PRZEWODNIK
PO MIEJSCACH PAMIĘCI NARODOWEJ
POWIATU STALOWOWOLSKIEGO

Znajomość Ojczyzny i jej dziejów jest zarówno obowiązkiem jak i wartością, którą ciągle, na nowo powinniśmy odkrywać. Odnajdywanie owej
wartości jest chlubnym kontynuowaniem tradycji nie tylko polskiej szkoły, ale wszystkich patriotycznych organizacji, które będąc wierne narodowej spuściźnie, przekazują solidną wiedzę, kształtują świadomość narodową i obywatelską, szacunek dla dobra wspólnego jakim jest dziedzictwo wspólnoty narodowej i państwowej zbudowanej w minionych stuleciach, a co za tym idzie – wychowują w poczuciu patriotyzmu. Tę tradycję
mamy dziś chronić i przekazać dzieciom i młodzieży. Niniejszy przewodnik po miejscach pamięci narodowej stanowi także element programu
tzw. polityki edukacji historycznej na którą postawiło, z udanymi efektami, wiele innych państw. Znajomość Ojczyzny, jej historii i kultury to nie
tylko książkowa wiedza o niej, ale i szeroko pojęte krajoznawstwo,
a przede wszystkim - znajomość miejsc, które stanowią polskie sacrum.
W pierwszym rzędzie winno być poznanie dziedzictwa przyrodniczohistoryczno-kulturowego własnej „małej Ojczyzny” oraz najbliższego regionu. Pamiętać należy, że poznawanie Ojczyzny to nie tylko „bycie”
w ważnych miejscach, ale także emocje i przeżycia temu towarzyszące.
To atmosfera która zostaje w pamięci i sercach, oraz refleksje wywołane
oglądaniem i doświadczaniem naszej polskiej ziemi. Zwracanie jednocześnie uwagi na rozmaity sposób jej zagospodarowania oraz na zmieniające
się, a czasem i nawet ginące na naszych oczach elementy krajobrazu.
W prezentowanym przewodniku przedstawione zostały wybrane miejsca
ważne dla pamięci narodowej powiatu stalowowolskiego - jako przykłady, wielu podobnych rozsianych na ziemiach polskich. Mam nadzieję, że
pomoże on nie tylko środowiskom harcerskim, ale i innym, zainteresowanym zorganizowaniem rajdów czy wycieczek o tematyce patriotycznej. Publikacja zaczyna się od przedstawiania najstarszego osiedla Stalowej Woli – Charzewic, przechodząc następnie do bogatego w zabytki
Rozwadowa oraz powstałej w ramach COP – Stalowej Woli. Kolejne propozycje to już kierunek na Zaleszany, Zaklików i Radomyśl nad Sanem.

1. Charzewice - Park Lubomirskich
W Charzewicach - najstarszym osiedlu
Stalowej Woli, przy ul. Lipowej znajduje
się urokliwy park z bogatą historią.
W roku 1723 Jerzy Ignacy Lubomirski
przejął za długi Rozwadów, a następnie
dokonał zakupu Charzewic i Rzeczycy.
Z jego inicjatywy w Charzewicach
wzniesiono dwór, który stał się siedzibą
zarządu tutejszych włości. Syn Jerzego,
Franciszek Grzegorz przeniósł siedzibę
rodową z Rzeszowa do Charzewic, a zarząd majątku został ulokowany na parterze pałacu wybudowanego na obrzeżach Rozwadowa (obecne Muzeum Regionalne przy ul. Sandomierskiej). Kolejny dziedzic Jerzy Roman rozbudował
dwór, wzbogacając go o „pałac letni”,
oficynę (zwaną „dworkiem myśliwskim”), pałac gościnny (zwany „pawilonem”), powozownię, wieżę z mieszkaniami oficjalistów i służby oraz stajnię
cugową z mieszkaniem koniuszego. Pałac letni miał postać klasycystycznej
budowli parterowej z mieszkalnym
poddaszem. Na osi elewacji frontowej
znajdował się podjazd, a nad nim balkon wsparty na dwóch filarach. Budynek zwieńczał duży trójkątny tympanon z herbem Lubomirskich „Szreniawa” otoczonym panopliami. Oficyna otrzymała nazwę „dworku myśliwskiego”, ponieważ udekorowana była trofeami myśliwskimi księcia
Jerzego Lubomirskiego. Cały kompleks budynków został otoczony romantycznym parkiem o powierzchni 13, 5 ha, w którym utworzono
rzeczkę, staw z wysepką i mostkiem oraz malownicze alejki. Wizytówką
tego miejsca do dzisiaj jest piękna 200-metrowa aleja, obsadzona symetrycznie czerwonymi dębami. Nieopodal znajdują się także koryto rzeczki i wyschnięty staw z wysepką. Całość dopełnia około 80 gatunków
drzew, wciąż porastających teren parku (niektóre z nich uzyskały nawet

status pomników przyrody). Są to drzewa sprowadzane przez Lubomirskich z bardzo odległych czasami stron, stąd stanowią rzadkość na tutejszych terenach. Występują tu takie gatunki jak: dereń jadalny, korkowiec,
różne odmiany lip, kasztanowiec biały i czerwony, długowieczny miłorząb dwuklapowy, cis, cyprys, jodła kalifornijska, magnolia, sosna wejmutka, a wiosną park porastają zawilce i fiołki.
W lutym 1846 roku zbrojne gromady chłopów podczas tzw. "rzezi galicyjskiej" (zainspirowanej przez Austriaków) w wyjątkowo okrutny sposób wymordowały blisko 3000 ziemian i urzędników dworskich. Fala
mordów zatrzymała się na Wiśle, nie docierając do Charzewic i Rozwadowa. Miejscowi chłopi nie stanęli przeciwko Lubomirskim. Wówczas
książę Jerzy Roman Lubomirski postanowił upamiętnić owe wydarzenia.
W parku z granitowych głazów wzniesiono kopiec zwieńczony drewnianym krzyżem, który następnie, staraniem Towarzystwa Przyjaciół Rozwadowa zastąpiono trwalszym, metalowym. Obok „Kamiennej górki” do
dziś leżą pozostawione kamienne głazy, przypominając tamto historyczne wydarzenie.
Obecnie park jest własnością miasta Stalowa Wola i miejscem otwarty dla
zwiedzających co często wykorzystują pary młode, aby robić tu swoje
zdjęcia ślubne natomiast „pałac letni” został sprzedany osobie prywatnej
i obecnie mieści się tam restauracja.

2. Charzewicka „Maźnica”

W Charzewicach (oś. Stalowej Woli) przy ul. Ogrodowej obok wiaduktu
w 1974r. postawiono krzyż i pomnik, na którego podstawie ustawiony
został głaz, z orłem bez korony oraz napisem „Za Polskę, Wolność i Lud”.
W tym miejscu zwanym charzewicką „maźnicą” 20 października 1943r
hitlerowcy rozstrzelali 25 Polaków, w tym 22 mężczyzn i 3 kobiety, które
były łączniczkami placówki AK w Gorlicach. Przebywająca w barakach
służba przez szpary w deskach obserwowała całe zdarzenie. Chłopi
z Charzewic zostali zmuszeni do wykopania dołu, który stał się masowym
grobem ofiar. Po egzekucji musieli przysypać ciała wapnem i dół zakopać.
Aby ukryć miejsce zbrodni hitlerowcy nakazali wyrównać teren i wyciąć
rosnącą obok jabłoń. Dyrektor ogrodnictwa majątku Lubomirskich Józef
Woźniak wraz z miejscowym kowalem Kłopockim zaznaczyli miejsce
kamieniem i posadzili dwa dęby, które dziś upamiętniają miejsce zbrodni,
która miała być odwetem za wykonanie przez Armię Krajową wyroku na
Martinie Fuldnerze – Niemcu (zarządcy majątku Lubomirskich w Charzewicach), odpowiadającym za tragiczne wydarzenia w Dworze Horodyńskich w Zbydniowie. W nocy z 24 na 25 czerwca 1943r. we Dworze
odbywało się wesele. W nocy hitlerowcy wtargnęli do środka i wymordowali mieszkańców, ich gości oraz służbę, razem 21 osób. W odwecie

dowódca Kedywu Komendy Armii Krajowej generał August Emil Fieldorf
ps. „Nil” podpisał rozkaz likwidacji Martina Fuldnera, który wykonano
12 października 1943 w charzewickim dworku myśliwskim. Przebrany
w mundur hitlerowski Zbigniew Horodyński (jeden z dwu ocalałych synów gospodarza, którzy dzięki matce wyszli żywi z rzezi) wraz z kilku
innymi żołnierzami AK zlikwidowali Fuldnera wraz z jego żoną i synem.
W roku 1947 dokonano ekshumacji charzewickiej mogiły: 15 ciał zostało
odebranych przez rodziny, 10 pozostałych, po które nikt się nie zgłosił,
pogrzebano w zbiorowym grobie na cmentarzu w Rozwadowie, gdzie
wcześniej złożono także ciała 65 innych Polaków zastrzelonych w masowej egzekucji dokonanej przez hitlerowców o czym w części nr 11.
Obecnie pomnik jest odnowiony a mostek i schody umożliwiają dogodne
dojście do niego nie tylko podczas uroczystości rocznicowych.

3. Rozwadów - Pałac Lubomirskich

Przy skrzyżowaniu ul. Sandomierskiej i Brandwickiej w Stalowej Woli na
oś. Rozwadów znajduje się Wybudowany według kanonów modnego
w XVIIIw. stylu neoklasycystycznego. Pałac Lubomirskich, wzniesiony
przez Franciszka Grzegorza Lubomirskiego w latach 1782-1786. Podstawę budowli stanowił prostokąt z charakterystyczną bramą wejściową.
Nad wejściem znajdował się wysunięty balkon zabezpieczony ozdobną,
żelazną barierką. Nad nim widniała trójkątna nisza zdobiona herbem
śreniawskim.
Lubomirscy zasłużyli się dla Ojczyzny szczególne w okresie zaborów
o 1795 roku. Praca kulturalna, naukowa i dobroczynna była równie ważna jak polityczna i militarna. Angażowali się w działania konspiracyjne
i powstańcze, chociaż tracili za to kolejne dobra. Książę Jerzy Roman
Lubomirski (1799-1865), właściciel Rozwadowa, brał udział w walkach
powstań: listopadowego i styczniowego, a na terenie swoich dóbr organizował szpitale dla rannych. Po upadku powstania jego pałac stał się miejscem tajnych spotkań polskich patriotów. Działał również na polu społecznym i naukowym. Utrzymywał szkołę i przytułek dla ubogich. Utworzył dwie fundacje naukowe. Pierwsza zajmowała się zakupem przyrządów do badań, druga – nagradzała polskich autorów wybitnych prac naukowych. Jego brat książę Adam Hieronim Lubomirski (1811-1873),
za udział w powstaniu listopadowym został odznaczony krzyżem Virtuti
Militari.

Ostatnią żyjącą z rzeszowsko - rozwadowskiej linii rodu Lubomirskich
jest księżna Jolanta Lubomirska po mężu Pierre, która w wieku 94 lat
wróciła do Polski i zamieszkała w Krakowie. Księżna Jolanta, jedyna córka księcia Jerzego Lubomirskiego i Anny, urodziła się w Charzewicach.
Tam spędziła młodzieńcze lata.
Jej mama Anna pseudonim "Sowa" była łączniczką Armii Krajowej. Zmarła w 1943 roku na zapalenie płuc, którego nabawiła się w trakcie misji często musiała przedzierać się w nocy przez lasy, aby dostarczyć wiadomości partyzantom. Gdy skończyła się wojna, ojciec Jolanty został aresztowany, a dworski majątek zajęty. Razem z ojcem księżnej aresztowano
jej kuzyna Huberta Lubomirskiego. Początkowo byli przetrzymywani
w więzieniu w Rzeszowie albo w Tarnobrzegu. Kuzyn został przetransportowany do pracy w kopalni k. Moskwy. Różne historyczne źródła podają, że Jerzy został albo zabity przez komunistów w więzieniu, albo zastrzelony w pobliżu stacji kolejowej w Tarnobrzegu - miał być wywieziony na Syberię. Po śmierci ojca (po ciele nie ma śladu) osieroconą dziewczynką zaopiekował się zaprzyjaźniony ksiądz. Ona sama skończyła studia ogrodnicze i wyjechała na Maderę, gdzie jej rodzice przed wojną spędzili wakacje i kupili ziemię. Dom, który księżna wybudowała razem ze
swoim mężem Francuzem Rolandem Pierre, mogą wynajmować turyści.
Vila Calaca, znajduje się w Funchal, tuż nad oceanem, niedaleko dzielnicy
Lido. Księżna nigdy nie zapomniała o miejscu, w którym dorastała, przez
lata. Przysyłała do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli kartki świąteczne. Teraz kartki od księżnej przychodzą z Krakowa.
W Pałacu Lubomirskich obecnie mieści się Muzeum Regionalne.

4. Dworzec Kolejowy w Rozwadowie
W Stalowej Woli na oś. Rozwadów przy
ul. Dąbrowskiego stoi budynek dworcowy, który powstał w 1888 roku. Jest
to murowany, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony obiekt z dwuspadowym
dachem, składający się z dwóch bliźniaczych segmentów, z parterowym
łącznikiem.
Historia kolei w Rozwadowie zaczęła
się od koncesji wydanej w 1886 roku przez cesarza Franciszka Józefa.
Niespełna rok później na miejscową stację wjechał pierwszy pociąg. Kolejarze wydali z tej okazji pamiątkowy bilet z okolicznościową pieczęcią.
Ale jak wynika z przekazów wcale nie wzbudziło to entuzjazmu mieszkańców ponieważ obawiali się tej nowoczesności. Potem regulowali wedle jazdy pociągów zegarki.
Węzeł kolejowy w Rozwadowie, dziś
dzielnicy Stalowej Woli, miał ogromny wpływ na rozwój Centralnego
Okręgu Przemysłowego, którego budowę rozpoczęto w 1937 roku na terenach województw: krakowskiego
i lwowskiego (COP właściwy), kieleckiego (zaplecze surowcowe) oraz
rzeszowskiego i lubelskiego.
Do 1939 roku rozbudowano fabryki uzbrojenia głównie w Radomiu i Starachowicach, wybudowano fabrykę obrabiarek i silników w Rzeszowie
(urządzenia artyleryjskie), hutę, stalownię i ciepłownię w Stalowej Woli,
fabrykę samolotów w Mielcu, zakłady chemiczne w Dębicy oraz celulozy
w Niedomicach. Inicjatorem budowy COP był wicepremier Eugeniusz
Kwiatkowski. Zakłady wykorzystywane podczas wojny przez Niemców,
w jej końcu w znacznym stopniu zniszczone, a po wojnie odbudowane
i rozbudowane, służyły produkcji zbrojeniowej w ramach Układu Warszawskiego. Po jego rozpadzie pogrążyły sie w kryzysie i nie powróciły
już do pierwotnych rozmiarów.

W latach świetności liczba pracujących na kolei w Rozwadowie wyno-siła
ponad tysiąc, a miasto także po wojnie było jednym z ważniejszych
węzłów kolejowych w tej części Polski. Niestety, lata świetności minęły.
Stacja w Rozwadowie opustoszała, choć kolejarze wciąż mają nadzieję, że
dobre czasy jeszcze tu wrócą.

5. Mieściła się tu siedziba KeDywu AK

W Stalowej Woli na oś. Rozwadów przy ul. Bełżyńskiego 18 stoi budynek
z historią.
22 stycznia 1943 roku Komenda Główna Armii Krajowej powołała do życia elitarne oddziały Kierownictwa Dywersji pod skróconą nazwą Kedyw.
W niżańsko-stalowowolskim Obwodzie Armii Krajowej o kryptonimach
„Naleśnik”, „Niwa”, „Fc” rozkaz utworzenia Kedywu wydał Komendant
Obwodu Kazimierz Pilat „Zaremba” w maju 1943 roku. W tym mniej więcej czasie strych kamienicy przedwojennego kina przy dawnej ul. Strzeleckiej 24 (dziś ul. Stanisława Bełżyńskiego 18) zwanej „Kinem Skoczka”
stał się tajną bazą Kedywu Armii Krajowej o kryptonimie „Górka”. Pierwszym Oficerem Dywersji w Kedywie został pchor. rez. Stanisław Bełżyński ps. „Kret”. To skromne pomieszczenie nazywano bazą. Tu zawsze była
broń, część dokumentów obwodu, stąd za San odprawiano "spalonych"
ludzi. Stałym mieszkańcem i opiekunem lokalu był Czesław Leszek Kamiński pseudonim "Głaz". Na trop "Górki" Niemcy wpadli przypadkowo.
18 maja 1944 roku o godzinie 5 rano, przyszli tu w poszukiwaniu Leszka
Kamińskiego. Nie znaleźli go, Jednak zainteresowali się tym miejscem,
okrążyli je, wpadli na górę i zorientowali się, że odkryli bazę konspiracyjną. W tym czasie w środku znajdowało się ośmioro żołnierzy podziemia.
Nastąpiła wymiana ognia. Siedmiu konspiratorów podjęło próbę ucieczki.
Stanisław Bełżyński („Kret”) próbował prze-dostać się do lasu.

Niestety na przeszkodzie stanął pociąg wypełniony niemieckimi żołnierzami, którzy otworzyli do niego ogień, zabijając na miejscu. Stanisław
Szumielewicz („Kryspin”) zginął w oknie budynku. Pozostałym udało się
zbiec.
Na kamienicy w 40-stą rocznicę tych wydarzeń umieszczono tablicę
upamiętniającą Kedyw i poległych bohaterów: Stanisława Bełżyńskiego
i Stanisława Szumilewicza. Od 2016r. na cześć w/wymienionych Fundacja Kedyw organizuje w tym miejscu pamiątkowe uroczystości.

6. Obeliski upamiętniające lekarzy E. Łazowskiego
i S. Matulewicza oraz rozwadowskich Żydów
W Stalowej Woli na oś. Rozwadów przy ul. Rynek obok siebie znajdują się
dwa miejsca pamięci. Jeden obelisk poświęcony jest rozwadowskim lekarzom – Stanisławowi Matulewiczowi i Eugeniuszowi Łazowskiemu. Drugi
upamiętnia żyjącą przed II wś. liczną społeczność żydowską.
Wspomniani lekarze wytoczyli Niemcom „prywatną wojnę - wojnę immunologiczną”, wywołując sztuczną epidemię tyfusu, którego Niemcy panicznie się bali. Policja i żandarmeria
przestała zapuszczać się w okolice
Rozwadowa, teren kilku gmin objęto
kwarantanną, na granicznych słupach
i drzewach zawisły ostrzeżenia: „Achtung! Fleckfieber!”. W ten sposób lekarze uratowali wielu ludzi przed wywiezieniem na przymusowe roboty do Rzeszy. Gdy groziła im dekonspiracja musieli uciekać. Przeżyli wojnę i swoją pracą za granicą zasłużyli
się dla medycyny.
Społeczność żydowską upamiętnia
znajdujący się kilkanaście metrów od
powyższego miejsca obelisk wykonany z granitu z tablicą przypominającą
o tragicznym losie ludzi, których jedyną winą było to, że urodzili się w
takiej, a nie innej grupie społecznej.
12 lipca 1942 r. okupanci zebrali na
Rynku pozostałych przy życiu okolicznych Żydów. w liczbie kilkuset (niektórzy wcześniej zbiegli do rosyjskiej strefy), część z nich zabili na miejscu, część w okolicznych lasach a
pozostałych wywieźli do obozów.
Obecnie samorząd lokalny i organizacje patriotyczne pamiętają o tamtych wydarzeniach i związanych z nimi miejscach w czasie uroczystości
okolicznościowych składając tam wiązanki i znicze.

7. Kościół Farny pw. Matki Bożej Szkaplerznej
W Stalowej Woli na oś. Rozwadów przy ul Ściegiennego znajduje się rzymsko – katolicki kościół
pw. Matki Bożej Szkaplerznej
z przełomu XIX i XX w, swą piękną architekturą nawiązujący do
najlepszych europejskich standardów. Fara ma także niespotykany nigdzie indziej wystrój. Już
same ołtarze sprowadzone na
początku XX w. z Alp, z Tyrolu,
zachwycają swoją misterną rzeźbą. Wyjątkowy nastrój kościoła
tworzy tu także absolutnie unikatowy i jedyny w Polsce kompleksowy projekt malowideł i witraży autorstwa prof. Adama Stalony-Dobrzańskiego (1904-1985).
Pierwsza wzmianka o parafii w Charzewicach, której to kontynuacją od
1740r. jest rozwadowska fara, pochodzi z roku 1301. Pierwszy kościół
charzewicki p.w. św. Mikołaja, spłonął podczas przemarszu wojsk Karola
Gustawa w 1656 r. Następną świątynię p.w. św. Jakuba Apostoła zbudował ówczesny proboszcz ks. Jakub Piasecki kanonik kamieniecki, (pierwotne wezwanie św. Mikołaja przywrócone zostało na przełomie
XVII/XVIII w. W 1736 także i ten drugi kościół uległ pożarowi. Kolejna
również drewniana świątynia powstała w tym samym miejscu, kilka lat
później z nakazu ówczesnego patrona księcia Jerzego Lubomirskiego.
W 1797 r. wyszedł dekret Józefa II nakazujący likwidację kościoła farnego
w mieście i przeniesienie parafii do klasztoru OO. Kapucynów. Fakt ten
dokonał się w połowie Adwentu następnego roku. Na podstawie tradycji
związanych z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej należy przypuszczać, że
do klasztoru przeniesiono wówczas tylko inwentarz ruchomy. Około
1802 roku podczas ogromnego pożaru Rozwadowa kościół podzielił tragiczny los wielu zabudowań i po raz kolejny uległ zniszczeniu. Zdołano
jednak ocalić obrazy i figury ołtarzowe, które przeniesiono do klasztoru.
Trudności współżycia parafii z konwentem OO. Kapucynów spowodowały jednak potrzebę budowy samodzielnej świątyni parafialnej.

Prace murarskie trwały w latach 1898-1907 za proboszczów: ks. Jana Jakla i ks. Michała Dukieta. Ogromne zasługi dla tego przedsięwzięcia położył O. Hieronim Ryba OFMCap ówczesny wikariusz parafialny. Dzięki
czemu powstała okazała budowla z czerwonej cegły utrzymana w stylu
neogotyckim, wg planów skopiowanych z kościoła w Sękowej k. Gorlic
projektu J. Wfröde z Budapesztu. W przeddzień poświęcenia nowej fary
16 sierpnia 1907 r. z kościoła klasztornego przeniesiono tam sprzęty
i naczynia liturgiczne łącznie z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej.
Obecnie parafia ta posiada akta parafialne od roku 1785.

8. Rozwadowski „SOKÓŁ”

W Rozwadowie przy ul. Rozwadowskiej 21 stoi obiekt, który do niedawna straszył swoim zdewastowanym wyglądem. To budynek „Sokoła”. Piętrowy monumentalny budynek wybudowany w 1906 roku ze składek
społeczeństwa, ozdobiony różnorodnymi ryzalitami i kamienną figurą
"sokoła" na szczycie, przez lata tętniący życiem kulturalnym, do dzisiaj
nazywany jest "Sokołem". W nim była duża sala ze sceną i balkonem oraz
kilka mniejszych pomieszczeń.
"Sokół" to najstarsze polskie Towarzystwo Gimnastyczne, które zostało
założone 7 lutego 1867 r. we Lwowie, gdzie mieścił się Główny Zarząd
"Sokoła" zwany "Macierzą". Jego gniazda powstawały w miastach zaboru
austriackiego, gdzie Polacy posiadali największą swobodę działania. Był
stowarzyszeniem sportowym, z przewagą dyscyplin gimnastycznych, ale
głównym zadaniem "Sokoła" była praca społeczno-wychowawcza o silnym zabarwieniu patriotycznym i religijnym. Młodzież zrzeszoną w organizacji nazywano Sokołami. Działał do wybuchu II wojny światowej.
Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" powstałe w Rozwadowie
należało do okręgu jarosławskiego. Do organizacji należeli synowie
mieszczan i miejscowi urzędnicy, którzy poprzez uprawianie sportu
i działalność kulturalną pielęgnowali polskie wartości patriotyczne i narodowe, zgodne z dewizami "Bóg, Honor i Ojczyzna" oraz "W zdrowym
ciele zdrowy duch".

Po wojnie budynek nie miał właściciela, w latach ok. 1960-1980 działalność prowadził w nim klub "Ronita", potem na kilka lat budynek przejął
Sąd. Przez kilkadziesiąt lat budynek stał pusty i zaniedbany.
Obecnie staraniem Urzędu Gminy i Miasta Stalowa Wola oraz mieszkańców Rozwadowa, przy 10 milionowym dofinansowaniu z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego obiekt ten będący cząstką historii miasta został rewelacyjnie wyremontowany i zaprasza
w swe podwoje. Będzie filią Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli
i już wkrótce wypełni się muzyką, tańcem i śpiewem. Swoje miejsce będzie miał też tutaj Rozwadowski Klub Seniora.

9. Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów
Kompleks klasztorny umiejscowiony na przedmieściach
Rozwadowa od strony południowej, niedaleko Sanu, pod
lasem, na wzniesieniu zwanym potocznie Jasną Górą,
gdyż jak głosi legenda sprzed
wieków, często w nocy widywano tam "jakieś nadzwyczajne i miłe światło".
Wybudowany został w latach
1752-1754, w stylu toskańsko -umbryjskim (odmiana
baroku), charakterystycznym
dla kościołów kapucyńskich.
Fundatorem był książę Jerzy Ignacy Lubomirski linii rzeszowskorozwadowskiej. Tradycja lokalna mówi, iż książę zdecydował się ufundować świątynię jako przebłaganie Boga za swój hulaszczy tryb życia.
Przyszły fundator klasztoru w 1723 roku wykupił od Gabriela Rozwadowskiego, miasto Rozwadów założone w 1690 roku w południowej części gruntów wsi Charzewice. Konsekracji kościoła pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny dokonał 14 października 1753 roku
ks. bp. Franciszek Potkański, sufragan krakowski. Sam fundator nie doczekał tej uroczystej chwili, zmarł 19 lipca 1753 roku w Rzeszowie, jednak jego ciało przeniesiono wkrótce do klasztoru i tam pochowano. Klucze do świątyni przekazał pierwszym zakonnikom syn Jerzego Lubomirskiego, Teodor Hieronim Lubomirski.
Rozwadowski klasztor to nie tylko długowiekowa zabudowa, ale także
liczne zabytki sakralne oraz dzieła sztuki, gromadzone tu od wieków. Dla
przykładu - w przedsionku furty zakonnej znajduje się datowany na drugą połowę XVIIIw, tzw. obraz fundacyjny, w sposób symboliczny ukazujący przekazanie klasztoru zakonnikom.
Obok ołtarza św. Antoniego Padewskiego znajduje się także wejście do
krypty fundatorskiej, w której pochowani zostali związani z Rozwadowem, niektórzy członkowie rodziny Lubomirskich: fundator klasztoru Jerzy Ignacy Lubomirski (zm. 1753), jego syn Teodor Hieronim Lubomirski

(zm. 1761), syn Teodora - Franciszek Lubomirski (zm. 1812), Karolina
Emilia Lubomirska (zm. 1940), Anna Lubomir-ska (zm. 1943).

10. Rozwadowski cmentarz parafialny

W Stalowej Woli między osiedlami Młodynie i Rozwadów usytuowany
jest cmentarz parafialny, należący do rzymsko-katolickiej parafii Matki
Bożej Szkaplerznej. Jest najstarszym miejscem pochówków kilku pokoleń
zmarłych z okolicy, starszym nawet do tak znanych cmentarzy jak Powązki w Warszawie, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie czy Rakowicki
w Krakowie.
Nekropolia została założony latem 1785 roku na południowych krańcach
miasta Rozwadów, przez ówczesnego proboszcza ks. Bernarda Birkenmajera, na fragmencie wzniesienia zwanego Górą Kokoszą, w pobliżu lasu
i w sąsiedztwie Klasztoru Ojców Kapucynów, stając się miejscem pochówku dla zmarłych z terenu największej wówczas parafii nad dolnym
Sanem - parafii rozwadowskiej.
Po przyłączeniu Rozwadowa do Stalowej Woli cmentarz znalazł się
w środku miasta. Wśród wielu grobów można znaleźć też kilka pomników historycznych, m.in. od strony północno-zachodniej pod zabytkowym dębem będącym pomnikiem przyrody kwatera F:

- pomnik upamiętniający 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem 14101910
- pomnik powstańców z 1830 i 1863 roku;
czy od strony południowo-wschodniej przy Al. Jana Pawła II pomnik,
mauzoleum - mogiła zbiorowa pomordowanych w 1943 roku;
a także liczne groby mniej lub bardziej znanych bohaterów pochodzące
z różnych okresów naszej historii m.in. żołnierzy gen Andersa i żołnierzy
Armii Krajowej.
W 1993 roku wpisany do rejestru zabytków.
Na cmentarzu nadal dokonuje się pochówku zmarłych.

11. Cmentarz wojenny
Do cmentarza parafialnego na oś. Rozwadów w Stalowej Woli, od strony południowej przylega cmentarz wojenny, który
spośród 22 cmentarzy wojennych powstałych w latach 1914 – 18 na terenie ówczesnego powiatu tarnobrzeskiego zasługuje
na szczególną uwagę. Był to największy
cmentarz wojenny w regionie, zarówno
pod względem ilości pochowanych i powierzchni. Ponadto funkcjonował on nieprzerwanie od sierpnia 1914 do listopada 1918 roku, przy czym w dużym stopniu przyczyniły się do jego powstania i rozrostu szpitale polowe funkcjonujące tu w okresach sierpień – wrzesień
1914 r. i lipiec – październik 1915 r. Oprócz tego dwukrotnie również stał się
typowym cmentarzem pola walki: pierwszy raz w dniach 13 – 15 września, a
następnie w dniach 9 października – 3 listopada 1914 r. Grzebano tu wówczas
poległych na linii frontu przebiegającego przez miasto. Ponownie funkcje
grzebalne cmentarz wojenny zaczął pełnić w 1939 roku, kiedy pochowano tu
zmarłych z ran żołnierzy Wojska Polskiego i Wehrmachtu. Następnie miały tu
miejsce pochówki Niemców z różnych formacji okupacyjnych. Latem 1944 roku pochowano tu żołnierzy sowieckich i niemieckich poległych w walkach
pomiędzy 28 lipca a 2 sierpnia 1944 roku, w następnym okresie na cmentarz
rozwadowski trafiali ranni obu stron, zmarli w tutejszych sowieckich szpitalach polowych, a także pewna ilość jeńców niemieckich, którzy nie wytrzymali
warunków niewoli. Do wiosny 1945 miejsce wiecznego spoczynku znalazło, tu
co najmniej 229 żołnierzy. Tą część cmentarza zlikwidowano jesienią 1953
roku, przenosząc szczątki na zbiorczy cmentarz wojenny w Sandomierzu, niestety ofiarą tych działań padło również co najmniej kilka mogił z okresu I wojny światowej.
Po 1995 roku w kręgach kombatanckich Stalowej Woli pojawiła się idea postawienia pomnika poświęconego 8 żołnierzom WP poległym i zmarłym z ran
we wrześniu 1939 roku, których pochowano w Rozwadowie. Zamysł ich upamiętnienia wsparła w 1996 roku grupa radnych Stalowej Woli i na początku
1997 roku Rady Miasta uchwaliła przyznanie środków na budowę pomnika z
lokalizacją na cmentarzu wojennym. Na tej podstawie Urząd Miasta Stalowa
Wola zlecił wykonanie Pomnika Żołnierzy Września 1939 rzeźbiarzowi
Krzysztofowi Czerwiakowi, absolwentowi krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Latem 1997 roku gotowy monument stanął w miejscu, gdzie znajdowały
się pochówki żołnierzy września 1939.

Na tym cmentarzu powstała nowa mogiła, która jest
znakiem tych czasów tzn. przywracania godności bohaterskim obrońcom naszej Ojczyzny. 8 października
2019r. spoczęły w niej prochy Tadeusza Gajdy „Tarzana”, urodzonego 15 lutego 1924 w Charzewicach. Ukończył on szkołę powszechną i trzy klasy w Państwowym
Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. W 1941
r. wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej w Nisku. Latem 1943 r. rozpoczął konspiracyjny kurs podchorążych, który
ukończył u Franciszka Przysiężniaka "Ojca Jana". Brał udział w walkach
toczonych w ramach niemieckiej operacji przeciwpartyzanckiej "Sturmwind I". Od września 1944 r. poszukiwany był przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa. Celem uniknięcia aresztowania zgłosił się do służby w Ludowym Wojsku Polskim. Przydzielono go do X Sudeckiej Dywizji Piechoty
skąd zdezerterował i powrócił do Niska. Oddział Tadeusza Gajdy m.in.
ochraniał ludność wiejską przed samowolą władzy komunistycznej, rozbrajał posterunki Milicji Obywatelskiej oraz organizował akcje związane
z koniecznością zapewnienia środków finansowych na zaprowiantowanie
oddziału i zapomogi dla rodzin partyzantów osadzonych w więzieniach
czy poległych. Aresztowany został 7 sierpnia 1946 r. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego
w Krakowie skazano go na karę śmierci i wyrok wykonano 14 października 1946 r. w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Ciało zostało pochowane w nieznanym miejscu. Sąd Wojewódzki w Tarnowie 8 listopada 1991 r. unieważnił wyrok. "Tarzan" został zrehabilitowany za
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa. Jego szczątki zostały
odnalezione w wyniku prac ekshumacyjnych w 2017, a o ich identyfikacji
poinformowano publicznie 4 października
2018. Rok po tych wydarzeniach Prezydent
Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny
wraz z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Fundacją "Biografie Codzienności" oraz rodziną śp. kpt. Tadeusza
Gajdy stali się organizatorami uroczystości
pogrzebowej aby oddać mu należytą cześć.
Do przywrócenia pamięci o tym cmentarzu przyczyniła się głównie Fundacja Przywróćmy Pamięć.
Odbywają się tu co roku upamiętnienia obrońców Ojczyzny.

12. Miejsce rozstrzelania 65 zakładników

Na oś. Rozwadów w Stalowej Woli przy obecnej kaflarni prostopadle do
ul. Rozwadowskiej wąskim chodnikiem dojdziemy do pomnika z orłem
bez korony.
W tym miejscu 19 października 1943 roku Niemcy rozstrzelali 65 zakładników. Polacy zabrani z aresztu w Rozwadowie zginęli w odwecie za
zlikwidowanie przez żołnierzy Armii Krajowej niemieckiego posterunku
policji i jego komendanta, volksdeutscha Alberta Alschera we Wrzawach
(nazywał się Alfred Olszewski przed podpisaniem volkslisty). Jak wspomina świadek wydarzenia, po salwie egzekucyjnej oficer podbiegł z pistoletem w ręku do leżących i strzałem w głowę dobijał ofiary rzucające się
jeszcze w konwulsjach, następnie zrywał z nich łańcuszki i medaliki.
Świadkiem tych wydarzeń, lecz niemym, jest chyląca się z powodu upływu lat stodoła, przy której stał karabin maszynowy od kul, którego zginęli
zakładnicy.

Co roku w październiku samorząd oraz organizacje patriotyczne przywołują pamięć tego wydarzenia organizując uroczystości rocznicowe.

13. Kościół pw. Św. Floriana
W centrum Stalowej Woli
przy ul. Floriańskiej stoi
drewniany urokliwy kościół
z historią i niesamowitym
klimatem.
Kościł
ten
zbudowany w roku 1802 do
roku 1943 w miejscowości
Stany był pw. św. Jana
Gwalberta. Stalowa Wola
jeszcze świątyni nie miała.
W styczniu 1939 r. nowo
powstające miasto Stalowa Wola otrzymało pierwszego kapłana. Był nim
ks. Józef Skoczyński (lat 36), bardzo ceniony za swoją dotychczasową
działalność duszpasterską i społeczną. Ks. bp Franciszek Barda zlecił mu
budowę kościoła i organizowanie parafii w Stalowej Woli. Energiczny
kapłan zamieszkał w Ochronce Sióstr Służebniczek w Pławie. W maju
1939 r. powołano Komitet Organizacyjny Budowy Kościoła w Stalowej
Woli. Prace przygotowawcze przerwała wojna. Uzyskanej zgody na
budowę nie zrealizowano. Przepadły także zgromadzone materiały
budowlane i pieniądze. Skoczyński dowiedział się, że okupacyjne władze
niemieckie wysiedlają całą wieś Stany, aby urządzić tam poligon
wojskowy, na którym miały trwać próby z nową bronią V-l i V-2.
Rozebrany miał być również drewniany kościół Ks. Skoczyński poprosił
władze okupacyjne o przeniesienie tego kościoła do Stalowej Woli. Poparł
go w tym niemiecki dyrektor Zakładów Południowych inż. Kurt Scholze.
Kościół p.w. św. Floriana poświęcono 12 grudnia 1943r. Wtedy odbyła się
pierwsza uroczysta Msza Święta. Pierwszy kościół, w pierwszej parafii w
Stalowej Woli.
Budowla posiada konstrukcję zrębową, nie jest orientowana, zbudowana
z drewna sosnowego. Jej prezbiterium jest mniejsze od nawy, i zamknięte
jest trójbocznie, przy nim znajdują się dwie boczne zakrystie. Od frontu
nawy znajduje się kruchta.
Świątynia nakryta jest dachem dwukalenicowym, złożonym z gontów. Na
dachu znajduje się sześcioboczna wieżyczką na sygnaturkę. Jest ona
zwieńczona baniastym blaszanym dachem hełmowym z latarnią. Kościół

jest otoczony zamkniętymi sobotami. Wnętrze jest obite boazerią i jest
podzielone dwoma rzędami słupów po dwie sztuki.
Wnętrze jest nakryte płaskimi stropami z kasetonami. Chór muzyczny
jest podparty czterema słupami z prospektem organowym. Ołtarz główny
i dwa boczne reprezentują styl neobarokowy i zostały wykonane w XIX
wieku. Obok świątyni znajduje się dzwonnica drewniana posiadająca
konstrukcję słupową, powstała na z początku XIX wieku[2].
Obecnie drewniana świątynia jest sporadycznie używana. Rolę kościoła
pełni teraz stojąca obok rozbudowana kaplica św. Anny przemieniona na
kościół pw. Źródło Miłosierdzia.

14. Pamięci MATKOM SYBIRACZKOM

W Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II obok Bazyliki Konkatedralnej pw.
Matki Bożej Królowej Polski stoi skromny pomnik - naturalny głaz polny,
na froncie którego umieszczono pamiątkową czarną granitową tablicę
z wyrytym znakiem krzyża i okolicznościowym napisem, poświęconym
Matkom Sybiraczkom.
Pomnik ten to upamiętnienie masowej deportacji ludności polskiej z Kresów Wschodnich na Sybir. Jest wyrazem szacunku dla wieloletniego trudu i przebytej poniewierki Bezimiennych Polskich Matek Sybiraczek oraz
wyrazem wdzięczności za uratowanie życia tysięcy dzieci z polskich rodzin, deportowanych na Syberię w latach 1940-1941 i 1944-1952. Przypomina o tragicznych wydarzeniach, które dotknęły naród polski z rąk
komunistów. Stanął z inicjatywy ówczesnego radnego miejskiego, przewodniczącego Koła Związku Sybiraków śp. Zbigniewa Paszkiewicza.
Ufundowany przez rodziny Matek, które w bólu i cierpieniu walczyły
o chleb, o życie i o polskość swych dzieci. One do Ojczyzny nie powróciły.
Nie mają nigdzie swoich grobów, a ich kości pozostały zdeptane i zhańbione na nieludzkiej ziemi. Do Polski wróciły tylko nieliczne dzieci.
Pomnik stał się dla Sybiraków symbolem i miejscem, przy którym teraz
mogą z zadumą przystanąć, zapalić znicze i połączyć się w bólu ze swoimi
bliskimi. 11 listopada 2010 roku w Święto Niepodległości nastąpiło uro-

czyste jego odsłonięcie przez dwójkę dzieci zesłanych z matkami na Sybir.

15. Budynek, gdzie mieściła się siedziba gestapo

W Stalowej Woli w budynku przy ul. Skoczyńskiego 26, w latach 1942 44 mieściła się siedziba gestapo.
Tutaj niemieccy okupanci więzili, przesłuchiwali, torturowali i mordowali
polskich patriotów. Świadkowie twierdzą, że mordowanych więźniów

Niemcy zakopywali w usytuowanym obok lesie (obecnie Park Miejski).
Przed wejściem do budynku po prawej stronie znajdziemy tablicę upamiętniającą tamte wydarzenia. Na budynku widoczne są miejsca gdzie
były kraty.

16. Obelisk upamiętniający kpt. Kazimierza Pilata
W stalowowolskim
Parku Miejskim stoi
obelisk poświęcony
kpt. Kazimierzowi
Pilatowi ps. „Zaremba”. Urodził się on
1 marca 1897 roku
w Tyczynie, w rodzinie
katolickiej
o tradycjach patriotycznych. Był jednym z dziewięciorga
dzieci Franciszka mistrza kowalstwa z Wiktorią z domu
Paśko. Przodkowie jego pochodzili z Wielkopolski. Jego pradziadek za
udział w Powstaniu Wielkopolskim w 1848 roku został skazał przez sąd
pruski na karę śmierci. Uciekając przed wyrokiem osiadł pod Rzeszowem
będącym w tym czasie w zaborze austriackim.
Pomimo przegranej naród nie poddał się i wkrótce zaczynają się tworzyć
organizacje konspiracyjne. W październiku 1939 roku z Warszawy przybywa Marian Szolc, który przystępuje do tworzenia organizacji konspiracyjnej, w których tworzenie struktur angażuje się również kpt. Kazimierz
Pilat przyjmując pseudonim „Zaremba”. Niestety pierwsze powstające
komórki konspiracyjne Związku Walki Zbrojnej zostają przez Niemców
rozbite. Udaną próbę odtworzenia struktur ZWZ podejmuje inż. Pilat, zostając komendantem ZWZ, a następnie Armii Krajowej Obwodu Niżańskiego. Pod jego rozkazami dochodzi do aktów sabotaży czy akcji wywiadowczych w Zakładach Południowych. W Stalowej Woli i okolicach mają
miejsce akcje dywersyjne mające na celu zdobywanie broni, likwidację
konfidentów czy tez odbicia aresztowanych konspiratorów. Końcem zimy
1944 roku nastąpiły kolejne duże aresztowania wśród konspiratorów.
Kazimierz Pilat został prawdopodobnie ostrzeżony, iż Niemcy interesują
się również jego osobą. 9 marca chcąc usunąć mogące kompromitować go
w oczach Niemców materiały ze swego biura w Zakładach Południowych,
udał się na ich teren i tu został aresztowany a następnie przewieziony do
siedziby gestapo przy dzisiejszej ul. Skoczyńskiego.

Kpt. Kazimierz Pilat został bestialsko zamordowany przez pobicie,
a zwłoki jego wywiezione z siedziby gestapo i pochowane w pobliskim
lesie. Do dziś nie wiadomo dokładnie kiedy zamordowano kpt. Pilata, ani
gdzie został pochowany przez swoich oprawców.
Samorząd lokalny i mieszkańcy dbają o ten postument. Odbywają się przy
nim okolicznościowe uroczystości patriotyczne.

17. Tablica upamiętniająca por. Henryka Kucę

Na ścianie budynku Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Wolności 7
umocowana jest tablica upamiętniająca ppor. Henryka Kucę.
Tak o Henryku Kucy mówił śp. Zbigniew Paszkiewicz wówczas Przewodniczący Związku Sybiraków Koło Stalowa Wola podczas obchodów Dnia
Sybiraka 18 września 2016r. - „Ppor. Henryk Kuca, absolwent Liceum
w Nisku, jako oficer rezerwy został powołany w 1939 roku do obrony Ojczyzny, Polski. Jak wiadomo, 1 września 39 roku napadli na Polskę Niemcy, a 17 września Związek Sowiecki. Na wschodnich rubieżach przedwojennej Polski ppor. Henryk Kuca dostał się do niewoli sowieckiej. Był więziony w obozie w Kozielsku wraz z innymi oficerami polskimi. 5 marca
1940 roku władze partyjne Związku Sowieckiego podjęły decyzję o rozstrzelaniu prawie 25 tys. Polaków. Wśród nich było 15 tys. oficerów i policjantów. Byli to w większości oficerowie rezerwy, a więc nauczyciele,
profesorowie akademiccy, lekarze, inżynierowie, prawnicy i urzędnicy,
policjanci, nawet ci szeregowi z posterunków gminnych i miejskich, również ze Stalowej Woli. Ppor. Henryka Kucę rozstrzelano w Katyniu. Leży
tam w dole, śpi snem wiecznym rozstrzelany tylko dlatego, że był wierny
przysiędze Wojska Polskiego do końca.”

18. Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego

W Stalowej Woli na skwerze przy ul. Staszica stoi pomnik inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego - naturalnej wielkości postać ustawiona na cokole
z herbem Stalowej Woli poniżej.
Stalowa Wola była chlubą Centralnego Okręgu Przemysłowego powstałego z inicjatywy inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zakładów Południowych była jedną z największych i najpoważniejszych inwestycji COP
w regionie (patrz część nr 4). Dla potrzeb przemysłu powstały także Zakłady Energetyczne OZET. Wraz z rozwojem przemysłu powstało nowe
miasto. Przez lata propaganda komunistyczna starała się nie dopuszczać
do tego, by budowę Stalowej Woli kojarzono z osobą Eugeniusza Kwiatkowskiego
Pod koniec lat 80.XX w. zrodził się pomysł przywrócenia pamięci twórcy
i budowniczego naszego miasta - inżyniera Eugeniusza Kwiatkowskiego.
20 września 2001 roku uroczyście odsłonięto pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego z udziałem jego córek Anny Kwiatkowskiej-Puget i Ewy
Kwiatkowskiej-Obrąpalskiej.

Autorem rzeźby jest krakowski artysta profesor Czesław Dźwigaj. Naturalnej wielkości postać ustawiona na cokole, z herbem Stalowej Woli poniżej.
Mieszkańcy „stalowego miasta” pamiętają o tym zdolnym budowniczym.

19. Miejsce rozstrzelania żołnierzy AK

W Stalowej Woli przy ul. Energetyków obok budynku LOK-u stoi metalowy krzyż przy którym wiedzie ścieżka w głąb lasku. Idąc nią dojdziemy
do pomnika upamiętniającego miejsce egzekucji.
12 grudnia 1943r w tym lasku przy Elektrowni Niemcy rozstrzelali
10 żołnierzy stalowowolskiego Korpusu Zachodniego Armii Krajowej
przetrzymywanych w siedzibie gestapo. Ta tragedia rozegrała się dokładnie w tej samej godzinie, kiedy w innym miejscu ludzie cieszyli się
z poświęcenia pierwszego kościoła, pierwszej parafii w Stalowej Woli –
pw. św. Floriana.
Zbiorowa egzekucja na żołnierzach stalowowolskiego KZ-AK była elementem terroru okupanta niemieckiego, którą często stosowano w okupowanej Polsce by zastraszyć społeczeństwo i osłabić wolę ruchu oporu.
Terror stosowany przez Niemców był częścią szerokiego programu ludobójstwa Polaków, który miał doprowadzić do biologicznego wyniszczenia
narodu polskiego.
Po wojnie zamordowanych ekshumowano i ciała przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu komunalnym.
Osoby upamiętniające to wydarzenie składają wiązanki i znicze pamięci
przy Mauzoleum oraz na pomniku w lasku.

20. Stalowa Wola - Zabytkowy budynek Dyrekcji HSW

W Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego stoi budynek zaprojektowany
przez wybitnego architekta Jana Bitnego-Szlachtę. Budynek powstał
w latach 1937-1938 jako siedziba Dyrekcji Naczelnej Huty. Zachował się
praktycznie nie naruszony do naszych czasów. Jego urozmaiconą ryzalitami, uskokami i podcieniami bryłę, z głównym wejściem umieszczonym
w narożniku, zdobią obficie ciemne okładziny klinkierowe, kontrastujące
z szorstką fakturą jasnego piaskowca. Narożnik wzbogaca także prosty
zegar. Także otwory okienne o różnorodnych kształtach, balkonowe loggie czy przybudówka przy bocznym wejściu wnoszą elementy ekspresji i
dekoracyjności do funkcjonalnej, a zarazem reprezentacyjnej architektury obiektu. Wnętrze budynku, zwłaszcza holów na parterze i piętrach
oraz klatki schodowej, jest znakomitym przykładem luksusowej wersji
art déco, utrzymanej na światowym poziomie, spotykanym w Polce w
obiektach użyteczności publicznej. Znajduje się tam wspaniała sala konferencyjna a w piwnicach tego budynku znajdują się dobrze utrzymane
schrony z systemem łączności i wentylacji.

Obecnie budynek należy do Urzędu Miasta i siedzibę ma tam Prezydent
Miasta.

21. Stalowa Wola - cmentarz komunalny

W Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia usytuowany jest cmentarz komunalny.
W 1944 roku ks. Józef Skoczyński zwrócił się do niemieckiego zarządu
osiedla Siedlunsverwaltung o wyznaczenie miejsca na utworzenie w Stalowej Woli cmentarza. Niemieckie władze wyznaczyły plac na cmentarz
poza osiedlem w karłowatym lesie w pobliżu tzw. Dróg Krzyżowych, akurat w naprzeciw miejsca, gdzie przed wojną rozpoczęto przygotowania
do postawienia dużego szpitala obsługującego Centralny Okręg Przemysłowy. 11 maja 1944 roku odbył się w Stalowej Woli pierwszy pogrzeb na
terenie dzisiejszego cmentarza. Pochowano wtedy inżyniera Gracjana
Bauera. Zmarł w wieku 43 lat na skutek choroby, która dotknęła zimą
1939/1940 roku, gdy ukrywał się na polskich kresach przed NKWD. Wizytówką stalowowolskiego cmentarza jest niewątpliwie mauzoleum poświęcone obrońcom ojczyzny. Obiekt jest położony w najstarszej części
nekropolii. Pomysłodawcą był Władysław Kubikowski, który stracił syna
w bitwie partyzanckiej pod Grabą. Budowa mauzoleum, przede wszystkim społecznym sumptem, trwała nieco dłużej niż dwa lata. Pomocy
udzielały Zakłady Południowe, przy budowie pracowali uczniowie szkoły
przyzakładowej. Ostateczny kształt mauzoleum uzyskało w 1947 roku.
W tym samym roku, na czołowej ścianie mauzoleum umieszczono tablicę
z nazwiskami ofiar II wojny światowej. Wcześniej tablica ta znajdowała
się w budynku dyrekcji naczelnej Zakładów Południowych. Komitet Budowy Mauzoleum powołał Komitet Ekshumacyjny, który przeprowadził
ekshumacje poległych mieszkańców Stalowej Woli w Grabie, Nalepach,
Tarnogrodzie, Woli Żarczyckiej, Pełkiniach, z lasku przy stalowowolskiej
elektrowni. 31 października 1945 roku ekshumowano dwudziestu jeden
poległych w walkach z Niemcami, a 1 listopada umieszczono trumny z ich
zwłokami w ledwie co ukończonych podziemiach mauzoleum.

Obok Mauzoleum z inicjatywy Przewodniczącego Związku Sybiraków Koło Stalowa Wola Zbigniewa Paszkiewicza wzniesiony został Pomnik Katyński Uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego ofiarom zbrodni
z 1940 roku odbyło sie w niedzielę 17 czerwca 2018r. Na obelisku zostało upamiętnionych 26 oficerów Wojska Polskiego i 17 funkcjonariuszy
Policji Państwowej.
Odbywają się tutaj uroczystości upamiętniające organizowane przez samorząd i organizacje patriotyczne. Ponadto harcerze palą znicze pamięci
na kilkunastu mogiłach swoich starszych druhów, którzy odeszli na
wieczną wartę.

22. Granica z przeszłości

Przy drodze nr 855 między miejscowościami Dąbrowa Rzeczycka i Lipa
zauważymy szlabany i budki strażnicze.
Historia miejsca zaczęła się na przełomie XVIII i XIX w. Dąbrowa Rzeczycka znalazła się w cesarskiej Austrii, a sąsiednia Lipa w carskiej Rosji.
Na drodze łączącej dwie wsie stanęły słupy graniczne i szlabany odległe
od siebie o 17 m. Odległość nieprzypadkowa, bo w pasie granicznym musiała się zmieścić furmanka z zaprzęgiem. Po wojnie, przez dziewięćdziesiąt z górą lat nic się nie działo.
Inicjatorem rekonstrukcji przejścia granicznego, które powstało w lipcu
2012r. było Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Lipa "Lipa Zdrój". Nie
miało być tylko atrakcją turystyczną ale również przesłaniem dla rządzących, że o wolność trzeba dbać aby jej nie utracić.
W listopadzie tego samego roku mieszkańcy Lipy obok zrekonstruowanej
granicy odsłonili pomnik czynu niepodległościowego, na którym uwiecznieni zostali naczelnicy Kościuszko i Piłsudski. Co do obecności pierwszego z nich w okolicach Lipy zdania są podzielone, to drugi faktycznie przekraczał niedaleko granicę zaborów. Oczywiście nielegalnie.

Odległość od Stalowej Woli 11,4 km.

23. Lipa – miejsce bitwy

W miejscowości Lipa po przekroczeniu torów przy stacji kolejowej idąc
w kierunku zachodnim następnie idąc ul. Pocztową a potem równolegle
do torów w kierunku południowym na skraju lasu napotkamy Kamień
Partyzancki. Upamiętnia on potyczkę, jaką w tym miejscu stoczyli żołnierze AK z wojskiem niemieckim.
3 maja 1944r. oddział NOW AK „Ojca Jana” pod dowództwem Bolesława
Usowa ps. „Konar”udał się do Lipy z zamiarem zniszczenia tartaku i nasycalni drewna. Tam zaskoczeni byli jednak dużą ilością wojska niemieckiego i po nierównej walce, w której rannych zostało 8 żołnierzy musieli
się wycofać. Dla upamiętnienia tego miejsca i zdarzenia w roku
2011mieszkańcy postawili kamień. Został on odnowiony i oczyszczony
2 maja 2020r. przez Zbigniewa Markuta, syna Jana Markuta ps. „Wichura”, uczestnika wydarzeń, które upamiętnia ten Kamień.

Światowy Związek Żołnierzy AK Obwód Nisko-Stalowa Wola wspólnie z
innymi organizacjami patriotycznymi organizuje w tym miejscu okolicznościowe upamiętnienia.

Odległość od Stalowej Woli 16 km.

24. Goliszowiec - pacyfikacja

W centrum wsi Goliszowiec przy drodze między Rzeczycą Długą a Kruszyną znajduje się mogiła - sarkofag z kaplicą, na której skrzydłach znajdują się tablice. Na jednej z nich są nazwiska pomordowanych.
30 września 1942 oddział SS karząc mieszkańców za sprzyjanie partyzantom w lasach lipskich i janowskich zamordował 41 mieszkańców Goliszowca. Wieś została spalona. Uratowała się tylko czternastoletnia Stanisława Rusinek i część mieszkańców którzy zdołali się schronić w pobliskim lesie. Zwłoki ofiar pacyfikacji pochowano w zbiorowej mogile.
Miejsce zadbane i ciekawie urządzone. Warto przystanąć i oddać cześć
pomordowanym rodakom przez niemieckiego okupanta.

Odległość od Stalowej Woli 11 km

25. Janiki - pacyfikacja

Janiki to malutka osada położona w Lasach Janowskich. Aktualnie całkowicie wyludniona. Jak w większości leśnych wiosek Lasów Janowskich,
tak i tutaj znajduje się zbiorowa mogiła upamiętniająca 15 osób - głównie malutkie dzieci i osoby starsze - ofiary pacyfikacji 22 października
1943 roku. Akcja ta była odwetem za straty poniesione przez Niemców
podczas walk z partyzantami we wsi Kochany.
O mogiłę tą dbają myśliwi, leśnicy, harcerze oraz rodziny pomordowanych. W październiku odbywają się tu uroczystości, aby pamięć o tych co
zginęli tylko dlatego, że byli Polakami – trwała.

Odległość od Stalowej Woli 16 km.

26. Pomnik „Konara”- Janiki
Jadąc z Goliszowca w kierunku na Lipę wąską asfaltową drogą w lesie, następnie skręcając przy wiacie
w prawo w drogę leśną
wjedziemy na czerwony
szlak. Szlakiem tym po kilku kilometrach dojedziemy
do pomnika – Kamienia
Partyzanckiego, usytuowanego niedaleko Janików, po
prawej stronie. Kamień
powstał w czerwcu 2009r
a ufundował go Zbigniew
Markut – syn Jana Markuta
ps. „Wichura”, uczestnika
wspomnianych walk.
W tym miejscu pod Janikami 10.VI.1944 r. oddział
Armii Krajowej „Ojca Jana”
pod dowództwem Bolesława Usowa „Konara” - który planował przemieścić się za Wisłę, stoczył
pierwszą walkę z Niemcami w wielkiej akcji, którą okupanci podjęli w celu zlikwidowania oddziałów partyzanckich w Lasach Lipskich, Janowskich i Puszczy Solskiej. Gdy oddział „Konara”odpoczywał przed dalszym
marszem w kierunku Lipy został zaskoczony przez Niemców idących na
tę akcję przeciwpartyzancką. Wywiązała się walka, w której Niemcy ponieśli pierwsze straty. Po jej stoczeniu oddział „Konara” przemieścił się
na Porytowe Wzgórze, gdzie 14.VI.1944 r. wziął udział w największej bitwie partyzanckiej w okresie II wojny światowej na ziemiach polskich.
Z wycofaniem się ludzi „Konara” spod Janików wiąże się też wydarzenie
tragiczne dla całego oddziału. Kiedy tabory oddziału przebyły odległość
około 150 metrów, nastąpiła tragedia. Jeden wóz najechał na minę w wyniku czego sanitariuszka „Basia” straciła obie stopy. Miny założone były
przez wycofujących się sowietów zabezpieczającymi się przed Niemcami.

Światowy Związek Żołnierzy AK Obwód Nisko-Stalowa Wola, harcerze
i inne organizacje patriotyczne oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości upamiętniają przy okazji rocznic te wydarzenia.

Odległość od Stalowej Woli 18 km.

27. Kruszyna - pacyfikacja

Na obrzeżach maleńkiej wsi Kruszyna położonej w lesie przy drodze zbudowanej na nasypie kolejki wąskotorowej, między Lipą a Kochanami
znajduje się mogiła upamiętniająca pacyfikację tej wsi. Mogiła z tablicami,
na których widnieją nazwiska ofiar.
Pacyfikacja Kruszyny nastąpiła w godzinach popołudniowych 29 września 1942 roku. Niemcy otoczyli niewielką wieś liczącą zaledwie dziewięć
zagród i czterdziestu jeden mieszkańców. Niemieccy żandarmi wypędzili
całą ludność z domostw i zgromadzili w jednym miejscu. Spośród zgromadzonych ludzi, żandarmi wybrali dziewięciu mężczyzn, których na
miejscu rozstrzelali. Nie zabijali kobiet. Część ludności zdołała przed pacyfikacją zbiec do lasu i uratować życie. Po egzekucji żandarmi spalili
wieś.
Kobiet nie zabili ponieważ wydarzyła się niewiarygodna historia. Na początku kobiety też ustawiono do rozstrzelania. Wśród nich była mieszkanka Goliszowca (jej małej córeczce, podczas pacyfikacji Goliszowca,
niemiecki siepacz rozłupał główkę kolbą karabinu), która w stojących
naprzeciwko Niemcach rozpoznała swojego podopiecznego, gdyż kilka lat
wcześniej pracowała w Warszawie w rodzinie niemieckiej. Uprosiła go
aby ich nie zabijali. Ten zwrócił się do dowódcy, który pozwolił kobietom
wystąpić z szeregu.

Odległość od Stalowej Woli 13 km.

28. Kochany - pacyfikacja

Kochany – osada śródleśna, do której można dojechać z miejscowości
Jastkowice wjeżdżając ul. Ludian w las i jadąc dalej leśną drogą. Kilkaset
metrów od zabudowań znajduje się cmentarz a na nim pomnik - duży
głaz z tablicą, na której wypisano 37 nazwisk ofiar pacyfikacji. Pomnik
ten postawiony został we wrześniu 1993r. Otoczony jest metalowymi
słupkami połączonymi łańcuchem. Za pomnikiem usytuowany jest niewielki cmentarzyk otoczony metalowym płotkiem, na betonowym fundamencie. W środku rozlokowanych jest 6 mogił. Mają one różne urządzenie: lastrykowe nagrobki, betonowe obramowania z krzyżem na
szczycie. Na cmentarzu spoczywa 11 osób, które zginęły w egzekucji.
Większość zamordowanych została zabrana przez rodziny i pochowana
na cmentarzach parafialnych
Niemcy za pomoc udzielaną „leśnym” czyli partyzantom przez mieszkańców postanowili zemścić się w sposób najokrutniejszy. 30 września 1942
roku weszli w godzinach porannych do położonej w środku lasu wsi Kochany liczącej wówczas ponad 80 mieszkańców. Oprawcy nie mieli litości
nad bezbronnymi, zabijali kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne, a wszystkie zabudowania podpalili. Życie straciło wówczas dwadzieścioro dzieci (czworo dzieci nie miało jeszcze roku, czworo miało dopiero
dwa lata, a dwanaścioro było w wieku powyżej trzech lat). Zbrodniarze
zabili dwanaście kobiet oraz pięciu mężczyzn.

O to miejsce dba Jastkowickie Stowarzyszenie Kulturalno – Historyczne
„Dziedzictwo i Pamięć”. Na przełomie września i października odprawiana jest na tym cmentarzu uroczysta rocznicowa Msza św.

Odległość od Stalowej Woli 20 km.

29. Zaklików - Kościół św. Anny

W Zaklikowie przy ul. Anny Nagórskiej stoi zbudowany z drzewa modrzewiowego około 1580 roku kościół pw. Świętej Anny. Budynek kościoła był wielokrotnie remontowany, m.in. w XIX wieku dobudowano kruchtę i zakrystię. Ostatni generalny remont miał miejsce w latach 2010–
2011.
Świątynia ta była filią parafii w Zdziechowicach. Przy niej w 1581 r. wybudowano przytułek i założono szkołę parafialną. Gdy w latach 1585–
1590 dobra zdziechowicko-zaklikowskie przejął Marcin Gniewosz, który
był wyznania kalwińskiego, stała się siedzibą proboszcza, ponieważ stary
kościół parafialny w Zdziechowicach został zamieniony na zbór kalwiński. Po śmierci Marcina Gniewosza, wdowa po nim, Anna nawróciła się na
katolicyzm, a zbór w Zdziechowicach spłonął (1594). Kościół Św. Anny
był jedyną świątynią w dawnej parafii zdziechowickiej. Nową parafię –
już w Zaklikowie – pw. Trójcy Przenajświętszej erygowano staraniem
Anny Gniewoszowej w nowym, murowanym kościele.
Obecnie pełni funkcję kaplicy cmentarnej, jako że jest położony na lokalnym cmentarzu. Na zewnętrznych ścianach zawieszane są tabliczki trumienne Trudno powiedzieć skąd się wzięło mocowanie tablic na świątyni,
co dało początek temu zwyczajowi. Jeśli brać pod uwagę najstarszą za-

chowaną tablicę, to świadczyłoby o tym, że jest to bardzo stara tradycja.
Jest nawet tak, że sąsiadują ze sobą tablice zmarłych członków jednej rodziny. Dla dzisiejszych zaklikowian ta tradycja jest ciągle żywa. Rodziny
nawet same odnawiają te tablice.

Odległość od Stalowej Woli 24 km.

30. Powstańcza mogiła

W miejscowości Irena leżącej na trasie między Zaklikowem a Borowem
przy drodze znajduje się odnowiona mogiła zbiorowa nieznanych 16 bohaterów Powstania Styczniowego poległych w walkach z armią rosyjską.
Mogiła w Irenie to kolejna chlubna karta historii w walce o zachowanie
polskości i niepodległości. 7 września 2014r została odrestaurowana.

Odległość od Stalowej Woli 27 km

31. Borów – pacyfikacja

Gdy w miejscowości Borów leżącej przy drodze nr 854 Annopol – Stalowa Wola na skrzyżowaniu skręcimy w kierunku na miejscowość Zaklików to po kilkuset metrach dojedziemy do cmentarza. Stoi tam pomnik
na zbiorowej mogile ofiar borowskiej tragedii, który mógł zostać odsłonięty dopiero 1 października 1989 r.
2 lutego 1944 r. kilka tysięcy Niemców (SS, Wehrmacht, żandarmeria,
policja) oraz własowców (Rosjan i Ukraińców służących dla Niemców)
okrążyło, spaliło oraz wymordowało około 1200 mieszkańców Borowa,
Szczecyna, Wólki Szczeckiej, Łążka Zaklikowskiego, Łążka Chwałowskiego i Karasiówki.
Około 300 z nich stanowiły dzieci. Była to największa pacyfikacja terenów wiejskich na obszarze Polski podczas II wojny światowej. Rozpoczęła się od ostrzału artyleryjskiego. Następnie do wsi wkroczyły oddziały
niemieckie. Wówczas rozpoczął się mord ludności cywilnej. Z masakry
uratowało się kilkuset mieszkańców, którzy uciekli lub schronili się we
własnych schronach. Największą grupę mieszkańców uratował oddział
NSZ pod dowództwem "Zęba", który osłonił około 150 osób. W ciągu kolejnych kilku dni Niemcy patrolowali zniszczone wsie i mordowali tych,
którym udało się jeszcze przeżyć. 23 lutego 1944 r., niedaleko Borowa,

Niemcy otoczyli jeden z patroli oddziału NSZ, który miał za zadanie odszukać uratowanych mieszkańców.
W wyniku walki zginęło kilku żołnierzy NSZ oraz kilku cywili, którzy
schronili się w leśniczówce.
Obecnie co roku 2 lutego w miejscowym kościele odprawiana jest Msza
św. w intencji ofiar, po której przedstawiciele samorządu, organizacji patriotycznych i mieszkańcy udają się na cmentarz aby przy pomniku oddać
cześć pomordowanym.

Odległość od Stalowej Woli 30 km.

32. Radomyśl nad Sanem - Powstańcze krzyże

Radomyśl nad Sanem położony jest przy drodze nr 856 na trasie Annopol
– Stalowa Wola. W tej miejscowości na cmentarzu „Na Zjawieniu”, usytuowanym przy drodze do Zaleszan znajduje się wysoki krzyż upamiętniający Powstańców Styczniowych. Drugi krzyż, betonowy upamiętniający
miejsce, gdzie był obóz powstańczy został postawiony w lesie zwanym
„Bór” oddalonym od Radomyśla w linii prostej o 5,82 km w kierunku
północno wschodnim. Krzyże te powstały z inicjatywy mieszkańców dla
uczczenia bohaterskich mieszkańców Radomyśla i okolic.
Kilkanaście stodół postawionych na tzw. Błoniu stanowiło magazyn dla
powstańców, których zaopatrywali mieszkańcy Radomyśla, Pniowa, Nowin i Żabna. Był też obóz powstańczy na wzniesieniu określanym jako
„Kobyle Góry” – 5,5 km na północ od Radomyśla. Do walki w Powstaniu
Styczniowym poszli radomyślacy już 23 stycznia 1863 roku. Kilkudziesięcioosobowy oddział dowodzony przez Jędrzeja Panterę i Teodora Cukrowskiego, przekroczył zaborczy kordon i z powodzeniem zaatakował
rosyjski garnizon w Janowie Lubelskim. W oddziale liczącym kilkudziesięciu ludzi, umundurowanych w niebieskie bluzy i konfederatki było
około 40 radomyślan, trzech mieszkańców Nowin i pięciu z Żabna.
22 października 1863 roku oddziały gen. Aleksandra Waligórskiego liczące około tysiąca uzbrojonych powstańców zostały rozbite przez przeważające siły rosyjskie w bitwie w rejonie Borowa i Łążka Chwałowskiego.
Rannych w walce powstańców przewieziono przez granicę, głównie do
Chwałowic, gdzie urządzono naprędce prowizoryczny lazaret. W Radomyślu i w okolicznych kuźniach wyrabiano białą broń; kosy i szable dla

powstańczych oddziałów. Leśna droga wiodąca z Radomyśla i Antoniowa,
w kierunku na Brzózę, stanowiła jeden z głównych szlaków, przez który
szli ludzie i docierało zaopatrzenie z Galicji dla powstańczego Królestwa.
Gdy wybuchły walki, ludność pogranicza, a więc Radomyśl i sąsiednie
wsie wspierały materialnie walczących powstańców.
Jest jeszcze jedna tradycja związana z tamtymi wydarzeniami. Praktycznie od upadku powstania w radomyskim kościele w poniedziałek po
21 stycznia odprawiana jest Msza św. Powstańcza, w której uczestniczą
przedstawiciele samorządu lokalnego, harcerze i mieszkańcy.

Odległość od Stalowej Woli 25 km.

33. Zbydniów - Majątek Horodyńskich
Przy drodze nr 77 na trasie
Sandomierz – Stalowa Wola w miejscowości Zbydniów znajduje się kompleks zabudowań dworskich należący kiedyś do
rodziny Horodyńskich. Jest
to chyba najlepiej zachowane tego typu miejsce
w okolicy,
posiadające
również ciekawą, ale i tragiczną historię. Pierwszy
dwór w tej miejscowości został spalony w 1656 roku przez wycofujących
się Szwedów. Dwa lata później Tomasz Czermiński postawił w tym samym miejscu kolejny drewniany budynek, który przetrwał aż do chwili
zakupu wsi przez Dominika Horodyńskiego. Nowy właściciel wsi postanowił wyburzyć drewniany dworek i wybudować nowy, murowany, najprawdopodobniej wg projektu Jakuba Kubickiego. Budowa rozpoczęta
w 1798 trwała 8 lat. Oddamy do użytku w 1806 dwór był pierwszym w
okolicy przykładem architektury klasycystycznej. Podobnie wyglądające
dwory można było znaleźć w dużych polskich i europejskich miastach.
Podczas powstania listopadowego i styczniowego, w dworze często pojawiali się zarówno przywódcy jak np. Józef Zaliwski jak i zwykli powstańcy, którzy mogli liczyć na pomoc rodziny Horodyńskich. W 1848
roku obok dworu została wybudowana oranżeria, która po 12-tu latach
została przerobiona na kaplicę. Pod koniec XIX wieku w okolicy dworu
powstała gorzelnia, tartak i młyn.
Wg tradycji ustnej Dominik Horodyński – właściciel majątku w Zbydniowie, uczestnik Insurekcji Kościuszkowskiej, pełniący funkcję adiutanta
w sztabie Tadeusza Kościuszki. założył około 1818 r w Majdanie Zbydniowskim Gwardię Narodową im. Tadeusza Kościuszki. Wierzył on, że
bez udziału chłopów nie można odzyskać niepodległości Polski, dlatego
należy nauczyć ich posługiwania się bronią. W okresie zaborów nie wolno
było tego robić. Tak więc tradycja kościelna, związana ze strażami grobowymi, stała się pretekstem i zasłoną. Utworzył z chłopów Gwardię
i prowadził z nimi ćwiczenia wojskowe. Natomiast w okresie świąt wielkanocnych oddział pełnił rolę straży grobowej.

Jest to najprawdopodobniej najstarszy oddział Gwardii Narodowej, który
przetrwał do dzisiaj. Gwardziści rekrutowani byli spośród chłopów
z Majdanu Zbydniowskiego, wsi należącej do Horodyńskich.
24 czerwca 1943 r. we dworze odbyła się uroczystość podczas ślubna
córki Wańkowiczów Teresy z Iwo Mierzejewskim. W nocy do dworu
wtargnął sprowadzony przez Martina Fuldnera oddział niemiecki stacjonujący w Zaleszanach, który wymordował prawie wszystkich uczestników uroczystości, nie oszczędzając nawet dzieci. Życie straciło 19 osób,
w tym 13 kobiet i 2 dzieci. Z masakry udało się ujść dwóm synom Horodyńskiego. Pomordowani w noc Kupały w Zbydniowie pochowani są w
zbiorowej mogile na terenie dworskiego parku. Niemiec Martin Fuldner,
który zarządzał w pobliskich Charzewicach podobnym majątkiem prawdopodobnie chciał w ten sposób zagarnąć majątek Horodyńskich. 13 października 1943 r. na rozkaz Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej
Armii Krajowej, do Charzewic przybyła pięcioosobowa grupa Kedywu.
Wykonano wyrok śmierci na Martinie Fuldnerze i jego rodzinie.
W odwecie w dniu 19 października 1943r, obok cmentarza w Rozwadowie Niemcy rozstrzelali 65 osób przywiezionych z Krakowa, Tarnowa,
Rzeszowa i Mielca. Następnego dnia rozstrzelali 25 osób w Charzewicach.
Obecnie jest tam pustostan a wstęp do parku jest wolny.

Odległość od Stalowej Woli 11,5 km.

34. Kępie Zaleszańskie - cmentarz z I wś.

W polach między miejscowościami Zaleszany i Zbydniów przy ul. Brzozowej w Kępiu Zaleszańskim znajduje się Cmentarz Wojenny numer VIII,
Usytuowany został na gruntach należących wówczas do parafii Zaleszany.
Wojna przyszła do tych okolic w sierpniu 1914 roku. 1 sierpnia ogłoszony
został dekret o powszechnej mobilizacji armii austro-węgierskiej.
W efekcie tego wielu mężczyzn, mieszkańców wsi i miasteczek, położnych nad dolnym Sanem, zmuszonych zostało do opuszczenia swoich
domów i udania się na długą tułaczkę po wielu frontach tej wojny. Do
najbardziej zaciętych bojów doszło w dniach 13 i 14 września 1914 roku.
Armii austro-węgierskiej nie udało się powstrzymać nacierających wojsk
carskich. Rosjanie sforsowali San w rejonie Radomyśla zmuszając przeciwnika do odwrotu. 15 września byli już we Wrzawach, wtedy też rozgorzały zacięte walki na polach między Zbydniowem a Zaleszanami. Polska
mowa rozbrzmiewała po obu stronach tego frontu, co czyniło sytuację
jeszcze bardziej tragiczną.

Dzisiaj cmentarz co prawda wygląda inaczej, bo nie widać już prawie
mogił, w niektórych miejscach są tylko mniej lub bardziej wyraźne ich zarysy, widać też kilka drewnianych krzyży, które ustawione zostały
w ostatnich latach. Te oryginalne dawno zmurszały i rozpadły się, podobnie jak zapadła się ziemia w miejscach, gdzie kiedyś znajdowały się
większe zbiorowe groby.
Te oryginalne dawno zmurszały i rozpadły się, podobnie jak zapadła się
ziemia w miejscach, gdzie kiedyś znajdowały się większe zbiorowe groby.
Dzisiaj dzięki dokumentom, głównie z archiwum wiedeńskiego, znany
jest dokładny jego plan, wiadomo, że zajmował powierzchnię 1122 m² na
której w równych rzędach usypano z ziemi 118 mogił. 96 pojedynczych
grobów okalało usytuowane w centralnej części 22 znacznych rozmiarów
kopce, pod którymi spoczęło 626 żołnierzy, razem 722 ludzi. Do rangi
symbolu urastać może fakt, iż po śmierci nie dzielono poległych na swoich i wrogów, wszyscy spoczęli obok siebie na tych samych cmentarzach.
Jakkolwiek czas odcisnął na nim swoje piętno, to jednak nigdy nie przestało on istnieć w świadomości tutejszych mieszkańców. Do dzisiaj przyjeżdżają rodziny - potomkowie poległych, aby zapalić znicz pamięci.
Przez dziesięciolecia młodzież szkolna, porządkowała cmentarz, a miejscowi księża odprawiali msze w intencji tutaj pochowanych, w działania
te włączały się także władze gminy. Ludzie nie pozwolili temu miejscu
odejść w zapomnienie, czując się odpowiedzialni za tych, którzy spoczęli
w sąsiedztwie ich gospodarstw.

Odległość od Stalowej Woli 13 km.

35. Zaleszany - Mogiły Powstańców Styczniowych

W miejscowości Zaleszany na trasie między Sandomierzem a Stalową
Wolą, na cmentarzu parafialnym obok kaplicy Horodyńskich znajdują się
mogiły dwóch Powstańców Styczniowych - porucznika Tytusa Stadnickiego i majora Zygmunta Ślaskiego
Niewiele wiadomo o samym Tytusie Stadnickim, za to wiadomo, że Edmund Ślaski urodził się w 1831 r. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Ślaskich herbu Grzymała. Był jednym z bardziej znanych polskich uczestników powstania węgierskiego 1848 r., później oficerem wojsk austriackich, a po zwolnieniu z wojska, nauczycielem we Lwowie. Po wybuchu
Powstania Styczniowego walczył w Lubelskiem, m.in. pod Hutą Krzeszowską 19-21 marca 1863. Jako kapitan walczył w oddziale Leona Czechowskiego, a następnie w stopniu majora dowodził utworzonym przez
siebie oddziałem. Został ciężko ranny w potyczce pod Łążkiem w październiku 1863 r. Trafił do dworu w Zaleszanach gdzie się nim zajmowano. Niestety w wyniku odniesionych ran zmarł 22 października 1863 r.

Pamięć o Powstaniu Styczniowym wciąż żyje, o czym świadczą zapalone
znicze na mogiłach poległych oficerów Powstania 1863.

Odległość od Stalowej Woli 16 km.

Niniejszy przewodnik powstał jako poradnik
dla osób zainteresowanych historią naszej
„małej” Ojczyzny – powiatu stalowowolskiego,
podczas realizacji próby na stopień Harcmistrza.
Jest wynikiem współpracy 54 Stalowowolskiej
Drużyny Harcerskiej ZHP im. ppor. Bronisława Kochana
m.in. z:
Światowym Związkiem Żołnierzy AK Obwód Nisko-Stalowa Wola,
Związkiem Sybiraków Koło Stalowa Wola,
Fundacją Przywróćmy Pamięć,
Fundacją KeDyw,
Urzędem Gminy Stalowa Wola.
Urzędem Gminy Radomyśl/Sanem.
Na treść przewodnika składają się materiały zebrane w wywiadach
podczas osobistych odwiedzin w/wymienionych miejsc podparte
informacjami zawartymi w książce Dionizego Garbacza „Przechodniu pochyl głowę oraz książce „Nekropolie wielkiej wojny nad Wisłą
i Sanem” autorstwa płk. SG Tomasza Nowakowskiego, Anety Jonaszek
i in. oraz dostępnymi w Internecie.
phm. Zbigniew Partyka
Chorągiew Podkarpacka ZHP im. O. i A. Małkowskich,
Hufiec Lasowiacki im. Powstańców Styczniowych,
54 Stalowowolska Drużyna Harcerska
im. ppor. Bronisława Kochana
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