. do 

Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie też został wyświęcony 29 czerwca 

1928 r. Przez pięć lat był wikariuszem w Markowej. Zbudował tam dom katolicki. W 

dniu 28 czerwca 1933 r. otrzymał probostwo w Rakszawie, gdzie pracował później 

przez 45 lat aż do swej śmierci. Działalność swoją rozpoczął w Rakszawie od 

zorganizowania młodzieży w tzw. Akcji Katolickiej oraz ożywienia ruchu 

spółdzielczego. Był osobą niezwykle popularną nie tylko w Rakszawie, ale i w 

okolicy. Podczas wojny pełnił też funkcje kapelana A.K. i umiał wspomagać swoich 

parafian w każdej niedoli, broniąc ich w razie potrzeby interwencjami u władz i 

funkcjonariuszy okupacyjnych. W swych zapiskach ks. Krupa wspomina, że dwa razy 

otarł się o śmierć, raz podczas zaopatrywania rannego partyzanta, drugi raz za 

osłanianie przed Niemcami miejscowych komunistów. Udzielał również pomocy 

Żydom, wydając im metryki chrztu. Odznaczony był tytułem kanonika honorowego 

Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej. Zmarł dnia 19 sierpnia 1977 r. w szpitalu w 

Łańcucie. Pogrzeb w Rakszawie zgromadził tłumy parafian i liczne duchowieństwo. 

Modlitwom pożegnalnym przewodniczył bp Tadeusz Błaszkiewicz. 

 

Kunysz Walenty 

Gmina Łańcut 
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Walenty Kunysz, pisarz - urodził się 18 października 1898 r. i całe życie spędził w 

Kraczkowej. Zżyty niezwykle mocno z obyczajami, obrzędami i religijnością swojej 

wsi, zbierał i dokumentował stare pieśni, gadki, przepisy lecznicze i kulinarne. W 

1968 r. ukazało się nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej „Wesele 

kraczkowskie”. Wcześniej zorganizował zespół artystyczny w Kraczkowej, który 

według jego scenariusza występował na wielu scenach w regionie. Walenty Kunysz 

był również poetą, autorem wielu rubasznych, krotochwilnych fraszek. Jego utwory 

poetyckie publikowano w czasopismach „Wieś Tworząca” oraz „Antologii 

współczesnej poezji ludowej” wydanej w Warszawie w 1967 r. Największym 

osiągnięciem Walentego Kunysza były jego pamiętniki, które ukazały się w 1973 r. 

nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej pt. „Wścibski i wrazicki”, które zawierają 

nie tylko opis wydarzeń ze swojego wiejskiego kraczkowskiego życia, ale autor 

odtworzył świat kultury materialnej i duchowej swojej wsi od czasów galicyjskich do 

końca II wojny światowej. Pamiętniki stanowią atrakcyjną lekturę wyróżniającą się 

rubaszną gawędziarską gwarą, jak również są dokumentem opisującym udział 

Kunysza na froncie I wojny światowej oraz przemiany społeczne, obyczajowe i 

kulturalne podłańcuckiej wsi. Zmarł 15 listopada 1982 r. Wiele z jego dzieł zaginęło, 

m.in. powieść „Z życia praojców” wiele zostało nie wydanych, czekają w rodzinnych 

zbiorach na opracowanie, co może po raz kolejny potwierdzić jak wielką wartość 

stanowiła pasja zbieractwa, zapisywania i kultywowania wiejskiej historii i tradycji. 

Walenty Kunysz chłopski pisarz, poeta, etnograf jako jednych z pierwszych 

mieszkańców Kraczkowej sprawił, że społeczeństwo powojennej Polski usłyszało o 

mieszkańcach, obyczajach, zwyczajach, tradycji i religijności wsi Kraczkowa.  
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Kwolek Jan 

Gmina Łańcut 

 

Kwolek Jan, ksiądz prof. dr – szambelan papieski Piusa XI, prałat kapituły rzymsko – 

katolickiej w Przemyślu, długoletni profesor prawa kanonicznego i senior kolegium 

księży profesorów Seminarium Duchownego, oficjał Sądu Biskupiego, szambelan 

Piusa XII, sędzia synodalny i organizator synodu w roku 1955, członek i założyciel 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, wieloletni kustosz zbiorów, członek PAU. 

Urodził się 13 grudnia 1885 r. w Kraczkowej. Po zakończonej nauce w gimnazjum w 

Rzeszowie i złożeniu egzaminu dojrzałości, studiował dwa lata filozofię na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1906 rozpoczął studia 

teologiczne w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 

29 czerwca 1910 r. Dwa lata później udał się za granicę, gdzie studiował na 

Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie prawo kanoniczne, uzyskując stopień 

naukowy doktora w 1914 r. Po powrocie do kraju zajmuje szereg stanowisk 

kościelnych (katechety I Gimnazjum w Przemyślu, prefekta Seminarium Duchownego 

w Przemyślu, sekretarza Sądu Małżeńskiego i profesora prawa kanonicznego w 

Seminarium Duchownym od 1 września 1918 r. Zainteresowania jego skupiały się 

wokół prawa i sztuki. Znajomość prawa była oparta na głębokiej znajomości dziejów 

ojczystych i powszechnych. Stąd był też nieprzeciętnym archiwistą. Uporządkowanie 

archiwum diecezji przemyskiej jest w dużej mierze dziełem jego życia. Wyrazem 

działalności ks. prof. dr. jako archiwariusza diecezjalnego, mianowanego 15 listopada 

1927 r. jest ogłoszona rozprawa pt. ,,Archiwa diecezji przemyskiej obrządku 

łacińskiego” i druga praca wydana we Włocławku w 1936 r. pt. ,,Archiwum 

diecezjalne przy Kurii Biskupiej obrządku łacińskiego. Jako wybitny znawca prawa 

kościelnego, którego był wykładowcą przez 40 lat, odznaczał się niezwykłą jasnością 

stylu, umiejętnością szybkiego rozwiązywania zawiłych spraw – stąd wykłady jego 

cieszyły się wielkim uznaniem ze strony słuchaczy. Położył duże zasługi w 

opracowywaniu statutów Synodu diecezji przemyskiej. Jego artykuły zamieszczane 

były na łamach czasopism naukowych i rozpraw. M.in. artykuł ,, Początki biskupstwa 

przemyskiego”. W rękopisach pozostawione zostały dwie prace: ,,Dzieje organizacji 

Kościoła w Polsce” i ,,Prawo partykularne diecezji przemyskiej”. Jako archiwariusz 

wydał w roku 1928 książkę ,,Ekstrakty metrykalne archiwum diecezji przemyskiej”. 
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Zainteresowania ks. Jana Kwolka dotyczyły również sztuki, której był znawcą i 

miłośnikiem, gromadząc i strzegąc troskliwie jej pamiątek. Sztukę wykładał przez 

szereg lat w Seminarium Duchownym. Jego sława naukowa sięgała poza granice 

diecezji przemyskiej, a świadczą o tym godności świeckie jakie piastował. Był 

członkiem – korespondentem Komisji Konserwatorskiej przy województwie 

lwowskim, mianowany przez ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego w 1925 r. oraz członkiem korespondentem Komisji Historycznej Polskiej 

Akademii Umiejętności (mianowany w 1928 r.) a także członkiem Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Obok wielkiej wiedzy którą posiadał cechowała go 

prawdziwa kapłańska dobroć, dzięki której chętnie dzielił się zarówno wiedzą jak i 

swoimi bogatymi zbiorami bibliotecznymi. Wielu polskich naukowców korzystało z 

jego cennych uwag i wskazówek, wspominając osobę księdza z wielkim szacunkiem 

i wdzięcznością. Testament, który pozostawił po sobie to służba Kościołowi i 

Ojczyźnie do ostatniej chwili życia. Zmarł 20 maja 1958 r. w Przemyślu. 

 

Leja Franciszek 

Gmina Grodzisko Dolne 

 

 

 

Franciszek Leja, profesor dr hab. – urodził się 27 stycznia 1885 r. w Grodzisku 

Górnym, w rodzinie chłopskiej. Tutaj spędził dzieciństwo i chodził do trzyletniej szkoły 

ludowej w Miasteczku. Uczył się bardzo dobrze, szczególne postępy osiągnął w 

matematyce. W 1904 r. zdał maturę i zapisał się na Wydział Filozoficzny 

Uniwersytetu we Lwowie, aby studiować matematykę, fizykę i filozofię. W 1909 r. 
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zdał egzamin na nauczyciela matematyki i fizyki w szkołach średnich. W kwietniu 

1909 r. władze powierzyły mu funkcję „suplentury” w IV Gimnazjum w Krakowie. Dwa 

lata później został przeniesiony do Bochni gdzie po raz pierwszy ukazał się jego 

artykuł pt. „Pierwsze zasady geometrii nieeuklidesowej”. Tym artykułem zwrócił na 

siebie uwagę środowiska matematycznego Krakowa i zaproponowano mu roczne 

stypendium Akademii Umiejętności za granicą. W czerwcu 1913 r. rozpoczął 

gromadzenie materiałów do napisania pracy doktorskiej na temat zastosowania teorii 

grup ciągłych do rozwiązywania równań różniczkowych. Pracę obronił w 1916 r. W 

1922 r. uzyskał tytuł docenta matematyki. Po wojnie wydał podręcznik „Rachunek 

różniczkowy i całkowy”, a w kolejnych latach: „Geometria analityczna”, „Teorie funkcji 

analitycznych” oraz „Funkcje zespolone”. Profesor pełnił funkcję Kierownika Katedry 

Funkcji Analitycznych Działu Funkcji Analitycznych Instytutu Matematyki Polskiej 

Akademii Nauk. Współpracował z wieloma zagranicznymi instytutami 

matematycznymi. W 1961 r. został laureatem nagrody państwowej I stopnia, a pięć 

lat później otrzymał doktorat „honoris causa” Uniwersytetu w Łodzi. W uznaniu zasług 

dla rozwoju polskiej matematyki otrzymał wiele najwyższych odznaczeń 

państwowych. Był również wielkim społecznikiem. W rodzinnej miejscowości był 

współzałożycielem Orkiestry Włościańskiej, Kasy Stefczyka i teatru. Wspierał 

finansowo wszelkie inicjatywy społeczne, pomagał zdolnym studentom. Z własnych 

środków ustanowił nagrodę pieniężną przyznawaną corocznie najzdolniejszym 

studentom i młodym pracownikom naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł 

11 października 1979 r. i został pochowany zgodnie z życzeniem, na cmentarzu 

parafialnym w Grodzisku Dolnym. 

 

Lis-Kula Leopold 

Gmina Łańcut 
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Lis-Kula Leopold, pułkownik urodził się 11 listopada 1896 r. w Kosinie. Ojciec, 

Tomasz, był właścicielem ziemi koło Sieniawy. Później pracował jako podurzędnik 

kolejowy na stacji w Kosinie, a następnie w Łańcucie. Mały Leopold przyszedł na 

świat jako czwarte z ośmiorga dzieci państwa Kulów. Naukę rozpoczął w szkole 

powszechnej w Rzeszowie, dokąd przeniósł się wraz z rodzicami. W 1907 r. Leopold 

Kula został uczniem II Gimnazjum w Rzeszowie. Powoli zaczął wybijać się wśród 

rówieśników, koledzy poddali się jego przewodniej roli. Był bardzo dobrym uczniem. 

Szczególne zamiłowanie objawiał do historii, geografii, matematyki i nauk 

przyrodniczych. Zwłaszcza historia była dlań przedmiotem, którym wzbogacał swoją 

młodą głowę. W klasie piątej gimnazjum, wiosną 1912 r., kiedy rysowała się 

możliwość wojny rosyjsko-austriackiej, młody Kula zawiązał tajne stowarzyszenie 

wojskowe, do którego wciągnął swoich najbliższych przyjaciół. Celem stowarzyszenia 

stały się ćwiczenia w sprawach wojskowych, dla przygotowania się do przyszłej, 

nieuniknionej zbrojnej walki o wolność. Statut oparto na statucie harcerskim, nadano 

jednak organizacji charakter tajny. Na spotkaniach przerabiano ćwiczenia w terenie, 

szermierkę, musztrę. Jednak z powodu braku instruktora, który mógłby fachowo 

prowadzić praktyczne ćwiczenia wojskowe, szybko wyczerpał się program 

wojskowych zajęć i ćwiczeń, po pewnym czasie tajny związek przestał istnieć. Ale 

młody Kula wyniósł z pierwszej tej pracy niemałą korzyść - jasno określił sobie cel, do 

którego postanowił dążyć: wojskowe przygotowanie się do walki o niepodległość. W 
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październiku 1912 r. Leopold Kula, nie mając jeszcze szesnastu lat, wstąpił do 

Związku Strzeleckiego, przyjmując pseudonim „Lis”. Na ćwiczeniach okręgu 

rzeszowskiego, prowadzonych przez Komendanta Głównego w lecie 1913 r. - 

uzyskał pochwałę Józefa Piłsudskiego. Od tej pory datuje się szczególny, bardzo 

głęboki sentyment, jakim Komendant Główny darzył młodego Lisa - Kulę. W 1913 r. 

otrzymał Lis stopień podoficera. Już jako podoficer Lis otrzymał w Związku 

Strzeleckim dowództwo plutonu. Miał wówczas szesnaście lat. Dał się wkrótce 

poznać jako jeden z najlepszych instruktorów rzeszowskiego okręgu Związku 

Strzeleckiego. Lubiany przez żołnierzy strzeleckich potrafił wyrobić sobie wśród nich 

w krótkim czasie bezwzględny autorytet, wywierając na nich wpływ przede wszystkim 

przykładem osobistym. Sam zawsze punktualny, zdyscyplinowany, niezmordowany 

w pracy, miał prawo wymagać tego samego od innych, co rozumieli aż nadto dobrze 

jego strzelcy. W 1914 r. wybuchła I wojna światowa, z którą Polacy wiązali nadzieje 

na odzyskanie niepodległości. Józef Piłsudski 2 sierpnia zmobilizował swych 

strzelców. 6 sierpnia Pierwsza Kompania Kadrowa przekroczyła graniczny szlak, 

obaliła graniczne słupy i wypowiedziała wojnę Rosji. Brygada ta stała się zalążkiem 

przyszłych legionów. Leopold z kompanią strzelców rzeszowskich dołączył do 

głównej części oddziałów Piłsudskiego. Rozpoczął się w ten sposób szlak bojowy 

przyszłego pułkownika. Z oddziałów strzeleckich Piłsudski stworzył Legiony Polskie. 

Jesienią 1914 r. Kula został mianowany przez Piłsudskiego podporucznikiem. 

Komendant obarczał młodego dowódcę coraz bardziej odpowiedzialnymi zadaniami. 

17 i 18 listopada 1914 r. podporucznik Leopold Kula - Lis stoczył pierwszą swą 

zwycięską bitwę z Rosjanami pod Krzywopłotami. Odznaczył się wówczas 

niebywałym męstwem i znajomością taktyki walki. Bitwa ta była jedną z tych, które 

przeszły do legendy walk legionowych. W uznaniu zasług młodego i utalentowanego 

legionisty Piłsudski mianuje Lisa - Kulę w styczniu 1915 r. porucznikiem. O sile jego 

charakteru niech świadczy fakt, iż w trakcie działań na froncie znalazł czas na 

przygotowanie się do matury, którą zdał wiosną 1915 r. Mijały kolejne miesiące 

wojny, kolejne bitwy, w których Kula odnosił ciągłe zwycięstwa i sukcesy. Walczył na 

Lubelszczyźnie i na Wołyniu. Wyróżnił się w bitwach pod Powórskiem, Zajączkówką, 

Jeziornem, Hulewiczami, Sobieszycami, Kuklami. Zdobywał pochwały i odznaczenia. 

Żołnierze dumni ze swego dowódcy nazwali się „lisowczykami”. Rozbieżność 

koncepcji politycznych Piłsudskiego i państw centralnych doprowadziła do dymisji 

Komendanta z Legionów, a w dalszej konsekwencji do rozwiązania Legionów i 
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uwięzienia Piłsudskiego przez Niemców. Główną polską organizacją podejmującą 

wysiłek zbrojny, miała stać się teraz konspiracyjna Polska Organizacja Wojskowa, 

której działalność została skierowana przeciwko Niemcom. Leopold Lis - Kula, jak 

większość legionistów, został wówczas zdegradowany, wcielony do armii austriackiej 

i wysłany karnie na front włoski. Dał się tam poznać jako znakomity żołnierz. Za 

męstwo został odznaczony przez Austriaków złotym Medalem za Waleczność. W 

1918 r. ranny na froncie włoskim Leopold ucieka ze szpitala, przybywa do Krakowa i 

rozpoczyna pracę w Polskiej Organizacji Wojskowej. W lipcu 1918 r. został 

mianowany komendantem Komendy Naczelnej nr 3. Jego praca wtedy polegała 

głównie na organizowaniu antyniemieckich akcji sabotażowych, dywersyjnych, 

wywiadowczych i agitacyjnych. W styczniu 1919 r. wziął udział w walkach na froncie 

ukraińskim. Stoczył zwycięskie bitwy pod Bełżcem, Machnowem, Rawą Ruską, Rudą 

Żurawicką, Poryckiem. Ostatnią akcją Lisa był brawurowy i zwycięski atak na miasto 

Torczyn.  Ciężko ranny 7 marca 1919 r. zmarł z upływu krwi. Zaraz po śmierci 

mianowany został pułkownikiem i odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. 

Liwicki Ryszard 

Gmina Łańcut 

 

Liwicki Ryszard, podpułkownik - syn Stanisława i Kamilli z Graffów, ur. 20 lutego 

1897 r. w Głuchowie. Ukończył austriacką szkołę oficerską. W Wojsku Polskim od 

1918 r. Uczestnik wojny 1918–1920 w szeregach 9 pułku ułanów, w 1919 r. ranny. 

Następnie służył w 18 pułku ułanów – od 1924 r. jako dowódca szwadronu karabinów 

maszynowych. W 1939 r. w sztabie gen. Skuratowicza. Zamordowany strzałem w tył 

głowy w Charkowie w roku 1940 roku przez NKWD. 

 

Łuszczki Jan 

Gmina Łańcut 

 

Łuszczki Jan, Aspirant Policji Państwowej - syn Andrzeja i Tekli, urodzony w 1889 r. 

w Sokołowie. W policji od 1927 r.. Przez wiele lat pełnił służbę w pow. łańcuckim, 

m.in. jako komendant Posterunku w Albigowej, we wrześniu 1939 r. komendant 
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Posterunku w Żołyni. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Zamordowany 

strzałem w tył głowy w Twerze w roku 1940 przez NKWD. 

 

Magryś Franciszek 

Gmina Łańcut 

 

 

Magryś Franciszek, działacz społeczny - urodził się 23 września 1846 r . w ubogiej 

rodzinie chłopskiej jako czwarte dziecko Barbary i Wojciecha. Już od wczesnej 

młodości pracował m.in. w warsztacie tkackim swojego ojczyma. Umiejętność 

czytania i pisania zawdzięczał matce oraz własnej wytrwałości. Owe umiejętności w 

okresie powszechnego analfabetyzmu były szczególnie cenne i przyczyniły się do 

tego iż otrzymał on posadę pisarza gminnego w Handzlówce, którą pełnił przez 40 

lat. Funkcja ta mocno wyczuliła chłopa – działacza na sprawy społeczne i unaoczniła 

zacofanie kulturalne wsi. Ściśle współpracował z księdzem Władysławem 

Krakowskim pionierem postępu w Handzlówce, co zaowocowało wieloma 

inicjatywami społecznymi. F. Magryś przez długie lata pełnił funkcję kasjera Kasy 

Stefczyka oraz był zastępcą prezesa Kółka Rolniczego. Włączył się w budowę 

kościoła parafialnego, plebani oraz utworzenia Spółdzielni Mleczarskiej w 

Handzlówce. Darował również swój grunt pod budowę parku zabawowego 

nazwanego później jego imieniem. Prócz zaangażowania w sprawy społeczne F. 

Magryś zajmował się również działalnością literacką. Jego debiut literacki przypadł 

na 1880 r. i zapoczątkował serię artykułów z Handzlówki i obszaru łańcuckiego do 

gazet ludowych i pism. Przemyślenia i doświadczenia zebrał w pamiętniku „Żywot 

chłopa działacza”. W 1929 r. został odznaczony przez prezydenta Ignacego 
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Mościckiego Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w kolejnym roku otrzymał Brązowy Krzyż 

Zasługi. Zmarł w 1934 r. i spoczywa w Handzlówce. 

 
Mazanek Jan 

Gmina Łańcut 

 

Mazanek Jan Walenty, podkomisarz - syn Andrzeja i Domoiceli, urodził się 26 

czerwca 1895 r. w Albigowej. W okresie od 11 listopada 1918 r. do 20 grudnia 1923 

r. służył w Wojsku Polskim. Do Policji Państwowej wstąpił w kwietniu 1924 r. 

Początkowo pracował w Komendzie Głównej Policji, a od 10 września 1934 r. został 

przeniesiony do województwa poznańskiego, gdzie powierzono mu stanowisko 

Komendanta Powiatowego Policji w Żninie. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

We wrześniu 1939 r. został aresztowany przez Rosjan. Przebywał w obozie w 

Ostaszkowie. Zamordowany 5 kwietnia 1940 r. w Miednoje. 

Mierzwa Stefan 

Gmina Rakszawa 
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Mierzwa Stefan Piotr, urodził się 12 listopada 1892 roku w Kątach Rakszawskich koło 

Łańcuta w ubogiej, wielodzietnej rodzinie tkacza – rolnika. Wkrótce jego rodzice 

sprzedali majątek i osiedlili się w Baszni Dolnej koło Lubaczowa. Stąd w 1910 r. 

wyemigrował do Ameryki. Jego losy układały się inaczej niż innych polskich 

emigrantów. Nie tylko pracował, ale również uczył się. Ukończeniem w 1916 r. 

Amherst College rozpoczęła się niezwykła kariera prostego chłopaka. Po wielkich 

trudach i wyrzeczeniach w 1921 r. został absolwentem Uniwersytetu Harwardzkiego 

w Cambridge. W tym samym roku podjął pracę na Uniwersytecie Drake w Des 

Moines. Z czasem osiągnął tytuł profesorski. Zdobycie wykształcenia kosztowało go 

tak wiele poświęceń, że postanowił pomóc innym ubogim emigrantom. W 1925 r. 

założył Fundację Kościuszkowską, która do dziś pomaga polskim studentom w USA. 

Chciał w ten sposób dać rodakom szansę, by tak jak on, mogli studiować w Stanach 

Zjednoczonych. Obecnie fundacja przyznaje stypendia polskim doktorantom i 

artystom, promuje i kultywuje za oceanem polską kulturę oraz organizuje akcje 

mające na celu obronę prawdy historycznej i dobrego imienia Polski. Stefan Mierzwa 

zmarł 16 stycznia 1971 r. w Houston w USA na chorobę nowotworową. Od czerwca 

1990 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rakszawie nosi jego imię. Szkoła współpracuje z 

Fundacją Kościuszkowską z Nowego Jorku, dzięki której absolwenci SP2 wyjeżdżają 

na stypendia do renomowanych uczelni w USA. 29 czerwca 2015 r. profesor Stefan 

Mierzwa otrzymał pośmiertnie odznakę Zasłużony dla Województwa 

Podkarpackiego. 

 

Nycz Wacław 

Gmina Łańcut 
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Nycz Wacław, pilot – wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy w sporcie 

samolotowym, urodził się 19 kwietnia 1954 r. w Soninie. Od 1971 r związany był z 

Aeroklubem Rzeszowskim. Po drodze do samolotów zetknął się też na krótko ze 

spadochronami i szybowcami. Pierwsze loty wykonywał w 1973 roku, a w krótce – 

jeszcze jako junior – zdobywał swoje pierwsze medale. Trenował pod okiem 

wybitnych pilotów-instruktorów, m.in. prowadzącego kadrę Zdzisława Dudzika, czy 

związanych z aeroklubem Jana Barana i Witolda Świadka (obaj zginęli śmiercią 

lotnika). Wacław Nycz był trzykrotnym złotym indywidualnym medalistą mistrzostw 

świata w lataniu precyzyjnym. Pierwszy tytuł wywalczył w 1985 r. w amerykańskim 

Kissimmee na Florydzie, niepokonany był także dwa lata później w fińskiej Nummeli, 

trzeci raz mistrzem świata został w 1992 r. Dęblinie. W 1994 r., w Karlowych Warach 

w Czechach był trzeci. W 1988 r., w angielskim Sywell wywalczył w tej samej 

konkurencji tytuł mistrza Europy. W 1991 r. w Schoenhagen w Niemczech po raz 

kolejny zwyciężył w mistrzostwach Europy. W lataniu precyzyjnym był również 

trzykrotnie mistrzem państw socjalistycznych – w latach 1986-88 – oraz czterokrotnie 

mistrzem Polski, w latach 1980, 1982, 1987 i 1988. W 1986 r. razem z Mariankiem 

Wieczorkiem wywalczył brązowy medal w lataniu rajdowym na mistrzostwach świata 

w Castellon w Hiszpani. Dwa lata później, w Northampton w Wielkiej Brytanii, sięgnął 

po tytuł wicemistrza świata. Zdobywał też medale drużynowe. Był znanym i 

poważnym sportowcem nie tylko na Podkarpaciu, jednym z naszych największych 

asów w pilotowaniu maszyn sportowych. Latał, między innymi, na Wilgach i 

Cessnach. W 1997 r. zakończył karierę sportową i pracował jako pilot samolotów 

pasażerskich w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Zginął 17 kwietnia 2013 roku w 

wypadku samochodowym w Warszawie. 
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Pelc Józef 

Gmina Białobrzegi 

 

 

 

Pelc Józef, ksiądz - ur. 31 marca 1914 r. w Mokszance (pow. przeworski). 25 

czerwca 1939 r. otrzymał święcenia kapłańskie, a 4 grudnia 1948 r. został 

mianowany proboszczem parafii Białobrzegi. Podczas prawie 36 lat pracy dał się 

poznać społeczności białobrzeskiej jako dobry gospodarz, który odmienił oblicze 

parafii. Z jego (m.in.) inicjatywy we wsi zbudowano chodniki, drogi, zainstalowano 

linię energetyczną, wybudowano most na rzece Wisłok, Ośrodek Zdrowia, kościół 

filialny w Korniaktowie, ogrodzono kościół, cmentarz oraz wzniesiono nową plebanię. 

Praca duszpasterska zaowocowała powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Homilie 

wygłaszane podczas mszy i różnych uroczystości, cechowała duża znajomość pisma 

świętego i historii Polski. Dla wielu słuchaczy były to pierwsze lekcje historii, 

patriotyzmu i umiłowania ojczyzny. Jako kapelan AK, orędownik prawdy historycznej 

nękany był przez UB. Groźbą utraty wolności ówczesne władze starały się złamać i 

zastraszyć księdza. Władza diecezjalna odznaczyła go w 1960 r. E.C., a w 1971 r. 

R.M., zaś w 1975 r. został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły kolegiackiej 

w Jarosławiu. Równocześnie od 1 kwietnia 1970 r. był wicedziekanem, a od 10 

sierpnia 1973 r. do 29 kwietnia 1982 r. dziekanem łańcuckim, zrezygnował z 

pełnienia tych obowiązków z powodu pogarszającego się stanu zdrowia. Zmarł 27 

lipca 1984 r. w szpitalu, pogrzeb odbył się 30 lipca w Białobrzegach pod 

przewodnictwem ks. bp Bolesława Taborskiego. 
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Peszko Henryk 

Gmina Łańcut 

 

 

 

Peszko Henryk, ksiądz infułat - urodził się 29 listopada 1910 r. w Kraczkowej. 

Wychowywał się w religijnej i patriotycznej rodzinie. Uczył się w Szkole Powszechnej 

w Kraczkowej, a następnie w Państwowym Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w 

Łańcucie, gdzie zdał maturę w 1932 r. Wybrał drogę powołania kapłańskiego i wstąpił 

do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Pozytywną rolę w jego formacji 

duchowej odegrał ks. Stanisław Dahl, proboszcz parafii św. Mikołaja Biskupa w 

Kraczkowej. Henryk Peszko święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa sufragana 

kieleckiego Franciszka Sonika 20 czerwca 1937 r. Był wikariuszem w Jędrzejowie, 

Busku – Zdroju i Kielcach oraz kapelanem 4.pułku piechoty Leg. AK (pseud. 

,,Wicher”). Wraz z żołnierzami Armii Krajowej Okręgu Radomsko – Kieleckiego 

,,Jodła” przeszedł szlak bojowy podczas akcji ,,Burza” w 1944 r. Awansowany został 

do stopnia majora oraz odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. 

Po wojnie ks. Peszko zaangażował się w pracy duszpasterskiej parafii katedralnej w 

Kielcach, notariusza Kurii Diecezjalnej i sędziego prosydonalnego Sądu Biskupiego. 

W 1949 r. ukończył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
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Władze Polski ,,ludowej” inwigilowały duchownego w związku z jego kontaktami z 

organizacjami podziemia niepodległościowego i sfingowaną sprawą kieleckiego 

ordynariusza biskupa Czesława Kaczmarka. Księdza Peszko aresztowano 12 

stycznia 1952 r. i przetrzymywano ponad trzy lata w więzieniu przy ulicy 

Rakowieckiej w Warszawie. Nie przyznał się do żadnych przestępstw, pomimo 

zastosowanych tortur. Po powrocie do Kielc ks. Peszko pracował dalej w Kurii 

Diecezjalnej, a w 1961 r. został mianowany na wiele lat jej kanclerzem. Od 1967 r. 

posiadał godność kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Kieleckiej. Aktywnie 

wspierał środowiska kombatanckie i NSZZ ,,Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego. 

W 1983 r. został prałatem honorowym Jego Świątobliwości, a trzy lata później 

protonotariuszem apostolskim. Jubileusz pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich 

obchodził 21 czerwca 1987 r. w Kraczkowej. Zmarł 9 czerwca 1988 r. i został 

pochowany na Starym Cmentarzu w Kielcach. W 2016 r. nakładem wydawnictwa 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ukazał się pamiętnik księdza 

Henryka Peszko - Sprawy i ludzie na tle mojego życia. Wspomnienia kieleckiego 

duchownego z lat 1910–1946., w opracowaniu prof. Ryszarda Gryza i Karoliny 

Święcich.  

 

Piłat Władysław 

Gmina Łańcut 

 

Piłat Władysław, działacz społeczny, konspiracyjny - ur. 10 lutego 1897 r., zmarł 19 

stycznia 1990 r. Urodził się jako najstarsze dziecko małorolnych rodziców – 

Stanisława i Anny z domu Szydełko. W 1903 r. rozpoczął naukę w szkole w Woli 

Rafałowskiej – po ukończeniu 4 klasy służył u bogatych rolników i na plebanii za 

względu na to, że rodzice mieli jeszcze na utrzymaniu 7 dzieci. W 1915 r. został 

zmobilizowany do wojska austriackiego i po przeszkoleniu rekruckim wywieziony z 

całą grupą Polaków na Wołyń na front rosyjski. Po 2 latach pobytu na tym froncie 

wyjechał wraz z wojskiem na front albański, gdzie dostał się do niewoli. Jeńców 

polskich wywieźli do Bułgarii, następnie na Węgry, skąd dalej przez Austrię (Wiedeń) 

przyjechał do Polski i powrócił do cywila. Mieszkał wówczas przy rodzicach w Woli 

Rafałowskiej, a pracował w cegielni w Albigowej. W sierpniu 1920 r. został 
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zmobilizowany do wojska polskiego i brał udział w walkach z bolszewikami („Cud nad 

Wisłą”) gdzie został ranny. Po powrocie do cywila w 1922 r. ożenił się w Głuchowie i 

pracował wraz z żoną (Julią z domu Czado) w małym gospodarstwie rolnym objętym 

za żoną. W wolnym czasie jeździł do Łańcuta furmanką na tzw. „stójkę” dorabiając w 

ten sposób na utrzymanie rodziny. W tym okresie należał do Stronnictwa Ludowego i 

brał udział w walkach chłopskich na terenie powiatu łańcuckiego oraz manifestacji 

chłopskiej w Nowosielcach (1937). Stronnictwo Ludowe jako prężna organizacja 

chłopska postanowiła (1936 rok) założyć sklep spółdzielczy. Powołano zarząd, 

ustalono składki członkowskie i ustanowiono nazwę „Spółdzielnia Spożywców – 

Zgoda”. Towar na zaopatrzenie sklepu kupowano w Rzeszowie, dokąd jeździł 

kierownik zarządu Władysław Piłat furmanką lub pociągiem. Sklep rozwijał się bardzo 

dobrze, tak, że członkowie spółdzielni na koniec roku otrzymywali dywidendy. We 

wrześniu 1939 roku, w pierwszych dniach wojny w czasie ucieczki cywilów i żołnierzy 

przed Niemcami na wschód, sklep został obrabowany. Wznowił on swą działalność 

niebawem, sklepową została Janina Piłat – po towar jeździł jej ojciec Władysław Piłat 

do Rzeszowa i Jarosławia. Od czasu do czasu przywoził towary deficytowe takie jak: 

cukier, mydło, sól, materiały tekstylne, które były dzielone przez zarząd i Komisję 

Rewizyjną Spółdzielni dla mieszkańców. W latach 1940- 1944 Piłat Władysław był 

także kierownikiem „Zlewni mleka”, która mieściła się w budynku zwanym „kasarnią”. 

W domu prowadził także skup jajek, które odwoził do Łańcuta. W czerwcu 1941 r. 

Władysław Piłat został przyjęty i zaprzysiężony do Batalionów Chłopskich do 

oddziału „Roch” – używał pseudonimu „Rzeka”. W jego domu odbywały się zebrania 

konspiracyjne członków „BCH”. Do jego domu przynoszono prasę konspiracyjną, 

którą rozprowadzał do zaufanych ludzi – w Głuchowie i Soninie. Do jego domu 

przychodzili też członkowie BCH, którzy chcieli posłuchać wiadomości ze świata 

czytanych na miejscu i podyskutować. Władysław był w stałym kontakcie z 

Eugeniuszem Borczem – pobierał od niego meldunki konspiracyjne i dostarczał 

umówionym osobom pod wskazane adresy. Czynności związane z konspiracją 

wykonywano bardzo ostrożnie, tym bardziej, że w pobliżu kwaterowała grupa 

Niemców. Uczestnicy spotkań przychodzili i wychodzili pojedynczo udając się w 

różne strony – ze względów bezpieczeństwa. Jako kierownik zlewni mleka, 

codziennie oddawał kilka litrów mleka i jajka rodzinom pracowników konspiracyjnych. 

W maju 1947 r. został kierownikiem punktu skupu mleka w Głuchowie i jaj - miało to 

miejsce w jego domu. Osobiście odwoził skupiony towar do Łańcuta. Pracował na 
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tym stanowisku do 1961 r. Po zakończeniu II wojny światowej w 1946 r. zapisał się 

do SL i poprzez ZSL należał do końca bez przerwy do PSL. 18 lutego 1972 r. 

otrzymał medal za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat), a 5 czerwca 1987 r. – 

wpisany został do „Księgi Zasłużonych Działaczy Ruchu Ludowego województwa 

rzeszowskiego”. 11 listopada 1988 r. otrzymał od Zarządu Głównego Związku 

Bojowników o Wolność i Demokrację z okazji obchodów 70-tej rocznicy odzyskania 

niepodległości wyrazy uznania zasług w służbie ku chwale Ojczyzny. 18 października 

1988 r. natomiast po uwzględnieniu działalności niepodległościowej w latach 1915 –

1920 oraz działalności w Ruchu Oporu (5.06.1941-31.07.1944) został przyjęty na 

członka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. 

 

Puchała Achilles 

Gmina Łańcut 

 

 

 

Puchała Achilles, franciszkanin - w dniu 18 marca 1911 r., we wsi Kosina k. Łańcuta, 

w województwie lwowskim przyszedł na świat Józef Puchała. Był synem Franciszka i 

Zofii z domu Olbrycht. Miał siedmioro rodzeństwa. Jego rodzina należała do 

średniozamożnych, utrzymywała się z pracy na gospodarstwie rolnym. Zapis 
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dokonany w księdze chrztów w numerze 17 tegoż roku podaje, że udzielił go 

proboszcz parafii św. Stanisława w Kosinie, ks. Jan Szurek. W tej miejscowości 

ukończył pięć klas szkoły powszechnej. W nauce osiągał dobre wyniki. Dorastał w 

środowisku parafii, która dobrze i skutecznie animowała życie religijne i społeczne jej 

mieszkańców. Zasługa w tym gorliwego proboszcza ks. Juliana Krzyżanowskiego, 

który zachęcił parafian m.in. do założenia Kółka Rolniczego, Kasy Stefczyka, 

sklepiku czy mleczarni. Miejscowej młodzieży umożliwiał słuchanie wykładów z 

zakresu rolnictwa, hodowli czy sadownictwa. Gdy zaś chodzi o kontakt z rodziną 

Puchałów, miał zachęcać rodziców Józka, by mimo okresowych trudności w 

utrzymaniu licznej rodziny, spowodowanych nieurodzajami, nie rezygnowali z 

dalszego kształcenia syna. Dostrzegał u niego duże religijne zaangażowanie, dające 

zalążek powołania do stanu duchownego. By znaleźć potwierdzenie tej oceny, został 

skierowanydo pobliskiego Małego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów we 

Lwowie. Od roku 1924 kolejne klasy kończył już jako uczeń franciszkańskiego 

seminarium. Po czwartej klasie gimnazjalnej, mając 16 lat, został przyjęty 6 września 

1927 r. do zakonu oo. Franciszkanów. Dwa tygodnie później, w Łagiewnikach koło 

Łodzi, rozpoczął swój nowicjat jako brat Achilles, z przeznaczeniem do stanu 

kapłańskiego. Jego przewodnikiem duchowym był o. Jerzy Wierdak, magister 

nowicjatu. Po rocznej formacji, 29 września 1928 r, złożył pierwsze śluby zakonne 

czasowe na okres 3 lat. Powrócił następnie do Lwowa, by tam dokończyć naukę w 

zakresie szkoły średniej. W okresie przygotowań do podjęcia posługi duszpasterskiej 

odwiedzał wedle możliwości swoje rodzinne strony. Zainteresowany życiem parafii w 

Kosinie, z nowym jej proboszczem ks. Józefem Praisnarem odbywał długie rozmowy 

na temat życia parafialnego; przedmiotem tych dyskusji były zwłaszcza 

przygotowania do budowy kościoła, obawy i trudności, które należało pokonać. Po 

zdaniu matury w latach 1932-1937 r. odbywał studia filozoficzno-teologiczne w 

Krakowie. Największe osiągnięcia miał w dziedzinie pedagogiki i teologii pastoralnej. 

Był aktywny w pracach uczelni. Skutkiem jednogłośnej decyzji Kapituły Klasztornej i 

Rady Prowincjalnej dopuszczony został 22 maja 1932 r. do złożenia ślubów 

wieczystych. Miało to miejsce, gdy był uczniem 8 klasy gimnazjalnej. Święcenia 

kapłańskie przyjął 5 lipca 1936 r, z rąk ks. bp Stanisława Rosponda. Na prymicje do 

Kosiny przyjechał wraz z kolegą z pobliskiego Rogóżna, swym zakonnym 

współbratem, o. Aleksandrem Monswetem Kwaśniakiem. Po podziale polskiej 

administracji Zakonu Franciszkanów na dwie prowincje w lipcu 1939 r., pozostał w 
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macierzystej Prowincji św. Antoniego Paderewskiego i Błogosławionego Jakuba 

Strzemię. Swoją pierwszą pracę duszpasterską podjął w klasztorze w Grodnie. Od 17 

maja 1939 r. był drugim wikariuszem w Iwieńcu. Z Iwieńca, gdzie zastała go wojna, 

przeniesiony został już jako proboszcz, do liczącej pięć tysięcy wiernych parafii p.w. 

Św. Marii Magdaleny w Pierszajach, odległych od Iwieńca o około 20 km. Po pięciu 

miesiącach otrzymał do pomocy kapłana - ojca Hermana Stępnia. Obaj zamieszkali 

początkowo w opuszczonym domostwie, którego mieszkańców wywieziono na 

Syberię, później przenieśli się na plebanię. Zwyczajny tok pracy duszpasterskiej 

został zakłócony wybuchem 19 czerwca 1943 r. powstania przeciw nazistom w 

pobliskim Iwieńcu. Podejrzenia o współpracę w organizacji i wspieraniu buntu 

przenieśli Niemcy na całą okolicę, nie wyłączając parafii w Pierszajach. W lipcu 

zbrojny oddział Niemców pojawił się w wiosce. Jak podają świadkowie, kapłani nie 

skorzystali z danego im przez miejscowego komendanta żandarmerii ostrzeżenia i 

oferowanej pomocy w ucieczce. Postanowili do końca dzielić los aresztowanych 

parafian mówiąc: pasterze nie mogą opuścić wiernych. Dobrowolnie do nich 

dołączyli. Wszystkich przewieziono do wsi Borowikowszczyzna. Gestapowcy, 

strzałem w głowę zabili obydwu franciszkanów w stodole państwa Rudowiczów, 

następnie podpalili ją. Zdarzenie miało miejsce 19 lipca 1943 r, w 32 roku życia o. 

Achillesa, 16 zakonnego powołania i 7 sprawowania przez niego kapłańskiej posługi. 

Parafian z Pierszaj zwolniono i darowano im życie. Wydany na nich początkowo 

przez hitlerowców wyrok śmierci zmieniono na przymusowe roboty w okolicach 

Mińska Białoruskiego. Ci, co ocaleli z pietyzmem zebrali popioły i resztki kości i 

złożyli je we wspólnej mogile przy kościele parafialnym zbudowanym w 1933 r. Do 

dziś są przedmiotem czci. Dnia 13 czerwca 1999 roku na Placu J. Piłsudskiego w 

Warszawie Jan Paweł II, Papież Polak, błogosławił o. Achillesa, razem ze 107 innymi 

męczennikami, którzy ponieśli śmierć z rąk hitlerowców. 

 

Pudło Franciszek 

Gmina Łańcut 

 

Pudło Franciszek, działacz społeczny – urodził się w 1917 r., zrobił kurs księgowości 

i finansów. W latach 1939-1945 pracownik Spółdzielni ”Społem” w Głuchowie. 
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Później pracownik w Składnicy Kółek Rolniczych w Łańcucie, GS w Kosinie, RSP w 

Głuchowie, PKS w Łańcucie oraz Polmos w Łańcucie. W 1986 r. przechodzi na 

emeryturę. Od 1936 r. był członkiem ZMW „Wici” w Głuchowie. W roku 1939 

wstępuje do Związku Walki Zbrojnej, a w roku 1940 zostaje zaprzysiężony 

(pseudonim ”Żuraw”). Od 1942 r. należał do Batalionów Chłopskich pod ps. „Lot” 

(łącznik, kolporter – dyspozycje wojskowe). W maju 1945 r. odbyło się zebranie 

ludowców wsi i powstało SL – w 1946 r. przemianowane na PSL – pełni funkcję 

prezesa. Członek ZBOWiD od 1953 r. Należał do Związku Kombatantów. Był 

aktywnym działaczem i społecznikiem, zaangażowanym w pracę społeczną na rzecz 

wsi i środowiska. W 1982 r. był gospodarzem dożynek wiejskich. Należał także do 

zespołu śpiewaczego i teatralnego prowadzonego przez Kazimierza Pondla. 

Otrzymał Medal Zwycięstwa i Wolności (1959 r.), Krzyż Partyzancki (1966 r.), 

Odznakę Przodownika Pracy Socjalistycznej (1979 r.), Brązową Odznakę „Za zasługi 

w Ochronie Porządku Publicznego” (1980 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1986 r.). Zmarł w 

2008 r. 

 

Pusz Wiesław 

Gmina Łańcut 

 

Pusz Wiesław, lekarz - urodził się w Handzlówce w 1930 r. W 1948 r. podjął studia 

medyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1955 r. objął wolne stanowisko w 

Ośrodku Zdrowia w Albigowej, którym kierował przez 45 lat przyczyniając się do jego 

rozbudowy. W 1965 r. uzyskał II stopień specjalizacji w zakresie medycyny ogólnej. 

Od 1975 r. został zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Łańcuckiego Ośrodka Zdrowia. 

W latach 1975-1983 pełnił funkcję dyrektora ŁOZ. W tym czasie powstał Ośrodek 

Zdrowia w Kosinie, rozbudowano budynek administracyjny, a także budynek 

centralnej sterylizacji szpitala w Łańcucie. Nigdy nie starał się być lekarzem jednego 

układu czy narządu lecz zawsze zajmował się pacjentem. W swojej służbie chorym 

zawsze nadawał pierwszeństwo takim cechom, jak dobroć, pełne zrozumienie, 

gotowość i poświęcenie. Nigdy nie wyznaczał progów czasowych przyjęć. Zawsze 

docierał do każdego chorego oczekującego pomocy, nie zważając na warunki 

atmosferyczne i komunikacyjne. Pracując przez 45 lat w Albigowej, a później w 
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Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Handzlówce, zasłużył sobie na wdzięczność 

ludzi, którym nie tylko służył, ale ratował swoją wiedzą i doświadczeniem 

medycznym. Zmarł w 2007 r. 

 

Rajzer Konstanty 

Gmina Łańcut 

 

 

 

Rajzer Konstanty, kierownik szkoły – urodzony w Handzlówce w 1918 r., 

pochodzenie chłopskie, wykształcenie wyższe – magister historii. Długoletni 

kierownik Szkoły Podstawowej w Głuchowie, działacz społeczny i oświatowy, 

wychowawca młodzieży. Naukę w gimnazjum przerwała mu wojna, maturę zdawał w 

tajnym nauczaniu. Należał do AK i BCH. W czasie wojny pracował jako nauczyciel w 

Handzlówce w tajnych kompletach realizując program szkoły średniej pod 

kierownictwem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Równocześnie sam się uczył na 

tajnych kompletach. W 1944 r. zdawał przed tajną komisją maturę i dyplom 

nauczyciela szkoły powszechnej. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Rzeszowie. W 

roku szkolnym 1950/51 obejmuje kierownictwo Szkoły Podstawowej w Głuchowie. W 

latach 1956-1979 był Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Głuchowie. Oprócz 

działalności pedagogiczno-nauczycielskiej jest również działaczem społecznym we 

wsi Głuchów. Prowadzi budowę nowej Szkoły Podstawowej. Sam pracuje dając 

przykład młodzieży przy budowie domu społecznego. Jest organizatorem wielu 

imprez wiejskich. Przepracował w zawodzie nauczyciela 38 lat z tego 4 lata w czasie 
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okupacji, przez 26 lat w szkole podstawowej w Głuchowie. Zmarł nagle w 1980 r. Za 

wybitne osiągniecia odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969 r.), Złotą 

Odznaką ZNP (1973 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1974 r.), Medalem 30-lecia PRL 

(1974 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.), Zasłużony dla 

Województwa Rzeszowskiego (1978 r.), Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Orderu 

Polski (1979 r.) 

 

Rajzer Teresa 

Gmina Łańcut 

 

 

 

Rajzer Teresa, z domu Magryś, urodzona w Handzlówce w 1929 r., nauczycielka, 

działaczka społeczna. W 1950 r. zawarła związek małżeński z Konstantym Rajzerem 

i zamieszkała w Głuchowie gdzie w 1950 r. podjęła pracę w Szkole Podstawowej 

jako nauczyciel, przez 2 lata pełniła funkcję kierownika szkoły. Przez 20 lat 

prowadziła SKO ucząc dzieci systematycznego oszczędzania. Za swoją pracę 

otrzymała srebrną i złotą odznakę SKO. Prowadziła szkolną bibliotekę oraz szkolny 

zespół taneczny. Działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego. W latach 1954-61 
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radna GRN w Głuchowie, a w latach 1965-74 przez 2 kadencje radna PRN w 

Łańcucie. Od 1956 r. należała do ZSL obecnie PSL jako przewodnicząca komisji 

rewizyjnej lub jako członek prezydium. W 1961 r. założyła w Głuchowie Koło 

Gospodyń Wiejskich pełniąc długi czas funkcję prezeski. W 1979 r. przechodzi na 

wcześniejszą emeryturę. Przepracowała w zawodzie nauczycielskim 32 lata z tego 

28 lat w Głuchowie. Wieloletni opiekun animatorów kultury, wieloletni kurator przy 

Sądzie dla Nieletnich w Łańcucie, wieloletni opiekun społeczny wsi Głuchów. 

Pomagała biednym, samotnym i opuszczonym. Przez szereg lat pełniła funkcję 

przewodniczącej Społecznej Rady Fili GOK w Głuchowie. Prowadziła uroczystości i 

imprezy dochodowe na cele społeczne. Udzielała się w pracy przy budowie domu 

społecznego, komitetu gazyfikacji, budowy przystanku kolejowego, budowy szkoły. 

Wychowała trzech synów, z czego dwóch zostało nauczycielami. W 1979 otrzymała 

medal zasłużonej matce. Ponadto otrzymała następujące odznaczenia: Medal 

Komisji Edukacji Narodowej (1970 r.), Złotą Odznakę ZNP (1972 r.), Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984 r.), medal 40-lecia PL (1984 r.), 

zasłużony nauczyciel PRL-u (1987 r.), odznakę „Zasłużony Działacz PKPS” (1986 r.), 

Zasłużony Działacz Kultury (1986 r.), Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego 

(1986 r.). 

 

Rowiński Mieczysław 

Gmina Łańcut 
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Mieczysław Rowiński - urodził się w 1925 r. w Kuńkowcach k/Przemyśla. W latach 

1946/48 odbywał służbę wojskową i brał udział w zwalczaniu band niszczących 

południowo–wschodnie tereny Rzeszowszczyzny. W 1949 r. założył rodzinę w 

Cierpiszu i włączył się w nurt życia społecznego wsi. Brał udział w budowie Domu 

Społecznego, szkoły, kościoła. Świadczył usługi budowlane mieszkańcom Cierpisza i 

okolicznych wsi. Wybudował ok. 300 domów mieszkalnych. Należał do ZBOWiD-u i 

w 2001 r. został mianowany przez Prezydenta RP podporucznikiem WP. Zmarł w 

2014 r. i spoczywa na cmentarzu w Cierpiszu. 

 
Rzepka Tomasz 

Gmina Białobrzegi 
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Rzepka Tomasz, ps. Piast , ur. 21 grudnia 1912 r. w Białobrzegach (pow. łańcucki). 

Po ukończeniu szkoły podstawowej, kontynuował edukacje na kursach 

dokształcających, m.in. w 1936 r. był słuchaczem Uniwersytetu Ludowego w 

Suchowole. Wstąpił w szeregi Straży Pożarnej oraz do Koła Młodzieży działającego 

przy Małopolskim Towarzystwie Rolniczym. Włączył się w prężnie działające Kółko 

Rolnicze, Kasę Stefczyka, Stronnictwo Ludowe „Piast”, a także aktywnie uczestniczył 

w działalności Przysposobienia Wojskowego (PW), która została przemianowana w 

organizację paramilitarną „Strzelec”. Pełnił tam funkcje pisarza. Kierował Zarządem 

Powiatowym Młodzieży Wiejskiej. Organizacja ta założyła Spółdzielnię Ubraniową w 

Łańcucie, której celem było utworzenie konkurencji żydowskim kupcom. Wiosną 

1938 r. na Zebraniu Kółka Rolniczego wybrany został kierownikiem sklepu. 

Początkiem grudnia 1939 r. jako jeden z pierwszych w powiecie został zaprzysiężony 

w szeregi Związku Walki Zbrojnej. Jako łącznik AK placówki nr 6 w Kosinie, był na 

bieżąco w toku wydarzeń. Początkiem sierpnia 1941 r. trafił na kilka dni do aresztu w 

jarosławskim Gestapo. Cudem wychodzi i ogranicza aktywność konspiracyjną. Od 

wiosny 1941 r. przewodniczył Radzie Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w 

Białobrzegach, a wiosną 1947 r. został wybrany na Przewodniczącego Komisji 

Kontroli Rolniczej przy Radzie Gminy w Kosinie. W latach 1949–1980 społecznie 

kierował Społecznymi Komitetami Budowy (elektryfikacja, budowa dróg, mostu, 

gazyfikacja itp.) Od lutego 1950 r. podjął pracę w Powiatowej Spółdzielni 

Mleczarskiej w Łańcucie. Od lipca 1956 r. prezesował Gminnej Spółdzielni 



67 
 

Samopomoc Chłopska w Kosinie, a od wiosny 1965 r. Spółdzielni Zdrowia w 

Białobrzegach. W latach 1967- 71 był sołtysem wsi, a także prezesem Zarządu 

Gminnego OSP. W 1980 r. ponownie zostaje wybrany sołtysem wsi. Poza ukochaną 

wsią wiele czasu poświęcał Spółce Wodnej w Leżajsku i Łańcucie, Związkowi 

Pszczelarskiemu, Okręgowemu Związkowi Zielarskiemu, piastując funkcję 

wiceprezesa, a od 1981 r. kierował Zarządem tego Związku. Był członkiem zarządu 

Spółdzielni Mleczarskiej w Łańcucie. Aktywnie działał także w Stronnictwie Ludowym 

przemianowanym następnie w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Oprócz 

działalności społecznej i pracy zawodowej w wolnych chwilach zajmował się 

twórczością pisarską. Przelewał na papier okolicznościowe wiersze, skecze, 

monologi, które prezentowali białobrzescy aktorzy na różnych spotkaniach, 

przyjęciach, zabawach organizowanych z okazji otwarcia nowych obiektów czy 

imprez okolicznościowych. Na potrzeby miejscowego teatru, którego był założycielem 

i reżyserem, napisał dwa utwory sceniczne „Białobrzegi w podziemiu” i „Białobrzeskie 

wesele”. Zmarł 26 lutego 1986 r. w szpitalu, pochowany w Białobrzegach. 

 

Skupień Sebastian 

Gmina Łańcut 

 

Skupień Sebastian, nauczyciel, porucznik rezerwy - urodzony 7 stycznia 1893 r. w 

Rogóżnie. Syn Michała i Katarzyny z Maruszaków. Absolwent seminarium 

nauczycielskiego w Rudniku nad Sanem. Nauczyciel w szkole powszechnej w Łodzi. 

Uczestnik I wojny światowej i wojny 1920. Służył w 83 pułku piechoty. W 1923 r. 

został przeniesiony do rezerwy. Należał do kadry Okręgu Korpusu IV. Żonaty z Anną 

z Wiśniewskich. Zamordowany w 1940 r. w Katyniu. 

 

Szpunar Antoni 

Gmina Łańcut 
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Szpunar Antoni, starszy posterunkowy, aspirant policji Państwowej - urodził się w 

1893 r. w Soninie, w rodzinie Katarzyny i Walentego Szpunarów zamieszkujących 

dom numer 295. Pochodził z wielodzietnej, dziewięcioosobowej wiejskiej, biednej 

rodziny. Miał 4 braci: Władysława - zmarł w wieku 18 lat po upadku z konia, Józefa - 

również policjanta, Tomasza - zawodowego wojskowego, Jana i 4 siostry: 

Franciszkę, Annę, Wiktorię i Agatę. Wszystkie siostry mieszkały w Soninie, natomiast 

braci los rzucił w różne strony Polski. Józef mieszkał w Jarosławiu, Tomasz w 

Warszawie, zaś Jan we Lwowie, skąd całą rodzinę zesłano na Syberię. Po powrocie 

zamieszkali w Tarnowie, syn Jana, Mieczysław przeszedł szlak bojowy z armią gen. 

Andersa. Antoni po wstąpieniu do służby policyjnej został oddelegowany do pracy w 

Kołomyi. Tam na kresach zawarł związek małżeński, miał 2 dzieci: córkę Izabellę i 

syna (imię nieznane). Odległość do rodzinnej Soniny była bardzo duża, więc rzadko 

tutaj przyjeżdżał, stąd o jego rodzinie zachowało się niewiele informacji. Po wybuchu 

II wojny światowej został aresztowany i osadzony w Twerze. Zginął w Miednoje. 

Zaraz po tym, żona wraz z dziećmi przyjechała do Frysztaka. Wiele lat po wojnie 

rodzina próbowała odnaleźć ślad ojca i udało się to dopiero wnukowi brata 

Tomaszowi Maciejowi. 

 

Szpunar Ignacy 

Gmina Łańcut 



69 
 

 

 

 

Szpunar Ignacy, podpułkownik – urodzony w Albigowej w 1891 r. Po pierwszym roku 

studiów prawniczych na UJ w Krakowie powołany został do służby wojskowej w armii 

austriackiej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej uczestniczył w walkach frontowych I 

wojny światowej, a jednocześnie działał w tajnej organizacji wojskowej, której 

staraniem 90 pułk piechoty po upadku monarchii habsburskiej ogłosił się pułkiem 

polskim i w zorganizowanych transportach kolejowych, w pełnym uzbrojeniu z 

zapasami amunicji, żywności  i ekwipunku wrócił do kraju (Jarosław),gdzie otrzymał 

nazwę 14 pułku piechoty armii polskiej. Pozostał w wojsku jako oficer zawodowy, 

pełniąc różne funkcje i awansując kolejno aż do stopnia podpułkownika. W 1925 r. 

ukończył studia prawnicze. W 1937 r. został mianowany dowódcą nowej jednostki, 

która w 1938 r. otrzymała nazwę Morskiego Batalionu Strzelców. Organizując i 

szkoląc od podstaw 2 MBS włożył wiele wysiłku w prace mające na celu 

przygotowanie do obrony Wybrzeża. W 1939 r. z końcem marca skład osobowy 2 

MBS został zwiększony, a w sierpniu tegoż roku jednostka już jako 2 Morski Pułk 
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Strzelców osiągnęła pełny stan mobilizacyjny. Walczył w obronie Gdyni. Po 19. 

dniach walk i śmierci dowódcy płk. S. Dąbka, objął dowództwo nad walczącymi. Po 

kapitulacji dostał się do niewoli, przebywał w oflagach w Prenzlau, Neubrandenburg, 

Gross Born, Raderitz i w Woldenbergu. Po wyzwoleniu obozu w 1945 r. powrócił do 

Albigowej, a następnie przeprowadził się na Ziemie Odzyskane do Jeleniej Góry, 

gdzie objął gospodarstwo rolne. Był czynnym działaczem społecznym – radnym 

MRN, działaczem ZSCh i Związku Ogrodników. Zmarł w 1947 r. Pogrzeb połączony z 

pośmiertnym odznaczeniem Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari był w Jeleniej 

Górze dużą manifestacją. W 1948 r. prochy jego przewieziono do Warszawy, gdzie w 

1950 r. spoczęła jego żona Stanisława. 27 marca 1974 r. doczesne szczątki złożono 

na cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Gdyni obok mogiły płk. Stanisława Dąbka. Imię 

ppłk. Ignacego Szpunara nosi obecnie wojskowe Regionalne Centrum Informatyki 

Gdynia. W 2019 r. w Albigowej na ścianie Ośrodka Kultury namalowany został mural 

z wizerunkiem ppłk. Szpunara. 

 

Szul Edward 

Gmina Łańcut 

 

 

Szul Edward, podporucznik – urodzony 19 marca 1910 r. w Głuchowie. Był 

absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej, pracował jako urzędnik skarbowy w 

Grudziądzu. Ukończył dywizyjny kurs pchor. rez. przy 17 pułku piechoty. W 1933 r. 

mianowany na podporucznika, przydzielony do 64 pułku piechoty. Zamordowany 

przez NKWD w 1940 r. w Katyniu. 
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Turek Roman 

Gmina Białobrzegi 

 

 

Turek Roman, pisarz ludowy – ur. 7 lutego 1898 r. w Woli Dalszej. Ciężkie warunki 

materialne rodziny, śmierć ojca, trzyletnia nauka w szkole ludowej wywarły duży 

wpływ na kształtowanie się osobowości i wrażliwości młodego chłopca. Gdy miał 16 

lat wybuchła I wojna światowa, w czasie której został wcielony do armii austriackiej 

(w 1916 r.), po dwóch latach wrócił i znalazł się w szeregach wojsk J. Piłsudskiego. 

Po wojnie w 1918 r. wrócił do domu i podjął pracę w Fabryce Likierów w Łańcucie, 

gdzie pracował jako palacz do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny działał w 

konspiracji, a po wyzwoleniu pracował przy odbudowie Fabryki Likierów, a następnie 

jako palacz i konserwator kotłów parowych w Fabryce. Swoje wspomnienia zaczął 

spisywać w 58 roku życia. Autor książek tematycznie związanych z podłańcuckimi 

wsiami: „Palacz w hrabiowskiej likierni”, „W służbie Najjaśniejszego Pana”, „Moja 

mama, ja i reszta”, „Pokosy”, „Zamęt”, „Topiel”, „Ostatnia karczma”, „Parada życia” i 

„Wróć ucałuj”. Publikował także artykuły w wielu czasopismach m.in.: w Zielonym 
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Sztandarze, w Profilach i Tygodniku Kulturalnym. Zmarł w Łańcucie 20 lutego 1982 r. 

i został pochowany na miejskim cmentarzu w Łańcucie. 

 

Tyczyński Antoni 

Gmina Łańcut  

 

 

Antoni Tyczyński, ksiądz – pochodził z Krzemienicy k. Łańcuta. Po ukończeniu 

Seminarium Duchownego w Przemyślu był katechetą w parafii farnej w Rzeszowie, 

proboszczem w Albigowej w latach 1886-1912 i w Leżajsku (1912-1925). Przemienił 

Albigową z zacofanej wsi w przodującą i wzorową w ówczesnej Galicji i nie tylko. Z 

jego inicjatywy powstały: szkoła ludowa 2-klasowa z nowym budynkiem, kółko 

rolnicze, nowy kościół, szkoła koszykarska, szkoła gospodyń wiejskich, mleczarnia, 

fabryka drenów, cegły i dachówek, kasa oszczędnościowo-pożyczkowa Raiffeisena 

(później Stefczyka). Miał wpływ na powstanie organizacji i inicjatyw społecznych, jak 

czytelnia ludowa, koło gospodyń wiejskich, ochotnicza straż pożarna, teatr i chór 

włościański, dom ludowy i inne. Propagował nowoczesne metody upraw, meliorację, 

nawożenie, hodowlę itp. Dzięki niemu wielu młodych albigowian kształciło się w 

szkołach rzemieślniczych, średnich i wyższych zaznaczając się później aktywnie w 

życiu gospodarczym, społecznym i naukowym w regionie i w Polsce. Zmarł w 1925 r. 
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Ks. Antoni Tyczyński wymieniany jest w gronie najznamienitszych działaczy 

społecznych przełomu XIX i XX w. w Polsce.  

 

Wilczek Jan 

Gmina Łańcut 

 

 

Jan Wilczek, sekretarz gminny - urodził się w Soninie 17 grudnia 1854 r. w rodzinie 

Józefa i Marii z Dulębów. Ożenił się z Rozalią z Bieniaszów i mieli 5-cioro dzieci: 

syna Jana i Adama, córki: Franciszkę, Wandę i Marię. Od 15 września 1884 r. do 

1889 r. pełnił funkcję prywatnego nauczyciela do dzieci. Na stanowisko to został 

powołany przez Radę gminną z powodu panującego we wsi całkowitego 

analfabetyzmu. Po znalezieniu nauczyciela do szkoły w Soninie Rada gminna 

powierzyła Janowi Wilczkowi funkcję sekretarza gminnego, którą pełnił przez 46 lat – 

od 16 maja 1889 r. do 16 kwietnia 1935 r. Praca pisarza to było nie tylko notowanie 

najistotniejszych faktów z życia społeczności, ale też załatwianie wszystkich 

dokumentów formalnych dla potrzeb mieszkańców wsi, wieloletnia współpraca z 

sołtysem Soniny oraz Bolesławem Żardeckim, posłem na Sejm krajowy. Jan Wilczek 

wywiązywał się ze swojej pracy doskonale, dlatego w uznaniu zasług za 51 lat pracy 

samorządowej i społecznej otrzymał od Rady Ministrów Dyplom i Brązowy Krzyż 

Zasługi 10 listopada 1933 r. na owe czasy był światłą osobą więc doceniając rolę 



74 
 

edukacji kształcił swoje dzieci posyłając je do szkół. Najstarszy syn Jan studiował na 

Politechnice Lwowskiej, córki uczęszczały do Boromeuszek w Łańcucie, a syn Adam 

ukończył gimnazjum męskie w Łańcucie. Nauka była płatna lecz Jan – pisarz miał 

możliwości finansowe, gdyż jako pracownik gminny otrzymywał pensję oraz 

pomnażał swój majątek kupując grunty w Soninie. Swoje zapiski prowadził w kronice 

wiejskiej, którą później przechowywał syn Adam. Niestety nie wiadomo co się z nią 

stało, w czyim jest posiadaniu. Ostatni odpis z kroniki zrobił Henryk Florek w 1967 r. 

Jan Wilczek zmarł w 1937 r. w wieku 83 lat. 

 

Wojnar Józef 

Gmina Białobrzegi 

 

Wojnar Józef, pułkownik - ur. 21 kwietnia 1920 r. w Białobrzegach (pow. łańcucki). 

Żołnierz 39 pułku piechoty 24 dywizji Armii Krajowej, rzeszowskiego podokręgu AK. 

Końcem września 1944 r. aresztowany przez UB. W dniu 6 listopada 1944 r. został 

odprowadzony, pod strażą, wraz z czterdziestoma innymi więźniami do punktu 

werbunkowego organizowanej wówczas w Rzeszowie 10 dywizji piechoty. Jako 

żołnierz II Armii WP brał udział w wojnie, uczestnicząc w ciężkich walkach w 

Łużycach, w ramach tak zwanej Operacji Berlińskiej. Po wojnie pozostał w 

zawodowej służbie wojskowej i pracował w różnych jednostkach, pełniąc kolejno 

funkcje od dowódcy plutonu – poprzez kolejne szczeble dowodzenia – aż do 

stanowiska szefa sztabu dywizji pancernej. Uzyskał kwalifikacje projektanta 

systemów informatycznych w dziedzinie dowodzenia i logistyki. Od 1969 aż do 1986 

r. kierował zespołem informatyków. Osobiście pracował nad komputeryzacją 

systemów logistycznych wojska w ramach zadania realizowanego przez zespół, 

złożony z pracowników naukowych Instytutu Ekonomiki Wojska. 

 

Wojtyna Władysław 

Gmina Białobrzegi 
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Wojtyna Władysław, ur. 7 listopada 1930 r. w Białobrzegach, znany w całej Polsce 

cymbalista, który sztukę gry na cymbałach posiadł od swojego wuja. W latach 1977– 

2005 grał w kapeli „Budy Łańcuckie” i jednocześnie w kapeli Spółdzielni Mleczarskiej 

w Łańcucie (1975–2000). Aktywnie uczestniczył w corocznych Spotkaniach 

Cymbalistów w WDK w Rzeszowie oraz Przeglądach Kapel Ludowych w Kazimierzu 

Dolnym nad Wisłą. Jego instrumenty uświetniały występy znanych zespołów, m.in. 

Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 28 kwietnia 2004 r. w Teatrze Wielkim w 

Warszawie na koncercie „Muzyka źródeł”, który inaugurował wejście Polski do Unii 

Europejskiej rozpoczął koncert wykonując solo na cymbałach. 
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Zabielski Antoni 

Gmina Łańcut 

 

Zabielski Antoni, zarządca folwarków – ur. w 1842 r. Zarządca folwarków w Rogóżnie 

i w Kosinie. Przybyły z Kongresówki. Uczestnik powstania styczniowego w 1863 

roku. Początkowo brał udział w wielu bitwach w hrubieszowskim, później w 

zamojskiem. Po kolejnej bitwie otrzymał rozkaz przejścia do Galicji i schronienia się 

we Lwowie. Szczęśliwie przedostał się przez granicę i we Lwowie skierowano go na 

prywatną kwaterę. Niestety musiał uciekać przed aresztowaniem i po kilku 

tygodniach tułaczki w złym stanie zdrowia powrócił do Rogóżna. Po dwóch 

miesiącach wybrał się na dalsze leczenie do Krakowa. Tam też został aresztowany 

przez władze austrackie, ale po pewnym czasie zwolniony dzięki staraniom swego 

dobroczyńcy i chlebodawcy księcia Lubomirskiego z Przeworska. Po 3 latach wrócił 

na stanowisko administratora dóbr w Rogóżnie i Kosinie i tu założył rodzinę. Ożenił 

się z Beatą Rafaelą Lipisz. Po śmierci żony w 1890 r. wybudował kaplicę na 

cmentarzu w Kosinie. Zmarł w 1916 r. w Kosinie. 

 

Zabielski Stefan 

Gmina Łańcut 
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Zabielski Stefan Bolesław, urodził się 18 czerwca 1887 r. w Kosinie. Jego rodzicami 

byli Antoni i Berta z Lipschów Zabielscy. Stefan wychowywał się w rodzinie o 

głębokich patriotycznych tradycjach, co z pewnością wpłynęło na decyzje w dorosłym 

życiu. Jego ojciec Antoni Zabielski był administratorem dwóch folwarków, w 

Rogóżnie i Kosinie, należących do księcia Lubomirskiego. Kiedy w styczniu 1863 r. 

rozpoczęły się walki, zaciągnął się do oddziałów powstańczych. Stefan Zabielski, syn 

bohatera powstania styczniowego, swoje zawodowe życie związał z wojskiem. Aby 

dobrze przygotować się do służby, najpierw ukończył Wojskową Niższą Szkołę 

Realną w Koszycach, a następnie Szkołę Kadecką w Łobzowie. 18 sierpnia 1905 r. 

jako chorąży Stefan Zabielski wstąpił do Trzydziestego Pułku Piechoty we Lwowie. W 

1913 r. przeszedł w stopniu porucznika do Pierwszego Pułku Ułanów Austriackich we 

Lwowie i Mostach Wielkich. Po odzyskaniu przez naszą Ojczyznę niepodległości 

związał się z Wojskiem Polskim. Z dniem 1 listopada 1918 r. Pierwszy Pułk Ułanów 

Austriackich przemianowano na Pierwszy Pułk Ułanów Ziemi Krakowskiej i w ten 

sposób Stefan Zabielski rozpoczął służbę dla odrodzonej Polski. Oddział, w którym 

służył, przyjął następnie nazwę Ósmego Pułku Ułanów im. Księcia Józefa 

Poniatowskiego. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej Polacy musieli nadal 

walczyć o ukształtowanie granic. Stefan Zabielski był jednym z uczestników wojny 

polsko-bolszewickiej, trwającej w latach 1919-1921. Walczył wówczas w szeregach 
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Drugiej Dywizji Litewsko-Białoruskiej. Po zakończeniu tej wojny służył w Biurze 

Ścisłej Rady Wojennej w Warszawie. Wówczas skończył również Szkołę Sztabu 

Generalnego Wojska Polskiego. W 1931 r. Stefan Zabielski przeniesiony został w 

stan spoczynku. Przed drugą wojną światową mieszkał w Warszawie, na ulicy Bugaj 

3/12. Założył rodzinę, miał żonę i córkę. Po wybuchu II wojny światowej podzielił los 

wielu polskich żołnierzy. Dostał się do niewoli radzieckiej i podobnie jak tysiące 

polskich oficerów zginął w Charkowie. Stefan Zabielski za swoją ofiarną służbę i 

bohaterstwo został doceniony i odznaczony za życia i po śmierci. W 1922 r. otrzymał 

Krzyż Walecznych, a cztery lata później, w 1926 r. Złoty Krzyż Zasługi. Na wniosek 

Ministra Obrony Narodowej, w 2007 r., Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech 

Kaczyński mianował go pośmiertnie na stopień Generała Brygady.  
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„Umarłych dotąd wieczność trwa, dokąd pamięcią się im płaci”  
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Ocalić od zapomnienia – Dęby pamięci  
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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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