
Albigowa wiele widziała w ciągu 600 lat swoich dziejów. 
I to wszystko składa się na ten obraz. 
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...Życie jest książką, którą potrafimy jednak czytać w jedną 
stronę. Żaden człowiek nie umie przewracać przeczytanych 
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W ostatnich latach dochodzi do wydawania publikacji mówiących na temat małych miejscowości, 
których nazwy brzmiały do tej pory swojsko tylko ich mieszkańcom. Zaletą tych publikacji jest to, że 
utrwalają one wiedzę o wsiach i gminach, często informują czytelniczą publiczność o sprawach ważnych i 
godnych zaznaczenia. Pokazują, jak dane regiony kraju przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej i 
regionalnej, a co za tym idzie całego kraju. 

Do książek takich należą m.in. „Dzieje Brzyskiej Woli 1565 - 1992” autorstwa Mieczysława J. 
Świąteckiego (Rzeszów 1993). Obecnie dołączy do nich „Zarys dziejów wsi Albigowa (1384 - 1990)” – 
praca pod redakcją Tadeusza Ulmana. Jest to praca potrzebna i godna opublikowania. Tekst jej czyta się z 
zainteresowaniem. Szeroko naświetla ona dzieje jej mieszkańców wplecione w historię i rozwój regionu. 
Opracowanie to jest wyczerpujące, mocno udokumentowane publikacjami naukowymi, archiwalnymi oraz 
wspomnieniami naocznych świadków opisywanych wydarzeń. To duża zaleta książki. 

 

Kazimierz Wolny 

 

 

 

 

Rzeszów, 12 czerwca 1997 r. 
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Wstęp - opis wsi - środowisko naturalne 

 

Dzieje Albigowej stanowią długi okres historii – od czasu jej powstania upłynęło ponad 600 lat. 
Albigowa jest przykładem wsi starej, której istnienie sięga jeszcze czasów zanim władcy kraju, 
królowie i możnowładcy dali temu podstawę prawną. Na przestrzeni wieków życie, które się tu 
toczyło było świadectwem wytężonej pracy ponad 20 pokoleń, kształtujących rozwój wsi, jej 
przeobrażenia i toczoną walkę z przeciwnościami losu. 

Sześć wieków historii Albigowej i dzień dzisiejszy to jedna nierozerwalna całość. Oblicze 
Albigowej zmieniało się w ciągu setek lat, a obecnie zmiany dokonują się szybciej niemal z każdym 
rokiem. Albigowa należy do wsi o dużych tradycjach społecznych, gospodarczych i kulturalnych. 
600 lat, które upłynęło od czasu powstania Albigowej jest liczbą wymykającą się naszej wyobraźni. 
Bardziej przemawiającą i wyobrażalną ludzką miarą jest liczba pokoleń. Liczymy je na podstawie 
różnicy wieku między ojcem a synem. Można przyjąć, że różnica ta wynosi ok. 25 lat. A więc 
jesteśmy już 24 pokoleniem całego etnicznego substratu Albigowej. Mamy za sobą 24 
historycznych pokoleń, z którymi jesteśmy powiązani niteczkami krwi gubiącymi się w plątaninie 
rodowej. Jesteśmy też rzeczywistymi spadkobiercami tych 24 pokoleń. Nasi przodkowie nie w 
biologicznym lecz historycznym sensie to nasi poprzednicy. Z upływem czasu szybszy niż wzrost 
demograficzny staje się wzrost cywilizacyjny, kulturalny, zwiększa się rozmiar osiągnięć i 
aktualność spuścizny. Spośród naszych przodków spadkobierców wypada rozróżnić 
“bezimiennych” oraz tych, których nazwiska zapisały się w historii. Ci, którzy karczując pierwotną 
puszczę, uprawiając ziemię, budując domy i drogi czy też pracując przy różnych warsztatach 
tworzyli krajobraz Albigowej - stanowili ogromną większość 24 pokoleń i od nich to w sensie 
biologicznym w ogromnej większości pochodzą mieszkańcy Albigowej.  

W życiu tych ludzi ostatnie 100 - lecie, a zwłaszcza ostatnie 10 - lecia przyniosły wielkie i 
głębokie zmiany. Kurna chata i analfabetyzm to dzień zaledwie przedwczorajszy, do którego 
sięgamy w 3-4 pokoleniu. Do ostrego zobaczenia rzeczywistości najbardziej pomaga zapoznanie 
się z niedaleką przeszłością wsi z której pochodzili moi rodzice.  

Będzie tu mowa o Albigowej, dużej wsi położonej 5 km od Łańcuta. Za czasów mojego dziadka 
Antoniego ur. w 1874 r. jeszcze połowę domów stanowiły kurne chaty, a studnie należały do 
rzadkości - wodę czerpano z płynącej przez wieś niewielkiej rzeki “Sawy”.  

Początek XX w. to lata znacznego rozwoju i postępu. Uboga wieś szybko zaczyna się zmieniać, 
dokonuje się ogromny postęp w jej życiu i życiu mieszkańców w okresie prosperity sprzed I wojny 
światowej. Dzisiaj patrząc na piękne murowane domy, wiemy, że na ich miejscu przed laty mieściły 
się ciemne i zadymione kurne chaty, z izbą i klepiskiem zamiast podłogi i z jednym rodzinnym 
łóżkiem - tzw. - “barłogiem” oraz sąsiadującą pod tą samą strzechą oborą, która w zimie 
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dostarczała “cieplika”. A na wiosnę trzeba było krowy dźwigać, bo nie miały siły wstać po zimowym 
poście.  

Z XX w. wchodzimy w czasy dziadków i ojców. 

To już rzeczywista przeszłość rodzinna ogarnięta żywą pamięcią. Będzie to przeważnie pamięć 
o szeregowych ludziach, o nauczycielach, księżach, uczonych, którzy służyli nie tylko swojej wsi 
lecz i Polsce. Tak pojęta przeszłość rodzinna łączy się w jedność nie tylko biologicznych lecz i 
kulturalnych poprzedników i przodków.  

Albigowa jest moją wsią rodzinną, w której nazwisko mego rodu występuje tak dawno jak tylko 
da się to zbadać przy pomocy źródeł wymieniających się większą ilością nazwisk. Ten fakt nie był 
bez znaczenia dla podjęcia mych wysiłków. Również i to, że Albigowa jest moim rodzinnym 
gniazdem stanowiło niemałą podnietę w pracy. Pragnąłem przez wydobycie na światło dzienne 
zamierzchłej przeszłości wykazać rolę i miejsce mieszkańców wsi oraz posuwanie się na drogach 
postępu.  

Przybliżając przeszłość Albigowej chcę przypomnieć o cennym dorobku trudnej i wytrwałej pracy 
jej mieszkańców. Młodemu pokoleniu albigowiaków pragnę uzmysłowić ogrom dokonań ich 
przodków, bo i czas ku temu, aby zrozumieć zmiany zachodzące w życiu wsi, istotę więzi 
łączących ludzkie społeczności ze światem tradycji oraz ich rolę w życiu codziennym.  

Przywoływana dawność niesie za sobą podstawowe przesłanie: jesteśmy wspólnotą nie tylko 
żywych, ale i umarłych, nie tylko tych, którzy żyją dzisiaj, ale i tych, którzy żyli wczoraj i jeszcze 
dawniej. Jesteśmy ich dziedzicami i kontynuatorami.  

I w ten sposób przeszłość zaczyna się jawić nie jako pusta, rozciągła dawność, ale jako obszar 
zaludniony przodkami, których czyny, zwycięstwa, klęski i porażki mogą być dla nas nauką, 
choćbyśmy się przed tym nie wiem jak bronili. Pamięć przeszłości działa też na rzecz przenoszenia 
uczuć związanych z tym co swojskie i nasze. Przywracanie przeszłości i umieszczanie jej w czasie 
służy zachowaniu jedności naszej społeczności.  

Opracowanie tej monografii nie było zadaniem łatwym. Zdaję sobie sprawę, że nie byłem w 
stanie wiernie odtworzyć tego co działo się w przeszłości, gdyż jak dotąd nie było żadnego 
naukowego, czy też popularnonaukowego opracowania dziejów. Trudno też było z jednakową 
dokładnością przedstawić wszystkie okresy sponad 600 lat trwającej historii Albigowej.  

Główną przyczyną tego stanu rzeczy była fragmentaryczność zachowanych źródeł oraz 
amatorstwo autora, które nie pozwoliło na bardziej wnikliwe rozwinięcie i pełne naświetlenie 
wszystkich występujących zagadnień, tak w czasach dawniejszych jak i nowszych. Mimo to mam 
nadzieję, że wobec wielu mankamentów opracowania, udało się zasygnalizować ważniejsze 
wydarzenia w ciągu historycznym wraz z ukazaniem zbiorowego wysiłku tych pokoleń, które żyły i 
pracowały przyczyniając się do rozwoju Albigowej. Ten cenny dorobek trudnej i wytrwałej pracy 
mieszkańców chcę przede wszystkim przybliżyć młodemu pokoleniu celem pokazania ogromu 
dokonań ich ojców, dziadów i pradziadów, by uczynić je bliższymi sercu mieszkańców jak i tym, 
którzy opuścili swoją wieś rodzinną. Staje przed nami VI wieków historii, stają wszystkie pokolenia 
mieszkańców aby zaświadczyć jakie owoce dla wsi i jej mieszkańców przyniosła wytrwała praca i 
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troska o jej rozwój. 

W swej 600 - letniej historii Albigowa przechodziła różne koleje losu. Nie ominęły ją okresy 
wojen, cierpień, epidemii i głodu jak też radości i sukcesów. Albigowiacy nie dali się jednak nigdy 
załamać. Umieli stawiać czoła i stanąć przeciwko pojawiającym się trudnościom rozwiązując je 
sami przez wspólne działania. Udowodnili to niejeden raz dając przykład jednoczenia się w 
sprawach, które decydowały o ich losie i przyszłości. Albigowiacy byli zawsze złączeni z ludźmi 
zdecydowanymi i silnymi, którzy dysponowali słuszną wizją przyszłości, byli sprawnymi w działaniu 
i odpowiedzialnymi za każdy uczyniony krok w życiu społecznym. Jakże więc nie przyjąć z 
wdzięcznością świadectwa pracy wielu minionych pokoleń, którzy kształtowali dzieje wsi. Nie 
zostali zapomniani. Jest o nich mowa w monografii.  

Przypuszczam, że jej wydanie przyczyni się do lepszego poznania przeszłości Albigowej i 
będzie pamiątką w każdym domu jak i u tych, którzy wyszli z Albigowej i mają z nią duchowy 
kontakt.  

Jeśliby znaleźli się tacy, którzy uznają to opracowanie za niezbyt dokładne i amatorskie to 
należy podjąć myśl o nowej poszerzonej i uzupełnionej wersji. To przeciera szlak i ułatwia 
poruszanie się po nim.  

Warunki przyrodnicze 
Albigowa położona jest na obszarze granicznym nizinnej części obszaru Pogórza Środkowo - 

Beskidzkiego zaliczonego pod względem geograficznym do Podkarpacia. Niewielkie wzniesienia 
(170 - 220 m) kwalifikują obszar wsi Albigowa do rzeźby niskofalistej i lekko pagórkowatej. 
Urzeźbienie wzniesień jest niezbyt urozmaicone. Są to przeważnie płaskowzgórza o łagodnych 
zboczach. Większe pochyłości zaczynają się od strony Husowa, Handzlówki i przysiółka Albigowej 
zwanego Honie. Cały obszar wsi Albigowa odwadniany jest przez rzekę Sawa prawobrzeżny 
dopływ Wisłoka. Rzeka Sawa bierze swój początek w południowej części Handzlówki w tzw. 
“Bąkowcu” i płynie przez środek wsi w kierunku północnym. Równolegle do strumienia biegną dwie 
drogi. Jedna to główna droga wsi, a druga to tzw. droga lokalna. Po obu stronach doliny Sawy 
wznoszą się zabudowania w dwu nieregularnych ze względu na ukształtowanie terenu, ale w 
każdym razie mniej więcej równoległych łańcuchach. 

Klimat 
Nie odbiega od ogólnego klimatu Polski. Jest umiarkowany o cechach oceanicznych i 

kontynentalnych. Ma wyraźnie charakter przejściowy. Przejściowość ta powoduje, że w danej porze 
roku warunki pogodowe ulegają ciągłym zmianom. Na niewielkim obszarze na jakim rozpościera 
się wieś nie zaznaczają się zbyt duże różnice pod względem temperatur, opadów jak i wiatrów. 
Jedynie pewne różnice mogą się zaznaczać w południowej i zachodniej części wsi ze względu na 
poziom wyniesienia (180 - 250m) i bardziej urozmaicone ukształtowanie terenu.  

Dla charakterystyki ważniejszych elementów klimatu posłużyłem się danymi dla najbliższej stacji 
meteorologicznej Rzeszów - Jasionka odległej od Albigowej o 20 km. Dane obejmujące średnie 
temp. miesięczne dla okresów lat 1881 - 1930 i 1960 - 1990 podaje tabela 1:  
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tabela 1. 
Średnie temperatury powietrza w latach 1881 - 1930 i 1960 - 1990 dla stacji meteorologicznej 

Rzeszów - Jasionka.  
 

Stacja 

meteorologiczna 

Rzeszów-Jasionka 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

Średnia 

temp. 

roku 

Suma 

temp. 

1881 – 1930 -3,7 -2,7 2,2 231 412 486 549 507 409 246 2,5 -1,5 8,8 2870 

    7,7 13,3 16,2 17,7 16,9 13,2 8,2     

1960 - 1990 -4,7 -3 1,2 249 390 501 542 527 417 275 4,5 -2,1 7,5 2900 

    8,3 12,6 16,7 17,5 17 13,9 8,9     

 
Dane w tabeli 1 wskazują, że w Albigowej suma średnich temperatur w okresie wegetacyjnym 

wynosi przeciętnie 28700C. Są to więc warunki cieplne optymalne dla większości uprawianych 
roślin1. 

Średnie temperatury miesięczne dają nam pojęcie o sumie ciepła, które rośliny otrzymują w 
okresie wegetacyjnym. Od tej sumy ciepła zależą pomyślne warunki w uprawie roślin.  

Wieś Albigowa położona jest w Sandomiersko-Rzeszowskiej XVII dzielnicy klimatycznej Polski 
charakteryzującym się okresem wegetacji wynoszącym 215 dni. 2

Stąd wniosek, że długość okresu wegetacyjnego jest sprzyjająca większości uprawianych roślin 
i nie powoduje ujemnych następstw takich jak: opóźnienia w uprawach podstawowych, w terminach 
siewów oraz spiętrzenia kolejnych prac polowych.  

Opady 
Dla produkcji roślinnej najistotniejsze znaczenie mają opady deszczu i śniegu. Woda jest 

niezastąpionym czynnikiem w fotosyntezie, w pobieraniu roztworów mineralnych z podłoża, w 
uruchamianiu pokarmów oraz w procesach biochemicznych roślin i gleby. Większość roślin 
uprawnych zużywa znaczne ilości wody w czasie wzrostu i rozwoju.  

Występujące opady oraz ich rozłożenie w ciągu roku pokrywa w zasadzie potrzeby uprawianych 
roślin i sprzyja kształtowaniu dobrych i stabilnych plonów. Przybliżone średnie opady roczne dla 
wsi Albigowa przedstawia tabela2. 

tabela 2.  
Opady atmosferyczne w mm - średnie z lat 1881 - 1930 i 1960 - 1990 

dla stacji meteorologicznej Rzeszów - Jasionka.  
 

Stacja 

meteorologiczna 

Rzeszów-Jasionka 

Ilość opadów w miesiącu w mm Razem 

mm 
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 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

1881 – 1930 37 31 34 49 59 80 99 79 57 48 38 34 642 

1960 - 1990 30 35 31 47 74 84 94 92 39 37 49 38 650 

 

Z tabeli wynika, że cały obszar wsi Albigowa znajduje się w zasięgu koncentracji opadów letnich 
przypadających na miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień.  

Można stwierdzić, że temperatura i opady podane przez stację meteorologiczną Rzeszów - 
Jasionka ze względu na małą odległość od Albigowej będą zbliżone do opadów i temperatur jakie 
występują w analogicznych okresach na jej terenie.  

Wiatry 
Na omawianym terenie występują wiatry umiarkowane o prędkości 2 - 5 m/s. Wiatry silne, 

bardzo silne 5 - 15 m/s występują rzadko. Wiatry zachodnie przynoszą w zimie ocieplenie i śnieg, a 
w lecie ochłodzenie i deszcz. Mniej natomiast notuje się wiatrów wschodnich, które w lecie 
przynoszą pogodę i upały, a w zimie pogodę i mróz. Wiatry zachodnie względnie południowo - 
zachodnie mają największe nasilenie na wiosnę i w jesieni. Niekiedy przechodzą w wiatry 
porywiste i burze. Z przedstawionych ogólnych warunków przyrodniczych można sformułować 
następujące syntetyczne spostrzeżenia:  

- warunki klimatyczne wsi Albigowa są optymalne dla wegetacji większości uprawianych roślin. 
Przemawiają za tym: rozkład średnich temperatur rocznych w granicy 7 - 7,50C oraz długość 
okresu wegetacyjnego 215 dni,  

- roczna ilość opadów w granicy 650 mm pokrywa potrzeby wodne uprawianych roślin, 

- nasłonecznienie jest wystarczające dla rozwoju i wzrostu roślin.  

Miesiące: sierpień, wrzesień i październik są szczególnie uprzywilejowane pod względem 
nasłonecznienia.  

Warunki glebowe  
W rejonie wsi Albigowa należącej do środkowej części Regionu Pogórza występują gleby 

brunatne dość często wyługowane, wytworzone z pyłu wietrznego pochodzenia zwanych lessami. 3

Wartość tych gleb w dużym stopniu obniża zaznaczający się w niektórych miejscach dość duży 
stopień zbielicowania. Nie mniej jednak gleby te odznaczają się dobrymi właściwościami fizyko - 
chemicznymi i dobrą żyznością. Mają one uregulowane stosunki wodne i pH 6,0 - 6,5. Zaliczane są 
do II klasy, a największe kompleksy stanowi kl. IIIa i IIIb.  

tabela 3 
Procentowy udział poszczególnych klas w całości gruntów ornych wsi Albigowa 

 

Rodzaj klasy gruntów I II IIIa IIIb IVa IVb V VI Razem 

ha gruntów 7,07 137,47 583,87 206,69 154,68 53,27 12,09 1,00 1156,14 

% gruntów 0,6 12 50,6 17,9 13,3 4,6 1 - 100 
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*Dane: W.U.S. w Rzeszowie 

Są to gleby w zasadzie niezawodne w uprawie. Nadają się do uprawy roślin wymagających 
takich jak: pszenica, jęczmień i buraki cukrowe. Oceniając ogólne warunki glebowe Albigowej 
można je uznać za korzystne dla rozwoju produkcji rolniczej. Bogata skala gleb pozwala na 
wielostronną produkcję roślinną. Reasumując należy podkreślić, że warunki przyrodnicze, a więc 
klimat i gleba są korzystne i sprzyjają rozwojowi produkcji rolniczej.  

Suma tych wszystkich czynników daje możliwość i zapewnia wysoką produkcję środków 
wyżywienia.  

Klimat jest korzystny z wyraźnie zróżnicowanymi porami roku bez dotkliwej skrajności letniej 
suszy i zimowych mrozów. Korzystne jest również nasłonecznienie w okresie trwającego przez 3 
miesiące lata. Układ temperatur jest również sprzyjający, gdyż najniższa średnia temp. stycznia 
wynosi - 4,70C, a maksymalna średnia temp. lipca + 17,50C. Średnia suma opadów jest dość niska, 
ale deszcze padają głównie w okresie wegetacji upraw (V - VIII) przynosząc 340 mm opadu. 
Zachmurzenie dochodzi do 150 dni w roku i jest zjawiskiem normalnym, gdyż podczas zimowych 
miesięcy sprzyja złagodzeniu warunków klimatycznych.  

Stworzone przez przyrodę warunki nie ulegają większym zmianom z roku na rok i są zarazem 
jak najbardziej stałe.  

Warunki przyrodnicze wpływają jednak na możliwości produkcyjne rolnictwa i na strukturę 
użytków rolnych, a więc ich podział na grunty orne i trwałe użytki zielone (łąki i pastwiska). 
Zarówno rodzaj gleb jak i struktura użytków rolnych mogą się zmieniać w pewnym ograniczonym 
stopniu pod wpływem działania człowieka i tak np. w wyniku melioracji można trwałe użytki zielone 
zmieniać w grunty orne. Czynnik warunków przyrodniczych posiada duże znaczenie głównie 
dlatego, że musi je znać każdy, kto decyduje o wyborze takich czy innych kierunków produkcji w 
gospodarstwie. Są one ściśle związane z warunkami ekonomicznymi kształtowanymi przez politykę 
państwa opartą o decyzje cenowe.  

Temat ten podjęty został nieprzypadkowo gdyż na dalszych stronach tej monografii ukazane 
zostaną kwestie rozwoju wsi i rolnictwa w okresie po II wojnie światowej.  

Ujmują one strukturę gospodarstw rolnych Albigowej, charakterystykę produkcji roślinnej i 
zwierzęcej, rozwój budownictwa mieszkaniowego i inwentarskiego oraz procesy przemian jakie 
nastąpiły w rolnictwie po 1989 roku.  

Uwagi końcowe 
Naturalny krajobraz jaki istniał w okolicy Albigowej uformował się o wiele wcześniej jak powstało 

państwo polskie. Nie ulega wątpliwości, że zachodzące zmiany warunków klimatycznych jakie 
miały miejsce w tym czasie, nie mogły być na tyle duże aby spowodować zmianę szaty roślinnej 
czy pokrywy glebowej.  

Jest pewne, że w pierwszym okresie zagospodarowywania doliny „Sawy” człowiek tylko w 
niewielkim stopniu wpływał na zmianę krajobrazu. Na przestrzeni wieków działalność ludzi 
doprowadziła do dużych zmian w wyglądzie naturalnego krajobrazu.  
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Las, który kiedyś dominował w okolicy Albigowej systematycznie musiał ustępować w wyniku 
karczowania na rzecz powiększania się powierzchni pól uprawnych wraz ze wzrostem liczby 
ludności. To było powodem postępującego procesu erozji gleb i zmiany warunków przyrodniczych. 
Wraz z tymi zmianami wprowadzono nowe systemy uprawy roli, uprawę nowych gatunków roślin i 
chemizację rolnictwa. nastąpił też proces zachwiania stosunków wodnych, wzrosło 
zanieczyszczenie środowiska i to wpływa, że środowisko geograficzne nie znajduje się w stanie 
równowagi, jest ciągle degradowane mimo znacznej odległości od terenów zurbanizowanych i 
uprzemysłowionych.  

Ale temu niekorzystnemu procesowi może zapobiec człowiek przez świadome ograniczenie złej 
działalności w kontakcie ze środowiskiem, w którym żyje. 
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Tadeusz Ulman 
Rozdział II 

Rys historyczny. Dzieje Albigowej do okresu zniesienia pańszczyzny. 
 

1. Prehistoria okolic Albigowej  
Od zamierzchłych czasów i prawie do końca XIV w. względnie do połowy XV w. w okolicy, gdzie 

położona jest Albigowa i sąsiadujące z nią wsie rosły potężne lasy. Stanowiły one część wielkiego 
kompleksu puszczy granicznej między Małopolską a Rusią Czerwoną. Z jednej strony łączyła się z 
puszczą Sandomierską a z drugiej z borami Karpat. Buki, graby, dęby, jodły i modrzewie 
znajdowały tu sprzyjające warunki rozwoju i wszędzie rosły. W czasach przedhistorycznych okolice 
te aktywnie były wykorzystane przez dawnego człowieka, który tworzył w pierwotnej puszczy małe 
osady. Są na to dowody w postaci znalezisk drobnych przedmiotów, szczątków naczyń itp. Ślady 
człowieka na tym obszarze wyprzedzają znacznie początki państwowości polskiej, a nawarstwianie 
się kultur prehistorycznych zwraca uwagę na wczesne początki istnienia tej osady. 2 Wykazały to 
badania archeologiczne w Albigowej, Wysokiej i Kraczkowej, że istniejące tu niegdyś osadnictwo 
pochodziło z okresu kultury łużyckiej, a w Tarnawce nawet z okresu neolitu. 2 Kim byli ci ludzie? 
Jak się tu znaleźli? Czy byli to ludzie na miejscu osiedli czy też łowcy, którzy zapędzili się w te 
strony w pogoni za zwierzem? Tego niepodobna rozstrzygnąć.  

Jeśli nawet ci ludzie byli osiadłymi na miejscu rolnikami to nie ma to żadnego związku między 
nimi, a mieszkańcami żyjącymi tu z końca XIV w. Jeśli nawet puszcza, w której powstała Albigowa 
była kiedyś naruszona przez topór czy ogień, to rany zagoiły się na długo przed XIV w. W okresie 
przed oficjalną lokacją Albigowej w otaczające ją lasy puszczańskie wdzierało się osadnictwo. 

Tutaj pojawili się wcześniej Wołosi ze swymi stadami bydła i owiec, gdyż puszcza ze względu na 
dużą domieszkę drzew liściastych stanowiła dobre warunki bytowania i wypasu. 22 Osadzanie się 
niektórych rodzin wołoskich w puszczy powodowało wnikanie ich mieszkańców w miejscową 
społeczność. Tak więc już u początku swego istnienia Albigowa była osadą złożoną z różnego 
elementu etnicznego Polaków, Wołochów i Niemców, i jest niewątpliwie efektem odległej ewolucji 
osadniczej.  

2. Powstanie Albigowej.  
Na miejsce lokalizacji wybrano zalesione zakątki nad niewielką rzeką Sawą w obrębie obniżenia 

terenu pomiędzy dwoma wyniosłymi fałdami ze wschodu i zachodu. Przy obfitości budulca 
drzewnego istniały tu odpowiednie warunki zamierzonej urbanizacji. Dobre gleby umożliwiały 
uprawianie rolnictwa. Dokładnej daty powstania Albigowej nie da się precyzyjnie ustalić, gdyż brak 
jest do tego celu odpowiednich źródeł. Można jednak ustalić w przybliżeniu 10-lecie, w którym wieś 
ta wg wszelkiego prawdopodobieństwa powstała.  

Twórcą nowej wsi był Otton z Pilczy - wojewoda sandomierski, dziedzic Łańcuta i innych 
kluczów, który pod koniec XIV stulecia prowadził ożywioną działalność kolonizacyjną w tych 
stronach zakładając nowe osady na prawie niemieckim. 22 We wsiach założonych na prawie 
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niemieckim na tym terenie obowiązywał 20 letni okres wolnizny od wszelkich ciężarów i świadczeń. 

Zagospodarowanie tych terenów dotąd słabo zaludnionych i przynoszących minimalne korzyści 
odbywało się w oparciu o względne przeludnienie istniejące na zachodzie skąd ściągano 
kolonistów niemieckich, aby powierzyć im zadanie zagospodarowania ziem. Osadnictwo w 
większości wypadków dokonywało się na podstawie umowy z odpowiednim przedsiębiorcą 
zwanym zasadźcą, któremu pan wystawiał dokument lokacyjny. 5 W piśmie tym określano 
przywileje, z których miała korzystać nowo założona wieś. 23 Dokumentem lokacyjnym nazywa się 
przywilej zezwalający panom na założenie nowej wsi na prawie zwanym niemieckim co było 
równoznaczne z udzieleniem ludności tej wsi immunitetu sądowego i ekonomicznego. Sołtysem 
wsi zostawał przeważnie zasadźca, który sprawował też sądownictwo w imieniu pana najczęściej 
przy pomocy ławy złożonej z przedstawicieli wsi. 6  

Pierwsza wzmianka o Albigowej z 1384 r. w liście legata papieskiego kard. Demitrusa do 
kapituły przemyskiej wymienia ją wśród innych włości majętności łańcuckiej (wołości, ruskiej, 
powiatu) przy następującej formie zapisu: „decinas acclesarium in districtii Landchundensi… primo 
in Lanchut (.....) in Cremnecz, Wysoka, Helwygheshow, Markenhow, Cossyn, Czetyes, 
Nowerdorph, Langennow, Schommerwalt, Henselhow cum ceteris willis”. 1 Można wnioskować, że 
powstanie wymienionych wsi, o których mówi dokument kard. Demitriusa do kapituły przemyskiej 
potwierdzający przyznanie dziesięcin z okręgu łańcuckiego przypada na lata 50, 60 XIV wieku. Nie 
można jednak na podstawie zachowanych źródeł dokładnie zaobserwować procesu osadniczego 
jaki dokonywał się w okolicy w drugiej połowie XIV wieku, a być może i wcześniej. Nie zachował się 
żaden dokument nadania Pileckim włości łańcuckiej, ani przywilejów lokacyjnych z wyjątkiem 
dokumentu lokacyjnego osady Kraczkowa. 

Zdaniem prof. Wincentego Stysia były to wsie parafialne z kościołami parafialnymi, a więc o 
utrwalonym i dłuższym osadnictwie. 22  

Wymienione nazwy wsi z 1384 r. to: Krzemienica (Kremnecz), Wysoka, Albigowa 
(Helwygheshow, Helwigowa), Kosina (Kossyn), Sietesz (Czetyes), Nowa Wieś (Nowerdorph), 
zapewne Kraczkowa, Sonina (Schornewalt), Handzlówka (Hanselhow). 1  

Pierwotna nazwa Albigowej pochodzi zapewne od imienia Helwiga, pierwszego wójta osady 
kolonistów niemieckich. 16

Należy przypuszczać, że nazwy wsi powstały z nazw niemieckich wskutek przekształcenia i 
adaptowania ich do systemu języka polskiego. Były to więc różne wsie o nazwach niemieckich. Z 
biegiem czasu wymienione nazwy ulegały dalszej ewolucji i przybrały obecne brzmienie.  

3. Osadnictwo. 
Tereny na południe od Łańcuta wchodzące obecnie w skład Albigowej stanowiły przynajmniej do 

połowy XV w. jeden ze słabiej zaludnionych obszarów dawnej Polski. 8

W drugiej połowie XIV w. tereny te należały do Rusi Czerwonej, której przybliżoną granicę od 
strony Małopolski stanowiła rzeka Wisłok. Ziemie te były przedmiotem licznych walk i sporów 
między Księstwem ruskim a Polską. Z kolejnych wypraw najpoważniejszymi była wyprawa w r. 
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1349, a potem w r. 1366, która zapewniła Kazimierzowi Wielkiemu opanowanie prawie całej Rusi 
Halicko - Włodzimierskiej. 23 Zajmując te ziemie Kazimierz Wielki położył ostatecznie kres tym 
niepokojom, przywracając ich związek z Koroną. Tędy prowadził wówczas ważny szlak handlowy 
ze wschodu, z portów nadmorskich poprzez Lwów, Przemyśl, Rzeszów, Tarnów do Krakowa i dalej 
na zachód. Szlakiem tym szły towary wschodnie na zachód, a przemysłowe z zachodu na wschód.5  

Opanowanie poważnej części tej drogi zapewniało królowi polskiemu, miastom polskim, 
bezpieczeństwo tego wielkiego handlu tranzytowego i ciągnięcie z niego poważnych korzyści. Ku 
wschodowi parli też możni małopolscy, widząc tam urodzajne ziemie, na których z nadań króla 
mogłyby powstawać ich posiadłości. Trzeba też dodać, że był to kraj piękny i żyzny oraz cieplejszy 
w lecie jak reszta Polski.  

 Od tego momentu zaczęła się ekspansja Polaków na wschód na ziemie zamieszkałe przez 
obcą narodowość - Rusinów, posługujących się językiem starosłowiańskim, wyznających inną 
religię, wychowanych w innej kulturze. Ten pierwszy krok pociąga za sobą i dalsze. Wkraczając na 
te tereny Król nie zdawał sobie sprawy jak brzemienne w skutki dla dziejów miało to posunięcie. 

W tym czasie zachodnie obszary Rusi Czerwonej były słabo zaludnione. Niewątpliwie był to 
główny powód wielkiego zainteresowania się króla K. Wielkiego tymi ziemiami i kolonizacją 
puszczy. Podobne stanowisko w tej sprawie zajęli urzędnicy i właściciele dóbr ziemskich.  

Wiernym wykonawcą zamiarów królewskich stał się wówczas Otto z Pilczy jeden z największych 
właścicieli ziemskich, który dobra łańcuckie otrzymał od króla K. Wielkiego w latach 1349 - 1350 
jako nagrodę za swój udział w wyprawach ruskich króla. 23 Nowy władca tych ziem rozpoczął akcję 
zasiedlania zakładając osady na prawie niemieckim. W akcji tej brała udział nie tylko ludność ruska 
i polska, ale i koloniści niemieccy sprowadzeni tu z pobliskiego Śląska, a być może i Spisza, gdzie 
Niemcy osadzili się już w XII w. Do miast na Rusi Niemcy napływali w I połowie XIII w. Ich napływ 
do miast trwa też i w następnych wiekach. 10  

Od II połowy XIV stulecia osiedlają się oni także na wsiach. Nie pozostało to bez jakiegokolwiek 
znaczenia i wpływu na miejscową ludność, gdyż wraz z przybyciem osadników przenikały na te 
tereny ostatnie zdobycze zachodniego świata z dziedziny rolnictwa, handlu, techniki i rzemiosła. 
Przyjęto też pewne zwyczaje, a szereg wyrazów weszło na zawsze do j. polskiego.  

Proces osadniczy przybrał masowy charakter w II połowie XVI w. Osadnicy, którzy przybywali tę 
puszczę karczować nie przekraczali kilkunastu rodzin. Każda z rodzin otrzymywała swój nadział 
ziemi czyli tzw. „łan” - będący podstawową jednostką wielkości gospodarstwa. 8 Łan stanowił pas 
ziemi zazwyczaj o szerokości 100m i długości ok. 2,5 km (łan frankoński, teutoński 22,6 - 25,8 ha) - 
46 morgów w rejonach podgórskich i górskich. Przy lokalizacji wsi każda rodzina otrzymywała 1 łan 
ziemi. Takie nadziały ziemi otrzymywali osadnicy we wszystkich okolicznych wsiach w dziedziczną 
dzierżawę. Przydzielone łany nie były w całości uprawiane. Lokalizacja wsi na prawie niemieckim 
łączyła się z uporządkowaniem gruntów, które uprawiano kolejno systemem trójpolowym, dzieląc 
na trzy niwy przeznaczając jedną na zboża ozime, drugą na jare, a trzecią na ugorowanie. 5

Każdy osadnik dostawszy swój pas ziemi był zobowiązany do takiej, jaka na dany rok była dla 
tych niw zakładana. Korzyści płynące z wprowadzenia tego sposobu gospodarowania były 
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wyraźne.  

Tereny leśne osadnicy karczowali stopniowo w ciągu wielu lat zwykle 15 - 20 - 30 morgów, idąc 
od strony swoich zabudowań. 22 Na krańcach łanów ku granicom wsi z sąsiednimi miejscowościami 
(Husowem, Markową, Kraczkową, Cierpiszem) znajdowały się lasy graniczne. W ten sposób ziemie 
uprawne przesuwały się głębiej w lasy w miarę przybywania ludności. Siekiera i pług wdzierały się 
w las graniczny tak od strony Albigowej jak i sąsiadujących z nią wsi. Ten kawałek ziemi był przez 
wiele pokoleń intensywnie zagospodarowywany. Albigowiacy czynili go sobie poddanym. Po kilku 
wiekach karczowania las graniczny na gruntach chłopskich zmienił się w małe paski i skupiska 
leśne, które pod koniec XIX w. i na początku XX w. uległy dalszemu zanikowi. Tym sposobem 
każde pokolenie - każda następna generacja miała swój udział w zwiększaniu pól uprawnych i 
likwidowaniu lasów, aż do czasu wprowadzenia ustaw o ochronie lasu. Jedynym i podstawowym 
zajęciem naszych przodków od czasów kiedy zamieszkali ten teren było rolnictwo. Praca w 
rolnictwie była związana przede wszystkim z osiadłym trybem życia, a jej rytm narzucała przyroda. 
Zajęcia rolnicze stanowiły pewną część normalnych zajęć ludzkich i nimi się głównie zajmowano. 
Umiejętność rolnictwa przejmowana była od ojca i dziada. To wszystko nigdy nie miało charakteru 
uczenia się rolnictwa. Na wsi istniał naturalny sposób życia ludności. Sytuacja zaczynała się 
zmieniać dopiero później jak następował ekonomiczny rozwój społeczeństwa, kiedy zaczął się 
proces stopniowego rozwarstwiania się. Wtedy wydzieliły się niektóre zajęcia prowadzone 
początkowo w każdej rodzinie. Zaczęły się więc wykształcać początki różnych rzemiosł, nastąpiło 
też pewne wyodrębnienie zajęć rolniczych w ramach owego tradycyjnego sposobu życia ludzi wsi. 
Dzisiaj w związku z przemianami społeczno - gospodarczymi jakie zaszły i zachodzą w kraju 
sytuacja trwająca przez wiele wieków ulega zmianie. Albigowa była typową wsią leśno - łanową.  

Zabudowania biegły w 2 szeregach po obu stronach rzeki Sawy i były usytuowane na skraju 
łanu biegnącego prostopadle do rzeki i drogi wiejskiej. Realizacja planu osadniczego wsi 
rozpoczęła się najprawdopodobniej od obecnego centrum wsi. W centrum wsi powstało 
zgrupowanie domów w sąsiedztwie dawnego Kościoła, gdzie znajduje się obecnie szkoła, dom 
ludowy, mleczarnia i dom towarowy. W odległości ok. 1 km w kierunku północnym zaczyna się tzw. 
„Dół” o bardziej równinnym ukształtowaniu terenu. Taka fizjografia terenu sprzyjała bardziej 
budowie siedzib mieszkalnych. W tej części wsi znajduje się obecnie Sadowniczy Zakład 
Doświadczalny i młyn.  

Część górna wsi tzw. „Góra” biegnie w kierunku południowym, w którym konfiguracja rzeźby 
terenu jest bardziej urozmaicona wydłużonymi wzniesieniami. Wieś w kształcie zachowanym do 
dziś z jednolitym regulowanym układem pól i w miarę regularną zabudową jest owocem przemian 
dokonujących się w XIV i I połowie XV w.  

Wiarygodna rekonstrukcja funkcjonowania Albigowskiej osady w początkach jej istnienia jest 
niezwykle trudna. Ten okres jest mało znany w dziejach wsi aż do początku XVI w. Nie jest też 
znana wielkość wsi określona ilością łanów. Z pewnością ilość gospodarstw z początków istnienia 
wsi też nie była duża. 

Usytuowane wzdłuż rzeki i drogi domostwa wyznaczały szerokość łanów powstałych w wyniku 
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karczunków leśnych. Jedno jest pewne, że czynnikiem sprzyjającym szybkiemu rozwojowi wsi była 
przede wszystkim dobra ziemia, obfitość lasów i długi okres zwolnień tzw. „wolnizny’ od wszelkich 
obciążeń gospodarczych. 26  

W rozwoju wsi był to najlepszy okres, gdyż stworzono osadnikom dogodne warunki pracy 
zawieszając wymiary powinności chłopskich dążąc do ich stabilizacji.  

Rejestr poborowy z 1515 r. wykazał istnienie w Albigowej 46 łanów. Dla porównania w Markowej 
było 98, w Kraczkowej 46 i 3 puste, Sieteszy 39 i 2 puste, w Krzemienicy 27, w Wysokiej 25, w 
Gaci 23, w Husowie 13 i 3 puste, w Soninie 12. Natomiast Rejestr z 1589 r. notuje w Albigowej 47 
łanów, w Markowej 84, Kraczkowej 46,5 + 2 puste, Sieteszy 38, Krzemienicy 30 + 3 puste, 
Wysokiej 21,5. 23 Te zachowane Rejestry poborowe z XVI i XVII w. potwierdzają fakt niemal 
podobnej ilości łanów uprawnych. Należy z tego wnosić, że procesy osadnicze wsi przebiegały już 
w tempie wolniejszym.  

Najtrudniejszym dla Albigowej był okres po najeździe tatarskim w 1624 r. Wielkie zniszczenia 
materialne, wymordowanie ludności, zagrabienie bydła i koni spowodowały upadek gospodarczy. 
Dużo ziemi leżało wówczas odłogiem. Odczuwało się duży brak rąk do pracy i niewystarczającą 
ilość inwentarza żywego.  

Niewątpliwie wkrótce po najeździe musiała spaść też na wieś jakaś wielka klęska skoro Rejestr 
Poborowy z 1640 r. wykazał w Albigowej tylko 10 łanów. Dopiero po 1650 r. wzrasta stan 
chłopskiej ziemi uprawnej. To świadczy o bardzo długim procesie odbudowy wsi i wielkich 
trudnościach tej odbudowy.  

Następnie najazd wojsk szwedzkich w 1655 - 1656 r. i najazd siedmiogrodzki Jerzego II 
Rakoczego w 1657 r. pociągnął za sobą dalsze zniszczenia całej okolicy. 6  

W Albigowej zniszczenia lat “potopu szwedzkiego” były bardzo wielkie. Stan chłopski ponosił w 
najwyższym stopniu ciężar zniszczeń wojennych. Chłopi w czasie wojen padali w pierwszym 
rzędzie ofiarą gwałtów wojskowych własnego czy też obcego wojska. Oni też w dużej mierze 
wobec braku wszelkiej opieki lekarskiej byli ofiarami szalejących zaraz i epidemii.  

Rejestr poborowy z 1658 r. wymienia małe ilości ziemi uprawnej w Albigowej 7,5 łana, 
Krzemienicy 17 łanów, Soninie 7 łanów. 23 Na podstawie tych danych trudno sobie wyrobić 
właściwy pogląd dotyczący struktury rolnej, ilości gospodarstw na początku XVI w.  

Do dziś bliżej nie wiadomo w jaki sposób łany te były dzielone między poszczególne 
gospodarstwa.  

4. Samorząd wiejski i jego rola  
Pierwsza organizacja życia we wsi wiązała się z istnieniem władzy tzn. ludzi, którzy ją założyli, 

organizowali życie gospodarcze, bezpieczeństwo mieszkańcom, a także pobierali podatki oraz 
wszelkie inne należne opłaty. Władza ta pojawiła się w chwili narodzin wsi. 8 Król Kazimierz Wielki 
w swym przywileju z 1354 r. napisał „dla miast i ich okręgów udzielam wolności na prawie 
magdeburskim”.22 Oznaczało to, że król zrzekł się swych praw i przywilejów do tego terenu na 
rzecz właściciela wsi oraz samorządu. Wieś rządziła się za pośrednictwem swego samorządu, a w 
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niektórych przypadkach nawet cała społeczność mogła wypowiadać swój sąd wobec 
najważniejszych spraw.  

W okresie lokalizacji wsi na jej czele stał sołtys albo tzw. „zasadźca” i jego dziedziczni następcy. 
5 Mieli oni ziemię na własność i pełnili rolę pośredników między wsią, a dworem. Ludzie sprawujący 
te funkcje byli nie tylko bogatymi, ale również niezależnymi. 21  

Samorząd wiejski w Albigowej podobnie jak w innych sąsiednich wsiach reprezentowała wiejska 
ława sądowa złożona z sołtysa, przysiężników i pisarza. Zwykle sołtys przewodniczył ławie 
sądowej wsi i mógł prowadzić niezależną od dworu lokalną politykę zgodnie z interesami wsi. Z 
chwilą wykupu wsi przez właścicieli wsi miejsce sołtysa zajął obieralny wójt. 26 Jego pozycja była 
słabsza, gdyż wynikała z pełnego podporządkowania jego urzędu dworowi. Słabsza też była 
pozycja materialna wójta. Mimo tego, że wójt był wybierany przez gromadę to jednak panowie 
wyręczali się uzależnionymi od siebie wójtami. W ten sposób spadło znaczenie samorządu i jego 
ranga na wsi. W rzeczywistości wójt był bardziej reprezentantem interesów pana aniżeli chłopów. 5

Do jakiego okresu czasu funkcjonowali dziedziczni sołtysi, trudno dziś ustalić, przypuszczalnie 
jednak sołectwo wykupili właściciele wsi jeszcze w XV w. O konieczności zmiany wybieranego 
przez gromadę wójta decydował zwykle pan wsi lub jego dzierżawca. Wójtowie cieszyli się dużym 
autorytetem wsi. Czasem byli obierani na wiele kadencji zwłaszcza, gdy zdobyli duże 
doświadczenie. Okres kadencji trwał jeden rok lub dwa lata.  

W wiejskiej ławie sądowej funkcję znaczącą spełniał sądowy pisarz przysięgły. Był nim 
najczęściej miejscowy ksiądz, który znał zasady prawa saksońskiego.3 Na posiedzeniach ławy 
sądowej, które odbywały się kilka razy do roku podejmowano sprawy obrotu ziemią, sprawy 
spadkowe, kradzieży, bójek, zabójstw oraz różnych oskarżeń. 22  

W czasie posiedzeń ławy rozpatrywano też sprawy władania ziemią.  

Kiedy dwór sprzedawał ziemię chłopom to dekrety sądowe wpisywano wówczas do księgi 
sądowej. Samorząd wiejski wraz z ławą sądową wnikał niemal we wszystkie najważniejsze 
problemy życia. Chłopi, którzy osadzeni zostali na gruncie plebańskim - podlegali ścisłej zależności 
od księdza. Zależność ta wynikała z prawa kościelnej własności ziemi. Uprawnienia proboszcza 
były więc duże. Niemal wszystkie decyzje podjęte przez plebana były akceptowane przez ławę 
sądową i wpisywane do księgi gromadzkiej. Z kolei to stanowiło formę publicznego ogłoszenia i 
nabrania mocy egzekucyjnej.  

W r. 1784 wprowadzono na terenie Małopolski, a więc ziem zagarniętych przez Austrię, nowe 
rozwiązania w zakresie władzy. W tej sytuacji władza dziedzica została ograniczona. Wyręczyli go 
mandatariusz i justycjariusz funkcjonariusze pół rządowi, pół dworscy. 8  

Obok władzy rządowo - dworskiej istniało też od roku 1784 chłopskie przedstawicielstwo 
oczywiście pod nadzorem poprzedniego o szczupłym zakresie działania. Stanowili je wójt i 
przysiężni, Wybór wójta odbywał się w ten sposób, że gromada przedstawiała 3 kandydatów, z 
których dziedzic wybierał jednego. Gromada wybierała od 2 - 4 przysiężnych zależnie od wielkości 
wsi. Wójt tytułem wynagrodzenia był wolny od pańszczyzny 1 dzień w miesiącu, zaś przysiężni od 
powinności takich jak nocna warta itp. 26  
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W roku 1855, gdy zostały utworzone w Małopolsce władze powiatowe, zwierzchnictwo nad 
gminą przyjęło od dworu państwo z tym, że na miejscu we wsi sprawowali je nadal wójt i przysiężni. 
Dopiero 1 stycznia 1867 r. weszła w życie ustawa z 12.VIII.1866, która powoływała prawdziwą 
władzę gminną. 8 Stanowiły ją rada i zwierzchność gminna mająca oficjalną nazwę - reprezentacja 
gminna. Radę wybierali tylko ci co płacili podatki. 15  

Uprawnionych do głosowania zaliczono do 3 grup:  
- I grupa - płacących najwyższe podatki (było ich najmniej)  
- II grupa - płacących średnie podatki  
- III grupa - płacących najniższe podatki (było ich najwięcej) 

Radnych można było wybierać z każdej grupy, ale najliczniejsza II grupa wybierała najczęściej 
najbogatszych, gdyż byli to w środowisku wiejskim najczęściej sąsiedzi, kumowie, a więc ludzie 
zależni.  

Rada w Albigowej składała się początkowo z 12 radnych a później z 18 (od 1919 r.) 22 Rada 
wyłaniała z siebie organ wykonawczy i zarządzający. Stanowili ją wójt i trzech asesorów (dawni 
przysiężni), z których jednemu powierzano funkcję zastępcy wójta tzw. „podwójciego”. Do roku 
1885 kadencja była 3 letnia, a później do 1935 r. – czteroletnia, tj. do czasu wejścia w życie nowej 
polskiej ustawy samorządowej z roku 1933, która wprowadziła ustrój gminny w postaci gmin 
zbiorowych z radą gromadzką i sołtysem jako władzę wsi o ograniczonym zakresie. Ustawa gminna 
z 1866 r. dawała przedstawicielstwu wsi - radzie i zwierzchności duże możliwości działania, ale 
poziom umysłowy chłopów i ich umiejętność działania w życiu publicznym pozostawiały wiele do 
życzenia. Osłabienie zainteresowania sprawami publicznymi i osłabienie postawy uczestniczącej 
było dziedzictwem zaborów.  

Zabory pomagały wykształcić postawy poddańcze ze szkodą dla postaw obywatelskich. Niemal 
przez cały XIX w. chłopstwo jako najliczniejsza warstwa społeczna pozostawała praktycznie poza 
nurtem świadomego życia politycznego. Dopiero pod koniec stulecia wytrwała praca wychowawcza 
zaczyna przynosić owoce. Chłop wkracza na drogę narodowej tożsamości i gotuje się do wejścia 
na polityczną scenę.  

Nowe władze Polski przed wyborami gminnymi przyznały prawo wyborcze wszystkim 
mieszkańcom którzy ukończyli 21 lat. Autorytet władzy gminnej zależał przede wszystkim od wójta - 
od jego postępowania, powagi, umiejętności wzbudzania posłuchu i karności. Cechą dodatkową 
była też wyrozumiałość i przystępność. Wszyscy wójtowie albigowscy posiadali tę ważną cechę 
jaką była przydatność na piastowanie tego stanowiska. Z uzyskanych opinii i wzmianek wynikało, 
że wszystkich poważano, a niektórych nawet lubiano.  

Albigowskimi wójtami byli: 15  

- Antoni Szpunar “Dziedzic” (1870 - 1873)  
- Jakub Ulman “Z dołu” (1873 - 1879)  
- Antoni Szpunar (powtórnie) (1879 - 1885)  
- Andrzej Reizer “Kosiniak”  (1885 - 1891) 
- Andrzej Kuźniar “Z Pustki”  (1891 - 1894)  
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- Wojciech Szpunar “Rogóźniak” (1894 - 1897)  
- Walenty Kluz “Od Kościoła”  (1897 - 1903)  
- Jakub Kuźniar  (1903 - 1918)  
- Franciszek Reizer “Od Figury” (1918 - 1927)  
- Wojciech Szpunar “Od Pustki” (1927 - 1935)  

Spośród wójtów Jakub Kuźniar piastował swoje stanowisko przez 15 lat. 15  

To był wystarczający dowód popularności i zaufania jakim go obdarzono i wójtował w 
znaczącym okresie dla wsi, która zrobiła decydujący krok w kierunku nowoczesnych zmian całej 
społeczności wiejskiej. Brał czynny udział w życiu społeczno - organizacyjnym i interesował się 
wszystkim co działo się we wsi.  

Trzeba podkreślić, że przy czynnym udziale władzy gminnej, a zwłaszcza wójtów odbywało się 
wszystko we wsi, a więc: budowa kościoła, szkoły podstawowej, mleczarni, cegielni, domu 
ludowego, domu katolickiego, powstanie organizacji gospodarczych i społecznych.  

Po wejściu w 1935 r. nowego ustroju gminnego wprowadzającego w miejsce gmin 
jednostkowych - gminy zbiorowe, Albigowa została włączona do gminy z siedzibą w Łańcucie. W 
tej gminie wójtował od 1938 - 1939 r. albigowiak Wojciech Szpunar.  

W miejsce dawnej rady gminnej władzę we wsi sprawowała rada gromadzka pod 
przewodnictwem sołtysa będącego jednocześnie gospodarzem gromady i łącznikiem między wsią 
a gminą.  

Po wyzwoleniu przedwojenną Radę Gromadzką, nieczynną w czasie wojny, zastąpiło Zebranie 
Wiejskie i w ten sposób o sprawach wsi decyduje ogół jej mieszkańców. Jeśli chodzi o sołtysów to 
należy wspomnieć, że funkcję tą pełniły następujące osoby:  

- Ignacy Inglot  (1935 - 1939)  
- Walenty Ulman  (1939 - 1946)  
- Józef Trojniar  (1946 - 1949) 
- Bolesław Rogowski  (1949 - 1952) 
- Sebastian Lew  (1952/53 - 6 miesięcy) 
- Stanisław Babiarz  (1953 - 7 miesięcy) 
- Stanisław Bartman (1953/54) 
- Tadeusz Trojniar  (1954 - 1958)  
- Edward Głuszek  (1958 - 1961) 
- Tomasz Ulman (1961 - 1965) 
- Paweł Piłat (1965 – 1969) 
- Bolesław Rogowski (1969 – 1986) 
- Stanisław Sobek  (1986 - 1990)  
- Eugeniusz Kaczor (1991 - )  

5. Parafia rzymsko - katolicka  
Historia kościoła w Albigowej sięga odległej przeszłości, a więc czasów lokalizacji wsi, rozwoju 

 16



osadnictwa i procesu kolonizacji, kiedy to na prawie niemieckim tworzone były materialne i prawne 
podstawy funkcjonowania parafii.  

Właściciel osady zgodnie z decyzją króla Kazimierza Wielkiego zezwalając na lokalizację wsi na 
prawie magdeburskim w 1384 r. zastrzegł dla mającej powstać parafii uposażenie 1 do 2 łanów 
ziemi. 22 Ustalenie dokładnej daty powstania parafii rzymskokatolickiej w Albigowej jest trudne. 
Przypuszczalnie powstała ok. 1450 r. Koloniści wpierw musieli wykarczować odpowiedni obszar 
lasu, aby zapewnić sobie i swoim rodzinom materialne podstawy do egzystencji. Kiedy to już mieli 
za sobą, przystępowali do karczowania gruntów na potrzeby kościoła, plebani, zabudowań i 
cmentarza. Troska o pierwszy kościół w parafii albigowskiej spoczęła na Pileckich - właścicielach 
dóbr ziemskich.  

Po wykarczowaniu gruntów sprowadzono ks. Mikołaja i w roku 1462 dzięki fundacji Pileckich z 
Łańcuta wybudowano na 5 metrowej skarpie mały kościół z drzewa modrzewiowego, którego nie 
brakowało w tutejszych lasach. O tym pierwszym kościele nic nie wiemy. Na pewno tak, jak w 
każdej wsi powstałej na prawie magdeburskim był on najważniejszym ogniwem jednoczącym ludzi, 
którzy przyjęli chrzest. Poczucie więzi rodziło się przez uczestnictwo w nabożeństwach i 
obrzędach, których okazałość oraz podniosłość nastroju wywierały na nich największe wrażenie. 
Życie tej wspólnoty i jej specyficznych więzi społecznych było związane ze wspólnym dla 
wszystkich miejscem kultu, zgromadzeń i nauczania. Z przekazywaniem prawdy ewangelicznej 
Kościół docierał do wszystkich mieszkańców Albigowej i do tych również, którzy byli zamknięci w 
świecie swoich przekonań. Następowało szybkie przenikanie treści ewangelicznych do ówczesnej 
kultury mieszkańców. Przez jasne sformułowanie pojęcia dobra i zła oraz przez swe ogólnoludzkie 
hasło miłości bliźniego, wzajemnego wybaczenia Kościół niósł właściwy przewrót w dziedzinie 
moralności. Trzeba i warto o tym mówić, bo wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z wielkiej roli, jaka 
przypadła pierwszemu kościołowi w Albigowej na funkcjonowanie lokalnej wspólnoty. Dlaczego 
przywołuję pamięć o tym? Przede wszystkim dlatego, abyśmy byli zdolni dziś w końcu XX wieku, 
wyobrazić sobie chociaż w części jak promieniował ten kościół i jakie niezmierzone skarby i 
bogactwa kultury były w nim nagromadzone. Na pewno pozostał na zawsze nie zbywalną częścią 
historii i życia wielu pokoleń albigowiaków. Podobnie jak wszystkie kościoły budowane w tym 
czasie i ten w Albigowej był pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Prawdopodobnie spłonął w 
wyniku najazdów tatarskich, jakie często nawiedzały te okolice. Tak więc na miejscu spalonego 
kościoła jak się dziś przyjmuje powstał nowy kościół wybudowany w 1542 roku przez Tarłów, 
ówczesnych właścicieli Albigowej. Wzniesiono go na podmurowaniu z drzewa modrzewiowego. 
Konstanty Korniakt kolejny właściciel dóbr albigowskich odnowił kościół w 1623 roku. 3 Konsekracja 
nastąpiła w roku 1683, dokonał jej bp. przemyski Jan Zbąszyn Zbąski. 3

Materiałem budowlanym było drewno modrzewiowe ciosane.*15 Strop i ściany obite były również 
deskami ociosanymi. Całość wybudowana na miarę ówczesnych możliwości przedstawiała się 
skromnie, ale niemniej jednak głęboko wrosła w albigowski krajobraz. Świątynia ta – dzieło rąk 
ludzkich kształtowała historyczną tożsamość, pozwalała przechować w świadomości pokoleń to co 
piękne i szlachetne. Przetrwała ponad trzysta lat w mało zmienionej postaci, to znaczy zachowując 
swój pierwotny styl gotycki. Tak pozostało do czasu jego rozbiórki w 1894r. 
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Kościół ten był zbudowany w kształcie krzyża i posiadał wymiary ok. 32 m długości i 10 m 
szerokości, a w ramionach ok. 16 m szerokości. Kościół został poświęcony pod wezwaniem 
Narodzenia Chrystusa Pana. W Wielkim Ołtarzu znajdował się obraz Matki Boskiej Narodzenia. 15 
Po prawej stronie w skromnym ołtarzu był obraz Św. Sebastiana, a po lewej stronie w ołtarzu 
znajdował się obraz Matki Boskiej. Na jego ramie przytwierdzono tajemnice różańcowe i stąd 
zwano go różańcowym.15 Wielki ołtarz i lewy boczny z obrazem Matki Boskiej były pięknie 
rzeźbione. W lewym ramieniu krzyża Kościoła była mała kaplica, a w ołtarzu statua Św. Jana 
Nepomucena patrona dobrej sławy.  

Ambona w swej górnej części przedstawiała sceny figuralne Sądu Ostatecznego, których 
dalekim echem odzywały się średniowieczne jeszcze tradycje. Ambona jak i obraz Matki Boskiej 
pochodziły z kościoła podominikanśkiego w Łańcucie, który po pożarze nie został nigdy 
odbudowany. Tam gdzie nawa główna rozszerzała się w ramiona krzyża, na wysokości ok. 6 m 
była wbudowana belka, a na jej środku stał krzyż z rozpiętym Zbawicielem. Krzyż był w tonie żółto-
srebrzystym, świetlisty. Sylwetka Chrystusa wywierała ogromne wrażenie, gdyż nie stanowiła 
części krzyża, ale coś co wyglądało jak gdyby drzewo zamieniło się w ciało i to jeszcze żywe 
Zaskakująca to była postać. Jego spojrzenie z otwartych jeszcze oczu wołało i przykuwało wzrok 
patrzącego, który krzyżował się ze spojrzeniem umęczonego Boga. Na belce widniały słowa w 
języku łacińskim “Crucifixum adore”, a dalej “Anno Domini 1665”. Przy końcu belki widniał napis 
“Mathias Rydel”. 15 Był to jeden z kościołów, który zachował swoją funkcję przez ponad 3 wieki i 
wciąż był romantyczny z dawnym zapachem woskowych świec i wonią kadzidła. Lampka 
zawieszona przed Najświętszym Sakramentem dawała tajemnicze olejne, stałe światełko. 
Przychodzili tu albigowiacy ze swoimi problemami, aby skontaktować się z Bogiem, który jakby 
mówił do nich. Zostańcie tutaj, ten kościół wystarczy dla Was i dla Mnie. Zostańcie tutaj i módlcie 
się. Trzeba wspomnieć o tym, że ten stary modrzewiowy kościół fundacji Korniaktów posiadał na 
tzw. „chórze” stare organy o unikalnych drewnianych brzozowych piszczałkach, które dla 
zachowania swojej muzycznej sprawności musiały być stale poprawiane przez ówczesnych 
organistów. 15  

Kościół stał na podwyższeniu terenowym ok. 5m zapewne przygotowanym przez ludzi i 
stanowiącym jednocześnie miejsce wiecznego spoczynku. Teren był obciągnięty parkanem z 
desek, a w progu południowo - wschodnim znajdowała się brama wjazdowa, przez którą 
przechodzili ludzie lub przejeżdżano wozem. (np. ze zmarłym). W bezpośrednim sąsiedztwie 
kościoła znajdowała się plebania z zabudowaniami gospodarczymi. Tak pozostało do dziś. 

Rola kościoła parafialnego była zawsze duża a proboszcz zajmował w miejscowej społeczności 
uprzywilejowane miejsce; obszerną informację zawarłem w rodziale III. 

W wiekach poprzednich materialną podstawą egzystencji były dziesięciny płacone przez 
parafian, dochód z gruntów plebańskich, świadczenia chłopów pańszczyźnianych, chłopów 
uprawiających grunta plebańskie oraz wsparcie finansowo - materiałowe lokatora kościoła.*22  

Chłopi byli zobowiązani do świadczenia na rzecz plebani tzw. „mesznego”. W początkowym 
okresie istnienia parafii tzw. „meszne” polegało na daninach, a więc było rodzajem dziesięciny 
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(1/10 zbiorów). Później wraz z przejściem na system pańszczyźniany „meszne” zamieniono na 
datki w pieniądzu i robociźnie. W 1785 r. uposażenie ziemskie albigowskiej plebani wynosiło 138 
morgów ziemi ornej oraz 19 morgów stanowiących pastwiska wspólne i staw. 3  

Liczba poddanych plebańskich w tym czasie stanowiła 17 chłopów. Probostwo systematycznie 
zwiększało swój stan posiadania w wyniku oddawania opuszczonych gruntów chłopskich. Grunty te 
przekazywali plebani byli właściciele wsi. Pod koniec XIX w. tj. w 1886 r. w chwili przybycia do 
Albigowej ks. Tyczyńskiego majętność plebani wynosiła 150 morgów.  

W okresie II połowy XVIII i XIX w. była tzw. fundacja „żelaznych krów” stanowiąca rodzaj trwałej 
ofiary mszalnej za zmarłych chłopów, którzy przed śmiercią zapisywali krowę na kościół za 
odprawienie mszy w ich intencji. Krowy te były umieszczane na wsi u gospodarza, w zamian za 
czynsz oddawany proboszczowi. Przynosiło to znaczny dochód plebanom odprawiającym msze 
żałobne. Fundacja „krów żelaznych” została zniesiona pod koniec ubiegłego stulecia.  

Trzeba przyznać, że w swojej działalności każdy proboszcz musiał wykazywać się dbałością i 
troską o wygląd kościoła, o całość majątku parafialnego, o prowadzenie działalności charytatywnej 
oraz czuwanie nad moralnością i posłusznością swych parafian. Na przełomie XIX w. i w 
pierwszym ćwierwieczu XX w. albigowscy proboszczowie swoją energią i aktywnością zasłużyli 
sobie na pamięć i szacunek biorąc aktywny udział w wielu przedsięwzięciach wsi. Przykładem 
mogą tu być ks. A. Tyczyński, ks. E. Sandałowski, ks. W. Krzyżak. O księdzu Tyczyńskim i jego 
działalności społecznej obszerną informację zawarłem w rozdziale III. 

Życie religijne parafii albigowskiej w okresie jej istnienia odgrywało bardzo ważną rolę. Na 
przestrzeni kilku wieków ówcześni mieszkańcy Albigowej obracali się w atmosferze przenikniętej 
duchem nabożeństwa i modlitwy. Znajdowali się całkowicie pod wpływem kościoła. W sposób 
prawdziwy i głęboki ludzie przeżywali każdą uroczystość kościelną. W niedziele i święta śpieszyli 
do kościoła. Udział w nabożeństwach był liczny. Z wielką radością obchodzono Święta Bożego 
Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych Świąt. To samo zjawisko daje się zaobserwować i dziś. 
Atmosferę Kościoła i jego ducha nie jest w stanie nawet i obecnie zastąpić jakakolwiek inna 
rozrywka kulturalna.  

Wyrazem dużej religijności był fakt rozpoczynania każdego dnia modlitwą. Jeszcze do niedawna 
przy kaplicach przydrożnych śpiewano Litanię i pieśni do Matki Boskiej. Przychodzący do domu 
gość pozdrawiał domowników słowami - Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy 
odchodził żegnał się „zostańcie z Bogiem” albo „bądźcie zdrowi”. Mijając pracujących w polu życzył 
szczęścia „Boże dopomagaj” lub „Szczęść Boże”. Przechodzień mijając drugiego pozdrawiał 
słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Te wszystkie zwyczaje należą już dziś do 
rzadkości i idą w zapomnienie. Inna też jest religijność, inne też jest pokolenie sług Chrystusa. 
Wprowadzają do życia Kościoła nowe wzory zachowań, przeobrażając dotychczasowy model 
religijności, gdyż wiele pojęć nie może pozostać takimi jakimi były w ciągu ostatnich stuleci. 
Również i w kościele pojawił się inny język jako próba rozszyfrowania na czym polega ten nowy 
świat, jak dotrzeć z Ewangelią do współczesnego człowieka do jego nowej mentalności. Zaczęto 
też poszukiwać nowej formy, nowego spojrzenia na wolność człowieka, która jest przecież 
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wartością tak wielką, że wszystkie działania Kościoła muszą polegać na przedkładaniu propozycji, 
na perswazji i na tłumaczeniu. To jest ogromna rewolucja w której Kościół stara się uczestniczyć w 
sposób całkowicie dostępny ale nie narzucający się.  

Od początku istnienia parafii aż do późnego okresu feudalnego o obsadzie personalnej Kościoła 
parafialnego decydował jego patron tj. właściciel wsi. Znaczna część proboszczów wiejskich 
rekrutowała się ze szlachty, nierzadko bowiem patron Kościoła powierzał probostwo swym 
krewnym stanu duchownego. Ideologia Kościoła utrwalała podstawy ustroju feudalnego. Kościół 
też oddawał duże usługi nie tylko ówcześnie panującym, ale i państwu w dziedzinie organizacji 
wewnętrznej.  

Ze względu na swe funkcje kościelne, duchowni mogli łatwo się porozumieć z innymi 
dostojnikami, a przez to ułatwiali realizację poczynań władzy świeckiej. Kościół był 
podporządkowany tej władzy przede wszystkim na skutek zależności ekonomicznej. 8  

Równolegle z uwłaszczeniem chłopów zaczęła się tworzyć nowa warstwa - warstwa 
„inteligencka”. W byłym zaborze austriackim wcześniej niż w innych nastąpiło przechodzenie 
przedstawicieli warstwy chłopskiej do inteligenckiej. Po zakończeniu I wojny światowej na arenę 
weszła masowo inteligencja pochodzenia robotniczego i też masowo ale w mniejszym stopniu 
pochodzenia chłopskiego. Również z tych grup społecznych zaczęli się rekrutować przyszli 
kandydaci do stanu duchownego, którzy obejmowali później probostwa rozwijając swą pracę 
duszpasterską wśród parafian. Stąd też istotną treścią parafialnej kroniki Albigowej są stulecia 
wypełnione duszpasterskim posługiwaniem w wiejskim kościele. Ta kronika stanowi cichy 
fundament naszej historii. Według niej możemy dziś odtworzyć kolejność i nazwiska proboszczów 
oraz okresy ich duszpasterskiego posługiwania, a mianowicie:  

1450 - .......  ks. Mikołaj  
1650 - ....... ks. Jerzy  
1661 - 1674  ks. Adam Zgorzelski  
1675 - 1699  ks. Jan Ziebrowicz  
1700 - 1718  ks. Ludwik Dagobert  
1718 - 1722  ks. Antoni Snopkiewicz  
1761 - 1775  ks. dr Maciej Praski  
1775 - 1787  ks. Jakub Balawendrowski  
1787 - 1806  ks. Wojciech Szpilinski  
1806 - 1839  ks. Antoni Gilewski  
1839 - 1858  ks. Marceli Bogucki  
1858 - 1876  ks. Wincenty Poznalski  
1876 - 1886  ks. Marceli Misiągiewicz  
1886 - 1912  ks. Antoni Tyczyński  
1912 - 1926  ks. Edward Sandałowski  
1927 - 1942  ks. Wojciech Krzyżak  
1942 - 1945  ks. Kazimierz Gąsior  
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1945 - 1950  ks. Stanisław Gaweł  
1950 - 1970  ks. Wojciech Wyskida  
1970 - nadal  ks. Stanisław Grzywna  

Niewiele możemy powiedzieć o ich pracy duszpasterskiej w pierwszych wiekach istnienia 
albigowskiej parafii. Wiadomo jednak, że przez długi czas kładziono głównie nacisk na pogłębianie 
wiary i utwierdzanie w niej. Upowszechnianie religijności wnosiło w życie ówczesnych ludzi trochę 
umiaru i porządku przekazując jednocześnie kierunek i cel życia.  

Liczba proboszczów zarządzających albigowską parafią na przestrzeni 6 wieków odpowiada 
mniej więcej ilości pokoleń jakie przeszły w tym czasie po albigowskiej ziemi. Zna się działalność 
tych najbliższych, zna się nazwiska i tych dawniejszych, ale pierwszego proboszcza znamy tylko z 
imienia, a kilku po nim zostało bezimiennymi. 

Gdyby tak mogli zasiąść przy wspólnym stole cóż by to było za spotkanie ludzi równocześnie i 
bardzo różnych i stanowiących wspólnotę. Może trudno byłoby im znaleźć wspólny język zwłaszcza 
tym z krańców łańcucha XIV i XX w. Ale jedność miejsca jakoś rekompensowałaby brak „jedności 
czasu”. A ta zasadnicza „jedność akcji” stoi ponad tymi czasowo - przestrzennymi różnicami. Może 
warto poruszyć wyobraźnię aby pomyśleć z wdzięcznością o kilkudziesięciu gospodarzach 
pracujących w Albigowskiej winnicy i jednocześnie wypełniających swoją misję zarówno 
nauczycielską jak i duszpasterską, która niosła pocieszenie w każdym strapieniu i nieszczęściu, 
upewniała w prawdach wiary, budziła ufność i otuchę oraz godziła z życiem gdy stawało się zbyt 
trudne. Podobnie jak wszędzie tak i w Albigowej Kościół był jedną z najważniejszych instytucji, a 
kapłani byli pionierami ewangelizacji wnosząc olbrzymi wkład w budowę wspólnoty wiary 
chrześcijańskiej przez tworzenie wspólnych korzeni stanowiących jeden z najważniejszych 
punktów odniesienia. Od słów i działalności kapłanów zależało bardzo wiele. Ich słowa i czyny 
liczyły się gdyż Kościół sprawował rząd dusz. Przez wieki Kościół był instytucją, która na szeroką, 
prawdziwie masową skalę docierała z przekazem duchowym i ideowym do swego ludu. Jednym z 
najistotniejszych zadań Kościoła w okresie 6 wieków było pogłębianie życia religijnego ludu. Nie 
przyszło to samo przez się lecz dzięki wytrwałej pracy duszpasterskiej. Przyczyniały się do tego i 
nauki przekazywane podczas sprawowanych nabożeństw oraz misje parafialne, rekolekcje 
adwentowe i wielkanocne. Nauka Kościoła była mądrością służącą życiu. Kościół posiadał zawsze 
swoistą perspektywę, której punkt zbieżny znajdował się poza światem. A więc wszystko co jest, 
powinno być odniesione do owego szczególnego punktu. Człowiek musiał stale podsycać tkwiące 
w ludzkiej naturze dążenie w tę stronę ponieważ wiadomo z objawienia, że tam znajduje się 
ostateczne dobro. Poprzez swoje nauki Kościół spajał całą albigowską zbiorowość żądając 
wyzbycia się egoizmu, wymagał idei miłowania swych nieprzyjaciół, rozbrajał nienawiść 
wyniszczającą człowieka, uwalniał od frustracji nadawał sens bytowaniu tworząc trwały fundament 
moralny. Trwająca parę wieków praca kapłanów w Albigowskiej parafii głoszących Dobrą Nowinę 
przyczyniła się do współtworzenia formy nowoczesnego światopoglądu religijnego tak pilnie 
potrzebnego współczesnemu człowiekowi.  

Praca duszpasterzy była, jest i pozostanie procesem stałym wynikającym z tego, że każde nowe 
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pokolenie trzeba wprowadzać w ducha ewangelii, w bezpośredni związek z Kościołem. Stąd nigdy 
ta praca nie będzie skończona, musi być ciągle prowadzona z coraz nowymi ludźmi, z ich 
problemami, z poszukiwaniem prawdy, z nowymi wyzwaniami jakimi są nowe zjawiska 
cywilizacyjne. Musi też reagować na rózne pytania współczesności i szukać niełatwych odpowiedzi. 

Zwyczaje doroczne. 
Wiele zwyczajów istnieje w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Kiedy zbliża się wieczór wigilijny 

przygotowywana jest wieczerza. Na stół kładzie się opłatek, a pod obrus rozściela się niewielką 
ilość siana. Kiedy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazda, przystępuje się do wieczerzy. Zanim 
zaczną jeść, modlą się, a następnie gospodarz obdziela wszystkich opłatkiem. Zwykle wśród 
potraw znajdują się następujące: barszcz z grzybami, groch z kapustą, pierogi, karp, kompot. W 
noc wigilijną wyrządzane są przeróżne psoty. Nazywają to „robić szczęście”. Wynoszone są na 
drogę wrota, wyciągane wozy, rozbierane płoty ustawiane w poprzek drogi. 

 W dzień św. Szczepana istnieje zwyczaj obrzucania się owsem, bobem, grochem, żytem, 
pszenicą na pamiątkę ukamienowania św. Szczepana. Zwyczaj ten obecnie zanika. W dniu 
Nowego Roku charakterystycznym zwyczajem jest tzw. chodzenie po „szczodrakach”. Po 
„szczodrakach” chodzą mali chłopcy bez specjalnego przebrania, zawsze przepasani powrósłem 
słomianym, albo dorośli chłopcy tzw. draby. Są oni poprzebierani, na twarzach mają maski z płótna 
do którego są przyczepione wąsy i broda z przędzy, albo maski z kawałka kożucha. Ubrani są albo 
w kurtkę albo w płaszcz odwrócony na lewą stronę, albo w kożuch włosem do wierzchu. Na głowę 
zakładają zwykle stary kapelusz. W ręku każdy drab ma kij. Chodzą pojedynczo, a czasem jest ich 
kilku.  

Wchodząc do domu mówią:  

„Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok,  
Zeby Wam się rodziła pszeniczka i groch  
Żytko i wszytko i proso  
Żebyście nie chodzili boso  
Ziemniaki jak pniaki, kapusta jak przetaki,  
Bób żeby nie był głód,  
Siano, żebyście stajali rano,  
reczka, żeby była napełniona torebeczka,  
owies jak las, żeby się wam konik pas,  
tatarka, żeby się wam udała dobra kucharka.  
Powiadali nam, żeście piekli szczodraki,  
nie dacie szczodraków, dajcie chleba krom  
Zapłaci Wam Pan Jezus i św. Jon.”  

Kiedyś zwyczaj chodzenia po szczodrakach był powszechnym, obecnie zanika.  

W dniu Trzech Króli święci się kadzidło i kredę, a po powrocie z kościoła pisze się kredą na 
drzwiach K + M + B i rok. Podczas nabożeństwa w dniu Matki Boskiej Gromnicznej święci się 
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gromnice, które daje się umierającemu. Gromnice też mają chronić przed piorunami. W kwietną 
Niedzielę tzn. w niedzielę Palmową święcone są na sumie palmy składające się z palmy, gałązek 
wierzbowych z „baźkami”, jałowca. Od Wielkiego Piątku do Rezurekcji przy Bożym Grobie pełnią 
straż członkowie straży pożarnej i trwa adoracja Chrystusa w grobie. W Wielką Sobotę święcone 
są potrawy albo w Kościele, albo w stałych wyznaczonych miejscach, dokąd przyjeżdża ksiądz 
święcić pokarmy.  

Potrawy przeznaczone do święcenia to: kiełbasa, szynka, jaja, masło, pieczywo, sól, chrzan - są 
przynoszone przez kobiety lub dzieci w koszykach. Ozdobą koszyka, a potem wielkanocnego stołu 
są „pisanki” – malowane jajka. Sztuka ta polega na tym, że specjalnym pisakiem zanurzonym w 
wosku rysuje się na jajku różne wzory, a potem gotuje w zabarwionej wodzie. Tradycja malowania 
jajek na święta Wielkanocne wywodzi się ze spotykanego już w dawnych czasach kultu jajka jako 
symbolu odradzania się, zdrowia, witalności, dostatku i pomyślności.  

W Wielką Sobotę święci się również wodę. Przed mszą świętą na placu przykościelnym pali się 
tarninę na pamiątkę cierniem ukoronowania Pana Jezusa. Po poświęceniu ogniska przez księdza 
wierni zabierają wygaszone niedopałki do domów, aby potem w Poniedziałek Wielkanocny przy 
święceniu pola wetknąć je w ziemię razem z palmą. Najbardziej uroczystym dniem jest Niedziela 
Wielkanocna rozpoczynająca się w kościele radosną rezurekcją, po której w rodzinnym gronie 
spożywa się śniadanie t.zw. „święcone”. Rozpoczyna je dzielenie się jajkiem i składanie życzeń, a 
potem następuje konsumpcja tego, co było święcone w Wielką Sobotę. Po śniadaniu w Wielki 
Poniedziałek gospodarz bierze palmę, wodę święconą i tarninę udając się w pole. Tam zatyka 
palmę oraz tarninę i kropi wodą święconą pole. W Wielki Poniedziałek jest zwyczaj oblewania się 
wodą. Dziś do tego używa się butelek z wodą, a dawniej posługiwano się wiadrami. 

Do niedawna zachowywany był zwyczaj związany z miesiącem majem. W nocy przed 1 maja 
tam gdzie były dziewczęta na wydaniu chłopcy obok domu wkopywali wysoką żerdź świerkową 
przybraną na wierzchołku wstążkami i gęsimi piórami. Żerdź była bardzo wysoka. Dziewczyna dla 
której wystawiono majówkę, urządzała później a raczej jej ojciec przyjęcie dla tych, którzy ją 
wystawili. Na Zielone Święta przystrajane są z zewnątrz domy zieleniną. Na uroczystość Bożego 
Ciała w procesji do czterech ołtarzy biorą udział rzesze ludzi, a małe dziewczynki przed 
baldachimem z monstrancją rzuczają płatki kwiatów. W ostatni dzień oktawy Bożego Ciała 
święcone są podczas nieszporów wianki. Składa się na nie: rozchodnik, bławaty, macierzanka, 
koniczyna oraz różne kwiaty. Poświęcone wianki przynosi się do domu i przechowuje na gwoździu 
w sieni lub obok drzwi na zewnątrz domu. Ziół z tego wianka używa się jako środka leczniczego. 
Podobne znaczenie posiadają zioła święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej. Na bukiet składają się: 
bławat, rozchodnik, macierzanka, lubczyk, mięta pieprzowa, wrotycz, ślaz, mak, czerwone proso 
(szarłat), astry, nagietki, a nadto kłosy zbóż. Bukiet związany jest wstążką. Zioła te chronią przed 
piorunami i grzmotami. Jeśli do Zielnej dochowują się zioła z poprzedniego roku nie wolno ich 
wyrzucać tylko spalić.  

Zwyczajem o charakterze rolniczym są dożynki. Po zakończeniu żniw żeńcy robią wieniec z 
różnych gatunków zbóż i przystrajają go wstążkami i kwiatami. Ten wieniec przekazywany jest 
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najlepszemu gospodarzowi we wsi. Dziewczęta i chłopcy ubrani w stroje ludowe, jadą wozem do 
gospodarza. Przed jego domem śpiewają, a potem gospodarz zaprasza ich na przyjęcie. Później 
we wsi odbywa się zabawa i występy, na które przychodzą mieszkańcy wsi. 

Na Wszystkich świętych i Zaduszki ubierane są groby zmarłych chryzantemami i wieńcami. 
Wieczorem ludzie palą świece na grobach i modlą się. Po śmierci w domu zmarłego gromadzą się 
krewni i znajomi, aby przez 3 wieczory odmawiać modlitwy tzw. „Różaniec”. 

W nocy przed św. Mikołajem starsi wkładają dzieciom pod poduszkę: ciastka, cukierki, jabłka, 
orzechy oraz zabawki. Nazywa się to „św. Mikołaj”.  

Symbole religijne  
Wędrując drogami Albigowej nie sposób nie zauważyć krzyży i kapliczek, które świadczą o 

pobożności mieszkańców i ich zainteresowaniach artystycznych. Kaplice stawiane były zazwyczaj 
na jakąś określoną okoliczność. Najczęściej takie decyzje podejmowano w podzięce za ocalenie od 
jakiegoś żywiołu lub za uratowanie zdrowia czy życia. Tutejsze figury nie posiadają wielkiego 
kunsztu formy poza jedną kaplicą wykonaną w drzewie kaplicą stojącą przy szosie głównej obok 
Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego i drugą ze św. Michałem w centrum wsi. Dawniej przy 
figurach wieczorami licznie gromadziła się młodzież na majówkach i w październiku na śpiewaniu 
różańca. W okresie działalności „Wici” zwyczaj ten osłabł. Po II wojnie światowej nastąpiło jego 
ożywienie, ale od połowy lat 50 - tych zwyczaj ten uległ zanikowi. Parafianie dbają o figury 
przydrożne, bielą je, malują farbami olejnymi oraz ozdabiają zazwyczaj sztucznymi kwiatami. 
Oprócz samotnie stojących przy drogach kaplic i krzyży, spotyka się licznie małe kapliczki 
umieszczane we frontowych ścianach nowo budowanych budynków mieszkalnych. Na terenie 
albigowskiej parafii znajduje się 13 kapliczek wolnostojących. Większość kaplic jest 
wkomponowana w ich naturalne tło stojących obok nich drzew i krzewów. Niektóre z nich są 
ogrodzone drewnianym płotem. Kaplice albigowskie wrośnięte w pejzaż są świadectwem 
religijności ludzi, symbolizującymi ich los, życie i śmierć. Pierwsza z przełomu XIX/XX w. jest 
zbudowana na planie prostokąta z podcieniem wspartym na dwu ozdobnych słupach z otwartym 
wnętrzem. Wewnątrz rzeźba św. Józefa z dzieciątkiem z II poł. XVIII w. 16

Drugą kaplicą to kaplica murowana z cegły, otynkowana, czworoboczna, dwukondygnacyjna, od 
frontu z wnękami zamkniętym półkoliście zwieńczona dwuspadowym daszkiem. Wewnątrz rzeźba 
Anioła Michała z XIX w. 16

6. Stan oświaty do końca XIX w.  
Instytucją wiejską ściśle związaną z Kościołem była rzymskokatolicka szkoła parafialna. Była 

ona utrzymywana przez Kościół i służyła jego celom. 3  

Opiekę i nadzór nad szkołą sprawował ks. proboszcz, do obowiązku którego należało 
zabezpieczenie na ten cel odpowiedniego pomieszczenia. Nauczycielem z reguły był organista. 
Zadaniem szkoły było przede wszystkim nauczanie chłopów podstawowych modlitw, kościelnego 
śpiewu, służenia do mszy, a w późniejszym okresie nauka katechizmu. Był to jedyny typ szkoły 
jaka istniała we wsi do końca XVIII w. 13 Szkoła parafialna w Albigowej jest już odnotowana w 
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1623 r. 3 Nic jednak o niej nie wiemy. Można tylko wnioskować, że poziom tej szkoły był niski o 
czym świadczył powszechny w tym czasie analfabetyzm w Albigowej. Na podstawie ksiąg 
sądowych czy innych akt urzędowych można się przekonać, że zarówno chłopi jak i 
przedstawiciele gromady - wójt, ławnicy podpisywali się znakiem krzyża. Tym znakiem strony 
podpisywały dziesiątki testamentów i umów. Zwykle w pierwszych słowach sporządzonych 
testamentów znajduje się wyraz troski o duszę. Rodzice wzywają zawsze najstarsze dziecko, aby 
nie krzywdziło młodszego rodzeństwa, aby wszystkie dzieci zgodnymi głosami błagały majestat 
Boży za duszami ich rodziców. W 1818 r. zarządzeniem władz państwowych szkoły parafialne 
przekształcone zostały na szkoły elementarne w których uczono 3 umiejętności tj. czytania, pisania 
i rachowania. 13  

Funkcję nauczyciela mogła pełnić osoba mająca odpowiednie do tego przygotowanie. Jeśli 
takiej nie było nauczaniem zajmował się organista. Taka sytuacja miała miejsce w Albigowej do 
końca lat 50-tych XIX wieku. W 1867 roku szkoły elementarne przemianowane zostały na ludowe. 
Były to szkoły najniższego stopnia o jednym nauczycielu. Taką też była szkoła w Albigowej przez 
okres 30 lat. Szkoła funkcjonowała w przykościelnym budynku. Nie był on duży. Znajdowała się w 
nim jedna sala lekcyjna i izba mieszkalna dla nauczyciela. Do rozwoju szkoły przyczynił się ks. 
Antoni Tyczyński, zastając w tej szkole jedynego nauczyciela Piotra Dobrowolskiego. W 1897 r. 
dokonano jej przekształcenia na 2 klasową, a od 1904 na 4 klasową. 9 Dla potrzeb szkoły 
wybudowano w 1904 r. nowy piękny budynek, który stanął na obszernym placu nad rzeką Sawą. 
Szkoła ta miała znaczenie szczególne, gdyż wywarła duży wpływ na wychowanie, kształtowanie 
charakterów oraz szybki rozwój oświaty. Podniosła też rangę wsi. Do czasu, gdy w Albigowej nie 
było domu ludowego, zastępowała go szkoła w której odbywały się zebrania gminne oraz imprezy o 
charakterze kulturalno - oświatowym. Uczestniczyła w nich zarówno młodzież jak i starsi. W ten 
sposób w pierwszych latach XX w. łatwiej i szybciej mogła upowszechniać się oświata i kultura, co 
było znaczącym czynnikiem w życiu i historii Albigowej. Szkoła ta miała również swój duży wpływ 
na rozwój nowoczesnego społeczeństwa Albigowej.  

7. Pochodzenie ludności, rozwój zaludnienia i migracje.  
Albigowa jest podobnie jak okoliczne osady: Markowa, Krzemienica, Handzlówka była dawną 

kolonią niemiecką. Jej pierwotna nazwa brzmiała Helwegheshow. Świadczą o tym zachowane w 
języku niemieckim początkowe zapisy dawnych sądów ławniczych w Albigowej oraz licznie 
występujące nazwiska ludności o brzmieniu niemieckim. Nazwiska pochodzenia niemieckiego 
występujące w Albigowej podzielić można na 3 grupy. Do grupy pierwszej należą nazwiska, które 
bez zmian zachowały swoje brzmienie np. Pelc, Bartman, Tejchman, Ulman.  

Drugą grupę stanowią nazwiska nieco przekształcone ale ich niemieckie pochodzenie nie ulega 
wątpliwości jak np. Bem, Bar, (Bauer), Kielar (Keller), Szylar (Schuler), Szpunar (Spinner), Kuźniar.  

Do 3 grupy należą nazwiska, które uległy znacznemu przekształceniu jak np: Nazwisko Inglot, 
które przeszło następującą ewolucję: Eugelhardt - Ingelart - Inglat - Inglot. W większości nazwiska 
niemieckie zakończone na er otrzymywały po przekształceniu końcówkę ar. 22 W Albigowej liczba 
nazwisk pochodzenia niemieckiego zbliża się do 50 %. 22 Trzeba jednak zauważyć, że od czasu 
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powstania wsi wiele pierwotnych nazwisk musiało zaniknąć z wielu powodów, wśród których nie 
bez znaczenia były emigracje, dziesiątkowanie ludności przez najazdy, epidemie, których nie 
brakowało w okresie trwania wsi. Po wtóre w dawnych czasach w wyniku spustoszeń wsi 
powstające ubytki ludności trzeba było wymieniać również i elementem polskim, wskutek czego 
nazwiska polskie stawały się z biegiem czasu w osadach początkowo niemieckich coraz 
powszechniejsze. Po trzecie w czasach, gdy nie prowadzono ksiąg stanu cywilnego nazwiska 
zmieniały się o wiele łatwiej niż obecnie. Ludność Albigowej niezależnie od tego była od początku 
przeważnie polskiego pochodzenia. Jednak udział Niemców w pierwotnym osadnictwie nie jest 
wykluczony ze względu na występujące nazwiska niemieckiego pochodzenia, jak również i fakt 
masowego osiedlania się Niemców w czasie gdy wieś powstała. 22 Jeżeli ludność Albigowej była 
początkowo czysto polska to jednak zmieszała się w czasach późniejszych z elementem 
pochodzenia niemieckiego. Trzeba jednak stwierdzić, że ludność Albigowej niezależnie od tego 
czym była na początku, to na pewno jest dziś produktem zmieszania się elementu polskiego z 
niemieckim ze znaczną przewagą krwi polskiej.  

Ukazanie rozwoju zaludnienia wsi w całym historycznym procesie jest trudnym i złożonym 
problemem. Brak jest dokładnych źródeł ludności z okresów początkowych, a późniejsze źródła 
pochodzą z różnych materiałów i dotyczą okresu lat 1795 - 1990. Niemniej jednak uzyskane dane 
pozwalają na przybliżony obraz postępującego procesu zaludnienia. Na przestrzeni wieków nie 
omijały nas najazdy tatarskie, tureckie, Stadnickiego, wojsk Rakoczego i wielkiej wojny północnej, 
przed którymi Albigowa nie zdołała się ustrzec. 

Trudnym okresami w życiu wsi i ludności były czasy najazdów tureckich w 1502 r. i 1523 r., 
najazdy tatarskie 1624 r., 1674r., najazdy Stadnickiego, pobyt wojsk Rakoczego 1655 - 1656 i jego 
najazd w 1657 oraz działania wielkiej wojny północnej (1700 - 1721) 26. Skutki tych działań to nie 
tylko ogromne zniszczenia materialne, ale i duże straty ludności. Dla Albigowej i mieszkańców 
okolicznych wsi były to lata niedoli i utrapień. W zachowanym Rejestrze poborowym podatku 
łanowego z r.1589 tj. ok. 200 lat po założeniu Albigowej jest podane, że było wówczas 47 
obsadzonych łanów przez ok. 85 gospodarstw kmiecych, zagrodniczych i chałupniczych. Przy tej 
liczbie gospodarstw cała ludność Albigowej nie wynosiła więcej jak 350 osób. Z chwilą nastania 
spokojniejszych czasów ludność Albigowej w 1665 r. liczyła ok. 675 mieszkańców. 23  

W/g konskrypcji wojskowej z 1795 r. ludność Albigowej osiągnęła ogółem 1146 mieszkańców (w 
tym 1142 chrześcijan i 4 żydów). Bardziej szczegółowe dane podają, że żyło w tym czasie w 
Albigowej 249 rodzin w 169 domach. Ludność posiadała 140 koni i 311 szt. bydła. Właścicielami 
gruntów było 49 osób oraz 179 chałupników i rzemieślników. Ówczesna wieś wykazywała wielkie 
zróżnicowanie majątkowe. Rozradzanie się rodzin chłopskich wraz z nieuchronnym dzieleniem 
gruntów prowadziło do zmniejszenia warstwy pełnowartościowych kmieci i liczebnego wzrostu 
najbiedniejszego chłopstwa, komorników, chałupników i ogrodników uginających się pod ciężarem 
rosnących świadczeń na rzecz pana, który posiadając folwark korzystał z darmowej pracy swych 
poddanych. W r. 1824 ludność Albigowej wynosiła 1029 mieszkańców (1005 chrześcijan i 25 
żydów), 191 domów, 66 posiadaczy gruntów i 194 chałupników i rzemieślników. 23  
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Encyklopedia dla Krajoznawstwa Galicji podaje, że w 1871 r. cała wieś z przysiółkiem Honie 
liczyła 216 domów i 1249 mieszkańców (1219 chrześcijan i 30 żydów). W 1883 Albigowa liczyła 
229 domów i 1385 mieszkańców (1352 chrześcijan i 33 żydów) 15  

W 1911 r. ludność liczy ogółem 1650 osób. Według spisu z 1931 ludność Albigowej wynosi 
2328 osób w tym 30 żydów. 

W 1939 ludność wynosi  - 2410 mieszkańców  
W 1945 -”-  - 2095 -”-  
W 1970 -”-  - 2430 -”-  
W 1990 -”-  - 2802 -”-  

Pod koniec XIX w. ok. 1880 r. w Albigowej było zaledwie 15 gospodarstw posiadających po 30-
40 morgów ziemi (17-22 ha). 15 Stan posiadania decydował zawsze o pozycji społecznej na wsi. Z 
biegiem czasu układ ten ulegał szybkiej zmianie. Przybywało ludzi. Trwał nieustanny proces 
tradycyjnego podziału gospodarstw, a jego wynikiem było stałe kurczenie się areału gospodarstwa 
rodzinnego. Sytuacja materialna większości rodzin chłopskich była zła. Wieś żyła w niedostatku i 
nędzy, a szczególnie trudnym okresem był okres przednówka. Okres ten był bardzo dotkliwym w 
gospodarstwie o małym zasobie ziemi. Trzeba było dużej pracowitości aby okres ten przetrwać. 
Nie ulega wątpliwości, że w tych czasach rozwijały się niezwykle cenne przymioty ludzi, jak 
zapobiegliwość i cierpliwość. U progu lat 90 tych ubiegłego stulecia niewielu ludzi pracowało 
zarobkowo. Biedni odrabiali u swoich sąsiadów za robociznę konną. Na plebani pracowano latem i 
jesienią. Co roku kilkunastu mocnych chłopów wychodziło za zarobkiem na Węgry, albo do 
wschodniej Małopolski (Brzeżany, Podhajce) do pracy przy wypasie wołów żywionych odpadami 
gorzelnianymi. 15 Wychodzących na te roboty nazywano „wołami”. Wiele osób wychodziło też na 
tzw. „bandosy” zagranicę do Niemiec. Tam najczęściej w Saksoni dostawali pracę. O nich 
mówiono, że wychodzą na „Saksy”. Z domów, z których wyruszyli, albo z których ich wyprawiano w 
świat, patrzyli jedynie na trud ojców i matek wiecznie usiłujących związać koniec z końcem. 
Zarobki, które przywozili były jednak małe i nie miały decydującego wpływu na poprawę dobrobytu. 
Silny odpływ ludności wystąpił w okresie (1908 - 1923) zaliczonym do lat niedostatku. W tym czasie 
wiele rodzin albigowskich przesiedliło się szukając korzystniejszej zmiany swego dotychczasowego 
położenia. W r. 1907 przesiedliło się się do Malawy k. Rzeszowa 8 rodzin a mianowicie: Walenty 
Głuszek, Józef Reizer, Walenty Dudek, Walenty Kuźniar, Tomasz Franciszek, Władysław i 
Sebastian Inglotowie. 15 W latach 1910 i 1911 na wieść, że we wschodniej Galicji można kupić 
tanio dobre ziemie podolskie, 17 rodzin albigowskich wyjechało zakupując grunta we wsi Majdan 
pow. Horodenka. Założono tam kolonię, której nadano nazwę „Św. Józef”.  

Do kolonii tej wyjechali następujący albigowiacy i ich rodziny: Marcin Reizer, Jan Sobek, Andrzej 
Bartman, Wincenty Ochędowski, Jan Pelc, Antoni Trojnar, Wincenty Kuźniar, Stanisław Kuźniar, 
Stanisław Kuźniar, Jan Szpunar, Antoni Szpunar, Józef Reizer, Wojciech Bednarski, Wawrzyniec 
Babiarz, Wojciech Baran, Jan Smyczek, Marceli Reizer i Tadeusz Reizer. 15 W 1923 r. do 
Gniłowodów pow. Przemyślany wyjechało 21 rodzin a to: Jan Łoza, Andrzej Łoza, Andrzej Polak, 
Walenty Polak, Stanisław Rydel, Michał Lew, Wincenty Kuźniar, Wincenty i Wawrzyniec Trojnar, 

 27



Wojciech i Antoni Mucha, Wojciech Bytnar, Sebastian Reizer, Józef Inglot, Aleksander Kuźniar, 
Tomasz Rogowski, Stanisław Bytnar, Franciszek Magryś, Karol Bytnar, Walenty Kuźniar i Józef 
Grzywa. 15 Wymienieni kupili dobre podolskie ziemie, a gdy wybuchła II wojna światowa przeszli 
straszliwą tułaczkę przez Syberię, Iran i inne kraje. Wiele z nich zmarło, kilkoro zamordowali 
Ukraińcy, a Ci którzy przetrwali po zakończeniu działań wojennych wrócili do Polski i osiedlili się na 
Ziemiach Odzyskanych w rejonie Świdnicy i Wrocławia. Emigracja do innych krajów przybrała 
szczególnie duże rozmiary w okresie lat 1908 - 1923. Albigowę opuściło w tym czasie ok. 164 
osoby kierując się do Stanów Zjednoczonych (140 osób), i Francji (20 osób). 15

Po II wojnie światowej emigracja zamorska ogromnie się zmniejszyła natomiast wzrósł odpływ 
do miast oraz osad rolniczych tak na ziemiach zachodnich jak i wschodnich. Należy wspomnieć, że 
w okresie międzywojennym wiele osób z Albigowej przebywało na pracach zarobkowych we Francji 
i Niemczech. Zarobione pieniądze przeznaczali na powiększenie obszaru swoich małych 
gospodarstw oraz budowę domów. W okresie 45 lecia (1945 - 1990) w zaludnieniu Albigowej nie 
zachodziły większe zmiany. Liczba mieszkańców w tym okresie uległa niewielkiemu wzrostowi. 

Zmieniła się natomiast struktura społeczno - zawodowa ludności. Po II wojnie światowej pojawiły 
się na wsi nowe rodzaje zawodów jak: elektromonterzy, hydraulicy, mechanicy samochodowi, 
radiomechanicy, malarze, pokojowi itp. Większość pracujących pracowała i pracuje poza wsią m.in. 
w zakładach przemysłowych w Łańcucie i Rzeszowie. Zatrudnienie Albigowiaków poza wsią 
znacznie wzrosło po 1958 r., do czego przyczyniło się otwarcie linii autobusowej łączącej wieś z 
Łańcutem i Rzeszowem.  

8. Właściciele wsi Albigowa.  
Pierwszym założycielem i bogatym właścicielem był Otton z Pilczy, który w latach 1349 - 1350 

otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego dobra łańcuckie. 14 Z jego osobą wiąże się cały proces 
organizacji wsi, uposażenia dla kościoła i sołtysa. Po śmierci Ottona dobrami łańcuckimi, a więc i 
Albigową zarządzała wdowa po nim Jadwiga Melsztyńska - Pilecka, która miała jedyną córkę 
Elżbietę. 25 Elżbieta przed 1397 r. poślubiła Wincentego Granowskiego. Elżbieta wychodząc za 
mąż za Wincentego Granowskiego herbu Leliwa weszła w bliskie układy z panującym wówczas 
Władysławem Jagiełłą. Granowski należał do ludzi bliskich królowi i był znawcą spraw krzyżackich. 
Po śmierci Wincentego Granowskiego owdowiały król czynił starania o rękę Elżbiety. W 1417 r. na 
kilka miesięcy przed ślubem król odwiedził ją w Łańcucie. Małżeństwo Elżbiety z Władysławem 
Jagiełłą zawarte zostało w Sanoku 2 maja 1417 r. Nie zostało jednak zaakceptowane przez panów 
koronnych. 14 Elżbieta umiera w 3 lata po ślubie. Po Elżbiecie Granowskiej dobra okoliczne z 
Łańcutem, Kańczugą i Tyczynem przeszły na jej syna Jana i córki z małżeństwa po Wincentym 
Granowskim. Jan zarzuciwszy nazwisko po ojcu (Granowski) przejął nowe, rodowe matki Pilecki i 
zatrzymał dotychczasowy herb Leliwa. Był jednym z najznaczniejszych możnowładców Małopolski. 
W 1440 r. został starostą krakowskim, w latach 1459 - 1472 wojewodą krakowskim, a od 1472 
kasztelanem krakowskim, a więc najwyższym dostojnikiem świeckim przy królu. 25 Zmarł w 1476 r. 
Za swojego życia skupił w swym ręku dobra jakimi władał kiedyś Otton z Pilczy. Majętność 
łańcucka obejmowała dobra ziemskie 12 wsi: Krzemienicy, Wysokiej, Albigowej, Handzlówki, 
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Kraczkowej, Malawy, Głuchowa, Markowej, Tarnawki, Soniny, Woli Dalszej, Woli Bliższej i miasta 
Łańcuta. 22 W r. 1487 nastąpiła korekta podziału między braćmi.  

W wyniku wzajemnych uzgodnień klucz łańcucki objął Stanisław dając bratu Ottonowi w zamian 
Łańcut z przynależnymi do niego wsiami. W taki sposób Otton i jego następcy na dłużej zostali 
dziedzicami Albigowej. W rękach Pileckich dziedziców na Łańcucie Albigowa pozostała niemal do 
końca XVII w. Ostatni z tej lini Krzysztof Pilecki ok. 1578 r. zapisał dobra łańcuckie swojej żonie. 
Anna Sienna zamieniła je w 1586 r. ze Stanisławem Stadnickim za jego dziedziczne wsie w ziemi 
przemyskiej (Nienadowa, Iskań, Piątkowa Wola, Żohatyn, Tarnawka Wola). 20  

W r. 1596 nabył Albigowę wraz z Wysoką, Markową, Handzlówką i Kraczkową Konstanty Karol 
Korniakt, założyciel bogatego rodu na Rusi Czerwonej. 25 Konstanty Korniakt był rodem z Krety, a 
zarazem najbogatszym kupcem korzennym we Lwowie. Jako człowiek z wielką fortuną 
zaangażował znaczne sumy pieniężne w dobra łańcuckie jeszcze za Pileckich, a potem za 
Stanisława Stadnickiego. Ten zaś stał się wierzycielem Krzysztofa Pileckiego na sumę 17.000 zł 
polskich. Dobra jakimi władał przeszły w ręce St. Stadnickiego z wymienionym długiem i kiedy po 
bitwie pod Byczyną w 1605 r. znalazł się w ciężkiej sytuacji finansowej zaciągnął u Konstantego 
Korniakta pożyczkę na dużą sumę 30.000 zł polskich. 17 Zawarto z tej okazji umowę o oddanie w 
zastawne użytkowanie Krzemienicy i Czarnej oraz spłacenie wcześniejszego długu Konstantemu 
Pileckiemu. Do czasu spłaty tego długu miał oddać w użytkowanie Korniakta wsie: Głuchów, 
Soninę i Białobrzegi. Stadnicki długów nie spłacił i do używania wsi zastawnych nie dopuścił. Po 
śmierci Konstantego Korniakta spadkobiercą podłańcuckich dóbr stał się starszy syn również 
Konstanty Korniakt. Sprawa długów Stadnickiego była powodem licznych i długich procesów 
sądowych oraz wojny sąsiedzkiej. Za czasów Stadnickiego Albigowa była dobrem Korniaktów. 
Leżała na szlaku wiodącym z południa. Stadnicki uznając ją za swoją własność samowolnie 
ustanowił cło pod Albigową na granicy dóbr Korniaktów. Kiedy Korniaktowie zaczęli protestować 
Stadnicki pod pretekstem interwencji najechał zbrojnie na Albigową niszcząc wieś, dobytek 
chłopów oraz folwark. Stadnicki urządzał wyprawy zbrojne i na inne dobra Korniaktów (Kraczkowa, 
Wysoka, Wola Bliższa, Wola Dalsza) łupiąc folwarki i niszcząc chłopów. 12 Tam, gdzie się pojawił 
ziemia jęczała pod uderzeniami kopyt końskich, jęczała w udręce a dymy pożarów ciągnęły nad 
polami. Płonęły zbiory, uprowadzano bydło i inny dobytek, katowani byli ludzie. Cała kraina wokół 
Łańcuta strwożona czekała na kogo spadnie kolejny cios. Te konflikty gospodarcze ze Stadnickim 
trwały do jego śmierci w 1610 r., a potem z jego synami ciągnęły się aż po 1622 r. 17 Po śmierci 
„Diabła Łańcuckiego” trzej jego synowie również upamiętnili się gwałtami i rabunkami. W 1622 r. 
syn Władysław Stadnicki przegrywając proces z Korniaktami, aby udaremnić egzekucję wyroku 
powtórzył wyczyn ojca najeżdżając powtórnie na Albigowę. Znowu spalił część wsi, a całą ograbił. 
Od tamtych wydarzeń Albigowa jeszcze przez ok. 100 lat znajdowała się w posiadaniu rodu 
Korniaktów, który z biegiem czasu stawał się coraz biedniejszym. Po wygaśnięciu rodu Korniaktów 
ok. 1739 r. Albigowa i tzw. „Korniaktowszczyzna” przeszły w posiadłość Potockich stanowiąc część 
fortuny wojewody kijowskiego Franciszka Salezego Potockiego. Syn jego Stanisław Potocki wielki 
chorąży koronny i starosta bełzki odsprzedał dobra tutejsze kontraktem 9.III.1781 r. pozostające 
podówczas w zastawnej dzierżawie u Antoniego Batowskiego - Tadeuszowi Janusza 
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Chruścickiemu Szambelanowi J.K.M. Od niego Albigową nabyła wraz z przyległościami Konstancja 
z Bekierskich Rogalińska. Po niej ok. 1830 r. na dziedzictwo Albigowskie nastąpili Skarbkowie, 
którzy rozdrobniwszy posiadłość Albigowską na kilka mniejszych części obejmujących: Albigowę z 
Kraczkową, Handzlówkę z Cierpiszem odstąpili Franciszkowi Czermińskiemu. Od niego nabył w r. 
1845 i w tym samym obszarze Stanisław Odrowąż - Pieniążek, a następnie odsprzedał ugodą z 
dnia 4.XII.1856 r. Alfredowi Potockiemu za 47.125 zł. reńskich. Obie te wsie należały do obszaru 
dworskiego w Łańcucie. Wieś Albigowa przez cały czas była w posiadaniu rodów magnackich, 
które piastowały pierwsze godności w Rzeczypospolitej i zajmowały się sprawami publicznymi. 
Ułatwiały im w tym środki materialne i rozległe stosunki wśród możnych tego świata.  

Dalsze dzieje folwarku  
Folwark w Albigowej należał do zamku już w XV stuleciu. 20 W ostatnich dziesiątkach lat XIX 

stulecia folwark ten pozostawał w administracji Potockich, gdyż znajdował się najbliżej zamku.  

Grunta dworskie Albigowej w tym czasie wynosiły 644 morgi, tj. ok. 360 ha łącznie z lasem 
znajdującym się w pobliżu. 4 Ziemia w albigowskim gospodarstwie stanowiła zwartą przestrzennie 
całość. Gospodarstwo było raczej jednostronnie zbożowe. System zmianowania opierał się na 3-
polówce. Główną pozycję w uprawie stanowiły zboża. Ich powierzchnia w latach 1815 -1820 
stanowiła ok. 80% powierzchni gruntów ornych. Oziminy następowały na stanowiskach po ugorach. 
Szczególnie ważną rolę odgrywało żyto, którego udział w powierzhni zasiewów wynosił 35 %. II 
miejsce zajmowała pszenica. Wysoki udział żyta w uprawie był związany z rozwojem przemysłu 
propinacyjnego i jego dochodowością. W Łańcucie po pierwszym rozbiorze wybudowano fabrykę 
rosolisów z aparatem do rektyfikacji spirytusu. Postęp, jaki nastąpił w gospodarstwie folwarcznym 
w Albigowej i folwarkach okolicznych wsi zawdzięczać należy Kazimierzowi Stęchlińskiemu 
pełnomocnikowi hr. Potockiego. 20  

Uczył zasad zmianowania, uprawy buraków cukrowych, ziemniaków, karmienia i leczenia 
zwierząt gospodarskich, budowy gnojowni oraz sporządzania i przechowywania kompostów. Jak 
na owe czasy posunięcia Ordynacji były nowatorskie i przyczyniły się do pionierskich zmian w 
systemie gospodarowania folwarków należących do tej Ordynacji.  

W latach 1825 - 1848 stopniowo likwidowano system trójpolowy wprowadzając płodozmiany z 
przewagą zbóż, roślin paszowych i okopowych głównie ziemniaków, które były podstawowym 
surowcem dla gorzelni w Łańcucie. Motywacja tego była prosta, gdyż z morgi ziemniaków 
otrzymywano przeszło 7 razy więcej wódki aniżeli z morgi żyta. 19 Z chwilą uruchomienia w 1835 r. 
cukrowni w Łańcucie wprowadzono do uprawy buraki cukrowe. W r. 1865 w Albigowej pod 
burakami było 15 morgów. Liśćmi buraczanymi płacono chłopom albigowskim za pracę najemną na 
folwarku. W wymienionym okresie lat 1825 - 1848 szczególny nacisk położono na rozwój 
owczarstwa. Zwiększono w tym celu uprawę roślin pastewnych. Urządzano łąki i pastwiska aby 
umożliwić racjonalną organizację wypasu owiec i bydła. Specjalizowano się w hodowli owiec 
rasowych i produkcji wełny. Owce sprowadzano z zarodowych owczarni na Śląsku i Morawach. 20 
Rozwój owczarstwa wywarł swój wpływ na ograniczenie hodowli bydła. Nastąpił poważny spadek 
tej hodowli w porównaniu ze stanem z I ćwierćwiecza XIX w. Liczba owiec w albigowskim folwarku 
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w 1865 r. wynosiła 831 sztuki i dała produkcję 15,9 cetnara wełny, w 1866 - 771 sztuk i 17,94 
cetnara wełny, w 1867 r. - 904 sztuki i 17,96 cetnara wełny. 20  

O ile folwark w Albigowej stał na wysokim poziomie, o tyle niski stan kultury i gospodarki 
chłopskiej był widoczny na każdym kroku. Istotne zmiany w gospodarce chłopskiej nastąpiły 
dopiero po przybyciu do Albigowej w 1886 r. ks. Antoniego Tyczyńskiego. Pracował wytrwale nad 
zmianą ówczesnego stanu rzeczy wychodząc do społeczeństwa z wieloma inicjatywami.  

Do końca I ćwierwiecza XX w. gospodarka folwarczna w Albigowej ulegała głębokim 
przemianom w zakresie postępu technicznego, biologicznego oraz agrotechniki. W zakresie 
agrotechniki wprowadzono głęboką orkę z pogłębianiem warstwy płużnej, zaczęto stosować 
nawożenie mineralne, a wielkość dawek uzależniano od potrzeb nawozowych roślin i rodzaju 
przedplonu. Cały profil produkcji roślinnej oparto na zbożach, burakach cukrowych, ziemniakach 
oraz roślinach motylkowych. 20 Uzyskiwano wysokie plony zbóż, roślin okopowych oraz bardzo 
dobre wyniki w produkcji mleka. W pracach rolnych, a zwłaszcza przy zbiorach zbóż, buraków 
cukrowych, ziemniaków folwark opierał się na bardzo taniej sile roboczej rekrutującej się spośród 
licznej warstwy bezrolnych i małorolnych.  

Ówczesna sytuacja na wsi była bardzo złożona ze względu na przeludnienie, powszechnie 
występującą biedę i bezrobocie, wysokie ceny produktów rolnych. W 1922 r. hr. A. Potocki 
dokonuje zmian. Tworzy stadninę koni. 4 Jej kierownictwo obejmuje Siarkiewicz, gen. w stanie 
spoczynku. W stadninie utrzymuje się konie pełnej krwi angielskiej, które były wykorzystywane 
przede wszystkim w celach sportowych. Brały udział na licznych zawodach, gdzie osiągały bardzo 
dobre wyniki sportowe, a wśród nabywców cieszyły się dużym popytem.  

Oprócz tych koni hodowano tzw. trapery, które reprezentowały typ zaprzęgowy i jako takich ich 
używano. W 1930 r. do hodowli wprowadzono konie półkrwi angielskiej. 4 Stadnina przetrwała 
okupację i dopiero w lipcu 1944 r. podczas przemarszu Armii Czerwonej uległa rozpadowi. Część 
koni głównie z przychówkiem zabrali mieszkańcy Albigowej, a resztę Armia Czerwona. Po wojnie 
konie znajdujące się na utrzymaniu chłopów wróciły do Stadniny. Do końca 1944 r. folwark 
pozostaje własnością hr. A. Potockiego. Ten zaś widząc jeszcze przed zakończeniem wojny 
niebezpieczeństwo zmian w systemie społeczno-politycznym udaje się do Szwajcarii. Albigowski 
folwark zostaje znacjonalizowany i przybiera nazwę PGR. W 1945 r. po wyjeździe hr. Potockiego 
stadninę zlikwidowano, a konie przewieziono do Kozienic.  

W 1946 r. przywieziono do upaństwowionej stadniny koni w Albigowej rasę koni Gidran. W 
wyniku zamiany tej rasy w 1948 r. stadnina otrzymała z Chyrowa konie czystej krwi arabskiej. Ich 
stan w tym czasie dochodził do ok. 100 sztuk. Jednym z czołowych ogierów stadniny był ogier 
Witraż. Sprowadzono także jego półbrata Wielkiego Szlema. Albigowskie konie stanowiły 
reprezentację najwyższej klasy światowej. W 1961 r. konie arabskie przejęła Stadnina Koni w 
Janowie Podlaskim, a Albigowa otrzymała konie wybitnie sportowe rasy Furier i Przedświt po 
zlikwidowanej stadninie w Ososinie. Konie te cieszyły się dużym powodzeniem na rynku 
zagranicznym. Zakupywano je głównie do Szwajcarii. Kolejnymi dyrektorami stadniny od czasów 
wyzwolenia byli: Kazimierz Małecki, Józef Jakubowiak, Marian Mieszkowski i inż. Adam 
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Niedziałkowski, a kierownikami gospodarstwa Łojek, Janecki i Jan Romanow. Tak było do 1966 r. 
tj. do chwili likwidacji stadniny i powołania Terenowego Zakładu Doświadczalnego Instytutu 
Sadownictwa.  

9. Rozwój pańszczyzny i stosunków feudalnych na wsi.  
Z chwilą kiedy panowie dziedziczni przystąpili do likwidowania niezależnych wójtów i sołtysów, 

aby mieć grunty w swoim władaniu istniejący ustrój czynszowy wsi ustępuje nowemu systemowi 
opartemu na pańszczyźnie. 8 Panowie wykorzystując swoją przewagę nad niezależnymi wójtami i 
sołtysami dokonali wykupu ich jako posiadaczy dużych gospodarstw niekiedy nawet kilkułanowych. 
W ten sposób przejąwszy ich grunty zaczęli tworzyć folwarki i przymuszać swych poddanych do 
pańszczyzny. Wykupienie wójtowstwa albigowskiego nastąpiło ok. XVI w. Na wykupionym 
wójtowstwie magnaccy właściciele Albigowej nie pracowali bezpośrednio lecz za pośrednictwem 
dzierżawców względnie posiadaczy z tytułu zastawu. Powstanie folwarków pogarsza położenie i 
warunki materialne chłopów. W latach 1520 - 1521 sejmy ustanowiły wysokość pańszczyzny od 1 
łanu. 5  

Tuż po założeniu folwarku pańszczyzna nie była bardzo uciążliwa. Nie przekraczała 1 dnia 
robocizny na tydzień.13 Dopiero, kiedy następowało znaczne powiększanie się stanu obszarowego 
folwarku, dwór potrzebując większej ilości rąk do pracy, zwiększał obciążenia w wymiarze 
robocizny. Chłop zaczął być traktowany jako przedmiot czy też niewolnik. 8  

Już w I poł. XVII w. pańszczyzna z gruntów kmiecych wynosiła 3 - 4 dni tygodniowo. Istniejące 
dawniej daniny i czynsze utrzymywały się mimo nałożenia na chłopów obowiązku robocizny. Na 
skutek dużego wyludnienia wsi podczas najazdów i wojen II połowy XVII w. dwór w wyniku objęcia 
licznych pustych gruntów w sposób znaczący zwiększał stan posiadania. Wymagało to zwiększenia 
nakładu robocizny i dlatego ciężary pańszczyźniane nadal wzrastały pomimo obsadzania pustych 
gruntów nowymi poddanymi. Istniała wielka obawa panów aby nie nastąpiło obniżenie wymiaru 
pańszczyzny. Jednak pańszczyzna dotrwała w swym maksymalnym rozmiarze do czasu zajęcia 
tych ziem w 1772 r. przez Austrię. Włączenie ziem tzw. „Galicji” do Austrii przyniosło chłopom 
pewne korzyści. Akcja reformatorska Marii Teresy i Józefa II łagodziła ciężary pańszczyźniane i 
stanowiła dla wsi istotny krok naprzód. Patent Józefa II z 1784 i 1786 r. ograniczył pańszczyznę do 
3 dni najwyżej w tygodniu, określał czas trwania dnia roboczego, dziedzicznego posiadania 
gruntów, prawa wnoszenia skarg, rozstrzygania sporów między chłopami a panami. 22 Niestety w 
praktyce często o tych ustawach zapominano i nadal panoszyła się swawola wielkich właścicieli. 
Opierając się głównie na ustnej tradycji sięgającej czasów sprzed 1848 r. rysuje się obraz trudnego 
życia pańszczyźnianego chłopa. Chłopi szli na tzw. „pańskie” wcześnie rano aby ze wschodem 
słońca rozpocząć pracę, która trwała do zachodu słońca. Szli ze swoimi zwierzętami (wołami, 
końmi) i ze swoim sprzętem (wozami, pługami, bronami, sierpem lub kosą.) To wszystko stanowiło 
obciążenie ponad ich siły26. W tej sytuacji chłopi nie mieli czasu na uprawę, pielęgnację swych pól i 
musieli niejednokrotnie pracować na własnych polach przy świetle księżyca przemęczonymi końmi 
i wołami. Ten stan powodował u chłopów częste protesty. Rosła przepaść między panami a ludem. 
Rosło też napięcie i niezadowolenie wsi. To niezadowolenie rząd austriacki skierował przeciwko 
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panom. W konsekwencji musiało to doprowadzić do powstania chłopów przeciwko dworom w 
krakowskim i tarnowskim w lutym 1848 r.11 Do Albigowej dochodziły tylko wieści o „rzezi 
galicyjskiej”, ale tu nikt na nikogo ręki nie podnosił. Z pewnością byli zbyt wymęczeni niedolą i 
niedostatkiem ostatnich czasów. 22 kwietnia 1848 r. gubernator Galicji ogłasza patent cesarski o 
zniesieniu pańszczyzny. Czytamy w nim „chłop stał się Obywatelem kraju na równi z dziedzicem i 
ekonomem co go batem smagał”. 22 Tak znikł ostatni ślad ustroju opartego na pańszczyźnie. Cały 
kraj obudził się z feudalnego letargu. Pękały stare formy. Rozpoczynał się okres burzliwego 
rozwoju kapitalizmu. Ludzie wieść o zniesieniu pańszczyzny przyjęli z entuzjazmem - płakali z 
radości, modlili się, śpiewali, stawiali dziękczynne krzyże i figury. Odtąd mieli pracować wyłącznie 
dla siebie. Odzyskano wolność, pozbyto się ciężarów. Wydawało się, że dola ludu szybko się 
poprawi. Tymczasem nadal było źle, a nawet coraz gorzej. Przyczyną tego stanu rzeczy było m.in. i 
to, że serwituty leśne i pastwiskowe nadal pozostały przy dworach co sprawiało dalsze 
uzależnianie chłopów zwłaszcza małorolnych od pana. Poprzez podnoszenie wymiarów robocizny i 
świadczeń za serwituty, dwory faktycznie korzystały nadal z pracy pańszczyźnianej. Chłopi 
pracowali również u pana za pożyczki (często w naturze) zaciągnięte w okresie tzw. „przednówka”. 
Odtąd wieś płaci też podatek na rzecz państwa.  

Zubożenie ludności powoduje powrót do drewnianych narzędzi w rolnictwie. Jeszcze w połowie 
XIX w. wozy chłopskie nie miały obręczy na kołach i miały tzw. „drewniane osie”. W użyciu 
powszechnym były: drewniane brony, drewniane pługi z żelaznym lemieszem. Jedzenie na wsi było 
bardzo skromne. Odżywiano się głównie chlebem, ziemniakami, kapustą, barszczem i różnego 
rodzaju kaszami. Kasze robiono w młynkach poruszanych przez kierat ciągniony końmi. Pęczak i 
jagły robiono domowym sposobem w stępach. Gotowano też maleszkę z mąki pszennej razem z 
jabłkami, gruszkami, śliwkami. Maszczono olejem konopnym. W wiosce przeważały kurne chałupy. 
Tylko niektórzy mieli w chałupie piec z kominem. Domy wznoszono z drzewa wpierw z okrąglaków, 
a później z kanciaków (ociosanych), a biedniejsi z cienkiego drewna uzupełnianego chrustem i 
gliną. Dach 4 spadowy kryty słomą. Okna z 4 lub 6 kratek zasłaniano pęcherzami zwierzęcymi - 
rzadziej szklono. Domy miały zazwyczaj 2 typowe układy: izba, sień i komora oraz obora, albo izba 
w której również trzymano bydło. Meble były proste. Najważniejszą była skrzynia drewniana na 
odzież, ponadto ławy, skrzynie, beczki. Natomiast stołów, stołków i łóżek prawie nieznano. Sypiano 
głównie na ławach, na zapiecku, albo na glinianym klepisku na słomie. Nakrywano się najczęściej 
zimową odzieżą, kożuchami.  

W XVII w. obok dotychczas używanych glinianych i drewnianych naczyń kuchennych zaczęły się 
pojawiać naczynia metalowe i szklane. Ubiór na co dzień to zgrzebne portki i koszula wyrzucona 
na wierzch i przepasane paskiem. W święta ubierano czarne lub brązowe sukmany ze stojącym 
kołnierzem, fałdowane siermięgi, a później żupany oraz baranie lub kozie kożuchy, obuwie 
noszono ze skóry.  

Panującym systemem uprawy ziemi w XVI - XVII w. była trójpolówka. 20 Stosowano obok niej w 
mniejszym stopniu II polówkę. Chłopi najczęściej uprawiali żyto ozime, pszenicę, jęczmień, owies, 
proso, groch. Ponadto konopie, kapustę, rzepę, marchew, cebulę. Koszenie łąk odbywało się raz w 
roku. Po jednym zbiorze siana łąka służyła jako pastwisko do późnej jesieni. Hodowano: krowy, 
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woły, konie, jałówki, cielęta, świnie, drób. Świnie z braku ziemniaków karmiono jęczmieniem, 
owsem, tatarką oraz otrębami z żyta i pszenicy. Spożywano dużo kapusty i rzepy. Do przypraw 
służyły: olej z lnu, cebula, czosnek, pietruszka, ogórki. Mięsa spożywano niewiele. Wysokie 
natomiast były wskaźniki spożycia trunków. Rozwój gorzelnictwa dworskiego doprowadził do 
upowszechnienia się pijaństwa wśród chłopów XVII i XVIII w. Niełatwe warunki życiowe 
powodowały, że w XVIII w. przeciętny wiek życia chłopów wynosił ok. 27 - 28 lat. Na wsi wytworzyły 
się różne zawody, które wypełniały wobec ludności rolę służebną. Oprócz zajęć rolniczych 
mieszkańcy Albigowej zajmowali się rzemiosłem, głównie tkactwem. Tkactwo miało duże 
znaczenie gdyż poza zaspokojeniem lokalnych potrzeb ludności zapewniało powiązania rynkowe z 
Łańcutem. Rzemiosłem zajmowały się głównie gospodarstwa o niewielkiej ilości ziemi zwykle 
gospodarstwa zagrodnicze i chałupnicze dla których ta praca była podstawą ich egzystencji. 
Tkactwo było popierane przez właścicieli dóbr Albigowej i odgrywało w gospodarce wsi ważną rolę. 
Poza rolnictwem było to drugie zajęcie wsi. Cała ludność wiejska a szczególnie kobiety były 
włączone w przędzenie jak również i przygotowanie surowca. W ten sposób zdobywały środki 
niezbędne dla życia rodzin. Prace związane z tkactwem dawały też możność zatrudnienia dla 
większej liczby ludzi na wsi. To było powodem, że tkactwo cieszyło się bardzo wielkim uznaniem. 18  

Do ważnych zawodów wykonywanych na wsi zaliczyć można: stolarstwo, kołodziejstwo, 
bednarstwo i ciesielstwo. We wsi rozwijało się również kowalstwo nastawione głównie na produkcję 
części do narzędzi rolniczych, podków dla koni i kucia koni. Znaczącą pozycję miał zawód 
karczmarza i młynarza. Karczmy związane były głównie z wyszynkiem piwa i nastawione przede 
wszystkim na obsługę ludności własnej wsi. O ich rentowności może świadczyć fakt, że w samej 
Albigowej były dwie karczmy. Wokół karczem leżących przy uczęszczanej drodze ulokowały się 
warsztaty cieśli i kowali świadczących usługi przyjezdnym. Na wsi rozwijało się także młynarstwo. 
Zwykle przedstawicielom tych 2 zawodów wiodło się dobrze. Zarówno jedni i drudzy bogacili się 
tworząc jak gdyby odrębny stan. Karczmy stanowiły przed wiekami główny ośrodek życia 
towarzyskiego. 19 Nie zawsze w dobrym tego słowa znaczeniu, ale jakie inne zajęcie mogli mieć 
dawni mieszkańcy wsi zwłaszcza zimową porą, gdy nie było innej przyjemniejszej rozrywki. Stąd 
też w karczmie przy szklaneczce trunku czas upływał szybciej. Kawalerowie, mężczyźni, żonaci 
mogli potańczyć z dziewczętami bo ambicją każdego karczmarza było mieć we własnym przybytku 
orkiestrę lub, co najmniej, jednego dobrego grajka. Atmosfera karczmy to obraz niechlujstwa, 
nieczystości - kilka ław i rzadko myty stół – szynkwas, na którym spoczywało kilka rdzewiejących 
kubków blaszanych i bańka z wódką. To wszystko stanowiło umeblowanie tego pokoju zwanego 
szynkownią.  

Arendarzem tego przybytku był Żyd, który rzadko zjawiał się zajęty różnorodnymi interesami. Z 
reguły zastępowała go żona, która użyczała swoim gościom gorącego napoju. Oprócz wódki w 
takiej karczmie podróżny nie mógł nic dostać do zjedzenia, gdyż to się karczmarzowi nie opłacało. 
Bywało i tak, że w karczmie chłopi przepijali cały swój dobytek, nierzadko z trudem zdobyte 
pieniądze.  

Pracując na dobrach pańskich, chłop popadał z biegiem czasu w prawdziwą niewolę, zwłaszcza 
od czasu, gdy nie miał się gdzie upomnieć o sprawiedliwość. Wspomnienie o tym okresie dziejów 
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jest konieczne, gdyż wyrastające nowe pokolenia chłopskie oddalają się coraz bardziej od 
pańszczyźnianych czasów. Jeśli dotąd całkowicie nie zapomniały to z latami zapomną o 
krzywdach, cierpieniach i ciężkiej doli ich przodków. Nie mogą nie wiedzieć jak to dawniej było, 
odrzucając jednak uraz do tych, którzy byli tego bezpośrednią przyczyną. Stąd też ludzie młodzi 
winni znać chłopskie dzieje i prawdę historyczną.  
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Tadeusz Ulman 
Rozdział III 

Rozwój organizacji społeczno - gospodarczych w XIX i XX w.  

1. Działalność społeczno - gospodarcza ks. A. Tyczyńskiego i jego następców.  
Tak jak wszystkie wsie polskie w okresie po zniesieniu pańszczyzny Albigowa była wsią 

zacofaną i zaniedbaną. Ziemia przy ówczesnej agrotechnice dawała niskie plony. Wieś żyła w 
niedostatku i nędzy bez względu na wielkość gospodarstw, a przednówki zjawiały się regularnie, 
niemal jak piąta pora roku. Przede wszystkim dotkliwe i długie. Prawie wszystkie chaty były chatami 
dymnymi. 

Lichwa wysysała z ludzi ostatnią gotówkę iście zbójeckimi procentami. Na porządku dziennym 
panował analfabetyzm i pijaństwo.  

Przez wiele lat po zniesieniu pańszczyzny nastąpiły niewielkie zmiany w sposobie 
gospodarowania.  

Postęp posuwał się przez Albigowę podobnie jak przez wszystkie galicyjskie wsie bardzo 
powolnym prawie leniwym krokiem. Oto ogólny obraz Albigowej w II połowie XIX w. Temu należało 
zaradzić. Dziś trudno przewidzieć jak długo trwałby taki stan gdyby nie działalność społeczna ks. A. 
Tyczyńskiego - miejscowego proboszcza w latach 1886 - 1912.22Ten człowiek zasłużył się dla 
Albigowej i jej mieszkańców w sposób szczególny. Jego działalność stała się trwałym dowodem, że 
pragnął uczynić z Albigowej wieś postępową, rozwiniętą gospodarczo i kulturalnie, gdzie warunki 
życia jej mieszkańców stawałyby się coraz lepsze. Zadanie, które przypadło jemu do wypełnienia 
nie należało do łatwych i prostych, zważywszy że wieś Albigowa u schyłku XIX w. przedstawiała 
obraz wielkich zaniedbań. Trudne więc były początki społecznego działania. Niemniej jednak w 
okresie lat 1886 - 1912, a więc w ciągu zaledwie ćwierćwiecza udało się ks. A.Tyczyńskiemu 
przekształcić zaniedbaną wieś w przykład godny do naśladowania. Albigowa w kilka lat potrafiła się 
wyzwolić z psychicznego bezwładu i obrócić w niezależność organizacyjną. Podstawy odrodzenia 
Albigowej zbudowano w ciągu czternastu ostatnich lat XIX w. i dwunastu lat naszego stulecia 
wśród okoliczności trudnych, mało sprzyjających dla przedsięwzięć w warunkach, w jakich przyszło 
działać ówczesnym pionierom Albigowej. To był pozytywizm mimo wszystko. Podwójnie ciekawy 
jako swoista recepta, swoiste studium lokalnego “cudu gospodarczego” albo raczej “cudu 
społecznego”, studium ukazujące ile może uczynić inteligencja ludzka i determinacja, kiedy z 
pozoru nic się nie da zrobić. W recepcie na ten “cud” nie było - po pierwsze wsi duńskiej z 
wieloletnią tradycją współdziałania, z jej oświatą ludową, gospodarnością. Albigowa była przede 
wszystkim biedna. Dwie karczmy rozpijały wieś, okoliczni lichwiarze i miejscowy sklepikarz 
odzierali ją ze skóry, żyło się tu od plonów do plonów zawsze marnych, bo ziemię uprawiano 
kiepsko.  

Wieś zżerały choroby, brud i nędza. Niewielu umiało czytać. Mizerna szkółka niewiele uczyła. 
Dopiero przyjazd ks. Tyczyńskiego na probostwo albigowskie sprawił wielkie zmiany. Przekształcił 
zaniedbaną wieś w przykład godny naśladowania. Stało się to za sprawą uporu ks. Tyczyńskiego 
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wraz z częścią jej mieszkańców, a więc chłopów ambitnych z otwartymi głowami. Uwierzyli oni, że 
jedność działania może przynieść pozytywne efekty w pracy dla dobra i pożytku całej społeczności. 
W recepcie na albigowskie dokonania nie było zbrojnego w kwalifikacje fachowca.  

Ksiądz Tyczyński, który to sprawił nie otrzymał w seminarium duchownym wiedzy społecznej, 
nie uczył się socjologii, ani teorii i praktyki spółdzielczości. Co więcej, Albigowa go nie chciała. Był 
wówczas za młody. Nawet wysuwano propozycję, aby mianować proboszczem kogoś starszego 15, 
Innymi słowy nie było żadnych, ale to żadnych przesłanek, aby rokować 30 letniemu wówczas 
proboszczowi i jego ludnej, ale i biednej parafii perspektywy na to, co miało się tu dokonać. 
Ks. A. Tyczyński wszystkiego uczył się sam. Wiedział, że musi działać wszechstronnie, że z racji 
swego stanowiska musi roztoczyć opiekę nad całokształtem życia parafian oraz podnosić ich 
duchowo i materialnie. Rozpoczął od dokładnego poznania środowiska w którym przyszło mu żyć i 
pracować. Okazją do tego stała się tzw. “kolęda” czyli duszpasterskie wizyty w domach parafian 
albigowskich. Składając je chciał wiedzieć jak ludzie mieszkają, jak żyją, co robią i jak robią. 
Odnotowywał każdy charakterystyczny szczegół. Już wtedy w jego umyśle rodziły się plany 
przeobrażenia wsi, ale ich realizacja musiała dojrzewać stopniowo. Rozumiał, że swym parafianom 
niechętnym do zmian należy zaimponować działaniem praktycznym, którego efekty mogliby szybko 
dostrzec i docenić. Stosunkowo szybko udało mu się pozyskać zaufanie u ludzi, wyrobić opinię 
człowieka zdecydowanego i konsekwentnie dążącego do przebudowy wsi dla dobra i pożytku jej 
mieszkańców. Wiedział o tym, że ster działania musi wziąć w swoje ręce. Nowy proboszcz wziął 
się energicznie za ciągnące się latami roboty, prowadził je szybko i sprawnie, a gospodarstwo 
plebanii postawił rychło na nogi. Skupiony, zorganizowany wewnętrznie na wszystko miał czas, ze 
wszystkim zdążył - z nabożeństwami, spowiedziami, czytaniem, doglądaniem i rozmowami. Każdy 
krok i każdą decyzję przygotowywał nadzwyczaj starannie, co pozwoliło mu uniknąć wielu 
niepowodzeń. Perspektywy i projekty podejmowanych prac nie były nigdy tajemnicą. Mówił o nich 
wprost z ambony.  

Przystępując do pracy społecznej uznał, że główną przyczyną ciemnoty i nędzy wsi jest brak 
szkoły, która by odpowiadała potrzebom ludności.1 Dopiero w 1880 r. a więc na 6 lat przed 
przybyciem ks. A. Tyczyńskiego otwarto w Albigowej stałą 1 klasową szkołę parafialną. Szkoła ta 
przygotowywała młodzież głównie do posług kościelnych, ucząc ministrantury i śpiewu. Uczono w 
niej również w mniejszym zakresie czytać, pisać i rachować, a więc trzech podstawowych 
umiejętności. Szkoła ta w 1886 r. dostała nowy budynek. W r. 1887 ks. Tyczyński doprowadził do 
przekształcenia tej szkoły na 2 klasową, a w 1904 r. na 4 klasową.1 Również w 1904 r. stanął dla 
niej okazały budynek szkolny. Powstanie szkoły z prawdziwego zdarzenia było ważnym 
wydarzeniem w życiu i historii wsi. Podniosło to też w pewnym sensie rangę wsi. Szybciej i łatwiej 
upowszechniały się oświata i kultura. Tak więc w niedługim czasie ks. Tyczyński zdołał zaradzić 
największej bolączce wsi, stwarzając warunki do rozwoju oświaty. Sam jako katecheta przekazywał 
dzieciom nie tylko wiedzę religijną, ale oddziaływał wychowawczo - omawiając sprawy 
codziennego życia, wdrażając nawyki kulturalnego zachowania się oraz zarażając jednocześnie 
koncepcją aktywności społecznej. W pracy tej wspomagał go kierownik szkoły Andrzej Mazanek.  

Albigowska oświata zakwitała z dnia na dzień coraz więcej. Z dawnych przekazów ustnych i 
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kronik, które zaginęły w czasie okupacji wiadomo. że pierwsze Kółko Rolnicze powstało w 
Albigowej w 1886 r., a jego założycielem był zarządca folwarku Potockich. Kółko rozpoczęło 
działalność organizacyjną skupiając się na prowadzeniu szkoleń rolniczych oraz rozwiązywaniu 
problemów zaopatrzenia i zbytu. Niestety wobec przemożnej konkurencji żydowskiej niewiele 
mogło zdziałać zważywszy na brak kapitału, doświadczenia i tradycji. Chociaż pierwszy okres 
działalności Kółka Rolniczego nie przyniósł ważniejszych dokonań, to jednak obudził świadomość 
wspólnego przeciwstawiania się galicyjskiej biedzie, wyzyskowi ze strony możnych posiadaczy 
ziemskich i żydowskiego handlu. Dopiero w 1891 roku ks. Tyczyński przy współudziale Franciszka 
Falgera zakłada Kółko Rolnicze. Było to jak gdyby reaktywowanie organizacji, której działalność 
uległa osłabieniu. Zarząd wybrany przez 41 członków założycieli składał się z pięciu osób. 
Prezesem został ks. Tyczyński a sekretarzem Franciszek Falger. Ponadto do zarządu weszli: 
Jakub Kuźniar, Antoni Inglot i Andrzej Trojnar. Podjęto uchwałę, że członkowie będą się zbierali co 
dwa tygodnie w niedziele. Odtąd już każde zebranie przynosiło coś nowego, rozjaśniało umysły 
rolników, inspirowało do nowych decyzji dla rolnictwa i wsi. Z inicjatywy Kółka Rolniczego założono 
ochronkę, gdzie można było zostawić dzieci pod fachową opieką w okresie wzmożonych prac 
polowych. Podjęto również ważne dla wsi decyzje związane z utworzeniem czytelni Towarzystwa 
Wiedzy Rolniczej, Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Spółki Drenarskiej, Kasy 
Oszczędnościowo – Pożyczkowej, Sklepu Kółka Rolniczego, Mleczarni, Budowy Cegielni, Młyna i 
Domu Ludowego. Do Kółka Rolniczego założonego na wzór podobnych organizacji w poznańskim 
należeli wszyscy co światlejsi mieszkańcy Albigowej. Stanowili jakby jedną rodzinę, a atmosfera 
wytworzona w tej organizacji sprzyjała wzajemnej pomocy, wymianie doświadczeń, doskonaleniu 
poziomu gospodarowania i stosunków wiejskich. Świadczył o tym udział we wspólnych 
tradycyjnych uroczystościach. Nie ulega wątpliwości, że okres przed I wojną światową był w 
działalności Kółka wyjątkowy i znaczący ze względu na podejmowane decyzje i ich konsekwentną 
realizację. Wybuch wojny nie spowodował zawieszenia pracy, chociaż większość młodych 
mieszkańców powołano do wojska. Działalność koncentrowała się głównie na kupnie maszyn i 
narzędzi rolniczych, nawozów, ziarna siewnego i materiału hodowlanego. Ograniczono szkolenia 
fachowe i zebrania o charakterze patriotycznym. Pierwsze w wolnej Polsce zebranie odbyło się 
15.XII.1918 r. Uczestniczyło w nim ponad 200 rolników. Podkreślono działalność Kółka i jego 
członków w budzeniu świadomości narodowej. W dniu 16.II.1919 r. odbyły się pierwsze po wojnie 
wybory zarządu. Weszli do niego: Andrzej Trojnar, Jan Bartman, Ignacy Wilkoń, Franciszek Reizer, 
Jan Inglot, Marcin Reizer, Wiktoria Albigowska i Leonarda Madurowicz. Przewodniczącym Zarządu 
został: Ignacy Wilkoń zastępcą Jan Bartman a sekretarzem Jan Inglot. Pod koniec tego roku Kółko 
liczyło prawie 300 osób. Przez cały czas działalności kółka do wybuchu II wojny światowej trwały 
przede wszystkim wysiłki o podnoszenie kwalifikacji rolników i ułatwianie im pracy. Należy 
podkreślić, że powołanie przez ks. Tyczyńskiego Kółka Rolniczego oraz jego żywa działalność 
wywarły ogromny wpływ na zmianę świadomości i dokonanie olbrzymiego postępu. A więc Kółko 
Rolnicze było tą organizacją, w której rodziła się inicjatywa rozwoju oświaty i kultury dla 
podniesienia na wyższy poziom zaniedbanej gospodarki. W ramach tej działalności prowadzono 
pogadanki i dyskusje o uprawie roli, stosowaniu nawozów mineralnych, nowych roślin uprawnych, 
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hodowli i pszczelarstwa. Dużą rolę w unowocześnianiu produkcji rolnej odegrało sprowadzanie 
rasowego materiału hodowlanego, siewników rzędowych, pługów, opielaczy, kultywatorów, wialni 
oraz innych maszyn i narzędzi rolniczych.  

Albigowa zmieniała się z każdym rokiem. To była prawdziwa rewolucja jak na zacofaną i rozpitą 
wieś sprzed paru lat. Szerzona oświata rolnicza stała się podstawą postępu we wsi. Bieda nie 
pozwala na powszechne stosowanie nawozów mineralnych, nowych odmian zbóż i roślin 
okopowych, ale wielu rolników stopniowo przechodziło na gospodarkę intensywną, która 
przejawiała się w rozwoju hodowli bydła, a zwłaszcza krów mlecznych. Już w 1906 roku 
zorganizowano zarodową oborę bydła rasy oldenburg oraz chlewnie trzody rasy wielkiej białej 
angielskiej. 1 Nieużytki zamieniano na grunty orne, stosowano ulepszoną agrotechnikę i racjonalne 
nawożenie organiczno - mineralne - słowem szeroko rozumiany postęp rolniczy. O całości zmian i 
sposobów gospodarowania na roli trzeba było przekonywać chłopów, zwłaszcza tych starszych. 
Zachęcano wszystkich rolników do robienia podorywek, stosowania głębokiej orki, wprowadzania 
płodozmianu i zwalczania chwastów. Wprowadzenie na szerszą skalę uprawy koniczyny 
przyczyniło się do wzrostu hodowli bydła i poprawy mleczności krów. Założone przez ks. 
Tyczyńskiego Kółko Rolnicze spełniało rolę dźwigni postępu gospodarczego, było praktyczną 
szkołą dla ludu Albigowej. Dzięki Kółkowi Rolniczemu albigowiacy poznawali nie tylko nowoczesny 
system uprawy ziemi, ale przekonywali się też o ważności oświaty w życiu rodziny. To budzenie 
obowiązku wobec ojczyzny było chyba największą zasługą ks. Tyczyńskiego. Cokolwiek by 
powiedzieć o energii, mądrości i poświęceniu młodego proboszcza, warto jednak zwrócić uwagę na 
albigowskich chłopów, gdyż to Albigowa obaliła mity jakoby wieś była wroga wszelkim inicjatywom. 
Jest faktem, że w ciągu kilku zaledwie lat wprowadzono powszechnie nawozy mineralne, maszyny 
rolnicze, nowe odmiany roślin uprawnych oraz planową hodowlę bydła.  

Działalność tej chłopskiej organizacji rolniczej stworzyła sprzyjający klimat dla przemian jakie 
dokonywały się we wsi na przełomie XIX i XX w. A przecież był to dopiero początek wielkiej 
działalności. Nowy proboszcz wziął się energicznie wraz ze swoimi parafianami za planowane 
roboty i prowadził je szybko i sprawnie. A kiedy nabrał rozpędu i pełnego oparcia we wsi, szedł 
dalej jak cierpliwy i niezmordowany oracz. Rzeczywista twórcza działalność ks. Tyczyńskiego 
rozpoczęła się od budowy nowego murowanego Kościoła (1895 - 1897) w miejsce drewnianego z 
1462 r. Do pracy zapaliła się cała wieś, a wspólny wysiłek proboszcza i parafian scementował ich 
wzajemny stosunek i ugruntował przekonanie o potrzebie i pożyteczności społecznego działania. 
Kosztorys Kościoła opiewał na 70.000 koron, ale dzięki pomysłowości i energii ks. Tyczyńskiego 
oraz ofiarności społeczeństwa zapłacono gotówką tylko 32.000 koron, gdyż resztę zastąpiła 
bezpłatna robocizna. 

Materiał z rozebranego kościoła posłużył do przygotowania zastępczej kaplicy zwanej 
namiotem, gdzie mogły się odbywać nabożeństwa. W 1895 r. przystąpiono do budowy 
murowanego kościoła według projektu architekta Sławomira Odżywolskiego z Krakowa*. W 1897r. 
nowa świątynia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny była gotowa*. Tak szybkie sfinalizowanie 
prac było możliwe dzięki wytrwałej i ofiarnej pracy Albigowiaków. 
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Nowy kościół w Albigowej został zbudowany w stylu neoromańskim z elementami neogotyckimi. 
Jest murowany z cegły, nietynkowany, jednonawowy, z cztero przęsłowym korpusem, wieżą od 
frontu oraz dwu przęsłowym węższym zamkniętym prezbiterium, przy którym stoi zakrystia. Od 
północy przy drugim przęśle nawy jest trójbocznie zamknięta zakrystia. Sklepienia w nawie 
krzyżowe, na półkolistych gurtach spływających na przyścienne filary. Ściany kościoła i strop 
ozdobione malowidłami przedstawiającymi różne wzory.  

Ołtarz główny neomanierystyczny był wcześniej zamówiony u rzeźbiarza i przeznaczony  do 
budowanego w tym czasie kościoła w Trzcianie k. Rzeszowa. Kiedy okazał się za niski ks. 
Tyczyński zakupił go, przewiózł do Albigowej i umieścił w kościele. Przy okazji w Trzcianie 
zakupiono dwa konfesjonały i dwie ławki, które umieszczono pod chórem. 

Ołtarze boczne przeniesiono ze zlikwidowanego w 1820 r. kościoła O. Dominikanów w 
Łańcucie. Umieszczone w ołtarzu głównym i bocznym obrazy malowane na płótnie są dziełami 
lokalnych warsztatów malarskich z kręgu lwowskiej szkoły rokokowej. Nie sięgają klasy 
artystycznej dzieł dawniejszych, nie mniej uzupełniają jakby przegląd sztuki sakralnej. Ołtarze 
zostały odnowione w 1973 r. przez konserwatora Mariana Dzierżę z Krakowa. Cennym zabytkiem 
to ambona rokokowa z ok. 1780 r. przeniesiona do Albigowej ze wspomnianego kościoła 
dominikańskiego w Łańcucie. Ambona została również odnowiona w 1973 r. przez konserwatora 
Mariana Dzierżę. Przy wejściu na ambonę przy parapecie schodów na koszu ambony znajdują się 
rzeźby czterech ewangelistów: św. Łukasza, św. Marka, św. Jana i św. Mateusza, a nad amboną 
baldachim i w jego zwieńczeniu figura Chrystusa Zwycięskiego. Wartość historyczną posiada 
również chrzcielnica barokowa z II poł. XVII w. wykonana z czarnego marmuru. Unikalną wartość 
artystyczną posiadają cztery zabytkowe ornaty: biały barokowy z poł. XVIII w. z motywem 
pionowych wici obejmujących tulipanowe palmety, biały rokokowy z motywem bezlistnych 
kwitnących drzew z I poł. XVII w., niebieski rokokowy z drugiej poł. XVIII w. z motywem bukietów i 
lejkowatych liści, czarny z II poł. XIX w. z motywem ostów haftowanych, białą jedwabną nicią a w 
krzyżu aplikacja z twarzą Chrystusa. 16

Albigowski proboszcz nie był nigdy sam w swoich poczynaniach. Działała wraz z nim cała 
parafia. Sprawdzianem tego były wzajemne wysiłki przy gromadzeniu materiałów budowlanych, 
przygotowaniu terenu pod budowę oraz przy wykonywaniu wszystkich niefachowych robót 
ciesielskich i murarskich. 

Ks. Tyczyński zdawał sobie sprawę, że rozdrobienie wsi zostało spowodowane brakiem 
przemysłu, a ziemia stanowi jedyne źródło utrzymania niezamożnych rodzin. Całą swoją energię 
skierował na to, aby w krótkim czasie zorganizować na miejscu taki warsztat pracy przemysłowej w 
którym pewna część ludności znalazłaby zarobek. Rozwiązanie tego społecznie ważnego 
problemu stało się dla ks. Tyczyńskiego pilnym wezwaniem do podjęcia działania. Przyjmuje myśl, 
że takim zajęciem dla wielkiej liczby bezrobotnej biedoty mogłoby być koszykarstwo. Skłania 
swego służącego Andrzeja Babiarza (zmienił nazwisko na Albigowski) do uczenia się 
koszykarstwa. Posyła go w 1894 r. do Szkoły Koszykarskiej w Czerwonej Woli powiat Jarosław na 
trzyletnią naukę. Po jej ukończeniu ks. Tyczyński wysyła go dalej na praktykę do Lwowa, Wiednia i 
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Budapesztu w celu zdobycia specjalizacji w fabrykach mebli wiklinowych, trzcinowych i 
bambusowych. W 1898 r. ks. Tyczyński kupuje od Gorzkiewicza drewniany dom mieszkalny z 
ogrodem o powierzchni 0,75 ha aby w nim ulokować koszykarnię. Nauka koszykarstwa rozpoczyna 
się w 1899 r. Na wiadomość o tym zgłasza się do nauki 30 chłopców, ale ze względu na brak 
pomieszczeń szkoła może przyjąć tyko dziesięć osób. Ks. Tyczyński ma szersze plany. 
Postanawia wybudować nowy murowany dom z odpowiednią ilością sal aby prowadzić zajęcia 
lekcyjne i warsztatowe oraz zapewnić mieszkanie dla kierownika. Po uzyskaniu pożyczki we 
Lwowie rozpoczyna w 1899 r. budowę piętrowego domu w którym mogłoby pracować 50 osób. 
Obok tego domu buduje drugi budynek z przeznaczeniem na magazyn wyrobów gotowych i 
pomieszczenie dla inwentarza. Pod koniec 1900 r. przenosi szkołę do nowego budynku a, na 
kierownika i instruktora szkoły koszykarskiej powołuje Andrzeja Albigowskiego. Nauka w szkole 
trwa cztery lata. Przedmioty teoretyczne jak język polski, matematyka, historia wykładają 
nauczyciele dojeżdżający z Łańcuta. Do nauki garnęła młodzież przeważnie z Albigowej, ale 
przyjmowani byli również z okolicznych wsi nie tylko powiatu łańcuckiego lecz i z innych regionów. 
W początkowym okresie nauki uczniowie zarabiali do dwóch koron dziennie a po nabraniu wprawy 
do pięciu koron, gdyż płacono akordowo od ilości wyrobów. Szkoła rozwija się pomyślnie i po 
wyszkoleniu kilkunastu zdolnych pracowników stanęła na wysokim poziomie a solidnie i estetycznie 
wykonane wyroby znajdowały chętnych nabywców. Płynęły zamówienia z kraju i zagranicy, a z 
wykonaniem zamówień trudno było nadążyć. Szkoła brała dyplomy i złote medale na wystawach. 
W 1904 r. wystawiła swoje wyroby na wystawie PRÓB I WYROBÓW PRZEMYSŁU KRAJOWEGO 
w Łańcucie gdzie otrzymała złoty medal. W 1909 r. na wystawie kościelnej uzyskała odznaczenie 
za wystawione konfesjonały koszykarskie. Szkoła uzyskała też nagrodę honorową CK Ministerstwa 
Robót Publicznych a w 1913 r. złoty medal za wyroby koszykarskie wystawione w Pradze. Szkoła 
wysyłała swych czeladników na kilkumiesięczne kursy do Lwowa celem stałego podnoszenia 
kwalifikacji. W Koszykarni stale zatrudnionych było 40 pracowników i niemalże tyle pracowało w 
domu jako chałupnicy. Potrzebne materiały pobierali z koszykarni a za gotowy wyrób po rozliczeniu 
otrzymywali wynagrodzenie. Miało to wielkie znaczenie dla mieszkańców Albigowej a zwłaszcza 
dla bezrolnych nie mających z czego żyć. Do wybuchu I wojny światowej w Albigowej było 100 
koszykarzy o wysokich kwalifikacjach. Wybuch I wojny przekreślił wszystkie plany i nadzieje na 
dalszy rozwój koszykarni i jej wyrobów. Na wojnę poszli niemal wszyscy pracownicy a wielu z nich 
nie powróciło. Towar wysłany przed wojną przepadł w drodze nie docierając do miejsca 
przeznaczenia. Przepadł też cały kapitał zakładowy. Po wojnie trzeba było wszystko zaczynać od 
nowa. Niepewność stosunków wymiennych z zagranicą była powodem że wyroby zbywano jedynie 
w kraju. Koszykarnia jako zakład została obciążona wysokimi podatkami. Dochodzi do tego, że pod 
ich ciężarem Andrzej Albigowski w 1932 roku podejmuje decyzję o likwidacji zawiadamiając o tym 
Starostwo i Urząd Skarbowy. W ten oto sposób dzieło ks. Tyczyńskiego zostało przekreślone przez 
ówczesny system fiskalny. 

Ruch albigowski pomijał do tej pory kobiety, zostawiał je na boku, więc ks. Tyczyński niewiele 
się zastanawiając przyciągnął je do współpracy. Kto wie, czy nie w tym akcesie tkwił napęd 
przyszłych sukcesów Albigowej. Jest też ciekawe, że do swych ról kobiety albigowskie przepychały 
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się same. W 1900 roku powstaje Szkoła Gospodyń Wiejskich. Przyjmuje jako główny cel 
wykształcenie wiejskich dziewcząt na dobre matki i dobre gospodynie. Szkoła uwzględniała w 
kierunku ogólnym i praktycznym potrzeby gospodarstwa wiejskiego tj. chów bydła, drobiu, przerób 
nabiału, ogrodnictwo, utrzymanie porządku w gospodarstwie oraz gotowanie. Uczennic w niej było 
zawsze bardzo dużo i to nie tylko z Albigowej i sąsiednich wsi, ale także z całej Małopolski. Bardzo 
pożyteczna była ta szkoła, gdyż miała duże znaczenie nie tylko dla Albigowej, ale i dla całego 
regionu Polski południowo - wschodniej. Przy szkole była zorganizowana pracownia ludowych 
strojów kobiecych pod specjalistycznym kierunkiem wykształconej krawczyni. Celem tej pracowni 
miało być wedle słów ks. Tyczyńskiego stworzenie w Albigowej źródła mody dla okolicy na wzór 
jakim był “Paryż dla Europy”.1  

W 1901 r. ks. Tyczyński zorganizował Kasę Oszczędnościowo-Pożyczkową.15 Za wzór ogólny 
wzięto w Albigowej małe kasy formuły Raiffeisena, które później przeszczepił na grunt Galicji 
Franciszek Stefczyk. Stąd spółdzielnie raiffeisenowskie później znane były pod nazwą “kasy 
Stefczyka”. Kasa ta ograniczała się tylko do wsi, gdzie wszyscy się znali i wiedzieli komu można 
zawierzyć. Liczba członków nie przekraczała zwykle 100 osób, a kasę oparto na prościutkiej i łatwo 
zrozumiałej rachunkowości. Wszystko odbywało się bez sił fachowych poza kasjerem. Urzędowała 
dwa razy na tydzień dla dokonania wpłat i wypłat. Zarząd zbierał się raz na tydzień, żeby 
rozpatrzyć wnioski o udzielenie kredytu, skontrolować stan kasy i księgi. Prezes miał prawo 
podpisu, bez niego kasjer niczego nie wypłacił. Ot, i tyle całej biurokracji. Dość, aby interes szedł. 
Dla prowadzenia takiego “banku ludowego” dostawało się od patronatu spółek oszczędnościowo - 
pożyczkowych podręcznik Stefczyka, książkę kasową, a nawet pióro ze stalówkami i buteleczką 
atramentu na początek, wszystko bezpłatnie, plus parę tysięcy koron na 4% jako fundusz 
rozruchowy. Kasa albigowska należała do większych w kraju i odegrała ważną rolę w dziedzinie 
postępu gospodarczego wsi. Przez udzielanie swym członkom kredytu na zdrowych zasadach 
eliminowała kredyt u lichwiarza, uczyła oszczędności oraz ratowała w wielu nieszczęściach i 
biedzie. Kredyty udzielane były tylko swoim członkom, a ci solidarnie odpowiadali za spłaty i ich 
terminowość, gdyż warunki kredytu były twarde, a gospodarować trzeba było bardzo oszczędnie. 
Nadwyżka finansowa nie była dzielona między członków lecz przy jej pomocy inwestowano na 
rzecz użyteczności społecznej. W 1905 r. ogólny obrót kapitałowy wyniósł 160.000 koron.15 Trzeba 
podkreślić, że kasa stała się szkołą gospodarności i zaradności, jaką odebrali chłopi albigowscy w 
okresie jej istnienia i może dlatego właśnie warta była więcej od jej wysokich obrotów. Pierwszym 
kasjerem po jej utworzeniu był Inglot Antoni, a w okresie późniejszym do czasu wybuchu II wojny 
światowej Kluz Wojciech - w okresie przedwojennym w składzie Zarządu Kasy byli: Bartman Jan, 
Cwynar Stanisław, Kisała Józef. Brak danych oraz ogólna niepamięć nie pozwalają na odtworzenie 
okresów wcześniejszych. Niedługo po zorganizowaniu kasy pożyczkowo - oszczędnościowej ks. 
Tyczyński podjął energiczne starania o utworzenie i wprowadzenie w życie Spółki Drenarskiej. 
Zdawał sobie sprawę, że zdrenowanie wilgotnych gruntów podniesie ich wydajność oraz możność 
zastosowania innych środków pomnażających plony roślin uprawnych. W 1904 roku zakłada 
Spółkę Drenarską. Wystarczyło, że ks. Tyczyński raz jeden wyłożył rolnikom jej pożyteczność, aby 
wszyscy bez wyjątku zgłosili swoją gotowość do współdziałania. Wkrótce po założeniu spółki 
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przeprowadzono pomiary gruntów połowy wsi, tj. około 580 ha. Spółka doprowadziła tuż przed 
wybuchem I wojny światowej do zdrenowania połowy gruntów wiejskich. Miało to doniosłe 
znaczenie dla rolnictwa, którego wydajność została znacznie zwiększona.  

Ks. Tyczyński mając na uwadze problem podniesienia dobrobytu albigowskich chłopów zakłada 
na własną rękę mleczarnię. Przy udziale kosztów własnych w wysokości 1.200 koron wystawił w 
1902 r. budynek mleczarski, a Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze dostarczyło bezpłatnie 
maszyny do przerobu mleka. Dzięki tej inicjatywie udało się przekonać albigowskich rolników do 
postępowej gospodarki hodowlanej i mlecznej oraz do korzyści jakie z niej płynęły.  

Z jego też inicjatywy założony zostaje przytułek dla bezdomnych i sklep kółka rolniczego w 1911 
r.2,. Kółko Rolnicze przeznaczyło swój udział na organizację sklepu w wysokości 1000 koron. 
Ustalono też udziały indywidualne od 50 do 500 koron. Na tymczasowe pomieszczenie sklepu 
przeznaczono lokum przy kancelarii gminnej. Na kierownika sklepu wybrano Franciszka Falgera, 
skarbnikiem został Franciszek Reizer a sprzedawczynią Anna Bem. Otwarcia sklepu dokonano w 
dniu 12.II.1911 r. i wyznaczono godziny pracy. Był on czynny od 5-tej rano do 10-tej w porze letniej 
i od 6-tej do 9-tej w okresie jesiennym do zimy. 

Sklep spełniał ważną rolę dla wsi. Prowadził handel towarów mieszanych codziennego użytku w 
tym potrzebnych rolnictwu jak smar do wozów i maszyn oraz wyroby powroźnicze. W okresie 
wiosny rozprowadzał z normalnym zyskiem nasiona koniczyny, buraków. Z artykułów spożywczych 
sprzedawano pieczywo, tłuszcz wieprzowy, cukier i inne. Sklep stawał się na wsi czymś w rodzaju 
klubu. Schodzono się tam na pogwarki i nieoficjalne dyskusje. Praca sklepu przynosiła zyski. Na 
koniec 1914 roku zysk wyniósł 5179 koron, mimo że kalkulowano taniej jak w innych sklepach. 
Albigowa radykalnie się zmieniała. Trzeba stwierdzić, że albigowski proboszcz nie był nigdy sam ze 
swoimi projektami i chęcią społecznego działania. Działał wraz z całym ofiarnym społeczeństwem i 
liczną grupą swoich przyjaciół tak z Albigowej jak i spoza niej. Ks. Tyczyński wraz ze swymi 
parafianami co pomyśleli, co uznali za sensowne i możliwe to natychmiast robili. Nie bali się 
pomyłek i porażek. Wytworzyli specyficzną kulturę społeczną - wiary w siebie i wyobraźni. Nie 
sposób nie pominąć aktów ofiarności i pomocy kiedy zwozili darmo swymi końmi materiały na kilka 
budów, kiedy nawet za chorych mężów na furmanki zasiadały ich żony. Jest w tym obrazie kilka 
nieskomplikowanych prawd, które włączyli do naszej historycznej przeszłości - zwykli, prości 
albigowscy chłopi wraz ze swym proboszczem. Tę prostą prawdę, a zarazem receptą było przede 
wszystkim to, że albigowiacy wykorzystali praktycznie swoje bogactwo: ludzką pracę i chęci, które 
są podstawą wszelkiego rzeczywistego bogactwa przynajmniej jak dotąd. Albigowiacy pracowali 
ciężko i przede wszystkim mądrze, a pracowali mądrze dlatego, że potrafili zorganizować tę pracę, 
żeby była wydajniejsza, a wyniki jej nie poszły na marne. Dlatego warto o tym pamiętać.  

Obecny rozwój Albigowej to już zupełnie inny temat. Po prostu jest to już normalna praca - 
ustawiczna praca. Albigowa zadziwia wysoką kulturą rolną i ogólną. Dla Albigowej chlubą stała się 
osobliwość oświatowa, a co za tym idzie wysoka średnia wykształcenia mieszkańców i obecność 
stosunkowo dużej grupy inteligencji. Są to niewątpliwie, bezpośrednie lub pośrednie skutki 
materializacji idei albigowskiej. Trudno jednak powiedzieć to o innych dzisiejszych zjawiskach i 
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instytucjach. Nic istotnego ich nie wyróżnia. Współczesna Albigowa pod względem mechanizmów 
gospodarczych, życia kulturalnego, obyczajów itd. roztopiła się w tle masy polskich wsi. Jej wygląd 
zewnętrzny nie wskazuje, aby spełniała jakąś misję cywilizacyjną, widać wiele okazałych i 
zadbanych budynków starszych i nowszych, ale obok nich i takie domy które proszą o rozbiórkę.  

Należy podkreślić, że osiągnięć Albigowej nie można przypisywać tylko jednej osobie, 
ks. Tyczyńskiemu gdyż to oznaczałoby lekceważenie wysiłku wielkiej liczby ludzi, działaczy i 
sympatyków ruchu społecznego Albigowej - jak również i jego zrozumienie. Toteż w samej robocie 
największy udział mieli chłopi albigowscy. Rolą ks. Tyczyńskiego było wywołanie impulsów oraz 
zaszczepienie wiary w pracę zbiorową dla swojej wsi, dla samych siebie, po czym następowało 
ogarnianie i porządkowanie wywołanych efektów. Dlatego sprawdziła się w Albigowej oryginalność 
podjętych działań społecznych ks. Tyczyńskiego. Jako jeden z pierwszych społeczników w zaborze 
austriackim podjął udaną misję wśród ludu na taką skalę i w tak bogatym rozwinięciu ideowym i 
programowym. O co więc mógł się wspierać? Na pewno w niedużym stopniu o encyklikę “Rerum 
nowarum” ogłoszoną raptem niecałe 5 lat wcześniej (1881r.) przed jego przybyciem do Albigowej. 
Czas wtedy płynął wolniej jak teraz. Nauka społeczna Kościoła katolickiego znajdowała się wtedy u 
progu rozwoju, a cóż dopiero jej popularność, a zwłaszcza praktykowanie na dalekiej od Rzymu 
albigowskiej prowincji. Dlatego wolno postawić tezę, że zaangażowanie ks. Tyczyńskiego 
wyprzedzało front historii. Oczywiście ks. Tyczyński sam wszystkiego nie wymyślił. Na pewno 
musiał czerpać z doświadczeń innych. Z pewnością obserwował uważnie inne regiony Polski. 
Ponieważ działał w innej sytuacji i pod wieloma względami trudniejszej niczego więc nie mógł 
wykorzystać w postaci gotowej, a dla skutecznej adaptacji swoich koncepcji musiał wykazać 
wysokie umiejętności. Ukazując działalność społeczno - gospodarczą chciałem przypomnieć 
sylwetkę tego niezwykłego Człowieka, nie tylko dla uczczenia go, ale też dla przekazania dalszym 
pokoleniom tak do dziś potrzebnych i wciąż aktualnych, a niełatwych dla zrealizowania twórczych 
cech i metod pracy ze zbiorowością ludzką co było niewątpliwie jego najgłębszym powołaniem. Dla 
całej albigowskiej społeczności ks. Tyczyński był niekwestionowanym autorytetem i symbolem 
jedności. Był też źródłem ,korzeniem nieustannej i niezmordowanej pracy. Stale przyświecał mu 
jedyny cel, jedyny motyw działania jakim było służenie swemu ludowi. To nastawienie miało swoje 
siedlisko w nauce Chrystusa, którą głosił i która się materializowała. Chciał aby na tej ziemi rósł 
postęp i poprawiało się życie jej mieszkańców.  

Nie ulega wątpliwości, że siew rzucony przez ks. Tyczyńskiego okazał się niezwykle trwały. Po 
opuszczeniu Albigowej na probostwo w Leżajsku sukcesorem ks. Tyczyńskiego zostaje ks. Edward 
Sandałowski, a po nim Wojciech Krzyżak. 

Nadal kontynuują to dzieło, ale już nie na taką wielką skalę i w takim rozwinięciu jak czynił to ich 
poprzednik. Ks. Sandałowski nie zaniedbując obowiązków duszpasterskich dobrze zarządzał 
majątkiem plebańskim. W tym, co robił przyświecał mu przede wszystkim cel polepszenia życia 
rolników, zmian w gospodarowaniu i wdrażaniu postępu. 

Dla ludności Albigowej organizował liczne kursy i wykłady rolnicze. Stąd też szybko dostrzeżono i 
doceniono jego fachowość. Wyrazem tego było powierzenie ks. Sandałowskiemu funkcji prezesa 
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Kółka Rolniczego, Kasy Stefczyka i Składnicy Kółek Rolniczych w Łańcucie. Z jego inicjatywy w 
1914 r. powstał Włościański Związek Hodowlany, grupujący właścicieli najwartościowszego bydła 
mlecznego. 

Po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. ks. Sandałowski stanął na czele „Komitetu Zbiórki dla 
Polski” gromadzącego ofiary na stworzenie skarbu odrodzonego państwa. W 1921 r. otwarto Dom 
Ludowy, którego projekt sformułował jeszcze ks. Tyczyński. Z wielkim poświęceniem realizował 
rozpoczęte inwestycje: budowę plebani, wielkiego ołtarza w kościele i zakup organów 15 
głosowych. 

Kiedy w 1926 r. ks. Sandałowski odszedł z Albigowej na zarządcę dóbr diecezjalnych w 
Przemyślu, jego następca ks. Krzyżak kontynuował rozpoczęte prace. Pełniąc funkcję 
przewodniczącego Kółka Rolniczego podnosił poziom wiedzy rolniczej i ogrodniczej mieszkańcó, 
sprowadzając fachowych prelegentów z ośrodków naukowych, zachęcających m.in. do rozwoju 
sadownictwa, upraw roślin przemysłowych i chowu bydła mlecznego. Należy wspomnieć, że ks. 
Krzyżak współtworzył również Spółkę Maszynową i Związek Hodowców Bydła Czerwonego. Ksiądz 
Krzyżak był również opiekunem stowarzyszeń katolickich, takich jak: Stowarzyszenie Młodzieży 
Katolickiej Męskiej i Żeńskiej oraz Akcji Katolickiej. Z jego inicjatywy i przy wsparciu finansowym 
został wybudowany Dom Katolicki. Całą robociznę pieszą i konną za wyjątkiem fachowej ofiarowali 
parafianie bezinteresownie, jak za czasów ks. Tyczyńskiego. 

Przed śmiercią w 1942 r. sporządził testament przekazując cały swój majątek na cele 
dobroczynne: połowę na potrzeby kościoła w Albigowej, drugą połowę na biednych w Albigowej i 
Handzlówce w równych częściach. 

Kolejni proboszczowie z czasów okupacji i bezpośrednio po wojnie nie mieli warunków do 
rozwijania działalności społecznej, najpierw ze względu na zubożenie społeczeństwa, a potem na 
niesprzyjającą wobec Kościoła politykę państwa. Inicjatywy podejmowania prac na rzecz 
albigowskiego kościoła przejęły Komitety Parafialne. 

Tak było np. za czasów ks. Gawła, kiedy przeprowadzono malowanie kościoła, a następnie pokryto 
blachą dach i zelektryfikowano wnętrze. Na ten cel sprzedano za zgodą Kurii w Przemyślu 10 
morgów pola plebańskiego i zebrano składkę od parafian po 50 zł od morgi. 

Prace wymagające większych umiejętności organizacyjnych, inicjatywy i ofiarności parafian podjęto 
dopiero po objęciu probostwa przez ks. Stanisława Grzywnę, t.j. po roku 1970. Przy aktywnej 
pomocy i pomysłowości Rady Parafialnej oraz bezinteresownej pracy wielu mieszkańców wsi 
przeprowadzono szereg gruntownych remontów kościoła i należących do niego obiektów, t.j. 
plebani i organistówki. Wykonano również wiele prac niezbędnych dla sprawowania liturgii według 
wymogów Soboru Watykańskiego II. Między innymi zbudowano nowy ołtarz do odprawiania Mszy 
Św. przez kapłana zwróconego twarzą do wiernych. Zaprowadzono centralne ogrzewanie kościoła, 
ocieplono watą szklaną sufit, pomalowano całe wnętrze, pozłocono ołtarze, lichtarze i wszystkie 
krzyżyki, uzupełniono oświetlenie wewnątrz kościoła i zainstalowano nowe urządzenia 
radiofoniczne. Uporządkowano również cmentarz, wybudowano nową kaplicę i wyposażono jej 
wnętrze. Wokół kościoła założono betonowy chodnik. 

 46



Wszystkie te i inne prace wykonano w pierwszym dziesięcioleciu proboszczowania ks. Grzywny, t.j. 
1971-1979. Poniesione koszty pokryto ze sprzedaży części pola plebańskiego, obligatoryjnych 
składek parafian oraz ofiar składanych na tacę. Dużą cześć prac wykonali wierni bezinteresownie.  

Lata następne to również duże wysiłki księdza proboszcza i parafian, ale już nie tak intensywne jak 
poprzednio, bo dotyczyły bardziej kosmetycznych remontów, takich jak: poprawa gzymsów i 
tynków, uzupełnienie dachówek, remont witraży z wymianą wielu kolorowych szkiełek. Podjęto 
również decyzję o budowie Domu Katechetycznego i uzyskano zgodę parafian odnośnie 
opodatkowania się na pokrycie kosztów. 

W późniejszych latach przystąpiono do osuszania i odgrzybiania ścian kościoła, by w przyszłości 
wykonać drewnianą boazerię. 

Reasumując trzeba podkreślić, że duchowni służyli mieszkańcom Albigowej jako nauczyciele, 
wychowawcy, sędziowie. Zawsze jednak pozostawali sługami, związku człowieka z Bogiem, od 
narodzin aż po śmierć. Wszyscy mieszkańcy wiedzieli, że mogą im zaufać, gdyż ksiądz miał 
obowiązek przyjąć ich w kłopocie, poratować w nieszczęściu i wzmocnić poczucie godności 
osobistej. Z pewnością musiało ich przerastać, niekiedy i to, czego byli reprezentantami. 

Pozostaną w naszej pamięci. 

a. Ochotnicza Straż Pożarna.  
Przez wieki pożary zbierały w Albigowej swoje żniwo. Sprzyjała temu drewniana zabudowa, 

słomiane strzechy, używanie latarni i lamp naftowych. Brak odpowiedniego sprzętu gaśniczego, 
zorganizowanego działania i strach były przyczynami znikomej skuteczności jakiejkolwiek akcji 
ratowniczej. Jak podaje Fr. Falger w “Kronice parafialnej” większe pożary miały miejsce w 1882 r. 
kiedy to ogniowy żywioł pochłonął w centrum wsi 4 domy mieszkalne będące własnością 
Franciszka i Wojciecha Bartmanów oraz Pelca i Puterki. Ok. 1897 r. od uderzenia pioruna spłonęły 
doszczętnie budynki folwarczne. W 1904r w dolnej części wsi wybuchł pożar w rodzinie Ulmanów 
w wyniku czego spłonęły 4 domy, 2 stodoły i 3 obory. W 1913 r. w listopadzie pastwą pożaru padło 
7 domów, 5 stodół i 5 stajni. Pożar objął gospodarstwa: Józefa Inglota, Ignacego Kuźniara, 
Szymona Kuźniara, Franciszka Bytnara, Wojciecha Inglota, Jana Szpunara i Mikołaja Bartmana. 
Po tym okresie były też pojedyncze pożary domów a to: Jana Falgera, Sebastiana Reizera, 
Antoniego Trojniara, Józefa Bytnara, Sebastiana Falgera, Michała Pelca, Wincentego Kramarza i 
Jakuba Kuźniara. 2  

Płonęły gospodarstwa, niszczał dorobek nieraz całego życia i ginęli też ludzie. Każdy pożar był 
klęską dla wielu, gdyż mało kiedy kończyło się na spaleniu jednego budynku czy obejścia. W jednej 
chwili gospodarze stawali się nędzarzami, pogorzelcami wędrującymi od chaty do chaty z prośbą o 
wsparcie. Nikt nie czuł się bezpieczny. A straty materialne jakie pociągają za sobą pożary bywają 
ogromne. W początkach naszego stulecia, gdy na wieś zaczęła docierać oświata i powstawały 
pierwsze organizacje rolnicze, albigowiacy postanowili stawić czoła niebezpieczeństwu pożarów. W 
1905 r. z inicjatywy ks. Tyczyńskiego i ówczesnego wójta Jakuba Kuźniara zorganizowano 
Ochotniczą Straż Pożarną.2  
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Z funduszu gminnego i ze składek zebranych we wsi zakupiono czterokołową sikawkę 
strażacką, 4 sikawki ręczne, osęki, topory i umundurowanie. Jak na owe czasy był to sprzęt 
nowoczesny. Na remizę przeznaczono w 1926 r. skromne pomieszczenie przy Domu Ludowym. Do 
obsługi posiadanego sprzętu pozyskano ochotniczo młodych i odważnych ludzi, których 
przeszkolono na kursie przeciwpożarowym, zorganizowanym przez Towarzystwo Kółek Rolniczych 
w Łańcucie. Pierwszym naczelnikiem straży został wójt Jakub Kuźniar. Duszą całego 
przedsięwzięcia był Franciszek Falger. Co dwie niedziele odbywały się ćwiczenia w obsłudze 
sikawek, musztra oraz zajęcia teoretyczne. Organizacja powoli umacniała się i doskonaliła tak, że 
w 1935 r. zorganizowano uroczystość 30 - lecia istnienia tej ważnej dla wsi placówki. Na tę 
uroczystość społeczeństwo Albigowej ufundowało Sztandar, który wyhaftowały albigowianki 
Jadwiga Falgerówna i Zofia Albigowska. Z jednej strony wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, 
a z drugiej wizerunek św. Floriana namalowany przez Henryka Pelca. Emblemat straży wykonał 
Józef Ulman.2 Prawdziwy rozwój straży i dostatnie w miarę wyposażenie w sprzęt dokonało się 
dopiero po II wojnie światowej. Obecnie straż pożarna posiada motopompy, drabiny, linki 
strażnicze, toporki, hełmy oraz samochód strażacki. Nie sposób dzisiaj zliczyć wszystkich akcji 
gaśniczych we wsi i wsiach sąsiednich. W akcjach tych zacieśniają się więzy przyjaźni i współpracy 
ze strażakami z Handzlówki, Markowej, Wysokiej, Soniny, Kraczkowej i Łańcuta. Miejscowa 
ludność zawsze dziękuje za ratowane życie i mienie nie tylko słowami, ale i nie szczędzi ciężko 
zarobionych pieniędzy na zakup sprzętu i umundurowania.  

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej wykracza daleko poza zakres czysto “pożarniczych 
spraw”. Albigowscy strażacy biorą czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i czynach 
społecznych, między innymi w budowie mostów, dając w ten sposób swój wyraz i wolę służenia wsi 
rodzinnej. Do straży przychodzą z reguły ludzie młodzi poczytując to sobie nie tylko za obowiązek, 
ale i zaszczyt. Służba jest ciężka - oprócz akcji bojowych organizuje się ćwiczenia w tym również 
alarmy nocne. Większość gospodarstw w Albigowej posiada obecnie nowe zabudowania 
wykonane z materiałów niepalnych, a słomiana strzecha stała się już wspomnieniem czasów, które 
minęły. Nie mniej jednak ten fakt wcale nie zmniejsza obowiązków O.S.P. Zagrożenie pożarem 
istnieje zawsze, zaś jego stopień zależy od zachowań i stanu świadomości ludzi. Stąd też stała 
konieczność działań profilaktycznych, szkoleniowych oraz podnoszenia sprawności bojowej straży, 
gdyż nieszczęście może zdarzyć się w każdej chwili. Dlatego albigowscy strażacy stale czujni, 
podnoszą swoje umiejętności i troszczą się o stałą sprawność sprzętu. Są oni po prostu 
żołnierzami św. Floriana stojącymi na straży bezpieczeństwa pożarowego wsi.  

Już dziś warto przypomnieć nazwiska najbardziej zasłużonych w jej historii. Nie sposób 
wymienić wszystkich nazwisk. Duże zasługi wśród założycieli poniósł ks. Tyczyński. Pierwszym 
naczelnikiem straży był wójt Jakub Kuźniar, a następnie przez 25 lat Jan Bartman, który przyczynił 
się do jej wielkiego rozwoju. Po nim godność naczelnika piastowali: Walenty Reizer, Władysław 
Szpunar, Wacław Ulman, Bolesław Rogowski, Bolesław Bytnar, Franciszek Tomaszek i Tadeusz 
Sobek. Należy podkreślić, że Albigowscy strażacy śpieszyli zawsze ofiarnie na każde wezwanie - 
tam przede wszystkim, gdzie zagrożone było życie ludzkie i mienie. W czasie wykonywanych akcji 
robili wszystko, aby ofiar i strat było jak najmniej. Mogliby zrobić o wiele więcej i być bardziej 
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skutecznymi, gdyby w ich posiadaniu znalazł się bardziej nowoczesny sprzęt i wyposażenie. 

b. Koło Gospodyń Wiejskich  
Do grupy organizacji społecznych w Albigowej jako ostatnie w kolejności swego powstawania 

przybyło Koło Gospodyń Wiejskich. Założone zostało w 1911 roku.2 Fakt ten był doniosłym 
wydarzeniem, gdyż nastąpiło oficjalne włączenie kobiet do aktywnej pracy społecznej nad 
podniesieniem życia gospodarczego i kulturalnego wsi. Kobiety albigowskie organizując Koło 
Gospodyń Wiejskich chciały przede wszystkim wyzwolić się spod wpływu strachu i zabobonu oraz 
przeobrazić swoje życie usłane dotychczas bezradnością i upokorzeniami na życie twórcze, czynne 
i radosne. Chciały również przez przekształcanie samych siebie dążyć do przekształcenia jako celu 
o największych wartościach. Na zebranie założycielskie przybyło 89 kobiet, do koła się wpisało 84 
kobiet, a przewodniczącą została Wiktoria Albigowska. Opiekę nad kołem powierzono Marii 
Gostkowskiej.2 Głównym promotorem działalności kobiecej był ks. A. Tyczyński. Koło prowadziło 
szeroko zakrojoną działalność szkoleniową kobiet. Organizowano często zebrania, na których 
wygłaszane były pogadanki na różne tematy, szczególnie o wychowaniu dzieci, o ich pielęgnacji, 
odżywianiu i sprawach gospodarstwa domowego.  

Jednym z pierwszych przedsięwzięć kulturalno - oświatowych i gospodarczych było 
organizowanie w okresie zimowym kursów kroju i szycia, gotowania i pieczenia, pielęgnacji dzieci, 
hodowli bydła i trzody chlewnej oraz warzywnictwa. Na zakończeniu kursu pieczenia i gotowania 
urządzały przyjęcia, na które zapraszały członków Kółka Rolniczego prezentując swoje wyroby. Te 
spotkania zbliżały do siebie mieszkańców wsi, a wspólnie spędzone chwile były dla wszystkich 
odprężeniem. Kuchnia na wsi ulegała widocznej poprawie. Wymiana zdań na spotkaniach czy 
innych organizowanych imprezach zawsze dawała pożądany cel. Koło gospodyń wspólnie ze 
szkołą organizowało dla dzieci spotkania ze św. Mikołajem. Urządzało też wieczorki rocznicowe.  

Wielką korzyścią dla kobiet była łącząca je koleżeńska, przyjacielska więź oraz atmosfera 
zgodnej współpracy i jakby rodzinnego współżycia. W czasie wojny organizacja ta dla swoich 
członkiń prowadziła szkolenie sanitarne. Zajmowała się też gromadzeniem materiałów 
opatrunkowych. Po zakończeniu wojny wznowiono działalność organizacji przyjmując podobne 
formy działania jak w latach przedwojennych. Wybierano nowe zarządy, organizowano zebrania. 
Każda kadencja zapisywała nowe karty historii w działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Zmierzano 
głównie do ulżenia w pracy kobiecie wiejskiej, podniesienia wiadomości z zakresu prowadzenia 
gospodarstwa domowego, uprawy warzyw. Od 1970 r. czynna jest wypożyczalnia sprzętu 
gospodarstwa domowego, oraz kuchnia w Domu Kultury gdzie organizuje się wiejskie wesela, 
spotkania towarzyskie i inne uroczystości. Prowadzono konkursy mające na celu poprawę 
warunków sanitarnych obejść gospodarskich, upiększania zagród.  

Koło organizowało również wiele kursów wyłącznie dla młodych dziewcząt np: gotowania, kroju i 
szycia. Po ich zakończeniu uczestniczki wspólnie z instruktorką organizowały wystawy wykonanych 
przez siebie prac oraz degustacje przyrządzanych potraw. Każdy taki kurs spełniał oczekiwane 
nadzieje wśród uczestniczek. Dużym zainteresowaniem i uznaniem społeczeństwa cieszyły się 
organizowane przez koło zabawy towarzyskie, choinki dla dzieci, uroczyste spotkania z okazji Dnia 
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Kobiet. Na ogólne zebrania członkiń zapraszano wybitnych ludzi, wykładowców, którzy wygłaszali 
prelekcje. Członkinie Koła przygotowywały również we własnym zakresie referaty, które wygłaszały 
na zebraniach. W Kole wyrosło wiele instruktorek które w ramach kursów przekazywały swym 
koleżankom zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne. Koło było współorganizatorem różnych 
imprez m.in. dożynek. Właśnie kobiety podtrzymywały tradycje kultury ludowej przygotowując 
okazałe wieńce dożynkowe oraz występy z licznymi przyśpiewkami.  

Obecnie Koło zrzesza ok. 60 kobiet. Zmieniły się warunki bytowania mieszkańców co 
spowodowało zmianę warunków, form i metod działalności organizacji. Niemniej jednak 
podstawowymi kierunkami działalności pozostały: praca szkoleniowa, gospodarcza i kulturalna, 
prowadzona w ścisłej zależności ze wszystkimi organizacjami społecznymi na terenie wsi. 
Albigowskie kobiety czynnie się zawsze włączały w nurt pracy kulturalno - oświatowej działając w 
zespole tanecznym, chórze oraz amatorskim zespole teatralnym. Dla upamiętnienia kart 
działalności KGW należy przypomnień nazwiska albigowskich kobiet, które przewodniczyły kołu od 
czasów powstania do chwili obecnej a mianowicie: Wiktoria Albigowska, Maria Drewniak, Aniela 
Reizer, Wiktoria Inglot, Helena Kramarz, Agata Lew, Józefa Murias, Stanisława Bytnar, Józefa 
Lew, Stanisława Bytnar, Wiktoria Inglot, Janina Reizer, Genowefa Musz, Zofia Sobek, Helena 
Bytnar, Janina Kuźniar i Grażyna Reizer. Reasumując należy podkreślić, że ta ponad 80 - letnia 
organizacja kobieca miała swój wielki wpływ w organizowaniu kobiet do ich udziału w życiu 
społecznym i kulturalnym, lepszym wykorzystaniu możliwości rozwoju gospodarki, poprawy 
warunków życiowych i kulturalnych rodzin oraz przyśpieszeniu postępu wsi.  
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2. Amatorski Zespół Teatralny w Albigowej  
Pod koniec XIX w. na dokonujące się przeobrażenia w Albigowej zdecydowany wpływ miała 

praca społeczna ks. A. Tyczyńskiego. Następowały korzystne zmiany. Dały się one odczuć nie 
tylko w dziedzinie rolnictwa. Począwszy od 1901 r. młodzież szkolna pod patronatem nauczycieli 
szkoły podstawowej zaczęła się zajmować organizowaniem przedstawień na różne uroczystości. 
Do tej pracy młodzież garnęła się chętnie, bo była dla niej jedyną wówczas rozrywką. Zasługą 
nauczycieli było umiejętne rozbudzanie u młodzieży zainteresowania teatrem. Chodziło także w tej 
działalności o umacnianie poczucia polskości. W początkowym okresie młodzież deklamowała 
wiersze, śpiewała patriotyczne pieśni, wykonywała dialogi i monologi oraz wieczornice, które 
odbywały się w miejscowej szkole podstawowej. Była to namiastka mającego się później 
wykształcić teatru. Pierwsze pełne przedstawienie teatralne zostało wystawione w 1903r. W ten 
sposób rozpoczął swoją historię Amatorski Zespół Teatralny w Albigowej. Od chwili powstania 
zespół teatralny prowadził bardzo aktywną działalność. W każdym niemal roku przygotowywano 
jedną sztukę, którą później grano wielokrotnie w szkole podstawowej lub tzw. “organistówce”. 
Grane sztuki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dostarczały ich uczestnikom wiele radości i 
wzruszeń. Trudno dziś ustalić jakie to były utwory sceniczne, gdyż wszystko uległo zapomnieniu.  

Sztuki wystawiano głównie w okresie zimowym, w okresie świąt Bożego Narodzenia i zapustów. 
Poprzedzały je próby i uczenie się ról w długie jesienne wieczory. Kostiumy przygotowywali sami 
aktorzy według własnych pomysłów. Za pośrednictwem wystawianych sztuk, które silniej 
przemawiały do ludzi niż książki, przekazywano chłopom idee niepodległościowe. Do ważnych 
wydarzeń tamtego okresu, w czasie których zespół teatralny prezentował swoje umiejętności było 
przyjęcie 46 osobowej grupy posłów do Dumy Rosyjskiej z Królestwa Polskiego. Głównym punktem 
uroczystości było przedstawienie teatralne.  

Wybuch I wojny światowej w 1914 r. przerwał działalność teatru, gdyż wielu młodych mężczyzn 
aktorów brało udział w wydarzeniach wojennych. Przerwa trwała krótko. Już w 1916 r. powstaje 
nowa grupa teatralna, która wystawiła wiele sztuk, ale i ona w 1919r. rozpadła się z powodu 
mobilizacji. Przed I wojną światową w historii zespołu teatralnego najważniejszą rolę pełnił I reżyser 
Andrzej Mazanek ówczesny kierownik szkoły powszechnej, a drugim reżyserem zespołu był jego 
syn Roman Mazanek.  

Po zakończeniu działań I wojny światowej powstała w Albigowej organizacja pod nazwą “Teatr i 
Chór Włościański”. W jej ramach reaktywował swoją działalność amatorski zespół teatralny. 
Założycielem i opiekunem tej organizacji był kierownik Urzędu Pocztowego Jan Jarosiewicz. W 
pracy tej pomagał mu Władysław Szpunar - doręczyciel pocztowy. Organizacja “Teatr i Chór 
Włościański” cieszyła się dużą popularnością wśród młodzieży. Kontynuowano w niej tradycje 
wypracowane przez uczniów szkoły koszykarskiej i uczennice Szkoły Gospodyń Wiejskich. W 1921 
r. wybudowano we wsi Dom Ludowy posiadający salę widowiskową i scenę. Stworzyło to dogodne 
warunki do prób i przedstawień teatralnych. W pierwszych latach powojennych reżyserem zespołu 
teatralnego był Jan Jarosiewicz, a od 1924 r. Władysław Szpunar występujący również jako aktor. 
Poświęcał się pracy w teatrze z wielkim zaangażowaniem, za co w 1925 r. przyznano mu 
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odznaczenie państwowe. Duże ożywienie działalności przypada na lata 1928 - 1934. W tym czasie 
w Albigowej powstaje kilka nowych organizacji jak: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 
Przysposobienie Wojskowe, Przysposobienie Rolnicze, Koło "Wici”, Koło Albigowiaków. 
Organizacje te rywalizując ze sobą chciały wykazać się większą przydatnością społeczeństwu wsi. 
Każda z nich starała się przygotować jakąś imprezę dochodową, a szczególnie przedstawienie 
teatralne. W zaistniałej sytuacji wójt musiał nawet ustalać kolejność wynajęcia sali widowiskowej 
według wcześniejszych zgłoszeń. Przodującą rolę wśród wielu istniejących zespołów spełniał teatr 
amatorski pod patronatem OSP. Przedstawienia tego zespołu cieszyły się największym 
zainteresowaniem mieszkańców. Dbano o dobry repertuar odpowiadający potrzebom kulturalnym 
środowiska. Wystawiane sztuki, były dobrze opracowane i dobrane z dużym znawstwem. Teatr 
zyskał na popularności. Mieszkańcy wsi tłumnie przychodzili na przedstawienia.  

W okresie międzywojennym wystawiono 104 sztuki. Większość z nich powtarzano wielokrotnie. 
Z grona aktorów grających w tym okresie wyróżnili się: Władysław Szpunar, Roman Trojnar, Ignacy 
Bartman, Franciszek Tomaszek, Bolesław Bytnar, Władysław Kramarz, Maria Jucha, Jadwiga 
Falger, Andrzej Reizer, Anna Kuźma, Maria Bartman, Franciszek Woźniak, Anna Ulman, Katarzyna 
Rożek.  

Teatr dostarczał nie tylko rozrywki, ale również wychowywał i kształcił. Był szkołą poprawnego 
mówienia po polsku, bowiem najpiękniejsza myśl czy idea nie przebije się do widza, jeśli nie będzie 
należycie i prawidłowo wyartykułowana. W tej sytuacji trzeba było uczyć władania głosem, 
poruszania się, panowania nad ciałem czyli całej tej dyscypliny warsztatowej nie zapominając nigdy 
o tym w jakiej sprawie ich się kształci i jaki cel stoi przed nimi. Młodym aktorom trzeba było 
uświadomić również i to, że żyją w określonych warunkach w konkretnej zbiorowości i takim, a nie 
innym świecie, do którego powinni się odnieść w sensowny sposób. Była to więc próba stworzenia 
człowieka teatru, który wychowywał i powinien nadal wychowywać społeczeństwo wskazując mu 
na pewne pozytywne wzory. To było bardzo trudne w słowach, ale przecież możliwe i konieczne w 
realizacji. Aktorom zawsze chodziło o to, aby porozumieć się z widownią i pracować dla całej 
zbiorowości, bo teatr to przede wszystkim literatura, słowo i myśl.  

Albigowiacy chętnie uczestniczyli w spektaklach, gdyż to, co usłyszeli i zobaczyli wyciskało na 
nich pozytywny ślad, gdyż sztuka zawsze budowała człowieka.  

Wybuch II wojny światowej przerwał wszelką działalność kulturalną. Dopiero po zakończeniu 
wojny w 1945 r. zespół teatralny wznowił swoją działalność. Wyzwolenie otworzyło nowy etap w 
dziejach amatorskiego teatru. Aktorzy przystąpili do opracowania nowych sztuk. Szczególnym 
powodzeniem cieszyła się sztuka “Stary dzwon” napisana przez Zofię Białkowską miejscową 
nauczycielkę. Dzięki wejściu do zespołu grupy młodzieży ze szkół średnich w latach 50-tych 
nastąpiło wzbogacenie repertuaru o sztuki ambitniejsze i bardziej trudne do interpretacji.  

W tym czasie grano dużo nie tylko na scenie Domu Ludowego w Albigowej, ale również 
wyjeżdżano do pobliskich miejscowości jak: Handzlówka, Markowa, Łańcut, Żołynia, Sarzyna. 
Opracowywano przeciętnie po dwie premiery rocznie. Należy również wspomnieć, że w latach 
(1954 - 1955) Józef Wyczarski, kierownik Zakładu Mleczarskiego w Albigowej wyreżyserował 
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sztukę “Pawilon pod Sosnami”, a ówczesny przewodniczący Związku Młodzieży Wiejskiej “Wici” 
Alfred Andryś wyreżyserował “Dziady” Mickiewicza. Trzeba podkreślić, że częste próby i spektakle 
wymagały od aktorów wiele wysiłku i wyrzeczeń. Tylko wewnętrzna dyscyplina i przywiązanie do 
teatru pomagały w przezwyciężaniu tych trudności. Radykalna zmiana w warunkach pracy zespołu 
nastąpiła w r. 1966 wraz z oddaniem do użytku mieszkańców Albigowej nowego Domu Kultury, 
który posiada dużą scenę i salę widowiskową na ok. 250 miejsc. Od 1976 r. ma w nim swoją 
siedzibę Ośrodek Kultury, który od tej pory opiekuje się zespołem teatralnym. W okresie 
powojennym wielu członków Amatorskiego Teatru w Albigowej wyróżniło się wielką wytrwałością i 
zaangażowaniem, a mianowicie: Piotr Inglot, Franciszek Tomaszek, Helena Szpytma, Stanisława 
Ulman, Maria Sobek, Jadwiga Kluz, Albina Uchman, Maria Bartman, Jadwiga Tomaszek, Józef 
Kuźniar, Tadeusz Ulman, Ignacy Szpunar, Maria Szpytma, Marta Reizer, Stanisław Kluz oraz 
współpracujący w zakresie muzyki Antoni Szpytma i Józefa Kuźniar w zakresie choreografii. Dla 
stałego doskonalenia swoich umiejętności utrzymywane są kontakty z Teatrem im. W. 
Siemaszkowej w Rzeszowie, którego aktorzy udzielają rad i wskazówek. Zespół liczy 25 osób. Z 
osobą Piotra Inglota aktora od 1928 r. wiąże się historia zespołu albigowskiego. Został on po II 
wojnie światowej kierownikiem i reżyserem zespołu, a funkcję swoją pełnił do chwili śmierci, t.j. do 
maja 1983r. Był inicjatorem wszystkich poczynań w zespole, dbał o wysoki poziom artystyczny, o 
dobór repertuaru i charakteryzację. Aktorem o długim stażu pracy był Franciszek Tomaszek. 
Występował w teatrze jako aktor od 1928 do 1956 r. W okresie powojennym zespół brał udział w 
wielu konkursach i przeglądach w Rzeszowie, Łańcucie i Paczkowie.  

Był wyróżniany wielokrotnie nagrodami pieniężnymi, które przeznaczano na potrzeby teatru. Od 
1945 r. wystawiono 65 premier. Dbano w pierwszym rzędzie o to, aby na albigowskiej scenie był 
wartościowy repertuar. Nie brakowało klasyki oraz wartościowego repertuaru współczesnego. 
Repertuar obejmował m.in. “Łobzowianie” - Anczyca, “Grube ryby” Bałuckiego, “Złote kaski” - 
Kolińskiego, “Dziady i Świtezianka” - A. Mickiewicza, “Narzeczona” - Józefa Korzeniowskiego, 
“Consylium Facultatis”, “Karpaccy Górale” - J.Korzeniowskiego, “Szczęście Frania - Perzyńskiego, 
“Gwałtu, co się dzieje”, “Śluby Panieńskie” - A. Fredry, “Moralność Pani Dulskiej” - G. Zapolskiej, 
“Awantura o Basię” - K. Makuszyńskiego, “Grzech” - S. Żeromskiego, “Dramat Joli” - Łęczyckiej.  

Wartą uwagi była troska reżysera i całego zespołu o to, aby poziom spektakli był autentycznie 
na wysokim poziomie. Występujący aktorzy rozumieli, że bez systematycznej pracy można 
przegrać wszędzie, a przede wszystkim w oczach widowni, która pod tym względem jest tak samo 
wymagająca wobec wszystkich. Chodziło tu bardziej o zaufanie własnej publiczności i autorytetu u 
niej. Ten sposób podejścia sprawiał, że niemal każdy spektakl cieszył się wielkim i bardzo 
zasłużonym uznaniem widowni i grany był przy pełnym komplecie sali widowiskowej. Jest to 
oczywiście powód do chluby, że Albigowa z uwagi na kulturalne potrzeby swoich mieszkańców 
posiada tak reprezentacyjny przybytek sztuki.  

W r. 1979 Piotr Inglot opracował scenariusz “Wesela albigowskiego” z II połowy XIX w. To 
widowisko pokazywano w ciągu 1979 i 1980 r. 11 razy tak w Albigowej jak i innych 
miejscowościach oraz na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej “Artama 80” w 
Kolbuszowej.  
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Trzeba podkreślić, że zespół ten wpisał się na trwałe w kulturalny pejzaż wsi, a Albigowa to 
również takie miejsce, gdzie ze względu na przeszłość i przyszłość, tworzenie kultury ma konkretną 
wartość.  
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Dominik Szmuc 

3. Orkiestra Dęta OSP (1932 - 1992) 
Orkiestra Dęta OSP w Albigowej ma ponad 60 - letnią tradycję w swojej bogatej amatorskiej 

działalności. Początki istnienia sięgają 1932 r., kiedy to z inicjatywy działaczy OSP zapadła decyzja 
jej założenia. Zanim utworzono orkiestrę dętą, jej główny inicjator rozpoczął pracę od 
zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na zakup instrumentów muzycznych. Środki na 
ten cel pozyskiwano organizując powszechną zbiórkę pieniężną, występy chóru i przedstawienia 
teatralne. W 1932 r. do prób zespołu orkiestry zgłosiło się 13 osób. Byli nimi: Tadeusz Szpunar - 
klarnet, Józef Falger - klarnet, Józef Kramarz - tenor, Izydor Kuźniar - baryton, Antoni Kuźniar - alt, 
Jan Kuźniar - bas S helikon, Wojciech Filar - bęben, Stanisław Filar - czynele, Stanisław Kuźniar - 
werbel.  

Pierwszym kapelmistrzem prowadzącym orkiestrę był organista parafialny Antoni Cwynar. Swoje 
obowiązki rozpoczął od nauki czytania nut, a następnie od wykonania prostych utworów 
muzycznych: walców i marszów. W święto 3 Maja 1933 r. odbył się inauguracyjny występ orkiestry. 
Uroczystość rozpoczęto od odegrania marsza ks. Wojciechowi Krzyżakowi, a następnie wójtowi 
Wojciechowi Szpunarowi oraz innym zamożniejszym gospodarzom, którzy złożyli datki pieniężne 
na rzecz dalszego rozwoju orkiestry. Od tego czasu orkiestra bierze udział w wielu uroczystościach 
i tak np. w 1933 r. zespół orkiestry prowadzi swojego członka Józefa Falgera do kościoła 
parafialnego na uroczystość ślubną. W 1935 koncert orkiestry uświetnia uroczystość prymicyjną ks. 
Antoniego Ulmana oraz 30 - lecie działalności OSP. Stało się niemal prawem zwyczaju, że 
orkiestra uświetnia nie tylko uroczystości weselne, ale też bierze udział w uroczystościach 
pogrzebowych. W 1939 r. wybuch wojny przerywa działalność orkiestry do 1945 r.  

Zaraz po jej zakończeniu miejscowy organista Antoni Szpytma obdarzony dużym talentem 
muzycznym reaktywuje działalność orkiestry w powiększonym i odmłodzonym składzie. Do 
orkiestry zgłosili się chętni do podjęcia nauki nut i gry: Jan Reizer - tenor, Antoni Bytnar - klarnet, 
Szmuc Dominik - klarnet, Adam Babiarz - alt, Adolf Falger - tenor, Jan Józefczyk - trąbka, Roman 
Bartman - alt, Jan Filar - bas, Władysław Kuźniar - bas, Władysław Kluz - trąbka, Wiesław 
Rogowski - trąbka, Tadeusz Nizioł - trąbka, Stanisław Szpunar - bas, Wojciech Reizer - klarnet, 
Stanisław Kluz - alt, Roman Sobek - tenor, Walenty Pysz - bęben, Ignacy Bartman - czynele. 
Uzupełniono też instrumenty o bas B, tubę i 2 trąbki. Do 1950 r. orkiestra bierze głównie udział w 
koncertach we wsi, a w 1950 r. w przeglądzie orkiestr dętych w Łańcucie. Skład orkiestry z tego 
przeglądu utrzymywał się przez dłuższy czas. W jego składzie byli: Ignacy Reizer - klarnet, Dominik 
Szmuc - klarnet, Władysław Kluz - kornet, Józef Kielar - kornet, Władysław Reizer - skrzydłówka, 
Józef Wyczarski - tenor, Jan Reizer - tenor, Izydor Kuźniar - baryton, Józef Kramarz - tenor, Antoni 
Kuźniar - alt, Adam Babiarz - alt, Tadeusz Szpunar - alt, Adam Babiarz - alt, Stanisław Drozd - bas 
B tuba, Jan Kuźniar - bas S helikon, Walenty Pysz - bęben, Ignacy Bartman - czynele, Władysław 
Sobek - werbel.  

Niezmordowana trwająca 31 lat działalność kapelmistrza Antoniego Szpytmy przyczyniła się do 
tego, że orkiestra stale poszerzała swój repertuar, umiejętności i precyzję wykonania. Była 
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zespołem ambitnym, liczącym się, a niejednokrotnie udowadniała też swoją doskonałość. Orkiestra 
wielokrotnie odbierała nagrody i wyróżnienia. Dla całego zespołu znaczącym wyróżnieniem było 
uzyskanie:  

- I miejsca na Przeglądzie Zespołów Artystycznych pow. łańcuckiego (1954r.)  

- IV miejsca w Rejonowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Przeworsku.(1967 r.) 

- II miejsca w Woj. Przeglądzie Orkiestr Dętych w Rzeszowie. (1967r.)  

- II miejsca w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr w Żołyni. (1968r.)  
- II miejsca w Woj. Przeglądzie Orkiestr Dętych w Markowej. (1974 r.)  

Orkiestra uświetniała ważne uroczystości, których w Albigowej w tym czasie było wiele. Do 
takich należały: - powitanie wizytującego parafię w 1946 r. i w 1962 r. ks.bpa Franciszka Bardę 
oraz oprawy muzyczne uroczystości prymicyjnych ks. Tadeusza Rogowskiego (1949 r.), ks. Adolfa 
Reizra (1951 r.), ks. Ignacego Szpunara (1952 r.), ks. Antoniego Ulmana (1957 r.), ks. Stanisława 
Bytnara (1960 r.), ks. Eugeniusza Pusza (1964 r.).  

Po kilkanaście razy w roku orkiestra występowała na licznych uroczystościach i koncertach nie 
tylko dla mieszkańców Albigowej lecz i okolicznych wsi. Były też dalsze wyjazdy z koncertami np. 
do Horyńca Zdroju i Iwonicza Zdroju. Orkiestra brała udział w spotkaniach z delegacjami z Bułgarii i 
ZSRR. Orkiestra była i pozostaje nadal jednym z przyczółków aktywizacji kulturalnej wsi. Dzięki 
staraniom Jana Bartmana przewodniczącego ówczesnej Gromadzkiej Rady Narodowej, prezesa 
orkiestry Stanisława Drozda i Jana Reizera - członka orkiestry, udało się kupić w 1973 r. dwa alty, 
2 tenory i 2 trąbki S z funduszy Ministerstwa Kultury i Sztuki. Z dotacji Woj. Związku Straży 
Pożarnych zakupiono 2 saksofony tenorowe ii 3 trąbki B. Za pieniądze od prezydium GRN nabyto 2 
klarnety, a bas B sfinansowała straż w Albigowej.  

W 1976 r. kierownictwo orkiestrą przejmuję od Antoniego Szpytmy, który ze względu na 
pogarszający się stan zdrowia nie jest w stanie kontynuować tej pracy. Na tym stanowisku 
pozostaję 10 lat. W pierwszym okresie wiele uwagi poświęciłem sprawie nabycia jednolitych 
nowych mundurów dla członków orkiestry ze środków straży oraz instrumentów - bębna wielkiego, 
2 trąbek, 11 pulpitów do nut, 23 sznurów do mundurów z dotacji GOK, oraz 4 trąbek B z dotacji 
Woj. Związku Straży Pożarnych. Ileż to godzin prób musieli Ci ochotnicy poświęcić odbierając 
sobie nie jeden raz godziny odpoczynku po ciężkiej pracy. Dzięki temu orkiestralny amatorski 
zespół staje się zespołem o wysokim poziomie wykonawczym. Zważając na muzyczne 
zapotrzebowanie społeczne do swojego programu orkiestra włącza pieśni i utwory religijne. Dostaje 
wyrazy uznania. W 1979 r. TVP dokonuje nagrań pieśni wielkanocnych w wykonaniu orkiestry 
albigowskiej i prezentuje je na szklanym ekranie. W 1981 r. powiększa się jej skład. Nowymi 
członkami zespołu stają się utalentowani muzycznie uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej w 
Albigowej - chłopcy i dziewczęta werblistki. W 1982 r. zostaje ponownie powiększona do 34 osób. 
Do orkiestry wprowadzono kotły marszowe.  

Podobnie jak w okresie poprzednim orkiestra jest zawsze nieodłącznym składnikiem 
odbywających się uroczystości miejscowych tak o charakterze państwowym jak i religijnym. 
Ważniejszymi wydarzeniami, w których orkiestra brała udział były:  
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- Jubileusz 100 lecia szkoły podstawowej (1980 r.)  
- 75 - lecie działalności OSP w Albigowej (1980 r.)  
- Jubileusz 50 - lecia orkiestry (1982 r.)  
- udział w uroczystości 75-lecia OSP w Lutczy (1983 r.)  
- Jubileusz Teatru Amatorskiego w Albigowej (1983 r.)  
- powitanie ks. bpa Ignacego Tokarczuka w czasie jego wizytacji i bierzmowania (1984 r.)  
- udział w rekoronacji obrazu Matki Boskiej przez kardynała Józefa Glempa w Bazylice 
Leżajskiej   (1984 r.)  
- udział w diecezjalnych dożynkach w Rzeszowie (1985r.)  
- udział w uroczystości 100 rocznicy przybycia ks. Antoniego Tyczyńskiego do Albigowej 

(1986r.)  

Ze względu na mój stan zdrowia kierownictwo orkiestrą w 1986 r. obejmuje nowy dyrygent 
Stanisław Grad. Pod jego kierownictwem do 1991 r. daje kilkanaście okazjonalnych występów 
podczas uroczystości kościelnych i środowiskowych. Bierze udział w koncercie z okazji jubileuszu 
Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Łańcucie (1988 r.), koncercie z okazji 90-lecia 
Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej (1989 r.), koncercie z okazji 70 rocznicy wojny polsko - 
bolszewickiej oraz 10 rocznicy postawienia krzyża na błoniach kraczkowskich. Po rezygnacji w 
1991 r. przez Stanisława Grada kierownictwo orkiestrą obejmuje Janusz Balawejder. W tym czasie 
bierze udział w kilku uroczystościach kościelnych i wiejskich.  

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że Orkiestra Dęta w Albigowej jest zespołem amatorskim w 
pełnym tego słowa znaczeniu, działającym bezinteresownie, powodowanym często zamiłowaniem 
do muzykowania oraz potrzebą służby ludziom i całej społeczności. Ma jednak ten zespół 
szczególnie wyostrzoną świadomość czegoś jeszcze, czegoś zupełnie wyjątkowego, że jest też na 
służbie kościoła parafialnego w okolicznościach szczególnych. Zespół pozostaje wierny temu 
wszystkiemu, co w tej Świątyni sumuje się w wielki symbol duchowy Albigowej. Z tej zaś wierności 
wynika szczególna służba orkiestry znajdującej raz po raz odzwierciedlenie w tej czy innej melodii 
religijnej, patriotycznej, z dawnych i nowych doświadczeń poczętej.  

Chciałbym jako wieloletni kapelmistrz życzyć orkiestrze, aby jak dotychczas wypełniała swoje 
surowe wymagania, aby zawsze była siłą przyciągającą liczne rzesze słuchaczy i miłośników 
muzyki.  
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4. Działalność Biblioteki Publicznej w Albigowej 
Biblioteka Publiczna miała i ma nadal dla miejscowego środowiska znaczenie wyjątkowe. 

Stanowi bezcenne źródło kultury. Zebrane są tu zbiory książek publikowane w kraju. Jej początki 
sięgają okresu międzywojennego. Gromadzenie księgozbioru nastąpiło już w latach 1923-1935, 
kiedy powstawały pierwsze biblioteki przy działających organizacjach społecznych jak: Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, “Wici”, Koło Albigowiaków. Ten obowiązek został 
podyktowany potrzebami nauki i kultury oraz udostępnienia jej ogółowi społeczeństwa. Placówka ta 
otwarta została w 1948 r. Początki jej były skromne. Wraz z przyjętymi zbiorami po organizacjach 
społecznych biblioteka albigowska liczyła ponad 700 woluminów. Jej rozwój postępował 
systematycznie i zwiększał się księgozbiór z każdym rokiem.  

Trudności lokalowe sprawiły to, że biblioteka do 1967 nie posiadała stałej siedziby. Mieściła się 
ona w domu prywatnym, gdzie cały księgozbiór był ustawiony na kilkunastu regałach w jednym 
niewielkim pokoju. Po oddaniu do użytku Domu Kultury dla biblioteki przeznaczono w 1967 r. trzy 
pomieszczenia, w których urządzono wypożyczalnię, czytelnię i dział dziecięcy o powierzchni 62 
m2. Z tych pomieszczeń korzystała do 1989r. skąd przeniesiono ją do lokalu o pow. 57 m2 w 
budynku szkoły podstawowej. Po 1967 roku rozszerzył się zakres usług bibliotecznych. Nastąpił 
wzrost zakupu wydawnictw książkowych, dzienników, tygodników i miesięczników. Przybyło też 
czytelników.  

Obecnie księgozbiór liczy ponad 17.000 woluminów i ok. 700 czytelników. Rola tej książnicy jest 
duża. Jest przede wszystkim ośrodkiem kultury, a często jedynym źródłem informacji i warsztatem 
pracy dla młodzieży uczącej się i poszukującej różnorodnych materiałów oraz literatury. Biblioteka 
jest też doceniana przez osoby starsze, gdyż książka pozostaje nadal najważniejszym źródłem nie 
tylko wiedzy, ale i niezapomnianych przeżyć. Albigowska placówka przez okres ponad 40 lat była 
prowadzona przez bibliotekarki: Jadwigę Kluz i Józefę Lew. Biblioteka służyła ludziom, służyła 
dobru wspólnemu - idei upowszechniania kultury. Książka pomagała wychowywać, przybliżać do 
rzeczywistości, pomagała odkrywać wartości dla naszego życia oraz niosła pociechę. 
Uczestniczyła też w wielkim dziele, jakim było wspomaganie człowieka na drodze poszukiwania 
prawdy i wiedzy jako najwyższych wartości.  

Polityka ograniczania niektórych książek w przeszłości była pociągnięciem nierozsądnym, gdyż 
obecnie publikacje te, które kiedyś były nie “na czasie” stają się powszechnie dostępne. Po roku 
1990 stwierdza się występowanie wielkich trudności w gromadzeniu książek z powodów 
finansowych (brak dotacji). Zaniedbania na tym polu stanowić będą niepowetowaną stratę dla 
przyszłych pokoleń. Być może, że będą też stwarzać problem funkcjonowania tych potrzebnych 
społeczeństwu placówek kulturalnych. Słowo pisane w Albigowej miało i nadal ma nieograniczoną 
płaszczyznę porozumienia między pokoleniami, światopoglądami, służy odkrywaniu prawd, 
wymianie myśli oraz dyskusji. Biblioteka jest miejscem prawdziwie dla wszystkich otwartym, z usług 
którego społeczeństwo chętnie korzysta.  
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5. Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza 
Szkoła ta od samego początku istnienia tj. od 1898 r. mimo wielu reorganizacji i zmian była 

zawsze ważnym ośrodkiem krzewienia kultury i wiedzy rolniczej. Uczyła racjonalnego 
gospodarowania i umiejętnego stosowania w praktyce zdobywanych wiadomości teoretycznych. 
Ludźmi, którzy powołali tę szkołę do życia byli: Franciszek Magryś z Handzlówki - inicjator szkoły, 
poseł Bolesław Żardecki jej założyciel w Gorliczynie k. Przeworska oraz ks. Antoni Tyczyński, który 
tę szkołę po 2 latach istnienia przejął pod swoją opiekę, przeniósł do Albigowej i zatroszczył się o 
godziwe warunki funkcjonowania. Istniejąca od 1900 r. w Albigowej Szkoła Gospodyń Wiejskich, w 
1945 r. przemianowana na Żeńską Szkołę Rolniczą, reaktywowana w 1958 r. jako Roczna Szkoła 
Rolniczo-Gospodarcza, od 1966 r. Zasadnicza Szkoła Rolnicza wypuściła ze swych murów liczne 
zastępy absolwentów. Początkowo były to dziewczęta przygotowywane do roli mądrych gospodyń, 
dobrych matek i żon, później już prawie od lat 20-tu dziewczęta i chłopcy przygotowani zostali do 
nowoczesnej produkcji ogrodniczej. Wielu absolwentów tej szkoły prowadzi własne gospodarstwa, 
wielu podjęło pracę zarobkową zgodnie ze swoim zawodem, wielu też kontynuowało naukę w 
technikach ogrodniczych. Jest to dowód że szkoła spełniała i nadal spełnia swoją pożyteczną rolę.  

Historia szkoły.  
Bogaty rodowód ma Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Albigowej. Projektodawcą utworzenia we 

wsi szkoły dla dziewcząt był działacz społeczny z Handzlówki - Franciszek Magryś, a do życia 
powołał ją w 1898 r. poseł ludowy na sejm krajowy galicyjski - Bolesław Żardecki z Łańcuta.1  

Pierwszą siedzibą szkoły gospodyń wiejskich był dom dworski we wsi Gorliczyna k. Przeworska. 
Trudności finansowe, brak odpowiedniego zaplecza, a przede wszystkim zrozumienia roli takiej 
szkoły spowodowały jej zamknięcie już po 2 latach. Sytuację wykorzystał proboszcz albigowski ks. 
Antoni Tyczyński, który uzyskawszy zgodę od posła Żardeckiego przeniósł ją w 1900 r. do 
Albigowej.1 Umieścił ją najpierw w budynku przeznaczonym na mleczarnię, a widząc, że 
pomieszczenia są zbyt ciasne, podjął starania o budowę nowego obiektu szkolnego na 30-40 
uczennic wraz z internatem i zapleczem socjalnym. To wielkie przedsięwzięcie dzięki pomocy hr. 
Romana Potockiego, Wydziału Powiatowego w Łańcucie, posła Bolesława Żardeckiego oraz 
ofiarnemu wsparciu społeczeństwa albigowskiego zostało uwieńczone sukcesem w 1905 r. tj. 
oddaniem do użytku nowego budynku2. Był on jak na owe czasy nowoczesny i mógł stanowić wzór 
dla innych. Funkcję kierowniczki szkoły od początku do 1912 r. pełniła Maria Gostkowska. Wraz z 
4-ma innymi nauczycielkami realizowała programy przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych 
(rolnictwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo, hodowla bydła, nauka żywienia). W 1906 r. wprowadzono 
nowy przedmiot - pracownię strojów ludowych dla kobiet. Opracowano wzór ubioru i haftu 
albigowskiego.  

Po kilku latach szkoła zyskała duży rozgłos nie tylko w okolicy, ale i w całym kraju. Odwiedzali ją 
działacze ludowi, studenci, profesorowie Uniwersytetów we Lwowie i Krakowie, młodzież wiejska i 
miejska. Wszyscy wyrażali słowa uznania, czego dowodem są wpisy do Księgi Pamiątkowej.  
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Wybuch I wojny światowej w 1914 r. spowodował czasowe zamknięcie szkoły. Naukę 
wznowiono w 1916 r., ale źle opłacani nauczyciele rezygnowali z pracy, często już po jednym roku. 
Sytuacja poprawiła się nieco z wejściem w życie ustawy o ludowych szkołach rolniczych w 1920 r. 
Szkoła Gospodyń Wiejskich przemianowana została na Roczną Żeńską Szkołę Rolniczą. Opieka 
ze strony hr. Alfreda Potockiego i jego zastępcy, administratora folwarku w Wysokiej, Konstantego 
Fangora zapewniła racjonalne nauczanie hodowli i mleczarstwa (szkoła otrzymała z ordynacji 
łańcuckiej paszę dla 3 krów i konia).  

Grono nauczycielskie zaczęło się stabilizować. W 1922 r. podjęły pracę 3 nauczycielki, 
absolwentki Głównej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Snopkowie (dzielnica Lwowa). 
Kierownictwo powierzono Teofili Gorgoń. Po niej w 1926 r. objęła je Stefania Żurawska, która 
związała się z albigowską szkołą na długie lata, bo aż do roku 1951. W okresie międzywojennym 
Szkoła Rolnicza w Albigowej cieszyła się dużą popularnością. Dowodzi tego rekrutacja uczennic z 
różnych województw np: krakowskiego, lwowskiego, pomorskiego, kieleckiego, lubelskiego, 
poleskiego i tarnowskiego. Działalność zatrudnionych pedagogów zgodnie z hasłem wyniesionym 
ze snopkowksiej uczelni: “Służ, szanuj, świeć, siej” wychodziła daleko poza ramy nauczania i 
wychowania szkolnego. Organizowano dla kobiet wiejskich kursy gotowania, szycia, trykotarstwa i 
hodowli, wygłaszano pogadanki na tematy racjonalnego żywienia, higieny i prowadzenia 
gospodarstwa domowego.  

Dużą wagę kierownictwo przywiązywało do wycieczek. Organizowano je prawie każdego roku 
do Krakowa, Wieliczki lub Częstochowy. Starano się pokazać dziewczętom wiejskim piękno 
ojczystego kraju, zakłady pracy i zabytki kultury polskiej. Wojna 1939 r. przerwała naukę. Za zgodą 
okupanta w 1942 r. uruchomiono szkołę z narzuconym programem nauczania obejmującym: 
religię, korespondencję polską, rachunki, nauki rolnicze i gospodarstwo domowe. Uczęszczanie do 
niej chroniło młodzież przed wywiezieniem na roboty przymusowe do Niemiec.22 Normalny tok 
nauczania rozpoczął się po wyzwoleniu w 1945 r. pod kierownictwem Anny Albigowskiej. W wyniku 
reformy rolnej przydzielono szkole z folwarku hr. Alfreda Potockiego w Albigowej 13 ha ziemi ornej. 
Stworzyło to doskonałą bazę dla jej rozwoju, ale i pewne trudności z zagospodarowaniem takiego 
areału z powodu braku narzędzi i personelu pomocniczego. Dzięki bezinteresownej pomocy 
Władysława Albigowskiego, męża kierowniczki, problem ten został rozwiązany. W roku 1950 na 
skutek reorganizacji szkolnictwa nastąiła likwidacja szkoły. Gospodarstwo przejęło Technikum 
Rachunkowości Rolnej w Wysokiej, a budynki Gromadzka Rada Narodowa w Albigowej. Taki stan 
rzeczy trwał do 1957 r., t.j. do czasu reaktywowania szkoły na podstawie uchwały Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Łańcucie. 

O wznowienie działalności szkoły zabiegał miejscowy aktyw społeczny m. in. Józef Falger, Piotr 
Inglot, Tadeusz Inglot, Władysław Sobek.  

Technikum Rachunkowości Rolnej w Wysokiej zwróciło część inwentarza i 5 ha ziemi ornej, 
budynki zostały zwolnione i odremontowane. Nauka rozpoczęła się w 1958 r., a na stanowisko 
kierowniczki powołano mgr Marię Sobuś (Skomrę). Nazwa szkoły uległa zmianie na Roczną Szkołę 
Rolniczo-Gospodarczą. Stopniowo wyposażono ją w niezbędne pomoce naukowe, nowoczesne 
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urządzenia i sprzęt gospodarczy. Zgodnie z tradycją organizowano wycieczki krajoznawcze, 
turystyczne i naukowe. Nowy etap szkoły rozpoczął się w latach 1966-67. Nastąpiły wtedy jej 
kolejne reorganizacje. Najpierw utworzono 2-letnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą, a potem 
Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą. Ta ostatnia zmiana związana była z powstaniem w Albigowej 
Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego, który stał się bazą do prowadzenia zajęć z zakresu 
sadownictwa. W związku z przeprofilowaniem szkoły i możliwością kontynuowania przez 
absolwentów nauki w technikach ogrodniczych zaistniała konieczność stworzenia odpowiednich 
warunków do prowadzenia zajęć z zakresu sadownictwa, kwiaciarstwa, warzywnictwa i budowy 
szklarni. Wszystkie te zadania zrealizowano. W 1970 r. dyrektorką szkoły została inż. Zofia 
Jakielaszek (od 1958 r. nauczycielka rolnictwa, a później warzywnictwa) pełniąca tę funkcję do 
1990 r. W celu polepszenia warunków pracy po uzyskaniu dotacji przeprowadzono kapitalny 
remont budynku szkolnego, wybudowano budynek inwentarski oraz garaże. Zespół nauczający za 
główny cel swojego działania obrał stałe doskonalenie metod nauczania oraz rzetelne 
przygotowanie młodzieży do zawodu ogrodnika i do życia w społeczeństwie. Zespół ten zabiegał i 
nadal zabiega, aby uczniów o bardzo zróżnicowanym poziomie intelektualnym wyposażyć w 
wiedzę, w poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę, w przekonanie o potrzebie 
samokształcenia i uczestnictwa w kulturze.  

Dziedziną w której szkoła osiągała wysokie wskaźniki produkcyjne, jest gospodarstwo rolne, 
posiadające 5 ha ziemi ornej, 2 ha łąki oraz zarodową hodowlę bydła. Od wielu lat z ogromnym 
zaangażowaniem i poświęceniem kieruje nim nauczyciel zawodu Teresa Cyran. Gospodarstwo 
zabezpiecza potrzeby internatu, stanowi wzór do prowadzenia racjonalnych upraw oraz przynosi 
szkole znaczne dochody. 

Ważnym warsztatem naukowym w zakresie sadownictwa i ogrodnictwa jest Sadowniczy Zakład 
Doświadczalny w Albigowej. Jego pracownicy życzliwie odnoszą się do szkoły, żywo interesują się 
potrzebami i problemami, spotykają się z młodzieżą wygłaszając pogadanki na temat 
nowoczesnych upraw drzew i krzewów owocowych. Ważnymi zabiegami kształcącymi i 
wychowawczymi są wycieczki szkolne, wyjazdy do teatru, wspólne oglądanie filmów, 
okolicznościowe zabawy i dyskoteki - wszystkie pod opieką wychowawców. Zasadnicza Szkoła 
Ogrodnicza podtrzymuje tradycje dawnej szkoły gospodyń wiejskich w zakresie współpracy ze 
środowiskiem, z Kołem Gospodyń Wiejskich i z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Przy różnych 
okazjach propaguje uprawy nowych roślin, urządza wystawy kompozycji kwiatowych, włącza się 
aktywnie w obchody lokalnych uroczystości. Ze strony GOK szkoła spotyka się z dużą życzliwością 
i zrozumieniem. Młodzież może korzystać z wielu usług tej placówki w zakresie realizowania 
swoich celów dydaktycznych i wychowawczych. GOK udostępnia szkole salę widowiskową, 
wyświetla zamówione filmy, zaprasza na spotkania z artystami i wybitnymi ludźmi oraz służy 
pomocą w organizowaniu wycieczek turystycznych. Dzięki tym wszystkim działaniom 
dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym na przestrzeni szeregu lat, Z.S.O. wypracowała 
sobie znaczące miejsce wśród szkół tego samego typu w woj. rzeszowskim i poza nim. 
Efektywności dydaktycznej i wychowawczej dowodzą opinie zakładów pracy, gdzie zatrudnieni są 
absolwenci szkoły oraz coroczne przyjęcia do techników ogrodniczych tych, którzy pragną dalej 
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kontynuować naukę w tym zakresie. Należy podkreślić, że duże zasługi dla rozwoju i należytego 
funkcjonowania tej bardzo potrzebnej na wsi placówki dydaktycznej w okresie od jej powołania aż 
do chwili obecnej wniosły następujące nauczycielki pełniące funkcję kierowniczą szkoły, a 
mianowicie: 

- Maria Gostkowska 1900 - 1912  
- Aldona Sambra - Kahone 1912 - 1916  
- Zofia Wygodzina 1916 - 1917 
- Leonarda Madurowicz 1917 - 1922  
- Teofila Gorgoń 1922 - 1926  
- Stefania Żurawska 1926 - 1942  
- Helena Dzierżanowska 1942 - 1945  
- Anna Albigowska 1945 - 1946  
- Stefania Żurawska 1946 - 1951  
- Maria Sobuś - Skomra 1958 - 1970  
- Zofia Niemczak - Jakielaszek 1970 – 1990 
 
Należy podkreślić, że szkoła ta od początku swego istnienia, aż po dzień dzisiejszy wypełnia 

ważną rolę edukacyjną dla młodzieży przygotowującej się bezpośrednio do pracy w gospodarstwie. 
Była i jest nadal w tej dziedzinie ośrodkiem wdrażania podstawowych zasad oświaty rolniczej w 
pełnym tego słowa znaczeniu. Ludzie, którzy szkołą kierowali i w niej uczyli byli przykładem 
rzetelnej pracy nie tylko w wychowaniu młodzieży, ale i w tworzeniu solidnych podstaw 
praktycznych i teoretycznych do pracy nad podnoszeniem efektywności produkcji rolniczej. 

Edukacja młodzieży o tym profilu wiedzy ma swoje pełne uzasadnienie, gdyż łączy naukę z jej 
współczesnymi wymaganiami. Szkoła posiada dobrze funkcjonującą bazę dydaktyczną. W jej 
posiadaniu znajdują się: ziemia, szklarnie, chłodnia, mnożarki, środki transportu i sprzęt techniczny 
do uprawy, pielęgnacji i ochrony roślin. Dla potrzeb nauki prowadzi się 4 hektarowy sad, uprawę 1 
ha truskawek, a w mnożarkach produkcję wielu sadzonek i krzewów ozdobnych. Zatrudnieni w 
szkole nauczyciele posiadają teoretyczne i praktyczne przygotowanie. Jest to ważny i cenny 
element łączący naukę z jej praktyczna stroną. Funkcjonowanie tej szkoły jest dobrym znakiem nie 
tylko dla albigowskiej tradycji, ale i dla dalszego rozwoju kultury ogrodniczej i sadowniczej regionu, 
gdzie są odpowiednie warunki i perspektywy na przyszłość. 
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Tadeusz Ulman 
Rozdział IV 

 

Albigowa w okresie I wojny światowej i lat międzywojennych.  

1. Udział Albigowiaków w walkach o niepodległość (1914-1918).  
Od początku XX wieku narastało napięcie w sytuacji międzynarodowej i pogłębiały się 

sprzeczności mocarstw europejskich. Ówcześni starsi ludzie na kilka lat przed I wojną 
przepowiadali, że wybuchnie wojna i że będzie to “straszna wojna”, w wyniku której odrodzi się 
Polska. To powszechne przekonanie niedługo zaczęło się spełniać. Nadszedł rok 1914. W 
pierwszych dniach sierpnia mocarstwa europejskie: Niemcy, Austria i Rosja znalazły się w stanie 
wojny. Terenem wojny stał się cały kraj i znaczne obszary Galicji zachodniej i wschodniej.  

W okresie poprzedzającym wojnę wieś była dyskryminowana polityką zaborcy, który w okresie 
120 lat z górą grabił ją ówczesnym systemem ekonomiczno-finansowym. Zbierane podatki szły nie 
na cele wsi, lecz na potrzeby stacjonującego wojska (44 %), drugie tyle na zaborczą administrację, 
a oświata, wyznania religijne i roboty publiczne pochłaniały 10%.8 Obok tych świadczeń ludność w 
zaborze musiała też składać daninę krwi. Wybuch wojny był dla wsi ciężkim przeżyciem. Armia 
zaborcza wchłaniała ze wsi dużą liczbę rekrutów. Z Albigowej w lipcu i sierpniu 1914 r. wcielono do 
armii austriackiej 195 młodych mężczyzn, a do sypania szańców zabrano 20 mężczyzn.3 Wiadomo, 
co znaczył na wsi tak poważny ubytek męskiej młodzieży wzięty na całe lata. Kobiety same musiały 
dawać sobie radę zdane jedynie na własne siły. Nietrudno też sobie wyobrazić co znaczyła dla 
młodego człowieka służba dla cesarza przez parę lat przeważnie daleko od domu, w środowisku 
jeśli nie wrogim, to napewno obcym. Państwa zaborcze nie były więc państwami miłującymi pokój. 
Biły się ze wszystkimi sąsiadami, biły się też między sobą. Rekruci z Albigowej podobnie jak inni 
walczyli dla Austrii, we Włoszech, Węgrzech, Francji, Rumunii, bronili też twierdzy Przemyśl przed 
Rosjanami.3

Na terenie Galicji od pierwszych chwil walk przeprowadzone operacje wojenne przyniosły 
sukcesy dla Rosji, które zakończyły się zajęciem znacznej części tych ziem w 1914 r. i początkiem 
1915. Garnizon twierdzy Przemyśl poddał się Rosjanom 22 marca 1915 r. W czerwcu 1915 r. 
Niemcy przełamali front pod Gorlicami zajmując twierdzę Przemyśl oraz Lwów. W czasie 
przesuwania się frontu i przemarszu wojsk austriackich i niemieckich przez ziemie Galicji 
najbardziej ucierpiała wieś, gdyż Rosjanie nacierali na Austriaków i w czerwcu 1915 r., gdy wojska 
austriacko-niemieckie wypierały Rosjan. Trudną sytuację na wsi pogłębiała również rekwizycja 
żywności dla potrzeb wojska. A tu trzeba było jakoś żyć. Mocno dały się we znaki rekwizycje koni i 
bydła.  

Z Albigowej zabrano 30 koni wierzchowych, 14 zaprzęgów parokonnych oraz 330 krów. 3 Pod 
koniec wojny ludność wiejska zaczęła stawiać czynny opór przy rekwizycjach. W czasie 
wycofywania się wojsk rosyjskich zniszczeniu uległy zasiewy oraz budynki. Z armii rosyjskiej w tym 
czasie dezerteruje wielu żołnierzy. Wśród nich znaleźli się: Seniw, Gierega i Harasemenko, którzy 
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pozostali w Albigowej.  

Działania wojenne, ewakuacja rosyjska jak i grabieżcza polityka austriacka spowodowały 
ogromne straty materialne. Spośród zmobilizowanych do armii austriackiej albigowiaków wielu 
nigdy nie powróciło. Polegli za cesarza. Nie zostało po nich nic oprócz pobojowisk zlanych krwią w 
latach tej wojny.  

W sumie przez 4 lata ludzie żyli w warunkach nienormalnych. Nastąpiło ogólne zubożenie 
ludności, ale powszechną była ludzka tęsknota za tym, aby żyć po swojemu w wolnym 
niepodległym kraju. Nadszedł rok 1918. Ludność nie czekała biernie na koniec wojny, ale 
organizowała się aby przejąć w swoje ręce władze samorządowe i administrację lokalną. Do 
Albigowej w dniu 31 października 1918 r. dotarła długo oczekiwana wiadomość że Niemcy i Austria 
skapitulowały, a wojsko rzuciło broń. Na wsi zawrzało od wielkiej radości. Grupa studentów 
gimnazjalnych: Tomasz Bem, Władysław Kuźniar, Roman Inglot, Stefan Inglot, Julian Trojnar udała 
się na posterunek policji w Albigowej aby rozbroić tę austriacką placówkę. Zażądali oddania broni i 
amunicji. Rozbrojonego komendanta wypędzono, (Jan Kobzdaj) a na jego miejsce postawiono 
Jana Trybkę, który nie dokuczył się ludziom. Ze zdobytą bronią wyżej wymienieni udali się do 
koszar w Łańcucie pilnując magazynów wojskowych, z których okoliczna ludność chciała wynieść 
zapasy wojskowe. 3  

Ostateczne zawieszenie broni nastąpiło 11 listopada 1918 r. Nadchodziły nowe czasy - czasy 
nadziei. Odrodzenie Polski sprawiło, że położony został ostatecznie kres rozbiorów i 
wynaradawiania po ponad 120-letniej walce o odzyskanie niepodległości, której nas pozbawili 
potężni sąsiedzi. Rozpoczęła się odbudowa świadomości narodowej i formowanie patriotyzmu 
rozumianego jako przywiązanie do własnego państwa. Były to czasy niezwykłego entuzjazmu i 
radości z powodu odzyskanej wolności i jednocześnie czasy nadziei na pomyślną przyszłość. Był 
to również najciekawszy okres w dziejach II Rzeczypospolitej. 

Udział Albigowiaków w wojnie z Rosją Sowiecką (1919 - 1920) 
Nie było w Albigowej rodziny, z której dorośli mężczyźni nie braliby udziału w działaniach I wojny 

światowej i nie walczyli w ramach interwencji państw sprzymierzonych na frontach europejskich. 
Równie liczny był ochotniczy udział Albigowiaków w obronie zagrożonej przez Rosję Sowiecką 
nowonarodzonej Rzeczypospolitej, którą skazano na szereg niebezpiecznych zagrożeń. 
Ochotniczy zaciąg do wojska miał wówczas autentyczną motywację i był społeczną reakcją na 
wydarzenia we wschodniej Galicji. Odtworzenie jednak atmosfery tamtych chwil, od których minęło 
70 lat jest niemożliwe głównie dlatego, że zachowane wspomnienia są już fragmentaryczne. 
Większość zmagań miało miejsce na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Wojna ukraińska rozpoczęła się 1 
listopada 1918r. Ukraińcy korzystając z nieobecności w mieście polskich oddziałów wojskowych 
opanowali miasto z zaskoczenia. Siły ukraińskie wielokrotnie przewyższały liczebnością siły 
polskie. Z braku regularnych wojsk polskich w obronie Lwowa stanęła ludność cywilna, a wśród niej 
młodzież akademicka i szkolna, kobiety i dzieci. To właśnie ta młodzież wyrosła na tradycjach 
niepodległościowych zdobyła nieśmiertelne miano „Orląt Lwowskich”. Obrońcy Lwowa musieli 
zdobywać broń i amunicję w brawurowych atakach na magazyny i pozycje ukraińskie. 
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Walki w obronie Lwowa trwały 3 tygodnie, a o ich losie przesądziła odsiecz przybyła z 
Przemyśla w dniu 20 listopada 1918r. pod dowództwem ppłk. Michała Karaszewicza-
Tokarzewskiego. Decydujące uderzenie nastąpiło dzień później, t.j. 21 listopada i 
zmusiłoUkraińców do wycofania się z miasta. 22 listopada Lwów był już wolny. Jednak Ukraińcy 
oblegali go jeszcze do 29 kwietnia 1919r. Wojna ukraińska zakończyła się upadkiem zachodnio-
ukraińskiej Republiki Ludowej w lipcu 1919 r. Dla walczących była to wojna o utrzymanie 
niepodległości obszarów wschodniej Galicji. W zbrojnej odsieczy Lwowa wzięli udział ochotnicy - 
ówcześni uczniowie Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza wywodzący się z Albigowej. Na 
szczególne wyróżnienie zasługują:  

- Tomasz Bem syn Jana  
- Roman Inglot syn Antoniego  
- Stefan Inglot  
- Julian Trojnar  

Dzielna to i ofiarna była młodzież nie bojąca się brać udziału w kompleksie spraw wielkich i 
trudnych tamtego miasta i tamtej ziemi. Lwów chwycił za broń i samodzielnie uwolnił się od naporu 
wojsk Budionnego. Przez przelaną krew i całe morze łez, przez cierpienie i niezłomne wytrwanie, 
przez wierność Ojczyźnie, przez miłość i nieśmiertelną wiarę w zmartwychwstanie, stanął Lwów w 
tym okresie w rzędzie bohaterskich miast Rzeczypospolitej Polskiej jako najwierniejsza jej reduta. 
Zdecydowana postawa całego społeczeństwa oraz chęć walki ze wzrastającym naporem sił ze 
strony ukraińskiej prowincji wynikała z silnej tęsknoty za Lwowem, gdyż Polacy nie umieli 
wyobrazić sobie Polski bez należącego do niej Lwowa. W bohaterskim czynie obrońców Lwowa 
tkwiła niezwykła moc potęgująca uczucia patriotyczne poprzez ukazanie kształtu jaki przybrała we 
Lwowie młodzieńcza fantazja i brawura jak też wola oddania życia za Ojczyznę. Nasi rodacy 
wystąpili wówczas przeciw ukraińskiemu wojskowemu zamachowi. 

To nie oni zaatakowali, ale zostali zmuszeni do obrony. Nie sięgnęli po cudzą własność lecz 
bronili swej ojcowizny, swych domów, ulic, szkół, uczelni i fabryk. 

Czyn ich stał się sławny. Zapisali jedną z najpiękniejszych kart historii Lwowa walcząc za Polskę 
z prawdziwym bohaterstwem i męstwem. Dzięki inicjatywie Polaków w wyniku prowadzonych 1919 
r. działań odzyskano Wilno i zdobyto Mińsk. W 1920 r. działania wojenne rozszerzyły się. Armia 
Czerwona sformowała potężne siły ofensywne. Tuchaczewski wydał rozkaz rozpoczęcia wielkiej 
ofensywy na zachód. Ale Piłsudski zdławił tę próbę w zarodku. Ostry atak na Możyrz, odważny 
marsz na Kijów i zaciekłe walki znad Berezyny opóźniły pochód wojsk sowieckich.8 Potem przyszło 
lato i losy się odwróciły. W czerwcu 1920 r. Armia Konna pod dowództwem Budionnego przedarła 
się przez linię polskiego frontu w Galicji wschodniej. 4 lipca Tuchaczewski wyruszył z nad 
Berezyny. To w jego rozkazie dziennym z dnia 4 lipca 1920 r. znajdują się słynne słowa “Na 
Zachodzie rozstrzygają się losy powszechnej rewolucji, po trupie Polski wiedzie droga do 
światowego pożaru”. A więc Tuchaczewski z Budionnym, Lenin z Trockim mieli przed oczyma 
oszałamiającą perspektywę zbrojnego eksportu rewolucji na zachód. O to w istocie chodziło. Taki 
był cel tej wojny. Sytuacja była krytyczna. Gdy przeciwnik zbierał się, aby zadać cios, polskie 
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wojska dokonały przegrupowania. Wycofano z lini frontu oddziały i przesunięto na inne bardziej 
odległe pozycje.1 Zręczna operacja V armii pod dowództwem Sikorskiego przeprowadzona pod 
Wkrą zatrzymała główne siły wojsk sowieckich na północy. 16 sierpnia polska ofensywa przedarła 
się przez tyły wojsk Tuchaczewskiego przerywając wszystkie połączenia. 18 sierpnia cała armia 
Tuchaczewskiego została otoczona. Wojska sowieckie poniosły druzgocącą klęskę i zostały 
całkowicie unicestwione. To był “Cud nad Wisłą”. Przepędzone z Polski oddziały Tuchaczewskiego 
gnały z powrotem w wielkiej rozsypce tam skąd przybyły. Zahamowany został pochód Armii 
Czerwonej na Polskę i dalej na Zachód. To zwycięstwo było wielkim zwycięstwem. Gdyby go nie 
było, bylibyśmy z pewnością inną Polską i innymi Polakami. Mamy więc prawo chlubić się 
zwycięstwem naszych pradziadów i dziadów jak i ich udziałem w zmaganiach polsko-
bolszewickich. Mamy też i ludzki obowiązek respektowania pracy i ofiary minionych pokoleń. Dla 
żołnierzy wojna była przede wszystkim głodna i bosa, a w drugiej kolejności - męcząca 
przemarszami pieszo i konno na wielkich przestrzeniach i dopiero na końcu krwawa i okrutna jak 
każda wojna. Pomimo olbrzymiego wyczerpania długimi przemarszami odwrotowymi z Kijowa pod 
Warszawę i brakiem obuwia, z ranami na nogach żołnierz znalazł siły, aby ruszyć do ataku i 
zwyciężyć. W 1920r. nie zawiódł ani żołnierz, ani lud, który cały zjednoczył się w obronie 
zagrożonej Ojczyzny. I ten zjednoczony lud pokazał czego potrafi dokonać w obliczu przeciwności, 
które wydawały się wprost nie do pokonania. Mamy więc obowiązek pamiętać o tych, którzy 
jednoczyli się w obronie Ojczyzny, a zwłaszcza wobec tych, wśród których tak wielu szło ku 
własnej śmierci. Nie dla wszystkich ofiarn wojny 1914-1918 i walk w 1919-1920r. ziemia 
albigowska stała się miejscem ich wiecznego spoczynku. Są tu przykładem takie nazwiska 
albigowskie jak: 3  

- Babiarz Jan  

- Bartman Stanisław 

- Bartman Walenty 

- Bytnar Jan 

- Bytnar Michał 

- Drewniak Tomasz 

- Falger Grzegorz 

- Falger Mieczysław 

- Falger Walenty 

- Gargała Józef 

- Głuszek Jan 

- Inglot Michał 

- Inglot Roman 

- Kluz Roman 

- Kuraś Władysław 

- Kuźniar Jan 

- Kuźniar Ludwik 

- Kuźniar Piotr 

- Pelc Roman 

- Pusz Walenty 

- Reizer Franciszek 

- Reizer Jan 

- Reizer Roman 

- Reizer Sebastian 

- Reizer Walenty 

- Reizer Wincenty 

- Rogowski Feliks 

- Rogowski Roman 

- Sobek Jan 

- Sroka Wawrzyniec 
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- Szpunar Andrzej 

- Szpunar Jan 

- Szpunar Władysław 

- Tendej Stanisław 

- Tomaszek Wawrzyniec 

- Trojnar Julian 

- Ulman Stanisław 

 

oraz Ci, co zginęli bez wieści, a mianowicie: 

- Bem Józef (mój wujek) 

- Babiarz Jan 

- Bytnar Władysław 

- Kuśtrowski Franciszek 

- Lenar Antoni 

- Ruszel Jakub 

- Sobek Jan 

- Szpunar Walenty 

- Ulman Józe 

 

Ich miejscem spoczynku stała się ziemia, na której walcząc podobnie podzielili swój los i inni 
uczestnicy wojny. Zapisem przeżyć tej wojny są losy niektórych Albigowiaków, których wojna 
rzuciła w wir walk, jakie toczyły się wówczas na naszym i obcym terytorium. Są nimi:  

- Piotr Kolak urodzony w 1883 r. Uczestnik I wojny światowej, brał udział w walkach na froncie 
południowym na terenie Bośni. Tam dostał się do niewoli i przebywał na Sycylii. W 1920 roku wraz 
z armią gen. Hallera wraca do Polski. 

- Stanisław Kuźniar, syn Józefata urodzony w 1898 r. Do wojska został zmobilizowany w 1915 
roku. Brał udział w walkach na terenie Bośni, a w czasie wojny polsko – bolszewickiej uczestniczył 
w walkach pod Radzyminem, gdzie armia polska w połowie sierpnia 1920 r. zadała przeciwnikowi 
druzgocący cios, którego nikt się nie spodziewał. 

- Michał Pondel, syn Szymona urodzony w 1901 r. w Albigowej-Honie. W 1918 r. zostaje 
powołany do 35 Pułku Piechoty i skierowany do Lwowa. Bierze udział w walkach pod Winnicą i 
Kijowem. Wraz z całym pułkiem przerzucony zostaje na Litwę. W 1921 r. zostaje zdemobilizowany. 
Za udział w walkach w rocznicę “Cudu nad Wisłą” Prezydent RP mianuje go podporucznikiem 
rezerwy i Krzyżem Obrońców Ojczyzny. 

- Bolesław Reizer, syn Antoniego ur. w 1897 r. Do wojska austriackiego zmobilizowany w 1915 
r. W 1916 r. bierze udział w bitwach pod Rownem, Dubnem i na terytorium Węgier. Do niewoli 
rosyjskiej dostaje się na terytorium Rumunii i stąd przewieziony zostaje w rejon Odessy. Ucieka z 
niewoli. W 1918 r. jako ochotnik zgłasza się do wojska w 37 Pułku Piechoty w Jarosławiu. Wraz z 
pułkiem bierze udział w walkach na Wołyniu, w walkach o Kijów, a potem w odwrocie pod naporem 
wojsk Budionnego dokonuje przemarszu pod Warszawę. Bierze udział w walkach z bolszewikami 
w Górze Kalwarii, na Pradze, pod Radzyminem. Po podpisaniu pokoju w Rydze zostaje zwolniony 
do cywila w 1921 r.  

- Teodor Reizer, syn Józefa. Uczestnik I wojny światowej. Walczył na froncie włoskim. 
Zmobilizowany przez gen. Hallera walczył we Francji o Alzację i Lotaryngię. Po zakończeniu wojny 
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przerzucony do Polski. Bierze udział w walkach pod Wołoczyskami, Żytomierzem, Berdyczowem, 
Rochatyniem i Charkowem. Dostaje się do niewoli bolszewickiej, skąd udało mu się zbiec. W 1990 
r. w rocznicę zwycięstwa otrzymuje Krzyż Obrońców Ojczyzny i stopień podporucznika rezerwy. 

- Mieczysław Szpunar, syn Jana urodzony 1897 r. Uczestnik I wojny światowej w walkach na 
froncie włoskim i francuskim pod dowództwem gen. Hallera, a później w wojnie polsko – 
bolszewickiej na froncie wschodnim w rejonie Kijowa i Winnicy, gdzie dostał się do niewoli 
bolszewickiej skąd zbiegł. 

- Mieczysław Ulman, urodzony w 1901 r., syn Antoniego. Jako ochotnik walczył pod Rownem 
oraz w obronie Lwowa. Za udział w walkach Prezydent RP w 1990 r. odznaczył go Krzyżem 
Obrońców Ojczyzny i nadał stopień podporucznika rezerwy Wojska Polskiego. 

Wielu Albigowiaków walczących na różnych frontach przeszło podobną drogę bojową pełną 
cierpień, udręki i zmagań, a mianowicie: 

- Babiarz Roman 

- Babiarz Wojciech 

- Baran Jędrzej 

- Baran Marcin 

- Baran Walenty 

- Bartman Antoni 

- Bartman Ludwik 

- Bartman Stanisław 

- Bartman Walenty 

- Bem Andrzej (mój wujek) 

- Bem Wojciech 

- Bytnar Bolesław 

- Bytnar Mikołaj 

- Falger Bolesław 

- Inglot Władysław 

- Kluz Grzegorz 

- Kluz Henryk 

- Kluz Józef 

- Kluz Karol 

- Kluz Tomasz 

- Kuśtra Stanisław 

- Kuźniar Antoni 

- Kuźniar Jan 

- Kuźniar Marcin 

- Kuźniar Piotr 

- Kuźniar Sebastian 

- Kuźniar Stanisław 

- Kuźniar Walenty 

- Kuźniar Wincenty 

- Kuźniar Władysław 

- Lenar Wojciech 

- Lew Ludwik 

- Pelc Jan 

- Pondel Wojciech 

- Reizer Andrzej 

- Reizer Antoni 

- Reizer Jan 

- Reizer Józef 

- Sobek Wojciech 

- Szpunar Józef 

- Szpunar Julian 

- Szpunar Marcin 

- Szpunar Marek 

- Szpunar Stanisław 

- Szpunar Walenty 

- Szpunar Władysław 
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- Trojniar Stanisław 

- Trojniar Sebastian 

- Trojniar Stanisław 

- Trojnar Bolesław 

- Trojnar Julian 

- Tomaszek Jan 

- Tomaszek Wawrzyniec 

- Ulman Tomasz 

- Ulman Walenty 

- Wąsacz Antoni 

Przywołując pamięć ofiarnych Albigowiaków, którzy ochotniczo powstali do walki w obronie 
zagrożonej niepodległości chcemy uhonorować pamięć o nich oraz uczcić przykład i postawę 
godną naśladownictwa aby dla wszystkich imię “Ojczyzna” stanowiła dobro najwyższe.  

2. Warunki życia mieszkańców w okresie międzywojennym 1918-1939  
Od czasu uzyskania niepodległości Albigowa była wioską o dużej liczbie małorolnych 

gospodarzy podatnych na wpływy radykalnych prądów społecznych. Rozpoczęta pod koniec 
stulecia praca wychowawcza zaczyna przynosić owoce. Chłop wkracza na drogę narodowej 
tożsamości i gotuje się do wejścia na scenę polityczną. Uzyskanie praw wyborczych w lutym 1914 
r. przynosi zmianę polegającą na tym, że może czynnie uczestniczyć w życiu politycznym. 
Pierwsza wojna światowa poruszyła silniej masy chłopskie i dopiero u progu niepodległości lud 
uwierzył, że wypędzając wojska okupantów buduje istotnie swoje państwo. Ten okres otworzył 
możliwości przełamania bierności i alienacji chłopskiej oraz wytworzenie się rzeczywistej 
autentycznej postawy obywatelskiej. Potęgująca się radykalizacja nastrojów społecznych na wsi 
była związana przede wszystkim ze złym położeniem ludności na tle ogólnego niedostatku ziemi w 
przeważającej liczbie gospodarstw chłopskich. Główną osią zainteresowań ludności chłopskiej była 
sprawa parcelacji “pańskich” folwarków jako rezultat głodu ziemi. Pod wpływem chłopskich 
wystąpień oraz nacisku rządu hr. A. Potocki dokonał częściowej reformy rolnej w 1919 r. dając 
bezrolnym i małorolnym 3-morgowe działki pola we wsiach Głuchów i Wysoka.  

Pierwszy okres trwający od 1923-1929 r. charakteryzował się dobrą sytuacją ekonomiczną 
rolników, dość wysokimi cenami ziemiopłodów i łatwością ich zbytu.2 Dawało to bodziec rolnikom 
do wszelkiego rodzaju ulepszeń i inwestycji w kierunku podniesienia poziomu ich gospodarstw. Ta 
sytuacja stwarzała również podatny grunt do wszelkiego rodzaju poczynań oświatowych wśród 
młodzieży i rolników do podniesienia gospodarki na wyższy poziom. W tym czasie w Albigowej było 
dość spokojnie mimo, że położenie ludności choć było ubogie to jednak ustabilizowane. Nie 
wyjeżdżano w tym czasie na roboty sezonowe, ale natomiast liczni pracowali na tzw. “pańskim” w 
Albigowej za niewielki zarobek albo za wynagrodzenie w naturze.  

Natomiast za przełomie lat 1925-1935 po rozpętaniu światowego kryzysu gospodarczego 
nastąpiły ciężkie czasy dla rolnictwa.5 Nastąpił z początku powolny, ale coraz większy spadek cen 
płodów rolnych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dały się odczuć poważne trudności ze 
zbytem ziemiopłodów, co wzmagało tendencję zniżkową cen nawet poniżej poziomu opłacalności 
produkcji. Wzrosły zadłużenia zaciągnięte przez rolników na różnego rodzaju inwestycje związane 
z rozbudową i unowocześnieniem gospodarki rolnej. Rolnicy zmuszeni byli spłacać długi przy 
niskich cenach produktów rolnych i wielkich trudnościach z ich zbytem. To spowodowało wzrost 
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napięć oraz pogorszenie się nastrojów wśród chłopstwa. Przy największym wysiłku i znanej 
chłopskiej oszczędności i pracowitości trudno było związać koniec z końcem i po prostu wyżyć. 
Chłopi zapomnieli jak wygląda szklanka piwa lub kieliszek wódki. Wielu przestało palić, przestali 
sprowadzać lekarzy do chorych i kupować lekarstwa licząc tylko na opatrzność Boską. W tym 
okresie nastąpiła kolejna fala emigracji zarobkowej. Wielu młodych mieszkańców wyjechało do 
prac w USA, Kanadzie, Francji.  

Znacznemu osłabieniu uległa działalność kółek rolniczych, które nie przejawiały tak ożywionej 
działalności jak w początkowym okresie działania.  

3. Działalność organizacji społeczno-politycznych.  
Równolegle do tej sytuacji rozpoczęły w Albigowej działalność różne organizacje należące do 

najaktywniejszych, głównie za sprawą Stronnictwa Ludowego. Należały do nich: Związek 
Młodzieży Wiejskiej “Wici” i Koło Albigowiaków. Zadaniem kół ZMW “Wici” było kształtowanie 
postaw patriotycznych młodzieży. Koło młodzieży organizowało: zebrania członków, obchody 
rocznic narodowych i prowadziło bibliotekę. W kole skupiała się młodzież reprezentująca radykalne 
poglądy. Na zebraniach członków koła omawiano czym jest ZMW “Wici”, na czym polega 
społeczne chłopskie wychowanie, jaką rolę spełniają “Wici” w ruchu ludowym, jak organizować 
życie oświatowe, gospodarcze i polityczne na wsi oraz czym ma być dla wsi i młodzieży Polska. 
Cechą ruchu wiciowego była żarliwa ideowość. Upowszechniano czytelnictwo przez tworzenie 
bibliotek, z których korzystali członkowie. Największą poczytnością cieszyły się książki: Orkana, 
Reymonta, Żeromskiego, Świętochłowskiego, Hamsuna, które sięgały do spraw dotyczących 
chłopa, wsi i stosunku do nich. W pracach kulturalnych wydobywano z zapomnienia dawną ludową 
melodię, pieśni, taniec akcentujący chłopskość.  

Organizowali też wieczory kultury ludowej: “Święta Wiosny”, Święta Dożynek” itp. Dożynki były 
wielkim hołdem składanym ciężkiej pracy rolnika. Wiciowcy wspólnie z Ludowcami otwarcie 
przedstawiali swoje żądania i okazywali niezadowolenie z rządów i sytuacji gospodarczej poprzez 
udział w wiecach, pochodach i manifestacjach. Chłopi mobilizowani przez miejscowych wiciowców 
brali udział w głośnych demonstracjach w Grodzisku Dolnym (22-23.VI.1933), w marszu na Łańcut 
w 1934 r. czy wielkim wiecu w Nowosielcach (czerwiec 1936r.). Konfrontacje między chłopami i 
policją przybrały rozmiary niewielkiej wojny partyzanckiej. Byli zabici, ranni, pobici przez policjantów 
oraz liczne aresztowania. Po tych wydarzeniach wydano oficjalny zakaz działalności SL. Mimo tych 
ograniczeń i aresztowań czołowych działaczy SL, wciąż rosła liczebność i wpływ organizacji. 
Społeczeństwo utrzymujące się głównie z rolnictwa nie mogło sobie pozwolić na liberalny klimat 
stopniowych zmian. Stronnictwo Ludowe zdobywało sobie coraz szersze poparcie, wzrastała 
polityczna bojowość, a zamieszki następowały z większą częstotliwością. 

Do wzmożonej działalności politycznej skłaniały ludzi bardzo trudne warunki życiowe 
uniemożliwiające normalne wyżycie. I dlatego biedniejsze warstwy musiały podjąć walkę o poprawę 
swojej doli. Tutejsi wiciowcy nie występowali przynajmniej otwarcie przeciwko kościołowi, to jednak 
miejscowi duszpasterze niechętnie patrzyli na działalność tej organizacji. Radzili więc rodzicom aby 
zabronili synom i córkom wstępowanie do tej bezbożnej organizacji. Oceniając obecnie skutki 
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działalności “Wici” i międzywojennego Stronnictwa Ludowego, które domagało się zmiany 
konstytucji, ordynacji wyborczej i przeprowadzenia demokratycznych wyborów należy podkreślić 
ich pozytywną rolę w przekształcaniu świadomości społecznej i dążenia do pozytywnych zmian na 
wsi.  

Uzupełnieniem działających organizacji w Albigowej było Stowarzyszenie Katolickie Młodzieży 
Żeńskiej i Męskiej. Działało ono pod patronatem miejscowego proboszcza. Założono je w okresie 
1934/1935. Miało ono na celu ratowanie młodzieży wiejskiej przed wywrotowością “Wici”2. 
Stowarzyszenie wykorzystując uczucia religijne chłopów ustawiały ich w niechęci wobec 
konieczności wdrażania na wieś postępu i nowoczesności. To konserwatywne ugrupowanie zostało 
jednak zepchnięte na pozycje niechętnej uległości.  

W latach 1936-37 znów nastąpiły ostre formy wystąpień na wsi. Do wzmożonej działalności 
politycznej skłaniały ludzi bardzo trudne warunki życiowe, uniemożliwiające normalne wyżycie. I 
dlatego biedniejsze warstwy musiały podjąć walkę o poprawę swej doli. Politykę SL poddano 
znacznej radykalizacji, a Związek Młodzieży Wiejskiej “Wici” nawoływał chłopów do podjęcia 
czynnej walki. Była to wtedy zapowiedź utworzenia Batalionów Chłopskich działających w Ruchu 
Oporu podczas II wojny światowej. Nikt nie mógłby wówczas przewidzieć, że za kilka lat te same 
wiejskie zakątki staną się jedyną i niezbyt pewną kryjówką przed o wiele bardziej katastrofalnym 
zamętem zbliżającej się wojny.  
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Jan Inglot 

Koło Albigowiaków (11.08.1933 - 31.08.1939) 
W okresie przed I wojną światową tylko nieliczni synowie wsi Albigowa zdobywali wykształcenie. 

Przyczyną tego m.in. był brak szkół średnich w Łańcucie, mieście położonym najbliżej Albigowej 
oraz niemożność rolników posiadających małe gospodarstwa rolne o niskich dochodach nie 
wystarczających na pokrycie kosztów związanych z nauką. Najbliższe średnie szkoły znajdowały 
się w Rzeszowie odległym od Albigowej o 25 km. Tam, według posiadanych wiadomości kształciło 
się 4 chłopców - w gimnazjum - Jan Reizer, Wincenty Inglot, Wincenty Gorzkiewicz, a w 
seminarium nauczycielskim - Józef Gorzkiewicz. Otwarcie w Łańcucie w 1907r. ośmioletniego 
gimnazjum przyczyniło się do zwiększenia liczby uczniów wstępujących do szkół średnich. I już w 
1912/13 zostali przyjęci: Władysław Kuźniar i Julian Trojnar, a w 1913/14 Tomasz Bem, Stefan 
Inglot i Roman Inglot. W następnych latach wojennych nie było kandydatów do szkół średnich. 
Dopiero po zakończeniu I wojny światowej zaznaczył się większy odpływ młodzieży, co 
zawdzięczać należy kierownikowi Szkoły Powszechnej w Albigowej Bolesławowi Steckiemu, który 
wyszukiwał zdolniejszych uczniów i radził rodzicom, aby syna czy córkę wysłali na dalsze 
kształcenie. On też na dodatkowych lekcjach przygotowywał ich do egzaminu wstępnego i dzięki 
temu prawie wszyscy zdali go pomyślnie. 

W roku: 

 1918/1919 - 9 uczniów  
 1919/1920 - 11 uczniów 
 1920/1921 - 8 uczniów  
 1921/1922 - 3 uczniów  
 1922/1923 - 7 uczniów  
 1923/1924 - 5 uczniów  

Do żeńskiego seminarium nauczycielskiego u sióstr Boromeuszek w Łańcucie w 1923/1924 
wstąpiły 4 uczennice, a do męskiego w Rzeszowie 6 uczniów. W latach następnych ilość młodzieży 
wstępującej do szkół średnich zmniejszyła się, ale w porównaniu z innymi wioskami liczba 
kształcących się z Albigowej była liczniejsza, gdyż w całym okresie 1903 - 1939 przekroczyła 100 
osób, spośród których ok. 20 osób ukończyło studia wyższe.  

Młodzi ludzie zdobywając wiedzę, zawsze byli chętni dzielić się z nią z pozostałymi na wsi 
współmieszkańcami. W okresie ferii świątecznych, a szczególnie w okresie wakacji wygłaszali 
odczyty na różne tematy, wystawiali sztuki teatralne, urządzali festyny i inne imprezy. Była to 
jednak działalność dorywcza i niezorganizowana. Aby te inicjatywy ująć w jakieś ramy, prof. Stefan 
Inglot, pracujący na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, zaproponował utworzenie 
organizacji zrzeszającej ludzi pochodzących lub pracujących w Albigowej, a posiadających 
wykształcenie średnie lub wyższe, W początkach 1933 r. zawiązał się we Lwowie Komitet 
Założycielski, który przygotował projekt statutu i uzyskał w Starostwie w Łańcucie pozwolenie na 
założenie Stowarzyszenia pod nazwą “Koło Albigowiaków”. Koło miało cele określone statutem. 
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Pierwsze Walne Zebranie przy obecności 24 osób odbyło się 11.08.1933 r., na którym wybrano 
zarząd koła w składzie:  

- Julian Pelc - przewodniczący  
- Anna Albigowska - zastępca  
- Jan Inglot syn Tomasza - zastępca  
- Jan Bytnar - sekretarz  
- Jan Inglot syn Michała - skarbnik  
- Zofia Dobrowolska - sekcja miejscowa  
- Maria Muchówna - sekcja teatralno - widowiskowa  

Na tym zebraniu postanowiono uruchomić świetlicę powszechną, w której młodzież wiejska 
mogłaby spędzać wolny czas na czytaniu prasy, słuchaniu pogadanek na różne tematy i 
wypożyczaniu książek z biblioteki “Koła”. Książki do biblioteki były kupowane za pieniądze ze 
składek. Już w pierwszym okresie istnienia Koła zakupiono książki za 65 zł w ilości ok. 100 tomów. 
Sprawie biblioteki poświęcono wiele uwagi, gdyż w tym czasie w Albigowej nie było żadnej 
biblioteki publicznej. Uruchomieniem i prowadzeniem świetlicy zajęła się sekcja miejscowa pod 
kierownictwem Zofii Dobrowolskiej, Władysława Albigowskiego i Walentego Reizera. Sekcja 
miejscowa pomogła KGW w urządzeniu uroczystości ku czci Królowej Jadwigi. Referat wygłosił 
Piotr Lew, główną rolę w przedstawieniu odegrała Zofia Albigowska, a przygotowaniem strojów i 
dekoracją zajęły się Janina Klukówna (Lelek) i Zofia Dobrowolska. Członkowie Koła wygłosili kilka 
odczytów w różnych organizacjach, interweniowali w interesie wsi we Lwowie oraz odbyli zebranie 
z zarządem mleczarni i zwrócili uwagę na pewne niedomagania w pracy.  

W 1934/35 kierowanie pracą Koła powierzono zarządowi w składzie:  

- Jan Kuźniar - przewodniczący  
- Anna Albigowska - zastępca  
- Julian Pelc - zastępca  
- Andrzej Reizer - sekretarz Jan Inglot syn Michała - skarbnik  
- Zofia Albigowska - przewodniczący sekcji miejscowej  
- Janina Klukówna - przewodniczący sekcji miejscowej  

Pracą Koła kierował w ciągu całego roku Jan Kuźniar, który ze względów zdrowotnych 
przebywał stale w Albigowej. Nadal prowadzono świetlicę, w której czynnie działali: Ignacy Trojniar, 
Antoni Szpunar, Józef Mucha.  

Członkowie Koła wygłaszali pogadanki w czasie obchodów świąt narodowych. Od grudnia 1934 
został zorganizowany przez Zofię i Annę Albigowską 6-cio tygodniowy konkurs trykotarski dla 28 
osób, prowadzony społecznie i zakończony wystawą robót. W okresie od 1.X. - do 15.X.1935 r. 
zorganizowano kurs spółdzielczy na którym pogadanki wygłaszali członkowie Koła oraz prelegenci 
z Łańcuta. Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W czasie wakacji członkowie Koła 
przygotowywali pod kierunkiem Marii Muchówny widowisko pt. “Dożynki”, które wystawiono w 
Albigowej i w Łańcucie. Przygotowano również w tym czasie przedstawienie “Consilium Facultatis” 
i “W gromadzie siła”. Do biblioteki zakupiono książki za 32,50 zł. Sprawą, której poświęcono wiele 
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uwagi była myśl budowy pomnika dla uczczenia księdza Tyczyńskiego. Tę myśl jednak zarzucono, 
a postanowiono wybudować Dom Społeczny im. ks. Tyczyńskiego. W budynku planowano 
pomieścić salę teatralną z odpowiednią sceną i garderobami, urząd gromadzki i pocztowy, sale 
różnych organizacji, a w skrzydle bocznym piekarnię i ewentualnie małą przetwórnię owoców. Z 
problemem tym wystąpiono na zebraniu wiejskim aby uzyskać zgodę wsi na budowę oraz 
ponoszenie obciążeń pieniężnych i robocizny. Niestety uczestnicy zebrania nie wyrazili zgody na 
budowę co doprowadziło do upadku projektu.  

Ale niepowodzenie to nie zniechęciło młodych ludzi i w dalszym ciągu myśleli o budowie i 
gromadzeniu funduszy na ten cel. Plany te zostały zrealizowane dopiero w latach 60-tych. Na 
proponowanym miejscu tzw. Jaroszówce powstał kompleks budynków w których mieści się Dom 
Kultury, Urząd Pocztowy, Straż Pożarna, mieszkania dla nauczycieli i piekarnia.  

Nowy zarząd Koła na 1936 r. wybrano w składzie:  

Jan Inglot - przewodniczący  
Anna Albigowska - zastępca przewodniczącego  
Jan Kuźniar - zastępca przewodniczącego 
Antoni Trojniar - sekretarz  
Antoni Szpunar - skarbnik  

Wspólne cele i wspólna praca przybliżały do siebie członków Koła. Pomagano sobie wzajemnie 
w uzyskaniu pracy, dostaniu się na studia oraz w nauce. Wybuch wojny przerwał pracę Koła jako 
organizacji, ale członkowie Koła realizowali w różny sposób cele określone statutem oraz brali 
udział w tajnych organizacjach wojskowych, uczyli młodzież w tajnym nauczaniu i prowadzili 
bibliotekę Koła.  

Spis członków Koła Albigowiaków i ich sukcesy życiowe.  

1. Anna Albigowska - nauczycielka w Szkole Rolniczej w Albigowej  
2. Tadeusz Albigowski - pracownik handlu  
3. Władysław Albigowski - rolnik  
4. Zofia Kuźniar (z d. Albigowska) - wychowawca w Szkole Specjalnej  
5. Julian Babiarz - dyr. Centrali Rybnej  
6. Jan Baran - kupiec  
7. Władysław Bartman - do 1939 Komisarz Policji  
8. Jan Bytnar - nauczyciel Szkoły Podstawowej  
9. Maria Cwynar - nauczyciel Szkoły Podstawowej  
10. Stanisław Cwynar - dr med. Profesor Akademii Medycznej w Łodzi  
11. Zofia Dobrowolska - nauczyciel Szkoły Podstawowej  
12. Jadwiga Albigowska (z d. Falger) - pracownik handlu  
13. Salomea Smagowicz (z d. Falger) - nauczyciel jęz. angielskiego w L.O. w Łańcucie  
14. Leon Grabowiecki - nauczyciel Szkoły Podstawowej  
15. Jan Inglot - syn Michała - dyr. Technikum Mechanizacji Rolnictwa. w Łańcucie - mgr inż. 

mechanizacji  
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16. Jan Inglot - syn Tomasza - dr inż.- Profesor Politechniki Gliwickiej  
17. Stefan Inglot – dr historii - Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego  
18. Janina Klukówna - nauczyciel w Szkole Rolniczej  
19. Jan Kluz - pracownik NBP  
20. Katarzyna Kluz - nauczyciel Szkoły Podstawowej  
21. Helena Kuźniar - mgr. ekonomiki  
22. Jan Kuźniar - dr. filologii polskiej - kier. w Zakładach Ossolińskich  
23. Józef Kuźniar - gł. księgowy w Przeds. Budowlanym  
24. Władysław Kużniar - dr filologii polskiej - dyr. LO w Łańcucie 
25. Władysław Kuźniar - nauczyciel Szkoły Podstawowej  
26. Stanisław Kuźniar - mgr prawa  
27. Piotr Lew - mgr historii, nauczyciel LO w Łańcucie  
28. Walenty Litwin - kier. Urzędu Ziemskiego  
29. Józef Mucha - mgr prawa, pracownik Banku  
30. Maria Mucha - nauczycielka Szkoły Podstawowej  
31. Maria Nehrebecka - nauczyciel Szkoły Podstawowej  
32. Julian Pelc - dr historii - zastępca dyr. Zakładu Ossolińskich  
33. Henryk Pelc - dyr. Szkoły Podstawowej  
34. Andrzej Reizer - nauczyciel TMR w Łańcucie  
35. Jan Reizer - pracownik poczty  
36. Stanisław Reizer - mgr wychowania fizycznego, nauczyciel LO w Łańcucie  
37. Walenty Reizer - wojskowy inspektor BHP  
38. Andrzej Szpunar - inspektor Szkół Podstawowych  
39. Antoni Szpunar - technik, pracownik Nowej Huty  
40. Jan Szpunar - pracownik handlu  
41. Władysław Szpunar - dr medycyny - dyr. szpitala  
42. Antoni Trojniar - lekarz weterynarii  
43. Ignacy Trojniar - mgr prawa - gł. księgowy  
44. Jan Trojniar - mgr inż. - nauczyciel TMR  
45. Julian Trojniar - rewident  
46. Kazimierz Trojniar - pracownik NBP  
47. Stanisław Trojniar - mgr inż. dyr. TMR 
48. Zofia Trojniar - nauczycielka Szkoły Podstawowej  
49. Antoni Tomaszek - dyrektor Szkoły Podstawowej  
50. Stefan Tomaszek - kierownik Składnicy Lasów Państwowych  
51. Anna Ulman - pracownik służby zdrowia  
52. Józefa Ulman - nauczyciel Szkoły Podstawowej  
53. Julia Ulman - bibliotekarka  
54. Stefania Żurawska - dyr. Szkoły Rolniczej 
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Młodzież Albigowska w szkołach średnich 1903 - 1939  
Przed I wojną światową i w okresie międzywojennym Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w 

Łańcucie ukończyło 98 osób z Albigowej. W znacznym procencie ludzie ci ukończyli studia wyższe 
zajmując różnorodne stanowiska w społeczeństwie.  

A oto wykaz osób i podany rok rozpoczęcia nauki.  

ok. 1903  
Wincenty Gorzkiewicz średnie, pracownik PKP  
Wincenty Inglot  handlowiec, poseł , poseł na Sejm  
Ignacy Szpunar  płk. WP  

1912  
Władysław Kuźniar  wyższe, dr filologii, dyr. LO w Łańcucie  
Jan Trojniar  średnie, zmarł po powrocie z I wojny w 1920 r.  

1913  
Tomasz Bem niepełne wyższe, kierownik szkoły podstawowej  
Roman Inglot  średnie, zginął na wojnie w 1920 r.  
Stefan Inglot  wyższe, dr historii, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego 

1918  
Stanisław Cwynar  wyższe, dr med., profesor AM w Łodzi  
Michał Falger  wyższe  
Augustyn Inglot  w II kl. zmarł 
Jan Inglot syn Tomasza wyższe, dr nauk technicznych  
Stanisław Kuźniar  wyższe, mgr prawa  
Walenty Kuźniar  średnie, nauczyciel  
Julian Pelc  wyższe, dr filozofii, Ossolineum Wrocław  
Władysław Szpunar  wyższe, dr medycyny  

1919 

Tadeusz Albigowski średnie, pracownik handlu  
Władysław Baran  średnie, pracownik policji  
Jan Bytnar  niepełne wyższe, nauczyciel  
Piotr Babiarz średnie, pracownik administracji 
Jan Inglot  dyr. CRS “SCH”, lustrator  
Tomasz Inglot  średnie, nauczyciel  
Piotr Lew  wyższe, mgr filozofii  
Antoni Reizer  zmarł w II klasie 
Józef Reizer  brak danych 
Wiesław Stecki  brak danych  
Stanisław Trojniar  mgr inż. dyr. Technikum  
Maciej Kilian  średnie, pracownik administracji 
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Katarzyna Kluz  średnie, nauczyciel  

1920  
Jan Inglot s.Michała  wyższe, mgr inż., dyr. TMR  
Józef Mucha  wyższe, mgr prawa, pracownik banku  
Franciszek Pelc brak danych  
Władysław Pelc średnie, pracownik poczty  
Andrzej Reizer  średnie, technik  
Stanisław Reizer  wyższe, mgr WF, nauczyciel liceum  
Antoni Tomaszek średnie, pracownik poczty 
Jan Tomaszek  średnie, nauczyciel, dyr. szkoły podst.  

1921  
Franciszek Filar  średnie, nauczyciel szkoły podst.  
Maria Mucha  średnie, nauczyciel szkoły podst.  
Julian Kuźniar wyższe, inż. włókiennictwa  
Antoni Pelc  średnie, nauczyciel szkoły podst.  
Józef Reizer średnie, zginął we wrześniu 1939  
Józef Sobek średnie, wojskowy  
Zofia Trojniar średnie, nauczyciel szkoły podst.  

1922  
Bolesław Inglot zmarł 
Jan Kolak  niepełne wyższe, pomocnik aptekarski  
Jan Kuśtra  brak danych  
Henryk Pelc niepełne wyższe, nauczyciel, dyr. szkoły podstawowej 
Władysław Rożek  zmarł śmiercią tragiczną 
Andrzej Szpunar  wyższe, nauczyciel inspektor szkolny  
Antoni Ulman  wyższe, ksiądz, nauczyciel Seminarium Duchownego, 

docent  

1923  
Władysław Bartman średnie, pracownik PKP  
Jan Kuźniar wyższe, dr filologii, pracownik Ossolineum  
Władysław Kuźniar średnie, nauczyciel  
Walenty Reizer  średnie, inspektor pracy  
Antoni Szpunar  średnie, technik  
Ignacy Trojniar  średnie, gł. księgowy  
Julian Trojniar  średnie, gł. księgowy  
Julian Babiarz  średnie, gł. księgowy  
Katarzyna Reizer średnie, zakonnica  

1925  
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Jadwiga Falger  pracownik handlu  
Leon Lenar  średnie, pracownik administracji  
Stefan Tomaszek średnie, pracownik Lasów Państwowych  

1926  
Jan Kluz  średnie, pracownik banku  

1927  
Ignacy Nycz średnie, gł. księgowy  
Jerzy Sienkiewicz wyższe, przebywał za granicą  
Jan Szpunar  średnie, pracownik handlu  
Tadeusz Pelc pracownik mleczarni  
Władysław Szpunar pracownik spółdzielni  
Antoni Trojnar  wyższe, lek. weterynarii  
Tadeusz Trojniar rolnik  

1929  
Stanisław Sobek pracownik handlu, sołtys  
Jan Trojniar  wyższe, mgr inż. mechanizacji  
Kazimierz Trojniar średnie, pracownik banku  

1930  
Kazimierz Babiarz  rolnik  
Ignacy Inglot  średnie, pracownik handlu  
Zofia Inglot  rolnik  
Helena Kuźniar wyższe, pracownik administracji 
Józef Kuźniar  wyższe, gł.księgowy  

1931  
Edward Filar  średnie, pracownik administracji 
Anna Ulman  średnie, pracownik administracji 
Józefa Ulman średnie, nauczyciel szkoły podst.  
Julia Ulman  średnie, brak danych  

1935  
Helena Bartman brak danych  
Kazimierz Reizer wyższe, mgr inż.  
Tadeusz Rogowski wyższe, ksiądz 
Adam Szpunar  średnie, zastępca dyr. Zakładów Mięsnych  

1937  
Marian Baran  wyższe, mgr filologii polskiej  
Wiktoria Kluz  średnie,  
Zdzisław Reizer  wyższe, mgr inż.  
Kazimierz Tomaszek  średnie  
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Krystyna Ulman  średnie  

1938  
Tadeusz Pelc  wyższe, lekarz  
Janina Szpunar  średnie,  
Maria Tomaszek  średnie  
Marian Trojniar  średnie  
Marian Kuźniar  wyższe, gł. księgowy  
Adolf Reizer  ksiądz  

1939  
Zbigniew Kolak  wyższe, gł. księgowy  
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Tadeusz Ulman 
Rozdział V  

Albigowa w okresie okupacji niemieckiej 1939 -1944 

Przedstawienie tego okresu dziejów Albigowej wymaga zwrócenia uwagi na następujące 
kwestie:  

- działalność zabronioną i skierowaną przeciwko Niemcom  

- warunki życia mieszkańców Albigowej stworzone polityką gospodarczą i społeczną władz 
okupacyjnych - straty wojenne: ludnościowe (zabici, zaginieni) 

Szczególne znaczenie należy przywiązać do spraw związanych z działalnością konspiracyjną. 

Fakty działalności zabronionej i wymierzonej przeciwko okupantowi pójdą z chwilą odejścia 
ostatnich świadków w zapomnienie. Dzieje się tak dlatego, że nie ma żadnych dokumentów 
tłumaczących warunki pracy konspiracyjnej. Nie ma też opisu całości najważniejszych wydarzeń w 
Albigowej. Dlatego ważnym staje się ocalenie od zapomnienia możliwie wiernego i prawdziwego 
obrazu wydarzeń. Opis działalności konspiracyjnej, tajnego nauczania ze względu na brak 
dokumentów stanowi duże utrudnienie opracowania tego tematu. Wielu świadków ówczesnych 
wydarzeń nie żyje, innych pamięć zawodzi, jeszcze inni luki pamięci pokrywają obrazami 
niezgodnymi z prawdą. Stąd też trzeba było uzyskane z rozmów informacje porównać ze znanymi 
faktami.  

Na tej podstawie powstało pewne przeświadczenie, które pragnę przedstawić stawiając sobie 
rygory obiektywizmu i wierności faktom.  

1. Działalność konspiracyjna  
Udział mieszkańców Albigowej w latach 1939 - 1944 w ruchu oporu był znaczny. Ruch jaki się tu 

rozwijał dowodził o patriotycznej postawie mieszkańców. Od pierwszych miesięcy okupacji w 
Albigowej jak również i w okolicy zaczęły się tworzyć ośrodki konspiracyjne, których zadaniem było 
prowadzenie nasłuchu radiowego, redagowanie biuletynów radiowych i ich kolportaż.  

Takie działanie było podyktowane potrzebą chwili, gdyż okupant zlikwidował cały 
dotychczasowy system społecznej komunikacji, zlikwidował również prasę codzienną i 
czasopiśmiennictwo.5  

Władze okupacyjne skonfiskowały radioodbiorniki, a ich utrzymywanie groziło karą śmierci. Dla 
okupanta celową była polityka dezinformacji ludności i podawanie informacji dogodnych dla 
Niemców wysławiających sukcesy frontowe swej armii, aby wyrobić wśród ludności przekonanie, że 
armia ta jest niezwyciężona, a Polakom nie pozostało nic innego, jak pogodzić się z zaistniałą 
sytuacją. Publikowana przez Niemców prasa w języku polskim została szybko przezwana 
“gadzinową”, a instalowane na ulicach głośniki radiowe “szczekaczkami”. Te środki informacji były 
tylko narzędziem władz niemieckich do podawania rozporządzeń i ogłaszania komunikatów 
wojskowych. W tej sytuacji wydawanie biuletynów radiowych w pierwszych miesiącach okupacji 
było zjawiskiem masowym. To nie wymagało ani specjalnych urządzeń ani aparatury. Wystarczyło 
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jedynie radio na słuchawki i papier do pisania, na którym odnotowywano wiadomości radia 
paryskiego lub londyńskiego. Następnie przepisywano ręcznie przez kalkę w kilku egzemplarzach i 
kolportowano wśród zaufanych, krewnych i znajomych. Zajmowała się tym najczęściej młodzież 
rozpoczynająca pracę konspiracyjną. To był dopiero początek działalności, której się uczono.  

Zgnębiona ludność szukała pocieszenia i łaknęła informacji jak nigdy dotąd. Nie wystarczyły jej 
wiadomości podawane przez “szczekaczki” czy prasę “gadzinową”, która była pełna przechwałek o 
zwycięstwach niemieckich. Ludności należało dostarczyć wiadomości krzepiących, podnoszących 
na duchu, wiadomości o działalności rządu emigracyjnego, udziału Polaków w różnych frontach 
wojny. Tę funkcję miał spełniać “Biuletyn Radiowy” oraz prasa podziemna. Niewielkie broszurki, 
drukowane drobnymi czcionkami na dobrym papierze były przekazywane jak świętość z rąk do rąk. 
Nikt nie interesował się ich pochodzeniem. Czytano je z radością, gdyż znajdowano tam słowa 
pokrzepienia i prawdy o przebiegu wojny. “Biuletyn Informacyjny”, “Odwet”, “Rzeczpospolita” były 
najbardziej cenionymi, atrakcyjnymi i popularnymi wydawnictwami w ciągu kilku lat wojny. 
Formalną decyzję o utworzeniu konspiracyjnej organizacji wojskowej podjęto w lasach Cierpisza 
Górnego w grudniu 1939 r. powołując tajną organizację “Związek Odwetu”.  

Wcześniej, bo w dniu 16.09.1939 r. Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły ogłosił decyzję o 
tworzeniu na terenie całego kraju konspiracyjnej organizacji wojskowej na wzór P.O.W. działającej 
w latach 1914-1920 jako formacji państwowej.6 W powołanym “Związku Odwetu” zgrupowała się 
młodzież szkół średnich wywodząca się z Albigowej, Handzlówki, Husowa, Chmielnika, Kosiny, 
Soniny, a także: Łańcuta, Przeworska i Rzeszowa. W czasie kampanii wrześniowej spora część tej 
młodzieży była w jednej formacji wojskowej w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Rozkaz o 
demobilizacji zastał ich w okolicach Majdanu Królewskiego. Zabezpieczyli wówczas broń i 
amunicję, aby powadzić działalność partyzancką. Nawiązywali kontakty, tworzyli grupy, kładli 
podstawy pod przyszłą organizację podziemną. Wciągano nowych ludzi w nielegalny wir. Po 
przekształceniu Z.W.Z. rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 14.02.1942 na Armię Krajową 
działającą w kraju jako część Armii Polskiej, nastąpiło scalenie konspiracyjnych organizacji 
wojskowych w ZWZ-AK. Zmieniła się w związku z tym rota przysięgi dla nowo przyjmowanych 
żołnierzy. Była ona następująca: “W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny 
Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż i znak Męki i Zbawienia - przysięgam 
być wiernym Ojczyźnie mojej Rzeczypospolitej Polskiej - stać nieugięcie na straży Jej honoru o 
wyzwolenie Jej z niewoli, walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazem Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy 
Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam cokolwiek by 
mnie spotkać mogło. Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego Męko”.6  

Formuła przyjęcia żołnierzy po przysiędze była następująca: “Przyjmuję Cię w szeregi żołnierzy 
Armii Polskiej walczącej w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twoim obowiązkiem będzie walczyć 
z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą, zdrada karana jest śmiercią”.6 ZWZ “AK” miała 
wyraźne cele. Każdy żołnierz AK otrzymywał krótkie wprowadzenie dotyczące rozwijającego się 
Ruchu Oporu oraz uprzedzenie o konsekwencjach grożących za niedotrzymanie tajemnicy. 
Składający przysięgę wchodził w nowy świat nadziei. Z tym momentem odradzała się w nim 
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wolność i Ojczyzna.  

Po tylu doznanych upokorzeniach i przeżytych niebezpieczeństwach ryzyko utraty życia 
przestawało być czynnikiem decydującym w podejmowaniu decyzji. Od takiego momentu 
zaczynało się inaczej patrzeć na wroga. Zamiast unikania za wszelką cenę ciosów i chowania się 
jak najdalej poza zasięg jego działania, konspiratorzy przyjmowali ofensywną postawę, 
podpatrywali, wyszukiwali słabe strony przeciwnika, kalkulowali szanse walki, obmyślali plany na 
przyszłość. Stający do walki chcieli dowieść, że Polska istnieje realnie na własnej ziemi jako 
zorganizowane państwo podziemne zdolne sprawować rzeczywistą władzę, posiadając jej 
podstawowe struktury, własne siły zbrojne i że na tej ziemi jest suwerennym gospodarzem. 
Istotnym problemem AK było zawsze szybkie rozpoznanie i zespolenie wszystkich sił na danym 
terenie - obszarze. Tego wymagała rozwijająca się sytuacja na froncie wschodnim, aby być 
przygotowanym do efektywnej walki w czasie odwrotu wojsk niemieckich. Szybko nie znaczyło 
chaotycznie lekkomyślnie.  

Obowiązywało zachowanie jak najdalej idących środków ostrożności. Konspiracyjną działalność 
w Albigowej prowadził pluton ze zwartą grupą ponad 30 mężczyzn. Tymi, którzy utworzyli tę grupę 
niepodległościową byli ludzie pozostali na miejscu, a więc członkowie różnych przedwojennych 
organizacji społecznych jak S.L. “Wici”, Koło Albigowiaków. 

W swej obszernej autoryzowanej informacji na temat działalności konspiracyjnej organizacji 
wojskowej na terenie Albigowej ppor. ZWZ-AK - Józef Blajer ps. “Bej” pisze tak, a przytaczam jego 
słowa w całości:1 ”pierwszym, którym organizował konspiracyjne 5-tki ZWZ był Bronisław Klich ps. 
“Mimoza”. Jako były instruktor rolnictwa (do 1939r.) pracujący przy Starostwie w Łańcucie dobrze 
znał teren powiatu łańcuckiego, a szczególnie jego południową część. Mając dużo znajomych i 
częste kontakty z ludźmi organizował nie tylko w swojej wsi, ale również w Husowie, Handzlówce, 
Cierpiszu, Wysokiej i Soninie jednostki ZWZ-AK. On jeden spośród członków organizacji włożył 
najwięcej wysiłku w prace konspiracyjne. W 1940 r. pełnił funkcję komendanta placówki. 
Współpracowałem z nim (1940-1941) podziwiając jego upór, poświęcenie i zaangażowanie w 
pracy. Bez względu na porę dnia i na pogodę przemierzaliśmy wieczorami i nocami ścieżki i 
bezdroża południowych wsi powiatu. W 1941 po przeorganizowaniu konspiracyjnych piątek w 
drużyny i plutony sprawy organizacyjne przejęli w swoje ręce wojskowi. Utworzona została 
komenda placówki nr 7 obejmującej teren gminy Łańcut-wieś poszerzonej dodatkowo o Palikówkę i 
Głuchów. Pierwszym komendantem placówki był Nosek Zbigniew ps. ”Jantar”, a potem od 1943 r. 
Józef Albigowski ps. “Olimp”. Dowódcą plutonu w Albigowej został Antoni Trojniar ps. “Wielgosz”, 
“Zenon”. Plutony Albigowej wraz z Handzlówką i Husowem tworzyły kompanię, którą dowodził 
Longin Śnieżek ps. ”Pniak”. Z chwilą przejścia A. Trojniara wraz z częścią żołnierzy “AK” do “BCh” 
dowództwo plutonu przejął Jan Kluz. Stan plutonu zmniejszony przejściem ludzi do “BCh” został w 
krótkim czasie uzupełniony. Bronisław Klich wszedł w skład komendy placówki jako referent 
propagandy. Żołnierze plutonu AK poza niewielkim wyjątkami w znaczących akcjach bojowych 
udziału nie brali. Wieś natomiast była podporą organizacji w sprawach gospodarczych tj. ukrywaniu 
i przechowywaniu spalonych członków organizacji, udzielaniu pomocy materialnej itp. Znaczącą 
rolę w tej dziedzinie odegrał folwark albigowski i przysiółek Honie. Folwark Albigowski połączony ze 

 82



Stadniną Koni miał dobre położenie. Oddalony o kilkaset metrów od wsi posiadał dogodne dojście 
ze wszystkich stron. Niezmiernie ważne było i to, że nie był nachodzony przez Niemców, gdyż jego 
właściciel hr. Potocki był w dobrych stosunkach z Niemcami i dlatego obiekt ten był wyjątkowym 
miejscem dla konspiracji. Ówczesny zarządca folwarku Bolesław Orłoś ps. “Boruta” był szczerze 
oddany działalności konspiracyjnej. W gronie tzw. “rezydentów” znajdowało się kilku członków 
Armii Krajowej w tym także i kobiety. Większość służby była zaprzysiężona. Tę sytuację 
wykorzystywali komendant obwodu Henryk Puziewicz ps. “Batura”, potem Ernest Wodecki ps. 
”Szpak”, a także komendant placówki nr.7. Odbywały się tu narady, odprawy, różne spotkania i 
szkolenia. W latach 1941-42 kilkakrotnie z folwarku korzystał konspiracyjny kurs podchorążych. W 
budynkach gospodarczych odbywało się w roku 1943-44 szkolenie szeregowych żołnierzy AK z 
Albigowej i okolicy. Kilku członków organizacji zdekonspirowanych w swoim terenie znalazło tu 
ukrycie i utrzymanie pełniąc fikcyjnie funkcję dozorców, nocnych stróżów i polowych. Zarządca 
folwarku Bolesław Orłoś udzielał pomocy materialnej dobrowolnie przekazując co miesiąc na 
potrzeby organizacji pewne kwoty pieniężne, zboże i ziemniaki. Nie pamiętam ile tego było, ale były 
to poważne znaczące ilości. Podobnie zresztą opodatkowały się inne folwarki i zakłady hr. 
Potockiego oczywiście bez jego wiedzy w czym była niemała zasługa Bolesława Orłosia. Służba 
dworska z narażeniem życia wykonywała niebezpieczne zadania jak przewóz osób, członków 
organizacji, żołnierzy AK na zadania bojowe oraz przewozy broni.  

Największe zasługi położył osobisty woźnica Orłosia - Władysław Pecuch zam. w Wysokiej. W 
latach 1942-44 nie było dnia aby ten żołnierz AK nie wykonywał jakiegoś zadania. Aktywnie działał 
również praktykant Aleksander Musz ps. ”Olek” i przebywający w folwarku Zdzisław Holender ps. 
”Wańka”. Po wkroczeniu Sowietów we wrześniu 1944 r. za działalność w AK Bolesław Orłoś został 
aresztowany przez NKWD i transportem z Bakończyc k/Przemyśla wywieziony do Lagrów w 
okolice Borowicze i Swierdłowska, gdzie był więziony w bardzo ciężkich warunkach przez okres 3 
lat. Powrócił w październiku 1947 r.  

Znaczącym dla organizacji miejscem konspiracji był przysiółek Albigowa - Honie. Dobre warunki 
terenowe: lasy, pagórki, wąwozy, oddzielnie pojedynczo rozmieszczone domy były doskonałym 
obiektem. Większość mieszkańców przysiółka należała do AK, a dwaj żołnierze AK Rogowski 
(“Kierownica”) i Pysz ps. “Przenośnia” byli w grupie dywersyjno - sabotażowej placówki nr 7. Wyżej 
wymienieni brali udział w akcjach przeprowadzanych przez oddział dywersyjny “Prokop - w 
składzie mojej drużyny. Pamiętam ich z akcji na magazyny niemieckie w Sarzynie w 1943 r. W 
przysiółku ukrywało się kilku zdekonspirowanych członków organizacji m.in. jeden z uciekinierów z 
Oświęcimia. W maju 1943 r. przewieziona została drukarnia konspiracyjna do nieczynnej cegielni w 
Albigowej-Honie. Drukarnia służyła do wydawania konspiracyjnego tygodnika “Odwet”. 
Przywieziona została z ogrodów hr. Potockiego z Łańcuta i przy współudziale stróża Franciszka 
Grada zamontowana w pomieszczeniach cegielni.  

“Odwet” był Biuletynem informacyjnym AK, tygodnikiem o nakładzie początkowo 400 szt. a 
potem 1000 szt. Docierał on do kilku powiatów południowo-zachodniej rzeszowszczyzny a nawet 
do Dobromila i Chyrowa. Stałymi redaktorami byli: Józef Sigda ps. ”Józek” z Opalenisk i Eugeniusz 
Didyk ps. “Stefan” z Łańcuta. Z redakcją współpracowało wielu znanych uczonych i profesorów 
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m.innymi i profesor Wincenty Styś z Husowa. Składem druku zajmowało się dwóch zecerów: 
Władysław Pyciński ps. “Sęp”- harcerz spod Krakowa i Kwaśniewski - uciekinier ze wschodu. 
Pierwszy z nich mieszkał u Franciszka Grada, a Kwaśniewski dojeżdżał na rowerze ze wsi Czarna 
gdzie mieszkał. Sigda i Didyk zbierali materiały i dojeżdżali z Łańcuta na czas składowania 
tygodnika. Od chwili rozpoczęcia pracy drukarni na Honiach zmieniono nazwę “Odwetu” na “Czyn” i 
zwiększono objętość do 10 stron druku i nakład do ponad 1000 egzemplarzy. Praca drukarni była 
dobrze zorganizowana i strzeżona przez miejscowych członków AK, a w wypadkach ewentualnego 
zagrożenia przez patrole z Wysokiej i z Łańcuta w dniach składania i drukowania biuletynu. Ostatni 
numer wydano 28 lipca 1944 r. Był to 32 numer 1944r. i 221 od początku wydawania “Odwetu” tj. 
od 1940 r.  

Po wejściu Sowietów ok. połowy sierpnia 1944 r. zostali zdekonspirowani i aresztowani 
Eugeniusz Didyk i Józef Sigda. Według twierdzenia Sigdy Didyk prawdopodobnie za obietnicę 
zwolnienia wskazał sowietom miejsce zainstalowania drukarni. 24 sierpnia NKWD dwoma 
samochodami zajechało pod cegielnię i drukarnię zabrano. Zecer Pyciński zdołał zbiec. Didyka 
zabrano z powrotem do więzienia i pomimo obietnicy zwolnienia wywieziony został do łagrów 
sowieckich skąd wrócił w 1947 r. Zbiegły zecer Władysław Pyciński “Sęp” został aresztowany i 
końcem 1944 r. zamordowany w wieku 20 lat przez NKWD na zamku w Rzeszowie. Józef Sigda 
ps. “Józek” w listopadzie 1944 r. zostaje wywieziony do łagru Borowicze, zasądzony na 10 lat 
ciężkiego więzienia, skąd powrócił do Polski w 1955 r.  

Z członków AK mieszkańców Albigowej aktywnymi w swojej działalności byli:  

- Leon Grabowiecki – kierownik szkoły. Prawdopodobnie u niego w szkole był zainstalowany 
nasłuch radiowy, a w 1944 r. aparat nadawczo-odbiorczy do łączności z zagranicą.  

- Stanisław Cedzidło - właściciel wyszynku na tzw. “Czekaju”. W knajpie i sklepie, który 
prowadził znajdował się punkt kontaktowy, składnica meldunków i podręcznej broni. Zajmował się 
też wywiadem na rzecz AK.  

- Jan Bartman - właściciel sklepu koło tzw. “Koszykarni”. Przechowywał zdekonspirowanych 
członków organizacji.  

- Bronisław Mach - kier. mleczarni. Udzielał pomocy materialnej dla potrzebujących, przeważnie 
ukrywających się ludzi w formie przerobów mleczarskich: masła i sera.  

- Ignacy Nycz - pracownik Urzędu Gminy Łańcut - wieś. Udostępniał dokumentację znajdującą 
się w gminie, wystawiał również różne zaświadczenia i dokumenty dla potrzeb organizacji.  

- Tadeusz Pelc - ps. ”Jaszczurka”. Do konspiracji zaprzysiężony dopiero w 1943 r. Niezawodny i 
chętny do różnych akcji. Był rezerwowym żołnierzem oddziału dywersyjno - partyzanckiego 
“Prokop” w składzie mojej drużyny. Używany do różnych pomocniczych zadań jako łącznik-goniec, 
do przerzutów broni, do ubezpieczeń akcji dywersyjno - sabotażowych w placówce nr 7. Brał udział 
na wiosnę 1944 r. w akcji na magazyny niemieckie z bronią w Sarzynie.  

Wymieniłem tu tylko tych żołnierzy i członków AK których znałem osobiście. Nie stanowi to 
całości organizacji i z pewnością było jeszcze wielu zasługujących na uwagę. Od 1942 r. jako 
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dowódca drużyny dywersyjnej później partyzanckiej, a od 1943 r. jako oficer uzbrojenia w oddziale 
“Prokop” nie miałem bezpośredniej styczności z szeregowymi członkami organizacji w Albigowej, a 
tylko z ludźmi działającymi na szczeblu placówki lub obwodu zamieszkałymi lub ukrywającymi się 
w Albigowej. Zaznaczyć należy, że i za “okupacji sowieckiej” kilku byłych członków AK po jej 
rozwiązaniu, należało lub współpracowało z organizacją niepodległościową WIN.  

Największe zasługi w tym okresie dla WIN oddał Stanisław Cedzidło prowadząc wywiad dla WIN 
oraz udzielał znaczącej pomocy materialnej dla organizacji i jej ukrywających się członków. Przez 
kilka lat Jan Bartman przechowywał “spalonego” żołnierza AK-WIN. Aktywnie z wywiadem WIN-u 
współpracował również Jan Kluz b. d-ca plutonu AK i kierownik szkoły Leon Grabowiecki. Od 
połowy 1949 r. działalność ta została przerwana".  

Ze względu na znaczną odległość czasu jaki upłynął od tamtych wydarzeń oraz zacierająca się 
pamięcią ludzką, nie udało się ustalić pełnego składu osobowego członków ZWZ-AK 
prowadzących działalność konspiracyjną w Albigowej.  

Udało się odnotować tylko niektóre nazwiska a mianowicie: Józef Albigowski ps. ”Olimp”, Jan 
Bartman, Bolesław Bytnar, Stanisław Bytnar, Stanisław Cedzidło, Franciszek Grad, Józef Gorgoń, 
Leon Grabowiecki, Jan Kluz, Bronisław Klich, Antoni Kuźniar, Eugeniusz Kuźniar, Bronisław Mach - 
kier. mleczarni, Ignacy Nycz, Edward Pelc - ps. ”Jaszczurka”, Tadeusz Pelc, Władysław Pecuch, 
Józef Pecuch, Ignacy Pysz, Bolesław Orłoś - ps.”Boruta”, Kazimierz Orłoś, Jan Reizer, Julian 
Reizer, Longin Śnieżek, Jan Szpunar, Tadeusz Szpunar, Władysław Szpunar, Stefan Tomaszek. 
Należy podkreślić, że założeniem tej konspiracyjnej organizacji wojskowej była walka z okupantem.  

Obok podstawowego i naturalnego celu - zachowania własnej egzystencji - podjęto następujące 
działania:  

- prowadzenie indywidualnego i grupowego nauczania na poziomie gimnazjum i liceum, - 
oddziaływanie na mieszkańców wsi przez rozprowadzenie prawdziwych informacji radiowych, 
dodawanie otuchy wątpiącym i ostrożne lecz zdecydowane piętnowanie osób kolaborujących z 
wrogiem,  

- współdziałanie z nauczycielstwem w zakresie konspiracyjnych form szkolnictwa,  

- dołączanie do szeregów walki zbrojnej organizowanych i tworzonych przez przedstawicieli 
rządu emigracyjnego.  

Te kierunki działania z pewnymi modyfikacjami pozostały do końca dewizą młodzieży walczącej 
w ZWZ “AK”.  

Równolegle do napływu młodzieży do AK rozwijała się systematycznie akcja szkolenia 
surowego nieraz materiału ludzkiego. Młodzież po wstąpieniu do AK przechodziła przeszkolenie 
zgodnie z przedwojennym szkoleniem wojskowym w jednostce. Prowadzone były kursy 
podoficerskie, a później kursy młodych dowódców. Organizowane były także kursy specjalistyczne: 
dywersji i sabotażu, minerstwa, łączności, sanitarne i inne. Program kursu składał się z części 
teoretycznej i praktycznej w terenie a okres ich trwania był różny w zależności od tematyki.  

Kadra instruktorska tych kursów nie była stała, lecz wyznaczona odrębnie dla każdego kursu 
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przez oficera szkoleniowego. Duży dopływ młodzieży do ZWZ i “AK” rozpoczął się na wiosnę 1944 
r. We wszystkich drużynach i plutonach prowadzono przez cały czas zwykłe szkolenie wojskowe. 

W większości było to szkolenie w małych zespołach i obejmowało poznawanie karabinów i 
pistoletów pochodzących z różnych źródeł, umiejętność prowadzenia walki wręcz, sposoby 
zachowania się w czasie aresztowania - wszystko dostosowane do warunków konspiracyjnych i 
walki partyzanckiej. Należy podkreślić, że w Albigowej równolegle z ruchem oporu związanym z 
Armią Krajową rozwijał się ludowy ruch walki zbrojnej tzw. “Bataliony Chłopskie”. Przywódcy 
radykalnego ruchu ludowego w 1940 r. stworzyli własną organizację polityczną pod nazwą 
Stronnictwo Ludowe “Roch”, które jednoczyło konspiracyjny ruch ludowy oraz konspirację 
wojskową “Chłopska Straż” (Chłostra).2  

Kierownictwo ruchu ludowego wyznaczyło “Chłostrze” zadania:  

- zabezpieczyć porządek, spokój publiczny, mienie publiczne i prywatne, miejsca użyteczności 
publicznej przed czynnikami wrogimi na swoim terenie, 

- chronić ruch ludowy, jego działaczy, współpracować z władzami państwowymi Polski 
Walczącej we wszystkich okolicznościach dla ogólnonarodowego dobra.  

Głównym problemem “BCh” była sprawa uzbrojenia. Pomimo słabego uzbrojenia dużą wagę 
przywiązywano do ćwiczeń żołnierzy “BCh”. Szkolenia miały charakter teoretyczny i bojowy. 
Szkolenia teoretyczne przeprowadzano wieczorami w domu Władysława Bytnara (“Przednia Łąka”) 
i dotyczyły one obchodzenia się z bronią, karabinem, pistoletem, granatem, stenem itp. Nocami 
ćwiczono na polach przy świetle księżyca. Należący do podziemnej organizacji “BCh” młodzi 
Albigowscy chłopcy chodzili na ćwiczenia z zapałem i dumą. Szkolenia wojskowe prowadzono na 
podstawie miesięcznych programów szkolenia wojskowego otrzymywanych z inspektoratu “Rocha”. 
W czasie szkoleń szczególną uwagę zwracano na obchodzenie się z nowoczesną bronią 
maszynową. Głównym spoiwem ogniw “Rocha” była ideologia ruchu ludowego i jego dążenie do 
narodowego i społecznego wyzwolenia. Do konspiracyjnej organizacji wojskowej “BCh” działającej 
w Albigowej udało się ustalić przynależność następujących osób: Jan Bartman, Walenty Bartman, 
Jan Baran, Stanisław Baran, Tadeusz Baran, Władysław Baran, Jan Bytnar, Bolesław Bytnar syn 
Andrzeja, Michał Filar dowódca, Antoni Kuźniar, Franciszek Kuźniar, Walenty Kuźniar, Janina 
Klukówna-Lelek, Ignacy Kisała, Anna Szpunar, Maria Sobek-Bartman, Stanisław Sobek, Stefan 
Szpunar, Władysław Sobek, Antoni Trojniar, Julian Trojniar, Józef Trojniar, Tadeusz Trojniar, 
Antoni Murias.  

Dla tamtego okresu godnym odnotowania był fakt udziału kobiet w walce z okupantem. Pomimo 
wielu niebezpieczeństw kobiety swoje poświecenie wyzwalały z pobudek osobistych, 
patriotycznych – po prostu z chęci służenia innym. Wśród wielu kobiet przykładem była działalność 
Anny Szpunar – przewodniczącej Ludowego Związku Kobiet na powiat łańcucki. W tej 
konspiracyjnej kobiecej organizacji była odpowiedzialna za zaopatrzenie placówek BCh w środki 
lecznicze i środki higieny. Sanitariuszki z Zielonego Krzyża niosły pomoc w nagłych wypadkach. Za 
zasługi otrzymała Krzyż BCh nadany na wniosek ogólnopolskiego Związku BCh. 

W czasie okupacji niezmiernie ważną rolę odgrywała informacja i prasa. Zadaniem organizacji 

 86



Rocha było dostarczenie swym członkom i mieszkańcom informacji. Wydawano powielaną gazetkę 
“Odwet”. Była redagowana przez ludowców “Wiciarzy”. Kolportowały ją trójki “Rocha” po 1-2 
egzemplarzy na wieś. Czytanie odbywało się wśród zaprzysiężonych w systemie łańcuszkowym. W 
większych ilościach docierała gazetka podokręgu Rzeszów pod nazwą “Wieści”. Przynosiła ona nie 
tylko informacje z frontów ale też kształtowała postawy chłopa-ludowca- krystalizując ideologię 
ruchu ludowego.  

Podziemna prasa Rocha “Odwet” i “Wieści” zdobyły sobie uznanie ze względu na rzeczowe 
informacje i wysoki poziom ideologiczno - polityczny. Gazetki Rocha oraz “Wieści” były bardzo 
skromne. Miały format 15 x 20 cm, objętość 6-8 stron na papierze gazetowym. Gazetki Rocha były 
jeszcze mniejsze 12 x 17 cm, objętości 8 stron papieru przebitkowego. Druk gazetek był bardzo 
drobny podobny do maku. Małe formaty umożliwiały łatwiejszy kolportaż gazetki.2  

“Bataliony Chłopskie” odegrały znaczącą rolę w walce zbrojnej z okupantem. Mimo nacisku 
Komendy Głównej AK w sprawie unifikacji “BCh” nigdy w pełni nie identyfikowały się z Armią 
Krajową. Tak pozostało do końca II wojny światowej. Albigowa pomagała oddziałom partyzanckim 
dostarczając przez całą okupację środki żywności, kawę i herbatę. Tej dwutorowej niejako 
działalności sprzyjały elementy wspólne: chęć walki ze znienawidzonym okupantem i dążenie do 
szybkiego wyzwolenia.  

Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie jako podziemne ugrupowania walki zbrojnej miały swoje 
opcje polityczne i centra dyspozycji. Z jednej strony był to rząd Londyński, a z drugiej strony S.L. 
ogniskujące siły lewicowe. Armia Krajowa i Bataliony Chłopskie były odpowiednikami obu central 
dyspozycji. Dla ludzi chcących walczyć z najeźdźcą hitlerowskim podział ten nie był całkiem jasny i 
właściwie nie on decydował o wyborze formacji.  

Żołnierze nie znali niuansów wielkiej polityki, która decydowała o losie Polaków. Niezależnie od 
sympatii politycznych AK była formacją dla bojowników znacznie atrakcyjniejszą od BCH ponieważ 
dziedziczyła struktury i nawet broń pobitego we wrześniu 1939 r. Wojska Polskiego, była więc lepiej 
zorganizowaną, i lepiej uzbrojoną, dobrze wyszkoloną i największą społecznie instytucją w okresie 
okupacji.  

Mimo ogromnego wysiłku i przelanej krwi w walce o wyzwolenie kraju spod okupacji los obszedł 
się okrutnie z żołnierzami AK. Oto w styczniu 1945 r. dowódca sił zbrojnych w kraju gen. Okulicki 
wydaje rozkaz o rozwiązaniu AK kończąc słowami: “w imieniu służby dziękuję Wam za 
dotychczasową ofiarną pracę. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się 
w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Niech żyje Wolna i Niepodległa Polska”.6 
Tymczasem rozkaz ten nie mógł być wykonany gdyż większość dowódców AK została 
aresztowana przez polskie i sowieckie służby bezpieczeństwa.  

Szalejące aresztowania żołnierzy AK nie pozwoliły na prawidłowe rozformowanie tego związku 
taktycznego wchodzącego integralnie w skład Armii Polskiej. Przepełniły się więzienia żołnierzami 
AK. Służbowe kontakty zostały zerwane. Działalność zamarła. Wielu wywieziono do obozów, do 
łagrów na terenie ZSRR.4 Tak niszczono wszystkich tych, którzy symbolizowali i uosabiali 
niezależność narodu polskiego, tych co stanowiąc o jego tożsamości, przedstawiali - aktualne bądź 
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potencjalne zagrożenie dla wszechwładzy nowego reżimu.  

2. Tajne nauczanie w okresie okupacji.  
Z chwilą rozpoczęcia wojny Niemcy wkroczyli do Polski z przygotowanymi już wcześniej planami 

zagłady. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu miała być przede wszystkim kulturalna i 
oświatowa degradacja. Z początkiem okupacji zamknięto wszystkie instytucje kulturalne. Nastąpiły 
masowe aresztowania inteligencji oraz wybitnych ludzi nauki. Zabroniono dostępu do wiedzy 
zamykając wszystkie szkoły średnie i wyższe.8 Do procesu nauczania dopuszczono jedynie szkoły 
podstawowe i zawodowe, które miały uczyć tylko tyle, ile to było konieczne dla przyszłych 
robotników i rzemieślników “Wielkiej Rzeszy”. Heinrich Himmler, jeden z przywódców III Rzeszy 
stwierdził w 1943 r.: „Zadaniem szkoły ludowej dla nie niemieckiej ludności wschodu ma być tylko: 
proste liczenie, najwyżej do 500, pisanie nazwiska, ..., czytania nie uważam za konieczne.” 
Istniejące szkoły poddano procesom germanizacji. Przedmioty takie jak: polski, historia, które 
rozbudzały ducha narodowego były surowo zakazane.  

Zarządzenia okupanta w sprawie szkolnictwa szczególnie uderzały w rodziny chłopskie 
upośledzone w dziedzinie oświaty. Sam proces nauczania jak i uczenia się w tych trudnych 
czasach był nie mniej ważny jak walka z bronią w ręku i należał do spraw związanych z honorem i 
patriotyzmem. Pomimo tych wszystkich ograniczeń oraz zakazów wszystkie szkoły podstawowe 
rozpoczęły normalną naukę we wrześniu 1939 r. nie czekając na decyzje związane z oficjalnym 
pozwoleniem. Wszyscy nauczyciele przystąpili do pracy i mimo ciężkich warunków życia, 
niewystarczającego wynagrodzenia byli w stanie wytrwać do końca. Dalsze ograniczenie zakresu 
nauczania w szkołach podstawowych nastąpiło w grudniu 1939 r. Szkolnictwo podstawowe działało 
w klimacie terroru i obniżonego poziomu nauczania. Zabroniono używania podręczników 
przedwojennych, usunięto z programów naukę geografii i przyrody, polecono przekazać władzom 
niemieckim biblioteki, mapy geograficzne i historyczne. Jak tylko było możliwe nauczyciele starali 
się ratować dobytek szkolny. Tylko niewielką ilość książek i najbardziej zniszczone mapy oddano 
wrogowi. W całym okupacyjnym okresie nauczanie w Szkole Podstawowej w Albigowej odbywało 
się bez większych zakłóceń. 

Jedyne utrudnienia wystąpiły w czasie inwazji niemieckiej na Rosję Radziecką, gdy w 
miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu 1941 r. pomieszczenia szkolne przeznaczono do 
zakwaterowania wojsk niemieckich. Nie przerwano nauki, a zajęcia szkolne odbywały się w 
nieprzystosowanych do tego celu domach wiejskich będących własnością Stanisława Cwynara i 
Józefa Olejaszewskiego. Wynajęte domy nie spełniały podstawowych wymogów, ze względu na 
ogólną ciasnotę i brak warunków sanitarnych.  

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Albigowej stanowi typowy obraz szkolnictwa 
okupacyjnego. Niemal każdego dnia trzeba było walczyć o egzystencję szkoły. Brak opału w porze 
zimowej dezorganizował pracę szkoły. Przeciwdziałanie niemieckim zarządzeniom i polityce 
niszczenia wartości duchowych przybierało różne formy. Szczególne miejsce w tej sytuacji 
zajmowało tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej ogólnokształcącej.8 Chodziło przede 
wszystkim o podnoszenie nadziei i wiary, że przyszłość będzie inna i że wkrótce nastąpi zmiana.  
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Chęć przeciwstawienia się najeźdźcom była powszechna. Tajne nauczanie do 1941 r. miało 
charakter lekcji prywatnych i było specyficzną formą ruchu oporu o ogromnej doniosłości 
społecznej. Podjęte zostało pod wpływem konieczności życiowej i patriotycznego obowiązku. W 
tym pierwszym, początkowym okresie w Albigowej lekcji udzielali nauczyciele: Jan Bytnar i 
Franciszka Reizer. Aby nakłonić młodzież, która ze względu na wojnę przerwała rozpoczętą naukę 
w gimnazjum, w maju 1941 r. przystąpiono do zorganizowania tajnego nauczania. Taką inicjatywę 
podjął Związek Walki Zbrojnej (później AK), który miał wśród swoich członków wielu uczniów szkół 
średnich.  

W obwodzie łańcuckim na czele tej wojskowej organizacji stał wówczas Henryk Puziewicz ps. 
“Batura” oficer Wojska Polskiego, absolwent łańcuckiego gimnazjum. Problemy organizacyjne 
tajnego nauczania powierzono Franciszkowi Młynkowi ps. (“Przyźba), prawnikowi również 
absolwentowi gimnazjum łańcuckiego. To on rozpoczął swoją działalność od dobrania do 
współpracy odpowiednich ludzi z przygotowaniem.3 Zostali nimi nauczyciele szkół średnich oraz 
studenci wyższych uczelni. W taki sposób utworzono organizację pod nazwą Związek Tajnego 
Nauczania (ZTN). Cele związku określał regulamin precyzując je następująco:  

- umożliwienie młodzieży systematycznej nauki  
- czuwanie nad przebiegiem i kierunkiem nauczania  
- prowadzenie tajnej propagandy dla celów tajnego nauczania  
- przeprowadzanie egzaminów.* 

W rejonie łańcuckim uruchomiono odpowiednią sieć organizacyjną dla prowadzenia tajnego 
nauczania. Ustanowiono w gminach przedstawicieli ZTN tzw. łączników, którzy powołali z kolei 
łączników gromadzkich. Z.T.N. poprzez łączników prowadził wśród rodziców propagandę tajnego 
nauczania. Dla danej miejscowości Z.T.N. organizował poprzez łączników tajne nauczanie, 
informował rodziców i młodzież o programach naukowych, wymaganiach egzaminacyjnych i 
terminach egzaminów. W razie potrzeby łącznik dostarczał też podręczniki, instrukcje oraz 
zalecenia metodyczno-dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów. Siecią organizacyjną Z.T.N. 
objęto prawie cały powiat. Główny nacisk w początkowym okresie tajnego nauczania położono 
przede wszystkim na to, aby młodzież uczęszczająca do gimnazjum w okresie przedwojennym 
mogła normalnie kontynuować naukę i zdawać egzaminy maturalne w czasie okupacji. Do tego 
celu powołano 2 powiatowe komisje egzaminacyjne. Aby zabezpieczyć pełną konspirację skład jej 
ulegał ciągłym zmianom. Nie była to praca bezpieczna i łatwa. Sprawność sieci organizacyjnej była 
zasługą Franciszka Młynka - kierownika Z.T.N., który odgrywał w akcji tajnego nauczania ważną 
rolę. Z łącznikami gminnymi pozostawał w stałym kontakcie. Przy ich pomocy czuwał nad 
sprawnością funkcjonowania sieci organizacyjnej tajnego nauczania, ustalaniem składów komisji 
egzaminacyjnych, terminów egzaminów, przechowywania protokołów egzaminacyjnych i innych 
akt. Zapewniał też utrzymanie ścisłej łączności z referatem propagandy ZWZ - AK i składania 
sprawozdań o stanie tajnego nauczania w rejonie łańcuckim. W okresie początkowym ludność nie 
dowierzała tajnemu nauczaniu. Przede wszystkim wielkim niebezpieczeństwem stawała się obawa 
przed represjami. Widać było wyraźnie, że oczekiwano na koniec wojny. Jednak po 
przeprowadzeniu pierwszych egzaminów ilość uczącej się młodzieży stale wzrastała. Tą 
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bezpośrednią zachętą i czynnikiem mobilizującym do systematycznej pracy była możność 
zdawania egzaminu z danej klasy do klasy następnej.  

Egzaminy odbywały się w warunkach pełnej konspiracji. Do zdających przybywali członkowie 
Komisji Egzaminacyjnej pojedynczo z różnych stron. Bywało też i tak, że Komisja Egzaminacyjna 
musiała wędrować przez kilka dni do różnych miejscowości. Niebezpieczeństwo groziło w każdej 
chwili. Trzeba jednak podkreślić, że wyniki tajnego nauczania zależały w głównej mierze od ofiarnej 
pracy łączników. Bardzo aktywnymi łącznikami w południowej części rejonu łańcuckiego byli:  

- Karol Śmielak (inż.) na gminę Łańcut-Wieś  
- Jan Bytnar - nauczyciel na gromadę Albigowę  
- Karol Szpunar - nauczyciel na gromadę Handzlówkę 
- Ignacy Błaszkiewicz- nauczyciel na gromadę Husów.3  

W warunkach stałego zagrożenia ze strony Niemców prowadzenie tajnego nauczania wymagało 
od nauczycieli mocnych nerwów. Niemcy pilnowali, aby ich zarządzenia były w pełni respektowane. 
Tajne nauczanie prowadzono w zespołach. Liczebność zespołów była różna, ale na ogół nie 
przekraczała 15 osób. Realizacja tajnego nauczania opierała się głównie o program przedwojenny. 
Stawiano duże wymagania przy sprawdzaniu materiału. W zespołach klas niższych podstawową 
metodą nauczania był przeważnie system lekcyjny. Natomiast uczniowie klas wyższych część 
przedmiotów przerabiali sami z podręczników, a z pomocy nauczycieli korzystali w takich 
przedmiotach jak: języki obce, matematyka, język polski. Większą rolę odgrywała praca własna i 
umiejętność korzystania z podręczników. Stąd też duża rola spoczywała na uczących, aby 
umiejętnie kierować swoimi podopiecznymi. Duże trudności powodował brak książek. Ich 
dostarczenie było najtrudniejszym problemem do rozwiązania, a źródło pozyskania książek 
niewystarczające wobec znacznie większej niż przed wojną ilości uczniów w szkołach średnich. 
Tak było w 1943-1944r. Książki sprowadzano z Krakowa, Lwowa, za pośrednictwem tajnego 
kuratorium oraz osób cywilnych. Brak książek hamował tempo nauki, gdyż np. uruchomienie 
nowego kompletu I klasy gimnazjalnej było uzależnione od zapewnienia potrzebnych książek. Poza 
tymi problemami występowały specyficzne trudności typowe dla okresu okupacji. Często w czasie 
trwania nauki trzeba było wystawiać warty, aby nie wpaść w zasadzkę Niemców. Gdy pojawiało się 
niebezpieczeństwo naukę przerywano, a uczniowie musieli uciekać lub ukrywać się. Uczono się 
przeważnie w mieszkaniach prywatnych, w których nie było nie tylko tablicy, ale i przy stole 
brakowało często miejsca do pisania. Zwykle jeden nauczyciel uczył kilku przedmiotów i sam 
musiał się do tego douczać. Członkowie komisji egzaminacyjnych przeprowadzali rozmowy z 
uczącymi, a gdy wychodziły na jaw w trakcie egzaminu młodzieży pewne braki, udzielali im 
odpowiednich wskazówek. Profesorowie gimnazjalni odwiedzali uczących, przysłuchiwali się 
lekcjom mając zleconą opiekę nad poszczególnymi miejscowościami. W rozwoju tajnego 
nauczania ważnym czynnikiem były egzaminy. Zwykle dla kierownictwa tajnego nauczania 
egzamin był sprawdzianem jak pracują poszczególne zespoły oraz uczący. Egzaminy 
przeprowadzano w różnych miejscowościach i różnych terminach w zależności od potrzeby zwykle 
jednak w okresie półrocza i z końcem roku szkolnego.  
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Grupy egzaminowanych w okresie lat 1943-1944 były dość liczne i wynosiły 15-25 osób. 
Egzaminowanie trwało od rana do wieczora, a na przepytanie tej liczby osób trzeba było 2 dni. 
Praca w atmosferze grożącego niebezpieczeństwa była bardzo męcząca. Mimo groźnych 
momentów wszystkie wyjazdy komisji egzaminacyjnych zakończyły się szczęśliwie. 
Przeprowadzenie egzaminu wymagało dużej sprawności - trzeba było wybrać odpowiednio 
bezpieczne miejsce, zawiadomić egzaminatorów, zapewnić noclegi i wyżywienie.  

W Albigowej do dyspozycji komisji egzaminacyjnej mimo niebezpieczeństwa swoje mieszkania 
oddawali: Jan Bytnar, Stanisław Kuźniar, Anna Szpunar (Handzunia), Wincenty Kuźniar, Zofia i 
Walenty Bartman, Michał Filar, Albina i Józef Trojniar, Katarzyna i Bolesław Kuraś, Julia i Antoni 
Reizer, Franciszka i Stanisław Reizer, Władysław Kluz, Agata i Jan Sobek, Balbina i Józef Trojnar. 

Tajne nauczanie w Albigowej rozpoczęto z końcem 1940 r. Zapoczątkowali je nauczyciele: Jan 
Bytnar, Franciszka Reizer i Stanisław Reizer – przybysze, rodacy albigowscy. Prowadzili oni w 
pierwszym okresie lekcje indywidualne w małych 2-3 osobowych grupach. Po powstaniu Z.T.N. 
powstało kilka kompletów gimnazjalnych, a ilość młodzieży uczącej się szybko wzrastała. Wśród 
nich największym był zespół dorosłych, który liczył ogółem 13 osób. Pod koniec okresu okupacji 
ogólna ilość uczniów wynosiła 50*. Oprócz tego było również kilkunastu kandydatów do I klasy 
gimnazjalnej. Do lipca 1942 r. funkcję łącznika pełnił Jan Kluz - absolwent liceum, a od sierpnia do 
końca okupacji nauczyciel Jan Bytnar. Uczącymi w Z.T.N. w Albigowej byli miejscowi oraz 
przybysze rodacy Albigowscy, którzy w okresie wojny znaleźli schronienie u swoich krewnych, 
którym pomagali w pracach gospodarskich za to, że mieli zapewniony nie tylko dach nad głową ale 
i wyżywienie.  

Lista uczących w Albigowej przedstawiała się następująco:  

a) nauczyciele: Tomasz Bem, Jan Bytnar, Helena Dzierżanowska, Leon Grabowiecki, Czesława 
Łukasiewicz, Helena Medon, Franciszka Reizer, Longin Śnieżek  

b) inni: Wincenty Gorzkiewicz, Jan Inglot, Jan Kluz, Helena Kuźniar, Józef Kuźniar, Andrzej 
Reizer, Kazimiera Trojniar.  

Najczęściej młodzież albigowską egzaminowała komisja w składzie:3

1. dr Władysław Kuźniar  
2. mgr Jan Marszał  
3. dr Roman Birkenmajer  
4. mgr Ludwika Prasół  
5. mgr Jadwiga Zasławska  
6. mgr Henryk Miklas  
7. mgr Stanisław Reizer  
8. ks. mgr Antoni Szpila  
9. mgr Helena Pawłowska 

Akcja tajnego nauczania rozbudziła w Albigowej oraz poza nią pęd młodzieży do nauki. Przed 
wyzwoleniem, gdy otwarto szkoły średnie w Łańcucie w roku szkolnym 1944/1945 z samej 
Albigowej wstąpiło do nich 50 uczniów. Do Liceum Ogólnokształcącego przyjmowano młodzież do 
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różnych klas na podstawie protokołów egzaminacyjnych lub zaświadczeń Komisji Weryfikacyjnej.  

Warto przypomnieć nazwiska młodzieży uczestniczącej w tajnym nauczaniu, która nie tracąc 
czasu uzupełniała wykształcenie stając się później zalążkiem inteligencji.  

Oto nazwiska tych osób:  

1. Marian Baran - nauczyciel L.O.  
2. Władysław Baran - rolnik  
3. Alicja Bytnar - urzędnik  
4. Janina Bartman c.Tomasza - geograf  
5. Jan Bartman - inż. rolnictwa  
6. Jan Bytnar - nauczyciel  
7. Janina Bytnar - nauczycielka  
8. Władysław Falger - lekarz medycyny, płk. W.P.  
9. Władysław Filar – urzędnik, po A.H. 
10. Waleria Filar - urzędnik  
11. Irena Józefczyk - urzędnik  
12. Wiktoria Kluz - laborantka medycyny  
13. Danuta Kuraś - urzędnik  
14. Anna Kuźniar - urzędnik  
15. Eugeniusz Kuźniar - rolnik  
16. Eugeniusz Kuźniar - ekonomista po A.H.  
17. Helena Kuźniar - gospodyni  
18. Kazimierz Kuźniar - rolnik  
19. Zofia Kuźniar - gospodyni  
20. Kazimiera Kuźniar - urzędnik po A.H.  
21. Tadeusz Pelc - lekarz medycyny  
22. Jadwiga Reizer - nauczycielka  
23. Jan Reizer - urzędnik  
24. Janina Reizer - urzędnik po A.H.  
25. Janina Reizer - urzędnik  
26. Kazimierz Reizer - inżynier  
27. Maria Reizer - urzędnik po A.H.  
28. Tadeusz Rogowski - ksiądz  
29. Anna Szpunar - gospodyni  
30. Ignacy Szpunar - ksiądz  
31. Kazimierz Szpunar - urzędnik  
32. Krystyna Szpunar - lekarz okulista  
33. Tadeusz Szpunar - lekarz medycyny  
34. Janina Szpunar - nauczyciel L.O.  
35. Władysław Szpunar - urzędnik  
36. Antoni Szpytma - organista  
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37. Jan Trojniar - inżynier  
38. Michał Trojniar - rolnik  
39. Wiktoria Trojniar - nauczycielka  
40. Czesław Ulman - urzędnik  
41. Edward Ulman - urzędnik  
42. Krystyna Ulman - urzędnik  
43. Stanisław Ulman - rolnik  
44. Maria Sobek - urzędnik  
45. Władysław Sobek - rolnik  
46. Waldemar Zimny - urzędnik  
47. Józef Filar – doktor nauk zootechnicznych 

Pomimo różnych warunków startu, albigowska młodzież wykazywała wysoki stopień 
zdyscyplinowania, wielki głód i chłonność wiedzy, pilność i pracowitość, rzetelność, dojrzałość 
życiową i wielki szacunek dla wykładowców. Rozbudzony na niespotykaną skalę pęd młodzieży do 
kształcenia się był związany z powstaniem nowych warunków i korzyściami, jakie wynikały z 
możliwości nadrobienia powstałych w okresie okupacji przerw jak też zaległości w nauce i ich 
uzupełnienia na drodze kursowego przerabiania materiału w pełnym wymiarze nauczania w 
zakresie średniej szkoły ogólnokształcącej. 

Sumując trzeba podkreślić, że najważniejszym osiągnięciem w tym trudnym okresie było 
podchwycenie potrzeby wzajemnego wspierania się, niesienia pomocy w nauce, wzajemnego 
podtrzymywania się na duchu wśród wielu niebezpieczeństw jakie przyniósł czas okupacji. 
Codzienne pokonywanie trudów, wspólnie przeżyte niebezpieczeństwa i zagrożenia, niezłomna 
wiara w przyszłość i ta serdeczna przyjaźń była najwyższą chyba zdobyczą wyniesioną przez 
młodzież z okresu konspiracji. 

3. Warunki życia mieszkańców Albigowej w czasie okupacji.  
Od początku okupacji stosowano wobec ludności ostre represje. Ludność poniżana była na 

każdym kroku. Stosowano różne formy poniżania godności osobistej, narodowej i duchowej. Ludzie 
żyli pod ciągłą groźbą represji i utraty życia. Poddani zostali też eksploatacji ekonomicznej. W 
pierwszych dniach okupacji rozpoczęto dobrowolny werbunek ludzi młodych i zdrowych na roboty 
do Niemiec. Rezultaty tego były nikłe. W tej sytuacji Niemcy wyznaczali kontyngent ludzi mających 
z danej wsi wyjechać na roboty. Szczegółowy wykaz sporządzał sołtys, który przyjmował różne 
kryteria kwalifikowania na wyjazd do Niemiec. Wyznaczani na przymusowy wyjazd nie zgłaszali się 
dobrowolnie na punkty komisji poborowych. Wyznaczonych doprowadzała policja granatowa, a gdy 
i to zawodziło, okupant zastosował system łapanek ulicznych, a osoby poddawano segregacji.  

Z Albigowej do pracy przymusowej w Niemczech wywiezionych zostało w 1940 r. ogółem 96 
osób. Nazwiska, które udało się ustalić to m.in.: 

- Balawajder Józef s. Stanisława 

- Balawajder Wojciech s. Antoniego 

- Bar Roman s. Jana 

- Baran Jan s. Franciszka 
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- Baran Stanisław s. Franciszka 

- Bartman Ignacy s. Jana 

- Bator Stanisław 

- Bem Józef 

- Bytnar Jan s. Antoniego 

- Bytnar Maria c. Jana 

- Bytnar Tomasz 

- Bytnar Walenty s. Józefa 

- Gargała Emil 

- Grad Edward s. Józefa 

- Grad Jan s. Wacława 

- Grad Stanisława c. Józefa 

- Grad Tadeusz 

- Józefczyk Tadeusz 

- Kielar Helena 

- Kielar Józef 

- Kluz Katarzyna 

- Kluz Stanisław 

- Kuśtra Jan 

- Kuźniar Andrzej s. Mateusza 

- Kuźniar Andrzej s. Wojciecha 

- Kuźniar Genowefa c. Mateusza 

- Kuźniar Jan s. Mateusza 

- Kuźniar Jan s. Wojciecha 

- Kuźniar Stefania c. Wojciecha 

- Kuźniar Tadeusz s. Michała 

- Kuźniar Tomasz s. Jana 

- Kuźniar Władysław 

- Lew Bronisław s. Józefa 

- Lew Józef s. Ludwika 

- Lew Stanisław s. Ludwika 

- Lew Władysław s. Józefa 

- Lew Władysław s. Michała 

- Mroczka Edward 

- Musz Edward 

- Pelc Bronisław 

- Pelc Edward 

- Pelc Edward s. Walentego 

- Pelc Franciszek 

- Pelc Katarzyna 

- Pelc Maria c. Tekli 

- Pelc Wojciech 

- Pikulicka Maria 

- Preisner Edward s. Józefa 

- Preisner Józef s. Józefa 

- Pysz Katarzyna 

- Reizer Józef s. Bolesława 

- Reizer Piotr s. Władysława 

- Reizer Stanisław s. Franciszka 

- Reizer Walenty 

- Rogowski Ignacy s. Wojciecha 

- Ruszel Edward 

- Rydel Anna c. Stanisława 

- Rydel Edward s. Stanisława 

- Słyżyk Władysław 

- Sobek Aniela c. Jana 

- Sobek Józef s. Antoniego 

- Sobek Stanisław s. Antoniego 

- Sobek Wawrzyniec s. Jakuba 

- Szajer Stanisław s. Franciszka 

- Szajer Jan 

- Szmuc Genowefa 

- Szpunar Jan 

- Tomaszek Stefan 

- Trojnar Aniela 

- Trojanr Jan 

- Trojnar Józefa c. Tomasza 

- Trojnar Julian s. Tomasza 
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- Trojnar Stanisław s. Walentego - Ulman Andrzej s.Andrzeja 

- Trojnar Zofia c. Walentego - Ulman Bolesław s. Karola 

- Trojnar Julian s. Sebastiana 

 

Wszyscy wywiezieni na przymusowe roboty pracowali w niemieckich gospodarstwach rolnych 
do czasu zakończenia działań wojennych w 1945 r.  

Bez wieści zginęła wywieziona do Niemiec Maria Kuśtra, osoba z zaburzeniami psychicznymi. 
Do obozów jenieckich trafili uczestnicy walk zbrojnych II wojny światowej: Ignacy Bartman, 
Tadeusz Cwynar, Antoni Rydel i Walenty Reizer. W obozie jenieckim w Bad-Kreuzenach przebywał 
Tadeusz Bem, w obozie karnym dla kobiet w Krakowie - Płaszowie pielęgniarka Genowefa Kędzior 
i w obozie karnym Pustków k. Dębicy Stefan Tomaszek – członek ZWZ AK. 

W oflagu VII c w Murnau przebywali od 1941 r. oficerowie rezerwy: Władysław Kuźniar i Andrzej 
Szpunar. Obaj powrócili do kraju w 1945 r., ale życie Władysława Kuźniara nie należało do łatwych, 
ze względu na ciężką chorobę, jakiej tam się nabawił.  

W oflagu II c w Waldenburgu przebywał po klęsce kampani wrześniowej oficer WP Jan Kolak, 
uczestnik obrony Helu. W tym samym obozie przebywał również Piotr Babiarz oficer WP, uczestnik 
kampani wrześniowej. 

Uczestnikiem walk o wyzwolenie okupowanego przez Niemców Narwiku w 1940 roku był Jan 
Trojnar żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Tu pod Narwikiem po raz 
pierwszy po klęsce kampanii wrześniowej starły się polskie regularne jednostki wojskowe i wyparły 
Niemców z oblężonego miasta. 

 Do obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu, Dachau, Mauthausen i Niemburgu trafili: Jan 
Baran, Mikołaj Bartman, mgr Piotr Lew i mgr Józef Mucha. Z obozów wrócili wszyscy z wyjątkiem 
Mikołaja Bartmana, któremu nie udało się przeżyć.  

Wywiezieni na roboty przymusowe i do obozów w III Rzeszy byli oderwani od swych rodzin, 
osób bliskich, od ziemi Ojczystej, rzuceni w głąb Niemiec na nieznane tereny. Żyli i pracowali w 
warunkach katorżniczych. Wszyscy po zakończeniu działań wojennych szczęśliwie powrócili do 
domów z wyjątkiem Mikołaja Bartmana, który zginął w Oświęcimiu nie doczekawszy oswobodzenia. 
W lipcu 1940 r. od kuli granatowego policjanta ginie niesłusznie posądzony Edward Ulman syn 
Antoniego. W kampani wrześniowej 1939r. pod Modlinem i w obronie twierdzy Modlin zginęli: 
Bytnar Wojciech, Kuźniar Józef, Kuźniar Walenty, Rewer Ignacy. Na niszczycielu ORP „Wicher” 
zaś polegli – Sobek Tadeusz; w Katyniu: Baran Franciszek; w walkach partyzanckich – Baran 
Walenty, Pelc Antoni oraz w innych działaniach obronnych – Pieńczak Walenty, Reizer Józef s. 
Andrzeja, Reizer Józef s. Franciszka, Szydełko Ludwik. 

Z rąk oprawców hitlerowskich w późniejszym okresie okupacji zginęli: Stanisław Bytnar, Antoni 
Bytnar syn Walentego, Jakub Kuźniar syn Władysława, Ignacy Pelc jako zakładnik oraz Antoni 
Cyran z przysiółka Honie za nielegalny handel. W czasie walk pod Monte Cassino zginął 17.V.1944 
r. Jan Szylar i tam na zbiorowym cmentarzu został pochowany. 8  
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Okupant w swojej metodzie wyniszczania posługiwał się także terrorem gospodarczym. 
Instrumentem eksploatacji wsi były tzw. “kontyngenty’, czyli system ściągania świadczeń rolnych. 
System kontyngentów Niemcy wprowadzili w 1940 r. Od tej pory rolnicy musieli oddawać coraz 
więcej zboża, ziemniaków, bydła, trzody chlewnej i mleka. Obciążenia kontyngentowe 1 ha zbożem 
wahało się od 200-600 kg, ale zdarzały się również i większe obciążenia.5  

Składową częścią polityki hitlerowskiej wobec wsi był system cen i ekwiwalentów za odstawione 
płody rolne. Ceny te były zamrożone na poziomie 1939 r. i były kilkanaście razy niższe od 
rzeczywistych. W okresie okupacji w Albigowej działały: posterunek policji państwowej, poczta, 
mleczarnia, młyn i cegielnia. Dużą władzę we wsi miał sołtys i targownik. Być sołtysem o ludzkiej 
postawie było sztuką wymagającą mocnego charakteru, silnej woli i uczciwości. Sołtys był 
bezpośrednio odpowiedzialny za swoją wieś przed okupantem. Do niego najczęściej mieli 
pretensję współmieszkańcy wsi, którym niejednokrotnie się zdawało, że zarządzenia okupanta są 
wymysłem sołtysa. Na sołtysach ciążyło zadanie rozkładania i ściągania kontyngentów, 
wyznaczania kandydatów na roboty do Niemiec, zapewnienie bezpieczeństwa hitlerowskiej 
administracji. Sołtysi opiniowali też w sprawach życia i śmierci. Niektórzy zbytnią gorliwością 
obciążyli swoje sumienie. Nie można tego powiedzieć o ówczesnym albigowskim sołtysie 
Walentym Ulmanie, chociaż w opinii społecznej wsi istnieją do tej pory różne oceny. Nie ma zresztą 
żadnych dokumentów, które by obciążały tego człowieka. Oprócz obciążenia wsi kontyngentami 
okupant wydał też szereg zarządzeń: nie wolno było mleć zboża w żarnach. Wszystkie kamienie od 
żaren trzeba było oddać do składu. Niemcy rozbijali kamienie od żaren, a winnych ukrywania 
karano wysokimi grzywnami. 

Ludzie radzili sobie w ten sposób, że odnosili zużyte kamienie, a w żarnach mielono nocami. Nie 
wolno było mieć w domu mleka i masła. Policjanci rozbijali garnki z mlekiem. Zboże na chleb 
można było zemleć w wyznaczonych młynach i w określonych ilościach: 150 kg dla dorosłego 
człowieka i 75 kg dla małoletniego na okres całego roku. Kontyngenty były nakładane na całą wieś, 
a we wsi gromadzkie komisje kontyngentowe dzieliły je dopiero między poszczególne 
gospodarstwa. Komisja kontyngentowa w Albigowej dość sprawiedliwie je rozdzielała chociaż 
zdarzały się i krzywdzące decyzje. Okupant starał się zdemoralizować ludność przez rozpijanie. W 
tym celu odstawy zbóż, zwierząt były premiowane wódką przydziałową tzw. “kontyngentówką”. 
Domowy ubój bydła i świń był karany śmiercią lub obozem. Padłe zwierzęta w całości odstawiano 
do rzeźni. Każda sztuka bydła była ściśle zarejestrowana i kolczykowana. Do rejestracji bydła i 
świń oraz wyznaczania sztuk na kontyngent był utworzony osobny “urząd targownika”. Ludzie 
używali różnych sposobów aby uratować krowę od kontyngentu albo też opóźnić termin jej 
oddania. Kontyngent mleka wynosił 360 l mleka od krowy, od 2 krów - 1080 l, od 3 krów - 1800 l, od 
4 krów - 2880 l Komisje mleczarskie czuwały, aby zarządzenia te były wykonywane. Podobnie 
posiadacze koni byli obarczeni obowiązkiem wywózki drzewa z lasu dla potrzeb Wermachtu. 
Corocznie na konia podlegającego wojskowym przepisom przypadało do wywózki od 2-4 m3 
drzewa. Właściciele koni z Albigowej wywozili drzewo z lasów tarnawskich odstawiając je do stacji 
kolejowej w Łańcucie. Wywózki były bardzo trudne szczególnie w górzystym terenie lasów 
Tarnawka. Chłopi łamali wozy, trudzili się po kilka dni z rzędu za darmo bo zapłaty były 
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symboliczne. Wywózki były dokonywane latem i zimą. W ramach szarwarków pędzono ludność do 
prac przy naprawie i budowie dróg, a w czasie zimy do ich odśnieżania. W 1940 r. proboszczowie 
parafii otrzymali zakaz odprawiania “Pasterki” i wykaz zniesionych przez władze niemieckie świąt 
kościelnych, a mianowicie: Trzech Króli, Matki Boskiej Gromnicznej, Wszystkich Świętych oraz 
Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej. Nabożeństwa w te dnie były odprawiane jak w dnie 
powszednie. Zakazane były pieśni “Serdeczno Matko” i “Boże coś Polskę”. W czerwcu 1941 r. 
Niemcy zarządzili również rekwizycję dzwonów kościelnych na polecenie generalnego gubernatora 
Hansa Franka. Kościół w Albigowej posiadał 3 dzwony wykonane przez firmę braci Felczyńskich z 
Przemyśla. Aby nie dopuścić do utraty dzwonów Albigowiacy postanowili je ukryć i zabezpieczyć 
przed Niemcami. Przebieg tej akcji ppor. AK - Józef Blajer ps. “Bej” relacjonuje następująco: "Próbę 
ukrycia dzwonów zorganizował Bronisław Klich. Dzwony zostały zdjęte z wieży i leżały przez noc z 
6/7.IX.1941 r. pod kościołem. Zmobilizowani przez Klicha: Walenty Kuźniar, Rudolf Głuszek, 
Andrzej Głuszek i Tadeusz Inglot z dwoma furmankami podeszli w nocy pod kościół od strony 
rzeki. Było to z niedzieli na poniedziałek. Wcześniej na cmentarzu wykopano doły dla ukrycia 
dzwonów. Z Wysokiej brało w tym udział 4-ch ludzi. Przy organizacji tej akcji popełniono błąd, gdyż 
nie zorganizowano żadnego ubezpieczenia zważywszy na fakt, że we wsi wówczas kwaterował 
Wermacht. Przetaczanie dzwonów spod muru Kościoła po żwirze i kamieniach na furmanki 
powodowało wiele hałasu. Mimo tego 2 mniejsze dzwony udało się przetransportować i załadować 
na furmankę. Przy próbie przetoczenia najcięższego z nich uczestników akcji zaskoczył 
kilkuosobowy patrol niemiecki zwabiony hałasem i z miejsca otworzył ogień z karabinów. Ludzie 
rozproszyli się pozostawiając wszystko na miejscu. Przy próbie ratowania dzwonów postrzelony 
zostaje w nogę Rudolf Głuszek, a w łopatkę Walenty Kuźniar. Poszkodowanych odwieziono do 
szpitala w Rzeszowie. Głuszkowi amputowano nogę, ale mimo to obydwaj zostają wyleczeni. Od 
odpowiedzialności za tę akcję uratowało ich to, że sołtys gromady zeznał Niemcom, że wydał 
polecenie załadowania dzwonów w nocy i odwiezienia ich świtem do Łańcuta. To zadecydowało o 
tym, że cała ta sprawa obeszła się bez represji ze strony Niemców”. 1 Albigowskie dzwony wraz z 
innymi dzwonami podzieliły ten sam los i zostały wywiezione do Niemiec do przetopienia.  

W tej scenerii pędzili swoją okupacyjną egzystencję mieszkańcy Albigowej. Realizowali głodowe 
przydziały kartkowe, chwytali się różnych zajęć, podupadało rolnictwo, a rolnicy uciskani 
kontyngentem niewiele mieli do sprzedania.  

Konfidenci i służalcy.  
Na terenie Albigowej w czasie okupacji znaleźli się ludzie gorliwi w służbie administracji 

okupanta, którzy byli szkodliwymi dla otoczenia. Współpracując z miejscową policją szkodzili 
mieszkańcom Albigowej poprzez donosy. Takim był Marcin Kluz “Pęcak”, który wszędzie węszył - 
aktywnie służąc wrogowi. Uzyskane przez swój wywiad informacje przekazywał Niemcom. W/g 
pisemnej relacji Józefa Blajera 1 - ppor. AK, “Marcin Kluz przybył do Albigowej w pierwszych 
miesiącach po wkroczeniu Niemców i zamieszkał w pożydowskim domu naprzeciw młyna hr. 
Potockiego. Od chwili przybycia zajął się tropieniem “nielegalnego” uboju zwierząt gospodarskich, 
pędzeniem bimbru i ukrytego przemiału zboża w domowych żarnach. W większości wypadków 
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wytropieni ludzie okupywali się wódką ewentualnie mięsem z uboju. Na dalsze wsie: Husów, 
Markowę naprowadzał żandarmów z Łańcuta.  

W marcu 1942 spowodował wsypę i aresztowanie członków AK w Husowie. W czasie 
dokonywanej wspólnie z policjantami z Łańcuta rewizji w poszukiwaniu bimbru u dowódcy drużyny 
AK odnaleziony został na strychu w słomie wykaz osobowy członków drużyny. Spis dotarł do 
gestapo w Jarosławiu. W kilka dni później ujęto w obławie 16 żołnierzy ZWZ-AK i wywieziono do 
Oświęcimia skąd powróciło tylko sześciu. Wywiad AK znał termin akcji gestapo. Wszyscy 
znajdujący się na tej liście zostali powiadomieni dzień wcześniej przez Bronisława Klicha ps. 
“Mimoza” i Józefa Blajera ps. “Bej” i poinformowani co mają robić. Zaleceniem było zniknąć z 
domu. Niestety tylko kilku posłuchało tej przestrogi. Podziemie postanowiło nie upominać Marcina 
Kluza lecz wykonać na nim wyrok śmierci. W lipcu 1942 konfident ten zostaje postrzelony i pomimo 
trzech odniesionych ran udaje mu się wyzdrowieć. Od tego czasu podejmuje środki ostrożności nie 
nocując w domu. Dopiero w lecie 1943 r. bojówka z Krzemienicy przy współudziale niejakiego 
Atamana spod Rzeszowa wykonała wyrok śmierci w wyniku zasadzki zorganizowanej na polach 
pod Kraczkową.  

W Albigowej mieszkał również niejaki Pańczyszyn Michał, narodowości ukraińskiej, pracownik 
Cukrowni Przeworsk. Zadenununcjował on swego sąsiada Stanisława Bytnara, członka AK, który 
został zaaresztowany przez żandarmerię łańcucką i w czasie próby ucieczki zastrzelony. Na 
Pańczyszyna został wydany wyrok, który wykonała grupa dywersyjna AK z Wysokiej na kilka dni 
przed wkroczeniem Sowietów, gdy Pańczyszyn przygotowywał się do ucieczki z Niemcami na 
zachód. Podając te dane posługiwałem się własnymi notatkami i nie wykluczam, że ktoś może 
podać jakieś inne dane, ale do ich rzetelności należałoby podejść bardzo krytycznie”.  

Donosicielem, który informował Niemców o miejscach przebywania Żydów był tzw. “Kuba” Jakub 
Kuźniar z Przedmieścia. Robił to jedynie w celu otrzymania wyznaczonej nagrody (cukier i wódka). 
Po jednym z takich donosów i po schwytaniu żydówki Serli c. Herszka zostaje zastrzelony przez 
gestapowca “Kokota” na kirkucie żydowskim, gdzie wcześniej zginęła Serla. Niebezpiecznym 
człowiekiem oddającym całkowicie swoje usługi Niemcom był komendant posterunku w Albigowej 
niejaki Horbowski. Posterunek policji w Albigowej istniał jeszcze za czasów zaboru austriackiego w 
murowanym domu Albigowskich tzw. “koszykarni”. Do czasu przybycia Horbowskiego (I połowa 
1942 r.) komendantem był Kuźniar cieszący się dobrą opinią i poważaniem ludzi. Posterunek miał 
pod nadzorem wsie: Albigowa, Wysoką, Handzlówkę, Husów, Kraczkowę i Cierpisz. Po przybyciu 
do Albigowej Horbowski zajął murowany dom, niedaleko młyna na tzw. “Czekaju”. Wkrótce po 
przybyciu nowy komendant dał znać o sobie tropiąc i strzelając do kilku ukrywających się Żydów w 
sąsiednich wsiach. Na poszczególne wsie nałożył daninę w postaci mięsa, wyrobów wędliniarskich, 
nabiału, wódki i innych produktów, które sterroryzowani sołtysi musieli dostarczać. Ze zdobyczą 
dzielił się z żandarmami z Łańcuta, woził tam różne produkty do Gestapo w Jarosławiu. Ściągał 
bezwzględnie kontyngentowe zaległości zboża i mięsa od chłopów. Rozbijał znalezione żarna, za 
posiadanie których trzeba było dawać łapówkę, aby nie doniósł o tym Niemcom.  

Konfiskował na własny użytek “niekolczykowane” bydło i świnie. Stawał się z każdym dniem 
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coraz niebezpieczniejszy. Podziemie podejmuje decyzję o konieczności wykonania na nim kary 
śmierci. Oto co napisał na ten temat biorący bezpośredni udział w tej akcji żołnierz AK ppor. Józef 
Blajer. “Sprawa zachowania się nowego komendanta była omawiana na odprawie komendy AK 
placówki nr 7 z udziałem komendanta AK obwodu łańcuckiego Henryka Puziewicza ps. “Batura” 
około połowy listopada 1942 r. Byłem na tej odprawie pełniąc wtedy funkcję dowódcy drużyny 
dywersyjnej będącej w dyspozycji komendanta placówki nr 7 i komendanta obwodu łańcuckiego. 
Zadanie powierzone zostało mojej drużynie. Komendant obwodu polecił w przypadku koniecznym 
(obrona lub opór) zlikwidować kolaboranta. Do wykonania zadania przygotowałem się dobrze. 
Wywiad prowadzony przez Bronisława Klicha ps. “Mimoza” i Zdzisława Holendra ps. “Wańka” 
ustalił zwyczaje i sposób bycia policjanta oraz jego rodziny. Z policjantem mieszkała żona i jej 
siostra. Mieli też służącą do posługi. W stojącej obok oborze trzymano 2 krowy. Na dzień i na noc 
dom był zamykany na rygle i sztaby, a w oknach założone kraty. Wieczorem punktualnie o godz. 
20.00 służąca szła do obory na udój i wtedy drzwi na chwilę były otwierane. Policjant wracał do 
domu nieregularnie. Akcję postanowiłem przeprowadzić 28.XI.1942 r. wykorzystując otwarcie domu 
przez służącą pod warunkiem, że policjant będzie obecny w domu. Do akcji wyznaczyłem 
“Rosomaka”, “Słowika” i “Żbika” tj. Jana, Józefa i Walentego Tejchman z Wysokiej oraz “Świta” 
(Wincenty Pieniążek) i “Janosika” - (Tadeusz Filipińśki) z Krzemienicy. Grupa zebrała się o godz. 
1900 w wąwozie w którym szła droga z folwarku Wysoka do Bud Wysockich i Kraczkowej w 
odległości 700 m od domu policjanta. Bronisław Klich i Z. Holender mieli obserwować drogę między 
posterunkiem i mieszkaniem oraz powiadamiać nas o tym, kiedy policjant wróci do domu. Wieczór 
był zimny, wietrzny, typowo listopadowy. Silny północny wiatr ciął deszczem i śniegiem. O godz. 
19.15 Z. Holender dał nam znać, że komendant Horbowski opuścił posterunek i jest w drodze. 
Odczekaliśmy chwilę i udaliśmy się w kierunku domu, który otoczyliśmy czekając na wejście 
służącej do obory.  

Ponieważ mieszkałem niedaleko, w obawie rozpoznania mnie przez kogoś z domowników lub 
kogoś przypadkowego, na głowę założyłem maskę. Niemal punktualnie o godz. 2000 otworzyły się 
drzwi i wyszła służąca z latarnią do obory. Nie pozwoliliśmy jej zamknąć za sobą drzwi, a jeden z 
nas zaprowadził ją do obory i tam ją pilnował. Dwóch zostało przy drzwiach, jeden w drzwiach, a ja 
z Wincentym Pieniążkiem ps. “Świt” weszliśmy do sieni, a stamtąd do kuchni i pokoju gdzie w 
łóżkach znajdowały się 2 kobiety z książkami w rękach. Wystraszone naszym widokiem usiadły w 
łóżkach i na pytanie gdzie komendant - zaniemówiły. Dopiero przyprowadzona z obory kobieta 
wyjaśniła, że komendant przed chwilą wyszedł z powrotem na posterunek załatwić jakieś sprawy z 
podwładnymi ze względu na swój wyjazd do Jarosławia do Gestapo. W kuchni stała waliza 
wyładowana wędliną, mięsem, jajkami i masłem oraz wódką. Nieobecność popsuła nam szyki, ale 
zadanie postanowiłem wykonać. “Słowika”, “Żbika” i “Janosika” zostawiłem w domu z zadaniem 
ujęcia policjanta, gdyby wrócił oraz pilnowania kobiet. Sam zaś z “Rosomakiem” wyruszyliśmy w 
kierunku posterunku z zamiarem przechwycenia na drodze. Między mieszkaniem a posterunkiem 
znajdował się młyn a przy nim warta złożona z kilku ludzi z Albigowej. Warta nie dała nam 
spokojnie przejść i dlatego szybko zgarnęliśmy ją zamykając w szopie przy młynie, aby nie zdążyli 
uczynić alarmu. Zagroziłem w razie nieposłuszeństwa PM-em pozostawiając na straży 
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“Rosomaka”. Sam ze “Świtem” poszliśmy dalej w kierunku posterunku. Z daleka zobaczyłem 
oświetlone okno do połowy przesłonięte zasłoną tak, że nic nie można było zobaczyć. Trzymając 
się muru podniesiony przez “Świta” z góry zaglądnąłem do środka. Tam przy stole siedział 
komendant z dwoma posterunkowymi o czymś rozmawiając. Uspokojony, że już go dostanę 
postanowiłem zaczekać na drodze z obawy, że drzwi mogą być zamknięte a forsowanie ich może 
się nie udać. Spacerowaliśmy po drodze w kierunku młyna i domu. Od czasu do czasu przechodzili 
drogą ludzie - mieszkańcy wioski. Wówczas przechodziliśmy na drugą stronę drogi w obawie 
rozpoznania nas. Na drodze spotkaliśmy mieszkającego obok posterunku Jana Bartmana. 
Wyglądało na to, że jest zainteresowany naszą obecnością i że nas obserwuje. Znałem go i on 
mnie znał. Można było mu zaufać i odprawić go do domu, ale tego nie uczyniłem. Idąc za nami w 
pewnym momencie nas wyprzedził i po kilkunastu krokach biegiem ruszył w kierunku posterunku. 
Wyprzedził nas o kilkanaście metrów. Ruszyłem za nim biegiem, a ten będąc daleko wpadł w drzwi 
posterunku krzycząc “bandyci, bandyci” i pobiegł w stronę, gdzie był jego dom. Nie namyślając się 
wpadam przez drzwi na korytarz wyciągając spod kurtki PM. Pierwsze co zobaczyłem to uchylone 
na korytarz drzwi kancelarii, a w nich granatowy mundur i karabin tuż przed nosem w odległości ok. 
30 cm. Oślepiony światłem robię błyskawicznie unik. Pada strzał, który odrzuca mnie na ścianę 
wąskiego korytarza. Momentalnie naciskam spust i ze złością walę całą serię w granatową postać 
z odległości 2,5 m., będąc pewny że jestem ranny, gdyż w głowie huczało, a w uszach dzwoniło, 
kiedy wyładowywałem swoją złość. Wszystko trwało sekundy. Tuż za mną wpada “Świt” z 
pistoletem w ręce, zawołałem do niego, aby mnie zabierał bo tracę przytomność. Jeszcze 
kopniakiem otworzyłem drzwi kancelarii szerzej i zobaczyłem tam komendanta złożonego w 
harmonijkę opartego o piec lub szafę z karabinem na kolanach. Zza szafy było widać nogi i mundur 
ukrytego tam policjanta, drugi zaś był ukryty pod łóżkiem. Na stojakach stały dwa karabiny. “Świt” 
zauważył w okolicy mego ucha cieknącą krew i w obawie że mogę stracić przytomność 
wycofaliśmy się nie zabierając nawet karabinów. Oddalamy się szosą w kierunku domu policjanta. 
Na drodze proszę “Świta” aby obejrzał moją głowę. W świetle latarki okazało się że głowa cała, a 
tylko z małżowiny usznej i policzka cieknie krew, gdyż skóra została pocięta prochem po strzale. 
Kula weszła od strony ramienia do tyłu przebijając kurtkę, bluzę, sweter i koszulę pozostawiając na 
barku czerwoną smugę z wieloma kroplami krwi. Uspokojeni po drodze zabieramy “Rosomaka” 
pilnującego wartowników młyna. Powiedziałem do niego głośno: “chodź, furmanki czekają, wyrok 
wykonany!”. Przygotowaną dla gestapo walizkę zabieramy. Po akcji, parę dni, okoliczne wsie żyły 
tylko tym zdarzeniem. Wśród miejscowej ludności zapanowała radość i ulga. Wyrok uznano za 
słuszny i sprawiedliwy. W akcji tej użyty został niemiecki pistolet maszynowy z 1942 r. jak również i 
amunicja z tego roku. Niemcy bardzo się tym interesowali i uznali, że akcji tej nie mogli zrobić 
miejscowi tylko ktoś z wyższego szczebla organizacji. Okolica nie poniosła żadnych konsekwencji i 
nie groziły też żadne represje. Po kilku dniach Niemcy urządzili zabitemu uroczysty pogrzeb z 
orkiestrą przy udziale sporej ilości granatowych policjantów oraz grupki ciekawych mieszkańców z 
okolicy. Kondukt pogrzebowy z orkiestrą przeszedł z Albigowej do Łańcuta. Na granatowych 
policjantów padł strach tym bardziej, że w dniu pogrzebu bojówka z obwodu przeworskiego na 
trasie Łańcut-Kańczuga wykonuje wyrok na innym granatowym policjancie wracającym na rowerze 
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z pogrzebu. Na skutek tych akcji Niemcy przenoszą kilka rozproszonych w terenie posterunków do 
większych miejscowości m.in. likwidują posterunek w Albigowej.  

Do omówienia pozostaje sprawa Jana Bartmana. Zapewne był to człowiek uczciwy i dobry 
Polak. Za okupacji prowadził sklepik z różnymi towarami, trochę handlował jabłkami. Z pewnością 
miał przy sobie jakieś pieniądze i bał się złodziei i bandytów, którzy już wtedy zaczęli grasować i 
nie dziwię się, że zobaczywszy dwóch rosłych osobników, w tym jednego w masce - przestraszył 
się i narobił krzyku. Nie zgodziłem się na wyciągnięcie wobec niego konsekwencji ze strony 
organizacji.  

Gdzieś po roku, gdy organizacja objęła szersze kręgi i Bartman dowiedział się do czego nieomal 
nie doprowadził nie mógł się uspokoić dopóki ze mną nie porozmawiał. Uspokoiłem go i rozwiałem 
jego obawy, stwierdzając, że rozumiem jego zachowanie w tym dniu i nie mam żadnych pretensji. 
Końcem 1943 r. został zaprzysiężony i oddał znaczne usługi w czasie okupacji niemieckiej i po 
sowieckim “wyzwoleniu” w postaci pomocy dla ukrywających się AK-owców.  

Wydarzenie to nie było publikowane i nikt go dotychczas nie opisywał i nie omawiał. I nie ma się 
czemu dziwić, gdyż brali w nim udział zwykli żołnierze konspiracji. Większość niewtajemniczonych 
uważa, że akcję tę wykonali ludzie z innego terenu. Z bezpośrednich uczestników akcji żyje 
dotychczas dwóch: ja i Walenty Tajchman “Żbik” zamieszkały w Wysokiej. Z pośrednich Bronisław 
Klich ps. “Mimoza” i Zdzisław Holender ps. ”Wańka”, a w Warszawie ówczesny komendant 
placówki nr 7 - Zbigniew Nosek ps. “Jantar”  

Inne formy walki  
Z niemieckim okupantem walczono nie tylko z bronią w ręku. Nie wszyscy się do tego nadawali. 

Działaniom zmierzającym do niszczenia narodu należało się przeciwstawiać także innymi 
sposobami. Różne były formy walki z okupantem. Także i te mniej efektowne, ale przecież istotne. 
Formą oszukiwania wroga było podrabianie kolczyków dla bydła i trzody chlewnej. Zarządzenia 
obejmowały rejestrację każdej krowy i świni. Po domach chodziły przeważnie kontrole granatowej 
policji. Sprawdzano głównie czy na uszach są kolczyki z numeracją. Robiono więc takie kolczyki, 
które niczym nie różniły się od oryginalnych. Ze sprawdzaniem numerów ciągle były nieścisłości. 
Wystarczyło więc, że był kolczyk, a że fikcyjny - sprawdzającym nie przychodziło do głowy, gdyż 
były tak wykonane, że niczym się nie różniły od prawdziwych.  

Gorzej było z zakazem mielenia zboża w domowych żarnach. Gdy się chciało zemleć żyto na 
chleb razowy to trzeba było mleć w nocy, a po skończonym mieleniu zdjąć wierzchni kamień i tak 
go wytrzeć aby wyglądał jak nieużywany. Władze wprowadziły tzw. karty przemiałowe, a limit 
przemiałowy na rok był skromny i niewystarczający potrzebom wyżywienia rodziny. Od podrabiania 
wszelkich dokumentów byli też specjaliści, którzy tak precyzyjnie wykonywali kenkarty i różne 
przepustki, że Niemcy nigdy się nie zorientowali, że są fałszywe. Tymi dokumentami posługiwali się 
ludzie, którym groziła dekonspiracja, a będąc poszukiwanymi musieli się przenieść na inny teren 
pod zmienionym nazwiskiem w przypadku, gdy policji nieznana była twarz poszukiwanego. 
Fałszywe przepustki służyły żołnierzom podziemia do przedostawania się do biur, zakładów i 
magazynów niemieckich. Ludzie, którzy wyrabiali te dokumenty, oddawali nieocenione usługi 
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sprawie walki z okupantem. Innym sposobem wyprowadzania w pole niemieckiej administracji było 
oddawanie na kontyngent ziarna najgorszej jakości, z którego Niemcy mieli niewielki pożytek.  

Władze niemieckie były praktycznie bezsilne i nie były w stanie udowodnić winy rolnikowi. Ruch 
oporu jaki się wówczas zrodził był jednym z żywiołowych odruchów protestu przeciwko systemowi 
okupacyjnemu. 

4. Straty wojenne - zagłada ludności żydowskiej.  
Żydzi byli też w Albigowej. Wszyscy, którzy tu żyli byli podobni do obsady „Skrzypka na dachu” 

bowiem pracowali jako krawcy, szewcy, sklepikarze i garbarze. Z reguły byli to biedni Żydzi. Do 
czasu wybuchu II wojny światowej w Albigowej mieszkało ok. 40 osób. Nad tą grupą ludności 
żydowskiej w Albigowej zawisła zagłada. Żydzi wiedzieli jeszcze przed wojną skąd sączył się jad 
antysemityzmu. Mieli też dokładne wiadomości o losie swoich rodaków zamieszkujących w III 
Rzeszy. Czuli przedsmak tego co miało się stać udziałem ich samych po zapanowaniu 
hitlerowskiego prawa rozboju. Polityka okupanta od samego początku wymierzona była przeciw 
ludności żydowskiej. Na mocy dekretów została praktycznie wyjęta spod prawa. Najpierw 
wprowadzono obowiązek oznakowania domów, sklepów „Gwiazdą Dawida” i noszenia na prawej 
ręce białej opaski z taką samą gwiazdą. Następne dekrety nałożyły na Żydów obowiązek 
przymusowych prac publicznych. Żydowskie mienie było nieustannie narażone na plądrowanie i 
grabieże nie tylko ze strony różnych wandali, ale także i policji. Do ważniejszych ograniczeń 
dodano również zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Od tej pory znaleźli się Żydzi w pułapce 
bez wyjścia w getcie bez murów. Zamknięci, pozbawieni wszelkich praw, traktowani w sposób 
uwłaczający ludzkiej godności mogli tylko czekać aż rozstrzygnie się ostatecznie ich los. Stosunek 
Niemców do Żydów był jednoznacznie określony, czego wyrazem było stwierdzenie H. Himmlera, 
skierowane w 1941 roku do komendanta obozu w Oświęcimiu Rudolfa Hessa: „Każdy bez wyjątku 
Żyd, którego pochwycimy będzie podlegać eksterminacji. Jeśli nie uda nam się teraz zniszczyć 
biologicznych podstaw żydostwa, to pewnego dnia Żydzi zniszczą naród niemiecki”. Większość 
Żydów mieszkających w Albigowej zostało zamordowanych w Albigowej. Systematyczne 
wyniszczanie Żydów rozpoczęło się już w czerwcu 1942 r. Mimo zarządzonej latem 1942 r. 
ewakuacji Żydów większość rodzin żydowskich nie zgłaszała się na wyjazd do obozu w Pełkiniach i 
Bełżcu ukrywając się we wsi.  

12 czerwca 1942 r. Niemcy pochwycili całą 7 osobową rodzinę Żyda Dawida Dąba, garbarza z 
Albigowej. Poprowadzili ich na tzw. „Jaroszówkę”. Żydzi szli drogą w takim tempie w jakim idzie na 
śmierć skazaniec - pragnący korzystać z każdej chwili kończącego się życia. Co krok, co pół kroku 
odwracali się z błagalnym jękiem w stronę prowadzących ich oprawców. Nie wymawiali słów, 
żebrali o swe życie oczyma, opóźniali każdy swój krok. Na noc zamknięto ich w szopie strażackiej. 
Egzekucja odbyła się nazajutrz nad dołem wykopanym na wapno. Ustawieni nad dołem staczali się 
na dno, nawet nie dobici. Ludzie ci w rozpaczy i męczarniach rozstawali się z życiem bez 
rozumienia przyczyn swej kaźni. Na ukrywających się Żydów Niemcy organizowali obławy oraz 
szczegółowo przeszukiwali domy. W wyniku takiej akcji dnia 2.XI.1942 r. złapano 8 Żydów. 
Wszystkich doprowadzano na tzw. „Jaroszówkę" dając im do rąk rydle. Ludzie dla siebie kopali 
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grób. Niemcy stawali naprzeciwko kobiet, mężczyzn, dzieci i strzelali do nich z bliska tuż nad 
wykopanym dołem. Rozegrała się scena, którą trudno sobie wyobrazić. Ofiary i oprawcy patrzyli 
sobie prosto w oczy. Często w oczy dzieci.  

To bezgraniczne okrucieństwo, które Niemcy ujawnili ukazuje nastawienie oprawców do ich ofiar 
oraz ich zadania. Tak w pierwszym jak i w drugim przypadku ciała zamordowanych Żydów zostały 
przewiezione przez Albigowiaków na tzw. „Garbarnię” i tam złożono je do dołów przeznaczonych 
do garbowania skór.  

Nieużytek „Jaroszówka” zyskał sobie rangę pomnika męczeństwa i jednocześnie pozostawił 
ślady niezatartej hańby oprawców. Ukrywający się w rejonie lasu pod przysiółkiem Honie Żydzi 
mieli kilka ziemnych bunkrów m.in. na polu Augustyna Batora. Niemcy ich wytropili i tam 
zamordowali 7 Żydów.4 Za nie udzielenie Niemcom informacji o tym fakcie Augustyn Bator zostaje 
okrutnie pobity i po kilkunastu dniach umiera. Niektóre rodziny żydowskie były rozstrzeliwane w 
pobliżu swoich domów i tam na miejscu grzebane. Tak było ze starym małżeństwem Herszków i 
trzema Żydami zastrzelonymi koło młyna na tzw. „Czekaju”. Była to straszliwa sytuacja 
egzystencjonalna, i straszliwy los zabijanych ludzi, których jedyną „winą” było to, że byli Żydami. 
Dla osób udzielających Żydom schronienia lub pomocy wprowadzono karę śmierci. Mimo tego nie 
bacząc na grożące niebezpieczeństwo Albigowiacy wspierali materialnie znane sobie rodziny 
żydowskie chcąc ich ratować. Szanse na uratowanie Żydów poddanych segregacji nigdy nie były 
zbyt duże. W czasie polowań na Żydów odznaczyli się wielkim sadyzmem niemieccy żandarmi jak: 
Kokot, Dziewulski i inni. O tej straszliwej zbrodni popełnionej na albigowskiej ziemii należy 
zachować pamięć, gdyż ta mała przystań dla Żydów przestała istnieć, a drogi Albigowiaków i 
Żydów rozeszły się na zawsze. Do dzisiaj przytłacza nas echo tej okropności, podobnie jak w wielu 
innych miejscach. Nikomu nie wolno zapominać tego, co się wydarzyło. Ta pamięć jest naszym 
obowiązkiem. 

W rozdziale tym dzięki zachowanej pamięci ludzkiej przedstawiono wydarzenia jakie miały 
miejsce w całym okupacyjnym okresie oraz w warunkach intensyfikacji ruchu oporu i podziemia 
antyhitlerowskiego. Z chwilą odejścia Niemców i zakończenia wojny minął na zawsze okrutny czas 
okupacji, który kojarzył się z bólem, cierpieniami, jakie na wielką skalę zostały wyrządzone całemu 
narodowi. Wojna ta będzie przywoływała pamięć ludzką, aby ukazać terror, zniszczenia, zagładę i 
poniżenie, gdyż tej przeszłości nie da się niczym wymazać.  

Na zakończenie tego rozdziału godnym odnotowania jest fakt zakończenia z chwilą nadejścia 
wojsk radzieckich trudnego okresu okupacji i działań wojny na naszym terenie. Niedzielny ranek 30 
lipca 1944 roku był pierwszym dniem długo oczekiwanej przez wszystkich wolności. Albigowa 
drzemała w blasku letniego słońca, w kościele trwała msza święta poranna, ludzie krzątali się w 
obejściach, z pastwisk dobiegało porykiwanie krów. Kilka dni wcześniej Niemcy opuścili te tereny. 
Słychać było w oddali odgłosy artylerii. To ofensywa wojsk radzieckich zmusiła Niemców do 
odwrotu. Pierwszą niedzielę wolności świętowano radośnie, z uczuciem wielkiej ulgi. Skończyła się 
okupacja, przeszło najgorsze, wracała nadzieja na normalne życie i pracę umęczonych ludzi. 

Była to żywiołowa radość zmęczonego wojną społeczeństwa i zarazem nadzieja, że w nowej 
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rzeczywistości znajdzie się miejsce dla wszystkich. Ale szybko okazało się, że to tylko złudzenie. 
Tamtego lata dość powszechne było przekonanie, że wraz z wkroczeniem wyzwolicielskiej Armii 
Czerwonej bezpowrotnie kończy się pewna epoka. Większość ludzi nie tęskniła do minionych 
czasów. Przedwojenny okres kojarzył im się z bezradną demokracją, z narastającymi i nie 
rozwiązanymi problemami społecznymi, z klęską wrześniową. To w tym ciekawym okresie historii 
szła inna rzeczywistość, w innej postaci. Nikt nie był w stanie przewidzieć tego, co miało dopiero 
nastąpić. Jak się później okazało wszystko obciążono sowieckim dyktatem przez okres 11 lat po 
zakończonej wojnie. Cały czas pod wszechobecnym okiem partii władza starała sie wszystkich 
zagonić do ideologicznego zaprzęgu. Na każdym kroku, zwłaszcza po 1947 roku, czyhały na ludzi 
pułapki. Każdy uczeń, robotnik, urzędnik musiał zachować czujność ideologiczną i demaskować 
wroga, gdyż inaczej sam mógł zostać „zdemaskowany”. Władza mogła każdego złamać nie 
wyłączając zarówno tych, którzy wierzyli, jak i tych, którym obca była doktryna, ale nieobcy strach. 
Wzywano także, aby rozprawiać się z grupą ludzi, których określano nazwą: kułak, spekulant, 
szpieg, podżegacz, dywersant. Nieustannie odbywały się też zebrania, akademie, uroczystości, 
pogadanki, prasówki oraz regulane lekcje marksizmu-leninizmu. 
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Tadeusz Ulman 
Rozdział VI 

Rozwój Albigowej po 1944 r.  
Po drugiej wojnie światowej wyzwoleniu narodowemu towarzyszyły przemiany ustrojowe. Nic nie 

było w stanie przesłonić dokonujących się przemian niemal w każdej dziedzinie. Niemałą zasługą 
państwa było stworzenie nieoczekiwanych wręcz perspektyw zawodowych dla ludzi pracy, 
dynamicznego rozwoju oświaty oraz stworzenie lepszych warunków mieszkaniowych. Nowy 
system stworzył też przed ludem widoki lepszego życia i nauczył tysiące biednych, że "prawo do 
słońca" nie jest przywilejem wyłącznie elity. Jednym słowem liczne zdobycze nowego ustroju 
przemawiały na jego korzyść pomimo ceny jaką trzeba było płacić za hojnie rozdzielane 
dobrodziejstwa w postaci szarzyzny życia codziennego, nieustających czystek i wszechobecnej 
podejrzliwości. Przemianom tym podporządkowano tworzenie się nowego ładu i porządku. Do 
życia zbiorowego społeczeństwa wprowadzono nowe metody rządzenia wraz z administracyjnymi 
przepisami i wymogami. Należy zaznaczyć, że odbywało się to niekiedy przy pomocy nacisku, a 
nawet represji. 

W ten sposób rozpoczął się okres nowego zagrożenia pokojowego. Szczególnie pierwsze lata 
po wojnie dla nowej władzy były dalszym ciągiem zasiskania podejrzliwości, stawiania ludzi przed 
odpowiedzialnością za ich przynależność do organizacji z okresu wojny i po jej zakończeniu. Takim 
przykładem było postawienie w stan oskarżenia uczniów gimnazjalnych z Albigowej pod zarzutem 
przynależności do podziemnej organizacji "Orlęta", której zadaniem była rzekomo wywrotowa 
działalność skierowana przeciwko władzy ludowej. Odbył się pokazowy proces sądowy we 
wrześniu 1949 r. w Łańcucie przeprowadzony przez Sąd Wojskowy z Warszawy na posiedzeniu 
wyjazdowym. Oskarżeni w tym procesie: Alfred Reizer, Kazimierz Szpunar, Wiesław Szpunar i Jan 
Ulman zostali skazani wyrokami na 5-7 lat ciężkiego więzienia we Wronkach. Starano się wmówić 
społeczeństwu, że to wrogowie ustroju, nacjonaliści, sługusi zachodniego imperializmu, którzy 
chcieli obalić jedynie sprawiedliwy na świecie ustrój socjalistyczny. Czyniono to po to, aby ujarzmić 
społeczeństwo, podporządkować go sobie pod względem politycznym i ideologicznym. Ludzie nie 
poddawali się i nie szczędzili też sił w obronie tych wartości, które zostały im zagrożone przez 
narzuconą z zewnątrz rzeczywistość polityczną. 

Zniechęcało to ludność do społecznych poczynań, gdyż wszystkie inicjatywy mogły się rodzić w 
warunkach swobodnego działania. Stan ten trwał przez okres 11 lat tj. do 1956 r., kiedy to w 
systemie rządzenia zaszły istotne zmiany odwołujące się do reaktywowania dawnych organizacji 
zapewniających im większy udział w sprawowaniu lokalnej władzy samorządowej. Pozwoliło to na 
ponowną aktywizację życia społeczno-organizacyjnego. Wieś ponownie obudziła się do życia. 
Tkwiąca w społeczeństwie energia wskrzesiła tradycję i wzbogaciła ją o nowe wartości pomnażając 
dawny dorobek. Udało się przede wszystkim zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć dla wsi 
głównie dlatego, że państwo udzielało dla tych społecznych działań znaczącej pomocy materialnej. 
W życiu społecznym wsi w okresie po październikowym nawiązano do dawnych tradycji 
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organizacyjnych rolnictwa. Ten nowy okres zapoczątkowało reaktywowanie w 1957 r. działalności 
Kółka Rolniczego. Stało się to rezultatem ogólnej aktywności produkcyjnej wsi i szukaniem przez 
nią bardziej efektywnego wzrostu gospodarki rolnej. Proces ten, jak i początkowy rozwój Kołka 
Rolniczego miał charakter spontaniczny i przebiegał poza aktywnym udziałem państwa. Kółko 
Rolnicze dokonało wielkiego przeobrażenia w życiu wsi na lepsze i to zaledwie w ciągu kilku lat. 
Jego działalność wykazała jak można sobie wspólnie pomóc w pracy, jak podnieść kulturę rolną i 
uzyskać wyższe plony. Istotnym w tej pracy było posiadanie zestawów maszyn i narzędzi do 
wspólnego użytkowania przez wszystkich rolników. Zakup maszyn i sprzętu rolniczego był 
dokonywany w oparciu o Fundusz Rozwoju Rolnictwa, który stanowił różnicę między ceną 
obowiązkowych dostaw zboża i mięsa, a ceną nadobowiązkową. Uzyskana podwyżka cen na płody 
rolne nie wpływała bezpośrednio do rolników lecz była przeznaczona na F.R.R. w oparciu o który z 
roku na rok dokonywano powiększenia niezbędnych zestawów maszynowych. Należy podkreślić, 
że w okresie 20 lat po zmianach październikowych maszyny i narzędzia w większym jak 
dotychczas stopniu były nabywane przez samych rolników w wyniku poprawy ich zamożności.  

Wzbogaciło się poważnie w tym czasie wyposażenie gospodarstw rolnych w ciągniki oraz 
towarzyszące im maszyny i sprzęt nowego rodzaju. We wsi pojawiły się samochody osobowe, 
samochody ciężarowe, traktory, a nawet i kombajny. Wraz ze wznowieniem działalności Kółka 
Rolniczego w Albigowej reaktywowane zostaje w 1957 r. Koło Gospodyń Wiejskich, które przyjmuje 
podobne formy działania jak w latach przedwojennych, a więc organizowanie kursów kroju i szycia, 
pieczenia i gotowania, prowadząc szeroką działalność kulturalno-oświatową.  

Reaktywowanie tych 2 organizacji w ramach samorządu chłopskiego było niezmiernie ważnym 
czynnikiem dla rozwoju gospodarki chłopskiej, dla poprawy warunków bytowych rodziny wiejskiej i 
przyśpieszenia postępu wsi.  

Stan dróg w Albigowej w pierwszych latach po okupacji był bardzo zły. Najbardziej uczęszczany 
trakt łączący Albigową z Łańcutem miał do 1957 r. wyboistą nawierzchnię. W 1958 r. ulepszono ten 
odcinek dając podkład z kamienia i dywanik asfaltowy. Umożliwiło to wprowadzenie w 1959 r. 
komunikacji autobusowej. W 1965 r. dojeżdżało już z Albigowej codziennie do Łańcuta i Rzeszowa 
10 autobusów, a w latach 70-tych ok. 20 autobusów. Lata 60-te przyniosły wyraźny postęp przy 
porządkowaniu dróg wiejskich i chodników. W 1979 r. dzięki staraniom aktywu społecznego a w 
szczególności osobistemu zaangażowaniu się Mariana Kuźniara i Romana Reizera utwardzono i 
położono dywan asfaltowy na 2,5 km odcinku drogi biegnącej lewą stroną wsi od Sadowniczego 
Zakładu Doświadczalnego do Handzlówki.  

Jedną z największych niedogodności, a jednocześnie czynnikiem hamującym wszelki postęp i 
utrudniającym życie mieszkańców był brak elektryfikacji. Lampa naftowa w domu i siła mięśni konia 
w gospodarstwie, a niekiedy i motor spalinowy - oto obraz ówczesnej wsi Albigowa do 1949 r.  

Zarówno mieszkańcy jak i władze administracyjne zdawały sobie sprawę z pilnej potrzeby 
nadrobienia tych wielkich zaległości.  

Pod przewodnictwem ówczesnego sołtysa Józefa Trojnara na zebraniu wiejskim w lutym 1949 r. 
podjęta została uchwała o elektryfikacji wsi. Powołano Komitet Elektryfikacji Wsi. Uchwała 
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zobowiązywała Komitet do włączenia Albigowej do powiatowego planu elektryfikacyjnego. Ustalono 
wysokość świadczeń w robociźnie i materiale. Roboty trwały przeszło 2 lata. Ostatecznie trud 
Komitetu i wysiłek finansowy ludności przy znaczącej pomocy ze strony państwa uwieńczony 
został pomyślnym rezultatem i pod koniec 1949 r. zabłysło w Albigowej pierwsze światło 
elektryczne. Do zelektryfikowanych w 1-szym rzędzie zagród przystąpiły w latach następnych 
dalsze. Elektryfikacja Albigowej stała się faktem. W Albigowej powszechnie zabłysło światło i tym 
samym uczyniono historyczny krok do nowoczesności.  

Do czasów wyzwolenia nie było w Albigowej zorganizowanej opieki lekarskiej. Aby zapewnić 
niezbędną opiekę medyczną ludności z inicjatywy: Józefa Falgera, Walentego Kuźniara, 
Eugeniusza Kuźniara i innych w dniu 6.I.1946 r. założona została Spółdzielnia Zdrowia.22 Zarząd 
Spółdzielni w porozumieniu z ks. Stanisławem Gawłem uzyskał w budynku Domu Katolickiego 3 
pomieszczenia dla tej spółdzielni. Uroczystości otwarcia dokonano w dniu 6.II.1946 r. Pierwszym 
lekarzem w Albigowej była dr Izabella Kaczan, która po 4 latach pracy przeniosła się do Warszawy 
skąd pochodziła. W okresie tym dała się poznać jako dobry i ceniony lekarz nie tylko przez ludność 
Albigowej, ale i okolicznych wsi. Lekarzem w Albigowej był także dr Tychowski, a później felczer 
Jan Kępka.22 Obecność lekarza w Albigowej była cenna i konieczna, gdyż można było korzystać z 
pomocy na miejscu w każdym przypadku. Stwarzało to dla ludności poczucie bezpieczeństwa, 
gdyż ludzie nie pozostawali sami ze swoimi problemami zdrowotnymi. Z pomocy tego ośrodka 
korzystała nie tylko Albigowa ale i okoliczne miejscowości. W 1954 r. władze przejęły tę placówkę i 
przemianowano ją na Ośrodek Zdrowia. Od 1959 r. w ośrodku podejmuje pracę lekarz medycyny 
Wiesław Pusz, który do chwili obecnej jest lekarzem i kierownikiem tej placówki. Z poświęceniem 
służy swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem mieszkańcom wsi niosąc potrzebną pomoc 
i ratunek w przypadku zagrożeń. W latach 1975 - 1977 ośrodek zdrowia rozbudowano. Inicjatorem 
tego przedsięwzięcia był lekarz Wiesław Pusz oraz aktyw społeczny w osobach: Józef Falger, 
Tadeusz Inglot, Piotr Inglot i inni. Prace budowlane i nadzór nad tą inwestycją sprawował Józef 
Falger, który bardzo ofiarnie i z zaangażowaniem oddał się tej sprawie. Środki na ten cel uzyskano 
z N.F.O.Z. i dotacji państwowych. Podkreślić należy duże zaangażowanie ludności w pracach przy 
rozbudowie Ośrodka Zdrowia. Wykonane prace i rozbudowa pozwoliła na zwiększenie zakresu 
usług ośrodka wyposażając go w gabinet dentystyczny, laboratorium analityczne, fizykoterapię i 
aptekę.  

Po wyzwoleniu handel w Albigowej startował niemal od zera, funkcjonował poprzez sklepy 
prywatne zaopatrujące ludność. W czasie okupacji unicestwione zostały sklepiki żydowskie. Pod 
koniec lat 40-tych po osławionej bitwie o handel zadano ostatecznie cios inicjatywie prywatnej. 
Zlikwidowano wszystkie sklepy prywatne, których właścicielami byli: Stanisław Cedzidło, Jan 
Bartman, Stanisław Reizer, Tomasz Reizer i Antoni Trojnar. W tym czasie w handlu wiejskim 
monopolistą pozostała praktycznie spółdzielczość “Samopomoc Chłopska”. Obsługę ludności 
prowadziły pojedyncze sklepy różnych branż z nabiałem, pieczywem, odzieżą, galanterią i 
konfekcją oraz artykułami gospodarstwa wiejskiego. W 1976 r. oddany zostaje do użytku pawilon 
handlowy, którego budowę rozpoczęto w kwietniu 1975 r. Jego budowa oparta była głównie o 
środki finansowe G.S. i kredyt niskooprocentowany.Koszt ogólny budowy wyniósł 10.500.000 zł. 
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Inicjatywę budowy tej placówki należy zawdzięczyć Marianowi Kuźniarowi, który będąc dyrektorem 
Zakładu Handlu w Łańcucie przyczynił się do realizacji postulatów wysuwanych przez aktyw wsi. 
Pawilon posiadał dział spożywczy, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, obuwia, galanterii 
i dziewiarstwa. Trzeba podkreślić, że ta placówka nieźle rozwiązywała sprawę zaopatrzenia wsi 
chociaż przy ówczesnym monopolistycznym systemie handlu i nakazowo-rozdzielczym stylu pracy 
ujawniały się braki różnych towarów. W miarę pogłębiania się kryzysu gospodarczego pod koniec 
lat 70-tych i w latach 80-tych ujawniały się w handlu dotkliwe braki różnych artykułów. Zjawisko to 
kontrastowało z postępem w dziedzinie wyposażenia i estetycznego wyglądu tej handlowej 
placówki. W pawilonie handlowym znalazły pomieszczenia: “Punkt napraw TRV”, “Klub Rolnika”, 
“Praktyczna Pani”. 

Dużym osiągnięciem w działalności społecznej wsi Albigowa była realizacja przedwojennej myśli 
o budowie “Domu Kultury”, który dopiero po wielu latach został urzeczywistniony. Głównymi 
inicjatorami tej budowy byli: Józef Falger, Tadeusz Inglot, Walenty Kuśtrowski, Paweł Piłat, Jan 
Bartman, Władysław Sobek, Bolesław Rogowski, Franciszek Tomaszek, Jan Tomaszek, Roman 
Reizer, Szpunar Anna i inni, którzy w tym składzie powołali w 1963 r. Komitet Organizacyjny.  

W dniu 17.VIII.1963 r. pod jego budowę wmurowano akt erekcyjny, a 24 lipca 1966 r. dokonano 
oficjalnego otwarcia. Podkreślić należy wielkie zaangażowanie społeczne ówczesnego 
przewodniczącego GRN Władysława Sobka, który wybudował prowizoryczną cegielnię, aby 
dokonać wypału potrzebnej cegły na 2 budowy tj. budowę Domu Kultury i Domu Nauczyciela. W 
pracach przy budowie Domu Kultury wiele wysiłku włożył Paweł Piłat oddając się całkowicie temu 
dziełu, aby w ten sposób udowodnić, że wieś w której żyje nie jest mu obca i jest gotów ponieść 
cząstkę swej odpowiedzialności. Duży był też udział ludności w pracach przy budowie, która nie 
szczędziła swego wysiłku wspierając również środkami finansowymi. Obecnie Dom Kultury spełnia 
znaczącą rolę w życiu kulturalnym Albigowej. Posiada salę widowiskową na 200 miejsc, gdzie 
odbywają się imprezy rozrywkowe i funkcjonuje stałe kino “Albigowianka”. Dom Kultury 
zlokalizowany jest w centrum wsi i jest jakby jej sercem, które bije zdrowym, dźwięcznym tonem 
dobrze przysługując się wsi.  

Inwestycją o podstawowym znaczeniu dla wsi było wybudowanie Przedszkola i Domu 
Nauczyciela. Otwarcie tych placówek odbyło się 21.VII.1974 r. Oprócz tego w latach 70-tych 
wybudowano: piekarnię, magazyn opałowy i punkt skupu żywca. Inwestycje te zrealizowała 
GS”SCH” ze środków własnych i kredytu niskooprocentowanego.  

Trudne warunki lokalowe miejscowej szkoły podstawowej wiązały się z koniecznością jej 
rozbudowy, aby zapewnić młodzieży normalne warunki nauki, a nauczycielom możliwość właściwej 
pracy dydaktycznej. W związku z tym w latach 1983-84 przeprowadzono kapitalny remont szkoły 
oraz dobudowano dwupiętrowy budynek, który połączono ze starą szkołą tzw. ”przewiązką”. Do 
użytku budynek oddano w 1987 r. przed rozpoczęciem roku szkolnego.  

Trzeba jeszcze podkreślić, że ostatnie lata przemian i rozwoju wsi przyniosły jeszcze obok 
radiofonizacji i elektryfikacji - dwa wielkie przedsięwzięcia, t.j. budowę sieci wodociągowej i 
gazyfikację wsi. Doprowadzenie wody do albigowskich domów należało do ważniejszych zadań, 
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przed jakimi stanęła wieś. Było to wielkie przedsięwzięcie o dużym znaczeniu dla mieszkańców.  

W 1968 r. utworzono Komitet Budowy Wodociągu, w skład którego weszli: Jan Bartman, Ignacy 
Kisała, Józef Falger, Tadeusz Inglot, Tadeusz Trojniar, Stefan Kuźniar, Roman Reizer i inni. 
Komitet zlecił opracowanie dokumentacji oraz map geodezyjnych. W czynie społecznym dokonano 
budowy studzienek, zbiornika wyrównawczego a także całości wykopów od źródeł do wsi wraz z 
zasypaniem rowów. W 1972 r. woda popłynęła do domów z ujęcia źródeł wodnych w rejonie tzw. 
”Pustki” w sąsiedztwie Markowej. Długość linii wodociągowej wraz z przyłączami wynosi ok.25 km. 

Następnym ważnym przedsięwzięciem była gazyfikacja wsi. W 1969 r. zebranie wiejskie 
powołało Komitet Gazyfikacyjny, który przeprowadził wstępne prace organizacyjne. W skład 
Komitetu weszli: Jan Bartman, Władysław Sobek, Tadeusz Inglot, Roman Reizer, Ignacy Kisała, 
Józef Falger. Duży rozmach działania nastąpił w okresie 1970 r. gdy Ogólne Zebranie podjęło 
decyzję o doprowadzenie gazu w czynie społecznym. Zreorganizowano wtedy skład komitetu 
powołując nowych członków, t.j. lekarza Wiesława Pusza i mgr Józefa Kleparskiego - ówczesnego 
dyrektora SZD. Komitet otworzył konto w Banku Spółdzielczym, na które reflektujący dokonywali 
wpłat na instalację gazową. Komitet uzyskał zezwolenie na pobór gazu dla Albigowej. W 
Krośnieńskim Biurze Projektowym Gazownictwa opracowano Kompleksowy Plan Przestrzenny dla 
wsi Albigowa i wsi z nią sąsiadujących: Husów, Handzlówka, Wola Rafałowska, Błędowa 
Tyczyńska i Zabratówka. Połączenie Albigowej linią gazociągu biegnącego wzdłuż szosy E-4, 
gdzie znajdował się główny ciąg gazowniczy wykonano na koszt państwa. Natomiast w czynie 
społecznym ludność Albigowej zbudowała drogę do stacji redukcyjno-pomiarowej, ubiła 
fundamenty pod tę stację oraz wykonała jej ogrodzenie. Ówczesny przewodniczący GRN Jan 
Bartman ze środków własnych wykupił plac pod stację redukcyjno-pomiarową od Katarzyny Bator. 
Na cele gazyfikacji SZD w Albigowej przeznaczył z wypracowanego funduszu 1 milion złotych. 
Wszystkie prace ziemne na wsi wykonano w czynie społecznym, a montaż gazociągu, roboty 
spawalnicze i konserwację rur wykonane zostały przez ekipę montażową. Trzeba podkreślić wielkie 
zaangażowanie i oddanie się Romana Reizera w czasie prowadzonych prac gazyfikacyjnych, co 
czynił w sposób sprawny i zorganizowany, traktując tę pracę jako źródło swoich zarobków. W 1972 
r. Okręgowe Zakłady Gazownicze w Tarnowie przejęły wybudowaną stację i gazociągi podłączając 
wioskę do sieci. Zapłonęły pierwsze płomyki gazu w albigowskich domach. Długość gazociągu o 
różnych przekrojach rur wynosi ok. 25 km. Przewody gazowe tak przebiegają, aby każdy dom z 
mógł z dobrodziejstwa gazu skorzystać.  

Cokolwiek by nie powiedzieć to większość dokonanych przedsięwzięć i prac o charakterze 
społecznym w Albigowej została zrealizowana w dogodniejszych niż dawniej warunkach 
gospodarczych. Nie tylko aktywności społecznej ale zmienionym warunkom ustrojowym i pomocy 
państwa należy zawdzięczać opisane osiągnięcia. Można też dodać z całą pewnością, że sprawił 
to również i czas, wielki sprawca dokonującego się postępu.  

1. Przemiany na wsi i w rolnictwie w okresie powojennym.  
Przystępując do omówienia warunków rozwoju rolnictwa w Albigowej po zakończeniu II wojny 

światowej, należy stwierdzić, że to właśnie w tym okresie została ukształtowana największa 
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dynamika wszystkich pozytywnych zmian. Znaczny rozwój przemysłu przyczynił się do dużego 
wzrostu zatrudnienia, co poprawiło sytuację ekonomiczną wielu rodzin chłopskich. W rolnictwie 
nastąpił duży wzrost nakładów inwestycyjnych, zaopatrzenia w środki produkcji, rozwinięto szereg 
form pracy organizacyjno-instruktażowej. Wieś i poziom rolnictwa zmieniły się radykalnie. Proces 
ten rozwijał się w takim tempie jakiego nie było w historii tych ziem. Wieś uległa wszelkim 
przekształceniom i dokonała po raz pierwszy w tej skali olbrzymiego skoku naprzód. Okres 
powojenny mimo wielu trudności i wciąż jeszcze ciężkich warunków życiowych był dla wsi okresem 
szybkiego awansu społecznego i cywilizacyjnego. Do najważniejszych przemian natury techniczno-
ekonomicznej zaliczyć należy technizację rolnictwa. Jej rozwój wyraził się głównie w szybkim 
wzroście środków trwałych i obrotowych. W dziedzinie środków trwałych technizacja objęła takie 
kierunki działań jak: meliorację, budownictwo, mechanizację i elektryfikację. W dziedzinie środków 
trwałych miała zastosowanie w takich dziedzinach jak: nawozy mineralne, produkcja pasz, 
produkcja środków ochrony roślin i zwierząt - zwana ogólnie chemizacją rolnictwa. W każdej z tych 
dziedzin dokonał się w latach powojennych duży postęp.  

Po 1956 r. dał się zauważyć prawdziwy przełom w budownictwie. Wieś przybrała zupełnie inny 
wygląd. Olbrzymia większość nowych budynków to budynki murowane, obszerniejsze i 
wygodniejsze niż dawniej, lepiej zabezpieczone przed pożarem.  

Proces mechanizacji rolnictwa postępował szybko naprzód i dał w efekcie zwiększenie 
wydajności pracy. Poprawione zostały niemal wszystkie nawierzchnie dróg, nastąpił rozwój 
transportu osobowego i towarowego, wzrastała szybko kultura techniczna społeczeństwa. Wraz z 
postępem w rozwoju mechanizacji wzrastał stopień elektryfikacji wsi. Do czasu wojny Albigowa nie 
była zelektryfikowana. Obecnie jest w stanie dalekiego zaawansowania. Wraz z nią przyszedł na 
wieś wszelki postęp techniczny, społeczny oraz kulturalny. Lżejsza i wygodniejsza stała się praca 
domowa, lepsze też jest oświetlenie wsi. Razem z prądem wkroczyło na wieś masowo: radio, 
telewizja, pralka, odkurzacz, wodociąg domowy i łazienka. Lżejsza stala się praca kobiet. Przed 
wsią otwarły się większe perspektywy czystości i higieny. Od czasów wojny zmieniło się i nadal się 
zmienia odżywianie ludności. Ma to swoje odbcicie we wzroście spożycia mięsa, jaj, mleka i cukru. 
Jest to zjawisko normalnie występujące na pewnym etapie rozwoju każdego społeczeństwa.  

Poważna część ludności wiejskiej po 1960 r. wykorzystując istniejące możliwości zatrudnienia 
przeszła do pracy pozarolniczej. Ludzie ci jednak nadal mieszkają na wsi i w dalszym ciągu 
uczestniczą w procesie produkcji rolniczej. Tę grupę społeczną nazywa się ludnością 
dwuzawodową lub grupą chłopo - robotników. Pomimo znacznego zatrudnienia w gospodarce 
uspołecznionej pozostaje jeszcze znaczna ilość rąk do pracy zapewniając siłę roboczą dla 
intensywnych kierunków produkcji rolniczej.  

Możliwości rozwoju tych kierunków produkcji są jednak ograniczone, gdyż wraz z upadkiem 
socjalizmu po 1989 r. przyszły do rolnictwa wyrażne symptomy kryzysu objawiające się w wysokich 
kosztach produkcji, niskich cenach skupu oraz brakiem zbytu płodów rolnych. Rolnicy tutejsi są 
nauczeni pracować, nie boją się pracy w gospodarstwie, ale praca ta musi mieć swój sens i dawać 
źródło do utrzymania rodziny.  
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Ludność i źródła utrzymania.  
Do II wojny światowej wieś Albigowa była wsią wybitnie rolniczą. Wprawdzie istniejące zakłady: 

fabrykę włókienniczą, browar i wytwórnię wódek rozbudowano i unowocześniono, zbudowano też 
duży zakład przemysłowy - Fabrykę Śrub w Łańcucie, to jednak mimo to rejon łańcucki zaliczyć 
można do obszarów o charakterze rolniczym. Niedostateczny, ograniczony rozwój handlu, 
rzemiosła i drobnej wytwórczości wiejskiej nie wnosił istotnych zmian w zatrudnieniu mieszkańców. 
Duża część ludności Albigowej przeszła do pracy poza rolnictwem, ale mimo to z rolnictwa 
utrzymuje się nadal więcej jak połowa ludności wsi. Przedstawia to tabela nr. 4 *: 

Tabela 4 

Ludność i źródła utrzymania, stan na 31.12.1976r. 

 

Wieś Ludność ogółem Utrzymujący się ze źródeł 

  pozarolniczych z rolnictwa 

  Ogółem % ogółu 

ludności 

Ogółem % ogółu 

ludności 

Albigowa 2802 1121 40 1681 60 

* dane WUS w Rzeszowie  

Na 1 km2 przypada 186 osób co stawia wieś Albigowę wśród najbardziej zaludnionych w woj. 
rzeszowskim. Duża gęstość zaludnienia oraz duża liczba mieszkanców stwarzają konieczność 
rozwoju intensywnego systemu gospodarki przez zwiększenie nakładów pracy w gospodarstwach 
rolniczych.  

Struktura gospodarstw rolniczych  
Wieś Albigowę cechuje duże rozdrobnienie gospodarstw oraz wiążące się z tym zasoby w sile 

roboczej. Występowanie rezerw siły roboczej w tych gospodarstwach było i jest wynikiem 
warunków historycznych. W okresie międzywojennym wobec braku innych źródeł zarobkowych 
przy tradycyjnym dzieleniu gospodarstw i przeludnieniu wsi doszło do poważnego rozdrobnienia 
warsztatów rolnych, które nie mogły być źródłem utrzymania rodziny. Stan taki powodował 
emigrację do innych krajów, o której wspomniano już wcześniej, a która przybrała szczególnie duże 
rozmiary. Dopiero po II wojnie światowej nastąpiły poważniejsze zmiany, głównie dzięki możliwości 
zatrudnienia w przemyśle, usługach, rzemiośle, administracji, oraz masowemu kształceniu się 
młodzieży. Pomimo to struktura gospodarstw rolnych w Albigowej jest nadal niekorzystna, gdyż 
przeważają gospodarstwa drobno-obszarowe. Aktualny stan gospodarstw rolnych z podziałem na 
grupy obszarowe przedstawia tabela nr 5: 
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Tabela 5 

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Albigowej, stan na 31.12.1976r. * 

 

Wieś Liczba 

gospodarstw 

ogółem 

grupy obszarowe 

  <0,5 ha 0,5-2 ha 2-5 ha 5-10 ha >10 ha 

Albigowa 657 114 271 256 18 - 

Razem % 100 17,3 41,2 38,9 2,6 - 

* na podstawie danych WUS w Rzeszowie  

W okresie lat 1970-1990 nastąpiły nieznaczne zmiany na korzyść procesu kształtowania się 
grup obszarowo większych. Jest to proces powolny, ale bezwzględnie konieczny ze względu na 
potrzebę wprowadzenia nowych technologii uprawy, mechanizację wszystkich prac i powiększanie 
skali produkcji. Zmiany jakie dokonały się w poszczególnych grupach obszarowych gospodarstw 
obrazuje tabela nr 6 *: 

Tabela 6 

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Albigowej - stan na 31.XII.1990 r.* 

 

Wieś Liczba 

gospodarstw 

ogółem 

grupy obszarowe wg powierzchni ogólnej 

  <0,5 ha 0,5-2 ha 2-5 ha 5-10 ha >10 ha 

Albigowa 664 93 249 268 42 2 

Razem % 100 14,2 38,1 40,1 6,4 0,3 

* Na podstawie danych WUS w Rzeszowie  

Dane zawarte w tabeli wykazują, że największą ilość gospodarstw stanowią gospodarstwa do 5 
ha, które zajmują 93,3 % og. gospodarstw. Gospodarstwa pow. 5 ha stanowią zaledwie 6 %. 
Największą grupą gospodarstw jest grupa do 2 ha, która stanowi 52,3 % ogółu gospodarstw. Z tej 
grupy gospodarstw rekrutuje się największa ilość chłopo-robotników. Ponieważ małe gospodarstwa 
przeważają w strukturze własnościowej pod względem ilości obejmowanych przez nich gruntów, 
dlatego mają bardzo istotne znaczenie gospodarcze.  

Gospodarstwa posiadają duże zasoby siły roboczej. Czynnik pracy pozwala w tych 
gospodarstwach na rozwój pracochłonnych gałęzi produkcji o ograniczonych możliwościach 
zastępowania pracy żywej przez mechaniczną i to zarówno w dziale produkcji roślinnej jak i 
zwierzęcej. W gospodarstwach istnieją duże możliwości rozwijania intensywnej produkcji rolniczej.  

Charakterystyka produkcji roślinnej  
Podstawowym działem w gospodarce rolnej jest produkcja roślinna. Dostarcza produktów 
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żywnościowych dla ludności, stanowi źródło surowców dla przemysłu oraz zabezpiecza bazę 
paszową dla produkcji zwierzęcej. Stopień wykorzystania ziemi przedstawia struktura użytków 
rolnych oraz struktura zasiewów.  

Tabela nr 7 

Struktura użytków rolnych, stan na 31.12.1976r. 
 

Wyszczególnienie Udział w % 

 wieś Albigowa woj. rzeszowskie 

użytki rolne 100 100 

grunty orne 85,5 70,4 

sady 3,8 1,5 

łąki 6,6 11,3 

pastwiska 4,1 16,8 

* Na podstawie danych W.U.S. w Rzeszowie 

Liczby tabeli wskazują na dość istotne różnice w strukturze użytków rolnych Albigowej i 
województwa. Wysoki procent gruntów ornych w strukturze użytków Albigowej jest związany z 
małym udziałem trwałych użytków zielonych. Pozostały one jedynie tam gdzie warunki 
przyrodnicze i terenowe nie pozwalały na inne użytkowanie. Mniejszy obszar użytków zielonych 
wpływa na przeznaczenie większej powierzchni pod rośliny pastewne. Gospodarstwa rolne w 
Albigowej prowadzą dość rozwiniętą produkcję sadowniczą.  

Struktura zasiewów  
Miernikiem charakteryzującym rolnicze wykorzystanie ziemi jest struktura zasiewów. Określa 

ona udział poszczególnych roślin w ogólnej pow. zasiewów. Zależy ona od czynników 
przyrodniczych i gospodarczych. Duży wpływ wywiera również stopień przygotowania zawodowego 
rolników.  

Tabela nr 8 

Struktura zasiewów w %, 1976 r. * 

 

Wyszczególnienie Gosp. rolne wsi Albigowa 

Rośliny zbożowe  57,7 

w tym: Pszenica 44,7 

 Żyto 1 

 Jęczmień 2 

 Owies 10 

Strączkowe na ziarno  2,9 

Ziemniaki  16,5 

Rośliny przemysłowe  6 
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w tym: buraki cukrowe 5,5 

 Oleiste 0,5 

Rośliny pastewne  13 

w tym: okopowe 1 

 koniczyna i lucerna 8,5 

Pozostałe  3,5 

w tym: warzywa 2,2 

Razem  100% 

* Na podstawie danych W.U.S. w Rzeszowie 

Z tabeli wynika, że podstawową rolę odgrywa uprawa zbóż, która zajmuje 57,7% gruntów 
ornych. Uzupełnieniem tego podstawowego kierunku są uprawy roślin pastewnych, które zajmują 
13%. Pod uprawą roślin przemysłowych znajduje się 6% gruntów ornych, w tym pod uprawą 
buraka cukrowego 5,5 % 

Od pierwszych lat powojennych następowały zmiany w strukturze zasiewów, które 
charakteryzowały się spadkiem udziału upraw zbożowych, a jednocześnie wzrostem upraw 
przemysłowych i pastewnych. Obecna struktura zasiewów jest lepiej dostosowana do warunków 
przyrodniczo-rolniczych jak w okresie powojennym.  

Tabela 9 
Plony głównych ziemiopłodów, 1976r. * 

 

Nazwa ziemiopłodu Plony w 1990 r. 

 Albigowa woj. rzeszowskie 

4 zboża  36,5 28,8 

w tym: pszenica 40 31,5 

 żyto 28,5 23,5 

 jęczmień 38,5 31,3 

 owies 37 28,2 

Ziemniaki  256 182 

Buraki cukrowe  450 355 

*Na podstawie danych W.U.S. w Rzeszowie 

Z tabeli wynika, że porównywane plony wszystkich głównych ziemiopłodów w gospodarstwach 
rolnych Albigowej są wyższe, aniżeli w gospodarce indywidualnej całego województwa.  

Osiągane wyniki w zakresie produkcji roślinnej stawiają Albigowę w rzędzie przodujących pod 
względem rolniczym regionów województwa. Jest to wynikiem jakości gleb i utrzymania ich w 
odpowiedniej kulturze - czyli wypadkową długoletniego i kompleksowego oddziaływania wielu 
czynników na podnoszenie urodzajności gleby.  
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Charakterystyka produkcji zwierzęcej.  
Na terenie wsi Albigowa w produkcji zwierzęcej występuje wielostronność co oznacza, że indyw. 

gospodarstwa utrzymują i użytkują różne gatunki zwierząt, a przede wszystkim: bydło, trzodę 
chlewną, konie, owce, drób i zwierzęta futerkowe. Produkcja zwierzęca jest wysoko rozwinięta. 

O rozwoju tym zadecydowały następujące czynniki: duże rozdrobnienie gospodarstw, zbyt 
produktów rolnych oraz wysoka kultura rolna. Szeroki rozwój produkcji zwierzęcej w Albigowej 
pozwala na wykorzystywanie własnych zasobów pracy. Chów zwierząt użytkowych zajmuje 
uprzywilejowaną pozycję w organizacji produkcji i stanowi główne źródło utrzymania. Od dochodów 
z niej zależą warunki bytowe rodzin.  

Tabela 10 
Pogłowie inwentarza żywego na 100 ha użytków rolnych we wsi Albigowa (1976 r.) * 

 

Wieś Bydło Trzoda 
chlewna 

Konie Owce 

 Ogółem w tym krowy    

Albigowa 112,3 78,1 76,3 5,8 2,3 

* Na podstawie danych W.U.S. w Rzeszowie 

Rolnicy Albigowej od dawna znani są z zamiłowań i tradycji hodowlanych szczególnie w 
dziedzinie chowu bydła, które ma podstawowe znaczenie w produkcji zwierzęcej. Wysoka obsada 
zwierząt pozwala na racjonalne wykorzystanie w gospodarstwach rezerw siły roboczej, 
równomierne rozłożenie pracy w ciągu roku wraz z poprawieniem dochodów i korzystnym wpływem 
na intensyfikację produkcji rolniczej.  

Budownictwo mieszkaniowe.  
Rozpatrując problem budownictwa należy stwierdzić, że duża dynamika w budownictwie 

zarówno mieszkalnym jak i inwentarskim nastąpiła po II wojnie światowej.  

Szczególnie sprzyjającym okresem były lata 1960-1980. Dostępność nisko oprocentowanych 
kredytów, dogodne warunki zaopatrzenia materiałowego, możliwość indywidualnego wyrobu i 
wypału cegły sprawiły, że ludność Albigowej wiele zainwestowała w budownictwo mieszkalne i 
inwentarskie. Nastąpiła zdecydowana poprawa w wyglądzie zabudowy mieszkalnej. Zniknęły 
zupełnie domy z pogranicza 2 wieków, domy kryte strzechą. Albigowa zmieniła swoj wygląd. Wieś 
stała się nowoczesną w swojej zabudowie. Dużej poprawie uległy warunki mieszkaniowe, które pod 
względem standardu są zbliżone do warunków w mieście.  

Do domów doprowadzona jest powszechnie woda i gaz. Prawie ok. 65% zabudowy to 
budownictwo trwałe z cegły, a ok.35% to domy z drzewa. Należy stwierdzić, że w perspektywie 
najbliższej przyszłości budownictwo mieszkalne z drzewa zaniknie, czego dowodem jest to, że od 
1970 - 1990 r. wybudowano zaledwie 5 takich domów.  
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Tabela 11 

Budynki mieszkalne z materiału palnego wybudowane w okresie przed 1918 do 1988 r * 

 

Wieś Albigowa – okres budowy Wybudowano w okresie % całości 

przed 1918 73 30,2 

1918 – 1944 126 52,7 

1945 – 1970 36 15,1 

1971 – 1978 3 1,2 

1979 – 1988 2 0,8 

Razem 240 100 

*Na podstawie danych W.U.S. w Rzeszowie 

 

Tabela 12 

Budynki mieszkalne z materiału niepalnego wybudowane w okresie przed 1918 do 1988 r. * 

 

Wieś Albigowa – okres budowy Wybudowano w okresie % całości 

przed 1918 9 3,1 

1918 – 1944 35 8,2 

1945 – 1970 214 50,7 

1971 – 1978 91 21,5 

1979 – 1988 71 16,5 

Razem 420 100 

*Na podstawie danych W.U.S. w Rzeszowie 

 

Tabela 13  

Budynki mieszkalne ogółem wybudowane w okresie przed 1918 do 1988 r. * 
 

Wieś Albigowa – okres budowy Wybudowano w okresie % całości 

przed 1918 82 12,6 

1918 – 1944 161 24,3 

1945 – 1970 250 37,9 

1971 – 1978 94 14,2 

1979 – 1988 73 11 

Razem 660 100 

* Na podstawie danych W.U.S. w Rzeszowie 

Budownictwo gospodarcze, a szczególnie inwentarskie było jednym z istotnych czynników 
wzrostu produkcji rolniczej. Warunkowało to między innymi wielkość pogłowia inwentarza żywego. 
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Do 1939 r. budynki inwentarskie i gospodarcze stanowiły tylko 5% ogólnej ilości budynków. 
Przeważały budynki drewniane.  

Od 1960 r. nastąpił wzmożony ruch budowlany. Po 1961 r. rolnicy albigowscy wykorzystywali 
typowe dokumentacje w budownictwie i sporo uwagi zwracali na polepszenie warunków 
zoohigienicznych i przeciwpożarowych. Kilka takich budynków zostało wyróżnionych w konkursie 
“Złota Wiecha”. Rolnicy albigowscy zawsze dążyli w sposób rozsądny do specjalizacji swych 
gospodarstw w produkcji zwierzęcej. Uważali, aby szła ona w parze z funkcjonalnym urządzeniem 
budynków inwentarskich i gospodarczych oraz zaopatrzeniem ich w niezbędny sprzęt mechaniczny 
oraz urządzenia do przygotowania pasz.  

Reasumując należy podkreślić, że w latach 1945 -1989 r., a więc w okresie tzw. gospodarki 
“centralnie planowanej” gospodarstwa rolne w zdecydowanej większości zapewniały dochody 
niezbędne do utrzymania rodziny oraz do realizacji potrzebnych inwestycji. Skup produkcji 
towarowej oraz zaopatrzenie rolnictwa znajdowały się w rękach państwa i przez lata oddziaływania 
zdeterminowały kierunki produkcji rolnej i sposoby zachowań rolników. Mieszkańcy wsi widzieli 
drogę awansu społecznego i materialnego w zawodach związanych z przemysłem. Duży dopływ 
pieniędzy do wsi zapewniały miejsca pracy w przemyśle, urzędach i usługach w Łańcucie oraz w 
Rzeszowie, dla których stanowiły rezerwuar siły roboczej. Dopływ pieniędzy spoza rolnictwa 
powodował rozwój budownictwa mieszkaniowego, wyższy standard życia, zakupy maszyn 
ułatwiających pracę, ale nie amortyzujących się w przewidzianym czasie. To wszystko stwarzało 
poczucie bezpieczeństwa socjalnego i względnego dostatku. W efekcie utrwalił się model 
gospodarstwa małego, przeinwestowanego, niezbyt elastycznego, funkcjonującego samodzielnie. 
Taka była sytuacja wsi do czasu podjętych w szybkim czasie przemian restrukturyzacyjnych. W 
rolnictwie zwłaszcza ostatnie lata tj. po 1989 r. nie należą do łatwych dla wsi i rolników. 
Podstawową cechą polityki na obecnym etapie są głównie wyrzeczenia. Z pracy wyłącznie w 
rolnictwie utrzymuje się ok. 60% ogółu ludności Albigowej. Dochody znacznej części ludności są 
obecnie bardzo niskie. Jest to skutek między innymi tego, że aż 82% ogółu gosp. rolnych ma 
powierzchnię nie przekraczającą 5 ha. W związku z tym właściciele tych gospodarstw oraz 
członkowie ich rodzin poszukiwali wcześniej jak również i obecnie dodatkowego zatrudnienia. 
Przemiany polityczne i gospodarcze zapoczątkowane przed 4 latami ograniczyły centralne 
planowanie dające swobodę działania firmom państwowym, tworząc podstawy prawne do 
tworzenia firm prywatnych. Wprowadzono również elementy wolnego rynku i liberalnej polityki 
gospodarczej. W pierwszym rzędzie zaowocowało to upadkiem szeregu firm przemysłowych 
(państwowych). Inne jednostki państwowe zaczęły szukać oszczędności racjonalizując 
zatrudnienie. Zwolnienia objęły głównie dwuzawodowców w tym również mieszkańców wsi.  

Jednostki obsługujące rolnictwo zabiegając o zyski podwyższały ceny środków produkcji, 
zwiększając koszty w gospodarstwach. Liberalizacja wymiany międzynarodowej i zmniejszenie 
eksportu spowodowały zmniejszenie postępu i stworzyły wrażenie nadprodukcji w rolnictwie. 
Jednostki obsługujące wcześniej rolnictwo w sferze zaopatrzenia i skupu okazały się niewydolne, 
uległy dezorganizacji, a konsekwencją stały się trudności w sprzedaży po opłacalnych cenach 
produkcji rolnej. Załamał się również system gwarantujący postęp biologiczny. Wchodzące w 
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miejsce jednostek państwowych firmy prywatne, przez swoją orientację na zysk, często nie 
identyfikują się z interesem rolnika.  

Przy braku możliwości i gwarancji zbytu rolnicy nie mogą produkować więcej, gdyż i tak by nic 
nie mieli z tego oprócz strat. Rolnik nie ma żadnych gwarancji, że jego produkcja będzie choćby 
minimalnie opłacalna, dlatego unika specjalizacji, co wynika z przekonania poprzednich lat, że tylko 
produkując wszystko może „wyjść na swoje”. Przy takim jak obecnie poziomie dochodów 
społeczeństwa szanse na zwiększenie popytu na żywność są bardzo małe. Rolnictwo nie jest w 
stanie rozwijać się o własnych siłach. 

Skutki stale pogarszającej się sytuacji dotknęły przede wszystkim rodziny wiejskie, które łączyły 
ze zmianami nadzieje na lepszy byt. Tymczasem znalazły się w pułapce stale pogarszających się 
warunków, których nie rozumieją i w których pozostawieni sami sobie nie mogą skutecznie 
funkcjonować. Sytuacja jest krytyczna. Istnieją obawy, że nawet jeśli zostanie wykreowana dla wsi 
nowa polityka rolna (pozytywna) to jej mechanizmy nie uratują gospodarstw. Według rolników 
powinien być tworzony taki porządek polityczny, społeczny i gospodarczy aby coraz lepiej służył 
człowiekowi, jego godności i umożliwiał mu nie tylko zdobywanie nieodzownych środków do życia, 
ale żeby stwarzał dla niego możliwości rozwijania wartości osobowych i dawał udział w 
organizowaniu własnego życia we wszystkich jego wymiarach. Decyzja pracy na roli nie może być 
aktem tylko samych wyrzeczeń. Naiwnością byłoby oczekiwać, aby przemiany strukturalne 
zachodziły w bardzo szybkim tempie zważywszy na przeludnienie i wielkie rozdrobnienie 
przeważającej większości gospodarstw. Tworzenie większych gospodarstw wymagałoby przede 
wszystkim dodatkowych miejsc pracy, aby właściciele małych gospodarstw zdecydowali się na 
sprzedaż ziemi.  

Obecna sytuacja na rynku pracy, zdecydowanie takiej operacji nie będzie sprzyjać. W 
warunkach Albigowej tylko 44 gospodarstw (tj. ok.7%) dysponuje dostatecznym potencjałem 
produkcyjnym, aby dostosować się do warunków gospodarki rynkowej. Pozostająca w małych 
gospodarstwach ludność ma w obecnej sytuacji niewielką szansę na zmianę zawodu a tym 
bardziej na migrację ze wsi do miasta. Jaka więc przyszłość czeka rolników w tym regionie? Jakie 
perspektywy rozwoju ma przed sobą rozdrobnione do granic absurdu rolnictwo. Co czeka rolników 
w warunkach, gdy ponad 80% gospodarstw balansuje na granicy bankructwa? Oto jest pytanie, na 
które trudno znaleźć trafną odpowiedź.  
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2. Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Albigowej 
Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Albigowej powołany został w styczniu 1966 r. przez 

Ministerstwo Rolnictwa w wyniku starań władz na bazie rolniczego gospodarstwa tzw. Państwowej 
Stadniny Koni. W Albigowej znajduje się siedziba dyrekcji zakładu i administracji. Tu prowadzone 
są wszystkie doświadczenia z zakresu uprawy drzew owocowych i roślin jagodowych, Tu też 
znajdują się mateczniki podkładek wegetatywnych oraz szkółki drzew owocowych, porzeczek, 
mateczniki truskawek i malin. Ogółem powierzchnia SZD wynosi 215 ha. Przez cały okres swego 
istnienia SZD był związany z Instytutem Sadownictwa. Zakład jest integralną częścią Instytutu, ale 
zachowuje odrębność finansową. Do 1991 r. prawie wszystkie środki na działalność badawczą i 
upowszechnieniową pochodziły z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach w 
ramach działalności statutowej.  

Zatrudnienie i tematyka badawcza  

Liczba pracowników Działu Naukowo ulegała niewielkim zmianom w okresie od 1966-1990 r.  

Tabela 14 

Aktualny skład zespołu pracowniczego S.Z.D. 

 

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko 

1 dr Józef Kleparski Dyrektor Zakładu 

2 mgr Zbigniew Czyrek Zastępca Dyrektora 

3 dr Zofia Radaczyńska pracownik naukowy 

4 dr Jadwiga Stropek pracownik naukowy 

5 mgr Ryszard Rejman pracownik naukowy 

6 mgr Adam Piekło pracownik naukowy 

7 inż. Zbigniew Domino pracownik naukowy 

8 mgr Anna Klimczak pracownik naukowy 

9 inż. Franciszek Baran pracownik naukowy 

10 mgr Ryszard Bachnacki pracownik naukowy 

11 mgr Jan Janczura pracownik naukowy 

 

Co roku prowadzonych było kilkanaście tematów badawczych. W ostatnim okresie 1990-1993 
liczba tematów badawczych została poważnie ograniczona wobec znacznego obniżenia nakładów 
finansowych na działalność jednostek badawczo-rozwojowych.  

Tematyka badań była i jest różnorodna i podlega zmianom w miarę rozwiązywania 
dotychczasowych i pojawiania się nowych problemów. Tak jak w poprzednim okresie również i 
obecnie prowadzone są nadal doświadczenia nad oceną jabłoni, śliw i grusz, wiśni, porzeczki, 
agrestu i truskawki. W doświadczeniach znajdują się zarówno nowe polskie odmiany jak i odmiany 
pochodzenia zagranicznego mające szansę na uprawę w Polsce. Asortyment tych odmian ulega 
zmianie w kolejnych doświadczeniach w miarę pojawienia się nowych.  
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Dużo uwagi poświęca się modelom sadów, metodom cięcia i formowania koron. Główną uwagę 
przywiązuje się obecnie do roli podkładek. Od kilku lat prowadzone są w zakładzie doświadczenia 
nad oceną przydatności dla powszechnie polecanych na Pogórzu odmian drzew owocowych 
podkładek o różnej sile wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem podkładek polskiej hodowli z serii 
P. W latach 70-tych i 80-tych podejmowane były badania nad występowaniem biologii i ekologii 
szkodników oraz epidemiologią chorób grzybowych, a także metodami racjonalnego i skutecznego 
ich zwalczania. Badania te dotyczyły szczególnie takich szkodników jak: owocówka jabłkóweczka i 
śliwoweczka, zwojkówki, przędziorki, kwieciaki, owocnice, pryszczarek i wielopąkowiec 
porzeczkowy, roztocz truskawkowy, a z chorób parch jabłoniowy, opadzina liści porzeczek i 
agrestu, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, szara pleśń truskawek i inne.  

Upowszechnianie i doradztwo.  
Jednym z głównych zadań zakładu od początku jego powstania było oprócz pracy badawczej 

przekazywanie wyników badań do praktyki sadowniczej w możliwie krótkim czasie. Stosowane były 
do tego celu różne metody, które zmieniały się w miarę podnoszenia wiedzy fachowej producentów 
oraz zmieniających się potrzeb. Nadal wspólną ich cechą jest szybkość - wyniki badań 
otrzymywanych w zakładzie udostępniane są producentom znacznie wcześniej niż ich 
publikowanie w formie prac naukowych. Stałą formą są wykłady na spotkaniach z producentami 
oraz z instruktorami i doradcami organizowane zarówno na terenie jak i poza zakładem, pokazy i 
demonstracje nowych technologii oraz bieżące porady i konsultacje ustne, telefoniczne i listowne, a 
także przyjmowanie w Zakładzie zorganizowanych grup producentów, pracowników nauki, 
studentów, nauczycieli i uczniów średnich szkół rolniczych i ogrodniczych oraz zapoznanie ich z 
działalnością Zakładu i wynikami prowadzonych doświadczeń. Na terenie Zakładu co roku 
organizowane są spotkania zwykłe z udziałem specjalistów z zewnątrz, poświęcone omawianiu i 
dyskusji wybranych problemów z zakresu produkcji owoców. Spotkania te w okresie letnim i 
jesiennym połączone są ze zwiedzaniem sadów i plantacji Zakładu i zapoznawaniem się na 
miejscu z prowadzonymi doświadczeniami i ich wynikami. Organizowane są również spotkania 
szkoleniowe z zakresu prowadzenia intensywnego sadownictwa z nauczycielami średnich szkół 
rolniczych i ogrodniczych oraz ze służbą doradczą.  

W Zakładzie odbywają praktyki semestralne studentów z wyższych uczelni oraz kilkutygodniowe 
praktyki uczniów z średnich szkół rolniczych i ogrodniczych. Należy stwierdzić, że produkcja 
drzewek owocowych w szkółkach SZD w Albigowej przyczyniła się i nadal przyczynia się do 
unowocześniania sadownictwa w południowo wschodnim regionie Polski. Po dokonanej ocenie 
podkładek i nowych odmian w doświadczeniach prowadzonych w Albigowej, najbardziej przydatne 
z nich pod względem produkcyjnym i konsumpcyjnym szybko upowszechniane są w praktyce. 
Zadaniem statutowym SZD w Albigowej od początku jego istnienia była między innymi aktywizacja 
małych gospodarstw rejonu południowo-wschodniego posiadającego nadmiar rąk do pracy oraz 
słabe wyposażenie w maszyny rolnicze.  

Do realizacji tego celu nadawały się najlepiej rośliny jagodowe. Podjęto szybko badania nad 
możliwością uprawy takich gatunków jak: porzeczka czerwona, agrest, malina, truskawka. 
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Przedmiotem prac był też problem wdrożenia do uprawy: leszczyny, jeżyny, borówki wysokiej. 
Poza omawianymi gatunkami w kolekcjach SZD w Albigowej znajduje się rokitnik, aronia i pigwa. 
Ze względu na kryzys gospodarczy aspiracje SZD w Albigowej oraz aspiracje producentów w 
rejonie południowo-wschodnim muszą być ograniczone, a pełna ich realizacja odłożona zostaje na 
czas późniejszy, oby niezbyt odległy. Od kilku lat trzeba sprzedawać jabłka poniżej kosztów 
własnych produkcji. Sady, które istnieją nie są w stanie wyżywić właścicieli. Nic więc dziwnego, że 
powierzchnia sadów z roku na rok maleje. Na zmianę tego stanu rzeczy bynajmniej się nie zanosi, 
a perspektywy są bardzo niepewne. Rozpoczęte po 1989 r. procesy przekształceń strukturalnych 
są dla większości jednostek gospodarczych wyjątkowo trudne. To samo odczuwa również SZD, a 
przyczyną jest brak wystarczających środków finansowych.  

3. Dzieje Szkoły Podstawowej w Albigowej i rozwój nauczania 
Nie sposób pisać o Albigowej nie przywołując wspomnienia odległej przeszłości i roli szkoły jaką 

spełniała w rozwoju intelektualnym społeczeństwa. W ostatnich wiekach analfabetyzm na wsi 
panował wszechwładnie i był zjawiskiem powszechnym. Tak było również w Albigowej.  

Wiemy o tym z licznych aktów urzędowych oraz wpisów do ksiąg sądowych. Występujący 
wówczas chłopi czy to w charakterze świadków czy też przedstawicieli gromady (wójt, podwójci, 
przysiężni) nie byli w stanie podpisać się inaczej jak znakiem krzyża. 1

Wówczas we wsi nikt oprócz księdza i organisty nie znał sztuki pisania. Przy każdym kościele 
parafialnym zakładane były szkoły parafialne utrzymywane przez Kościół i służące jego celom. A 
więc Kościół dał początek tej instytucji. Nie było to sprawą przypadku, ale wyrazem czegoś 
głębokiego. Pierwsza wzmianka o takiej szkole pochodzi z 1623 r. Zadaniem szkoły było przede 
wszystkim nauczanie podstawowych modlitw, kościelnego śpiewu, a w okresie późniejszym nauka 
katechizmu.  

Z powodu braku dokładnych źródeł trudno jest określić warunki lokalowe szkoły. Jedno jest 
pewne, że szkoła taka znajdowała się w pobliżu Kościoła. Należy przypuszczać, że wyglądem 
swoim budynek ten nie odbiegał od typowych domów szkolnych jakie w tym czasie istniały. 
Zapewne był to mały, ciasny i niski budynek w postaci zwykłej chłopskiej chaty pokrytej strzechą. 
Znajdowała się w nim zwykle jedna izba, gdzie uczono i gdzie równocześnie mieszkał nauczyciel. 
Nauczycielami w większości byli ludzie nie przygotowani do tej funkcji, a wśród nich organiści, 
którzy zwracali szczególna uwagę na nauczanie katechizmu. Uprawniało to młodzież później w 
okresie zawierania związków małżeńskich do skrócenia czasu uczęszczania na naukę 
“przedślubną” zwaną “chodzeniem do pacierza”. 2

Zadaniem nauczyciela było wyposażenie uczniów głównie w sprawności praktyczne niezbędne 
do życia na wsi. Nauka w szkole nie była regularna. Najczęściej uczono przez miesiące zimowe, a 
kiedy brakło opału przerywano naukę. Nauczanie dzieci w miesiącach zimowych bardziej 
odpowiadało chłopom, gdyż nie zajmowała czasu w miesiącach pracy na roli. Mimo, że poziom tej 
szkoły był niski, to jednak dawała jakieś podstawy wiedzy uczniom. Szkoła ta przestała istnieć w 
XVIII w. skutkiem czego był nawrót analfabetyzmu. Zniesienie pańszczyzny stało się okresem 
przełomowym i od tego czasu sytuacja na odcinku oświatowym zaczęła się poprawiać.  
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Rok 1868 zamknął okres, w którym szkolnictwo podporządkowane było władzy kościelnej. Z 
chwilą ustanowienia władz samorządowych szkolnictwo przeszło pod opiekę i nadzór władz 
krajowych. Podstawą prawną organizowania galicyjskich szkół ludowych stanowiła ustawa 
państwowa z 14.V.1869 r. Wprowadzała ona powszechność i obowiązek nauczania dzieci w wieku 
od 6-14 lat, a zakreślony program miał charakter ogólnokształcący. W listopadzie 1872 r. 
rozpoczęły się prace Sejmu krajowego nad organizacją szkolnictwa ludowego w Galicji. 
14.XII.1872 r. Sejm uchwalił projekt ustaw, które otrzymały zarządzenie monarchy 2 maja 1873 pod 
tytułem: “Ustawa o zakładaniu i utrzymaniu publicznych szkół ludowych i posyłaniu do szkoły”.  

Jej przepisy określały naukę jako obowiązkową dla dzieci obu płci w wieku od 6-12 lat. Szkoła 
ludowa miała być organizowana w każdej gminie, która wraz z właścicielem dworu miała ją 
utrzymać.  

Największym osiągnięciem ustawy krajowej było postanowienie o jednakowym nauczaniu dla 
szkół miejskich i wiejskich. Program ten obejmował naukę czytania i pisania w języku ojczystym, 
wiadomości z nauk przyrodniczych, historii i geografii. Wyraźnie położony został akcent na treści 
patriotyczne, wprowadzono podstawowe wiadomości z geometrii wraz z rysunkiem oraz nauką 
gospodarstwa wiejskiego.  

O pracy tej szkoły trudno dziś pisać ze względu na brak materiałów źródłowych. Wiadomo 
jedynie, że do r. 1884 nauczycielem szkoły ludowej w Albigowej był Michał Jamioła. Ta mizerna 1 
klasowa szkółka wiejska była ponad wszelką wątpliwość podobnie jak poprzednia szkoła parafialna 
jedynym jasnym światełkiem na ciemnym tle ogólnego zacofania oświatowego. Kiedy w 1886 r. 
przybył do Albigowej ks. Tyczyński jedynymi przedstawicielami inteligencji był miejscowy 
nauczyciel Piotr Dobrowolski i administrator folwarku Józef Gawlikowski. Ks. A. Tyczyński widząc 
poważne zaniedbania w stanie oświaty i rozwoju intelektualnego mieszkańców postanowił zaradzić 
tej największej biedzie. Przystąpił energicznie do prac stając się inicjatorem i promotorem 
pobudzającym wieś do społecznego działania.  

Pierwszym jego krokiem było przekształcenie w 1897 r. szkoły ludowej na 2 klasową, a od 1904 
r. na 4 klasową. W 1904 r. dla potrzeb szkoły postawiony został nowy budynek szkolny o 4 klasach 
wraz z 2 pokojami i kuchnią dla kierownika szkoły. 3

Nie bez ukrytej myśli ks. Tyczyńskiego, do budowy wykorzystano dużą nadwyżkę cegły 
pozostałą po zakończonej budowie kościoła, a brakującą ilość cegły przygotowano i wypalono w 
miejscowej cegielni. Nakłady na tę budowę wyniosły dużo mniej niż przewidywał pierwotny 
kosztorys. Nowa szkoła była jak na owe czasy wielkim osiągnięciem społecznym. Młodzieży 
chętnej do nauki ciągle przybywało. Nastąpił w krótkim czasie ilościowy wzrost uczącej się 
młodzieży. Jak podaje Fr. Bujak w swej pracy “Z odległej i bliskiej przeszłości” 1 (Lwów 1924) w 
1897 do szkoły uczęszczało 108 dzieci, w 1890 - 163, w 1895-207, w 1900 - 269, w 1906 - 316, w 
1911 - 366. Ilościowy wzrost uczących się w szkole stanowił jedną z przyczyn sprawczych 
zbliżającego się odrodzenia oświatowego i kulturalnego. Należy uznać, że wielką chlubą ks. 
Tyczyńskiego i ówczesnego kier. szkoły Andrzeja Mazanka było to, że uzyskano chętny i 
równocześnie pełny dopływ młodzieży do szkoły bez stosowania przymusu szkolnego, a jedynie 
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przez agitację z ambony, gdyż i w ten sposób niesiono “oświaty kaganiec” zmieniając świadomość 
ludu.  

Uczenie tych podstaw stało się pierwszym imieniem edukacji i kultury. Należała do procesu 
budzenia się ludzkiej osobowości w jej kontakcie z innymi. Następstwem rozwoju nauczania było 
stopniowe cofanie się analfabetyzmu, który był wielką bolączką społeczną, gdyż ludzie byli 
upośledzeni w swoim rozwoju kulturalnym, w codziennych relacjach i w możliwościach włączenia 
się w różne środowiska. W przeciągu 15 lat istnienia tej szkoły podjęto duże wysiłki do 
ograniczenia analfabetyzmu. Niestety brak jest danych mogących zilustrować ten doniosły 
społecznie problem. Możemy go obserwować jedynie na protokołach posiedzeń rady gminnej. 
Podczas gdy w latach 80-tych mało kto z radnych umiał się podpisać to już na początku lat 1900 
podpisuje się własnoręcznie przeszło połowa członków rady, ale bez wątpienia procent 
analfabetów wśród ogółu ludności był wtedy jeszcze znacznie większy niż wśród członków rady do 
której wybierano przecież elitę wiejską. Trzeba jednak przyjąć, że wśród 2/3 analfabetów to ludzie 
w wieku powyżej 50 lat, którzy podlegając prawom biologicznym stanęli na progu wymiany pokoleń. 
Do okresu I wojny światowej wśród młodej generacji odsetek analfabetów był już bardzo niski. Tak 
więc w niedługim czasie analfabetyzm jako zjawisko społeczne minionych czasów musiał zniknąć 
zupełnie w Albigowej.  

Szkoła zdobywała sobie powszechne prawo obywatelstwa i jednocześnie wzrastały jej ambicje. 
W okresie od założenia szkoły aż do czasu wybuchu I wojny światowej nauczyciele w albigowskiej 
szkole kładli nacisk nie tylko na nauczanie dzieci, ale także na ich wychowanie patriotyczne, 
społeczne i kulturalne. Szkoła była w tym czasie jedynym ośrodkiem w rozwoju kultury. Dopóki we 
wsi nie było domu ludowego zastępowała go szkoła, gdzie odbywały się zebrania gminne oraz 
różne imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym.  

Dzięki temu mogła się upowszechniać oświata i kultura w szerszym jak dotąd zakresie. W latach 
1894-1914 funkcję kierownika szkoły pełnił wcześniej wspomniany Andrzej Mazanek, który kładł 
duży nacisk na uświadomienie narodowe i patriotyzm zarówno młodzieży jak i dorosłych. 4

Wybuch I wojny światowej w 1914 r. nie spowodował zakłóceń nauki szkolnej, która była 
prowadzona normalnie i bez przeszkód. Po odzyskaniu niepodległości w latach 1922-1923 polskie 
władze oświatowe dokonują pierwszej reformy szkolnej w wyniku której podniesiono stopień 
organizacyjny szkoły z 4 klasowej na 7 klasową. Od tego czasu szkoła miała 7 klas jednorocznych. 
Wraz ze zmianą stopnia organizacyjnego oraz szybkim wzrostem uczącej się młodzieży liczba sal 
lekcyjnych okazała się niewystarczająca. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w 1925 r. 
przystąpiono do budowy piętra. Budowę ukończono w 1929 r. Rozwiązano w ten sposób trudne 
problemy zapewniając szkole potrzebną ilość pomieszczeń. Dla uczczenia pamięci ks. A. 
Tyczyńskiego i jego zasług dla Albigowej szkole nadano jego imię w 1925 r.  

Według zapisów kroniki szkolnej w okresie międzywojennym do Szkoły Podstawowej 
uczęszczały następujące ilości uczniów: 1918/19 - 412, 1919/20 - 441, 1920/21 - 381, 1921/22 - 
378, 1922/23 - 405, 1923/24 - 389, 1924/25 - 342, 1925/26 - 425, 1926/27 - 380, 1927/28 - 327, 
1928/29 - 321, 1929/30 - 325, 1939/31 -332. 5
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Kierownikiem szkoły od 1916 - 1934 był Bolesław Stecki. Warunki życia większości 
mieszkańców w okresie międzywojennym były trudne, a w wielu rodzinach panowała bieda. 
Chociaż nastąpiły pozytywne zmiany w poszerzonym dostępie do kultury to jednak zapewnienie 
młodzieży średniego i wyższego wykształcenia łączyło się z wielkim wysiłkiem finansowym wielu 
rodzin, a nawet było zbyt drogie, aby podejmować taką próbę. Nie zrażając się trudnościami wielu 
młodych z Albigowej borykając się z wieloma problemami z dużym samozaparciem i poświęceniem 
dążyło do tego aby zdobyć wykształcenie. Wyrazem tego był fakt, że w okresie międzywojennym 
ok. 98 osób uzyskało średnie wykształcenie w tym kilkanaście osób wykształcenie wyższe. 
Trudnym okresem dla szkoły był czas wojny. Nauczanie było kontynuowane wobec wielu takich 
trudności jak powszechny brak podręczników szkolnych i pomocy naukowych.  

W czasie wojny podjęto również nauczanie w zakresie szkoły średniej w tzw. “tajnym nauczaniu” 
o którym napisałem wcześniej. Nauczyciele szkoły włożyli wiele wysiłku i poświęcenia, aby okres 
ten nie pozostawił ujemnego wpływu na rezultaty nauczania i dobre przygotowanie młodzieży do 
dalszej nauki. Kierownictwo szkoły w okresie od 1934-1944 sprawował Longin Śnieżek, który w 
czasie wojny był zakonspirowanym żołnierzem AK i brał udział w tajnym nauczaniu. Pierwsze lata 
po II wojnie nie należały do łatwych. Powszechną zmorą był brak podręczników szkolnych i to w 
wielkim stopniu utrudniało naukę. Nie mniej jednak nauczyciele pracowali ofiarnie w miarę swoich 
sił i możliwości wprowadzając młodych w świat wiedzy w licznych jego aspektach. Kładli duży 
nacisk na wychowanie jako rozwój całej osoby, nie tylko zdolności intelektualnych, ale także i 
emocjonalnych i na rozwój fizyczny. Młodzież akceptowała swoich nauczycieli, darzyła ich 
szacunkiem, szła za ich wskazaniami, ujawniała ducha poświęcenia i sumienności w nauce.  

 

Pierwszym kierownikiem szkoły po zakończeniu wojny był w okresie 1944-45 Józef Węgrzyniak 
repatriant z Sądowej Wiśni były kierownik tej szkoły. Po jego śmierci kierownictwo szkoły przejmuje 
długoletni nauczyciel szkoły Leon Grabowiecki, który pracowicie wypełnia tę funkcję do czasu 
nagłej śmierci w 1969 r. Do ważnych prac jakie dokonano w szkole zaraz po wyzwoleniu była 
instalacja sieci wodociągowej w 1947 r., elektryfikacja w 1949r. i radiofonizacja w 1951 r. W 1959 r. 
czynem społecznym przesunięto koryto rzeki Sawy i w ten sposób powiększono powierzchnię 
boiska szkolnego oraz uzyskano obszerniejsze miejsce do ćwiczeń gimnastycznych na wolnym 
powietrzu. Zmiany ustrojowe jakie dokonały się po II wojnie wymagały zmiany celów 
wychowawczych wynikających z ustroju społecznego i były zawarte w programach nauczania. 
Zmiany celów wychowawczych wyraźnie widać w latach 1944-48, 1948-56 i w latach 60-tych. Cele 
wychowawcze były podporządkowane panującej ideologii tego okresu. Dla całego powojennego 
okresu niezwykle korzystnym zjawiskiem była możliwość korzystania ze sprzyjających warunków 
kształcenia się młodzieży w szkołach średnich i wyższych. Absolwenci Albigowskiej Szkoły w pełni 
wykorzystywali te możliwości, a bezpośrednim wyrazem stało się uzyskanie średniego 
wykształcenia przez kilkaset osób, a wyższego ponad 100 osób. Niemały wpływ mieli na to 
miejscowi nauczyciele, którzy dobrze przygotowywali swoich wychowanków kształtując ich postawy 
życiowe, mając za punkt wyjścia tysiące okazji jaki stwarzał rozwój różnych dyscyplin wiedzy 
wywierającej głęboki i trwały wpływ na rozwój intelektualny.  
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Z największą satysfakcją wspominam lata szkolne, a zwłaszcza okres w którym mój 
wychowawca Leon Grabowiecki uczył przedmiotów ścisłych i był jednym z tych którzy dawali 
mocne podstawy do gruntownego opanowania tych gałęzi wiedzy. Dzięki niemu albigowska 
młodzież otrzymywała dobre przygotowanie i nie miała problemów z dostaniem się do szkół 
średnich. Myślę, że takie działanie nie straciło na aktualności, jest nadal potrzebne, jest nadal 
ważne. Od 1969 do 1985 kierownictwo szkoły pełniła Genowefa Kisała Ptak, a od 1985 do chwili 
obecnej Zofia Homa - Trojniar. W tym okresie następuje dalszy rozwój szkoły. Wzrasta ilość 
uczącej się młodzieży w porównaniu z pierwszymi latami powojennymi.  

Na podstawie kroniki szkolnej odnotowano następujące ilości uczącej się młodzieży w latach: 
1960/61 - 302, 1961/62 - 293, 1962/63 - 316, 1963/64 - 312, 1964/65 - 287, 1965/66 - 274, 1966/67 
- 294, 1967/68 - 294, 1968/69 - 298, 1969/70 - 278, 1970/71 - 260, 1971/72 - 249, 1972/73 - 249, 
1973/74 - 275, 1974/75 - 308, 1975/76 - 302, 1976/77 - 301, 1977/78 - 294, 1978/79 - 307, 1979/80 
- 305, 1980/81 - 305, 1981/82 - 325, 1981/82 - 325, 1982/83 - 322, 1983/84 - 351, 1984/85 - 373. 5

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było podniesienie w roku szkolnym 1966/67 stopnia 
organizacyjnego Szkoły Podstawowej do 8-miu jednorocznych klas. Na skutek trudności 
lokalowych podjęto w 1980 r. decyzję o rozbudowie szkoły. W 1988 r. oddano do użytku nową 
część szkoły w postaci dobudowanego skrzydła do starego budynku, gdzie uzyskano 15 sal 
szkolnych. Urządzone zostały w nich pracownie przedmiotowe: chemii, fizyki, geografii, biologii i 
zajęć praktycznych. Pracownie są wyposażone w zestawy pomocy naukowych, plansz oraz 
przeźroczy. Szkoła posiada nowoczesny sprzęt audiowizualny: 2 telewizory, rzutniki i projektory 
filmowe. Pracownia komputerowa wyposażona jest w 4 komputery IBM. Uczniowie mają możliwość 
zdobywania i doskonalenia podstawowych umiejętności obsługi komputera i drukarki 
komputerowej. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w wybudowanej oddzielnie sali 
gimnastycznej. Na otwartym obiekcie sportowym znajdują się boiska szkolne gdzie mogą być 
rozgrywane spotkania piłki siatkowej i ręcznej. Szkoła przykłada dużą wagę do wspierania 
uzdolnionej młodzieży. Są to konkursy przedmiotowe. W każdym roku nauczyciele pomagają 
młodzieży startującej w tych konkursach w rozwijaniu i podnoszeniu zdolności. W ten sposób 
nauka staje się bardziej użyteczną, a świadomość uczenia się wyzwala energię i zapał wśród 
młodzieży. Szkoła obecnie zatrudnia 27 nauczycieli: w tym 17 z wyższym wykształceniem i 4 osoby 
kontynuujące aktualnie studia w systemie zaocznym. Zadanie wychowania młodego pokolenia to 
wielka misja społeczna, która wymaga nie tylko wytrwałości i ciągłego doskonalenia się, ale i 
ogromnej siły ducha.  

Korzystając ze sposobności składam wszystkim nauczycielom wyrazy uznania i szacunku za to, 
że poświęcali i poświęcają nadal swe siły tej zaszczytnej służbie.  

W żywej pamięci pozostaną nam wspaniali nauczyciele, którzy wskazywali na takie maksymy 
życiowe jak: prawda, dobro, praca, uczciwość, szlachetność i piękno, które były dla nas 
drogowskazami w życiu. Przez ponad 100 lat szkoła służyła w sposób najpełniejszy dobru 
wspólnemu wprowadzając młodych ludzi w świat wiedzy. Również i dziś szkoła podejmuje wysiłki, 
aby tak jak w przeszłości sprostać szczególnej odpowiedzialności i zadaniom jakie ma do 
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wypełnienia do końca jeszcze w nieznanych wyzwaniach przyszłości.  

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Albigowej w latach 1944 – 1990:5

Maria Babiarz 1944-1945 

Helena Barowicz 1944-1945 

Helena Mościcka 1944-1945 

Longin Śnieżek 1944-1945 

Jan Bytnar 1944-1946 

Stanisław Rojewski 1944-1955 

Jan Tomaszek 1944-1951 

Bronisława Tomaszek 1944-1951 

Józef Węgrzyniak 1944-1945 

Julia Węgrzyniak 1944-1960 

Olga Wojnarska 1944-1945 

Helena Grad 1944-1945 

Leon Grabowiecki 1944-1969 

Stefania Grabowiecka 1944-1969 

Kazimera Władyka 1945-1948 

Helena Drzewicka 1945-1947 

Ks. Jan Haligowski 1947-1949 

Anna Albigowska 1951-1960 

Teresa Chudzik 1951-1952 

Józefa Kużniar 1951-1981 

Franciszka Nizińska 1953-1964 

Jan Bandurek 1955-1956 

Edward Kuźniar 1958-1959 

Elżbieta Baran 1958-1959 

Helena Pakuła 1959-1990 

Genowefa Kisała 1959-1980 

Józef Rajzer 1956-1968 

Stanisław Rajzer 1958-1959 

Maraia Dudek 1962-1964 

Anna Baracz 1962-1990 

Julia Bandura 1963-1964 

Lesław Mucha 1962-1963 
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Andrzej Pęczka 1963-1969 

Ewa Drużbicka 1964-1965 

Janina Szpunar 1965-1978 

Zofia Szczerbińska 1966-1969 

Teresa Zygadło 1967-1968 

Stanisława Dick 1968-1970 

Anna Suszek 1968-1984 

Zofia Homa-Trojnar 1968-1990 

Teresa Marchut 1969-1970 

Janina Majowicz 1969-1973 

Zofia Kowalska 1970-1980 

Janina Kuźniar 1971-1990 

Zofia Kuźniar 1971-1975 

Anna Filar 1973-1990 

Zofia Magoń 1975-1976 

Danuta Cebula 1974-1975 

Helena Górska 1974-1990 

Danuta Haczkiewicz 1974-1975 

Maria Magoń 1975-1990 

Wiesław Maternia 1976-1979 

Helena Bytnar 1976-1990 

Jan Bartman 1978-1990 

Anna Słysz 1975-1990 

Anna Sobek 1975-1990 

Ewa Rajzer 1978-1990 

Maria Dziedzic 1980-1990 

Kazimiera Ligęza 1981-1982 

Stanisław Dziedzic 1980-1990 

Małgorzata Wolanin 1981-1982 

Teresa Maternia 1981-1990 

Maraian Dzierżanowski 1982-1990 

Jan Niepokój 1983-1990 

Zenon Falger 1983-1990 

Danuta Niepokój 1984-1990 
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Alina Krupa 1983-1987 

Lucyna Szpunar 1983-1990 

Alicja Szylar 1984-. . . .  

Lidia Wojnar 1984-. . . .  

Alina Grzywa 1984-. . . .  

Małgorzata Falger 1985-1989 

Maria Bartman 1986-1990 

Bogumiła Janda 1986-1987 

Małgorzata Kuchtar 1986-1990 

Marta Gargała 1986-. . . .  

Anna Baran 1986-. . . .  

Stefania Groelle 1988-. . . .  

Małgorzata Wołk 1988-1989 

Irena Mach 1988-1990 

Elżbieta Trojnar 1988-1989 

Małgorzata Cieszyńska 1988-1990 

Joanna Tejchman 1988-. . . .  

Alina Jakielaszek 1989-. . . .  

 

4. Absolwenci studiów wyższych z okresu powojennego (1945-1990)  
Nowa powojenna rzeczywistość stworzyła niespotykane możliwości kształcenia się młodzieży w 

szkołach wyższych. Takich warunków nie było nigdy w okresie wcześniejszym. Na terenach 
wyzwolonych jeszcze przed zakończeniem działań wojennych wznowiły swoją działalność szkoły 
wyższe z okresu przedwojennego. Po wojnie powołano również nowe uczelnie w miastach gdzie 
szkół tych nie było. Nadszedł okres wielkiego entuzjazmu i ogromnego ożywienia.  

Z wielkim zapałem przystąpiła młodzież wraz ze starszym pokoleniem do wnoszenia osobistego 
wkładu w dzieło szybkiego dźwigania kraju ze skutków wojny. Odbudowująca się ze zniszczeń 
wojennych gospodarka kraju potrzebowała ludzi wykształconych we wszystkich dziedzinach. 
Szkoły wyższe podejmując to zadanie wychodziły naprzeciw, aby przygotować potrzebne kadry i 
stworzyć nowy potencjał intelektualny. Uczenie ludzi było wielkim inwestowaniem w tych, którzy 
mogli najlepiej wykorzystać szansę studiów. Szło głównie o to, aby rozwój młodzieży w okresie 
studiów był wszechstronny tak jak wszechstronna winna być ich działalność w okresie 
późniejszym. Do szkół wyższych z Albigowej poszedł poważny odsetek uczniów uzdolnionych 
mających za sobą dorobek wiedzy i umiejętności. Jakże piękny był ten chłopski pęd w górę do 
nauki, do kultury wynikający głównie z własnej motywacji, z poczucia odpowiedzialności za samych 
siebie. Wynikał on również i z tego że odcięta od wieków od żywych źródeł kultury wieś chciała 
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szybko nadrobić swoje zaniedbania. Syn chłopa szedł do miasta po naukę dlatego, aby społecznie 
się wybić, żeby zdobyć prawo do społecznego awansu.  

Studia wyższe w pierwszym początkowym okresie podejmowali przede wszystkim absolwenci 
szkół średnich sprzed wojny oraz młodzież z okresu tajnego nauczania.  

To byli przedstawiciele pokolenia, któremu przyszło żyć w wyjątkowo trudnym historycznym 
czasie : wydarzeń II wojny światowej i zmian ustrojowych po jej zakończeniu. Miały one duży wpływ 
na formowanie ich cech osobowych związanych z przejściem niełatwej drogi w ich życiu. 

W okresie późniejszym szkoły średnie przygotowywały młodzież podejmującą na bieżąco swoje 
decyzje o wyborze kierunku studiów. W okresie lat 1945-1990 studia wyższe ukończyło ponad 100 
osób wywodzących się z Albigowej. Większość albigowskiej młodzieży studiowała w uczelniach 
Krakowa, Lublina, a więc najbliżej miast położonych i sąsiadujących z naszym regionem.  

Po 1960 r. z chwilą powołania w Rzeszowie działalności ośrodka akademickiego - młodzież z 
Albigowej studiowała też w uczelniach tego miasta. Albigowiacy uzyskiwali wykształcenie wyższe 
na takich kierunkach jak: techniczny, medyczny, humanistyczny, rolniczy, ekonomiczny i 
pedagogiczny. Zasługuje to na upamiętnienie, gdyż w ten sposób młodzież pięła się w górę 
stwarzając dla siebie poprawę warunków życia i czynnie wspomagała swoją pracą potrzeby 
rozwijającego się kraju. System oświatowy prowadził młodych ludzi różnymi ścieżkami karier 
edukacyjnych i zawodowych odpowiednio do ich zdolności i zainteresowań, a także potrzeb 
społecznych. Wśród tych, którzy ukończyli studia wyższe znajdują się nazwiska następujących 
osób wywodzących się z Albigowej.  

Absolwenci z Albigowej, którzy ukończyli seminaria i studia wyższe w latach 1945-1990.  

Księża i siostry zakonne: 

1. ks. Stanisław Bytnar  
2. ks. Witold Głuszek  
3. s.z. Jadwiga Nycz  
4. ks. Eugeniusz Pusz  
5. ks. Adolf Reizer  
6. + ks. Tadeusz Rogowski  
7. ks. Jerzy Szpytma  
8. ks. Ignacy Szpunar  
9. ks. Antoni Ulman  
10. ks. Tadeusz Ulman 

Lekarze 

1. + Władysław Falger AM Kraków  
2. Zofia Grabowiecka - Krymska AM Białystok  
3. Maria Inglot AM Wrocław  
4. Eugeniusz Kuśtrowski AM Kraków  
5. + Tadeusz Pelc AM Lublin  
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6. Elżbieta Szpunar AM Łódź  
7. Krystyna Szpunar-Grabska AM Kraków  
8. Maciej Szpunar WAM Łódź  
9. Maryla Szpunar AM Łódź  
10. Elżbieta Inglot-Ulman AM Łódź  
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Pozostałe kierunki: 

1.  Andrzej Albigowski Katolicki Uniwersytet Lubelski 
2.  Krystyna Baran Politechnika Rzeszowska  
3.  + Marian Baran Uniwersytet Jagielloński 
4.  Franciszek Baran WSR Kraków  
5.  Jan Barnat Uniwersytet Wrocławski 
6.  Anna Bytnar-Krasny UMCS Lublin  
7.  + Jan Bytnar WSR Kraków  
8.  Roman Bytnar WSR Lublin  
9.  Andrzej Bytnar Uniwersytet Wrocławski 
10.  Krystyna Bytnar Politechnika Rzeszowska  
11.  Tadeusz Bytnar WSR Kraków  
12.  Jan Bartman WSR Kraków  
13.  Mariusz Cyran Akademia Rolnicza Lublin  
14.  Anna Falger Uniwersytet Jagielloński 
15.  Anna Filar Uniwersytet Jagielloński 
16. Jadwiga Filar Akademia Górniczo-Hutnicza  
17. Józef Filar Uniwersytet Jagielloński 
18.  Waleria Filar Uniwersytet Jagielloński  
19.  Władysław Filar Uniwersytet Jagielloński  
20.  Janina Głuszek Politechnika Rzeszowska  
21.  Marian Głuszek Katolicki Uniwersytet Lubelski 
22.  Zofia Ilnicka Politechnika Warszawska  
23. Antoni Inglot Uniwersytet Jagielloński  
24.  płk.Józef Inglot Akademia Sztabu Generalnego 
25.  Janina Inglot Politechnika Śląska w Gliwicach 
26.  Mieczysława Inglot WSR Wrocław  
27.  Andrzej Kuźniar WSR Lublin  
28.  Antoni Kuźniar Politechnika Warszawska  
29.  Alfred Kuźniar Akademia Górniczo-Hutnicza  
30.  Jan Kuźniar Politechnika Rzeszowska  
31.  Tadeusz Kuźniar WSR Lublin  
32.  Halina Kuźniar Akademia Ekonomiczna Kraków 
33.  Jan Kuźniar Politechnika Wrocławska  
34.  Antoni Kuźniar Politechnika Warszawska  
35.  Maria Kuźniar WSP Kraków  
36.  Jadwiga Kumanowska WSE Kraków 
37. Jadwiga Kuźniar WSR Lublin  
38.  Józef Kuźniar Uniwersytet Jagielloński  
39.  Maria Kuźniar Akademia  Rolnicza Lublin  
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40.  Danuta Kuźniar Politechnika Krakowska  
41.  Kazimiera Kuźniar Akademia Handlowa Kraków  
42.  + Mieczysława Kluz WSE Kraków  
43.  płk. Ireneusz Kluz Wyższa Szkoła Wojsk Zmechanizowanych 
44.  Jan Kluz Uniwersytet Jagielloński  
45.  Tadeusz Kluz Politechnika Krakowska  
46.  Maria Kluz Politechnika Rzeszowska  
47.  Maria Kolak Akademia Medyczna Kraków  
48.  płk.Jan Musz Wojskowa Akademia Techniczna 
49.  Stanisław Musz Politechnika Krakowska  
50.  Józef Nawojski Akademia Muzyczna Kraków  
51.  Piotr Ostrowski Akademia Techniczno-Rolnicza Olsztyn  
52.  Tadeusz Pecuch SGGW Warszawa  
53.  Antoni Pelc Uniwersytet Warszawski  
54.  Kazimierz Pelc WSR Lublin  
55.  Urszula Pysz Politechnika Rzeszowska  
56.  Renata Preisner UMCS Lublin  
57.  Janina Reizer AH Kraków  
58.  Stanisław Reizer Politechnika Krakowska  
59.  Kazimierz Reizer Politechnika Krakowska  
60.  Zofia Reizer SGGW Warszawa  
61.  Kazimierz Reizer SGPiS Warszawa  
62.  Jan Reizer UMCS Lublin  
63.  Genowefa Reizer Akademia Ekonomiczna Kraków  
64.  Jan Reizer SGGW Warszawa 
65.  Tadeusz Reizer Akademia Medyczna Łódź  
66.  Jan Reizer Akademia Ekonomiczna Kraków  
67.  Stanisław Rochecki WSR Lublin  
68.  Stanisław Styś Politechnika Rzeszowska  
69.  Maria Sobek WSR Kraków  
70.  Eugeniusz Szpunar Politechnika w Świerdłowsku  
71.  Jan Szpunar WSE Kraków  
72.  Janina Szpunar WSP Kraków  
73.  Stefan Szpunar WSR Kraków  
74.  Władysław Szpunar Uniwersytet Łódzki  
75.  + Barbara Szpunar Lonc Akademia Wychowania Fizycznego Kraków  
76.  Jacek Szpunar UMCS Lublin  
77.  Krystyna Szmuc Akademia Rolnicza Lublin  
78.  Roman Surmacz Uniwersytet Wrocławski  
79.  Stanisław Surmacz Politechnika Wrocławska  
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80.  Irena Tadla WSP Kraków  
81.  Irena Trojnar WSR Wrocław  
82.  Maria Trojnar WSE Kraków  
83.  Stanisław Trojnar WSP Kraków  
84.  Janina Trojnar  Uniwersytet Jagielloński  
85.  płk. Marian Trojnar Wojskowa Akademia Techniczna 
86.  Maria Tucka Uniwersytet Jagielloński  
87.  Stanisław Tomaszek Politechnika Krakowska  
88.  Jan Uchman  WSP Kraków  
89.  Jerzy Uchman  Politechnika w Pradze  
90.  Anna Ulman  Politechnika w Rzeszowie  
91.  Beata Ulman  Uniwersytet Jagielloński  
92.  Felicja Ulman  Uniwersytet Jagielloński  
93.  Jan Ulman Politechnika Gdańska  
94.  Tadeusz Ulman syn Józefa WSR Lublin – SGGW Warszawa  
95.  Tadeusz Ulman syn Romana Politechnika Rzeszowska  
96.  Stanisław Ulman  Politechnika Wrocławska  
94.  Wiesław Ulman  AR Kraków  
95.  Adam Rusin AR Kraków 
96.  Jacek Trojnar UMCS Lublin 
97. por. Tadeusz Jastrzębski Wyższa Szkoła Wojsk Zmechanizowanych 
98. mjr Antoni Pysz Wyższa Szkoła Wojsk Zmechanizowanych 
99. Stanisław Szpunar WSR Kraków 
100. Maria Pawul z d. Woźniak WSI Rzeszów 
101. ppłk Stanisław Woźniak WOSWP Poznań 
102. Jadwiga Reizer WSP Rzeszów 
 

Należy podkreślić, że większość tych ludzi dążyła do celu niezależnie od okoliczności idąc przez 
siebie obraną drogą. Wyznaczali sobie cele i wartości, do których dążyli i byli w tej pracy 
indywidualistami. Pracując ciężko i z samozaparciem wyrośli ponad zwykłą przeciętność, a wielu z 
nich stało się ludźmi sukcesu. 

Była to bodaj najpiękniejsza karta w historii Albigowej po 1945 r.  

Nie można sobie wyobrazić bardziej humanistycznej zdobyczy dojrzewającego pokolenia w 
okresie kilku powojennych dziesięcioleci. 

Po 1989 r. wprowadzenie rynkowego systemu ekonomicznego uczyniło z wykształcenia główny 
czynnik awansu społecznego i materialnego. 

Postępująca ekspansja sektora prywatnego i stałe kurczenie się sektora publicznego czynią z 
wykształcenia jeszcze bardziej istotny atut na rynku pracy, gdyż ukończenie studiów wyższych 
praktycznie uwalnia od groźby bezrobocia. Absolwentom wyższych uczelni o wiele łatwiej obecnie 
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jest rozpoczynać działalność na własny rachunek, co z kolei otwiera nowe perspektywy znalezienia 
się w grupie społecznej o najwyższych zarobkach. 

Rozwój gospodarki rynkowej i przedsiębiorstw prywatnych powoduje coraz silniejszą ofertę na 
młodzież o kwalifikacjach ekonomicznych i prawniczych, a często socjologiczno-psychologicznych 
szczególnie pożądanych w tzw. kierowaniu zasobami ludzkimi. 

Stąd też kierunki o charakterze ekonomiczno-prawnym, społeczno-politycznym, 
humanistycznym są najatrakcyjniejsze z punktu widzenia współczesnych kandydatów na studia – 
okazuje się jednak, że najważniejszym problemem decydującym o szansach edukacyjnych jest 
status społeczny i materialny tych, którzy chcą się uczyć, gdyż finansowanie nauki w coraz 
większym stopniu odbywa się przez samych zainteresowanych. Szczególnym problemem staje się 
dostęp do studiów mniej zamożnej młodzieży wiejskiej, ponieważ na wsi wzrosło socjalne i 
materialne rozwarstwienie rodzin. Staje się już pewne, że te rodziny, które poślą swoje dzieci na 
studia, będą musiały zaryzykować dużym obciążeniem finansowym nie wiedząc czy starczy im 
koniecznych środków na okres 5 lat. 

 W tej sytuacji maturzyści z rodzin biedniejszych czy ubogich coraz częściej będą odkładać myśl 
o wyższym wykształceniu do sfery marzeń. Dzieje się tak w ostatnich latach „dumnie” 
postępujących przemian ustrojowych. 

Należy zatrzymać obecną tendencję, aby rozwój bogactwa, jakim są zasoby intelektualne 
człowieka – nie stało się przywilejem wyłącznie bogatych. Polityka edukacyjna powinna pójść w 
kierunku zbliżenia szkół do młodzieży, gdyż zmarnowanie zapału do nauki byłoby niewybaczalnym 
błędem. 

Proces upowszechniania nauki powinien być jednym z głównych czynników w tworzeniu 
nowego społeczeństwa w nadchodzącym stuleciu. 
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5. Noty biograficzne 
 

Przystępując do opracowania biografii ludzi wywodzących się z Albigowej bądź na stale z nią 
związanych, miałem na uwadze ukazanie ich sylwetek w powiązaniu z osobistymi osiągnięciami.  

W tej prezentacji ograniczyłem się do wyboru według takich cech jak: poważanie społeczne, 
zdolność do wywierania wpływu na środowisko, doskonałość w określonej dziedzinie, 
wszechstronność umysłu oraz szlachetność charakteru. 

Sumując w poszczególnych biografiach informacje o tych ludziach pragnąłem ukazać ich 
działalność, osiągnięcia naukowe lub pracę pedagogiczną zarówno w zasięgu lokalnym jak i 
krajowym. Chciałem, aby przemówiły rzeczywiste fakty, które ukażą kim byli.  

Czyniąc to miałem na uwadze potrzebę wzbudzenia zainteresowania tymi ludźmi zasłużonymi 
dla historii wsi i koniecznością zachowania ich w pamięci mieszkańców. Moje oceny nie są 
niezmienne ani ostateczne, gdyż każdy ma pełne prawo do formułowania i zgłaszania własnych 
propozycji i opinii. Być może nie ująłem wszystkich, którzy na to zasłużyli, gdyż i Ci tutaj nie 
wymienieni widzieli swój ostateczny cel w czynnym życiu, w działaniu i w pracy dla innych. Potrafili 
zmieniać rzeczywistość i to dawało im poczucie szczęścia.  

Anna Albigowska (1903 - 1985)  
Anna Albigowska z d. Gorgoń ur. się 21.IV.1903 r. w Myślenicach. W tym samym roku jej 

rodzice przenoszą się do Krakowa. W 1909 r. rozpoczyna naukę w 7 klasowej Szkole Ludowej w 
Krakowie-Zwierzyńcu. Tu w tej szkole wychowywana przez mądrych i ideowych nauczycieli 
kształtowała swój charakter i zalety wyniesione z domu rodzinnego. Dalszą naukę rozpoczęła w 
1920 r. w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Krakowie, które zakończyła egzaminem 
dojrzałości w 1923 r. Szkoła ta przygotowała ją do pracy w szkolnictwie. Jej dalszymi losami 
pokierowała siostra Teofila Gorgoń wówczas kierowniczka Szkoły Gospodyń Wiejskich w 
Albigowej. Uzupełnia swoje wiadomości z zakresu ogrodnictwa na kursie ogrodniczym przy 
Studium Rolniczym w Krakowie, a później w Głównej Szkole Gospodarczej w Snopkowie k.Lwowa. 
Koszty związane z kształceniem pokrywa siostra Teofila Gorgoń. Szkoła Główna Gospodarcza była 
wówczas jedyną w Polsce Szkołą, gdzie jej wykładowcami byli najlepsi znawcy określonych 
dziedzin wiedzy tak z Akademii Rolniczej w Dublanach jak i Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie. Poziom nauki był wysoki i obejmował naukę w zakresie rolnictwa, hodowli, chemii, 
gleboznawstwa, mleczarstwa, ekonomii, weterynarii, anatomii zwierząt, sadownictwa, 
rachunkowości, psychologii, pedagogiki, organizacji gospodarstw, prawa cywilnego i religii. 
Absolwenci otrzymywali tytuły inżyniera i odznakę snopkowską w kształcie litery “S” na której 
widniały słowa: “Służ, Szanuj, Świeć, Siej” oraz uprawnienia do nauczania w szkołach rolniczych. 
Po ukończeniu tej szkoły Anna Gorgoń została zaangażowana przez Wydział Powiatowy w 
Łańcucie od 1.IX.1926 r. jako nauczycielka hodowli i rolnictwa w Szkole Gospodyń w Albigowej, 
gdzie jej siostra pełniła funkcję kierowniczki. Z tą chwilą Teofila Gorgoń opuszcza Albigową i 
rozpoczyna pracę w innej szkole rolniczej, a kierownictwo szkoły w Albigowej przejmuje Stefania 

 136



Żurawska również nauczycielka ze Snopkowa. W Szkole Gospodyń w Albigowej panowała 
atmosfera pracy społecznej. Stefania Żurawska była opiekunką Koła Gospodyń Wiejskich, Anna 
Gorgoń uczestniczyła w zebraniach Kółka Rolniczego, Koła Hodowców Bydła gdzie wygłaszała 
odczyty i referaty głównie na tematy hodowlane.  

Prowadziła też dokształcanie młodzieży w ramach Przysposobienia Rolniczego, zakładając 
poletka pod uprawę buraków pastewnych, kukurydzy, soi oraz pracą z wychowem prosiąt, cieląt i 
królików. Efekty tych prac można było oglądać na co roku organizowanych wystawach 
konkursowych w Albigowej i w Łańcucie. W 1930 r. założono z inicjatywy nauczycielek Anny 
Gorgoń i Janiny Klukówny zespół trykotarski i haftu dla dziewcząt mieszkających w Albigowej. 
Wykonane w czasie zajęć rękawiczki, szaliki, skarpetki, swetry wystawiane były w Domu Ludowym 
w Albigowej. Przykład Albigowej podziałał również i na inne wsie.  

Umiejętność ta okazała się szczególnie przydatna w okresie okupacji. Ze swojego surowca tj. 
uprzędzonej wełny owczej wyrabiały kobiety swetry, czapki, rękawiczki o których kupnie nie można 
było nawet marzyć. Do dzisiaj wiele kobiet w Albigowej i okolicznych wsiach wykorzystuje w 
okresie zimowym wolny czas zajmując się trykotarstwem.  

W 1933 r. Anna Gorgoń zakłada rodzinę wychodząc za mąż za Władysława Albigowskiego. 
Nowe obowiązki nie przeszkodziły jej w dalszej pracy w szkole i pracy społecznej. Po założeniu 
Koła Albigowiaków w 1933 r. Anna Albigowska zostaje powołana jako stały wiceprezes. W latach 
30-tych w Albigowej działało również Stowarzyszenie Katolickie Kobiet, które po śmierci Anny 
Liptakówny zostało prowadzone pod przewodnictwem Anny Albigowskiej. Z jej inicjatywy m.in. 
robiono generalne porządki w kościele przed Świętami Wielkanocnymi. W tym czasie też 
zbiorowym wysiłkiem całej wsi wybudowano nieopodal kościoła Dom Parafialny, który został 
ukończony w 1936 r. Uzyskanie własnych pomieszczeń ożywiło pracę Stowarzyszeń Katolickich.  

Wybuch wojny powoduje przerwanie nauki w Szkole Gospodyń. Przerwa trwała do 1942 r. Za 
zgodą hr. Potockiego zarządzający folwarkiem Bolesław Orłoś udzielał wszechstronnej pomocy 
szkole rolniczej i dzięki niemu gospodarstwo wraz z hodowlą nadal funkcjonowało. Pierwszy po 
wojnie rok szkolny rozpoczął się dnia 3.I.1945 r., a Annie Albigowskiej powierzono zadanie 
organizacji Szkoły i przeprowadzenie wpisów. Po 1946 r. na skutek starań Anny Albigowskiej 
przydzielono Szkole z byłego folwarku 13 ha ziemi. Obowiązek gospodarowania spadł na Annę 
Albigowską z pomocą której pośpieszył jej mąż Władysław Albigowski. Pomoc ta była 
bezinteresowna. W okresie późniejszym pracami tymi zajmował się Jan Kisała, który gospodarstwo 
szkolne prowadził wzorowo.  

W r. 1958 Anna Albigowska przeszła na emeryturę. Po śmierci męża Władysława w 1960 r. 
pomagała synowi Janowi prowadzić gospodarstwo, które rozwinęło specjalistyczny kierunek 
hodowli bydła zarodowego i utrzymało wysoki stopień produkcyjności. Odciążona od obowiązków 
domowych w 1979 r. na prośbę ks. Stanisława Grzywny zajęła się pracą odtworzenia zaginionej w 
czasie wojny kroniki parafii Albigowa. Dzięki podjętej pracy udało się jej w krótkim czasie odtworzyć 
dzieje wsi i parafii. Kronika zawiera wiele ważnych faktów historycznych. Opracowanie kroniki 
parafii Albigowa jest ukoronowaniem jej całego, pracowitego życia, które od 23 roku swego życia w 
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całości poświęciła Albigowej, jej społecznemu i kulturalnemu rozwojowi. Jej życie i praca znalazły 
społeczne uznanie i pamięć wśród mieszkańców Albigowej. Zmarła 13.VIII.1985 r. i została 
pochowana na cmentarzu w Albigowej.  

Za pracę pełną zaangażowania społecznego i zawodowego odznaczona została w 1983 r. 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i orderem “Zasłużonej Matce”.  

Tomasz Bem (1901 - 1971) 
Tomasz Bem urodził się dnia 11.XII.1901 r. jako syn Jana i Agnieszki z d. Filar. Pochodził z 

niezamożnej rodziny dla której jedynym źródłem utrzymania była praca w niewielkim gospodarstwie 
rolnym. Trudności finansowe oraz liczne rodzeństwo nie sprzyjały aby rodzice Tomasza byli w 
stanie udźwignąć ponoszenia wszystkich kosztów związanych nie tylko z utrzymaniem dzieci, ale i 
zapewnieniem im wykształcenia. Toteż niełatwo było wtedy podejmować decyzję o dalszej nauce. 
Zdaje pomyślnie egzamin i zostaje przyjęty do Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w 
Łańcucie. Dzięki dużym zdolnościom uzyskuje wyniki stawiające go w rzędzie najlepszych uczni tej 
szkoły.  

Nauka w Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza trwa przez okres 8 lat. W jej końcowym 
okresie tj. od października 1918r. do kwietnia 1919r. na wieść o zagrożeniu Lwowa przez 
Ukraińców przerywa naukę i jako jeden z ochotników zgłasza się do organizowanego Legionu 
Akademickiego i bierze udział w obronie miasta. Podczas działań obronnych zostaje ranny. Po 
odniesionym zwycięstwie nad Ukraińcami powraca w kwietniu 1919r. do Łańcuta i dalej kontynuuje 
przerwaną naukę. W 1921 r. kończy z odznaczeniem Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza. 
Zapał, chęci i młodzieńcza energia wypełniają jego wolę. Postanawia podjąć dalszą naukę na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. W 1921 r. zdaje egzaminy wstępne 
i zostaje przyjęty na wybrany przez siebie kierunek. Nie mając pomocy finansowej ze strony 
rodziny boryka się z wielkimi trudnościami codziennego życia i kontynuowania studiów. Chcąc 
zaradzić temu jest zmuszony udzielać korepetycji, aby wyłącznie z tych skromnych środków 
zapewnić sobie możliwość kształcenia się. Środki te były jednak niewystarczające, a w dodatku 
połączone z potrzebą wielkich wyrzeczeń. Na 3 roku studiów w wyniku decyzji władz Uniwersytetu 
nie wyrażających zgody na podejmowanie pracy przez studentów jest zmuszony do przerwania 
studiów.  

Podejmuje w 1924 pracę w szkolnictwie w miejscowości Kąty gmina Szumsk pow. Krzemieniec 
na Wołyniu. W 1929r. żeni się we Lwowie z Bronisławą Martyniszyn - nauczycielką. W czasie 
swojej pracy położył duże zasługi w integracji ludności polsko-ukraińskiej zamieszkującej tereny 
tzw. kresów wschodnich. Rozwinął również ideę pracy społecznej. Był tam inicjatorem wielu 
przedsięwzięć społecznych. Pierwszą z nich była budowa kościoła rzymsko-katolickiego, który 
wzniesiony został w szybkim tempie. Środki finansowe pochodziły od ludzi bogatych i miejscowej 
ludności, która partycypowała zbiorowym wysiłkiem. Papież Pius XI specjalnym aktem w 1935 r. 
udzielił Tomaszowi i jego rodzinie błogosławieństwa pasterskiego, Wspólnie z mieszkańcami 
Kątów podejmuje decyzję o budowie szkoły, która w kilka lat później staje się faktem. Zakłada też 
Kasę Stefczyka, która pomagała ludziom w ich życiowych problemach. Ludzie doceniają te 
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wszystkie inicjatywy zmierzające do osiągnięcia wspólnego dobra. Zaskarbia sobie szacunek, 
sympatię i uznanie. W 1937 r. przeniesiony zostaje do nowej placówki szkolnej w Wiśniowcu pow. 
Krzemieniec. Pracę tę kontynuuje do 1943 r. Wraz z wkroczeniem w czerwcu 1941 r. Niemców na 
te tereny zaczął narastać z każdym rokiem niebezpieczny konflikt ukraińsko-polski. Dla 
mieszkających tam Polaków narasta zagrożenie życia. Śmierć przychodziła nagle, znienacka i 
niespodziewanie. Okropność jej zadawania przechodziła ponad miarę ludzkiej wyobraźni. Ucieka 
stamtąd wraz z rodziną w czerwcu 1943 r. Przedostaje się do Albigowej. Zatrzymuje się u rodziny 
aż do końca 1944 r.  

Przed zakończeniem wojny w grudniu 1944 r. podejmuje wraz z żoną Bronisławą pracę w 
Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym k. Leżajska. Od samego początku swej pracy, pełni tam 
funkcję kierownika szkoły, która trwa nieprzerwanie aż do czasu przejścia na emeryturę w 1968 r.  

W czasie swej pracy w Grodzisku Górnym doprowadził do rozbudowy Szkoły, która uzyskała po 
wielu latach trudności lokalowych wystarczającą ilość pomieszczeń szkolnych i pracowni. Szkoła ta 
pod względem organizacji nauczania oraz uzyskiwanych wyników stała się jedną z najlepszych 
placówek w tym rejonie. W okresie 44 lat pracy w szkolnictwie oddał cały swój zapał, energię i siły 
służbie wychowania i kształcenia młodzieży.  

Tomasz Bem był nie tylko zasłużonym nauczycielem, ale przede wszystkim dobrym 
wychowawcą młodego pokolenia. Ci, którzy go znali wiedzą dobrze, że był wspaniałym 
człowiekiem i wypróbowanym przyjacielem. Nad innych się nie wynosił. Posiadał wielką sztukę 
obcowania z ludźmi, jak równy z równymi. Umiał też być zawsze pogodnym.  

Zmarł dnia 11 sierpnia 1971 r.. Pochowany został na cmentarzu w Rzeszowie, żegnany przez 
rodzinę, przyjaciół, znajomych i liczne grono nauczycieli. 

Profesor dr Stanisław Cwynar (1906 - 1984)  
Urodził się dnia 23.III.1906 r. w Albigowej w chłopskiej rodzinie jako syn Walentego i Marianny. 

Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Albigowej i należał do grupy najlepszych uczni. Po jej 
ukończeniu złożył egzamin wstępny do Gimnazjum i Liceum Realnego w Łańcucie. W czasie nauki 
w Gimnazjum uczestniczył w chórze gimnazjalnym i amatorskim zespole teatralnym. Trudne 
warunki materialne rodziców sprawiają, że już w okresie nauki w Gimnazjum udziela korepetycji i 
tym sposobem zarabia na pokrycie swoich najpilniejszych potrzeb. Jest bardzo dobrym 
uzdolnionym uczniem. W 1926 r. zdaje maturę. Podejmuje studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, które kończy w 1933 r.  

Lata 1935-36 były latami strajków, demonstracji politycznych robotników i chłopów. W czasie 
wielkich ulicznych demonstracji zostaje zmobilizowany przez organizatorów demonstracji jako 
lekarz mogący udzielić szybkiej pomocy na wypadek użycia przez policję broni. Tak się też staje. 
Opatruje rannych. Zostaje przy tym zajęciu sfotografowany przez tajniaka. Wkrótce następują 
skutki tego. Wydział Zdrowia zażądał potępienia w prasie uczestnictwa w demonstracji i 
stwierdzenia, że kierowały nim cele humanitarne a nie polityczne. Nie wyraża na to zgody. Pomimo 
uznania za pracę zawodową w szpitalu psychiatrycznym gdzie jako pierwszy leczy chorych 
wstrząsami insulinowymi, zostaje zwolniony z pracy, a promotor jego pracy doktorskiej zrzeka się 
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promotorstwa. W tej sytuacji opuszcza Lwów. Podejmuje pracę w Stowarzyszeniu Opieki Rodzinnej 
nad psychicznie chorymi w miejscowości Rudziszki nad granicą litewską 40 km od Wilna. 
Nawiązuje kontakt z tamtejszą kliniką psychiatryczną w nadziei na zdobycie doktoratu. Niestety 
śmierć kierownika kliniki oddala termin zdobycia tego stopnia naukowego. W 1939 r. wybucha 
wojna. Otrzymuje wezwanie do zgłoszenia się do armii w Grodnie. Udaje się tam, ale mobilizującej 
się placówki nie zastaje. Wkracza Armia Radziecka. Wtedy zostaje przeniesiony do Wilna na 
stanowisko Ordynatora szpitala psychiatrycznego. Okres okupacji hitlerowskiej dla Polaków w 
Wilnie był bardzo trudny. Polacy stają się III-cią kategorią ludności. Szpital psychiatryczny nadal 
istnieje, tylko żydów nie pozwolono leczyć. Z braku leków konstruuje aparat do leczenia chorych 
wstrząsami elektrycznymi. Wyniki leczenia były dobre. Po odwrocie w 1944r. Niemców nowe 
radzieckie władze dają nakaz opuszczenia Wilna. Zostaje internowany. Po zwolnieniu z 
internowania udaje się do Albigowej wraz z rodziną do matki. W 1945r. udaje się do Krakowa gdzie 
znajduje pracę w charakterze lekarza domowego w Ubezpieczalni Społecznej. W 1946 r. udaje się 
do Kobierzyna, i tam wraz z 3-ma psychiatrami z Krakowa podejmuje odbudowę zniszczonego 
Szpitala Psychiatrycznego. Po kilku tygodniach uruchomiono szpital. Brak leków spowodował 
podjęcie leczenia elektrowstrząsami i elektronarkozą. Przy pomocy zręcznego elektrotechnika 
wykonano 30 aparatów zaopatrując w nie różne szpitale w całym kraju. Opracowanie wyników 
leczenia chorób psychiatrycznych przy pomocy aparatu własnej konstrukcji było tematem jego 
pracy doktorskiej. Praca uzyskała dobre recenzje. W 1949 r. otrzymuje stopień doktora nauk 
medycznych. W 1952 r. zostaje skierowany do organizacji kliniki psychiatrycznej Śląskiej Akademii 
Medycznej w Zabrzu.  

Jest delegowany do Moskwy i Leningradu aby poznać psychiatrię radziecką. Przez kilka tygodni 
przebywa w Szwajcarii, Francji i Niemczech, gdzie obserwuje i uczy się metod szkolenia i leczenia 
stosowanego w psychiatrii zachodniej. Tak dozbrojony przystępuje do organizacji Kliniki. Wkrótce 
kompletuje cały zespół asystentów oraz kształci młodych lekarzy, którzy wybrali psychiatrię jako 
przyszłą specjalizację.  

W ciągu 6 lat opracowano w klinice kilkanaście publikacji naukowych co staje się podstawą do 
przyznania przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną tytułu docenta. W 1958 r. po śmierci prof. 
Wilczkowskiego, który był kierownikiem katedry psychiatrii w Akademii Medycznej w Łodzi, a także 
specjalistą krajowym, zostaje zaproszony, aby objąć po nim obie te funkcje. Wyraża zgodę. W 
Łodzi w trakcie swej pracy naukowej pełnił urzędy prodziekana, dziekana i prorektora Akademii 
Medycznej. Opublikował ponad 100 prac naukowych nie biorąc pod uwagę licznych recenzji prac 
doktorskich i habilitacyjnych. Jako promotor wychował 24 doktorów medycyny, 6 docentów i 3 
profesorów. Jego współpracownicy opublikowali ponad 250 prac. Miał szerokie kontakty na 
wschodzie i zachodzie. Był reprezentantem Polski w opracowaniu zasad rehabilitacji w psychiatrii 
krajów bloku wschodniego. Był też reprezentantem Polski w Towarzystwie Międzynarodowym do 
walki z samobójstwami, a także reprezentantem Polski na wielu kongresach higieny psychicznej. 
Obok kliniki psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi w ciągu 10 lat pełnił też kierownictwo 
kliniki psychiatrycznej w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Kilkanaście lat pracował też w 
Polskiej Akademii Nauk jako konsultant naukowy zespołów zdrowia psychicznego przy Centrum 
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Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej P.A.N.  

Prof. Stanisław Cwynar otrzymał szereg dowodów uznania swej pracy. Najbardziej cenił i cieszył 
się odznaką “Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia” i “Zasłużony Nauczyciel PRL”. Z odznaczeń 
państwowych otrzymał: Order “Polonia Restituta”, “Krzyż Oficerski i Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski”. W 1973 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 24.I.1984 r. w Łodzi i tam też został 
pochowany. 

Franciszek Falger (1877 - 1965)  
Urodził się 1.IX.1877 r. w Albigowej jako syn Jana i Marii z Głuszków. Bardzo wcześnie pomagał 

ojcu w pracach. Jako najmłodszy z dzieci opiekował się licznym rodzeństwem (cztery siostry i brat). 
W 1885 r. rozpoczął naukę w istniejącej już w Albigowej jednoklasowej Szkole Podstawowej 
prowadzonej przez kwalifikowanego nauczyciela Dobrowolskiego. Po 4 latach ukończył Szkołę 
Podstawową. W 1892 r. mając 15 lat rozpoczął naukę w Szkole Tkackiej w Łańcucie. Szkoły tej nie 
ukończył ze względu na brak środków finansowych rodziców. W 1893 r. po śmierci dziadka 
przejmuje warsztat tkacki i przez 2 lata pracuje w domu jako tkacz. Trudny to był czas i trudne 
warunki pracy. Ponieważ na tkactwie mało zarabiał, rodzice oddali go na naukę do szewca.  

Lata młodości Falgera przypadają na okres początkowy w działalności społecznej 
ks. Tyczyńskiego. Miała ona na niego olbrzymi wpływ. W 1895 r. bierze czynny udział w budowie 
nowego Kościoła. Wybrany przez ks. A. Tyczyńskiego wmurowuje kamień węgielny w dniu 
8.V.1895r. W 1896 r. wpisuje się na członka Kółka Rolniczego w Albigowej i zostaje nim przez całe 
życie. W 1899 r. zostaje powołany do wojska do 90 Pułku Piechoty w Dębicy, gdzie odbywa służbę 
przez dwa miesiące w rezerwie zapasowej.  

W 1901 r. żeni się z Maria Pelcówną 17-letnią sierotą. Odbudowuje dom po rodzicach żony i 
rozpoczyna gospodarowanie na 2 morgach pola otrzymanych w spadku po rodzicach. Ks. A. 
Tyczyński na zebraniu Kółka Rolniczego proponuje w 1901 r. założenie Kasy Reiffeisena w czym 
gorąco pomaga mu Franciszek Falger nakłaniając innych do wstąpienia. Jako pierwszy w okolicy w 
1901 r. zakłada jak na owe czasy duży sad na powierzchni 0,75 ha sadząc szlachetne odmiany 
drzew owocowych, a w 1910 r. powiększa go o dalsze 0,15 ha. W 1914 r. zaprowadza pasiekę 
zaczynając od 2 pni. W 1927 r. posiadał już 27 pni. Za sprzedane 14 pni w tym roku powiększa 
areał gospodarstwa o 0,5 ha ziemi. W zimie 1928/29 na skutek ekstremalnych warunków 
temperatury ginie 10 pni i zostaje tylko trzy. Nad powiększeniem pasieki pracuje dalej mimo, że 
pszczelarstwo nie dawało wielkich dochodów, ale dostarczało wiele satysfakcji i zadowolenia. W 
warunkach wspomnianej zimy1928/29 zostaje zniszczony jego 28 letni dorobek sadowniczy. Nie 
zniechęca się tym i w 1931 r. na starym miejscu zakłada nowy sad. Drzewa owocowe sprowadza 
od księcia Lubomirskiego z Przeworska i od hr. Potockiego z Łańcuta. Zima 1939/40 przynosi 
nowe zniszczenie w sadzie. Znowu uzupełnia sad drzewkami już wyhodowanymi w swej szkółce. 
Powracając do wcześniejszego okresu życia Franciszka Falgera należy zwrócić uwagę, że w 1903 
r. zostaje wybrany radnym w wyborach do Rady Gminnej.  

Również w tym roku kończy we Lwowie kurs dla pisarzy gminnych, którą to funkcję obejmuje w 
1908 r. Oprócz pracy społecznej w Kasie Reiffeisena, Spółce Wodnej, której jest 
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współzałożycielem, zajmuje się gospodarstwem powiększając go o dokupiony 1 ha. Zakup ziemi 
nie przychodzi łatwo. Brak pieniędzy musi uzupełnić pożyczką z Kasy, którą zwraca po powrocie z 
Ameryki, gdzie wyjechał za pracą w 1906 r.  

Włącza się w nurt pracy społecznej. W 1909 r. jako członek Kółka Rolniczego zostaje wybrany 
do Zarządu i pełni funkcję sekretarza, dokształcając się na kursie instruktorów i organizatorów 
Kółek Rolniczych we Lwowie. W 1911 r. zostaje wybrany kierownikiem Sklepu Kółka Rolniczego, 
ale po roku pracy rezygnuje z tego stanowiska z powodu choroby żony. W Kółku Rolniczym 
pracuje bez przerwy przez okres 25 lat pełniąc obowiązki sekretarza, a także z-cy 
przewodniczącego. Pracę tę wykonuje honorowo jako pracę społeczną mając na uwadze to, aby 
podnosić wieś do lepszego bytu i kultury. Współpracuje z ks. Tyczyńskim, który go bardzo wysoko 
ceni. Przypominając pełnione funkcje społeczne trzeba podkreślić ich szeroki zakres i 
różnorodność zainteresowań.  

A oto najważniejsze funkcje:  

- w 1901 r.  jest współzałożycielem Kasy Reiffeisena,  
- w 1903 r.  jest współzałożycielem Spółki Wodnej, 
- w 1907 r. jest współzałożycielem Straży Pożarnej  
- w 1911 r. jest współzałożycielem Spółdzielni Mleczarskiej  
- w 1921 r.  współdziała przy budowie Domu Ludowego.  
- w 1932 r.  pomaga w założeniu orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Od 1926 r. do końca życia jest korespondentem Instytutu Statystyki i Ekonomiki Rolnej w 
Warszawie. Za pracę i zaangażowanie w działalność społeczną wsi Prezes Rady Ministrów nadaje 
mu w 1929 r. Srebrny Krzyż Zasługi, który odbiera na uroczystym spotkaniu w w Warszawie. Na 
ówczesne czasy odznaczenie to było czymś wielkim i nadzwyczajnym. Do najważniejszych funkcji 
zaliczyć należy przyjęte w 1908 r. stanowisko sekretarza gminy, które pełnił bez przerwy 29 lat. 
Franciszek Falger był wielkim patriotą, przeżywał głęboko wszystkie wydarzenia dotyczące 
Ojczyzny. Jako człowiek odznaczał się wielką pogodą ducha, nadzwyczajną skromnością i 
dobrocią. Ponad wszystko wybijała się jego pracowitość do której był przyzwyczajony od dziecka. 
Musiał pracować z wielkim samozaparciem, aby wszystkiemu podołać. Gospodarstwo, dom, 
wychowanie dzieci, praca w gminie i ten ogrom pracy społecznej. Nie szczędził jako społecznik 
trudu i największego poświęcenia dla dobra wsi, dobra sprawy, dobra społeczeństwa. Wszystkim 
zawsze służył dobrą radą i pomocą. Był wzorowym i przykładnym katolikiem. Tak również 
wychowywał dzieci dając im godny przykład. Życie jego było życiem pełnym twórczej pracy.  

Umiera w dniu 1.III.1965 przy pracy nad kroniką wsi Albigowa, którą to w spuściźnie po sobie 
zostawił. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 3.III. na cmentarzu albigowskim, gdzie został 
pochowany przy bardzo licznym udziale miejscowego społeczeństwa oraz wsi sąsiednich, które w 
ten sposób oddało ostatnią posługę wielkiemu społecznikowi. 

Józef Falger (1908 - 1985) 
Urodził się dnia 28.VII.1908r. w Albigowej. Był synem Antoniego i Marii z domu Reizer. 

Pochodził z bardzo licznej, średnio-zamożnej rodziny chłopskiej. Ukończył 4 klasową Szkołę 
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Podstawową w Albigowej. Do 18 lat życia pracował wspólnie z rodzicami w gospodarstwie 
rodzinnym, a później podjął samodzielną pracę związaną z produkcją wyrobów betoniarskich.  

W latach 1929 - 1930 odbywa służbę wojskową w X Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie. Po 
jej odbyciu wraca do Albigowej i nadal pracuje w swoim poprzednim zawodzie. W 1934 r. zawiera 
związek małżeński z Marią Filar. Prowadzi małe gospodarstwo rolne i wyroby betoniarskie. Udziela 
się społecznie biorąc czynny udział w podejmowanych wówczas pracach społecznych pod 
patronatem ks. Sandałowskiego i Krzyżaka. Był czynnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej i 
Orkiestry Dętej. 

Kiedy wybucha II wojna światowa zostaje powołany do wojska i bierze udział w początkowym 
okresie walk w rejonie Mszany Dolnej do granicy państwowej z Rumunią. Oddział w którym służył 
po odniesionych porażkach przez wojska polskie zostaje rozwiązany. W czasie odwrotu pod koniec 
września 1939 r. zostaje zatrzymany i uwięziony przez Niemców w Przemyślu. Przebywa w 
koszarach wojskowych Przemyśl - Zasanie, gdzie uwięzieni byli wykorzystywani do prac 
porządkowych związanych z przyjęciem wojsk niemieckich. Podczas tych prac w Jarosławiu udaje 
mu się zbiec. Wraca do Albigowej. Zajmuje się pracą w gospodarstwie. 

Zaraz po wyzwoleniu podejmuje aktywną działalność społeczną. Pierwszym jego krokiem była 
organizacja Ośrodka Zdrowia wspólnie z dr Izabellą Kaczan, Janem Bytnarem, Eugeniuszem 
Kuźniarem i Janem Pelcem. Uruchomiony Ośrodek Zdrowia w Albigowej stał się dla mieszkańców 
dużym osiągnięciem, gdyż mogli na miejscu uzyskać konieczną pomoc lekarską.  

W 1948 r. podejmuje pracę w Hurtowni Materiałów Sanitarnych i Elektrycznych w Rzeszowie, 
gdzie pracuje do 1952r. Przenosi się z pracą do Zjednoczenia Instalacji Sanitarnych i 
Elektrycznych w Rzeszowie. W 1958 r. przechodzi do pracy w Spółdzielni Mleczarskiej w Albigowej 
i pracuje tu do czasu przejścia na emeryturę w 1973 r. W okresie swej pracy zdobył wiele 
praktycznego i teoretycznego doświadczenia. Pasją Józefa Falgera była działalność społeczna w 
Albigowej pobudzająca do wielu czynów podejmowanych dla dobra ogółu mieszkańców m.in. 
powszechna elektryfikacja wsi, remont i rozbudowa Ośrodka Zdrowia, budowa Domu Kultury, 
Przedszkola, Domu Nauczyciela, rozbudowa mleczarni, gazyfikacja wsi i budowa wodociągów. 

Był człowiekiem skromnym i ta skromność była czymś ujmującym. Nie chciał nigdy na siebie 
zwracać uwagi tak jakby mówił: nie patrzcie na mnie, patrzcie na to co robię. Miał zawsze jasność, 
precyzję i odwagę myśli. Zawsze widział wiele problemów w szerszym kontekście. Nie forował 
nigdy pochodnych sądów, a chęć krytycznego zrozumienia rzeczywistości była jedną z jego 
najważniejszych cech.  

Umiera 18.XI.1985 r. i zostaje pochowany na cmentarzu w Albigowej przy licznym udziale 
mieszkańców, którzy chcieli w ten sposób oddać mu ostatnie pożegnanie.  

Leon Grabowiecki (1906 – 1969) 
Urodził się 23.06.1906r. w Brzozie Stadnickiej, syn Stanisława i Anny. Młodość spędził w 

Brzózie Stadnickiej, Rzeszowie i Kosinie, gdzie jego ojciec pracował jako kierownik młynów. 
Rodzeństo jakie miał to brat i siostra. Szkołę podstawową ukończył w Rzeszowie i tam też w latach 
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1922-1927 uczył się w Seminarium Nauczycielskim. Po ukończeniu seminarium podjął pracę jako 
nauczyciel w Szkole Podstawowej w Łańcucie, w czasie od 1.10.1927 do 30.06.1928. 

Z Łańcuta przenosi się do Szkoły Podstawowej w Albigowej, gdzie jest nauczycielem, a od 1945 
do czasu śmierci w 1969r. jako jej kierownik. W ciągu 42 lat swej pracy w Albigowej zdobył 
autorytet, nie tylko jako dobry nauczyciel, ale człowiek, któremu nieobojętne były sprawy społeczne 
i ludzkie. Od 1930 r. ze szkołą związana była jego żona, również nauczycielka. Był jednym z 
niewielu nauczycieli, który wniósł ogromny wkład w proces nauczania i rozwój młodzieży, 
począwszy od przedwojny, przez okres okupacji i lata powojenne. 

W pracy z młodzieżą posługiwał się językiem prostym, zrozumiałym, zwięzłym, chcąc w ten 
sposób dotrzeć do wszystkich i nikogo nie zawieść. Wiedzę przekazywał umiejętnie, starając się 
dać odpowiedź na nurtujące młodzież pytania i wątpliwości. Był dobrym wychowawcą.  

Szkoła Podstawowa w Albigowej należała do lepszych szkół w regionie łańcuckim. Młodzież z 
albigowskiej szkoły nie miała problemu z dostaniem się do szkół średnich. Trudnym okresem były 
lata okupacji. W tym okresie Leon Grabowiecki włączył się w nurt pracy konspiracyjnej AK. Praca 
ta była dla niego wielkim wyzwaniem, któremu starał się sprostać, co oznaczało ponoszenie 
ryzyka, jak i stałej obawy przed infiltracją niosącą zagrożennie własnego życia, życia rodziny oraz 
niebezpieczeństwo dla samej szkoły. Był to akt odwagi i poświęcenia zważywszy na szeroką 
współpracę z innymi ośrodkami konspiracji. Brał też czynny udział w organizacji tajnego nauczania 
i w tajnym nauczaniu. W tej pracy nie był sam. Jako nauczyciel zdawał sobie sprawę z tego, jaki 
wpływ wywiera nauka na młodzież i jej przyszłe losy. Kochał młodzież i była dla niej wymagający. 
Czuwał nad stałym podnoszeniem poziomu nauczania. Utworzył pracownię fizyczną i prac 
technicznych na poziomie pracowni gimnazjalnych. To co robił wynikało z tego, że jako nauczyciel 
dobrze rozumiał wypełnianie swojej powinności i odpowiedzialności. Nie pozostawiał szkoły bez 
wymagań i dyscypliny. Chciał ją widzieć jako szkołę wypełniającą obowiązek tworzenia solidnych 
podstaw rozwoju młodzieży. Te zadania wypełniał do końca swojego życia. Za swoją pracę został 
odznaczony w 1932r. odznaką „Za ofiarną pracę”, w 1938r. brązowym „Medalem Edukacji”, a w 
1952r. srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł nagle 14.02.1969 w Albigowej. Został pochowany na 
Cmentarzu Komunalnym Rzeszów – Pobitno. 

Prof. dr inż. Jan Inglot (1906 - 1994)  
Urodził się 23.VIII.1906 r. w Albigowej w średnio-zamożnej rodzinie chłopskiej jako syn 

Tomasza i Doroty z d. Filar. Do czteroklasowej Szkoły Podstawowej w Albigowej uczęszcza w 
latach 1913 -1918 (z dwoma oddziałami klasy III). Naukę rozpoczyna za dyr. Andrzeja Mazanka, a 
kończy za dyr. Bolesława Steckiego. Mając w rodzinie dwóch starszych braci bardzo dobrych 
uczniów pragnął wynikami w nauce w Szkole Podstawowej nie odbiegać od nich i kształcić się 
dalej po ukończeniu szkoły. W latach 1918 - 1926 po zdaniu egzaminu wstępnego uczęszcza do 
Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Po uzyskaniu dyplomu dojrzałości w 1926 r. wstępuje 
na Wydz. Chemiczny Politechniki Lwowskiej, gdzie odbywa studia w latach 1926 - 1932. Egzamin 
dyplomowy zdaje w 1932 r. z postępem bardzo dobrym na podstawie pracy “Studia z dziedziny 
analizy spektograficznej”. Na propozycję prof. Kamieńskiego, który objął Katedrę Chemii Fizycznej i 
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Elektrochemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przenosi się w 1932 r. do Krakowa na stanowisko 
starszego asystenta, gdzie pracuje do 1937 r.  

Głównym zajęciem na Uniwersytecie była organizacja i prowadzenie ćwiczeń ze studentami i 
czynny udział w pracach badawczych na temat urządzeń i pomiarów zjawisk fizyko-chemicznych 
na granicy faz - powietrze-roztwór prowadzonych przez prof. Kamieńskiego.  

W 1933 r. bierze we Lwowie ślub ze Zdzisławą Nycz zam. we Lwowie. Zamieszkują w Krakowie. 
W 1937 r. na podstawie rozprawy “Potencjał dielektryczny i napięcie powierzchniowe niektórych 
związków organicznych na granicy faz roztwór-powietrze” wykonanej pod kierunkiem prof. dr 
Kamieńskiego otrzymuje na Politechnice Lwowskiej stopień doktora nauk technicznych. Ze 
względu na skromne warunki materialne starszego asystenta U.J. przenosi się w 1937 r. na 
stonowisko kierownika Centralnego Laboratorium Chemicznego Huty “S.A.” do Ostrowca 
Świętokrzyskiego. Pracuje tam do 1944 r. jako kierownik Centralnego Laboratorium zajmując się 
modernizacją i usprawnianiem metod analizy chemicznej surowców i produktów z takich wydziałów 
Huty jak wielkie piece, odlewnia żeliwa i stalownie martenowskie. W pracach Laboratorium 
wyrażało się to wprowadzeniem metod elektrometrycznych jak elektroanaliza i potencjometria do 
oznaczania pierwiastków w bieżących analizach próbek, głównie stali. W latach 1940 - 1943 
zorganizował w Laboratorium Chemicznym Zakładów Ostrowieckich kurs i ćwiczenia z zakresu 
chemii nieorganicznej i analitycznej dla 10 praktykantów, absolwentów gimnazjum i pracowników 
laboratorium. Niektórzy z nich po zakończeniu działań wojennych zasilili kadry naukowe na 
wyższych uczelniach. Pod koniec 1944 r. przenosi się do Krakowa i tam na terenie A.G.H. pracuje 
w Instytucie Żelaza i Stali. W 1945 r. zostaje skierowany na Śląsk do Huty Batory, gdzie pracuje do 
1950 r. jako kierownik Centralnego Laboratorium Chemicznego. Tu opracowuje metodę produckji 
nadsiarczanu amonu odczynnika do wykonywania analiz. Kierownictwo Zakładem Badawczym 
stwarza możność dokładnego poznania zagadnień metaloznawczych i całokształtu jakości 
produkcji hutniczej. W 1950 r. decyzją Dyrekcji Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali zostaje 
powołany do pracy w Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego w Gliwicach do zorganizowania 
pracowni projektowania wytrawialni hutniczych. Pracuje tu do 1962 r.  

W tym roku obejmuje stanowisko kierownika Zakładu Chemii Analitycznej Instytutu Metalurgii 
Żelaza w Gliwicach, gdzie pracuje do przejścia na emeryturę w 1974 r. Pomimo przejścia na 
emeryturę pozostaje pracownikiem Instytutu do 1978 r. pracując na 1/2 etatu. W okresie pracy w 
Instytucie Metalurgii Żelaza w 1962 r. zostaje mianowany samodzielnym pracownikiem naukowo-
badawczym, a w 1968 r. Rada Państwa nadaje mu tytuł profesora nadzwyczajnego nauk 
technicznych.  

Odbył kilka wyjazdów za granicę: w tym do Austrii i RFN w charakterze eksperta. Pozwoliły one 
przy projektowaniu wytrawialni hutniczych osiągnięcie poziomu dorównującego krajom wysoko 
uprzemysłowionym i na zapoczątkowanie racjonalnej gospodarki ściekami z wytrawialni. 
Nowoczesne kierunki projektowania technologii i urządzeń wytrawialni, projektowania technologii 
przerobu ścieków z wytrawialni w oparciu o własne prace projektowe i studialne przedstawił w 
wielu publikacjach.  
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Zdobyte wiadomości i wieloletnie doświadczenie były podstawą do opracowania podręcznika 
“Analiza chemiczna rud i metali w hutach żelaza” - Katowice 1955. Podręcznik był pierwszą 
publikacją w tej dziedzinie na użytek laboratoriów hutniczych w Polsce. W pracy zbiorowej 
“Kontrola jakości produkcji w hutnictwie żelaza” - Katowice 1955 opracował rozdział XIV w którym 
przedstawił charakterystykę metod analizy chemicznej dla podstawowych surowców i produktów 
hutnictwa żelaza. Rozdział ten orientował pracowników kontroli technicznej w zakresie dokładności 
i szybkości wykonywanych analiz.  

Poza działalnością naukową i zawodową pełnił funkcję przewodniczącego Komisji 
Normalizacyjnej metod badań chemicznych (1946-1966), funkcję przewodniczącego Podkomisji 
Wzorców Analitycznych (1958 - 1964), przewodniczącego Komisji Analizy Metali Komitetu Chemii 
Analitycznej PAN (1964-1972). Brał też udział jako przedstawiciel strony polskiej w 
międzynarodowych konferencjach krajów RWPG, których celem było ujednolicenie metod analiz 
surowców i produktów hutniczych. Za zasługi w pracy zawodowej naukowej został odznaczony w 
1965 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Zmarł w sierpniu 1994 r. w Gliwicach i tam na Cmentarzu Komunalnym został pochowany. 

mgr Jan Inglot (1908 - 1993)  
Urodził się 18 lipca 1908 r. w miejscowości Mechanicville stan New Jersey w USA, gdzie jego 

rodzice Michał i Maria z d. Lew przebywali na pracach zarobkowych. Gdy miał 2 lata rodzice jego 
powrócili do Albigowej. W 1915 r. rozpoczyna naukę w Szkole Podstawowej w Albigowej, którą 
kończy w 1921 r. W tymże roku po zdaniu egzaminu wstępnego zostaje przyjęty do Gimnazjum 
Realnego w Łańcucie, które kończy egzaminem dojrzałości w 1929 r. Postanawia dalej studiować 
na Politechnice Lwowskiej. Zdaje pomyślnie egzaminy wstępne i zostaje przyjęty na Wydz. 
Mechaniczny. Trudne warunki materialne rodziców i brak wystarczającej pomocy sprawiają, że w 
okresie studiów musi się utrzymywać sam zarabiając na swoją egzystencję korepetycjami co 
wpłynęło na przedłużenie studiów. W 1937 r. otrzymuje na Politechnice Lwowskiej dyplom 
inżyniera mechanika, do którego po wojnie dodano tytuł magistra. W okresie studiów w 1933 r. na 
wniosek prof. Stefana Inglota zostaje utworzone “Koło Albigowiaków”. Jest jednym z organizatorów 
i działaczy Koła, któremu poświęca wiele czasu. Do tworzonej biblioteki wyszukuje w 
antykwariatach książki, załatwia wykonanie portretów ks. Tyczyńskiego. Od 1937 do 1939 r. 
pracuje przy budowie gazociągu w firmie “Polmin”. W 1939 r. z chwilą wybuchu wojny zostaje 
zmobilizowany jako inżynier mechanik do fabryki samolotów na Okęciu w Warszawie. Kiedy tam 
przyjeżdża fabryka zostaje zbombardowana. Wraca do domu rodzinnego w Albigowej. W okresie 
pierwszych dwóch lat wojny pomaga sołtysowi w pracach kancelaryjnych oraz odbieraniu 
podatków. W dniu 5.X.1941 r. zostaje wybrany przewodniczącym Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej 
w Albigowej. 

 Po objęciu tej pracy dokonuje koniecznych zmian związanych z polepszeniem pracy, higieny i 
na-daniem budynkowi estetycznego wyglądu. Pieniądze na ten cel zdobywa z nielegalnej produkcji 
sera ze serwatki. Chroni dostawców mleka przed represjami okupanta zaliczając dostawy 
kontyngentowe mleka o zawartości nawet poniżej 1% oraz tych najbiedniejszych, którzy nie oddali 
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ani litra mleka, gdy jedynie krowa była ich żywicielką. Pomaga ludziom wysiedlonym w 
zaopatrzeniu w masło. Bierze udział w tajnym nauczaniu. Po wkroczeniu w dniu 30 lipca 1944 r. 
wojsk radzieckich mleczarnia przestaje pracować. 23 września 1944 r. na zebraniu gromadzkim 
składa sprawozdanie z działalności i ustępuje z zajmowanego stanowiska. Wyjeżdża do Krakowa i 
tam z ramienia Centrali Krakowskiej pracuje jako wykładowca kursów samochodowych w 
Szczakowej, Wolbromiu i Miechowie.  

W sierpniu 1947 r. otrzymuje propozycję pracy w charakterze nauczyciela w Gimnazjum i 
Liceum Mechaniki Rolnej w Łańcucie. Od 1.IX. 1947r. rozpoczyna pracę nauczyciela i uczy 
różnych przedmiotów zawodowych. Ucząc młodzież szybko zorientował się w kierunku kształcenia 
i organizacji nauczania. Bierze czynny udział w opracowaniu przez Departament Oświaty Rolniczej 
jednolitego planu nauczania i programów dla istniejących w tym czasie szkół mechaniki rolnej. 
Wielokrotnie na zlecenie D.O.R. opracowuje programy do nauczanych przedmiotów z powodu 
ciągłych reorganizacji szkoły i nauczania. Dokonuje też recenzji podręczników.  

Od dnia 1.IX.1950 r. zostaje mianowany zastępcą dyrektora d/s nauczania i obowiązki te pełni 
przez 10 lat, aż do czasu mianowania go dyrektorem. Dbał o wysoki poziom nauczania, 
organizował gabinety pomocy naukowych, starał się o podręczniki i książki pomocnicze. W czasie 
pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora cały ciężar kierowania nauczaniem w zakresie 
przedmiotów zawodowych i nauczania praktycznego spoczywał na nim. Szkoła w tym czasie 
zajmowała pierwsze miejsce w Polsce i reprezentowała wysoki poziom nauczania.  

W lipcu 1960 r. zostaje mianowany dyrektorem Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Dużo czasu 
poświęca na prace związane z budową nowego budynku szkoły. Gromadzi wyposażenie sal 
lekcyjnych, organizuje pracownie: chemiczną, fizyczną, rysunku technicznego i elektrotechniki. 
Pozyskuje fundusze na zakup instrumentów muzycznych i tworzy zespół orkiestry dętej. Obok tej 
orkiestry istniał już zespół muzyki tanecznej i 4 osobowy zespół rewelersów. Zespoły te brały udział 
we wszystkich uroczystościach szkoły oraz innych szkół i instytucji do których były zapraszane.  

W 1963 r. w wyniku umowy między Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, a Wyższą 
Szkołą Rolniczą w Krakowie zostaje zlokalizowany w Technikum Mechanizacji Rolnictwa Punkt 
Konsultacyjny Zawodowego Studium Zaocznego na Wydziale Rolnym W.S.R. Celem zapewnienia 
odpowiednich warunków do pracy tej placówki przeprowadza remonty pomieszczeń, zabezpiecza 
wyposażenie pracowni: chemicznej, biologicznej i fizycznej oraz tablice poglądowe, szafy i 
mikroskopy wysokiej klasy. Oprócz funkcji dyrektora szkoły od 1964 r. pełni również funkcję 
kierownika administracyjnego Punktu Konsultacyjnego. Dokonuje w 1967 r. przebudowy budynku 
mieszkalnego celem urządzenia pokoi dla przyjeżdżających wykładowców z Krakowa. Po 
uzyskaniu potrzebnych funduszy rozpoczyna w 1967 r. budowę nowych warsztatów szkolnych i 
budynków gospodarczych: (szopy na maszyny rolnicze i garaże na pojazdy mechaniczne). W lutym 
1968 r. zostaje zwolniony z funkcji dyrektora bez podania zarzutów. Po 20 latach kierowania szkołą 
został zwykłym nauczycielem i pracował do czasu otrzymania emerytury jako kierownik Ogniska 
Metodycznego Mechanizacji Rolnictwa.  

Z dniem 1.X.1973 r. przechodzi na emeryturę. Dopiero po przejściu na emeryturę w 1983 r. 
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otrzymuje “Złoty Krzyż Zasługi”. Było to wynikiem niesprzyjających układów personalnych i brakiem 
sprawiedliwej oceny przez ówczesne władze.  

Zmarł w dniu 24.XII.1993 r. i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Łańcucie przy 
bardzo licznym udziale wychowanków szkoły i miejscowego społeczeństwa.  

Piotr Inglot (1912 - 1983)  
Urodził się 1.VIII.1912 r. w Albigowej jako syn Michała i Marii z d. Lew. Do Szkoły Podstawowej 

uczęszczał w Albigowej, którą ukończył w 1926 r. W r.1929 rozpoczął naukę i pracę w Zespołach 
Przysposobienia Rolniczego, gdzie jako przodownik przepracował 4 lata i odrobił 3 stopnie 
sprawności rolniczej Przysposobienia Rolniczego. W tym czasie brał udział w kursach rolniczo-
hodowlanych i kulturalno - oświatowych. W latach 1933 - 1935 ukończył Korespondencyjny Kurs 
Rolniczy im. St. Staszica w Warszawie.  

W latach 1935-36 odbył służbę wojskową w 40 Pułku Piechoty we Lwowie, w czasie której 
ukończył Szkołę Podoficerską otrzymując stopień kaprala. Po ukończeniu służby wojskowej wraca 
do matki na gospodarstwo. W latach 1937-1938 pracuje sezonowo w firmie “Polmin” przy budowie 
gazociągu. W czasie okupacji pracuje na roli, ale już od grudnia 1939 należy do tajnej organizacji 
zbrojnej, do której werbuje nowych członków, bierze udział w akcjach i kolportażu tajnych 
czasopism.  

Po zakończeniu wojny w 1945 r. pracuje w Śląskiej Izbie Rolniczej jako asystent kontroli 
użytkowości zwierząt gospodarskich w pow. rybnickim. W 1947 r. powrócił do Albigowej. Od 
września 1947 pracuje w charakterze kierownika świetlicy Domu Społecznego w Albigowej. Od 
lipca 1948 do 31.XII.1948 pracuje w Powiatowym Zarządzie “S.Ch.” na stanowisku instruktora 
użytkowości hodowlanej. Od 1.01.1949 zostaje przeniesiony łącznie z działem rolnym do P.Z. 
“S.CH.” do Starostwa Powiatowego w Łańcucie gdzie pracuje do czerwca 1951 r. W tym czasie 
ukończył korespondencyjny kurs dla instruktorów rolnych zorganizowany przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Reform Rolnych. Od 1.VII.1951 do 31.V.1952 pracował u Pełnomocnika Ministerstwa 
Skupu w Łańcucie.  

Od 1.VI.1952 r. został przeniesiony do P.Z.G.S.”S.Ch.”w Łańcucie na stanowisko inspektora 
Organizacji i Techniki Handlu, gdzie pracował do 31.VIII.1976 r. tj. do przejścia na emeryturę. W 
końcowym okresie pracy pełnił funkcję prezesa d/s handlu. Równolegle z pracą zawodową wiele 
czasu poświęcał pracy społecznej w różnych organizacjach i instytucjach. Od 1927 r. aż do śmierci 
w 1983 r. należał do zespołu Teatralnego w Albigowej. Pierwszy raz na scenie wystąpił w 1928 r. w 
sztuce “X Pawilon”. Praca w teatrze była dla niego i innych aktorów szkołą poprawnego mówienia, 
rozbudzała zapał do czytelnictwa i poszerzała wiadomości. Oprócz przedstawień brał udział w 
organizowaniu festynów, dożynek gromadzkich, uroczystości narodowych i państwowych. Do 
wybuchu wojny reżyserem był Władysław Szpunar, a po wyzwoleniu funkcję kierownika i reżysera 
przejął Piotr Inglot. Kierowanie ruchem amatorskim umożliwiły mu kursy, które organizował 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.  

Od 1945 r. teatr wystawił ponad 60 premier, a wśród nich : “Moralność Pani Dulskiej”, “Śluby 
Panieńskie”, “Karpaccy Górale”, “Grzech”. Wszystkie sztuki reżyserował i brał w nich udział jako 
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aktor. Zespół brał udział w licznych przeglądach, konkursach i eliminacjach otrzymując: 
wyróżnienia, nagrody i dyplomy. Piotr Inglot zmarł 10.VI.1983 r. i został pochowany na cmentarzu 
w Albigowej.  

prof. dr hab. Stefan Inglot (1902 - 1994) 
Urodził się 10.III.1902 r. jako syn Tomasza Inglota i Doroty z d. Filar. Ukończył Gimnazjum 

Realne w Łańcucie w 1921 r., a następnie Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Jana Kazimierza 
we Lwowie. Doktorat otrzymał za rozprawę pt. “Stosunki społeczno-gospodarcze w dobrach 
biskupstwa wrocławskiego w I połowie XVI w.” napisaną pod kierunkiem prof. Franciszka Bujaka, 
jednego z najwybitniejszych historyków społeczno-gospodarczych pierwszej połowy XX w. w 
Polsce. Opublikowana we Lwowie w r.1927 - stanowi dotąd wzór dla opracowań tego typu, 
poświęconych problematyce struktur społecznych, budzących żywe zainteresowanie naszych 
historyków. W r. 1932 Stefan Inglot habilitował się. Pracował najpierw jako asystent, a następnie 
adiunkt na Uniwersytecie Lwowskim oraz jako docent i profesor tytularny w Szkole Handlu 
Zagranicznego. Po wojnie w latach 1945-50 był profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Krakowie. Od 1946 r. był równocześnie profesorem, organizatorem i kierownikiem Katedry Historii 
Społecznej i Gospodarczej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz wykładowcą w W.S.R. i W.S.E. we 
Wrocławiu. 

W 1950 r. przenosi się na stałe z Krakowa do Wrocławia, gdzie obok profesury Uniwersytetu 
Wrocławskiego pełnił funkcje dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego od 1954-1958 i 
członka Senatu Uniwersytetu od 1954-1960 i 1962-1964. Od początku swej pracy naukowej był 
członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych. Trzykrotnie był sekretarzem generalnym 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie, a we Wrocławiu jednym z założycieli Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz 
przewodniczącym Zarządu Wydziału Filozoficzno-Historycznego. W latach 1945-50 był członkiem 
Rady Naukowej dla zagadnień Ziem Odzyskanych oraz przewodniczącym Komisji Osadnictwa 
Wiejskiego Rady Naukowej. Był również współzałożycielem i członkiem Historycznego Instytutu 
Śląskiego w Opolu i Katowicach. W l. 1952-66 był wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Historii 
we Wrocławiu, a od r. 1961 członkiem Komisji Koordynacji Badań nad historią wsi P.A.N., 
członkiem Rady Wychowania Spółdzielczego i Rady Naukowej Spółdzielczego Instytutu 
Badawczego w Warszawie oraz członkiem Rady Naukowej C.R.S. “SCH”. Był przewodniczącym 
Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Przemyślu do 1974 r. Stale 
współpracował w organizowaniu życia swojej rodzinnej wsi Albigowej oraz regionu Łańcuckiego 
jako założyciel i członek Stowarzyszenia Przyjaciół Łańcuta i Ziemi Łańcuckiej.  

Wspólnie z prof. Fr. Bujakiem i prof. W. Stysiem był organizatorem Spółdzielni Wydawniczej 
“Wieś” oraz jej prezesem w latach 1938-39, 1945-1947 oraz w latach 1945-47 współredaktorem 
razem z wymienionymi profesorami miesięcznika “Wieś i Państwo”.  

Do 1990 był współredaktorem Roczników Dziejów Społecznych i Gospodarczych w Poznaniu. 
Przeszło 50 lat nieprzerwanej działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej 
ukształtowało sylwetkę uczonego i pedagoga. Szerokie w swoich ramach rzeczowych i 
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chronologicznych są główne nurty zainteresowań badawczych Profesora. Obejmują one poza 
węzłowymi problemami dziejów gospodarczych i społecznych także wybrane zagadnienia 
interdyscyplinarne. Dorobek naukowy pozwala go zaliczyć do grona wybitnych historyków 
społeczno-gospodarczych w skali Europy. Ogółem bibliografia prac Stefana Inglota za lata 1925-
1976 obejmuje ponad 400 pozycji, a wśród nich wielkie syntezy dziejów społeczno-gospodarczych, 
monografie, rozprawy, artykuły, studia medyczne, biogramy, referaty, recenzje. W pracach tych 
przejawiła się wszechstronność zainteresowań, szerokość horyzontów myślowych i ogromna 
erudycja Profesora. 

Do znaczących prac profesora należą: “Historia społeczna i gospodarcza średniowiecza” - I 
wyd. Lwów 1938, II wyd. Kraków 1949 r., 3 tomowa synteza “Historii Chłopów Polskich” do 1945 r. i 
1 tomowa “Historia Chłopów Śląskich do 1975 r. Warszawa 1970, 1972, 1979, 1980.  

Stefan Inglot jest uczniem szkoły historycznej profesora dr Franciszka Bujaka zorganizowanej 
we Lwowie. Sam też kładł duży nacisk na kształcenie młodej kadry naukowej, której rezultatem jest 
uzyskanie w Zakładzie Historii Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Wrocławskiego ponad 150 
dyplomów magistrów, 25 doktoratów oraz 12 profesorów i docentów. Pięciu uczniów Profesora, 
którzy napisali prace doktorskie pod Jego kierunkiem pochodzi z terenu byłego województwa 
rzeszowskiego, co stanowi 25 % ogółu doktorów Szkoły prof. Inglota. Będąc kontynuatorem szkoły 
prof. Fr. Bujaka sam stał się twórcą Wrocławskiej Szkoły Historyków Gospodarczych i 
Społecznych. Za wszechstronną pracę naukowo-dydaktyczną i wychowawczą prof. Stefan Inglot 
otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń, a wśród nich: Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż 
Zasługi z Mieczami oraz Order Sztandary Pracy II klasy. W 50-lecie pracy naukowej Uniwersytet 
Wrocławski za zasługi dla nauki polskiej i europejskiej przyznaje prof. Stefanowi Inglotowi 
najwyższe wyróżnienie naukowe tytuł: DOKTORA HONORIS CAUSA.  

Prof. Inglot zmarł w wieku 92 lat we Wrocławiu w dniu 17 stycznia 1994 r. i tam został 
pochowany. 

Tadeusz Inglot (1914 - 1996) 
Biografia Tadeusza Inglota jest typową biografią człowieka urodzonego na wsi w bardzo licznej 

chłopskiej rodzinie. Był jednym z 15-ciorga dzieci niezamożnego rolnika Antoniego i Katarzyny. 
Należał do pokolenia, które przyszło na świat w trudnym okresie wybuchu I wojny światowej.  

Urodził się dnia 24.I.1914 r. Warunki życia w tej rodzinie nie należały do łatwych i prostych, a 
małe gospodarstwo nie mogło zapewnić normalnych warunków egzystencji. Nieszczęścia i choroby 
w sposób wyjątkowy prześladowały tę rodzinę. Przy życiu pozostało tylko 5 dzieci. Wczesna śmierć 
ojca zmusza Tadeusza do pomocy matce w prowadzeniu gospodarstwa i opieki nad pozostałym 
rodzeństwem. Szkołę Podstawową w Albigowej kończy w 1929 r. W trakcie nauki uzyskiwał bardzo 
dobre wyniki i na ten fakt zwrócił uwagę ówczesny kierownik szkoły Bolesław Stecki proponując 
matce dalszą naukę Tadeusza w Gimnazjum w Łańcucie. Nie mogła ona dojść do skutku ze 
względu na brak środków pieniężnych. Dla zdobycia środków finansowych podejmuje również 
dodatkowe prace w ekipie budowlanej zajmując się obróbką drewna. 

Od 1933 roku przez kilkanaście lat pracuje na poczcie w Albigowej jako listonosz obsługując 
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rozległy teren wsi i jej przysiółków. Poznaje dokładnie miejscowe środowisko oraz warunki życia 
współmieszkańców. W okresie okupacji w 1942 r. bierze udział w nieudanej akcji ukrycia dzwonów 
przed ich wywózką do III Rzeszy. 

Czynne zaangażowanie Tadeusza Inglota w pracę społeczną miało miejsce w latach 1947 - 
1995. W latach 1947 - 1948 pracował jako przewodniczący Komitetu Elektryfikacji Wsi, a później w 
latach 1957-1958, 1965-1968 jako członek Komitetów: Budowy Wodociągów, Budowy Domu 
Kultury, Gazyfikacji Wsi i Komitetu Parafialnego. Brał też czynny udział w pracach Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mleczarskiej, Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Łańcucie i był wielokrotnym 
radnym Powiatowej Rady Narodowej w Łańcucie i Gminnej Rady Narodowej.  

Posiadał talent i temperament działacza. Uważał pracę społeczną za swoje życiowe powołanie. 
Zawsze miał na uwadze w pierwszej kolejności interesy środowiska w których żył i pracował. 
Działając społecznie stykał się z ludźmi zaangażowanymi w sprawy lokalne, regionalne a nawet 
krajowe będąc zaproszonym jako rolnik-producent do prac w Krajowej Radzie Zrzeszenia 
Producentów Trzody Chlewnej w Warszawie. Posiadał wyjątkową zdolność wzbudzania 
zaangażowania społeczeństwa do prac potrzebnych rozwojowi swego środowiska i stawał się 
przez to lokomotywą ciągnącą wszystkie inicjatywy społeczne. Uważał, że powszechna mobilizacja 
społeczeństwa do rozwiązywania własnych problemów może być siłą sprawczą wielu osiągnięć 
gospodarczych. Posiadał dar przekonywania, a w swoich wypowiedziach był zawsze wyważony, 
komunikatywny w logice akcentowania spraw ważnych. Był przeciwny wszystkiemu co opóźnia 
postęp społeczny i potrzebę gruntownych zmian. Miał też świadomość występowania wielu 
zagrożeń. Przez swoją pracę i poświęcenie stał się żywym przykładem współodpowiedzialności za 
rozwój wsi i jej dalszy los. 

Zmarł 27.X.1996 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Albigowej.  

Za pracę społeczną otrzymał odznaczenia państwowe:  

- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,  

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  

- Złoty Krzyż Zasługi.  

dr Jan Kuźniar (1911 - 1972)  
Urodził się w Albigowej dnia 23.IV.1911 r. jako syn Jakuba i Marcjanny z d. Rajzer. W r. 1929 

ukończył Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. W tym samym roku podejmuje 
studia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie na Wydz. Filologii Polskiej. Jego profesorami 
byli sławni naukowcy jak: Stanisław Pigoń, Kazimierz Kolbuszewski, Stanisław Cywiński, Teodor 
Mianowski, Jan Otrębski, Manfred Kridl i wielu innych zasłużonych dla nauki polskiej. W czasie 
studiów należał do Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej. Pracował w Kole Polonistów 
gdzie spotkał znanego polonistę prof. Czesława Zgorzelskiego, z którym później spotkał się w 
pracy wydawniczej w “Ossolineum”. Brał czynny udział w “Teatrze Uniwersyteckim” i “Chórze 
Studenckim”. W r.1938 uzyskał stopień magistra filologii i przeniósł się do Lwowa, gdzie pracował 
w szkole średniej. W 1938 r. ożenił się z Zofią Albigowską i zamieszkał na stałe we Lwowie.  
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Wojna zniszczyła wszystkie perspektywy przyszłościowe i z trudem powrócił w rodzinne strony z 
żoną i synem - tracąc zdrowie. Pracę w Wydawnictwie Zakładu Narodowego om. Ossolińskich 
podjął w styczniu 1949 r. najpierw jako korektor, następnie redaktor i wreszcie jako kierownik jednej 
z ważniejszych redakcji “Wydawnictw Specjalnych i Językoznawstwa”. Z tego tytułu uczestniczył 
we wszystkich donioślejszych przedsięwzięciach edytorskich “Ossolineum” w zakresie literatury 
polskiej. Wyszkolił liczny zespół pracowników najpierw w dziale korekty, a następnie w podległej 
mu redakcji.  

Ogromna pracowitość i rzetelność połączona z dużym poczuciem koleżeńskości i 
sprawiedliwości, zjednały Mu szacunek, uznanie kierownictwa i autorów, a przyjaźń i sympatię 
kolegów. Dyplom doktora uzyskał w 1962 r. na Uniwersytecie Wrocławskim.  

Poza pracą zawodową okres kilkunastu lat końcowych swego życia poświęcił naukowo-
edytorskiej pracy “Dzieł wszystkich” J. Słowackiego wydawanych pod redakcją Juliusza Kleinera.  

Edytorsko opracował sam “Kraka”, “Makbeta”, ‘Beatryce Cenci”, dramat “Beniowski”, “Pana 
Alfonsa”, “Krytykę krytyki i literatury”, “Fantazego”, “K.Wallenroda”, “Jana Kazimierza”, “Złotą 
Czaszkę”, “Waltera Stadiona”, “Agerylausza”, “Samuela Zborowskiego”, utwory młodzieńcze z lat 
1825-1829 oraz okresu 1833-1842 i 1843-1849 wśród których znalazł się wiersz proroczy o 
polskim Papieżu. (“Pośród niesnasek Pan Bóg uderza”)  

Po roku 1963 pracował już tylko nad dziełem J. Słowackiego “Król Duch”. Ta praca pochłonęła 
najwięcej czasu i trudu edytorskiego.  

Jan Kuźniar był człowiekiem bardzo skromnym, ale w podejmowaniu zadań filologicznych 
odznaczał się niespotykaną odwagą, rzetelnością i poświęceniem. Jarosław Iwaszkiewicz w swojej 
recenzji w “Życiu Warszawy” z dnia 9.04.1973 r. napisał “XVI tom dzieł Słowackiego to 
monumentalna, podziwu godna praca naszej filologii”. Jest to ostateczne przygotowanie pod 
badania analityczne - pogłębione studium. Jan Kuźniar dokonał tu wielkiej pracy. Jest to wielkie 
wydarzenie historyczno - literackie.  

Zmarł dnia 14.XII.1972 r. i został pochowany na cmentarzu Św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Był 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odznaką Budowniczego Wrocławia.  

 

mgr Stanisław Kuźniar ( 1908 - 1981)  
Urodził się 15.03.1908 r. w Albigowej jako syn Jakuba i Marcjanny z d. Reizer.  

Szkołę Powszechną wówczas 4-ro klasową ukończył w 1918 r. i w tym samym roku podjął 
naukę w Państwowym Gimnazjum Realnym w Łańcucie. W 1926 r. zdaje egzamin maturalny i 
uzyskuje świadectwo dojrzałości. Bezpośrednio po maturze rozpoczyna studia na Wydz. Prawa 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie uzyskując w 1931 r. tytuł magistra prawa. Równocześnie 
ze studiami prawniczymi ukończył we Lwowie Akademię Handlową. Do czasu wojny tj. do września 
1939 r. pracował we Lwowie. W 1940 r. przenosi się wraz z rodziną do Łańcuta, gdzie początkowo 
pracuje dorywczo, a później prowadzi przedsiębiorstwo handlowe branży żelaznej w charakterze 
współwłaściciela do 1945 r. W czasie pobytu w Łańcucie współpracuje z delegaturą Polskiego 

 152



Komitetu Opiekuńczego na rzecz pomocy Polaków wywiezionych do obozów jenieckich, 
przebywających w więzieniach oraz najbiedniejszych. Po zakończeniu wojny opuszcza Łańcut i 
udaje się do Lublińca k. Częstochowy, gdzie umieszcza w pierwszej otwartej po wojnie szkole dla 
głuchych swego syna. Z końcem 1945 r. obejmuje stanowisko kierownika działu zakupów w 
Społecznym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Katowicach. Po zlikwidowaniu tej placówki obejmuje 
stanowisko doradcy prawnego przy Stowarzyszeniu Kupców Polskich w Zabrzu. W styczniu 1951 r. 
zostaje powołany przez Ministerstwo Budownictwa Przemysłowego do zorganizowania w 
Katowicach przedsiębiorstwa zaopatrzeniowo-interwencyjnego dla całego resortu Budownictwa 
Przemysłowego pod nazwą “Składnica Artykułów Metalowych”. Po 2 miesięcznym okresie 
organizacyjnym został dyrektorem tego przedsiębiorstwa i prowadził go do lipca 1953 r.  

Ze względów społecznych zrzeka się dalszej pracy w tej Składnicy, gdyż od 1945 r. rozpoczął 
działalność w zakresie zrzeszania głuchych Okręgu Śląskiego celem stworzenia dla nich 
odpowiednich warsztatów pracy. Rezultatem tej pionierskiej pracy stworzona została sieć 
Spółdzielni Głuchych, które stały się główną bazą działalności powołanej w latach 60-tych “Centrali 
Spółdzielni Inwalidów”. Przy współudziale aktywistów - rodziców dzieci głuchych Stanisław Kuźniar 
zorganizował i zarejestrował u władz “Polski Związek Głuchych” jako stowarzyszenie z siedzibą w 
Warszawie. Również w tym czasie zorganizował Oddział Śląski Polskiego Związku Głuchoniemych 
w Katowicach. Poprzez koła terenowe Oddział ten objął opieką i pomocą wszystkich inwalidów 
słuchu na Śląsku. Na pierwszym zebraniu konstytuującym się Oddziału Śląskiego P.Z.G. Stanisław 
Kuźniar zostaje wybranym prezesem i funkcję tę pełnił przez kilka kadencji. Zanim powstał Polski 
Związek Głuchych w Warszawie podjął decyzję w 1945 r. zorganizowania Ośrodka Produktywizacji 
Głuchych w Katowicach.  

Myśl założenia tego Ośrodka powstała w trudnym okresie budowania państwowości polskiej na 
ziemiach Śląska, gdzie tysiące repatriantów przybywało na te ziemie, a wśród nich wielu głuchych 
bez zawodu poszukujących pracy. Stanisław Kuźniar sam będąc ojcem głuchego dziecka był 
wrażliwy na niedole bliźnich.  

Zmarł w wieku 73 lat w dniu 2 września 1981 r. we Wrocławiu i został pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Katowicach - Bogucicach w dniu 7.IX.1981 r.  

 

dr Władysław Kuźniar (1902 - 1972)  
Urodził się w 1902 r. w Albigowej jako syn Jakuba (wójta) i Marcjanny z d. Reizer. Ukończył 

Gimnazjum Realne w Łańcucie zdając w 1920 r. maturę. Od 1922 - 1928 r. studiował filologię 
polską na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Odznaczał się pracowitością i wybitnymi 
uzdolnieniami. Po otrzymaniu absolutorium, praca, która miała być magisterską uznana została za 
pracę doktorską. W 26 roku życia posiadał tytuł doktora w zakresie nauk filologicznych.  

Pracował w Wilnie w Gimnazjum im. J. Słowackiego jako polonista. Zdobył tam miano 
doskonałego pedagoga i wychowawcy młodzieży. Na stanowisku tym pracował do wybuchu II 
wojny światowej, skąd zgłosił się do wojska.  
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Podczas okupacji niemieckiej znalazł się wraz z rodziną w Łańcucie. Rozpoczął w tym czasie 
pracę najpierw w tajnym nauczaniu. Przygotował plan szkolenia w zakresie I-szej klasy licealnej. 
Brał czynny udział w egzaminowaniu tajnie uczącej się młodzieży. Kiedy skończyła się okupacja 
przystąpił do organizowania zniszczonego gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. 
Dźwigał tę szkołę w zakresie zaopatrzenia w niezbędny sprzęt szkolny i pomoce naukowe, w 
zaopatrzenie biblioteki szkolnej, w zagospodarowanie boiska i podwórza szkolnego, w drukowanie i 
powielanie tekstów naukowych i druków administracyjnych, w obsłudze cisnącej się do gimnazjum 
młodzieży, w zaangażowanie personelu pedagogicznego i administracyjnego, w organizowanie 
internatu dla chłopców i dziewcząt, w organizowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego ze 
strony gimnazjum jako ważnego ośrodka kulturalno-oświatowego.  

Po zrealizowaniu 3-letniego planu odbudowy gimnazjum - dr Władysław Kuźniar został bez 
uprzedzenia i wyjaśnienia przeniesiony w stan spoczynku rzekomo “Dla dobra służby”. Było to dla 
niego wielkim zaskoczeniem, gdyż całkowicie poświęcił się szkole i młodzieży, której był oddany 
swoimi umiejętnościami i zdolnościami w zakresie polonistyki. Nie pozwolono Mu nawet pożegnać 
się z młodzieżą. Przeżył to bardzo ciężko rezultatem czego był wylew krwi do mózgu. Wprawdzie 
Wojewódzka Komisja Rehabilitacyjna w Krakowie stwierdziła niezasłużoną krzywdę moralną, a 
Rada Państwa w 1957 r. w związku z jubileuszem 50-lecia Gimnazjum przyznała Mu Złoty Krzyż 
Zasługi, ale utraconego zdrowia nie przywróciła.  

Pracował następnie w Krakowie w Gimnazjum Żeńskim im. J. Matejki. Tam uczył młodzież 
języka polskiego, przygotowując ją do egzaminu maturalnego. Z młodzieżą łączyły go zawsze 
serdeczne więzy przyjaźni.  

Zmarł w dniu 7 maja 1972 r. i został pochowany na cmentarzu “Salwator” w Krakowie. 

dr Julian Pelc (1906 - 1991)  
Urodził się dnia 2.01.1906 r. jako syn Michała i Marcjanny z d. Filar. Pięcioletnią Szkołę 

Podstawową w Albigowej ukończył w 1918 r. (nauka wówczas trwała 5 lat, gdyż do kl. III 
uczęszczało się 2 lata). Po zdaniu egzaminu wstępnego zostaje przyjęty do Gimnazjum Realnego 
w Łańcucie. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1926 r. wstępuje na Uniwersytet Jana Kazimierza 
we Lwowie, gdzie na Wydziale Humanistycznym studiował historię ze specjalizacją w historii 
społecznej i gospodarczej. Drugi rok studiów odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim ze względu na 
źródła do pracy w tamtejszym archiwum. W 1932 r. uzyskuje magisterium. Dzięki staraniom prof. 
Franciszka Bujaka uzyskuje stypendium z Funduszu Kultury Narodowej i najbliższe 5 lat poświęca 
pracy naukowej. Na podstawie pracy “Ceny w Krakowie w latach 1369-1600” uzyskuje doktorat. 
Pisze i wydaje drugą pracę z zakresu historii cen pt. “Ceny w Gdańsku w XVI i XVII w.” Przez okres 
1 roku pełni funkcję asystenta w Katedrze historii społeczno-gospodarczej Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie.  

We wrześniu 1937 uzyskuje pracę w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Pracuje tam tylko 
przez miesiąc i gdy się otworzyła możliwość zatrudnienia w Wydawnictwie Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich powraca ponownie do Lwowa. Do wybuchu II wojny światowej zajmuje stanowisko 
sekretarza wydawnictwa, a w okresie wojennym pracuje w Bibliotece Zakładu, gdyż działalność 
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wydawnicza zostaje zawieszona. W końcu czerwca 1944 r. opuszcza Lwów i powraca w rodzinne 
strony. W roku szkolnym 1944/45 zostaje zatrudniony w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w 
Łańcucie jako nauczyciel. W lipcu 1945 r. przenosi się do Krakowa gdzie przez okres 2 lat pracuje 
w księgarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Tu wspólnie z kierownikiem księgarni dr 
Ignacym Zarębskim wznawia pierwsze po wojnie tytuły.  

Dział Wydawniczy Zakładu w 1948 r. zostaje przeniesiony do Wrocławia, a dr Pelcowi 
powierzone zostaje jego kierownictwo. Sprawuje go do 1953 r. tj. do chwili przejęcia Ossolineum 
przez Polską Akademię Nauk. Zostaje wtedy mianowany zastępcą dyr. Wydawnictwa d/s 
techniczno-wydawniczych, którą tę funkcję pełnił do czasu przejścia na emeryturę w lipcu 1972 r. 
Po przejściu na emeryturę pracuje tam nadal przez 7 lat zatrudniony w niepełnym wymiarze, 
opiekując się wydawanym przez Ossolineum “Narodowym Atlasem Polski”. Był członkiem 
towarzystw związanych z ruchem wydawniczym i książką: Polskiego Towarzystwa Wydawnictw 
Książek i Towarzystwa Przyjaciół Książki. Posiada odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Odznakę Budowniczy Wrocławia oraz Złotą Odznakę Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. 

 

Paweł Piłat (1907 – 1989) 
Jeśli spojrzymy na przebieg drogi życiowej Pawła Piłata to należy ocenić okoliczności i 

uwarunkowania w jakich się ona spełniała. 

W życiorysie Pawła Piłata tak jak u większości ludzi tego okresu, ograniczeń i utrudnień było dużo, 
ale liczne przymioty osobowości, takie jak energia wewnętrzna, uzdolnienia i siła charakteru 
odegrały największą rolę. 

Urodził się 13.I.1907 r. w Woli Rafałowskiej w licznej i niezamożnej rodzinie chłopskiej. Tu 
skończył szkołę podstawową. Do okresu pełnoletności pracował w gospodarstwie, a później jako 
sklepowy Kółka Rolniczego w Woli Rafałowskiej. W 1929 r. podejmuje naukę w Szkole Rolniczej w 
Kijanach woj. lubelskie. Po jej ukończeniu odbywa roczną praktykę rolniczo – hodowlaną w majątku 
rolnym w Samoklęskach. Stąd udaje się do pracy w majątku Zaścianek k. Tarnopola, gdzie 
pracował przez okres 5 lat. Odchodząc z tej posady płk. inż. Dobrowolski, właściciel tej posiadłości, 
w świadectwie pracy napisał następujące słowa: „należał do tych rzadkich pracowników wykazując 
się sumiennością, oszczędnością i wiernością. Pracował zawsze energicznie i niezmordowanie.” 

W 1936 r. opuszcza Zaścianek i przenosi się z pracą do majątku w Pstrągowej k. Strzyżowa. Z 
chwilą wybuchu II wojny światowej zostaje zmobilizowany do 17 Pułku Piechoty. Po klęsce 
kampanii wrześniowej powraca do pracy w Pstrągowej. W 1944 r. przenosi rodzinę do Albigowej. 

Pisząc tę biografię nie sposób pominąć jego działalności społecznej i w paru słowach ogarnąć 
wszystko. 

Była to działalność wyrastająca z potrzeby służenia wsi i jej mieszkańcom pomimo, że nie był 
rodowitym albigowianiniem. 

Ta działalność była świadectwem człowieka zaangażowanego we wszystko co dla rozwoju wsi 
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miało znaczenie szczególne. Pracę społeczną traktował jako posłannictwo. Posiadał zdolności 
organizacyjne, umiał słuchać ludzi i potrafił wyciągać wnioski. 

Wspólnie z nieliczną grupą działaczy umiał się przebijać w rozwiązywaniu niełatwych problemów 
społeczno-gospodarczych wsi. W latach 1957-1969 był zaangażowany w pracach Rady Spółdzielni 
Mleczarskiej będąc początkowo członkiem, a później jej przewodniczącym. 

W okresie 1960-1967 pełnił funkcję kierownika budowy Domu Kultury. Włożył wiele wysiłku i 
starań nie tylko w pozyskanie i zabezpieczenie niezbędnych materiałów do budowy, ale i 
zapewnienie sprawnego frontu prac budowlanych. 

W 1965 roku został wybrany sołtysem wsi. Był również inicjatorem prac przy budowie 
przedszkola i Domu Nauczyciela. Brał czynny udział w pracach Rady Parafialnej i był członkiem 
honorowym Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Umarł 3 marca 1989 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Albigowej. 

mgr Stanisław Reizer (1908 - 1962) 
Urodził się 11.XII.1908 r. w Albigowej. Był synem Antoniego i Teresy z domu Kuźniar. Pochodził 

z licznej rodziny chłopskiej. Warunki materialne były ciężkie, a małe gospodarstwo stanowiło 
jedyną podstawę egzystencji całej rodziny. Uczęszczał do 4-letniej Szkoły Podstawowej w 
Albigowej. Po jej ukończeniu w 1920 r. podjął naukę w 8 klasowym Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Łańcucie. Naukę uwieńczył egzaminem dojrzałości w 
1929 r. W 1930 r. zostaje powołany do służby wojskowej w Szkole Podchorążych w Gródku 
Jagiellońskim k. Lwowa, którą ukończył w 1931 r. 

 W 1933 r. otrzymał nominację na stopień podporucznika rezerwy, a w roku następnym na 
kolejny stopień porucznika. W 1931 r. podjął studia na Wydziale Wychowania Fizycznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, które ukończył w 1936 r. uzyskując tytuł magistra. W 
trakcie studiów w okresie lat 1934/35 odbywał praktykę w Gimnazjum i Liceum im. Stefana 
Batorego w Nowym Sączu, gdzie założył sekcje sportowe: narciarską i hokejową. Od 1936 do 1939 
r. pracował w Gimnazjum i Liceum O. Pijarów w Krakowie.  

Z chwilą wybuchu II wojny światowej udał się do Tarnopola aby połączyć się z oddziałami 
Wojska Polskiego biorącymi udział w walkach na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. Kiedy 
tam dotarł polskie formacje wojskowe zostały już rozbite. Wrócił do Przemyśla i został zatrzymany i 
uwięziony przez sowiecką straż graniczną. Był na liście osób skierowanych na wywózkę w głąb 
Rosji. Od wywózki uratował go tylko szczęśliwy przypadek. Do Albigowej powrócił w maju 1940 r. 
W okresie okupacji przebywał u swojej siostry i brał udział w tajnym nauczaniu przygotowując 
młodzież w zakresie: łaciny, nauki o człowieku, biologii i higieny. Był sekretarzem komisji 
egzaminacyjnej tajnego nauczania na teren powiatu łańcuckiego. Praca ta była niebezpieczna i 
wymagała dużej odwagi. Po wyzwoleniu w 1945 r. wraz z rodziną opuścił Albigową i podjął pracę w 
Liceum Ogólnokształcącym w Bytomiu. Nie pozostał tam na długo. Ze względu na brak mieszkania 
powrócił do Łańcuta. W tym czasie otrzymał od prof. Figny propozycję pracy na stanowisku 
wykładowcy w Akademii Wydziału Fizycznego w Krakowie. Z tych samych względów co poprzednio 
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propozycji tej nie przyjmuje. Z dniem 1.I.1946 r. zostaje zaangażowany do pracy na stanowisku 
nauczyciela wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w Gimnazjum i Liceum 
im.Henryka Sienkiewicza, którą kontynuował do 1959 r. W 1959 r. został powołany do pracy w 
Studium Nauczycielskim w Rzeszowie, gdzie pracował do 1962 r. Stanisław Reizer był wzorem 
prawdziwego pedagoga, który kształtował horyzonty myślowe młodzieży. Był przez nią ceniony za 
swoją bezpośredniość i życzliwość. Można się było do niego zwrócić ze wszystkim np: o pomoc w 
rozwiązaniu jakiegoś problemu. Zawsze był gotowy usłużyć każdemu, kto przychodził do niego z 
prośbą. Umiał się też dzielić swoim duchowym bogactwem. Umarł 18.V.1962 r. i został pochowany 
na starym cmentarzu Rzeszów-Pobitno przy licznym udziale wychowanków, kolegów, przyjaciół i 
mieszkańców Albigowej, którzy w ten sposób oddali mu ostatnie pożegnanie. 

Ppłk. Ignacy Szpunar (Dowódca 2 Morskiego Pułku Strzelców) (1891 - 1947)  
Kazimierz Górski - Nowiny Rzeszowskie - 1.IX.1974 r.  

Ignacy Szpunar ur. się w Albigowej 28.I.1891 r. w rodzinie chłopskiej. Do szkoły podstawowej 
uczęszczał w Łańcucie, naukę w gimnazjum rozpoczął w Krakowie, a zakończył w Rzeszowie w 
1911r. Następnie podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, lecz po pierwszym roku 
powołany został do służby wojskowej w armii austriackiej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej 
uczestniczy w walkach frontowych I wojny światowej, a jednocześnie działa w tajnej organizacji 
wojskowej, której staraniem 90 pułk piechoty po upadku monarchii habsburskiej ogłosił się pułkiem 
polskim i w zorganizowanych transportach kolejowych, w pełnym uzbrojeniu z zapasami amunicji, 
żywności i ekwipunku wrócił do kraju gdzie otrzymał nazwę 14 pułku piechoty armii polskiej.  

Ignacy Szpunar pozostał w wojsku jako oficer zawodowy, pełniąc różne funkcje i awansując 
kolejno aż do stopnia podpułkownika w 1937 r. Wcześniej, bo w 1925 r. ukończył studia prawnicze. 
Awans na ppłk. zbiegł się z mianowaniem na dowódcę nowej jednostki powołanej właśnie w 1937 
r. która w 1938 otrzymała nazwę Morskiego Batalionu Strzelców.  

Organizując i szkoląc od podstaw 2 MBS ppłk. Ignacy Szpunar włożył wiele wysiłku w prace 
mające na celu przygotowanie do obrony Wybrzeża. W 1939 r. z końcem marca skład osobowy 2 
MPS został zwiększony, a w sierpniu tegoż roku jednostka już jako 2 MPS osiągnęła pełny stan 
mobilizacyjny. Pierwszy pocisk na Gdynię spadł 1 września 1939 o godz. 445 na placówkę 2 MPS 
trafiając w stanowisko karabinu maszynowego obok starego cmentarza przy szosie gdańskiej w 
Kolibkach.  

Niemieckie natarcia zepchnęły z posterunków placówki pułku z Kolibek oraz wzgórz 84, 3, 4 i 
126 ale do wieczora wróg mógł zanotować tylko takie sukcesy. Ppłk. Szpunar zorganizował nocny 
wypad, który zepchnął nieprzyjaciela z większej części zajętego przezeń terenu przy granicy, zadał 
mu znaczne straty i zdobył wiele sprzętu, a także odzyskał wzgórza 126, 4 i 109. 2 września po 
gwałtownym ogniu artylerii ciężkiej z pancernika Szlezwik i Sopotu Niemcy znów zaatakowali i 
zajęli rejon placówki wzgórza Kolibki.  

Oddziały 2 MPS odbiły ten teren koło południa, ale zacięte walki trwały tu nadal i obszar 
naszych placówek przechodził z rąk do rąk. Tak zaczęła się na odcinku 2 MPS epopeja walki o 
Wybrzeże, walki trwającej do 19 września 1939 r. Dowodzony przez ppłk. Ignacego Szpunara pułk 
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odgrywa ważną rolę w obronie Gdyni, dzień po dniu trwa w ustawicznych bojach, broni się i 
atakuje. Raz po raz załamują się niemieckie natarcia - 6,7,8 września - to ustawiczne walki dniem i 
nocą. 10, 11 września trochę spokojniejsze, ale następny dzień to już ciężkie walki batalionu 2 
MPS w rejonie Pomorzanki, gdzie traci on ok. 2/3 swego stanu osobowego. Ppłk. Dąbek podejmuje 
decyzję oddania Gdyni bez walki, aby uniknąć zniszczenia miasta. 12 września 1939 r. oddziały 2 
MPS przeszły na Kępę Oksywską. W tym dniu w Albigowej panoszyli się już Niemcy, ale syn tej wsi 
ppłk. Ignacy Szpunar walczył nadal na północnym skrawku Rzeczypospolitej, kierując swoich 
żołnierzy na ich ostatnią redutę.  

W Babim Dole niezbyt szerokim wąwozie na Kępie Oksywskiej w administracyjnym budynku 
byłego szpitala epidemiologicznego dowództwo pułku zajęło swoje miejsce postoju. Na rozkaz 
ppłk. Szpunara 2 batalion tego pułku rusza do natarcia na wroga. Mimo silnego ognia artylerii 
niemieckiej, 5 i 6 kompania wypiera nieprzyjaciela z Pierwoszyna, Mostów i Michalinek. Od 
zachodu ubezpieczała je 2 kompania oraz kompania kpt. Olszewskiego.  

Niestety, wieczorne kontrnatarcie niemieckie wypiera dzielnych strzelców morskich z Mostów i 
Michalinek. Miejscowości te odpiera jednak ponownie kolejny polski atak 14 września wykonany 
nocą. i znów Niemcy rankiem idą na ich obrońców. Topnieją szeregi 2 MPS. 1 batalion osiągnął 
wielkość kompanii i wszedł w skład 1 MPS, wespół z którym walczył pod Dębogórzem. Przerzedziły 
się szeregi pozostałych oddziałów ppłk. Szpunara. Ale walka trwa. Skompletowany z różnych 
rozbitych grup batalion, jako odwód pułkownika, 15 września znów wyrzuca nieprzyjaciela z 
Mostów i Michalinek - utrzymuje obie miejscowości przez cały dzień i noc. 16 września oddziały 2 
MPS obsadzają nową linię obrony - na północ od Babiego Dołu. 17 września odpierają one kolejne 
silne uderzenie wroga. 18 kontratakują Niemców, którzy ze wszystkich stron osiągnęli Kępę 
Oksywską. 19 września 1939 r. obrońcy Kępy stoczyli ostatnie walki. Sytuacja była już 
beznadziejna. Dowódca obrony lądowej płk. Stanisław Dąbek nie chcąc iść do niewoli popełnia 
samobójstwo. Przedtem powiedział ppłk. Szpunarowi - “gdyby się coś ze mną stało, ty obejmiesz 
dowództwo” ...Powiedz mej żonie, że w ostatnich chwilach o niej myślałem i przepraszam ją za 
wszystko, jeśli jej kiedykolwiek przykrość sprawiłem”.  

Po śmierci płk. Dąbka ppłk. Szpunar objął dowództwo nad walczącymi w pobliżu. Wkrótce 
przyszła chwila najtrudniejsza - trzeba było podjąć decyzję o kapitulacji.  

Po pogrzebie płk. Dąbka na który zezwolił niemiecki dowódca, jeńcy pojechali do obozów. Ppłk. 
Szpunar przebywał w obozie w Prenzlau, a następnie w Neubrandenburg, Gross Born, Raderitz i w 
Waldenburgu. Po wyzwoleniu tego obozu w 1945 r. powrócił do Albigowej, a następnie 
przeprowadził się na Ziemie Odzyskane do Jeleniej Góry, pod którą objął gospodarstwo rolne. Był 
czynnym działaczem społecznym - radnym MRN, działaczem ZSCH i Związku Ogrodników.  

Ciężka choroba serca przerwała jego życie w 1947 r. Pogrzeb połączony z pośmiertnym 
odznaczeniem ppłk. Szpunara Krzyżem Srebrnym Orderu Wirtuti Militari był w Jeleniej Górze dużą 
manifestacją. W 1948 r. prochy ppłk. Ignacego Szpunara przewieziono do Warszawy, gdzie w 1950 
r. spoczęła jego żona Stanisława. Gdynia upomina się jednak o swego bohatera. 27.III.1974 r. 
doczesne szczątki ppłk. złożono na cmentarzu Obrońców Wybrzeża obok mogiły płk. Stanisława 
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Dąbka.  

Ppłk. Ignacy Szpunar był żywym dowodem ciągłości trudnych dziejów i pamięcią tych dziejów.  

dr Władysław Szpunar (1906 - 1985)  
Urodził się w Albigowej 18.VIII.1906 r. jako syn Walentego i Katarzyny z d. Filar. Pochodził z 

średniozamożnej rodziny chłopskiej. Szkołę Podstawową ukończył w 1918 r. i w tym roku po 
zdaniu przewidzianego egzaminu rozpoczyna naukę w Gimnazjum Realnym w Łańcucie, które 
ukończył po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1926 r. W tymże roku zostaje przyjęty na Wydz. 
Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Studia kończy w 1933 r. Praktykę szpitalną 
odbywa we Lwowie oraz w Lecznicy dla chorób płucnych w Hołosku Wielkim k. Lwowa. W tej 
lecznicy zapoznaje się z całokształtem zagadnień walki z gruźlicą i jej leczeniem klinicznym. Po 
odbyciu obowiązującego stażu pozostaje tam nadal jako asystent. Od 1935 r. na wniosek 
ówczesnego lekarza woj. lwowskiego d/s gruźlicy podejmuje pracę w Poradni Przeciwgruźliczej w 
Łańcucie. Początkowo nikt w poradni się nie zgłasza i przez okres pół roku jest nieczynna, ze 
względu na występujące plotki i obawy ludności, że odwiedzanie Przychodni Przeciwgruźliczej 
może przeszkadzać w ożenku czy zamążpójściu.  

Znając tutejsze środowisko zaczyna urządzać w poszczególnych wsiach pogadanki w których 
przedstawia sprawę gruźlicy i jej społeczne zagrożenie. W ten sposób przełamuje opory ludzi, a 
frekwencja w Poradni wyraźnie wzrasta. Wyniki tego działania przedstawia w artykule “Stan 
gruźlicy w pow. łańcuckim w 1937r. zamieszczonym w czasopiśmie “Wieś i państwo” w 1938 r. 
redagowanym przez prof. Franciszka Bujaka, doc. St. Inglota, doc. W. Stysia.  

Po skierowaniu do przychodni przez Woj. Wydział Zdrowia we Lwowie pielęgniarki Łucji Jednaki 
praca przychodni rozwija się stosownie do współczesnych wymogów. Właścicielem i zarządcą 
Przychodni było Towarzystwo Walki z Gruźlicą. Prezesem był każdorazowy starosta powiatowy, 
sekretarzem lekarz powiatowy, opiekunką hr. Potocka, która przeznaczyła cały budynek przy ul. 
Cetnarskiego w Łańcucie na cele Przychodni i na mieszkanie dla lekarza i pielęgniarki. 
Przychodnia obejmowała poczekalnię, pokój przyjęć pielęgniarki, pokój przyjęć lekarza, pokój na 
prześwietlenie RTG, pokój naświetlań lampą kwarcową oraz oddzielny pokój dla dzieci. W latach 
1936-37 poszerzono działalność Przychodni o Przychodnię Skórno - Wenerologiczną, Poradnię 
Trachomatologii i Okulistyki Społecznej. Zmieniono wówczas nazwę Przychodni na Ośrodek 
Zdrowia. Był to początek Powiatowego Ośrodka Zdrowia. Po odpowiednim przeszkoleniu wszystkie 
te czynności prowadził sam dr Wł. Szpunar. W 1939 r. w miesiącach VI, VII i VIII pracuje w Szpitalu 
w Tarnowie na oddziale Ginekologiczno - Położniczym dla uzupełnienia wiadomości z zakresu tego 
działu. Okres wojny i po zakończeniu wojny spędza w Łańcucie pełniąc obowiązki lekarza 
miejskiego w Powiatowym Ośrodku Zdrowia. W okresie późniejszym pracuje w Szpitalu w Łańcucie 
na Oddziale Wewnętrznym pełniąc przez pewien czas obowiązki ordynatora. W godzinach 
poszpitalnych był lekarzem w szkołach średnich i w tym okresie przeprowadzał badania odczynów 
tuberkulinowych u młodzieży po szczepieniu B.C.G. Pod koniec swego życia, przed przejściem na 
emeryturę był zatrudniony w Przychodni Obwodowej w Łańcucie jako lekarz rejonowy, kierownik i 
przewodniczący Komisji Lekarskiej.  
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W 70 r. życia obronił pracę doktorską przed Radą Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w 
Krakowie na temat: “Zgony z powodu gruźlicy w Łańcucie i okolicy w latach 1786 - 1970. Próba 
oceny epidemii”.  

Przedmiotem pracy była analiza zgonów z powodu gruźlicy w Łańcucie i najbliższym regionie 
objętym parafią łańcucką w okresie 185 lat. Na podstawie materiału archiwalnego zawartego w 
parafialnych “Księgach Zmarłych” wyliczono współczynnik umieralności z gruźlicy i prześledzono 
przebieg epidemii zależnie od wieku i płci oraz wpływu czynników środowiskowych i zmieniających 
się warunków bytowania wśród mieszkańców.   

W 1980 r. przechodzi na emeryturę. Umiera 15.X.1985 i zostaje pochowany wśród swoich ziomków 
na cmentarzu parafialnym w Albigowej.  

Prof. dr hab. Eugeniusz Szpunar (1933-1989)  
Urodził się dnia 2 stycznia 1933 r. w Albigowej jako syn Marka i Bronisławy z d. Inglot. Pochodził z 
niezamożnej rodziny chłopskiej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w 
Łańcucie ukończył w 1951 r. Studia wyższe odbył w latach 1951-1956 r. w Uralskiej Politechnice w 
Świerdłowsku obecny Jekatyrenberg (Rosja) i uzyskał tytuł magistra inżyniera metalurga.  

Po ukończeniu studiów w latach 1956-1963 pracował w Fabryce Urządzeń Mechanicznych 
“Poręba” na stanowiskach starszego technologa, zastępcy głównego metalurga, kierownika 
odlewni, zastępcy szefa produkcji, kierownika wydziału mechanicznego i zastępcy dyrektora d/s 
produkcji, a następnie w Zjednoczeniu Obrabiarek i Narzędzi jako zastępca naczelnika wydziału 
technologii.  

W latach 1964-1977 pracował w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie na stanowiskach: 
starszego inżyniera, adiunkta, samodzielnego pracownika naukowo-badawczego i profesora 
nadzwyczajnego, od 1968 r. zastępcy dyr. d/s naukowych  w zakresie metaloznawstwa, a od 1973 
do 1977 r. pierwszego zastępcy dyrektora tego Instytutu. Od 1977 r. był dyrektorem 
Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych, równocześnie pełniąc w latach 1977-78 funkcję 
dyrektora naukowego Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Budowlanych. W latach 1979-1981 - 
dyrektora techniki i rozwoju maszyn budowlanych. Stopień naukowy doktora nauk technicznych 
uzyskał w 1967 r. na Politechnice Warszawskiej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. “Wpływ 
miedzi na niektóre własności sferoidalnych żeliw austenitycznych niklowo-manganowo-
miedziowych”, a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1972 r. na Wydziale Mechaniczno-
Technologicznym Politechniki Warszawskiej na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. “Analiza 
warunków krystalizacji grafitu sferoidalnego w żeliwach szarych”. W kwietniu 1968 r. został 
powołany na stanowisko samodzielnego pracownika naukowo-badawczego w Instytucie Mechaniki 
Precyzyjnej, a w 1973 r. na stanowisko docenta. We wrześniu 1975 r. został mianowany 
profesorem nadzwyczajnym nauk technicznych. W latach 1981-1986 w Politechnice Warszawskiej 
w Płocku pełnił funkcję kierownika Zakładu Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn w Instytucie 
Maszyn Rolniczych. Od 1983 r. pracował w Instytucie Energii Atomowej w Świerku pod Warszawą 
początkowo w niepełnym wymiarze, a od 1987 r. jako kierownik Zakładu Materiałów Reaktorowych. 
W 1969 r. był redaktorem działu wydawnictw “Prace IMP”, “Biuletyn IMP”. W 1973 r. zainspirował 
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wydawanie 2-miesięcznika “Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna”. Był inicjatorem wydania przez 
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne poradnika dla inżynierów w zakresie obróbki cieplnej pt. 
“Obróbka cieplna stopów żelaza”, opracowanego przez zespół autorów, w którym również 
uczestniczył.  

W okresie 1971-1977 pełnił funkcję sekretarza naukowego Komitetu 27-Międzynarodowej Komisji 
Elektrycznej (CEI) co w sposób ścisły wiązało się z jego zainteresowaniami - urządzeniami do 
obróbki cieplnej metali. Pod kierownictwem prof. Eugeniusza Szpunara opracowano kilkanaście 
norm i zaleceń międzynarodowych z zakresu przemysłowego grzejnictwa elektrycznego.  

Uczestniczył również w działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Obróbki Cieplnej 
Materiałów (Association Internationale de Traitement Thermigne des Matariaux). W latach 1977-78 
był prezydentem, a w latach 1979-80 honorowym przewodniczącym AITT. W 1977 powierzono mu 
kierownictwo Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych. Zajmował się jego reorganizacją, 
opracowaniem działalności oraz kierownictwem i realizacją tych zadań. 

Prof. Eugeniusz Szpunar uczestniczył w pracach 3-ch Komitetów Polskiej Akademii Nauk: Komitetu 
Budowy Maszyn, Komitetu Metalurgii i Komitetu Nauki o Materiałach oraz w różnych okresach był 
członkiem rad naukowych: Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Badań Jądrowych, Instytutu 
Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.  

Za realizację zadań naukowo-badawczych i wdrożeniowych był wielokrotnie wyróżniany i 
nagradzany indywidualnie i w zespołach.  

Do ważniejszych należy zaliczyć nagrody zespołowe:  

- ministra przemysłu maszynowego za opracowanie i wykonanie pieców próżniowych oraz 
technologii obróbki cieplnej w próżni,  

- ministra przemysłu ciężkiego, za opracowanie stali na odpowiedzialne elementy podwozi 
samolotowych,  

- pełnomocnika rządu d/s wykorzystania energii atomowej, za wdrożenie metod izotopowych do 
badań procesów obróbki cieplnej,  

- ministra obrony narodowej, za osiągnięcia w pracach nad rozwojem techniki wojskowej,  

- ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, za opracowanie i wdrożenie technologii azoto-
pasywowania narzędzi ze stali szybkotnących. 

Posiadał odznaczenia państwowe: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Krzyż Zasługi, 
Złotą Odznakę za Zasługi dla Warszawy oraz Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski. Profesor dr 
hab. Eugeniusz Szpunar szczycił się dużym dorobkiem naukowym.  

Wyniki większości prac były publikowane w formie artykułów i referatów w kraju i za granicą. Zmarł 
w Warszawie dnia 3.VI.1989 r. w wieku 56 lat. Został pochowany na cmentarzu Bródnowskim. 
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Zakończenie  
“Zarys dziejów wsi Albigowa” jest zapisem przeszłości umożliwiającym poznanie rozwoju Albigowej 
oraz dokonywanych przemian przez czas i ludzi tak w czasach dawniejszych jak i nowszych. Chcę 
w ten sposób ocalić od zapomnienia historię oraz udział ludzi, którzy nieprzerwanie służyli 
rozwojowi wsi, idąc śladami jej dawnej i bliskiej przeszłości. Świadomość przeszłości podnosi 
poczucie cywilizacyjne każdej zbiorowości społecznej, kiedy głęboko się w niej zakorzeni.  

Ten historyczny zarys choć niepełny i niedoskonały pozwoli na stworzenie w miarę przybliżonego 
obrazu Albigowej w okresie sześciu wieków jej istnienia. Dzięki niemu każdy mieszkaniec będzie 
mógł poszerzyć swoją wiedzę o miejscu rodzinnym i swojej tożsamości, gdyż podane fakty są 
nieznane dla większości, o niektórych się nie mówi, a jeszcze inne zostały zapomniane. Przekazuję 
ten zapis mojej "małej Ojczyźnie" celem upamiętnienia wielu wydarzeń, jakie miały tu miejsce. 

Myślę, że praca ta będzie stanowić zaczątek dla dalszych opracowań i pomoże mieszkańcom 
bardziej pokochać to, co w tak wielkim trudzie budowali ich przodkowie. 

Mojej rodzinnej wsi życzę dalszego rozwoju i osiągnięć, zachowania lokalnego patriotyzmu oraz 
wiary płynącej z dziejów, która nami rządzi i którą powinniśmy spożytkować dla nowych dokonań i 
postępu, bo kto pozna przeszłość, może wpływać na teraźniejszość i przyszłość. 

Przygotowanie monografii było możliwe dzięki życzliwości wielu osób, które udzieliły cennych 
informacji o mieszkańcach Albigowej i ich losach w czasie II wojny światowej. 

 

Składam im wyrazy wdzięczności i serdecznego podziękowania.  
 

Sądzę, że mimo braków i niedociągnięć spotka się z przychylnym przyjęciem przez mieszkańców 
Albigowej, którym pozostawiam ocenę jej wartości. 

 

Łańcut, 15.XII.1994 r.       Tadeusz Ulman 
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Aneks 

 

 Od czasu napisania monografii upłynęło 10 lat. Ten krótki okres historii w dziejach 
albigowskiej społeczności ma jednak swoją wymowę. 

Lata 90-te zamknęły okres PRL-u. Rzeczywistość pozostawiona po tamtym okresie ulegała 
powolnym, lecz jakościowo nowym zmianom, które nie pozwoliły umocnić „władzy ludowej. Nastąpił 
czas odnowy i transformacji we wszystkich dziedzinach życia. Przyniósł obok pozytywnych zmian, 
również negatywne. Odbijały się w różnym stopniu na warunkach życia mieszkańców i w zmianie 
ich mentalności. 

Nie był to łatwy okres. Obfitował w trudne chwile, napięcia i niepokoje. Nadal nie przestały istnieć, 
ze względu na obawy, jak potoczy się życie wobec rozdźwięków między stworzoną wizją, a 
zetknięciem się z rzeczywistością. Te wątpliwości są całkiem zasadne, ponieważ podejmowane 
decyzje polityczne i gospodarcze nie zawsze gwarantują skuteczność rozwiązań i często zawodzą. 
Zresztą cudownych rozwiązań nie ma. Jest pewne, że najbliższy czas pokaże jak potoczy się 
proces rozwoju życia gospodarczego, w jakim kierunku pójdą zmiany i jakim zamkną się 
rezultatem. Jesteśmy świadkami tego procesu. 

Kiedy patrzymy z perspektywy 10 lat na proces transformacji, trzeba przede wszystkim stwierdzić, 
że na wsi odczuwa się dotkliwy brak pracy poza rolnictwem, które stało się mało opłacalne, 
nieprzystosowane zupełnie do mechanizmów wolnorynkowych i konkurencji. 

Najgorszym stał się fakt, że ziemia będąca dotychczas dla albigowian jednym, ze źródeł 
utrzymania, nie stanowi dziś przedmiotu zainteresowania. Jej cena przy braku nabywcy nie 
przedstawia większej wartości. Ten stan ma swój bezpośredni wpływ na to, że w rolniczym 
krajobrazie wsi możemy dostrzec zaniedbane pola, a nawet pozostawione w ugorze. 

Zbyt łatwo nastąpiła rezygnacja z pracy na roli, a jednym z wielu powodów związanych z 
opłacalnością i zbytem jest brak środków finansowych, a nie ducha przedsiębiorczości, czy 
rozumienia praw wolnego rynku. 

 Jeszcze do niedawna Albigowa była wsią o dużych tradycjach w chowie bydła mlecznego i 
ten kierunek wyznaczał korzystną dochodowość. Niemal każde gospodarstwo miało jedną, dwie 
lub więcej sztuk bydła. Istniejąca od ponad 80 lat mleczarnia miała dobrze zogranizowany skup 
mleka, wysokie dostawy i przerób. Wystarczyło zaledwie kilkanaście lat, aby te sprzyjające 
tendencje uległy niemal całkowitemu zahamowaniu. Mleczarnię zamknięto. Aktualnie na wsi nie 
widzi się pasących krów, a widok konia jest tylko wspomnieniem z przeszłości. Intensywne kierunki 
produkcji uległy zanikowi wobec ponoszenia dużych nakładów robocizny, nawożenia i zabiegów 
ochrony. 

W uprawie pozostają zboża, a ich udział w strukturze zasiewów jest znaczny. Problemem staje się 
zbyt tej produkcji. Okazuje się, że ceny oferowane rolnikom nie mają stabilności i są zależne od 
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rezerw zboża z zapasów i importu. Wobec tego faktu od kilku lat rolnicy albigowscy zwiększyli 
uprawę kukurydzy na ziarno, wydającej dobre plony przy zapewnionym zbycie. 

Wdrożone i upowszechnione przez Sadowniczy Zakład Doświadczalny w Albigowej uprawy 
krzewów owocowych: aroni, porzeczki czarnej, czerwonej i malin przeżywają trudny okres, gdyż 
zbyt dotyczy tylko określonej ilości skupu i to po cenach dyktowanych przez hurtowników 
wykorzystujących sytuację dużej podaży. Nie stanowią podpory rolnictwa. 

Systuacja ta zaistaniała w latach 90-tych, kiedy nastąpił upadek Spółdzielni Ogrodniczej i jej 
sezonowych punktów odbioru. Następuje kolejny odwrót od upraw mających wcześniej 
uprzywilejowane znaczenie. 

 Nakreślone powyżej problemy stwarzają pewien chaos u producentów, którzy nie mogą się 
dostosować do zmieniających się warunków. Efektywność tej produkcji maleje. Oznacza to, że 
przeciętne gospodarstwo nie jest w stanie utrzymać właściciela. W warunkach Albigowej 
przeważają gospodarstwa drobnoobszarowe. Gospodarstw w grupie obszarowej 5-10 ha jest 
zaledwie kilkanaście. Ten niekorzystny układ struktury obszarowej będzie wymagał koniecznych 
zmian. 

W chwili obecnej nie jest to ani łatwe ani proste. Potrzebne będą duże nakłady, aby młodzi i 
wykształceni ludzie chcieli powiększać stan posiadania. Przede wszystkim muszą zaistnieć 
sprzyjające decyzje służące temu procesowi. Muszą też być stworzone bodźce uruchamiające 
wszelkie inicjatywy oraz prężne organizacje stowarzyszeniowe rolników broniące ich interesów w 
zbycie produktów rolnych i określaniu skali tej produkcji. 

Aktualnie większość ludzi z Albigowej utrzymuje się z emerytur pracowniczych, emerytur rolniczych 
i świadczeń rentowych, co jest główną podstawą egzystencji. 

Prawdziwym problemem staje się brak pracy dla ludzi młodych. Zjawisko to może rodzić 
negatywne skutki społeczne. Wielu mieszkańców po likwidacji zakładów utraciło pracę. Zmuszeni 
są obecnie pracować w swoich karłowatych gospodarstwach, mało wydajnych i opłacalnych. 
Standard ich życia uległ znacznemu obniżeniu. 

Albigowianie zdają sobie sprawę z zaistniałej sytuacji i uwarunkowań, ale nie podejmują jak na 
razie żadnych działań pomimo, że w okresie przedwojennym wieś należała do najbardziej 
aktywnych na tym terenie. 

Należy się spodziewać, że w warunkach przynależności do Unii Europejskiej nie da się utrzymać 
więcej niż 20% stanu obecnych gospodarstw. W tej sytuacji trzeba będzie stworzyć warunki dla 
tych, którzy będą musieli odejść z rolnictwa i tych, co się nim zajmą w przyszłości. Z pewnością 
będzie to proces ewolucyjny, wymagający czasu, jak i środków, gdyż łączy się nieuchronnie z 
postępem. Stąd też zbliżająca się przyszłość niesie potrzebę poznania świata i znalezienia się w 
nim. 
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Tak jak w przeszłości, również i dzisiaj pozostają aktualne słowa W. Orkana: 

„trza mieć uszy i oczy otwarte na postęp czasu, trza się po prostu uczyć świata, aby w swoim 

zaścianku parafialnym nie przespać rzeczy ważnych, aby życie nas drzemiących błyskawicami 

przemian nagłych nie zaskakiwało” 

 

Istotnym elementem współczesności jest edukacja. Mieszkańcy wsi Albigowa, tak jak dawniej 
przykładają dużą wagę do wykształcenia swoich dzieci. Dla młodych ludzi dobry start w dorosłe 
życie może zapewnić wykształcenie w dobrych szkołach oraz znajomość języków obcych. Pęd do 
edukacji jest więc powszechny. 

Nikt nie chce kończyć szkoły na gimnazjum. Obecnie najbardziej popularne jest liceum 
ogólnokształcące, bo z niego prowadzi droga na studia i dalej w świat. Dziś każdy na wsi sądzi, że 
bez wykształcenia daleko zajechać nie można. Rodzice na kształcenie swoich dzieci gotowi są 
wydać, choć im niełatwo, swój ostatni grosz, bo widzą, że pracę łatwiej znaleźć z dobrym 
wykształceniem. 

Ulegli też ogólnej atmosferze podkreślającej wartość wiedzy, chociaż okazuje się, że i to powoli 
zużywa się wraz z jej upowszechnieniem. Na wsi podobnie, jak w mieście przybywa wykształconej 
młodzieży, ale nie przybywa miejsc pracy i to zaczyna stwarzać klimat rozczarowania. 

Okazać się może, że szkoły nie prowadzą młodzieży wiejskiej tak daleko, jak wieś tego oczekiwała, 
a wówczas ten ludzki kapitał może się zmarnować i powstać dodatkowy powód do frustracji. Jak 
zostaną wykorzystane zasoby intelektualne, najbliższy czas pokaże. 

 

Należy wspomnieć jeszcze o pracy kulturalnej w Albigowej. Istniejący od lat 70-tych Ośrodek 
Kultury wypełnia w tym zakresie swoją znaczącą rolę. Działania jakie prowadzi rozwijane są przez 
różne formy. Corocznie organizowzane jest święto kwitnącej jabłoni, festiwal kwiatów 
popularyzujący piękno kwiatów zarówno w domu, jak i w jego otoczeniu. 

Uroczystościom tym towarzyszą występy zespołów artystycznych uświetniających organizowane 
imprezy. Należy do nich chór „Alcanto” oraz Zespół Pieśni i Tańca. Zespoły zdobywają nie tylko 
lokalne uznanie, ale i podczas występów za granicą, jakie miały miejsce w 2003 i 2004 roku we 
Lwowie i Wilnie. Zespół Pieśni i Tańca występował także w roku bieżącym w Newers we Francji, 
gdzie podbił miejscową publiczność swoim folklorem, pięknem śpiewu i tańców. 

Nadal swą wielką tradycję sprzed ponad pół wieku zachowuje orkiestra dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej, która swoimi koncertami uświetnia każdą ważniejszą uroczystość.  

Zycie kulturalne jest w rozkwicie i w stałym poszukiwaniu nowych form prezentacji. 
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 Ważną rolę w pracach społecznych na rzecz lokalnego środowiska wypełnia powstałe 
przed kilku laty „Stowarzyszenie dla Albigowej”. Jest inicjatorem potrzebnych i pożytecznych 
działań służących wsi. 

Jedną z form pracy jest dokumentacja lokalnej historii, czego przykładem są wydane dwa woluminy 
w serii „Zeszyty Albigowskie” opatrzone wspólnym tytułem „Albigowa i albigowianie w latach 1914-
1920, 1939-1945”, w których dokonano zapisu upamiętniającego udział albigowian w walakch I i II 
wojny światowej i licznych wspomnień świadczących o niepodległościowym dorobku wsi i jej 
mieszkańców. 

Pierwszy zeszyt z tej serii ukazał się 11.XI.2002 r. z okazji wmurowania tablicy pamiątkowej na 
Cmentarzu Parafialnym poświęconej pamięci ppłk. Ignacego Szpunara, obrońcy Wybrzeża w 1939 
r. oraz tablicy na murze kościoła poświęconej synom albigowskiej ziemii, którzy oddali swe życie w 
obronie Ojczyzny. 

 

 Na zakończenie pozostaje mi do spełnienia ważna powinność złożenia podziękowania i 
wyrazów wdzięczności tym wszystkim, którzy docenili potrzebę wydania monografii i pomogli w 
realizacji tego zamierzenia, w szczególności: Andrzejowi Falgerowi i Stanisławowi Bytnarowi – 
sołtysowi wsi. Dziękuję kierownikowi Ośrodka Kultury w Albigowej mgr Andrzejowi Łobazie za 
pomoc w przygotowaniu pracy do druku. 

Nie mogę pominąć wsparcia mgr Janiny Mazanowej i jej życzliwości jaką się kierowała, aby układ 
pracy i jej stylistyka były jak najlepsze. 

 

 

 

Łańcut dn. 15.08.2004       Tadeusz Ulman 
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