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T en najstarszy z żołyńskich pomników znajduje się 

przy głównej alejce cmentarza parafialnego. Chociaż 

wyglądem przypomina mogiłę, grobem wcale nie jest. To 

miejsce symboliczne poświęcone pamięci tych żołynia-

ków, którzy w 1863 r. wzięli udział w próbie wywalcze-

nia niepodległości dla będącej pod zaborami ojczyzny. 

Wielką w tym zasługę miał ks. Paweł Sokalski, pro-

boszcz żołyńskiej parafii w latach 1819 – 1873, gorący 

patriota. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, miał już 

77 lat. Mimo podeszłego wieku z całą energią i młodzień-

czym zapałem oddał się całkowicie sprawie narodowej. 

Swoją plebanię uczynił punktem kontaktowym dla po-

wstańczych emisariuszy. Zabudowania plebańskie służy-

ły za kwatery dla ochotników zdążających do powstań-

czych oddziałów, magazynowano w nich broń, amunicję, 

umundurowanie i żywność. To dzięki niemu wielu 

żołyniaków zaciągnęło się do oddziałów zgrupowa-

nych w okolicznych lasach, a potem walczyło pod 

wodzą gen. Jeziorańskiego i płk Żalplachty. Kiedy 

powstanie dogasało i liczne grupy powstańców 

wracały tą samą drogą przez Żołynię, ks. Sokalski 

wraz z parafianami pomagał rozbitkom. 

 Po upadku powstania ks. proboszcz też nie usta-

wał w pracy i już pod koniec 1863 r. postawił na 

cmentarzu krzyż poświęcony tym, którzy padli w 

nierównej walce z wrogiem. Umieścił na nim na-

pis, którego treści jednak nie znamy. Musiał on 

wiele mówić, skoro ówczesne władze zarówno 

świeckie jak i kościelne kazały go usunąć. 

Wzmianka o krzyżu i napisie znajduje się w Archi-

wum Diecezjalnym w Przemyślu. Napis miał być 

zdjęty na polecenie zarządu Okręgu, poparte rów-

nież przez ks. Graffa, dziekana z Leżajska. 

 Ks. Sokalski napisu jednak nie zdjął – przeciw-

nie – zamierzał postawić braciom poległym pomnik 

godny ich ofiary, będący wyrazem wdzięczności za 

ich poświęcenie dla wolności ojczyzny. 

 Stało się to w 3-4 lata po powstaniu . Ks. pro-

boszcz upatrzył gdzieś olbrzymi głaz polny, który z 

trudnością ciągnęły 4 konie powożone przez Szy-

mona Deca. Głaz wkopano głęboko w ziemię i 

umieszczono na nim żelazny krzyż. W roku 1913 w 

50 rocznicę wybuchu powstania odbyła się w Żoły-

ni piękna uroczystość. Pomnik odnowiono dzięki 

pomocy finansowej żołyniaków, którzy wyemigro-

wali do Ameryki, ale utrzymywali łączność z oj-

czyzną. Na głazie umieszczono tablicę z napisem: 

„Braciom Poległym – Wdzięczni Rodacy 1863 – 

1913” 

 W okresie niewoli odbywały się przy pomniku 

w dniu 1 listopada, w Święto Zmarłych manifesta-

cje patriotyczne, które organizowała młodzież gim-

nazjalna, nawiązując do słów wiersza poety – po-

wstańca, Adama Asnyka „Na Nowy Rok”, w których 

tkwi głęboka myśl: 

 

„Z naszej skromnej mogiły 

Dzieci się będą uczyły 

jak żyć w przyszłości”. 
  

 Byli powstańcy styczniowi cieszyli się ogromnym 

autorytetem i stali się wzorem dla kolejnego pokole-

nia, które chwyciło za broń w okresie I wojny świato-

wej. Wychowani w tradycji 1863 r. młodzi chłopcy 

„rzucili swój los na stos” walcząc w szeregach I Bry-

gady Józefa Piłsudskiego, a Polska po długich latach 

niewoli odzyskała upragnioną wolność. 

Pomnik Powstańców Styczniowych 
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Na zdjęciach: 

na poprzedniej stronie - wygląd  

pomnika w 2005 r., fot. J.Tomczyk 

po lewej - patriotyczna  

manifestacja młodzieży  

szkolnej w 1963 r. zorganizowana  

z okazji obchodów 100-lecia 

 powstania styczniowego, zdjęcie 

wykonał Jan Nykiel 

na dole - Pomnik Powstańców  

Styczniowych, stan w 1963 roku  

(fot. Jan Nykiel) oraz pamiątkowa 

tablica umieszczona na kamieniu w 

50-tą rocznicę wybuchu Powstania  

Styczniowego (fot. J.Tomczyk) 

Obecny wygląd pomnika  

prezentujemy na stronie 1. 
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P omnik – krzyż został wzniesio-

ny w 1910 r. dla uczczenia 500-

nej rocznicy zwycięskiej bitwy Pola-

ków nad Krzyżakami pod Grunwal-

dem, w której uczestniczyli także 

chłopi z Żołyni. 

 Inicjatorem budowy był 

Wawrzyniec Janusz – kierow-

nik szkoły męskiej w latach 

1910 – 1932, a fundatorami 

mieszkańcy Żołyni. Pomnik 

wzniesiono ze składek ludno-

ści, a większość prac wykona-

no w czynie społecznym. Zo-

stał usytuowany na podwórzu 

szkolnym (dawnym placu 

szkolnym i cmentarnym). 

Podczas uroczystości jego 

odsłonięcia żołyński pro-

boszcz ks. Tomasz Frankie-

wicz poświęcił pomnik i wy-

głosił okolicznościowe prze-

mówienie. 

 W latach 1934 – 1938 wy-

budowano i częściowo oddano 

do użytku nowy budynek dla obu 

bliźniaczych szkół, męskiej i żeń-

skiej. Wybuch II wojny światowej 

przerwał prace przy dokończeniu 

budowy, kontynuowane były dopie-

ro po wyzwoleniu. W 1939 r. w oba-

wie przed Niemcami pomnik ukryto 

w ziemi. Po zakończeniu działań 

wojennych przeniesiono go w inną 

część placu szkolnego. Umieszczony 

został w miejscu, gdzie w latach 

1646 – 1886 znajdował się ołtarz 

główny poprzedniego żołyńskiego 

kościoła pw. Najświętszej Maryi 

Panny. W tym miejscu znajduje się 

do chwili obecnej. 

 Dolny fragment posiada tarczę 

podzieloną na 3 części, w których 

umieszczone są wizerunki: orła, 

anioła i jeźdźca na koniu. Nad tarczą 

znajduje się korona.  
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Pomnik Grunwaldzki 

 W 1960 r., w 550-tą rocznicę bi-

twy pod Grunwaldem Żołyniacy zor-

ganizowali tu patriotyczną manife-

stację, a w 1966 r. w ramach obcho-

dów 1000- lecia państwa polskiego 

obok pomnika umieszczono dwa 

miecze wykonane przez miejscowe-

go ślusarza Tadeusza Plisia. 

 Obecny wygląd pomnika pre-

zentujemy na stronie 1. 

Dolna część pomnika 

Zdjęcie zostało zrobione z jakiejś gazety w 1911 roku. Przedstawia Pomnik 

Grunwaldzki i dwa drewniane budynki szkolne  

/szkoły męskiej i żeńskiej/  w owym czasie.  
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Wygląd pomnika w latach 60-tych 
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K ult wieszcza żywy był w Żoły-

ni od wielu lat. Na sprowadze-

nie jego zwłok do kraju w 1890 r. 

żołyniacy posłali wieniec do Krako-

wa. W 1922 r. w szkole urządzono 

wieczorek z okazji 100-ej rocznicy 

wydania pierwszych dzieł poety. 

Dochód, jaki przyniosła ta impreza, 

spożytkowano na stworzenie szkol-

nej biblioteki. W 1948 r. , w związku 

ze 150 – leciem urodzin Mickiewi-

cza, komitet organizacyjny obcho-

dów, w skład którego weszli najza-

cniejsi obywatele wsi, przygotował 

uroczystą akademię z odczytami i 

recytacjami a także inscenizacją 

„Dziadów”. Żołynia przodowała w 

czytelnictwie, a zwłaszcza w czyta-

niu dzieł poety i za osiągnięcia w tej 

dziedzinie w 1955 r. zdobyła propo-

rzec przechodni. Także główna ulica 

Żołyni nosząca wcześniej nazwę 

Marszałka Józefa Piłsudskiego zo-

stała nazwana ulicą Adama Mickie-

wicza. W 1955 r., w setną rocznicę 

śmierci wieszcza, zapadła decyzja o 

wybudowaniu mu pomnika.  Inicja-

torem tego przedsięwzięcia był dr 

medycyny Antoni Pająk, członek 

Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia 

Gromadzkiej Rady Narodowej w 

Żołyni oraz emerytowana nauczy-

cielka i działaczka kulturalna Agata 

Cisek. Podczas uroczystej sesji Gro-

madzkiej Rady Narodowej podjęto 

odpowiednią uchwałę. Koszty zwią-

zane z budową pomnika 

zobowiązali się pokryć 

mieszkańcy Żołyni w for-

mie dobrowolnych datków. 

Ustalono m.in. , że pomnik 

usytuowany zostanie na 

dużym placu w Rynku, 

między budynkiem GRN a 

Domem Kultury (plac zo-

stał wykupiony przez radę 

jeszcze na długo przed 

wojną, odbywały się na 

nim jarmarki). W związku 

z tym całe otoczenie po-

mnika miało ulec całkowi-

tej zmianie, otrzymać od-

powiedni, estetyczny wy-

gląd. 

 Realizację tego ambit-

nego przedsięwzięcia po-

wierzono członkom Komi-

sji Oświaty, Kultury i 

Zdrowia GRN. W jej skład 

wchodzili m.in.: przewod-

niczący Tomasz Decowski, 

dr Antoni Pająk, inż. Bog-

dan Rakoczy. Według pier-

wotnego pomysłu miał to być głaz z 

wyrytym napisem. O zaprojektowa-

nie pomnika poproszono architekta 

inż. Bogdana Rakoczego i braci 

rzeźbiarzy Henryka i Zdzisława Dą-

browskich. Z przedłożonych przez 

nich projektów wybrano ten, który 

został opracowany przez inż. Rako-

czego. Przedstawiał on umieszczoną 

na cokole kulę ziemską i wychodzą-

ce z niej promienie symbolizujące 

słowa Mickiewicza, które rozeszły 

się po całym świecie.  

 Nadzór nad budową pomnika 

objął inż. Bogdan Rakoczy, zaś spra-

wami organizacyjno - gospodarczy-

mi miał kierować Tomasz Decowski. 

Członkowie Komisji Oświaty orga-

nizowali zbiórki pieniężne na spe-

cjalne listy od poszczególnych oby-

wateli Żołyni. Datki na budowę po-

mnika przekazywała też młodzież 

szkolna (skromne bo uczniowskie, 

ale dawane z potrzeby serca). Część 

kosztów pokryta została z organizo-

wanych imprez kulturalnych i za-

baw, część z dotacji otrzymanych z 

Prezydium Gromadzkiej Rady Naro-

dowej (GRN), Gminnej Spółdzielni i 

Powiatowego Związku Gminnych 

Spółdzielni (PZGS). Organizacją 

wszystkich prac, zaopatrzeniem w 

potrzebne materiały, wyszukiwa-

niem wykonawców zajmował się 

przewodniczący Komisji Kultury, 

Oświaty i Zdrowia Tomasz Decow-

Pomnik Adama Mickiewicza 

2 

1 
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ski. Prowadził on książkę dochodów 

i wydatków, którą kontrolowała Ko-

misja Finansowa GRN. Po zakoń-

czeniu budowy pomnika, która trwa-

ła 3 lata (1955-1957), książka kaso-

wa została przekazana Prezydium 

GRN do przechowania w aktach. 

 Koszt budowy pomnika wyniósł 

36000 zł zapłaconych gotówką (bez 

prac społecznych). Większość robót, 

zarówno fachowych jak i nie facho-

wych została wykonana właśnie w 

czynie społecznym m.in. Przez 

członków i sympatyków Ochotniczej 

Straży Pożarnej oraz młodzieży LO. 

Strażacy i pracownicy poczty zwozi-

li z okolicznych pól głazy narzutowe 

potrzebne do budowy fundamentów, 

szlifowali pod nadzorem inż. Rako-

czego gzymsy i promienie. Według 

relacji Andrzeja Wróblewskiego 

(syna ówczesnego kierownika szkoły 

podstawowej), elementy pomnika 

wykonywano najprawdopodobniej w 

ogrodzie inżyniera przy ulicy Smo-

larskiej. Wróblewski wspominał, że 

wraz z kolegami Kazimierzem Li-

cem i Wiesławem Januszem poma-

gali w wykonywaniu zbrojenia beto-

nowej kuli. Wielkość przygotowanej 

do odlewu formy zapamiętał, bo 

wchodził do jej wnętrza. W czynie 

społecznym bracia Henryk i Zdzi-

sław Dąbrowscy oraz Franciszek 

Mączka wykonali wszystkie szalunki 

pod wykonanie poszczególnych ele-

mentów pomnika. Prowizoryczną 

płytę potrzebną na uroczystość 

otwarcia również zrobili bracia 

Dąbrowscy. (Oryginalną płytę z 

granitu szwedzkiego wmurowano 

w 1960 r.) Medalion – popiersie 

Mickiewicza oraz napis zaprojek-

tował i przygotował do odlewu 

artysta malarz Franciszek Frączek 

”Słońcesław z Żołyni”. Odlew 

został zrobiony z brązu.  

 Członkowie Komisji Oświaty i 

Kultury prowadzili koresponden-

cję z artystą rzeźbiarzem Xawe-

rym Dunikowskim dotyczącą wy-

konania przez niego maski po-

śmiertnej Mickiewicza. Transak-

cja nie doszła jednak do skutku z 

powodu braku funduszów, gdyż 

Dunikowski wycenił rzeźbę na 

kwotę 50 tys. zł. W 1957 r. 

wszystkie elementy pomnika były 

gotowe. Ich montażem kierował żo-

łyński cieśla Andrzej Mach, któremu 

pomagali miejscowi robotnicy. 

 Pomnik o wysokości 6,70 m skła-

da się z masywnej podstawy wyłożo-

nej głazami narzutowymi oraz pro-

stokątnego cokołu , na którym 

umieszczona została duża kula sym-

bolizująca glob ziemski. Z jej szczy-

tu wychodzą uplastycznione 

„promienie oświaty”. Na przedniej 

ściance cokołu znajduje się płyta z 

podobizną poety i napisem: 

„Adamowi Mickiewiczowi – rodacy 

1855-1955”.  

 Uroczyste odsłonięcie pomnika 

odbyło się 29 września 1957 r. Dzień 

ten stał się dla żołyniaków prawdzi-

wym świętem, w którym tłumnie 

uczestniczyli, dając w ten sposób 

wyraz kultu dla naszego polskiego 

wieszcza. Po odsłonięciu pomnika 

opiekę nad nim objęła młodzież 

szkolna i członkinie KGW. Zmieniło 

się wówczas jego otoczenie na bar-

dziej estetyczne, założono klomby i 

rabaty kwiatowe. Ozdobiono tez po-

mnik z trzech stron łańcuchem o 

grubych ogniwach. 

 

*   *   *  

 

 Duży sentyment żołyniaków do 

Adama Mickiewicza zadecydował 

też o jego wyborze na patrona Li-

ceum Ogólnokształcącego. 30 listo-

pada 1985 r. w 40 rocznicę utworze-

nia LO w Żołyni szkoła otrzymała 

imię wieszcza oraz sztandar ufundo-

wany przez Komitet Rodzicielski. W 

1999 r. w wyniku reformy oświaty 

powstało w Żołyni gimnazjum z sie-

dzibą w budynku liceum. W 2002 r. 

połączono je z LO i powstał Zespół 

Szkół im. Adama Mickiewicza. Od-

dano wówczas do użytku nowo wy-

budowany budynek szkolny wraz z 

kompleksem sportowym. Uroczy-

stość ich otwarcia zmobilizowała 

lokalną społeczność do ufundowania 

placówce nowego sztandaru z podo-

bizną Adama Mickiewicza. 

Pod koniec listopada, gdy przypada 

kolejna rocznica śmierci poety, w 

Zespole Szkół obchodzone jest uro-

czyście Święto Patrona. 

 Usytuowanie pomnika w central-

nym punkcie rynku czyni to miejsce 

dogodnym dla działań społecznych o 

charakterze turystycznym, kultural-

nym czy religijnym. Odbywają się 

tutaj m.in. koncerty organizowane w 

sezonie letnim przez Gminny Ośro-

dek Kultury, spotkania czytelnicze 

przygotowywane przez Gminną Bi-

bliotekę Publiczną, pomnik służy 

także do ustawiania ołtarzy na  Bo-

żego Ciała.  

 

 Opisy zdjęć na stronach 8-9.  

3 
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Zdjęcia na stronie 5: 

1 i 2 wygląd pomnika w dniu  

odsłonięcia - 29 września 1957  

 

Zdjęcie na stronie 7: 

3 - delegacja dzieci ze Szkoły  

Podstawowej na czele  

z kierownikiem  

Janem Wróblewskim zmierza  

ul. Mickiewicza w kierunku pomnika 

 

Zdjęcia na stronie 8: 

4 - delegacja młodzieży  

z żołyńskiego liceum  

z okolicznościowym wieńcem, z lewej 

Teresa Wróblewska, z prawej Teresa 

Urban 

5 - na uroczystość tłumnie przybyli 

mieszkańcy Żołyni, na zdjęciu z pa-

rasolem ksiądz Klemens  

Malarkiewicz 

6 - na uroczystości odsłonięcia  

pomnika żołyński rynek szczelnie 

wypełnił się wielopokoleniową  

publicznością, w głębi po lewej  

stronie zdjęcia widoczne stare  

budynki na miejscu obecnego urzędu 

gminy 

 

4 

5 

6 
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Zdjęcia na stronie 9: 

 

7 - okolicznościowe przemówienie  

z okazji odsłonięcia pomnika Adama 

Mickiewicza wygłosił inicjator jego 

budowy, ceniony lekarz i zasłużony 

społecznik, doktor Antoni Pająk 

 

8 - wśród licznie zgromadzonej spo-

łeczności szkolnej stoją kierownik 

Jan Wróblewski oraz nauczycielka 

Maria Cebulak, przemawia doktor 

Antoni Pająk, w rogu zdjęcia po  

prawej widoczny fragment budynku 

domu kultury 

 

9 -  na zdjęciu za publicznością wi-

doczny jest ówczesny wygląd 

wschodniej pierzei żołyńskiego ryn-

ku, oprawę uroczystości wzbogacił 

również występ zespołu muzycznego 

widocznego po prawej stronie  

zdjęcia 

 

Obecny wygląd pomnika  

prezentujemy na stronie 1.  
 

 

 

7 

8 

9 
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Pomnik Ofiar Hitlerowskiego Terroru 

T radycje walk narodowowyzwo-

leńczych i pamięć o rodakach, 

którzy przelewali krew za wolność 

ojczyzny, są w naszej miejscowości 

ciągle żywe. Świadczy o tym m.in.. 

pomnik wzniesiony w rynku, po-

święcony poległym za ojczyznę w 

latach 1939-1945 i pomordowanym 

przez hitlerowców, głównie ofiarom 

pacyfikacji Żołyni w czerwcu 1943r. 

Wybudowany został w 1983 r. z 

okazji 40 rocznicy pacyfikacji. Pro-

jekt wykonali architekci z Pracowni 

Sztuk Plastycznych (PSP) w Rzeszo-

wie: rzeźbiarz Kazimierz Mierczyń-

ski i plastyk Zdzisław Ostrowski. Ich 

dziełem jest również orzeł umiesz-

czony na szczycie pomnika. Projekt 

kosztował 100 tys. zł. Kosztorys po-

mnika wynosił 500 tys. zł, ale dzięki 

WSK w Rzeszowie, która wykonała 

wiele prac w czynie społecznym 

koszty uległy zmniejszeniu i wynio-

sły tylko 162 tys. zł. Budowę sfinan-

sował Urząd Gminy w Żołyni. Na 

niższy koszt pomnika miał wpływ 

jeszcze inny fakt. Otóż planowano, 

że będzie on wykonany z czerwone-

go piaskowca, który jest nie tylko 

drogi, ale także trudno dostępny. Ze 

względu na duże trudności w pozy-

skaniu tego materiału wybudowano 

pomnik żelbetonowy. Cokół, schod-

ki i płytę wykonali miejscowi rze-

mieślnicy. Szkielet stanowi siatka 

stalowa. Na szczycie cokołu umiesz-

czony został orzeł z rozpostartymi 

skrzydłami, wykonany z żelbetonu 

powleczony warstwą mosiądzu (50 

kg mosiądzu) w WSK w Rzeszowie 

metodą natryskową. Na cokole 

umieścili go żołnierze z rzeszow-

skiej jednostki WP przy pomocy 

dźwigu. W Wytwórni Sprzętu Ko-

munikacyjnego (WSK) odlana zosta-

ła także miedziana tablica, na której 

wyryto nazwiska 24 osób rozstrzela-

nych przez Niemców w czerwcu i 

lipcu 1943 r. podczas pacyfikacji 

Żołyni.  

 Na płycie obok pomnika stoi 

znicz (zrobiony z brązu także w 

WSK), a na cementowym ogrodze-

niu widnieje napis: „Nigdy więcej 

wojny” wyryty przez miejscowego 

rzeźbiarza Henryka Dąbrowskiego. 

 Uroczyste odsłonięcie pomnika w 

dniu 18 września 1983 r. miało cha-

rakter pokojowej manifestacji prze-

ciwko okrucieństwu wojny. Mimo 

deszczowej pogody przybyli na nie 

liczni mieszkańcy gminy, kombatan-

ci, rodziny pomordowanych przez 

Wygląd pomnika w latach 80-tych XX wieku 
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Niemców żołyniaków, przedstawi-

ciele organizacji społecznych i poli-

tycznych, młodzież miejscowych 

szkół, zaproszeni goście. U stóp po-

mnika zapalono znicz i zaciągnięto 

wartę złożoną z harcerzy i żołnierzy. 

Uroczystość rozpoczął raport do-

wódcy kompanii honorowej rze-

szowskiego garnizonu , po czym 

orkiestra wojskowa odegrała hymn 

państwowy. Następnie naczelnik 

gminy Tadeusz Malinowski przypo-

mniał tragiczne dni kampanii wrze-

śniowej 1939 r. oraz bolesne lata 

okupacji. Odsłonięcia pomnika do-

konali członkowie rodzin pomordo-

wanych 4 czerwca 1943 r. mieszkań-

ców Żołyni  : Zofia Leja – córka Ka-

rola Noska, Maria Leja – córka Hen-

ryka Kozłowskiego i Adam Urban – 

brat Józefa Urbana. Kompania woj-

skowa oddała trzy salwy honorowe. 

Przy dźwiękach werbli odbył się 

uroczysty apel poległych. 

 Niedługo potem pod pomnikiem 

odbyła się kolejna ważna  uroczy-

stość - nadanie Żołyni Krzyża Grun-

waldu III klasy w uznaniu zasług w 

walce z okupantem. 

  Obecny wygląd pomnika 

prezentujemy na stronie 16. 

 

Tablica pamiątkowa z nazwiskami ofiar pacyfikacji, fot. J.Tomczyk 

Poniżej artykuł z uroczystości odsłonięcia pomnika w rzeszowskich Nowinach 
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Uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar hitlerowskiego terroru, 18 września 1983 r. 
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Uroczystość odznaczenia Żołyni Krzyżem Grunwaldu III Klasy, u góry przedstawiciele władz, 

na dole odznaczenie odbiera naczelnik gminy Tadeusz Malinowski (po prawej) 27 listopada 1983 r. 
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Pomnik Ofiar II Wojny Światowej 

zwany też Pomnikiem Katyńskim 

T en pomnik ma najdłuższą i naj-

ciekawszą historię. Zaczęła się 

ona natychmiast po ustąpieniu 

Niemców, kiedy to ciała żołyniaków 

pomordowanych podczas pacyfikacji 

Żołyni przeniesiono z tzw. „okopu” 

na cmentarz parafialny i pogrzebano 

we wspólnej mogile. Na dużej ce-

mentowej płycie umieszczono na-

zwiska rozstrzelanych rodaków, a 

przy grobie wzniesiono wysoki, dę-

bowy krzyż. Po latach krzyż ten 

uległ zniszczeniu. W 1982 r. człon-

kowie miejscowej organizacji LOK 

(Liga Obrony Kraju), a szczególnie 

Klubu Motorowego podjęli decyzję 

o zastąpieniu go nowym, trwałym, 

metalowym krzyżem. Uczynili to 

przy pomocy własnych środków fi-

nansowych. Krzyż umocowali przy 

grobie w cementowym podłożu, 

gdzie stoi do dziś. Żołyński mistrz – 

kowal Tadeusz Pliś ozdobił go dużą 

cierniową koroną Jezusa ukrzyżowa-

nego, a mogiłę ogrodził słupkami i 

kutymi łańcuchami. 

 Kolejna zmiana wyglądu pomni-

ka miała miejsce w 1995 r. Poprze-

dzona była kilkoma wydarzeniami. 

Zapoczątkowała je w 1989 r. wizyta 

Anny Burghardt w Katyniu na gro-

bie zamordowanego tam ojca, skąd 

przywiozła w małej trumience zie-

mię pobraną z dołów śmierci. W 50 

rocznicę Zbrodni Katyńskiej zorga-

nizowała 23.09.1990 r. uroczysty 

pogrzeb ojca, a jego prochy złożyła 

w grobowcu matki. Po tym symbo-

licznym pogrzebie zrodziła się myśl, 

żeby uczcić pamięć żołyniaków, któ-

rzy oddali swe życie za ojczyznę na 

obcej ziemi z dala od rodzinnych 

stron. Postanowiono, że pomnik sta-

nie w miejscu, gdzie przez 50 lat 

znajdowała się tablica upamiętniają-

ca ofiary pacyfikacji. Inicjatywa ta 

została zaakceptowana przez władze 

gminy. Ówczesny wójt Piotr Tokarz 

zorganizował w dniu 18.10.1993 r. 

zebranie zainteresowanych sprawą 

rodzin, na którym ustalono wstępny 

kosztorys podjętego przedsięwzięcia 

na sumę 25 mln (starych złotych). 

Postanowiono też zdobyć potwier-

dzenie zgonu osób będących ofiara-

mi stalinizmu. Powołano Społeczny 

Komitet Budowy Pomnika, w skład 

którego weszli: Edward Rejman 

(prezes), Anna Burghardt (zastępca), 

Ewa Lorenc (sekretarz), Jan Nicpoń, 

Władysław Krzyżak, Władysław 

Wawrzaszek, Stanisław Kuras, Szy-

mon Rogowski, Leon Witek, Zofia 

Leja, Zofia Radomska, Janina Cisek, 

Janina Dudek, Stanisława Szydłow-

ska, Halina Wawrejko. 

 Otworzono konto, na które wpły-

wały wolne datki do kasy miejsco-

wego Urzędu Gminy. Jak wynika z 

dokumentacji, rodziny ofiar pomor-

dowanych przekazały na budowę 

pomnika 5 mln (starych złotych). 

Inicjatywa została poparta przez in-

stytucje takie jak: Bank Spółdziel-

czy, Ochotnicza Straż Pożarna, Spół-

dzielnia Kółek Rolniczych, a także 

kombatantów i mieszkańców Żołyni. 

Wszyscy oni nie szczędzili środków, 

by ocalić w środowisku pamięć o 

poległych, pomordowanych, zagi-

nionych. 15 września 1994 r. na ko-

lejnym posiedzeniu Komitet Budo-

wy Pomnika zadecydował o przebie-

gu dalszych prac. Postanowiono w 

miejscu jednej starej tablicy posta-

wić trzy nowe – granitowe, aby  zna-

lazło się na nich miejsce na prezenta-

cję prawdy o sfałszowanej i przemil-

czanej dotąd zbrodni katyńskiej, a 

także o rodakach zesłanych na Sybir 

i w głąb Rosji Sowieckiej.  

 Poszukiwano potwierdzenia da-

nych o losach poległych Żołynia-

ków. Edward Rejman przez długi 

czas zbierał z książek, z rozmów z 

najstarszymi mieszkańcami Żołyni 

nazwiska ofiar poległych na Zacho-
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w wersji elektronicznej  

dostępne są na stronie  

www.zolynia.pl 

dzie i Wschodzie. Napływały infor-

macje o wiarygodności danych. Uda-

ło się nawet uzyskać kserokopie z 

list rosyjskich, na których widnieją 

nazwiska naszych rodaków. Stowa-

rzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Pol-

ski Południowej w Krakowie za po-

średnictwem Anny Burghardt nade-

słało informację o żołyniakach, któ-

rych zamordowano w Katyniu, Ko-

zielsku i Ostaszkowie. Wśród ofiar 

Katynia i Ostaszkowa są nasi ofice-

rowie: mjr Franciszek Kraus,  por. 

Karol Ogrodnicki, ppor. rezerwy 

Karol Marciak, st. sierż. Franci-

szek Janusz, plut. Stanisław 

Wawro, kpr. Adam Pasionek    
 Na nieludzkiej ziemi pozostali też 

rodacy, którzy byli więzieni w in-

nych obozach – w Guzarze, Smoleń-

sku, Karmize lub zginęli na Syberii, 

Ukrainie, w Kazachstanie i innych 

miejscach Rosji oraz na Zachodzie. 

Zdawać należy sobie jednak sprawę 

z tego, że ofiar było znacznie więcej 

– umęczonych w łagrach, więzie-

niach, zesłanych, walczących pod 

Monte Cassino. Nazwiska ich zosta-

ły wymienione w Apelu Poległych 

podczas uroczystości odsłonięcia 

pomnika. 

 Realizując dalsze postanowienia 

Społecznego Komitetu Budowy Po-

mnika, Anna Burghardt skontakto-

wała się z artystą – rzeźbiarzem z 

Państwowego Liceum Sztuk Pla-

stycznych w Rzeszowie prof. 

Krzysztofem Brzuzanem. Wykonał 

on projekt aranżacji płyt na bazie 

istniejącego fundamentu w skali 

1:10 (rzuty: równoległy, czołowy i 

poziomy). Pomocą służył również 

nauczyciel Państwowego Liceum 

Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, 

żołyniak  Jan Bechta. Kiedy projekt 

pomnika był już gotowy, członkowie 

komitetu kompletowali materiały 

potrzebne do jego realizacji. Przy-

wieziono z Boguchwały trzy granito-

we płyty o wymiarach 80x45 cm, z 

Łańcuta cegłę klinkierową, blachę i 

inne materiały zakupiono w Żołyni. 

Na wspomnianych płytach granito-

wych Józef Wyczarski z Kosiny 

Górnej bardzo starannie wygrawero-

wał według projektu Anny Bur-

ghardt odpowiednie motto, dystynk-

cje wojskowe i nazwiska poległych 

żołyniaków, w tym zamordowanych 

w 1940 r. w Katyniu, Ostaszkowie, 

Charkowie, na Syberii; poległych na 

Wschodzie i Zachodzie, w Anglii 

czy Włoszech. Wygrawerowano 62 

nazwiska ofiar hitleryzmu i stalini-

zmu, którzy byli ofiarami II wojny 

światowej. Pod pomnikiem znalazła 

się również ziemia spod Monte Cas-

sino. Przygotowano też granit do 

wyłożenia wnęki między dwoma 

płytami, w której było miejsce na 

urnę z ziemią katyńską. Wnętrze 

wnęki przedstawia wygrawerowaną 

postać jeńca przebitego bagnetem. 

Urna zaś o wysokości 50 cm i śred-

nicy 11 cm w kształcie pocisku ar-

matniego została wykonana w zakła-

dzie PZL – WSK w Rzeszowie. 

Ufundował ją były poseł Aleksander 

Bentkowski i wraz z delegacją Ro-

dzin Katyńskich: Stanisławą Sojową 

i Tolą Gazdową wręczył żołynia-

kom. Wnękę zamyka ozdobna krata 

wykonana w Państwowym Liceum 

Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. 

 Kolejne zebranie Społecznego 

Komitetu Budowy Pomnika zaowo-

cowało skierowaniem pisma do wój-

ta i Rady Gminy z prośbą o dofinan-

sowanie kwoty 15 mln (starych zło-

tych) na dalszą realizację projektu. 

Rada Gminy i nowo wybrany wójt 

Andrzej Benedyk rozpatrzyli prośbę 

pozytywnie. Doświadczony murarz z 

Żołyni Edward Giża wraz z synem 

Sebastianem podjęli się społecznie 

budowy pomnika. Oprawę dla płyt 

granitowych wykonali z cegły klin-

kierowej. Górną część pomnika za-

bezpieczył blachą Edward Kulpa. 

Uroku całemu nowo wybudowane-

mu obiektowi nadawały: krzyż z 

cierniową koroną oraz ogrodzenie 

składające się z grubych, czarnych 

łańcuchów i ozdobnych słupków, 

które wcześniej wykonał Tadeusz 

Pliś. Kiedy ukończono wszystkie 

prace, komitet ustalił datę odsłonię-

cia pomnika. Przygotowano na tę 

okoliczność plakaty, ogłoszenia, za-

proszenia. 23 kwietnia 1995 r. w 

Kościele Parafialnym pod wezwa-

niem św. Jana Kantego w Żołyni 

odbyło się uroczyste nabożeństwo, a 

następnie odsłonięcie i poświęcenie 

pomnika. Uroczystość na cmentarzu 

poprowadziła wraz z młodzieżą z kl. 

III LO tutejszego liceum Anna Bur-

ghardt. Uczniowie pod kierunkiem 

nauczycielki języka polskiego Mał-

gorzaty Makówki przygotowali pa-

triotyczną część artystyczną. Cześć 

pomordowanym oddali uczestniczą-

cy w tych niezwykłych obchodach 

55 rocznicy zbrodni katyńskiej 

mieszkańcy Żołyni, delegacje parla-

mentarzystów, władz wojewódzkich 

i lokalnych, orkiestra wojskowa, 

przedstawiciele Rodzin Katyńskich, 

Sybiraków, wiele pocztów sztanda-

rowych, młodzież ze szkół podsta-

wowych i średnich wraz z wycho-

wawcami. Złożono ogromną ilość 

wieńców , kwiatów i zniczy. Odsło-

nięcia tablic pamiątkowych dokonał 

Edward Rejman, poświęcenia po-

mnika ks. proboszcz Zbigniew Gło-

wacki. Apel poległych poprowadził 

przedstawiciel wojska z Rzeszowa. 

Po nim oddano salwę honorową. 

 Od tej pory pomnik ofiar II woj-

ny światowej nazywany jest również 

Pomnikiem Katyńskim.  

 Ostatnia renowacja pomnika zo-

stała przeprowadzona jesienią 2015 

r. według projektu przygotowanego 

społecznie przez konserwatora za-

bytków, Jadwigę Bąk. Prace wyko-

nał miejscowy zakład kamieniarski 

Emila Gryby. Monument wzbogaco-

no o dwie marmurowe tablice z wi-

zerunkami krzyża, orła i Matki Bo-

skiej Katyńskiej. Dodano również 

okolicznościowy napis. Uroczystej 

prezentacji odnowionego pomnika 

dokonano podczas obchodów Święta 

Niepodległości, 11 listopada 2015 r. 

  

 Obecny wygląd pomnika pre-

zentujemy na str. 20 (niewidoczny 

na zdjęciu krzyż nie zmienił wy-

glądu - patrz str. 17) 
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Tablice z nazwiskami ofiar 

umieszczone na pomniku 
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Wygląd pomnika w 1995 r. 

 



               Fakty i Realia - gazeta żołyńska  

Nr 7 (213) lipiec 2016 

Żołyńskie pomniki na trwałe wpisały się 

w krajobraz naszej miejscowości. Pełnią funkcje patriotyczne,  

historyczne, kulturalne i integracyjne. (patrz zdjęcia, fot. J.Tomczyk) 
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Zdjęcia na str. 1: u góry po lewej Pomnik Powstańców Styczniowych, po prawej Pomnik Grunwaldzki,  

na dole  Pomnik Adama Mickiewicza. Zdjęcia na str. 20: u góry Pomnik Ofiar Hitlerowskiego Terroru,  

na dole Pomnik Ofiar II Wojny Światowej. Zdjęcia przedstawiają obecny stan pomników. fot. na str. J.Tomczyk 


