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WSTĘP 
 

Zakres niniejszej pracy prezentuje rys historyczny Medyni Łańcuckiej  

i Pogwizdowa w latach 1772 – 1989 oraz 100- letnią historię oświaty (1907- 

2007) na tym terenie. W mniejszym stopniu obejmuje kwestie polityczne. 

Przedstawiona na początku ogólna ówczesna panorama życia w Galicji ma na 

celu ukazanie specyfiki środowiska, w jakim funkcjonowało społeczeństwo tych 

małych podkarpackich miejscowości na przełomie XIX i XX w. 

Analizując ten temat, wiele uwagi poświęcono konkretnym przykładom  

z codziennego życia mieszkańców wsi. Obraz dopełniły informacje dotyczące 

zabudowy, szkolnictwa, twórczości ludowej, religijności.  

Za takim rozłożeniem proporcji przemawiała zachowana baza źródłowa.  

Ważnych informacji dotyczących regionu dostarczyły książki 

poświęcone historii Galicji, w tym najbliższych nam miast: Łańcuta i Rzeszowa, 

napisane przez znanych badaczy tego tematu. Były to: „Galicja” (tom I i II)  

F. Bujaka, „Galicja 1857-1914, Polski Piemont” J. Buszki, „Dzieje przemysłu  

w byłej Galicji 1804-1929” W. Saryusza-Zaleskiego „Łańcut : studia i szkice  

z dziejów miasta” pod red. W. Bonusiaka, „Dzieje Rzeszowa” (t. II i III) pod red. 

F. Kiryka oraz wiele innych pozycji i opracowań. Niestety, ze względu na zły 

stan, nie udostępniono Schematyzmów Galicji i Lodomerii z Wielkim 

Księstwem Krakowskim. 

Ponieważ w dotychczasowej historiografii regionu problematyka 

związana z historią Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa jest w zasadzie 

nieobecna, w niniejszej pracy wykorzystano głównie Kroniki parafialne oraz 

Kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Podstawowym źródłem sięgającym do początków oświaty na tym terenie jest 

Kronika szkolna obejmująca lata przedwojenne, napisana przez W. Misiąga - 

wieloletniego kierownika szkoły. Dzieje placówki oświatowej do czasów 

współczesnych zostały opisane na podstawie późniejszych kronik. 

Bardzo ważne okazały się również wspomnienia i opowiadania najstarszych 

mieszkańców wsi.  
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I. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, POWSTANIE I ROZWÓJ WSI  
DO 1772 r. 

 
Sąsiadujące ze sobą wsie Medynia Łańcucka i Pogwizdów położone 

są na Płaskowyżu Kolbuszowskim w gminie Czarna, 16 km na północny 

zachód od Łańcuta. Ich zabudowa ciągnie się wzdłuż płytkiej doliny potoku 

Pogwizdówka. Po obu stronach wznoszą się faliste wysoczyzny sięgające 250-

260 m n.p.m. Medynia Łańcucka jest położona przy drodze z Łańcuta do 

Sokołowa Małopolskiego, ma 419 ha i 704 mieszkańców1.  

Wieś Medynia została założona przez Stanisława Stadnickiego, 

dziedzica łańcuckiego, na początku XVII w. Pierwotnie nazywała się Stadniki. 

Po raz pierwszy pojawiła się w wykazie jego dóbr w 1607 r.2. Początkowo 

dzieliła się  na Stadniki Wielkie i Stadniki Małe. W 1714 r. wymieniana była jako 

„Stadnik seu Medynia”. Ok. 1620 r. w czasie wojny Stadnickich z Opalińskimi, 

właścicielami Leżajska, została zniszczona a mieszkańcy wymordowani.  

W 1650 r. wsie ponownie lokowano, osadzono tu nowych osadników  

z Bratkowic koło Krosna, tzw. „rusików”3. 

Medynia Łańcucka wchodziła w skład włości łańcuckiej, natomiast Medynia 

Głogowska po śmierci Stanisława Lubomirskiego w 1649 r. została włączona 

do dóbr rzeszowskiej gałęzi rodu. Kolejno właścicielami byli: Hieronim 

Augustyn, Aleksander Jakub, Jerzy Ignacy4. 

Pogwizdów to miejscowość położona na północ od Wisłoka. Jego 

zabudowa jest rozrzucona przy lokalnych drogach przecinających strumień 

Pogwizdówka, który zasila Wisłok. Według spisu z 1999 r. liczył 1034 

mieszkańców5.  

Pogwizdów początkowo był przysiółkiem Wólki Łukawskiej – 

miejscowości wchodzącej w skład dóbr łąckich koło Rzeszowa. Na początku 

XVII wieku dobra te należały do Anny Pileckiej, żony Łukasza Opalińskiego. Po 

jej śmierci majątek przejął książę Dominik Ostrogski – Pasławski, a następnie 

                                                
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna, 
2001, s.45. 
2 V. Błotko, A. Błotko, Przewodnik po ziemi łańcucko-leżajskiej, Łańcut 2002, s.99. 
3 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red.  
F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t.VI, Warszawa 1885, s.240. 
4 V. Błotko, A. Błotko, op. cit., s. 100. 
5 Studium uwarunkowań... op. cit. S.45. 
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(po 1640 r.) Stanisław Lubomirski, żonaty z Zofią Ostrogską. Po jego śmierci 

dobra łąckie odziedziczył najstarszy przedstawiciel rodu – Aleksander Michał, 

hrabia na Wiśniczu. Po nim Łąka z przyległościami należała kolejno do Józefa 

Karola i Józefa. Po bezpotomnej śmierci tego ostatniego klucz łącki przypadł 

jego siostrze Józefinie Marii, zamężnej z księciem Pawłem Sanguszką, a po 

nich ich synowi Januszowi Aleksandrowi, który w 1781 roku dobra te sprzedał 

Aleksandrowi Morskiemu, gdyż sam nie doczekał się potomka. Następnie 

majątek przypadł Zofii z Potockich, konkubinie Ignacego Morskiego. Nowa 

właścicielka w 1835 roku część dóbr: Łąkę, Palikówkę, Łukawiec, Terliczkę  

i Pogwizdów sprzedała hrabiom Potockim z Łańcuta, którzy byli właścicielami 

wsi do czasów parcelacji. 
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II. MEDYNIA ŁAŃCUCKA I POGWIZDÓW NA TLE DZIEJÓW GALICJI 
W LATACH 1772-1914. 

 

1. Zarys dziejów politycznych wsi w okresie zaborów 
 
W 1772 r. południowy obszar RP został zajęty przez Austrię  

w I rozbiorze Polski, a w związku z tym również Medynia. Przez prawie 150 lat 

pozostawał częścią składową monarchii Habsburgów jako Królestwo Galicji  

i Lodomerii. W tym okresie był on bezwzględnie eksploatowany w zakresie 

fiskalnym i ludnościowym. Austriaccy władcy sprzedawali dobra królewskie, 

tytuły szlacheckie, nakładali podatki na ludność wiejską, miejską, szlachtę  

i duchowieństwo. Galicja była ponadto głównym dostawcą rekrutów do armii 

austriackiej i zobowiązana do kwaterunku żołnierzy i oficerów.  

W drugiej połowie XIX w., po wstrząsie wywołanym Wiosną Ludów 

oraz przegranych wojnach we Włoszech i z Prusami w monarchii Habsburgów 

następowały stopniowe zmiany rozluźniające formy absolutyzmu  

i poszerzające swobody obywateli. W latach 1861 - 1867 wydano szereg 

ustaw, w wyniku których Galicja weszła w tzw. dobę autonomiczną. Odtąd 

posiadała szereg niespotykanych w innych zaborach swobód umożliwiających 

rozwój polskiego życia społecznego, politycznego i kulturalnego. Na czele 

instytucji autonomicznych stał Sejm. Miał on prawo uchwalania ustaw 

dotyczących kultury – w tym kultury rolnej dotyczącej produkcji rolnej, leśnej, 

ustroju agrarnego, oświaty i opieki społecznej. Postęp dokonał się w dziedzinie 

urządzeń samorządowych. Na wsiach odbyły się wybory, które wyłoniły rady 

gminne. Władza gminy składała się z przedstawicielstwa, tj. z wybieranych rad 

i zwierzchności. Zwierzchnością był zarząd, w skład którego wchodził wójt 

i ławnicy6. 

Zgodnie z ustawą Sejmu Galicyjskiego z 1866 r. jednostkową gminę 

wiejską stanowiła każda wieś z przysiółkami, ale bez obszarów dworskich. 

Dwory otrzymały swoją odrębną władzę – właściciela dóbr. Był on samoistną 

jednostką administracyjno– gospodarczą na swoim obszarze i pozostawał 

niezależny od gminy. 

                                                
6 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1997, s. 299. 
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W nowej strukturze jednostkowe gminy podlegały władzy powiatowej, 

która składała się z Rady Powiatowej, utworzonej z delegatów wybieranych  

w gminach, z Wydziału Powiatowego podlegającego Radzie, z Rady Szkolnej 

Powiatowej oraz starosty, który był urzędnikiem cesarskim z nominacji. 

Natomiast w strukturze władzy gminnej znajdowała się Rada Gminy, wybierana 

w tajnym głosowaniu.  

 Kompetencje Rady Gminy były dość duże. Ustalała ona wysokość 

podatków płaconych od gruntów, handlu, rzemiosła i innych świadczeń na 

rzecz gminy. Wyrażała też pozwolenie na osiedlenie się obcych we wsi, 

założenie i prowadzenie sklepu, karczmy lub zakładu rzemieślniczego. 

Gospodarowała też mieniem gminy, ustalała wysokość opłat za korzystanie 

z pastwiska, a także wysokość wynagrodzenia dla wójta, sekretarza, radnych 

biorących udział w posiedzeniach. Podlegały jej również sprawy związane z 

utrzymaniem szkoły i nauczycieli7. Tak zorganizowane samorządy gminne 

przetrwały z niewielkimi zmianami do 1919 r.  

Medynia Łańcucka i Pogwizdów należały do powiatu łańcuckiego. 

Niestety brak odpowiednich dokumentów nie pozwala na ustalenie nazwisk 

osób, które w tym okresie pełniły funkcję wójta. Majątek w Medyni został 

rozparcelowany w 1904 r.   

2. Z dziejów rzemiosła na przełomie XIX i XX w. 
 

Wieś położona wśród lasów i piaszczystych pól była stosunkowo 

biedna. Mieszkańcy szukali różnych źródeł dodatkowego zarobku. 

Prawdopodobnie już od połowy XIX wieku Medynianie zaczęli zajmować się 

garncarstwem. Tradycja podaje, że zapoczątkował je niejaki Urban, który 

nauczył się tej sztuki od garncarzy w pobliskim Sokołowie. Korzystając  

z zasobnych złóż miejscowych glin, garncarstwo szybko rozpowszechniło się  

w pobliskich miejscowościach: Pogwizdowie i Zalesiu. Na przełomie XIX i XX 

wieku w ośrodku medyńskim, tworzącym wówczas największe w kraju centrum 

produkcji glinianych garnków, pracowało około 120 warsztatów garncarskich8. 

Ośrodek skupiający tak dużą liczbę garncarzy posiadających różnorodne 

                                                
7 J. Buszko, Galicja 1859-1914, Polski Piemont?, Warszawa 1989, s. 30. 
8 S. Kłos, op. cit., s. 66.  
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umiejętności był w stanie zaspokoić zapotrzebowanie ówczesnego rynku.  

W tradycyjnej wytwórczości przeważały różnego rodzaju garnki.  

Z opowiadań i wspomnień mieszkańców wsi wynika, że mniejsze były 

przeznaczone na targi w miejscowościach położonych na obszarze dawnej 

Puszczy Sandomierskiej (okolice Rzeszowa, Łańcuta, Przeworska  

i Jarosławia). W okresie przed żniwami wykonywano wiele różnej wielkości 

dzbanów na wodę, natomiast jesienią i zimą, gdy odbywało się więcej wesel – 

garnuszki i misy. Asortyment naczyń wykonywanych w Medyni i Pogwizdowie 

dopełniały rondle zwane oksynkami, donice, cedzaki, szabasówki oraz 

podkurzacze dla pszczelarzy. Z naczyń zasobowych na uwagę zasługują 

miodowniki, garnki na powidło oraz tzw. ziarniaki służące do przechowywania 

ziarna zbóż lub koniczyny. 

 

3. Rolnictwo w okresie zaborów 
 

W Medyni i Pogwizdowie, podobnie jak w całej Galicji, karłowate 

gospodarstwa chłopskie o powierzchni mniejszej niż dwie morgi ziemi (mórg 

austriacki = 0.57 ha) stanowiły ponad 27 procent, a gospodarstwa małorolne 

od 2 do 10 morgów– ponad 41 procent. Gospodarze obu kategorii nie byli  

w stanie zapewnić swym rodzinom środków utrzymania. W kwietniu 1848 r. 

cesarz austriacki Ferdynand wydał patent uwłaszczeniowy, na mocy którego 

chłopom przyznano ziemię na własność, jeśli była ona w ich użytkowaniu w 

1820 r. Ukaz ten, podobnie jak drugi wydany we wrześniu tego roku, nie 

rozwiązały problemów gospodarczych i społecznych nurtujących galicyjską 

wieś. System władzy pańskiej trwał do końca lat pięćdziesiątych XIX w.9. 

Poważnym problemem był zakaz podziału gruntów, który wprowadziły 

władze austriackie okólnikiem w 1785 r., a w ogłoszonym dwa lata później 

patencie zarządzono, by gospodarstwo było przyznawane najstarszemu 

synowi. Zgonie z tymi rozporządzeniami młodsze rodzeństwo bardzo często  

z poczuciem wielkiej krzywdy zmuszone było do opuszczenia domu 

rodzinnego. Dopiero w 1868 r. ukazała się ustawa pozwalająca na sprzedaż  

                                                
9 F. Bujak, Galicja, t. 1, Lwów – Warszawa 1908, s. 122. 
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i podział gruntów. Intencją rządu austriackiego było złagodzenie coraz większej 

nędzy na wsi. Dotychczasowi chałupnicy mogli nabywać kawałki ziemi, 

problem polegał  na braku pieniędzy na jej zakup. Bezrolni nadal szukali 

zarobku u zamożniejszych gospodarzy10.  

W 1808 r. w Medyni Łańcuckiej było 212 domów (1212 mieszkańców), 

w Pogwizdowie pod koniec XIX wieku zaledwie 123 domy (659 mieszkańców – 

w tym 8 Żydów)11. Tutaj, na tzw. Zofijówce, w latach 1841-1846 został 

wybudowany przez ordynatów Potockich folwark. Na jego terenie znajdował się 

spichlerz, stodoła, domek dla karbowego z parzalnią sieczki, budynek 

czeladny, domek dla owczarza, stajnia, owczarnia i dwa stawy.12 W Medyni 

Łańcuckiej zaś wybudowano gajówkę. 

W obu wsiach w XIX wieku funkcjonowało pięć karczm i jeden zajazd: 

jedna w Medyni Łańcuckiej (obecnie dom nr 143), pozostałe w Pogwizdowie. 

Szczególnie znanymi były: „Arenda” i „Hulanka”. Zajazd znajdował się  

w przysiółku Cisowiec. Ponadto w tym okresie uruchomiono cegielnię13. 

 

4. Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej  
 

Bezpieczeństwa ogniowego Medynian miała strzec Ochotnicza Straż 

Pożarna. Zagrożenie ognia na terenie wsi i okolicznych lasów było stosunkowo 

duże, ponieważ budynki mieszkalne i gospodarcze w większości pokrywała 

słoma. Dodatkowe ryzyko niosło wypalanie garnków glinianych w piecach 

garncarskich.  

W 1917 roku jedenastu mieszkańców Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa 

założyło Ochotniczą Straż Pożarną. Byli to: Jan Łukasz, Stanisław Kot, Edward 

Dziubek, Alojzy Kuźniar, Józef Siwiec, Tomasz Woś, Stanisław Wojtas, 

Franciszek Głowiak, Franciszek Waniowski, Walenty Pietraszek i Władysław 

Ożóg. Komendantem został Jan Łukasz. Mała remiza, drewniana szopa 

pokryta strzechą, została wybudowana w 1918 roku. W owym czasie strażacy 

                                                
10 J. Buszko, op. cit., s. 20. 
11 Studium Uwarunkowań... op. cit., s.21. 
12 W gminie Czarna, Krosno 2002, s. 32. 
13 Ibidem, s.21. 
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nie dysponowali żadnym profesjonalnym sprzętem, w akcjach gaszenia 

pożarów posługiwali się jedynie sprzętem podręcznym.14  

Liczba członków OSP w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie stale się 

powiększała. Młodzi mężczyźni chętnie do niej wstępowali. Kronika OSP nie 

podaje informacji na temat działalności tej jednostki w pierwszych latach jej 

funkcjonowania. Można tylko się domyślać, że podobnie jak w innych 

miejscowościach, straż organizowała różne imprezy, m.in. zabawy  

i festyny, prowadziła szkolenia druhów, uczestniczyła w zawodach 

pożarniczych na terenie gminy i powiatu, brała udział w powiatowych 

obchodach „Dnia Strażaka” i innych uroczystościach (poświęcenie sztandarów, 

kapliczek, oddanie do użytku wybudowanych strażnic)15. 

 

5. Polityka wyznaniowa zaborcy i życie religijne w parafii Medynia 
Głogowska 
 

Cesarzowa Maria Teresa (1740-1780) stworzyła w Austrii Kościół 

narodowy (państwowy), popierany później przez jej syna Józefa II w formie 

tzw. józefinizmu. Zezwalał on Kościołowi na łączność ze Stolicą Apostolską, 

ale działalność jego struktur diecezjalnych i parafialnych uzależniał całkowicie 

od woli panującego cesarza. Proboszczowie parafii traktowani byli jako 

urzędnicy cesarscy podlegający bezpośrednio władzom obwodowym, a tylko  

w sprawach ściśle kościelnych biskupowi. W myśl patentu cesarskiego  

z 20 lutego 1784 r. przekazywali oni do odpowiednich resortów wszelkie 

sprawy związane z ewidencją i statystyką ludności (śluby, urodzenia, zgony)16. 

Sprawy wyznaniowe podporządkowano 10 punktom Tajnej Instrukcji  

z 1768 r.17. Do rozwoju dalszych przepisów w tej dziedzinie przyczynił się 

Departament do Spraw Kościelnych założony w 1770 r., który stworzył 

                                                
14 Kronika OSP Medynia Łańcucka i Pogwizdów, bns. 
15 Kronika OSP w Medyni Głogowskiej, bns. 
16 L.J. Rogier, G. De Bertier de Savigny, J. Hajjar, Historia Kościoła, cz. 4 (1715-1848), 
Warszawa 1987; B. Kumor, Historia Kościoła, cz. 6 (1655-1815), Lublin 1985, s. 252-
265. 
17 J. Świeboda, Życie religijne, [w:] Dzieje Rzeszowa, pod red. F. Kiryka, Rzeszów 1998, 
t. 2, s. 119. 
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podwaliny pod józefińskie ustawy państwowo-kościelne przetrwałe do Wiosny 

Ludów i złagodzone dopiero za Franciszka Józefa I (1848-1916). 

Wychodząc z założenia, że obszar diecezji musi się zamykać w obrębie granic 

państwa, Józef II, patentem z 20 października 1782 r., dokonał reorganizacji 

kościelnej, tworząc nowe metropolie, biskupstwa, dekanaty, parafie18. 

System józefiński zniósł cesarz Franciszek Józef I rozporządzeniem  

z 18 kwietnia 1850 r. Odtąd rozpoczęło się w Austrii odrodzenie religijne. 

Medynia Łańcucka i Pogwizdów to wsie, które nie od samego początku 

należały do parafii Medynia Głogowska. W latach 1617-1731 Medynia 

Łańcucka podlegała parafii w Krzemienicy, natomiast Pogwizdów parafii  

w Łące19. Założenie parafii w Medyni Głogowskiej datuje się na rok 1725, kiedy 

to została uposażona przez Lubomirskich z Rzeszowa. Wzniesiono wtedy 

drewniany kościół, który spłonął 23 lipca 1872 r. wskutek nieugaszonej świecy 

po Mszy Świętej przed obrazem matki Boskiej20. Probostwo było ufundowane 

jednak wcześniej, bo już w 1718 r. Według schematyzmu diecezjalnego 

Medynia należała wówczas do parafii w Sokołowie. Wieś posiadała kaplicę pod 

wezwaniem św. Mikołaja i cmentarz21. W 1834 r. pożar zniszczył plebanię. 

Na południe od kościoła, przy polnej drodze stoi kapliczka, wewnątrz 

której widnieje wizerunek Matki Boskiej Leżajskiej. Prawdopodobnie została 

wybudowana już w XVIII w. i jest najstarsza we wsi. 

Na wschód, przy trasie Medynia – Zalesie znajduje się cmentarz 

parafialny, poświęcony już w 1912 r. przez ówczesnego proboszcza, ks. Jana 

Łokietka. Do tego czasu grzebanie zmarłych odbywało się na tzw. Starym 

Cmentarzu usytuowanym na zachód od kościoła przy starej drodze 

prowadzącej przez Pogwizdów do Stobiernej22. Został on założony w I poł. XIX 

wieku i jest jednym z najstarszych w powiecie łańcuckim. Do chwili obecnej 

zachowało się kilka zabytkowych nagrobków, a najbardziej okazały- grobowiec 

rodziny Łokietków, pochodzi z końca XIX wieku - na czworobocznym 

postumencie umieszczono rzeźbę Chrystusa (Ecce Homo). 

                                                
18 B. Kumor, op. cit., cz. 6, s. 254-257. 
19 Ks. W. Piętowski, Czarna koło Łańcuta wieś i parafia, Łańcut 2007, s.89. 
20 Kronika parafialna, op. cit., s. 7. 
21 Ibidem, s.7. 
22 Ibidem, s. 7-8 
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III. LATA PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 
 

 Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie 28 czerwca 

1914 r., które pociągnęło za sobą machinę wojenną, nie zostało odebrane na 

Ziemi Łańcuckiej i w okolicy jako fakt o wyjątkowym znaczeniu. Wypowiedzenie 

28 lipca 1914 r. wojny Serbii było dla mieszkańców regionu pewnym 

zaskoczeniem. Początkowo, ze względu na Rosję, mobilizacja powszechna nie 

objęła Galicji. Ogłoszono ją tu dopiero 1 lipca. W tym dniu na budynkach 

publicznych w Rzeszowie i Łańcucie naklejono afisze mobilizacyjne. To 

właśnie w Rzeszowie znajdował się punkt zbiorczy dla okolicznych powiatów, 

w tym też dla mieszkańców Medyni i Pogwizdowa23. 

Wybuch wojny został przyjęty przez ogół społeczeństwa raczej 

pozytywnie. W Galicji silne były nastroje antyrosyjskie – państwo to uchodziło 

za największego ciemiężyciela narodu. Ze zwycięstwem Austro– Węgier 

Polacy liczyli na stworzenie jakiejś formy państwowości polskiej. 

Podczas I wojny światowej uległo pogorszeniu trudne życie galicyjskich 

chłopów. Niestety, brak źródeł pisanych nie pozwala na precyzyjne 

przedstawienie tego tragicznego dla mieszkańców wsi okresu. Opisane niżej 

fakty pochodzą w dużej części z ustnych przekazów najstarszych mieszkańców 

wsi, którzy przytaczali wspomnienia swoich krewnych i znajomych.  

Po wybuchu wojny wszyscy mężczyźni do 42 roku życia zostali 

zobowiązani do stawienia się przed komisją asenterunkową w Rzeszowie. We 

wsiach panował chaos i niepokój, ludzie wyczekiwali na gościńcu w nadziei, że 

ktoś przyniesie nowe wiadomości. Powszechnie wierzono, że Moskale zostaną 

pobici w ciągu 3 – 4 miesięcy24.  

Działania wojenne nie objęły bezpośrednio terenów Medyni Łańcuckiej. 

Mieszkańcy wsi byli jednak świadkami, jak drogą przebiegającą przez 

Stobiernę prawie przez cały sierpień 1914 r. bez przerwy maszerowało  

i przejeżdżało austriackie wojsko. Żołnierze często odpoczywali we wsi,  

a miejscową ludność  zobowiązano wówczas do ich wyżywienia.  

                                                
23 J. Majka, Rzeszów podczas I wojny światowej, Rzeszów 1998, s. 12. 
24 Kronika Szkoły Podstawowej w Stobiernej, bns. 
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W połowie września 1914 roku w okolicach Rzeszowa pojawili się 

Rosjanie. Pod naporem wojsk austriackich zostali oni wyparci po San już po 

trzech tygodniach. Po raz drugi pojawili się w Stobiernej na początku listopada 

1914 roku. Druga okupacja rosyjska Rzeszowa zakończyła się 11 maja 1915 

roku. Rosjanie, odchodząc, zniszczyli most na Wisłoku i podpalili składy na 

stacji głównej. Wojska austriackie i niemieckie weszły do miasta 12 maja. Tym 

razem Rosjanie stawili zaciekły opór pod Stobierną, Sokołowem i na trasie 

Łańcut - Leżajsk25. Do walk doszło pod lasem w Pogwizdowie i Wólce 

Podleśnej.   

W latach 1916–1918 ustały działania wojenne na Rzeszowszczyźnie. 

Austriacki zaborca prowadził je jednak ciągle na różnych frontach Europy. 

W bojach ginęli wcielani do armii również mężczyźni z tutejszych okolic. Do 

wojska powoływano coraz młodsze i starsze roczniki.  

Wskutek braku koni, siewnego zboża, sadzeniaków, mężczyzn do 

pracy, nie obsiewano pól. Ciągłe rekwizycje, represje obciążały wieś, były 

przyczyną głodu i chorób zakaźnych, które dziesiątkowały tutejsze rodziny. 

Masowo umierały zwłaszcza dzieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
25 A. Zielecki, Miasto w latach wielkiej wojny 1914 – 1918, [w:] Dzieje Rzeszowa, op. 
cit., t. 2, s. 689. 
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IV. OKRES II RZECZYPOSPOLITEJ 

1. Medynia Łańcucka i Pogwizdów na tle powiatu łańcuckiego      
      w okresie międzywojennym 

 

Lata między dwoma wojnami to okres bardzo trudny dla polityki 

polskiej. Po odzyskaniu niepodległości Polacy musieli stworzyć podwaliny 

funkcjonowania swojej ojczyzny. Odbyły się wówczas wybory do Sejmu 

Ustawodawczego, została uchwalona Mała Konstytucja (1919 r.), następnie 

Konstytucja Marcowa (1921 r.) i w końcu Kwietniowa (1935 r.) Był to czas 

rywalizacji parlamentarnej, której wynikiem był m.in. zamach majowy 12 maja 

1926 r. i przejęcie władzy przez obóz sanacyjny.  

 Medynia Łańcucka i Pogwizdów należały organizacyjnie do powiatu 

łańcuckiego, który według spisu z 1921 roku obejmował dwa miasta (Łańcut  

i Leżajsk) i 64 gminy wiejskie. Ludność powiatu liczyła 89 142 osoby w tym  

47 277 kobiet. Powiat był niejednorodny narodowościowo mieszkało w nim  

81 189 Polaków, 3 991 Żydów, 3 907 osób narodowości rusińskiej, 28 

niemieckiej i 4 Białorusinów26. 

 W pierwszych wyborach do Sejmu przeprowadzonych w styczniu 1919 

r. powiat łańcucki stanowił razem z jarosławskim i przeworskim wspólny okręg 

wyborczy nr 45. Wybory zakończyły się zarówno w okręgu, jak i w samym 

powiecie łańcuckim zwycięstwem partii ludowych. Sukces odniósł przede 

wszystkim PSL –Piast27. 

 Ciągłe napięcia między obozem sanacyjnym a Wincentym Witosem nie 

pozostawały bez echa zwłaszcza na wsi. W czerwcu 1933 r. nasiliły się 

wystąpienia antyrządowe chłopów. Miały one miejsce na terenie ośmiu 

powiatów województwa krakowskiego i pięciu województwa lwowskiego. 

Rozpoczęły się 28 maja zajściami w Kozodrzy (powiat ropczycki). Na terenie 

związanym z Łańcutem miały miejsce w dwóch wioskach : w Wólce pod 

Lasem, a więc sąsiedniej wsi Pogwizdowa i Grodzisku Dolnym. Powodem 

wydarzeń w Wólce był nielegalny wyrąb drzew w lasach ordynacji łańcuckiej 

Alfreda Potockiego. 19 czerwca chłopi nie chcieli dopuścić do aresztowania 
                                                
26 W. Bonusiak, Łańcut w latach 1918 – 1939, [w:] Łańcut : studia i szkice z dziejów 
miasta, op. cit., s. 202. 
27 Ibidem, s.205. 
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oskarżonych o nielegalny wyrąb. Podczas starcia z policją zginęło pięciu 

chłopów i jeden policjant. 20 czerwca miał miejsce marsz chłopów na Łańcut. 

Brali w nim udział mieszkańcy najbiedniejszej części powiatu: Węglisk, 

Rakszawy i Żołyni28. 

  

2. Rozwój rzemiosła w okresie II Rzeczypospolitej 
 

 W ośrodku garncarskim w Medyni w dwudziestoleciu międzywojennym 

rozpoczęto masową produkcję doniczek oraz podstawek pod nie w postaci 

miseczek. Sprzedawano je zarówno na targach jak i wykonywano na 

zamówienie gospodarstwa ogrodniczego ordynacji Potockich w Łańcucie. 

Uboczną produkcją garncarzy było wykonywanie glinianych zabawek, wśród 

których przeważały różnego rodzaju gwizdki. Robiono je w postaci koników 

oraz jeźdźców w rogatywkach. Rozbudowaną formę miały też wykonywane  

z gliny figurki kobiet z kurą – gwizdkiem pod pachą. 

 W Medyni wykonywano naczynia nie polewane, malowane  

i glazurowane siwaki. Były one wypalane w piecach poziomych z rusztem 

pionowym. Pod koniec lat 40 – XX wieku garncarze z Medyni użytkowali około 

10 pieców. Wykonywane rzemiosło było istotnym czynnikiem integrującym 

społeczność. Garncarze udostępniali sobie nawzajem glinę z własnego pola, 

wspólnie organizowali jej transport i korzystali z pieców, współpracowali przy 

ich budowie bądź remontach – najczęściej za zwyczajowy odrobek lub 

poczęstunek. 

 Z relacji najstarszych garncarzy, wspominających czasy I połowy XX 

wieku dowiadujemy się o miejscowościach, w których sprzedawano medyńskie 

wyroby. Do najczęściej wymienianych należały: Leżajsk, Sokołów, Łańcut, 

Rzeszów, Przeworsk, Jarosław, Przemyśl a nawet Lwów, Jaworów czy Gródek 

Jagielloński. Garnki z Medyni sprzedawano także w pobliskiej Żołyni oraz dalej 

położonej Kańczudze, Dynowie, Ropczycach, Czudcu, Strzyżowie, Błażowej, 

Biłgoraju. Często wożono naczynia do pośredników, którzy sprzedawali je stale 

w danej miejscowości. W okresie międzywojennym handlem medyńskimi 

                                                
28 Ibidem, s. 209. 



 17 

naczyniami trudnili się m.in. sklepikarz z Dzikowca oraz Żydówka  

z Grodziska. 

 

3. Zarys rozwoju rolnictwa w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie 
 

 Dla większości mieszkańców wsi ziemia ciągle pozostawała 

podstawowym źródłem dochodu i wyżywienia. W dwudziestoleciu 

międzywojennym, podobnie jak we wcześniejszym okresie, dominowały 

gospodarstwa o areale do dwóch hektarów. Każdy gospodarz starał się 

powiększyć ich obszar wszelkimi możliwymi sposobami. Do codzienności 

należało podorywanie miedzy, co było przyczyną licznych sąsiedzkich 

konfliktów. Było to zjawisko groźne dla lokalnej społeczności, rodziło wrogość, 

a nawet nienawiść między ludźmi. Jak wynika z opowiadań ludzi starszych, 

liczebność członków rodzin była różna, więcej w gospodarstwach 

zamożniejszych. 

Gospodarstwa nie przynosiły oczekiwanych i bardzo potrzebnych 

plonów. Prawie 80% użytków rolnych stanowiły piaszczyste i gliniane gleby,  

a poza tym wiedza rolnicza i możliwości agrotechniczne właścicieli 

gospodarstw stały na bardzo niskim poziomie. Uprawa ziemi była niemal 

prymitywna. Bronowanie odbywało się za pomocą brony z drewnianymi 

zębami, niektórzy spulchniali ziemię, używając rydli i motyk. Nie stosowano 

nawozów sztucznych a jedynie obornik. Często jako nawóz wykorzystywano 

tzw. poplony. Po zbiorze zbóż wysiewano np. łubin, który jesienią przyorywano. 

Stosowali je tylko zamożniejsi gospodarze. Źle gospodarowano ziarnem pod 

zasiew. Siew odbywał się ręcznie, bardzo często dawnym zwyczajem-  

z płachty. Dużo ziarna pozostawało na powierzchni gleby, dlatego nie 

wschodziło i nie dawało plonu. Zbiór płodów rolnych był bardzo pracochłonny. 

Podczas żniw stosowano już kosę, ale nadal wielu biedniejszych chłopów żęło 

zboże sierpem. 
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4. Rozwój społeczno-kulturalny wsi w okresie międzywojennym  
 

W parafii Medynia Głogowska pomyślnie rozwijało się szkolnictwo.  

W 1932 r. powstały dwie szkoły: murowana w Medyni Łańcuckiej i drewniana  

w Medyni Głogowskiej. Ich budowa była możliwa dzięki pomocy polonii 

amerykańskiej, która przeznaczyła na ten cel łącznie 600 dolarów. Lata 

trzydzieste były bardzo trudnym okresem ze względu na ogólnoeuropejski 

kryzys ekonomiczny. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Adolfa Gduli, 

utworzono fundusz żebraczy, który miał wspomagać finansowo najbiedniejsze 

dzieci szkolne29. 

W Medyni i Pogwizdowie rozwijała nadal swoją działalność Ochotnicza 

Straż Pożarna. W 1925 r.  nowym komendantem został Grzegorz Kot, rok 

później strażacy otrzymali pierwsze urządzenie gaśnicze, tzw. pompę wodną. 

Dzięki staraniom druhów w 1927 r. pozyskano wóz konny z drewnianą beczką, 

w której mieściło się 350 litrów wody. Z inicjatywy Antoniego Kuźniara, 

Stanisława Łukasza i Andrzeja Witka w 1938 r. została rozebrana szopa,  

w której przetrzymywano sprzęt. Zagospodarowano wówczas tzw. dom 

żydowski. Znajdowało się tam pomieszczenie na zebrania oraz sklep.  

W niedługim czasie obok niego wybudowano nową wozownię na sprzęt  

i konnicę30. Strażacy aktywnie udzielali się nie tylko na terenie swojej wsi, ale 

też w całej okolicy. W 1930 r. brali udział przy gaszeniu dużego pożaru  

w Wólce Podleśnej31. 

 

 

 

                                                
29 Kronika parafialna, op. cit., s.78-79. 
30 Kronika OSP Medyni Łańcucka i Pogwizdów, bns. 
31 Ibidem, bns. 
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V. LATA II WOJNY ŚWIATOWEJ I OKUPACJI 
 

1. Zarys dziejów politycznych w latach 1939-1944 r. 
 

Czas okupacji niemieckiej w parafii Medynia Głogowska trwał od  

6 września 1939 r. do 27 lipca 1944 r. Był to okres bardzo ciężki i pełen terroru. 

Adolf Hitler już 8 września 1939 r., nie czekając na wynik działań 

wojennych, podzielił obszar Polski na cztery okręgi administracyjne 

podlegające dowódcom wojskowym. Okręg Kraków podporządkował gen.  

W. Listowi. Dzielił się na cztery wyższe komendantury polowe 

(Oberfeldkommandanturen – OFK) z siedzibami w Rzeszowie, Tarnowie, 

Myślenicach i Częstochowie oraz komendanturę miasta Krakowa. 

Rzeszowskiej OFK podlegały m. in. powiaty łańcucki i jarosławski.32. 

Okres zarządzania okupowanymi obszarami przez administrację 

wojskową trwał do 26 października 1939 roku. W tym dniu Generalny 

Gubernator Hans Frank proklamował utworzenie Generalnego Gubernatorstwa 

dla okupowanych polskich obszarów. Zostało ono podzielone na cztery 

dystrykty. W skład dystryktu krakowskiego wchodziło początkowo dziesięć,  

a następnie dwanaście starostw powiatowych. Przedwojenny powiat łańcucki 

stał się częścią starostwa powiatowego Jarosław. Jego pierwszym 

naczelnikiem był dr Eisenlohr, a od 1942 r. funkcję tę pełnił dr Momgous von 

Harbou33. Utrzymano przedwojenny podział na gminy. Wójta mianował 

naczelnik powiatu i tylko jemu podlegał, organy samorządowe w gminach  

i powiatach zostały zlikwidowane. Na wsiach utrzymano stanowisko sołtysa, 

który też podlegał naczelnikowi powiatu. 

Na terenie Generalnej Guberni zarządzeniami z 26 października 1939 

r. o odbudowie wymiaru sprawiedliwości oraz z 2 października 1943 r.  

o zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło odbudowy stworzono 

eksterminacyjny system prawa karnego34. Przewidywał on karę śmierci nie 

tylko za działalność w ruchu oporu, sabotaż czy pomoc udzielaną zbiegom, ale 

                                                
32 W. Bonusiak, Łańcut podczas II wojny światowej, [w] Łańcut : studia i szkice z dziejów 
miasta, op. cit., s. 267. 
33 Ibidem, s. 268. 
34 Ibidem, s. 274. 
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także za uchylanie się od obowiązku pracy i wyjazdu na roboty do Rzeszy, 

niedostarczenie wyznaczonego kontyngentu produktów rolnych i hodowlanych, 

nielegalny ubój i handel, słuchanie zagranicznych stacji radiowych oraz 

utrzymywanie intymnych stosunków z Niemcami i Niemkami. Niemieckie prawo 

karne upoważniało dowódców oddziałów wojskowych i policyjnych do 

skazywania na śmierć bez sądu pojmanych partyzantów i osób ich 

wspierających. Wprowadzono zasadę zbiorowej odpowiedzialności za 

niewypełnianie zarządzeń okupanta. Za dorosłą uznawano młodzież od 14 lat. 

W sierpniu 1942 r. upoważniono żandarmerię i policję ochronną do 

wyznaczania Polakom kary za drobne wykroczenia. W 1944 r. gestapo 

uzyskało prawo osądzania wszystkich spraw dotyczących naruszania 

przepisów prawnych przez Polaków35. 

 

2. Polityka okupanta wobec mieszkańców wsi 
 

  Ludziom zakazano mleć zboża w żarnach domowych – wszystkie 

takowe władze niemieckie nakazały zniszczyć. Zboże na chleb mielono  

w przeznaczonych do tego młynach na kartki i to w wyznaczonych ilościach: 

150 kg dla dorosłego człowieka, 75 kg dla małoletnich na cały rok. Ubój świń  

i bydła karany był śmiercią. Padłe zwierzęta lub dorżnięte z konieczności 

odstawiano w całości do rzeźni miejskiej w Łańcucie. Każda sztuka bydła była 

rejestrowana i kolczykowana. Cielątko cieszyło się większa opieką władz 

aniżeli człowiek – Polak, którego wolno było zabić i nie ponieść za to 

odpowiedzialności36. Do rejestracji zwierząt domowych i wyznaczania spośród 

nich sztuk na kontyngent utworzono „Urząd Targownika”. Z czasem coraz 

bardziej zwiększano kontyngenty. W domu nie wolno było mieć ani mleka, ani 

masła. 

 Przez cały okres okupacji urzędowała gmina zbiorcza w Czarnej, której 

wójtem od 1935 r. do listopada 1941 roku był chłop z Medyni Głogowskiej 

Walenty Chmiel. Za wydanie fałszywych dokumentów dla ukrywającego się 

                                                
35 C. Łuczak, Zagłada, Warszawa 1989, s. 31-35. 
36 Kronika parafialna, op. cit., s. 87. 
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polskiego oficera został aresztowany przez Gestapo. Zmarł w obozie  

w Oświęcimiu 15 sierpnia 1942 r. Jego następcą został, mianowany przez 

Niemców, Romuald Konopka37.  

 Bardzo dużą władzę we wsi posiadał sołtys. Stał na czele wszystkich 

Komisji Kontyngentowych, wyznaczał robotników na roboty do Niemiec, zbierał 

podatki i daniny, opiniował w sprawach życia i śmierci. 

9 lutego 1943 r. pod pozorem wyjazdu do Niemiec żandarmeria 

niemiecka aresztowała 8 osób. Zostały one wyprowadzone do lasu przy drodze 

do Sokołowa i w sadystyczny sposób zamordowane38. Jedna z większych 

pacyfikacji we wsi miała miejsce 2 kwietnia 1943 r., kiedy to Niemcy spalili trzy 

domy i aresztowali 40 osób, w tym sześć kobiet, m.in. siedemnastoletnią 

Władysławę Jurek, którą 30 czerwca przewieziono do obozu Oświęcim– 

Brzezinka, następnie do obozów w Niemczech. Do Polski wróciła dopiero  

10 września 1946 r. i żyje w Medyni do dnia dzisiejszego39. 

  Oto niektóre ofiary żandarmerii niemieckiej z Medyni Głogowskiej: 

1. Józef Wilczak, lat 47, zastrzelony w chłopskim lesie 9 lutego 1943 r. 

2. Andrzej Witek, lat 35  

3. Władysław Wilczak, lat 20 

4. Anna Plizga, lat 37, zastrzelona przed swoim domem podczas 

pacyfikacji 2 kwietnia 1943 r. za rzekome sprzyjanie bolszewikom 

5. Michał Kot, lat 32, zastrzelony na spalenisku w Pogwizdowie 15 

kwietnia 1943 r. za rzekome sprzyjanie bolszewikom 

6. Walenty Prucnal, lat 22, zastrzelony w Pogwizdowie na spalenisku  

15 kwietnia 1943r.  

7. Jan Dudek, lat 29, zastrzelony przed swoim domem 27 lipca 1944 r. 

8. Jan Wilczak, major Wojska Polskiego, zastrzelony w Oświęcimiu  

10 listopada 1941 r. 

9. Walenty Chmiel  

10.  Józef Kot, lat 40, zmarł w Oświęcimiu 13 listopada 1943 r. 

11.  Andrzej Kowal, lat 28 

                                                
37 Ibidem, s. 88. 
38 Kronika parafialna, t. 2, bns. 
39 W. Gancarz, Życiorys, s. 1. 
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12.  Ludwik Głowiak, zmarł w Niemczech w 1943 r.40. 

Do służby porządkowej Niemcy powołali byłych polskich policjantów. 

Wśród nich byli różni ludzie: niektórzy z konieczności, inni dla własnych 

korzyści, bardzo często zdrajcy i mordercy. 

Podczas wojny bardzo ciężki był los Żydów. Dostali oni rozkaz 

stawienia się w Pełkiniach koło Jarosławia, gdzie byli masowo mordowani. Aby 

uniknąć śmierci ukrywali się w pobliskich lasach w Pogwizdowie, Zalesiu i na 

Węgliskach. Niemcy organizowali na nich obławy i nagonki jak na dzikie 

zwierzęta. Najwięcej ich zginęło w lesie pogwizdowskim, w Zalesiu i w Czarnej 

nad Wisłokiem pod wierzbami.  

 

3. Losy parafii w latach okupacji niemieckiej 
 
 W 1940 r. Niemcy zakazali odprawiać „Pasterki”, a zarządcy kościołów 

otrzymali wykaz świąt zniesionych przez władze niemieckie Były to: Trzech 

Króli, Matki Boskiej Gromnicznej, Wniebowstąpienie Pana Jezusa, drugi dzień 

Zielonych Świąt, Boże Ciało, Matki Boskiej Zielnej, Trzeci Maja, św. Piotra  

i Pawła, Wszystkich Świętych, Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Pomimo 

zakazu w miejscowym kościele święta te były odprawiane w dni powszednie. 

W kazaniach księża nie mogli odwoływać się do świętych polskich. Zakazano 

śpiewania pieśni do Matki Boskiej „Serdeczna Matko”. 

 25 stycznia 1942 r. władze państwowe niemieckie z Jarosławia 

zamknęły kościół pod pretekstem szerzącego się tyfusu i niebezpieczeństwa 

zarażenia się nim. Nabożeństwa w niedzielę i święta były odprawiane przy 

zamkniętych drzwiach, wszelkie ogłoszenia wywieszano na drzwiach 

kościelnych. Taki stan rzeczy trwał do 22 lutego 1942 r.41. 

 Od 1943 r. do Medyni zaczęli napływać wysiedleńcy ze wschodu, 

którzy uciekali przed ludnością ukraińską. 

 Pierwsze strzały armatnie z frontu dotarły do wsi 15 lipca 1944 r. od 

strony Leżajska i Żołyni42. Pod wpływem nacierających wojsk radzieckich 

                                                
40 Kronika parafialna, op. cit., bns. 
41 Ibidem, bns. 
42 Ibidem, bns. 
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Niemcy zaczęli się wycofywać na zachód, po drodze spalili lotnisko  

w Jasionce, wysadzili też w powietrze składy amunicji w lesie w Dąbrówkach. 

25 lipca tego roku mieszkańcy Medyni byli świadkami bombardowania 

Sokołowa przez samoloty niemieckie. Dzień później od strony Zalesia pojawiły 

się we wsi dwa patrolujące niemieckie auta pancerne, zaś wieczorem na 

cmentarzu wojsko sowieckie. Tej nocy, jak podaje kronika parafialna, nikt  

z mieszkańców Medyni nie spał. Żołnierze Armii Czerwonej okopali się naokoło 

kościoła. 27 lipca w południe od strony Czarnej nadjechały czołgi niemieckie  

i rozpoczęła się normalna bitwa, która trwała do wieczora. Od kul niemieckich 

doszczętnie spłonął kościół i 30 domów43. To był tragiczny dzień dla Medynian. 

Proboszczem parafii był wówczas ks. Piotr Mielnik. Staraniem miejscowych 

księży i parafian jeszcze w tym samym roku zbudowana została kaplica – 

barak z cementowych pustaków. Została ona poświęcona Matce Boskiej 

Bolesnej przez ks. Ludwika Bukałę, dziekana sokołowskiego44. Służyła jako 

kościół parafialny do 25 września 1960 roku. 

 

 Pod koniec lipca mieszkańcy byli świadkami nieustannego przemarszu 

wojsk sowieckich od Zalesia w stronę Stobiernej. Do Medyni docierało coraz 

więcej informacji o szybkim przesuwaniu się frontu wschodniego na zachód.  

27 lipca 1944 r. został wyzwolony Łańcut45, a 2 sierpnia Rzeszów46. Front 

ustabilizował się na jakiś czas na linii Dukla-Jasło-Dębica. Wznowienie działań 

wojennych nastąpiło dopiero 12/13 stycznia 1945 r. 

                                                
43 Ibidem, bns. 
44 Inwentarz parafii rzymsko – katolickiej Medynia Głogowska, s. 1. 
45 A. Daszkiewicz, Życie polityczne w Łańcucie w latach 1944-1948, [w:] Łańcut : studia 
i szkice z dziejów miasta, op. cit., s.309. 
46 A. Zagórski, Z działalności Armii Krajowej, [w:] Dzieje Rzeszowa, pod red. F. Kiryka, t. 
3, s. 972.  
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VI. OKRES PRL-u 
 

1. Władza ludowa na Ziemi Łańcuckiej  
 

W styczniu 1944 r. front spod Dębicy ruszył na zachód. Na 

Rzeszowszczyźnie władza ludowa umacniała swoją pozycję w miastach  

i gminach. Wydawano szereg zarządzeń, które, podobnie jak te z czasów 

okupacji, mocno obciążały mieszkańców wsi, zwłaszcza biednych 

mieszkańców Medyni. Rolnicy ponosili świadczenia kontyngentowe na rzecz 

utrzymania władz administracyjno-porządkowych i wojska. Były one 

egzekwowane przez nowe władze w sposób rygorystyczny. Takie 

postępowanie władzy ludowej wpływało negatywnie na postawy wielu 

mieszkańców tutejszej wsi.  

Po wyzwoleniu chłopi oczekiwali na przeprowadzenie reformy rolnej.  

6 września 1944 r. PKWN wydał odpowiedni dekret, który przyznawał 

uprawnienia do uzyskania ziemi służbie folwarcznej, bezrolnym, właścicielom 

gospodarstw karłowatych, małorolnym oraz średniorolnym obarczonym liczną 

rodziną. Powiatowy Urząd Ziemski w Łańcucie przejął we wrześniu 1944 roku 

majątki obszarnicze i wprowadził do nich swoich administratorów. 

Kierownikiem wszystkich folwarków został Juliusz Wierciński47. Parcelacja 

ziemi w powiecie łańcuckim zakończyła się już w listopadzie 1944 r. 

 

2. Zarys społeczno-polityczny wsi w okresie PRL-u 
 

W Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie funkcjonuje do dziś Ochotnicza 

Straż Pożarna. Z inicjatywy ówczesnego sołtysa wsi Medynia Łańcucka  

i zarazem druha, Andrzeja Bieleckiego, w 1958 r. rozpoczęto gromadzenie 

materiałów na budowę strażnicy. Dwa lata później obiekt został oddany już do 

użytku. Z czasem wyposażenie strażaków ulegało wzbogaceniu – w 1958 r. 

OSP otrzymała pierwszą motopompę spalinową, a w 1967 r. sprowadzono  

                                                
47 S. Bonusiak, Przemiany ekonomiczno-społeczne w Łańcucie w latach 1944-1989, [w:] 
Łańcut : studia i szkice z dziejów miasta, op. cit., s. 352. 
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z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z Łańcuta auto marki Star 25. Był to 

trzeci wóz bojowy na terenie powiatu, po Markowej i Białobrzegach, jego 

kierowcą został Stanisław Ruta. Chrzest samochodu odbył się kilka dni później 

podczas gaszenia pożaru u Józefa Grzesika w Pogwizdowie. W 1973 r. na 

dachu strażnicy zainstalowano elektryczną syrenę48.  

Jednostka OSP, oprócz gaszenia pożarów, brała udział w różnych 

zawodach, np. w 1967 r. w IX Powiatowych Zawodach w Żołyni, na których 

strażacy z Medyni zajęli II miejsce. W 1986 r. podczas powodzi wóz bojowy 

brał udział w akcji przeciwpowodziowej w okolicach Mielca49.  

Ochotnicza Straż Pożarna prowadziła aktywną działalność kulturalną: 

organizowała przedstawienia, zabawy taneczne i zawody pożarnicze,  

a w remizie wyświetlano od 1971 r. filmy. 

Mieszkańcy Medyni, podobnie jak cała Polska, z uwagą obserwowali 

wydarzenia związane z falą strajków w latach 80-tych. Wielu z nich pracowało 

w Rzeszowie, w zakładach przemysłowych, które powstały w latach 

siedemdziesiątych (Zakłady Mięsne, Zakłady Przetwórstwa Owocowo– 

Warzywnego „Alima”, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Polfa”). Ludzie 

borykali się z trudnymi warunkami pracy, z trudnościami w zaopatrzeniu  

w artykuły spożywcze i gospodarstwa domowego. Były to jedne z wielu 

powodów strajków, które ogarnęły całą Polskę w 1981 r. 18 lutego  

w Ustrzykach Dolnych i 20 lutego w Rzeszowie doszło do rozmów pomiędzy 

Komisją Rządową a Komitetem Strajkującym w Rzeszowie przy współudziale 

przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w 

Rzeszowie. Dotyczyły one m.in. zniesienia ograniczeń w handlu gruntami 

ornymi, równorzędnego traktowania gospodarstw rolnych niezależnie od typu 

własności, zwiększenia rentowności indywidualnych gospodarstw rolnych, 

produkcji maszyn rolniczych i zaopatrzenia w towary sklepów. Jednak 

najważniejszym postanowieniem było zagwarantowanie nienaruszalności 

chłopskiej własności oraz zwrot nieruchomości zagarniętych rolnikom przez 

Skarb Państwa. Postanowienia te stawiały chłopów na równi z innymi stanami. 

                                                
48 Kronika OSP Medynia Łańcucka i Pogwizdów, op. cit., bns.  
49 Ibidem, bns. 
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Dawało im to poczucie prawdziwej wolności. Na tą jednak trzeba było 

poczekać do 1989 roku. 

 

3. Rozwój rzemiosła w latach 1944-1989 r.  
 

Po II wojnie światowej zaczęła się formować nowa postać rzemiosła 

garncarskiego. Organizowano liczne wystawy w poszukiwaniu miejskiego 

odbiorcy. W licznych publikacjach zwracano uwagę na walory estetyczne 

wytworów sztuki ludowej i możliwości wykorzystania dzieł rzemiosła 

artystycznego w wystroju wnętrz.  

Garncarze z Medyni i okolic brali udział w pierwszych na terenie 

województwa rzeszowskiego wystawach sztuki ludowej, organizowanych w 

latach 1948 – 1954 w Łańcucie. Działała tu od 1950 r. Spółdzielnia „Przemysł 

Ludowy”, do której należeli okoliczni garncarze. W 1960 r. została ona 

przeniesiona do Medyni Głogowskiej i wkrótce, z powodu trudności 

organizacyjnych, zlikwidowana. Garncarze wstąpili wtedy do Spółdzielni 

„Rękodzieło Artystyczne” w Leżajsku50.  

      

Pod koniec lat sześćdziesiątych, za sprawą leżajskiej Cepelii, funkcję 

potężnego ośrodka ludowego rzemiosła artystycznego przejęła sąsiednia 

Medynia Głogowska. Na tradycyjnych targach m.in. w Łańcucie, Rzeszowie, 

Przeworsku, Leżajsku, Sokołowie, Kolbuszowej były sprzedawane głównie tzw. 

braki – naczynia odrzucone przez kontrolę jakości wyrobów przyjmowanych 

przez Spółdzielnię. Rosnące zapotrzebowanie na wyroby o wysokim poziomie 

artystycznym i technicznym było czynnikiem stymulującym rozwój twórczej 

inwencji sporej grupy garncarzy. Następowała specjalizacja poszczególnych 

warsztatów garncarskich. W pracowniach, obok tradycyjnych naczyń 

użytkowych, wykonywano m.in. komplety do kawy czy wódki51.  

Na uwagę zasługuje twórczość Jana Jurka i Kazimierza Jurka z Pogwizdowa.  
 

 

                                                
50 Kronika Izby Regionalnej w Szkole Podstawowej w Medyni Głogowskiej, bns. 
51 Ibidem, bns. 
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4. Rozwój szkolnictwa w latach 1944-1989 r. 
 

Władze powiatowe przystąpiły też do uruchamiania szkolnictwa.  

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 1944/1945 były organizowane 

kursy dokształcające dla przerośniętej młodzieży. Ich program dotyczył 

poziomu wiedzy klas VI i VII, a realizacja trwała jeden rok. Taki kurs 

zorganizowano w Pogwizdowie. W powiecie łańcuckim zaczęły powstawać 

komitety odbudowy i rozbudowy szkół. W latach 1945-1949 powstało ich 21.52 

W tym okresie były widoczne braki kadry nauczycielskiej. Wielu pedagogów 

wyjechało na Ziemie Odzyskane, inni odeszli do bardziej atrakcyjnych 

zawodów. O bardzo trudnych warunkach życia nauczycieli świadczy m.in. fakt, 

że mieszkańcy wsi organizowali zbiórki zboża, ziemniaków i innych produktów 

żywnościowych dla nauczycieli tutejszej szkoły. 

 

5. Zarys dziejów parafii w okresie PRL-u  
 

Bardzo ważną sprawą dla parafian była budowa nowego kościoła 

parafialnego, która rozpoczęła się w 1958 r. Proboszczem parafii Medynia 

Głogowska był wówczas ks. Tadeusz Gonet. 15 sierpnia tego roku otrzymano 

pozwolenie na budowę, a władze wojewódzkie zatwierdziły techniczny projekt 

kościoła. 5 lipca 1959 r. odbyło się już poświęcenie kamienia węgielnego,  

a 25 września 1960 r. uroczystość poświęcenia, której dokonał ks. Biskup 

Stanisław Jakiel53.  

Kościół został zaprojektowany przez lwowskiego inżyniera Wawrzyńca 

Dayczaka54. Na uwagę zasługuje wnętrze tej okazałej świątyni, które zdobią 

oryginalne kompozycje elementów ceramicznych wykonanych przez 

Władysławę Prucnal i kilku innych medyńskich garncarzy. Mozaikę 

zaprojektował i wykonał prof. Jan Budziło z Krakowa. Z ceramiki, oprócz 

prezbiterium, wykonana jest też ambona i stacje drogi krzyżowej55. 

                                                
52 A. Meissner, Szkolnictwo w Łańcucie i powiecie łańcuckim w latach 1944-1975, [w:] 
Łańcut : studia i szkice z dziejów miasta, op. cit., s. 367. 
 
53 Kronika parafialna, op.cit., bns. 
54 Inwentarz..,. op. cit., s. 2. 
55 Ibidem, s. 4-5. 
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VII. ROZWÓJ OŚWIATY NA TERENIE WSI MEDYNIA ŁAŃCUCKA  
        I POGWIZDÓW 
 
 
1. Oświata w latach 1907-1939 
 

   Kroniki parafialne podają, że początki szkolnictwa w parafii Medynia 

Głogowska przypadają na rok  1902, a zapiski kronik szkolnych datują 

założenie pierwszej szkoły w Pogwizdowie na rok 1907. Brak jest natomiast 

jakichkolwiek dokumentów szkolnych z tego okresu.  

Założenie szkoły wieś zawdzięcza Adamowi Malcowi, miejscowemu 

gospodarzowi. W tym czasie ogół mieszkańców nieprzychylny był powstaniu 

szkoły. Jeździły specjalne delegacje do Okręgu Szkolnego w Łańcucie,  

a nawet do władz w Przemyślu z prośbą o uwolnienie wsi od obowiązku 

założenia szkoły, tłumacząc się ubóstwem i brakiem odpowiedniego lokalu. 

Obawiano się przymusu szkolnego, a przede wszystkim, że ciężar utrzymania 

nauczyciela spadnie na wieś. Wreszcie byli i tacy, którzy wmawiali innym, że 

przyszły nauczyciel pracować będzie nad tym, by przywrócono pańszczyznę. 

    Gospodarz Adam Malec uparł się i na jednym z zebrań oświadczył:  

„Nie chcecie dobrowolnie to wam przymusowo przyślą nauczyciela, bo pójdę 

do Łańcuta i powiem Radzie Szkolnej, że dom na szkołę dam własny”. To 

oświadczenie przeważyło na korzyść powstania szkoły, a mieszkańcy, chcąc 

pozbawić własnych korzyści materialnych p. Malca, wynajęli budynek  

u Wincentego Kota- i w nim rozpoczęła się nauka. Pierwszym nauczycielem 

była p. Maria Zajączkowska, a po niej Michał Zaychowski, Jadwiga Lechowa, 

Maria Oliwiarka. 

   W 1910 roku Rada Szkolna Powiatowa w Łańcucie wystąpiła  

z wnioskiem  budowy 2- klasowej szkoły w Pogwizdowie, przesyłając Radzie 

Szkolnej Miejscowej kosztorys i plan budowy z poleceniem, aby ta dołożyła 

starań, by wpłynęła na Radę Gminną, która ma uchwalić oddanie placu pod 

budowę i przystąpić do budowy. Wieś znów była przeciwna budowie, wysyłała 

pisma i delegacje, aby do niej nie dopuścić. 

Targ ten trwał 3 lata, tak, że dopiero w 1914 roku zgromadzono materiał  

i miano przystąpić do budowy, którą przerwał wybuch I wojny światowej. 

Zgromadzony materiał: drzewo, cegła, wapno, został rozkradziony przez 
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okoliczną ludność nie tylko Pogwizdowa ale Wólki pod Lasem, Medyni 

Łańcuckiej i Głogowskiej, Łukawca, a nawet Stobiernej- jak podają kroniki 

szkolne. 

    Wskutek działań wojennych w 1914 roku budynek wraz z całym 

inwentarzem szkolnym uległ pożarowi. Nauka odbywa się więc pod gołym 

niebem, w stodole czy szopie, a w czasie zimy nauczycielka wraz z uczniami 

wędrowała od domu do domu. Zniechęcona warunkami opuściła Pogwizdów  

w 1918 roku. Prawie przez 3 lata wieś pozostała bez szkoły. Większość dzieci 

przestała pobierać naukę, tylko nieliczni rodzice posyłali je do szkoły w Medyni 

Łańcuckiej, w której właśnie dopiero w roku 1918 zorganizowano szkołę. 

Przedsięwzięcie to spotkało się z takimi samymi problemami jak  

w Pogwizdowie, a opór mieszkańców  jeszcze większy. Jednak stałe 

ponaglanie Rady Szkolnej Powiatowej w sprawie otworzenia szkoły zniechęciło 

ludność do dalszego oporu. Wynajęto izbę w budynku Kółka Rolniczego  

i rozpoczęto  naukę, która trwała do roku 1921. Niestety szkoła została 

pozbawiona pomieszczenia i zakończyła swoje 3-letnie istnienie. 

Nauczycielami były w niej: Władysława Mędrakówna, P. Reszczyńska a po niej 

Maria Czadówna. 

    Od roku 1920 wójtem Pogwizdowa został Andrzej Bielecki, który zaraz 

po objęciu urzędowania czynił starania o przydział nauczyciela. Ich skutkiem 

było mianowanie przez Radę Szkolną Powiatową z dniem 1.09.1921 roku 

Władysława Misiąga tutejszym nauczycielem.  

   Trudności w ponownym zorganizowaniu szkoły, wynikały z braku 

budynku, braku mieszkania dla nauczyciela, a ze sprzętów szkolnych 

pozostała jedynie tablica. Znaleziono wreszcie izbę na salę szkolną, ale pod 

warunkiem, że po nauce będzie ona służyć jako mieszkanie dla jednej ubogiej 

rodziny. Mieszkanie dla nauczyciela wynajęto w odległości 1 ½ km od szkoły. 

Brak ławek szkolnych zastąpiono ławkami domowymi, z których te o krótkich 

nogach służyły do siedzenia, zaś te o nogach dłuższych pełniły rolę pulpitów. 

W takich warunkach 26 września 1921 roku rozpoczęto naukę.  

Liczba dzieci uczęszczających wynosiła 135, w związku z tym nauczyciel uczył 

na trzy zmiany. W maju 1922 roku nastąpiła pierwsza wizytacja szkoły. Jak 

podaje kronika: „Inspektor szkolny p. Grabowiecki, odbywszy pieszo podróż  
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z Łańcuta do Pogwizdowa, rozglądał się za krzesłem, chcąc nieco wypocząć. 

Krzesła w klasie oczywiście nie było, więc bez namysłu usiadł na kuchni. 

Niedługo jednak zażywał zasłużonego spoczynku. Lokatorka klasy rano 

gotowała na kuchni śniadanie dla rodziny, a że i krowie trzeba było coś 

zagrzać, nic dziwnego, że blachy kuchni były silnie rozgrzane i nie pozwoliły  

p. Inspektorowi długo wypoczywać”. 

    W izbie natłoczonej dziećmi panował nieznośny zaduch, co powiększało 

jeszcze gorąco z blach kuchni i wyziewy z gotowanych pokarmów dla bydła. 

Narzekanie nauczyciela  na taki stan doprowadziły do wybudowania budynku  

z izbą szkolną i mieszkaniem dla nauczyciela. Jej poświęcenie odbyło się  

w listopadzie 1922 roku. Napływ dzieci do szkoły był duży. Uczęszczały do niej, 

oprócz miejscowych, także dzieci z Medyni Łańcuckiej i Wólki pod Lasem. W 

tym okresie szkołę chętnie odwiedza również młodzież, która w roku 1923 

zorganizowała Koło Amatorów Sceny, brała również udział wraz z 

gospodarzami w kursie dla analfabetów. 

    W roku 1925 prawie wszystkie dzieci z Medyni Łańcuckiej uczęszczały 

do szkoły w Pogwizdowie  i dlatego Rada Szkolna Powiatowa połączyła  

w 1926 roku Pogwizdów z Medynią Łańcucką w jeden rejon szkolny,  

z poleceniem zastosowania przymusu szkolnego w stosunku do dzieci jeszcze 

do szkoły nie zapisanych. 

     W tym czasie z inicjatywy nauczyciela powstała myśl wybudowania 

wspólnej szkoły o czterech salach szkolnych. Pomysł ten przedstawił wójtom 

gmin Pogwizdowa i Medyni Łańcuckiej oraz Komitetowi  Dobroczynności  

w Ameryce, który chętnie poparł ten wysiłek, żądając tylko dowodów 

rozpoczęcia budowy. Tymczasem liczba dzieci uczęszczających do szkoły 

liczyła 150, a Rada Szkolna Powiatowa mianowała z dniem 1.10.1928 roku  

p. Zofię Janinę Prasołówną jako drugiego nauczyciela. Wynajęto drugą salę 

lekcyjną w Medyni Łańcuckiej, która mieściła się pod jednym dachem z oborą 

dla bydła i w takich warunkach prowadzone było nauczanie. 

    Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego, w obwodzie którego 

mieściła się tutejsza szkoła, zarządzeniem z 23 listopada 1931 roku 

przekształciło z dniem 1.12.1931 roku 1- klasową szkołę w 2-klasową 

Publiczną Szkołę Powszechną w Pogwizdowie, mianując równocześnie 
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Władysława Misiąga jej kierownikiem. Powstał w tym czasie Komitet Budowy 

Szkoły, który otrzymał 800 dolarów od Komitetu Dobroczynności z Ameryki, na 

budowę wspólnej szkoły. Dobre chęci komitetu zniweczyły Rady Gminne, które 

nie potrafiły się porozumieć w sprawie zwózki cegły. 

„Medynia Łańcucka postawiła wniosek, by cegłę zwieziono po połowie. 

Pogwizdów świadom tego, że  Medynia Łańcucka ma więcej koni, zażądał, by 

cegłę rozliczano na liczbę koni w obu wsiach”. Tak nieistotny powód przekreślił 

zrealizowanie planu budowy wspólnej szkoły. Pogwizdów odłożył go na 

później, a darowiznę ulokował w banku. Medynia Łańcucka przystąpiła zaś do 

budowy „Domu Ludowego”, który 4.09.1932 r. oddano do użytku szkoły. W tym 

okresie Kółko Animatorskie Sceny oraz  dzieci dają szereg przedstawień, 

gromadząc fundusze na bibliotekę szkolną, którą zapoczątkowano w 1926 roku 

kupnem 40 tomików, a do września 1939 roku liczyła 156 tomików. 

Katastrofalna powódź, która nawiedziła wieś 23.07.1934 roku spowodowała, że 

rodzice wielu dzieci nie byli w stanie zaopatrzyć ich w podręczniki szkolne. Na 

skutek starań Powiatowy Komitet Pomocy Ofiarom Powodzi przydzielił szkole 

36 podręczników, z których korzystali najbiedniejsi. 

    Działalność oświatowa to nie tylko nauka dzieci, ale również wieczorowe 

kursy dokształcające  dla dorosłych, kursy gotowania, wycieczki rolnicze.      

    Istniejący budynek szkolny uległ dość poważnej  ruinie i w 1936 roku 

przystąpiono do budowy nowej szkoły w Pogwizdowie, w której mieściło się do 

niedawna Publiczne Przedszkole, a obecnie znajduje się tam siedziba Sołtysa 

 i Rady Sołeckiej. Jej poświęcenie odbyło się 5.09.1937 roku, a  z dniem 

6.09.1937 roku rozpoczęto w niej naukę. 

W tym okresie dzieci wyjeżdżały na wycieczki do Łańcuta, do kina na film 

„Kościuszko pod Racławicami”, zbierały również fundusze na wycieczkę do 

Krakowa, która jednak nie doszła do skutku ze względu na wybuch II wojny 

światowej. Dzieci chodziły do szkoły  z zapałem, gdyż wszystkie otrzymywały 

śniadania w postaci ½ l kawy z mlekiem oraz bułki. Dożywianie było 

prowadzone z ramienia Rodziny Wojskowej 10 Pułku Strzelców Konnych  

z Łańcuta i trwało do końca 1939 roku. Jesienią 1938 roku ówczesne 

nauczycielstwo zorganizowało wieczorny kurs III stopnia dla dorosłych obu 
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gromad, który ukończyło 17 kursantów składając pomyślnie egzamin przed 

Komisją. 

Kolejne plany i działania oświatowe nauczycieli zahamował wybuch wojny  

1 września 1939 roku. 

   

2. Czasy wojny 
 

   Już wiosną 1939 roku mieszkańcy dużo mówili o wojnie i nikt nie wątpił, że 

wcześniej czy później do niej dojdzie. Wieść o napaści Niemiec rozeszła się 

bardzo szybko, jak i same działania wojenne. Już 8.09.1939 roku kierownik 

szkoły Władysław Misiąg poszedł w „nieznane” wraz z ostatnimi oddziałami 

cofającej się armii polskiej. Klucze i pieczęcie szkoły przekazał Zofii 

Prasołównie- miejscowej nauczycielce. 

Wojsko niemieckie zajęło oba budynki szkolne już w październiku 1939 roku. 

Pierwszą ich czynnością było zniszczenie majątku szkolnego. Mapy, obrazy  

i inne pomoce załadowali na auto, a ich wywóz udaremniła Z.Prasołówna, która 

razem z dziećmi przyszła pod szkołę i im tylko wiadomym sposobem odebrano 

prawie wszystko z rąk niemieckich. Dnia 3.11.1939 roku władze niemieckie 

zwołały konferencję nauczycielską, na której aresztowano prawie wszystkich 

kierowników szkół. Pani Zofii Prasołównie udało się szczęśliwie uniknąć 

aresztowania i mimo tego, że wojsko niemieckie surowo wzbroniło wstępu do 

szkoły, z wielką odwagą ratowała to, czego jeszcze nie zdołano zniszczyć. 

Uratowany majątek szkolny i pomoce ulokwała u miejscowych gospodarzy,  

a ważniejsze akta przechowała u siebie. 

Naukę dzieci rozpoczęła  3 stycznia 1940 roku, ucząc jeden dzień w Medyni 

Łańcuckiej a drugi w Pogwizdowie, zapobiegając w ten sposób zajęciu 

któregoś z nich na cele niemieckie. 

Z programów szkolnych usunięto zupełnie historię Polski i geografię. Władze 

niemieckie  usunęły także dawne podręczniki. Pani Prasołówna uczyła do 

3.05.1940 roku, kiedy to kierownikiem szkoły został Zygmunt Wojciech.  

Z dniem 1.09.1940 roku władze niemieckie utworzyły dwa osobne kierownictwa 

dla Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa. Do klasy I szkoły w Pogwizdowie 

chodziły dzieci z obu wsi tak jak i do klasy II szkoły w Medyni Łańcuckiej. 
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Taka zmiana organizacyjna mogła ujemnie wpłynąć na wyniki nauczania, 

jednak miejscowi nauczyciele nie ustawali w swej pracy i mimo że w czerwcu 

1941 roku Niemcy zajęli budynek w Medyni Łańcuckiej, nauka dzieci trwała 

nadal w stodole u sąsiada. Działania nauczycieli, ich ofiarną pracę wysoko 

cenili Wójt Gminy Czarna oraz sołtysi Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa, którzy 

robili wszystko, by nie cierpieli głodu i chłodu. Idąc w ślady wójta i sołtysów, 

miejscowa ludność również nie była obojętna szkole. Właściciele koni 

bezinteresownie wozili księdza na naukę religii. Tak zespolone społeczeństwo 

łatwiej znosiło rozmaite szykany: kontyngenty wyciskane pięścią, rozbijanie 

żaren, niszczenie sprzętów domowych, groźby śmierci i łapanek. 

Gestapo dwukrotnie dokonało pacyfikacji tych stron, w wyniku czego wielu 

mieszkańców zostało rozstrzelanych, a inni osadzeni w obozie w Pustkowiu  

i Oświęcimiu. W okresie okupacji Niemcy wystrzelali również wszystkich Żydów 

zamieszkałych w Pogwizdowie, w liczbie 52 osób. 

   Wydarzenia te nie sprzyjały tajnemu nauczaniu. Nie mniej jednak, na każdej 

lekcji dzieci dowiadywały się z fragmentów czytanych im powieści o wielkości 

Polski jej bogactwach i o tym, że są Polakami. Uczucia swe kształciły na 

lekcjach śpiewu, gdzie w smętnej pieśni religijnej skarżyły się Najwyższemu na 

swój ciężki los, zaś w takt zakazanej melodii bojowej serca ich biły rytmem 

gorącej miłości i tęsknotą do tej co „nie zginęła”. Przeżywały terror niemiecki  

i jasne dni przeszłości budziły w ich duszach żal za utraconą wolnością,  

z drugiej zaś strony kazały im mieć nadzieję, że przeminą dni niewoli  

i przerażenia, że Orzeł Biały jak był, tak jest i będzie ich znakiem. 

Ostatni rok szkolny w czasie okupacji rozpoczął się 3.09.1944 roku. II wojna 

światowa w naszym regionie zakończyła się w lipcu 1944 roku.  Wyzwolenie 

przyszło przez 60 Armię Ogólnowojskową pod dowództwem gen. płk. Pawła 

Kuroczkina z I Frontu Ukraińskiego.  

Do pracy przystąpiła Zofia Prasołówna, a na podstawie zarządzenia Ministra 

Oświaty o powrocie na miejsce służbowe zajmowane w sierpniu 1939 roku, 

powrócił również Władysław Misiąg i objął obowiązki kierownika szkoły. Liczba 

dzieci obowiązanych w tym czasie uczęszczać do szkoły wynosiła 188 ,  

a zgodnie z zarządzeniem władz wszystkie szkoły obowiązywał program nauki 

stopnia III. 
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    Trudności były ogromne: brak zupełny podręczników, przyborów do 

pisania, zeszytów. Brak był również nauczycieli do pracy. Widząc to, 

Inspektorat szkolny od marca 1944 roku przydzielił do pracy dodatkową siłę 

nauczycielską w osobie pani Stanisławy Kuźniarowej. 

Poza nauką dzieci grono nauczycielskie prowadziło dwa zespoły amatorskie  

w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie, które odgrywały przedstawienia,  

a z zarobionych funduszy wzbogacały zbiory biblioteki szkolnej. 

Rok szkolny zakończył się 30.06.1945 roku nabożeństwem w Kościele 

Parafialnym. 

 

3. Lata powojenne  
 

   Po II wojnie światowej zniesiono w polskiej szkole klasy dwu  i trzyletnie, 

wprowadzając zasadę klas jednorocznych. Szkoła funkcjonowała w oparciu  

o przedwojenne wzory. Obchodzono tradycyjne święta i uroczystości 

patriotyczne, często połączone z nabożeństwem w kościele parafialnym. 

Stopniowo władza narzucała szkole obchodzenie nowych uroczystości, tj.  

1 Maja, Dzień Zwycięstwa, obchody rocznicy rewolucji październikowej, 

urodziny Stalina, rocznica śmierci Lenina - czytamy o tym w kronice szkolnej  

z tamtych lat. 

W latach powojennych miejscowa szkoła odegrała ważną rolę w walce 

z analfabetyzmem. Miejscowi nauczyciele organizowali już od 1945 roku 

Wieczorowe Kursy dla dorosłych  z zakresu 7 klas szkoły powszechnej. Nauka 

odbywała się we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel. Kurs 

kończył się egzaminem składanym przed komisją. 

Dzięki usilnym staraniom grona nauczycielskiego, po dokonaniu rejestracji, 

która wykazała, ze na terenie gromady Pogwizdów jest 40 analfabetów  

i półanalfabetów, zaś w Medyni Łańcuckiej jest ich 44, w dniu 1.09.1949 roku 

rozpoczęto kurs. W okresie prac polowych nauka odbywała się tylko raz  

w tygodniu, zaś zimą trzy razy w tygodniu. Zakończenie kursu miało miejsce  

w kwietniu 1950 roku. Do egzaminu przed Gminną Komisją Społeczną do 

Walki z Analfabetyzmem przystąpiło 16 uczestników, w wielu od 37 do 51 lat, 

którzy zdali egzamin z wynikiem pomyślnym. 
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    W 1950 roku odbył się Narodowy Spis Powszechny, według którego 

Pogwizdów liczył 684 mieszkańców i 175 nr domów, zaś Medynia Łańcucka 

miała 481 mieszkańców i 108 nr domów. Liczba obowiązkowych i zapisanych 

w tym roku do szkoły wynosiła 132 dzieci. Nauka odbywała się w klasach I-VII, 

w dwóch budynkach: w Pogwizdowie była 1 sala lekcyjna i w Medyni 

Łańcuckiej 3 sale lekcyjne. Budynki szkolne zostały ogrodzone- w 1958 roku  

w Pogwizdowie, a rok później w Medyni Łańcuckiej.  

W kolejnych latach liczba uczniów w szkole  przekraczała zawsze 100, np.  

w roku 1965/66 wynosiła 137, w roku 1966/67- 140. Od września 1966 roku  

w budynku szkolnym w Pogwizdowie zorganizowano drugą salę lekcyjną. Od 

1967 roku utworzono klasę VIII, a ze względu na duże trudności lokalowe 

najstarsi uczniowie uczyli się w świetlicy wiejskiej w Medyni Łańcuckiej. 

Wygospodarowanie 4 izby lekcyjnej w budynku szkolnym w Medyni Łańcuckiej 

nastąpiło w roku 1968. 

W latach 60-tych, zgodnie z zaleceniem władz, w szkole przestrzegano 

świeckości nauczania. Działały wówczas następujące organizacje: PKO, 

Związek Harcerstwa Polskiego, PCK, LOK, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-

Radzieckiej, a każde rozpoczęcie roku szkolnego odbywało się w obecności 

Delegata KP PZPR w Łańcucie. Lata 70-te to nadal ogromne trudności 

lokalowe. Nauka odbywała się w systemie dwuzmianowym. 

    W związku z utworzeniem na terenie gminy zbiorczej szkoły w roku 

szkolnym 1974/75 zmniejszono stopień  organizacyjny Szkoły Podstawowej  

w Pogwizdowie do 6 klas, a następnie do 4. Taki stan organizacyjny trwał do 

roku 1980, kiedy to dzięki staraniom ówczesnej pani dyrektor Marii Kotuli 

 i Komitetu Rodzicielskiego podniesiono stopień organizacji szkoły do VI klas,  

a w roku 1985 do VIII. 

W roku szkolnym 1982/83 rozpoczęto starania o rozbudowę szkoły. Powołano 

Komitet Rozbudowy i dzięki staraniom Kuratora Oświaty w Rzeszowie podjęto 

decyzję  o budowie nowej szkoły na terenie sąsiadującym z posesją szkolną  

w Medyni Łańcuckiej. 

Od prywatnych właścicieli wykupiono działki, sporządzono dokumentację. 

Mieszkańcy Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa oraz nauczyciele aktywnie 

włączyli się do pracy, dzięki temu budowa postępowała dość szybko. 
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    W dalszym ciągu uczono na dwie zmiany. Warunki nauczania były bardzo 

trudne, brakowało sal lekcyjnych, w kancelarii odbywały się zajęcia dla klasy 

„0”. Książki z biblioteki szkolnej oraz pomoce naukowe przekazano szkole  

w Medyni Głogowskiej, kiedy zmniejszono stopień organizacyjny placówki  

i nigdy nie powróciły. 

   Uczący biegali na lekcje do świetlicy  wiejskiej. Każde zajęcia z wf-u, 

bez względu na pogodę, musiały odbywać się na dworze. Od roku szkolnego 

85/86 pracowano 6 dni w tygodniu. Przed zimą tegoż roku wprowadzono się na 

piętro nowej szkoły. Mimo to nauka odbywała się na dwie zmiany. 

Prace wykończeniowe na paterze i w suterenach trwały do końca 1987 roku. 

Szkoła oddana do użytku to: 

- na piętrze: 5 sal lekcyjnych , gabinet higienistki, biblioteka, pokój 

nauczycielski, 

- na parterze: dwie sale lekcyjne, kuchnia z zapleczem, świetlica, hall- jako 

zastępcza sala gimnastyczna, 

- w suterenach: dwie sale lekcyjne, szatnie, kotłownia c.o., magazyny. 

   W 1990 roku, dyrektor szkoły , Maria Kotula zrezygnowała z pełnionej 

funkcji. Powołano na to stanowisko nauczycielkę miejscowej szkoły, panią 

Halinę Nalepę (wybór Rady Pedagogicznej). W następnym roku wygrała 

konkurs na dyrektora szkoły w Medyni Łańcuckiej, zorganizowany przez Urząd 

Gminy w Czarnej. 

    Lata 90-te to trudny finansowo okres w oświacie. Brakowało nawet 

środków na zakup opału na zimę. W tym czasie udało się jednak, przy 

wydatnej pomocy Komitetu Rodzicielskiego, dokończyć ogrodzenie boiska 

szkolnego, doprowadzić gaz do budynku. 

Ze względów finansowych ograniczono liczbę zajęć pozalekcyjnych: kół 

zainteresowań, SKS-ów, zespołów wyrównawczych . 

     W roku  1997, w wyniku kolejnego konkursu na dyrektora szkoły, obowiązki 

służbowe  objęła mgr Halina Golec, dotychczasowa nauczycielka Publicznego 

Przedszkola w Czarnej. Już od października tego roku rozpoczęły się remonty 

w szkole i prace wokół niej. Wyrównano i wyposażono boisko sportowe, 

wycięto dzikie krzewy, śliwy i jabłonie, a w ich miejsce zasadzono tuje.  

Wybudowano skalniak z oczkiem wodnym, angażując do pracy pracowników 
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szkoły, uczniów oraz rodziców i sponsorów. Wymalowano ogrodzenie boiska 

szkolnego, wymieniono drzwi wejściowe. 

     W okresie wakacyjnym wyremontowano parkiety i podłogi. Następny rok to 

kolejne prace w budynku szkoły: remont i częściowa wymiana parkietu na 

piętrze, organizacja mini pracowni internetowej oraz biblioteki z czytelnią. 

Przeprowadzono również przebudowę zdewastowanych przebieralni, 

pryszniców  i magazynu, pozyskując w ten sposób nową salę lekcyjną, co 

przyczyniło się do utrzymania pracy na jednej zmianie. 

Już od 1997 roku rozpoczęto w szkole bezpłatne dożywianie uczniów. Najpierw 

były to kanapki, później dowożone obiady, a obecnie szkoła ( od 2003 roku) 

dysponuje własną kuchnią, która wydaje 4-posiłki dla przedszkola i 1–daniowy 

obiad dla szkoły. Uruchomienie kuchni wymagało dużych nakładów 

finansowych na remont i jej doposażenie sprzętowe. Konieczne było również 

wyposażenie stołówki szkolnej. 

Wiele środków finansowych udało się wypracować samodzielnie dzięki dużemu 

zaangażowaniu Rady Rodziców, pomocy sponsorów i przyjaciół szkoły.  

    Od samego początku kadencji Dyrektor Szkoły czyniła intensywne 

starania mające na celu rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej. Po dokonaniu 

ekspertyzy technicznej stwierdzającej, że budynek starej szkoły nie nadaje się 

do remontu, w lipcu 1999 roku przystąpiono do jego rozbiórki, przygotowując  

w ten sposób  plac pod budowę sali gimnastycznej. W tym samym czasie, ze 

względu na przestarzałe wyposażenie kotłowni czyniono starania o jej 

modernizację. Zamierzenia udało się zrealizować dość szybko, bo już w 2000 

roku oddano do użytku nową kotłownię gazową, wymieniając jednocześnie 

całą instalację c.o. w budynku , a w kranach nareszcie uczniowie mieli ciepłą 

wodę. 

Już jesienią w tym samym roku przystąpiono do budowy sali gimnastycznej  

z zapleczem sanitarnym, dwoma salami lekcyjnymi na piętrze, balkonem dla 

widzów, salą zajęć korekcyjnych oraz przedszkolem z dwoma salami zajęć dla 

dzieci. 

  Ze względu na problemy z parkowaniem samochodów, szkoła pozyskała 

teren pod parking na zasadzie zamiany działek. Na nim oraz na drodze 

dojazdowej   do szkoły położono asfalt. Powiększono również boisko szkolne, 
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wykupując u Pana Antoniego Kuźniara działkę prywatną, którą ogrodzono  

i zagospodarowano zielenią. 

   Ta kadencja dyrektora, to niezwykle trudny okres nie tylko ze względu 

na ogrom prac remontowo-budowlanych, ale również zmiany w polskiej szkole. 

Reforma oświaty, która rozpoczęła się z dniem 1.09.1999 roku, przyniosła 

wiele niepewności, biurokracji i zmian, za którymi nie szły w parze szkolenia 

kadry oraz właściwy przepływ informacji. To czas opracowania: 

-Programu szkoły, 

-Wizji i misji, 

-Programu wychowawczego, 

-Szkolnego Systemu Oceniania, 

-Szkolnego Planu Nauczania, 

-Szkolnego zestawu programów nauczania. 

 

     Reforma to także organizacja gimnazjów budząca wiele kontrowersji 

oraz wdrożenie w życie pierwszych sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 

dla uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum. 

   Gimnazjum dla młodzieży tutejszego obwodu szkolnego utworzono  

w Medyni Głogowskiej, pozostawiając jednak uczniów w naszej szkole jako 

oddziale zamiejscowym. Taki stan organizacyjny trwał do roku szkolnego 

2003/2004, kiedy to powołano Zespół Szkół w Medyni Łańcuckiej, w skład 

którego weszła szkoła podstawowa  i gimnazjum. 

   Od września 2002 roku uczniowie, po raz pierwszy w historii szkoły, mogli 

ćwiczyć w oddanej do użytku nowej sali gimnastycznej, a  uczniowie I etapu 

edukacyjnego rozpoczęli naukę w dwóch nowych salach lekcyjnych. Rok 

później, tj. 1.09.2003 roku oddano do użytku kolejną część- salę korekcyjną  

i pomieszczenia przedszkola, które stanowią integralną część obiektu 

szkolnego. W tym samym czasie z pozyskanych środków wyposażono 

stołówkę oraz utworzono kuchnię na potrzeby obydwu tych placówek. Końcem 

roku przeprowadzono gminną akcję „Dziecko bezpieczne na drodze” pod 

patronatem Wójta Gminy Czarna, KPP w Łańcucie , WORD oraz  radia i TV 

Rzeszów.  
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Szkoła była też gospodarzem spotkania delegacji  samorządowców ze 

Szwajcarii z przedstawicielami gmin: Czarna, Łańcut, Markowa. Odwiedzili nas 

również współpracujący z GOPS-em w Czarnej goście z Holandii, dzięki 

którym wyposażyliśmy w stoliki i krzesła uczniowskie 4 sale lekcyjne. 

Jesienią 2003 roku uczniowie naszej szkoły należący do zespołu tanecznego 

„Pasieka” promowali kulturę Polski i naszego regionu w Szwecji. Dwa lata 

później wyjechali na promocję Podkarpacia do Niemiec. 

     W okresie wakacyjnym poprzedzającym rok szkolny 2004/2005 

dokonano niwelacji terenu przyległego do sali sportowej, zasiano trawę  

i wykonano ogrodzenie z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci 

przedszkolnych. 

Zimą dokonano kompleksowego remontu łazienek na piętrze i parterze szkoły. 

Wykonano również pionową izolację fundamentów, ułożono płytkę odbojową 

oraz zadaszenie nad wejściem do kotłowni i budynku szkoły od strony boiska 

szkolnego. 

Przygotowując się do wyposażenia pracowni komputerowej, wykonano 

odrębną sieć elektryczną wraz z instalacją. 

Szkoła była organizatorem i gospodarzem Gminnego spotkania opłatkowego 

dla pracowników oświaty. Po raz pierwszy zorganizowano również dla uczniów 

„zieloną szkołę”. Ta forma wypoczynku, a zarazem poznawania interesujących 

miejsc naszego kraju jest kontynuowana i cieszy się dużym zainteresowaniem 

uczniów. 

W II semestrze tegoż roku Podkarpacki Kurator  Oświaty dokonał mierzenia 

jakości pracy naszej szkoły w trzech obszarach: 

- Zarządzanie i organizacja,  

- Wychowanie i opieka, 

- Kształcenie. 

   W roku szkolnym 2005/2006 szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt 

komputerowy. Z projektu EFS zorganizowano 10- stanowiskową pracownię  

z dostępem do Internetu. Kolejne 10 komputerów do drugiej pracowni 

pozyskano z Niemiec w formie darowizny. 

Społecznie dokonano wymiany podłoża na boisku sportowym i zasiano trawnik. 

Wykonano 60 m bieżnię, skocznię, boisko do siatkówki i piłki ręcznej. 
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Wymalowano część pomieszczeń szkolnych i wykonano betonowe ogrodzenie, 

od wschodniej strony boiska szkolnego. Kolejne wakacje to dalsze prace  

w budynku szkoły, a mianowicie: generalny remont podłóg w dwóch salach 

zajęć w suterenach oraz kapitalny remont łazienki. 

Wykonanie tak wielu remontów i modernizacji naszego obiektu w ciągu 

ostatnich 10 lat zawdzięczamy: władzom Gminy Czarna, zaangażowaniu 

radnych wsi Pogwizdów i Medynia Łańcucka, sponsorom i przyjaciołom naszej 

szkoły (m.in. Spółdzielni Telekomunikacyjnej „WIST”, firmie „STIM”, Państwu 

Jeziorkom i Lechom), aktywnie działającym kolejnym Radom Rodziców a także 

przychylności wszystkich rodziców oraz mieszkańców Medyni Łańcuckiej  

i Pogwizdowa, którym jesteśmy ogromnie wdzięczni. 

 

4.  Kadra pedagogiczna pracująca w Pogwizdowie i Medyni Łańcuckiej 
     w latach 1907-2007 

Maria Zajączkowska Renata Kiwała 
Michał Zaychowski Baran Zdzisława 
Władysław Misiąg Zenon Koszałka 
Jadwiga Lechowa Teresa Kot 
Maria Oliwianka Jadwiga Świątoniowska 
Władysława Mędrakówna Anna Nycz 
p. Reszczyńska Barbara Olech 
Maria Czadówna Anna Kielar 
Zofia Janina Prasołówna Lucyna Gołojuch 
Zygmunt Wojciech Henryk Burek 
Stanisława Kuźniarowa Wiesław Giereś 
Teresa Kapler Cecylia Jurek 
Zofia Gorczycowa Henryk Rogus 
Maria Baranówna (Baran) Wiesława Piekłowska 
Leona Kraska Barbara Pelc 
Klementyna Bieniasz Helena Bernat 
Cecylia Gruba Arnold Fiałek 
Stefan Małyszek Renata Augustyn 
Helena Karasek Alicja Kołodziej 
 Stanisława Prucnal Dorota Książek 
Alfreda Woś Andrzej Czado 
Leokadia Koszałka Bogdan Pasierb 
Czesława Jur Anna Cichowska 
Genowefa Magoń Zdzisława Liebchen 
Maria Kiwała Jacek Grudniak 
Maria Kotula Halina Nalepa 
Izabela Wierzbicka Elżbieta Michnno 
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Czesława Woś Stanisław Rejman 
Łucja Malzalm Wanda Hodor 
Jadwiga Orzakiewicz Małgorzata Welc 
Urszula Bolman Dorota Gołojuch 
Mirosława Chudzik-Librant Bożena Jankowska 
Stanisława Nizińska Urszula Szczepanik 
Romana Drozdowska Danuta Stawarz 
Halina Hanus Łucja Otto 
Andrzej Gondek Jolanta Brudny 
Zofia Lęcznar Danuta Polanowska 
Barbara Słonina Joanna Moniak 
Małgorzata Lech Marta Rak 
Halina Golec Magdalena Skrobiś 
Anna Techman Krystyna Jurek 
Agnieszka Kruk Magdalena Bardzik 
Roman Bernat Elżbieta Chmiel 
s.Miriam Szelęgiewicz Alina Kozłowska 
Agnieszka Bernat Elżbieta Inglot 
Iwona Łączak Paweł Napieralski 
Ryszard Gołojuch Anna Kołodziej 
Barbara Kotula Elżbieta Wojturska 
Marzena Tarała Małgorzata Proskura - Buczak 
Jolanta Lepianka Edyta Iwańczyk 
Anna Czajka Grzegorz Gaweł 
Agnieszka Grzesik Ewelina Wrzos 
Agnieszka Sobkowicz Ewa Kmieć 
Jacek Lalicki Barbara Mroziak - Karakuła 
 
KSIĘŻA I SIOSTRY ZAKONNE 

1. Ks. Tadeusz Gonet 09.1944 
2. Ks. Stanisław Uliasz 09.1947 – 1948 
3. Ks. Karol Bugielski 27.09.1948 
4. Ks. Mieczysław Porębski 01.09.1949 
5. s. Grażyna Prymon 25.06.1991 – 31.08.1995 
6. s. Barbara Frączek 01.09.1991 – 31.08.1992; 01.09.1995 – 31.08.1997 
7. s. Miriam Szelęgiewicz 01.09.1997 – 31.08.2001 
8. Ks. Stanisław Szajna 01.09.1997 – 31.08.2000 
9. Ks.Krzysztof Hyziak 01.09.2000-31.08.2001 
10. Ks. Józef Buczyński 01.09.2001 – 31.08.2002 
11. Ks. Marek Frątczak 01.09.2002 

 
 
KIEROWNICY I DYREKTORZY 

1. Władysław Misiąg 01.12.1931 – 08.09.1939, powraca we wrześniu 
1944 

2. Zofia Janina Prasołówna 08.09.1939 – 01.09.1940 
3. Zygmunt Wojciech 03.05.1940 – 08.09.1944 
4. Teresa Kapler 31.08.1963 
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5. Cecylia Jurek 04.04.1964 
6. Stefan Małyszek  01.09.1964 
7. Zenon Koszałka 01.09.1965- 31.08.1971 
8. Henryk Burek 01.09.1971 – 31.08.1980 
9. Maria Kotula 01.09.1980 – 31.08.1990 
10. Halina Nalepa 01.09.1990 – 31.08.1997 
11. Halina Golec 01.09.1997 – do chwili obecnej 
 
 

5. Przygotowania do nadania imienia Stanisława Pigonia Zespołowi Szkół  
    w Medyni Łańcuckiej 

 
  W związku z tym, że nasza szkoła jako jedyna na terenie gminy, nie miała 

imienia cała społeczność szkolna już  od roku 2004/2005 rozpoczęła działania 

przygotowujące do tak ważnego wydarzenia. Pierwszym krokiem było 

typowanie odpowiednich postaci.. Zaproponowano następujących kandydatów: 

Wisława Szymborska, Ignacy Łukasiewicz, Stanisław Pigoń, Fryderyk Chopin, 

Święta Królowa Jadwiga. 

Społeczność szkolna zapoznawała się w ciągu całego roku z ich życiem  

i działalnością. Końcem  roku  szkolnego przeprowadzono ankietę dotyczącą 

wyboru patrona. Większość uczniów wskazała na osobę Stanisława Pigonia - 

jako naszego Patrona. Rada Rodziców zaakceptowała tę postać. 

 Uzasadniając swój wybór, uczniowie zwrócili uwagę na wybitną osobowość 

Stanisława Pigonia, a także  jego niezwykłą skromność. Uznali, że powinien 

zostać zauważony i doceniony w naszym środowisku. Podkreślili przy tym fakt, 

że pochodził z naszego regionu oraz to, że jako syn chłopa, mający trudne 

dzieciństwo, potrafił osiągnąć tak wiele: wzbić się na szczyty polskiej kultury. 

Powinniśmy pielęgnować regionalne tradycje i pamiętać o niezwykłych 

ludziach. Poza tym wskazali na potrzebę wyznaczania sobie określonych celów 

w życiu i szukania ideałów, którym należy dorównać. Jednym z nich mógłby 

być właśnie Stanisław Pigoń. Przychylając się do wniosku Samorządu 

Uczniowskiego i Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna w dniu 20 czerwca 2005 

roku podjęła uchwałę nr 5/2004/2005 w sprawie wyboru na Patrona Zespołu 

Szkół w Medyni Łańcuckiej  Stanisława Pigonia i wystąpiła z wnioskiem w tej 

sprawie do Rady Gminy. Uchwałą Nr XXV/251/05 Rady Gminy w Czarnej  

z dnia 30 czerwca 2005 roku, z dniem 1 stycznia 2006 roku nadano Zespołowi 
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Szkół w Medyni Łańcuckiej imię Stanisława Pigonia. Przygotowując się do 

uroczystości w kolejnym roku szkolnym  nawiązano kontakt ze Szkołą 

Podstawową im. Stanisława Pigonia w Komborni oraz wnukami: Barbarą 

Poźniak, Małgorzatą Biernacką, Jakubem i Michałem Pigoniem. Dzięki tym 

kontaktom udało się wzbogacić naszą bibliotekę o wiele cennych pamiątek po 

profesorze  Stanisławie Pigoniu. Odbyło się również spotkanie byłych uczniów 

profesora Stanisława Pigonia: prof.zw.dr.hab. Czesława Kłaka - wykładowcy 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz mgr Czesławy Szeteli - członka 

stowarzyszenia A. Mickiewicza w Rzeszowie z uczniami naszej szkoły,  

w czasie którego uczniowie poznali więcej szczegółów z życia przyszłego 

Patrona. 

 W ten sposób uczniowie przygotowywali się do udziału w konkursie wiedzy  

„ Nasz Patron”, który przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych ( dla 

szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum). Nagrodę za uzyskanie 

wysokich wyników był udział dzieci i młodzieży w wycieczce „ Śladami Patrona” 

do Krakowa, którą ufundował organ prowadzący szkołę. Uczniowie odwiedzili 

miejsca, w których żył i pracował  prof. Stanisław Pigoń. 

Uroczystość nadania im. Stanislawa Pigonia Zespołowi  Szkół w Medyni 

Łańcuckiej oraz poświęcenie sztandaru odbyło się 4 września 2006 roku, zaś 

dzień 27 września ustanowiono Dniem Patrona naszej szkoły. To bardzo 

ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej i lokalnej zaingaruowało 

obchody 100-lecia szkolnictwa wsi Pogwizdów i Medynia Łańcucka. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia 

NMP w Medyni Głogowskiej pod przewodnictwem JE ks. Biskupa Kazimierza 

Górnego, w której wzięły udział wszystkie szkoły z terenu naszej parafii wraz  

z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście między innymi uczniowie 

prof. S.Pigonia, wszyscy wnukowie oraz prawnukowie naszego Patrona, 

przedstawiciele parlamentu RP i Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 

przedstawiciele sąsiednich samorządów oraz emeryci, mieszkańcy i cała 

społeczność szkolna. Dalsza część uroczystości miała miejsce w szkole, gdzie 

została poświęcona i odsłonięta tablica pamiątkowa ufundowana przez posła 

na Sejm K. Gołojucha i ks. J. Krzywińskiego proboszcza parafii w Medyni 
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Głogowskiej. Kolejnym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu 

uczniów wg poniższego scenariusza: 

 
„Hymn szkoły” 
1. Wielką jest miłością dla Ciebie patronie, 
    czują ją wszyscy jakby ciągle żyła. 
    Wielką jest praca dla chleba i kłosa 
    dla ciebie ziemia ukochaną była. 
 
Ref. Kształcisz szacunek do pracy mozołu 
       uczysz jak z ziarna rośnie bochen chleba, 
       chcemy cię wspierać chcemy Ciebie 
       w szkole ( tyś naszym wzorem ciebie nam potrzeba) 2x 
 
2. W polu wciąż idziesz w łąki kwieciem kryte, 
    w łany zbóż złotych miedzami wciąż kroczysz 
    dusza twa poi się radością ziemi 
    pieśnią przyrody szumem wiatrów Bożych. 
 
Ref. Kształcisz szacunek do pracy mozołu 
       uczysz jak z ziarna rośnie bochen chleba, 
       chcemy cię wspierać chcemy Ciebie 
       w szkole ( tyś naszym wzorem ciebie nam potrzeba) 2x 
 
„Gaudeamus igitur” 
 
Wykład ucznia prof. Stanisława Pigonia – Kierownika Zakładu Literatury 
Romantyzmu I Pozytywizmu Uniwersytetu Rzeszowskiego-  
prof. zw. dr hab. Czesława Kłaka 
 
„Ojczyzno ma droga” 
 
1. Ojczyzna ma droga, to cały ten kraj, 
    te lasy i pola, ten ogród i gaj 
    i strumień, co srebrnie  
    pod słońca blask drga. 
 
   To wszystko, to wszystko, ojczyzno ma! ( bis) 
 
2. Ojczyzna ma droga, to rzędy tych chat, 
    gdzie mieszka kmieć szczery, 
    rodzony nasz brat. 
    Gdzie kwiatów tysiące i ptasząt tych ćma. 
 
   To wszystko, to wszystko, ojczyzno ma! ( bis) 
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3. Ojczyzna ma droga, to każdy nasz ogród, 
    gdzie siedzi od wieków 
    hartowny w łzach lud. 
    Gdzie echo przeszłości jak złota pieśń drga. 
   
   To wszystko, to wszystko, ojczyzno ma! (bis) 
  
1 osoba 

Stanisław Pigoń pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Urodził się 27 września 

1885 roku w Komborni koło Krosna, zmarł 18 grudnia 1968 roku w Krakowie. 

W 1906- 1912 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim  

w Krakowie. W latach 1921-30 był profesorem historii literatury polskiej na 

Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a w 1926-28 jego rektorem.  

W 1931-60 (z przerwą 1939-45) był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

nauczycielem Karola Wojtyły i sługi Bożej Anny Janke. 

 

2 osoba 

Zanim został profesorem musiał pokonać wiele trudności i przeszkód. Jego 

rodzina nie ułatwiała mu drogi do poszerzenia wiedzy. Urodził się on na wsi, 

więc jego głównym zajęciem miała być praca na roli i pomoc rodzicom  

w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Młody Stanisław wolał jednak czytać 

książki, niż chodzić za pługiem. Rodzina niechętnie odnosiła się do jego decyzji 

o wyjeździe na studia ( głównym problemem były zbyt skromne finanse). 

Doszło już nawet do tego, że Stanisław Pigoń zaniechał myśli o studiach. 

Jednak los sprawił, że w ostateczności udało mu się wyjechać do Krakowa  

i rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nikt wówczas nie 

przypuszczał, że zostanie profesorem i nie powróci już na stałe w rodzinne 

strony. 

 

3 osoba 

Wielkie piętno na Stanisławie Pigoniu odcisnęła II wojna światowa. Na 

początku okupacji Pigoń ( wraz z grupą profesorów krakowskich) więziony był 

w niemieckim obozie koncentracyjnym Oranienburg-Sachsenhausen. Swoje 

doświadczenia z pobyty w obozie ujął w szkicu  Wspominki z obozu 

Sachsenhausen 1939-40, w którym pisał: 
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4 osoba 

„Rozmiary katastrofy uprzytamniają się dopiero w perspektywie odległości. (…) 

Całe tamto doznanie wstrząsnęło nami wszystkimi do głębi istoty, nie sposób 

wydrzeć je z pamięci. Wciąż jeszcze przypomina się ów ponury, makabryczny 

koszmar, trudny do pojęcia. Z niesłabnącym przerażeniem wzdrygać się 

przychodzi na myśl, jakie to przepaści zła kryją się w naturze ludzkiej i czyhają 

na chwilę sposobną, żeby się mogły wywrzeć. Wracałem więc wiedziony 

niepozbytym przypomnieniem i wciąż drżącą refleksją w odmęty tamtej ohydy, 

(…) starając się uprzytomnić je w pełni i wymierzyć. Tym dojmującym, a tak 

przecież natrętnym refleksjom próbowałem przygodnie dawać wyraz”. 

 

5 osoba 

Był także współorganizatorem tajnego nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego 

w czasie okupacji, które opisał w swoim pamiętniku: 

 

1 osoba 

„Warunki nauczania mieliśmy niezmiernie trudne. Nie było żadnych 

stosownych pomieszczeń, żadnych dostępnych pomocy naukowych,  

w szczególności księgozbiorów. Skąpo też było z czasem. Studenci  

z konieczności ( …) mogli przeznaczyć na naukę tylko resztki dnia i wieczory,  

a i te wieczory wobec godziny policyjnej nie mogły się przeciągać zbyt długo. 

(…) Wszystkie  te trudności wypadło przezornie i wytrwale przełamywać”. 

 

2 osoba 

Profesor Pigoń był członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii 

Umiejętności. Koleje swojego życia opisał w pamiętniku Z Komborni w świat 

 i Z przędziwa pamięci. Urywki wspomnień. Pigoń zajmował się literaturą jako 

przekazem doniosłych treści poznawczych, ideowo- wychowawczych  

i filozoficznych oraz jej rolą w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej. 

Był on skrupulatnym badaczem i wydawcą tekstów ważnych dla poznania życia 

i twórczości wielkich pisarzy. 
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3 osoba 

Interesował się szczególnie okresami romantyzmu i modernizmu, a przede 

wszystkim postacią i dziełem A.Mickiewicza. Badał również utwory A.Fredry, 

S.Żeromskiego i W.Orkana. Pigoń był także odkrywcą twórczości samorodnych 

pisarzy chłopskich; zajmował się kulturą polskiej wsi. 

 

4 osoba 

W jaki sposób postrzegali Stanisława Pigonia i jego pracę wybitni krytycy  

i literaturoznawcy? 

 

5 osoba 

„ Wyka słusznie powiada „Pigoń myślał Mickiewiczem” . Na kanwie przeżyć 

 i rozmyślań rodziło się własne, głęboko osobiste stanowisko Mickiewicza, 

tworzyła się formuła patriotyzmu, własne nader aktywne działanie i coraz 

obfitsza twórczość naukowa i publicystyczna. Kształtował się heroiczny etos.  

W biografii i pismach Mickiewicza wynikała heroiczna prawda, że najwyższe 

przeznaczenia boskie spełnić musi człowiek podjąwszy tytaniczny wysiłek 

autokreacji. W Mickiewiczu realizował się romantyczny mit poety jako bohatera 

i zbawiciela narodu, proroka, pomazańca Bożego”. 

 

1 osoba 

„Stanisław Pigoń- jak stwierdza profesor Czesław Kłak- wysoko cenił stan 

chłopski, z którego wyszedł. Stan ten ze względu na „plemienne cechy” 

dodatnie, takie jak: „obowiązkowość, surowe poczucie rzeczywistości, wytrwałą 

zawziętość w trudzie”, wynosił ponad inne. Opowieść o wsi rodzinnej, 

rodzicach, rodzeństwie, „krewniakach”, bliższych i dalszych sąsiadach 

dowodzi, że pamiętnikarz wyższość stanu kmiecego miał za pewnik”. 

 

2 osoba 

Stanisław Pigoń „zgodnie z własnym przekonaniem kreował model misjonarza, 

szarego sługi świętości- słusznie stwierdza Krystyna Ratajska. Szarość była 

też znakiem odejścia od indywidualistycznych porywów i rozdarć, na rzecz 

ofiarnego realizowania siebie w otoczeniu. Drogę realnego formowania świata 
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wskazywał oczywiście Mickiewicz „wytyczony program w granice życia 

wyłamywał” i „nie znał rozdziału między zamierzeniem, a wykonaniem między 

natchnieniem, a czynem, między stanem wewnętrznym, a jego 

uzewnętrznieniem …” 

 

Konferansjer 

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu „ Pana Tadeusza”, dzieła, które tak lubił  

i cenił Stanisław Pigoń. 

 

„PAN TADEUSZ ” –INECENIZACJA 
KSIĘGA DWUNASTA 
KOCHAJMY SIĘ 
 
Wszyscy goście zbierają się na środku 
Podkomorzy: Poloneza czas zacząć! 

Zespół taneczny „Pasieka”- taniec Polonez. 
Wojski pełni funkcje Marszałka i przydziela miejsca gościom. 
Wszyscy rozsiadają się wokół stołu. W tym czasie mówi narrator. 
Narrator:          Pan Wojski w czapce i z głową zadartą, 

                         Nie wita się i miejsca za stołem nie bierze, 

Bo Wojski występuje w nowym charakterze, 

Marszałka dworu. 

Podkomorzy- Marszałek wziął miejsce zaszczytne: 

Ze słonikowym poręczem krzesło aksamitne; 

Obok na prawej stronie generał Dąbrowski, 

Na lewej siadł Kniaziewicz, Pac i Małachowski. 

Śród nich Podkomorzyna, dalej inne panie, 

Oficerowie, pany, szlachta i ziemianie, 

Mężczyźni i kobiety, na przemian po parze 

Usiadają porządkiem, gdzie Wojski ukaże. 

Goście siedzą i rozmawiają. 
Wojski ( do publiczności, wskazując na gości za stołem): 

„Za mych Wielce Mościwych Panów pozwoleniem: 



 49 

Te persony, których tu widzicie bez liku, 

Przedstawiają polskiego historią sejmiku, 

Narady, wotowanie, tryumfy i waśnie; 

Sam tę scenę odgadłem i Państwu objaśnię. 

„Oto na prawo widać liczne szlachty grono: 

Pewnie ich przed sejmikiem na ucztę sproszono”. 

Podkomorzy:  „Panie Wojski, niech Wasze na potem odłoży 

Te historyje; prawda, że sejmik ciekawy, 

Ale my głodni, każ Wać spożywać potrawy”. 

Po chwili w drzwiach ukazują się Dobrzyńscy. Wszyscy wołają: 
„Niech żyje Kurek na kościele!” 

Sędzia gościa za rękę do stołu prowadził 

I  wysoko pomiędzy wodzami posadził. 

Sędzia:           „Panie Macieju, niedobry sąsiedzie, 

Przyjeżdżasz bardzo późno, prawie po obiedzie”. 

Maciej Dobrzyński: 

„Jam wcześnie ja tu nie dla jadła 

Przybyłem, tylko  że mnie ciekawość napadła 

Obejrzeć z bliska naszą armię narodową. 

Wiele by gadać- jest to ani to, ni owo! 

Szlachta mnie obaczyła i gwałtem tu wiedzie, 

A Waszeć za stół sadzasz - dziękuję, sąsiedzie”. 

To wyrzekłszy, przewrócił talerz dnem do góry 
Na znak, że jeść nie będzie,  i milczał ponury. 
Dąbrowski:     „Panie Dobrzyński 

Tyż to jesteś ów sławny rębacz Kościuszkowski, 

Ów Maciej, zwany Rózga! Znam ciebie ze sławy. 

I proszę, takiś dotąd czerstwy, taki żwawy! 

Ileż to lat minęło! Patrz, jam się powtarzał, 

Patrz, i Kniaziewiczowi już się włos poszarzał, 

A ty jeszcze z młodszymi mógłbyś pójść w zapasy, 

I Rózga twoja kwitnie pono jak przed czasy; 

Słyszałem, żeś niedawno Moskalów oćwiczył. 
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Lecz gdzie są barcia twoi? Niezmiernie bym życzył 

Widzieć te Scyzoryki i te wasze Brzytwy, 

Ostatnie egzemplarze standardowej Litwy”. 

Sędzia:           „Generale, po owem zwycięstwie  

Prawie wszyscy Dobrzyńscy schronili się w Księstwie; 

Zapewne do którego weszli legijonu!” 

Podchodzi Gerwazy, kłaniając się. 
Gerwazy:        „Jaśnie Wielmożny Koronny Hetmanie 

Czy Jenerale,  mniejsza o tytułowanie, 

Jam jest Rębajło, staję na twe zawołanie 

Z tym moim Scyzorykiem, który nie z oprawy 

Ani z napisów, ale z hartu nabył sławy, 

Że nawet o nim Jaśnie Wielmożny Pan wiedział”. 

Dąbrowski:     „Pokaż no- 

A to piękny scyzoryk, istotny miecz katowski!” 

Ogląda z zaciekawieniem rapier. 
Narrator:          A tymczasem Rejtana nadobna kochanka, 

Telimena, roztacza blaski swej urody 

I ubiór od stóp do głów co najświeższej mody. 

Jaką miała sukienkę, jaki strój na głowie, 

Daremnie pisać, pióro tego nie wypowie. 

Hrabia:            „I tyżeś to! – czy mnie oczy łudzą? 

Ty? w obecności mojej? ściskasz rękę cudzą? 

O, niewierna istoto, o, duszo zmiennicza! 

I nie skryjesz ze wstydu pod ziemię oblicza? 

Takeś twojej tak świeżej  niepomna przysięgi? 

O łatwowierny! Po cóż nosiłem te wstęgi! 

Lecz biada rywalowi, co mię tak znieważa! 

Po moim chyba trupie pójdzie do ołtarza!”. 

Goście zwracają na nich uwagę, niektórzy wstają, Rejent trochę 
zmieszany. 
Telimena:       „Jeszcze Rejent nie wziął mię za żonę ; 

Jeżeli Pan przeszkadzasz, odpowiedzże na to, 
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A odpowiedz mi zaraz, krótko, węzłowato: 

Czy mnie kochasz, czyś dotąd serca nie odmienił, 

Czyś gotów, żebyś ze mną zaraz się ożenił? 

zaraz, dziś?- Jeśli zechcesz, odstąpię rejenta”. 

Hrabia:           „O, kobieto, dla mnie niepojęta! 

dawniej w uczuciach twoich byłaś poetyczną, 

A teraz mi się zdajesz całkiem prozaiczną; 

Cóż są wasze małżeństwa, jeśli nie łańcuchy, 

Które związują tylko ręce, a nie duchy? 

Wierzaj, są oświadczenia, nawet bez wyzwania, 

Są obowiązki nawet bez obowiązania! 

Kto wie! może dlatego ziemia tak do słońca 

Dąży i tak jest zawsze miłą dla miesiąca, 

Że wiecznie patrzą na się i najkrótszą drogą 

Biegą do siebie- ale zbliżyć się nie mogą!” 

Telimena:       „Dość już tego nie jestem planetą 

Z łaski Bożej! Dość, Hrabio, ja jestem kobietą: 

Już wiem resztę, przestań mi pleść ni to, ni owo. 

Teraz ostrzegam: jeśli piśniesz jedno słowo, 

Ażebyś ślub mój zerwać, to jak Bóg na niebie, 

Że z temi paznokciami przyskoczę do ciebie 

I …” 

Hrabia:           „Nie będę szczęścia Pani kłócił!” 

 

Zespół taneczny „Pasieka”- taniec Kujawiak z oberkiem. 
Na plan pierwszy wychodzi Tadeusz i Zosia 
 
Tadeusz:         „Zofio! Muszę ciebie w bardzo ważnej rzeczy 

Radzić się; już pytałem stryja, on nie przeczy. 

Wiesz, iż znaczna część wiosek, które mam posiadać, 

Wedle prawa na ciebie powinna by spadać. 

A chłopi nie są moi, lecz twoi poddani, 

Nie śmiałbym ich urządzić bez woli ich pani. 
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Teraz, kiedy już mamy Ojczyznę kochaną, 

Czyliż wieśniacy zyszczą z tą szczęśliwą zmianą 

Tyle tylko, że pana innego dostaną? 

Prawda, że byli dotąd rządzeni łaskawie, 

Lecz po mej śmierci Bóg wie komu ich zostawię; 

Jestem żołnierz, jesteśmy śmiertelni oboje, 

Jestem człowiek, sam własnych kaprysów się boję; 

Bezpieczniej zrobię, kiedy władzy  się wyrzeknę 

I oddam los włościanów pod prawa opiekę. 

Sami wolni, uczyńmy i włościan wolnemi, 

Oddajmy im w dziedzictwo posiadanie ziemi, 

Na której się zrodzili, którą krwawą pracą 

Zdobyli, z której wszystkich żywią i bogacą. 

Lecz muszę ciebie ostrzec, że tych ziem nadanie 

Zmniejszy nasz dochod; w miernym musimy żyć stanie. 

Ja przywykłem do życia oszczędnego z młodu; 

Lecz ty, Zofio, jesteś z wysokiego rodu, 

W stolicy przepędziłaś  twoje młode lata; 

Czyż zgodzisz się żyć na wsi? z daleka od świata!” 

Zosia:             „Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie. 

Wszkaże Pan będziesz mężem; ja do rady młoda. 

Co Pan urządzisz, na to całym sercem zgoda! 

Jeśli włość uwalniając, zostaniesz uboższy, 

To, Tadeuszu, będziesz sercu memu droższy. 

O moim rodzie mało wiem i nie dbam o to; 

Tyle pomnę, że byłam ubogą, sierotą, 

Że od Sopliców byłam za córkę przybrana, 

W ich domu hodowana i za mąż wydana. 

Wsi nie lękam się ; jeśli w wielkim mieście żyłam, 

To dawno; zapomniałam, wieś zawsze lubiłam; 

I wierz mi, że mnie moje kogutki i kurki 

Więcej bawiły niżli owe Peterburki; 

Jeśli czasem tęskniłam do zabaw, do ludzi, 
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To z dzieciństwa; wiem teraz, że mnie miasto nudzi; 

Przekonałam się zimą po krótkim pobycie 

W Wilnie, że ja na wiejskie urodzona życie; 

Pośród zabaw tęskniłam znów do Soplicowa. 

Pracy  też nie lękam się, bom młoda i zdrowa, 

Umiem chodzić około domu, nosić klucze; 

Gospodarstwa, obaczysz, jak ja się wyuczę!” 

Gerwazy ( słuchając rozmowy młodych): 

„Już wiem! Sędzia mówił  już o tej wolności! 

Lecz nie pojmuję, co to ściąga się do włości! 

Boję się, żeby to coś nie było z niemiecka! 

Wszak wolność nie jest chłopska rzecz, ale szlachecka!” 

Kilka osób pada młodym do nóg i mówi: 

„ Zdrowie Państwu naszemu!” 

Tadeusz krzyknął: 

„Zdrowie Współobywateli, 

Wolnych, równych, Polaków!” 

Dąbrowski: 

„Wnoszę Ludu zdrowie!” 

Wszyscy: 

„Niech żyją Wodzowie, 

Wiwat Wojsko! „ Wiwat Lud, wiwat wszystkie Stany!” 

Mazura! 

 

Zespół taneczny „Pasieka”- taniec Mazur. 
Narrator:          Wre taniec, brzmi muzyka, oklaski i zdrowia! 

Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy; 

Okrąg niebios gdzieniegdzie chmurkami zasłany, 

U góry błękitnawy, na zachód różany; 

Chmurki wróżą pogodę, lekkie i świecące, 

Tam jako trzody owiec na murawie śpiące, 

Ówdzie nieco drobniejsze, jak stada cyranek. 

Na zachód obłok na kształt gąbkowych firanek, 
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Przejrzysty, sfałdowany, po wierzchu perłowy, 

Po brzegach pozłacany, w głębi purpurowy, 

Jeszcze blaskiem zachodu tlił się i rozżarzał, 

Aż powoli pożółkniał, zbladnął i poszarzał; 

Słońce spuściło głowę, obłok zasunęło  

I raz ciepłym powiewem westchnąwszy- usnęło. 

A szlachta ciągle pije i wiwaty wznosi: 

Napoleona, Wodzów, Tadeusza, Zosi, 

Wreszcie z kolei wszystkich trzech par zaręczonych, 

Wszystkich gości obecnych, wszystkich zaproszonych, 

Wszystkich przyjaciół, których kto żywych spamięta 

I których zmarłych pamięć pozostała święta! 

I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, 

A com widział i słyszał, w księgi umieściłem. 

 
 „Gaude Mater Polonia” 

1.Gaude Mater Polonia, 
   prole foecunda nobili. 
   Summi Regis magnolia 
   laude frequenta vigili. 

 
2.Cuius benigna gratia 
   Stanislai Pontificis 
   passionis insignia 
   signis fulgent mirificis. Amen. 
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6. Dzień Patrona – Obchody 100-lecia szkolnictwa 
 
   27 września 2007 r. Zespół Szkół im. Stanisława Pigonia po raz pierwszy 

świętował Dzień Patrona. Uroczystość została połączona z obchodami 100- 

lecia istnienia szkolnictwa na terenie Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa. 

Rozpoczęła się w kościele parafialnym w Medyni Głogowskiej, w którym mszę 

św. w intencji wszystkich żyjących i zmarłych uczniów i nauczycieli odprawił  

ks. Proboszcz Jan Krzywiński.  

Dla upamiętnienia wspomnianej rocznicy na terenie boiska szkolnego 

zasadzono drzewo. Dalsza część uroczystości odbywała się w sali 

gimnastycznej. Dyrektor Halina Golec powitała przybyłych gości, wśród których 

znaleźli się: Wójt Gminy Czarna, Edward Dobrzański, przedstawicielka Biura 

Poselskiego Posła na Sejm Kazimierza Gołojucha, ks. Proboszcz Jan 

Krzywiński, ks. Marek Frątczak, ks. Józef Kot, sołtys Medyni Łańcuckiej, 

Janusz Dudek, a także dyrektorzy poszczególnych szkół z terenu gminy i radni.  

Wszyscy zebrani mieli okazję bliżej poznać dzieje szkolnictwa na 

terenie Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa w latach 1907- 2007 zaprezentowane 

przez uczniów gimnazjum. 

Młodzież przygotowała również część artystyczną poświęconą patronowi 

szkoły, prof. Stanisławowi Pigoniowi, ukazując go jako wzór patrioty głęboko 

zakorzenionego w „małą Ojczyznę”. Jego postawa życiowa, a także dokonania 

na gruncie oświaty nie pozostały bez znaczenia w dniu, kiedy cała lokalna 

społeczność świętowała setną rocznicę istnienia szkolnictwa.  

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Czarna, Edward Dobrzański, który 

przekazał wyrazy wdzięczności byłym pedagogom za to, że przyczynili się do 

rozwoju oraz świetności szkoły. Obecnej kadrze pedagogicznej życzył 

wytrwałości i dalszych sukcesów w realizacji zadań dydaktycznych, zaś 

młodzieży tego, by czas spędzony w murach szkoły był okresem radości  

z poznawania świata.   

Wyrazy uznania i życzenia przekazała także przedstawicielka Biura 

Poselskiego Posła na Sejm Kazimierza Gołojucha. 

Krótkie przemówienie Dyrektora Szkoły Haliny Golec zakończyło część 

oficjalną uroczystości.  
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7. Kadra pedagogiczna, administracyjna i obsługowa oraz uczniowie 
Zespołu Szkół w Medyni Łańcuckiej w roku 2007/2008. 
 

Halina Golec Dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława 
Pigonia w Medyni Łańcuckiej 

Agnieszka Bernat muzyka 
Roman Bernat wychowanie fizyczne 
Małgorzata Proskura-Buczak wychowanie do życia w rodzinie 
Anna Cichowska  plastyka, technika, wiedza o społeczeństwie 
Andrzej Czado matematyka, informatyka 
Ks. Marek Frątczak religia 
Ryszard Gołojuch religia 
Agnieszka Grzesik historia 
Elżbieta Inglot język angielski 
Krystyna Jurek przyroda, biologia , geografia 
Halina Nalepa matematyka, chemia 
Paweł Napieralski wychowania fizyczne 
Magdalena Skrobiś historia 
Anna Techman język polski 
Elżbieta Wojturska język polski, język francuski 
Ewelina Wrzos język angielski 
Anna Czajka logopedia 
Agnieszka Kruk nauczanie zintegrowane 
Barbara Olech nauczanie zintegrowane 
Małgorzata Welc nauczanie zintegrowane 
Barbara Mroziak-Karakuła biblioteka szkolna 
 
 
INNI PRACOWNICY 
 
Barbara Dubiel sekretariat 
Elżbieta Jurek gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 
Maria Malinowska 
Kazimiera Jurek 
Grażyna Witek 
Halina Mirek 
Michalina Szuberla 
Stanisław Kot 

pracownicy obsługi 

 
 
RADA RODZICÓW 
 
Teresa Chmiel przewodnicząca 
Barbara Jeziorek zastępca przewodniczącej 
Ewa Rogala skarbnik 
Bernarda Dudek sekretarz 
Czesław Kłonicki, Małgorzata Rzeszutek, Barbara Cyma, Jolanta Nowak, 
Agnieszka Dziubek, Elżbieta Lasek - członkowie 
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Uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Pigonia w Medyni Łańcuckiej 
 
Klasa I SP 
wych.: mgr Barbara Olech 

1. Babiarz Gabriela 
2. Chorzępa Bartłomiej 
3. Kocój Weronika  
4. Kot Krzysztof 
5. Kowalczyk Natalia 
6. Lech Bariela 
7. Rogala Weronika 
8. Rzeszutek Michał  
9. Solak Sebastian 
10. Ślęzak Mateusz 
11.Ważny Marzena 
12. Wilk Natalia 
13. Witek Katarzyna 
14. Witek Rafał 
15.Wójcicki Damian 
 
 
 
Klasa II SP 
wych.: mgr Agnieszka Kruk 
1. Bańbura Julia 
2. Bieniarz Dominik 
3. Całka Sylwia 
4.Chmiel Łukasz 
5.Drzał Jakub 
6.Dudek Michał 
7.Flejszar Bartosz 
8.Golonka Kinga 
9. Jastrząb Gabriela 
10.Kłosowski Hubert 
11.Kuźniar Magdalena 
12.Lech Karolina 
13. Rajda Nikoletta 
14. Rejman Sławomir 
15. Rzeszutek Michał 
16.Techman Robert 
17. Urban Dominika 
18. Wilczak Damian 
19. Wisz Lucjan 
 
 
 
 
 

Klasa III SP 
wych.: mgr Małgorzata Welc 
 
1.Bajda Adrian 
2. Dudek Bartłomiej 
3. Drupka Mateusz 
4. Gancarz Przemysław 
5. Golonka Dominik 
6. Kot Artur 
7. Lasek Edyta 
8. Rogala Marcin 
9. Stopa Michał 
10. Trzyna Monika 
11. Ważny Konrad  
 
 
 
 
Klasa IV SP 
wych.: mgr Krystyna Jurek  
 
1.Całka Patryk 
2.Chmiel Sebastian 
3.Dembowska Aleksandra 
4.Dubiel Tomasz 
5.Dudek Karol 
6.Dudek Mariola 
7.Dziubek Anna 
8.Giereś Gabriela 
9. Ignac Karolina 
10. Kłonicka Justyna 
11. Kot Daniel 
12. Kot Jakub 
13. Lech Karolina 
14. Mika Monika 
15. Pietraszek Dominika 
16. Rejman Piotr 
17. Rzeszutek Gabriela 
18. Solak Konrad 
19.Wilczak Daniel 
20.Witek Karol 
21. Witek Konrad 
22. Woś Natalia 
 
 
 
 



 58 

Klasa V 
wych.: mgr Elżbieta Wojturska 

 
1.Burek Mateusz 
2.Chmiel Dominik 
3.Dubiel Łukasz   
4.Dudek Alicja 
5. Dworak Małgorzata 
6. Kotula Magdalena 
7. Kowal Ilona 
8. Lampart mateusz 
9.Malec Małgorzata 
10.Pyziak  Rafał 
11.Rzeszutek Łukasz 
12.Trzyna Małgorzata  
13.Wilczak Andżelika 
14. Witek Adrian 
15.Woś Paweł 
 
 
 
Klasa VI 
wych.: Elżbieta Inglot 
 
1. Bojda Marcin 
2.Chmiel Tomasz 
3. Cyma Karolina 
4.Dudek Aneta 
5.Golonka Gabriela 
6.Grzesik Natalia 
7.Kokoszka Krzysztof 
8.Kot Kamil 
9.Kot Kamila 
10.Kot Sylwia 
11.Lech Grzegorz 
12. Mika Agnieszka 
13.Mikuła Grzegorz 
14.Osetek Sylwia 
15. Piekłowska Justyna 
16.Rejman Beata 
17.Śliż Sylwester 
18.Techman Grzegorz 
19.Tracz Magdalena 
20.Ważny Justyna 
21.Witek Bartłomiej 
22.Witek Mateusz 
 
 
 

Klasa IG 
wych.: mgr Anna Cichowska 
1. Bojda Hubert 
2.Chmiel Anna 
3.Chmiel Kamil 
4.Chmiel Paulina 
5.Golonka Daria 
6.Gołojuch Anna 
7.Grzesik Damian 
8.Kogut Sebastian 
9.Kopeć Mateusz 
10.Kot Damian 
11.Kot Eryk 
12. Kot Grzegorz 
13.Lampart Magdalena 
14.Nowak Sylwester 
15.Pyziak Damian 
16.Skiba Izabela 
17.Solak Mateusz 
18.Szuberla Kamila 
19.Walat Natalia 
20.Wilk Aneta 
21.Woś Barbara 
22. Woś Karol 
23.Kłonicka Karolina 
 
Klasa IIG 
wych.: mgr Roman Bernat 
1.Bielecki Piotr 
2.Bróż Mateusz 
3.Chmiel Mateusz 
4.Dubiel Monika 
5.Dudek Marcin 
6.Dworak Anna 
7.Dziubek Marek 
8.Głowiak Aleksandra 
9.Golonka Anna 
10.Grzesik Andżelina 
11.Grzesik Dominik 
12.Jakubowski Mirosław 
13.Kępa Sławomir 
14.Kotula Paulina 
15.Malec Gabriela 
16.Mikuła Mateusz 
17.Pasierb Magdalena 
18.Plizga Kinga 
19.Siwiec Iwona 
20.Techman Agnieszka 
21.Techman Anna 
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Klasa IIIAG 
wych.: mgr Agnieszka Grzesik 
 
1. Bielecka Dorota 
2. Burek Katarzyna 
3. Chmiel Łukasz 
4. Dudek Aleksandra 
5.Flejszar Małgorzata 
6.Golonka Natalia 
7.Gołębiowska Aneta 
8.Gołojuch Kamil 
9.Grzesik Magdalena 
10. Malec Jarosław  
11. Piekłowska Katarzyna 
12.Stawarz Piotr 
13.Wilk Andżelina 
14.Witek Mateusz 

 
 
Klasa IIIBG 
wych.: mgr Paweł Napieralski 
 
1.Bojda Paulina 
2.Chmiel Dawid 
3.Chmiel Monika 
4.Dembowska Angelina 
5.Dudek Anna 
6.Jeziorek Monika 
7.Kępa Damian 
8.Kępa Magdalena 
9.Kubala Paulina 
10.Małecki Krystian 
11.Plizga Patryk 
12.Stawarz Kinga 
13.Woś Anna 
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ZAKOŃCZENIE 

 
Wiek, w którym żyjemy, niesie ze sobą ogromne zdobycze 

cywilizacyjne. Zacierają się różnice między miastem a wsią. Prawie zupełnie 

zanikły obrzędy i zwyczaje ludowe. Nie słychać już pieśni śpiewanej przy pracy 

na roli, za pługiem, przy pasieniu bydła. Przepiękne ludowe stroje znalazły 

miejsce w regionalnych bądź etnograficznych muzeach. Niewielu jest też ludzi, 

którzy w wymienionych akcentach potrafią dojrzeć niepowtarzalne i ginące 

piękno, stanowiące bogatą spuściznę naszych przodków dla przyszłych 

pokoleń, które mają obowiązek – patriotyczny nakaz – poznawania go  

i rozwijania. Czynniki tego dorobku pokoleń stanowią wspólne bogactwo kultury 

narodowej łączącej przeszłość narodu z jego przyszłością, a w chwilach 

trudnych są elementem decydującym o przetrwaniu.  

Medynia Łańcucka i Pogwizdów to wyjątkowe wioski w Polsce, to 

miejsce, gdzie kultywowane są tradycje, co widać zarówno w działaniach 

mieszkańców jak i postawie młodzieży szkolnej.  

 Wzorem do naśladowania jest niewątpliwie Patron szkoły- prof. 

Stanisław Pigoń, który przykładem własnego życia pokazał, że rozwój 

umysłowy i duchowy człowieka musi być zakorzeniony w narodowym 

dziedzictwie, na które składa się historia, kultura, tradycja, wiara, dokonania  

i język ojczysty. Dopiero wtedy jego działania dadzą się „policzyć na dobro 

człowieczeństwa” i przyszłych pokoleń. 

 



ANEKS 
 
Wykaz proboszczów parafii Medynia Głogowska w latach 1731 – 2007 

1. ks. Jan Stanisław Olszowski 1731-1739 

2. ks. Wojciech Wyczyński 1739-1743 

3. ks. Bartłomiej Łukasiewicz 1743-1758 

4. ks. Józef Blajerski 1759-1799 

5. ks. Izydor Malinowski 1800-1818 

6. ks. Jędrzej Nycz 1819-1834 

7. ks. Jakub Zengel 1835-1861 

8. ks. Walenty Zgrzebny 1862-1885 

9. ks. Jan Łokietek 1885-1920 

10.  ks. Agolf Gdula 1920-1941 

11.  ks. Piotr Mielnik 1941-1947 

12.  ks. Tadeusz Gonet 1947-1978 

13.  ks. Franciszek Turko 1978-2002 

14.  ks. Ryszard Miśniak VIII-XI 2002 

15.  ks. Jan Krzywiński 2002 

 

 

Spis zabytkowych obiektów drewnianych na terenie Medyni Łańcuckiej  

i Pogwizdowa 

Miejscowość Obiekt Datowanie - remont 

Medynia Łańcucka Karczma dom nr 90 Pocz. XIX w. remont 1935 

Medynia Łańcucka Zagroda nr 193 - dom 4 ćw. XIX w. remont 1945 

Medynia Łańcucka Zagroda nr 193 - stodoła 4 ćw. XIX w. remont 1945 

Medynia Łańcucka Dom nr 8 1930 

Medynia Łańcucka Dom nr 25 4 ćw. XIX w. 

Medynia Łańcucka Dom nr Ok. 1930 

Medynia Łańcucka Dom nr 152 4 ćw. XIX w. remont 1930 

Medynia Łańcucka Dom nr 221 1909 

Pogwizdów Zagroda nr 19 - dom 1883 remont 1960 

Pogwizdów Zagroda nr 19 - stajnia 4 ćw. XIX w. remont 1960 
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Pogwizdów Zagroda nr 19 - chlew 4 ćw. XIX w. 

Pogwizdów Zagroda nr 19 - stodoła 4 ćw. XIX w. remont 1960 

Pogwizdów Zagroda nr 19 - piwnica Ok. 1920 

Pogwizdów Dom nr 283 4 ćw. XIX w. remont 1960 

Pogwizdów Dom nr 646 4 ćw. XIX w. remont 1945 

Pogwizdów Dom nr 517 3 ćw. XIX w. 

Pogwizdów Dom nr 135 1926 

 

 

Spis zabytkowych obiektów murowanych 

Miejscowość obiekt Datowanie - remont 

Medynia Łańcucka Kapliczka przy drodze XIX/XX w. 

Medynia Łańcucka Karczma dom nr 90 początek XX w., remont 1935 

Medynia Łańcucka Dom nr 8 1930 

Medynia Łańcucka Dom nr ok. 1930 

Pogwizdów Szkoła 1936 

Pogwizdów Zagroda nr 19 - piwnica ok. 1920 

 

 

Spis Kapliczek i przydrożnych Krzyży 

Miejscowość Obiekt Materiał 
Datowanie - 

remont 

Medynia Łańcucka Kapliczka przy 
drodze 

Murowana XIX/XX w. 

Pogwizdów Kapliczka obok 
domu nr 181 

murowana 1930 

Pogwizdów Kapliczka przy 
drodze na 
Cisowiec 

murowana 1909 

Pogwizdów Krzyz przy drodze 
na Cisowiec 

metal 1900 
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Mapa Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa z końca XIX w.

Fragment listy pasażerów transatlantyku Lucania (Liverpool-Nowy Jork,1907 r.)
z nazwiskami mieszkańców Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa udającymi się na
emigrację do USA



Kościół parafialny w Medyni Głog.
            (u góry -spalony w 1944 r.,
             po prawej-wygląd obecny)

Chałupa z II poł. XIX w.

Jedna ze starych kapliczek

Rolnicy podczas młocki

Garncarz przy pracy

Kenkarta Marii Woś z Medyni Łańcuckiej



Przedwojenny budynek szkoły w Medyni Łańcuckiej; w środku - ówczesny
kierownik Władysław Misiąg



Nauczyciele szkoły w Medyni Łańcuckiej (1953 r.)- od prawej: Władysław 
Misiąg, Stanisława Kuźniar, ks. Pelczar, Maria Kotula, Adam Warzocha

„Stara” szkoła

Nauczycielka Maria Kotula
z uczniami klasy IV (1974)



Wnętrze nowoczesnej kotłowni szkolnej oddanej do użytku 16.11.2000 r.

Nauczycielka 
Czesława Woś na lekcji 
w „starej” szkole

Fragment przedwojennego
świadectwa szkolnego

Plac, na którym stoi obecny budynek 
szkoły i parking (w tle „stara” szkoła)



Budowa sali gimnastycznej (2000 - 2001 r.)

Budynek Zespołu Szkół im. S. Pigonia wraz z salą gimnastyczną (2008 r.)



Występy uczniów z okazji otwarcia sali gimnastycznej (12.10.2002 r.) -
u góry: krakowiak zespołu Pasieka, na dole-układ gimnastyczny gimnazjalistów



5-lecie zespołu Pasieka - maj 2003 r.

Wizyta ks. bpa Edwarda Białogłowskiego 
(2001 r.) na dole: występy uczniów

Dzień Seniora (2002 r.)



Dziecko bezpieczne na drodze z Radiem i Telewizją Rzeszów (2003 r.)

Gminne konkursy w naszej szkole: Moja mała Ojczyzna i Ortograficzny

Szkolne Jasełka (2002 r.)



Występy zespołu Pasieka na Gminnym Spotkaniu Opłatkowym pracowników 
oświaty (2005 r.)

Nowoczesna pracownia komputerowa oddana do użytku w 2005 r. 
(U góry - komputeryzacja szkoły: (od lewej -ZX Spectrum -1986 r., Atari 800XL-
1988 r., Amiga 1200 - 1990 r., PC - od 1993 r.)



Poświęcenie sztandaru szkoły przez ks. bpa Kazimierza Górnego (2006 r.)

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Stanisława Pigonia -
od lewej: poseł na Sejm Kazimierz Gołojuch i przedstawicielka
KO w Rzeszowie Alina Pieniążek



Ks. bp Kazimierz Górny
w uroczystości nadania
szkole imienia S. Pigonia
(4.09.2006 r.)

Incenizacja fragmentów Pana Tadeusza przez uczniów, podczas
uroczystości nadania szkole imienia Stanislawa Pigonia (4.09.2006 r.)



Gminny Konkurs Ortograficzny (2007 r.)

Rodzina profesora Stanisława Pigonia na uroczystości nadania imienia
Zespołowi Szkół w Medyni Łańcuckiej (4.09.2006 r.)



Sadzenie drzewka w czasie obchodów 100-lecia szkolnictwa
w Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowie (27.09.2007 r.)

Szkolne Jasełka (2007 r.)



Uczniowie klasy III gimnazjum na Zielonej szkole - Jarosławiec, 2007 r.

Goście z Holandii w czasie kolejnej wizyty w naszej szkole (2004 r.)
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