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Zabawę poprzedziła msza św. w kościele para�alnym pw. św. Józefa Sebastiana 
Pelczara. Później uczestnicy zwiedzali Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżow-
skiej, w którym prezentowane są eksponaty z takich dziedzin, jak: paleontologia, 
archeologia, historia, archiwalia, kultura materialna, militaria, sztuka oraz etno-
gra�a.

Na stadionie inauguracji wydarzenia dokonał Roman Jakim, przewodniczą-
cy Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność, mówiąc o tradycji Pikników oraz 
o rocznicy strajków z 1980 roku w Mielcu i Stalowej Woli, która przypada właśnie 
w lipcu. Życzenia dla uczestników przekazali też Lesław Majkut, sekretarz wo-
jewództwa poskarpackiego, reprezentujący marszałka Władysława Ortyla oraz 
Robert Godek, starosta strzyżowski.

Następnie na scenie pojawiła się młodzież z przygotowanymi przez siebie pro-
gramami artystycznymi. Uczestnicy pikniku podziwiali: Studio Piosenki Sokół  
z Młodzieżowego Domu Kultury w Strzyżowie oraz występy uczniów Zespołu 
Szkół Technicznych w Strzyżowie, Zespół Tańca Ludowego Gogołowianie oraz 
Zespół Wokalny Allegro z  Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku, Kapelę 
Cajmery oraz Zespół Taneczno-Marszowy Mażoretki z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Niebylcu, Chór Męski Echo oraz Zespół Pieśni i Tańca Wisznia z Ośrodka 
Kultury w Wiśniowej. c.d. str. II i III

Piknik w Strzyżowie - świetna zabawa 
Za rok spotkamy się w Ropczycach

7 lipca 2018 r. W ramach obchodów 38 rocznicy powstania NSZZ Solidarność w 100-lecie odzyskania niepodległości 
na stadionie miejskim w Strzyżowie odbył się Piknik Wolności i Solidarności - Solidarność dla Niepodległej 
zorganizowany przez Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność” we współpracy z Oddziałem „S” w Strzyżowie 

Wystawa prac biorących udział w konkursie „100 prac na 100-lecie niepodległości”
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Na płycie stadionu wystawiony został park militarny Wojsk Obrony Teryto-
rialnej ze sprzętem i uzbrojeniem. Związek Strzelecki Strzelec im. J. Piłsudskiego 
Jednostka Strzelecka 2021 Rzeszów Pododdział Strzyżów zaprezentował pokaz 
dynamiczny i rzut granatem. 

Strzyżowskie Stowarzyszenie Armagedon przygotowało pokaz sztuk walki, 
a �rma G2A.com cieszący się dużym zainteresowaniem wirtualny świat. 

Solidarność Oświaty i  Wychowania wraz z  Miejską Biblioteką Publiczną 
w Strzyżowie zorganizowały konkurs plastyczny Solidarność dla Niepodległej, 
zabawy z  Bibliomisiem, malowanie twarzy oraz różne animacje dla najmłod-
szych uczestników pikniku. 

Piknik w Strzyżowie... Wolontariusze Eli Orzech z  Mobilnej Akademii Rozwoju z  Sielca rozdawali 
dzieciom wykonane własnoręcznie biało-czerwone kwiaty jako nagrody za do-
kończenie zdania w konkursie Kocham Polskę, bo… Oto niektóre odpowiedzi: 
...jest niepodległa, ...to moja ojczyzna, ...tu się urodziłam i jest piękna, ...była i jest 
dzielna.

Nie zawiedli również strażacy. Państwowa Straż Pożarna w Strzyżowie zapre-
zentowała sprzęt, na którym pracuje, a  Ochotnicza Straż Pożarna w  Godowej 
Dolnej częstowała grochówką strażacką ufundowaną przez starostwo powiatowe 
w Ropczycach, będącą niejako zapowiedzią Pikniku w 2019 r. O podniebienia 
piknikowiczów zadbało również Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, które przygo-
towało regionalne przysmaki i przyciągało wzrok pięknymi ludowymi strojami.

Ludowi twórcy wystawili swoje prace: rzeźby, obrazy i malowidła, ręcznie wy-
konane kwiaty z bibuły, które cieszyły się niemałym zainteresowaniem.
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Mocnym akcentem pikniku był Edukacyjny Rajd Motocyklowy z komandor 
Małgorzatą Waksmundzką Szarek (rzecznikiem prasowym  wojewody podkar-
packiego), który uświetnił swoim przyjazdem wydarzenie.

Kulminacyjnym punktem zabawy był wieczorny Koncert dla Niepodległej 
w  wykonaniu gwiazdy wieczoru Marka Piekarczyka oraz zespołu 4 SZMERY. 
Gwieździe towarzyszyła Natalia Sikora, która wygrała 2. edycję �e Voice of Po-
land, będąc w drużynie Piekarczyka. Melomani mogli zatem posłuchać muzyki 
w klimatach rockowych i bluesowych.

Pogoda dopisała, mieszkańcy regionu również. Za możliwość zorganizowania 
zabawy organizatorzy dziękują partnerom i sponsorom wydarzenia oraz gospo-
darzom Strzyżowa i zaangażowanych miejscowości powiatu.

red.

Piknik zachowany w kadrach

Szczególne podziękowania należą się Annie Dziadek, przewodniczącej Od-
działu ZR „Solidarności” w Strzyżowie (z prawej) za ogrom pracy poświęconej 
realizacji wydarzenia. 

Z prawej: Joanna Turoń, nowa sekretarka ZR - witamy na pokładzie!

Malować można wszędzie, a twórczość dzieci jest cudowna

Gwiazda może być tylko jedna

Zespół Pieśni i Tańca Wisznia z Ośrodka Kultury w Wiśniowej, 
w którym tańczy brat naszego Zbyszka Oponia

Zespół Tańca Ludowego Gogołowianie z Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku 
w przepięknych regionalnych strojach strzyżowskich
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Cena rocznej prenumeraty cyfro-
wej to tylko 50 gr netto + vat za wy-
danie dla członków NSZZ „S”. W za-
mian wskazani członkowie organizacji 
otrzymują nieograniczony dostęp do 
pobierania i  czytania nowych wydań 
Tygodnika Solidarność w  wygodnej 
aplikacji mobilnej dostępnej na telefo-
ny komórkowe oraz tablety.

Zgłoszenia należy kierować na adres 
wydawnictwa:
- pocztą: TYSOL Sp. z o.o. , ul. Wały 
Piastowskie 24, 80 – 855 Gdańsk, 
- drogą e-mailową: digital@tygodnik-
solidarnosc.com lub fax: 58 308 43 42. 
Wszelkie dodatkowe informacje moż-
na uzyskać kontaktując się z wydawcą 
pod nr tel. 58 308 42 69.

Prenumerata Tygodnika Solidarność  - wersja cyfrowa

netto + vat

Przy grobie naszego Patrona

Członkowie NSZZ „Solidarność” PZL-Mielec pełnili 18 i  19 czerwca wartę 
przy grobie bł. Jerzego Popiełuszki. Od  lewej: Marek  Rusin, Adam Polak, Józef  
Grzesik, Anna  Grzesik,  Lucyna  Madeja,  Michał  Kowalski,  Jan  Piecuch.

Reprezentujący Region Rzeszowski członkowie Stowarzyszenia Osób Repre-
sjonowanych w Stanie Wojennym pełnili 5 i 6 lipca wartę przy grobie naszego 
patrona. Od lewej: jako gość - Jerzy Gomulak (jeden z  inicjatorów powołania 
w 1984 r. kościelnej służby porządkowej Totus Tuus), Roman Baran, Janusz Try-
bus, Andrzej Filipczyk (regionalny koordynator służby), Stanisław Olech, Wanda 
Tarnawska, Elżbieta Markowicz, Władysław Andruszkiewicz, Zo�a Mróz.

Pełniący wartę otrzymali z rąk starosty łańcuckiego Adama Krzysztonia wy-
jątkowy dar dla rzeszowskiej „Solidarności” - relikwię bł. J. Popiełuszki, będącą 
fragmentem cegły z wnętrza grobu, którą w czasie ekshumacji otrzymali zało-
życiele służby porządkowej Jan Marczak i  Michał Staniszewski. Obaj panowie 
uczestniczyli także w akcie przekazania relikwi Regionowi Rzeszowskiemu „S”.
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4 lipca drogami powiatu strzyżow-
skiego przejechał Międzynarodo-
wy Wyścig Kolarski „Solidarności” 
i  Olimpijczyków.  Na trasie I  etapu 
z  Sanoka do Sędziszowa Młp.  za-
wodnicy zaliczyli premię specjalną 
na strzyżowskim Rynku, gdzie po po-
łudniu dokonano również dekoracji 
najlepszej ekipy w  klasy�kacji druży-
nowej i prezentacji liderów wszystkich 
klasy�kacji. Później zawodnicy wyru-

szyli w trasę II etapu do Krosna, a na 
płycie  Rynku odbył się Mini Wyścig 
„Solidarności" z  udziałem najmłod-
szych.

Sportowców dopingowali m.in. Ro-
man Jakim i Bogumiła Stec-Świderska, 
szefowie Zarządu Regionu Rzeszow-
skiego „S” oraz Anna Dziadek, prze-
wodnicząca Oddziału „S” w  Strzyżo-
wie, która zaprosiła mieszkańców na 
Piknik Wolności i Solidarności.

Dopingowaliśmy kolarzy

Piknik zachowany w kadrachIPN zaprasza

Nasi goście: Robert Godek - starosta strzyżowski, Wiesław Majkut - sekretarz woje-
wództwa podkarpackiego, Małgorzta Rauch - podkarpacki kurator oświaty

Chór Męski Echo z Ośrodka Kultury w Wiśniowej

Kapela Cajmery z Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu

Zespół Taneczno-Marszowy Mażoretki z Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu

Wydawca: Region Rzeszowski NSZZ „Solidarność”, ul. Matuszczaka 14, 
35-083 Rzeszów, www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Redakcja (teksty i skład gra�czny): Monika Lubowicz,  tel. 17 850 14 42, 
e-mail: serwis.rzesz@solidarnosc.org.pl  Zdjęcia: Andrzej Płocica oraz archiwa ZR.
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Lekko śmiesznie, bardziej strasznie

O kłamczusze Gosi i Pani Małgorzacie
Dawno temu, w jednym z europejskich krajów żyła mała dziewczynka o imieniu 

Małgosia. Pewnego razu, gdy Gosia bawiła się wraz z innymi dziećmi na podwórku 
przedszkolnym, wychowawczynie usłyszały głośny płacz jej koleżanki Zosi, którą Go-
sia targała za włosy, a następnie biła po twarzy. - Wstydź się Gosiu! Dlaczego zrobiłaś 
to biednej Zosi? – spytała ją oburzona takim zachowaniem jedna z wychowawczyń. 
A Gosia hardo: - Czego mam się wstydzić, przecież niczego jej nie zrobiłam? – Jak to, 
przecież wszyscy widzieliśmy jak ciągnęłaś ją za warkocz! – zdumiała się wychowaw-
czyni. A Gosia na to: - Ja tylko wzięłam jej warkoczyk do ręki, by podziwiać jakie ma 
piękne włosy. – To dlaczego Zosia tak głośno płakała? – zapytała wychowawczyni. 
- Bo użądliła ją pszczółka – odpowiedziała bezczelnie Gosia. - Na dodatek uderzy-
łaś Zosię w buzię! – kontynuowała łajanie Gosi wychowawczyni! - Bo chciałam tę 
pszczółkę zabić, a ona akurat usiadła Zosi na buzi! – ucięła dyskusję Gosia.

Oczywiście to tylko bajka, jednakże jakieś sześćdziesiąt lat później, w tym samym 
kraju doszło do niemal identycznej sytuacji, tyle tylko, że z udziałem nieco leciwej 
Pani Małgorzaty, profesor prawa, a  zarazem Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. 
Ponieważ mieszkańcy wspomnianego kraju byli niezadowoleni z  funkcjonowania 
systemu sądownictwa, więc ugrupowanie polityczne, które przejęło rządy wskutek 
wygrania wyborów, przystąpiło do jego reformowania. Nie spodobało się to zarówno 
odsuniętym od rządów politykom, określających siebie samych mianem opozycji to-
talnej, jak również znacznej części sędziów. Rozpoczęły się protesty, w których czynnie 
uczestniczyli sędziowie, naruszając tym samym zasadę apolityczności. Wzięła w nich 
także udział Pani Małgorzata, a nagranie z jej występu na proteście pokazała telewi-
zja. Jednakże gdy jej to wypomniano, Pani Małgorzata bardzo się oburzyła, gdyż jak 
twierdziła, w proteście tym udziału nie brała. Gdy zaś jej przytaczano dowody na 
uczestnictwo, tłumaczyła je nakładającymi się na siebie kolejnymi zbiegami okolicz-
ności. Według jej relacji wyglądało to tak… Podczas wieczornego spaceru w pobliżu 
siedziby Sądu Najwyższego, została dostrzeżona przez stojących tam z  zapalonymi 
świecami totalnych opozycjonistów, którzy jak się okazało protestowali przeciwko 
reformie systemu sądownictwa. A  ponieważ ci poprosili ją by do nich podeszła, to 
grzeczność wymagała by podejść. Później poprosili ją o zabranie głosu i wypowiedze-
nie się na temat zmian w systemie sądownictwa, to nie chcąc być niegrzeczną, po-
wiedział co na ten temat myśli. A ponieważ było bardzo ciemno, to gdy wręczyli jej 
świecę, to ją zapaliła i trzymała. Czyli w proteście w ogóle udziału nie brała! 

Co nie przystoi małej Gosi, chyba stokroć bardzie nie przystoi znacznie starszej od 
niej Pani Małgorzacie, zwłaszcza będącej profesorem prawa i Pierwszą Prezes Sądu 
Najwyższego! Czy zatem już choćby z uwagi na publiczne, ostentacyjne mijanie się 
z prawdą nie wypadałoby jej złożyć rezygnacji ze sprawowania urzędu Pierwszej 
Prezes Sądu Najwyższego? 

Ale Pani Małgorzata nie tylko nie zamierza tego uczynić, lecz nawet nie chce za-
stosować się do znowelizowanej ustawy, mocą której z uwagi na osiągnięcie przez 
nią wieku emerytalnego jest obecnie jedynie sędzią w stanie spoczynku. Chociaż kto 
to wie, bo Pani Małgorzata twierdzi, że przepis dotyczący kadencyjności nie obo-
wiązuje, jest zatem nadal Pierwszą Prezes, a aktualnie przebywa na urlopie wypo-
czynkowym, który sama sobie udzieliła. Ale, że Pani Małgorzata, lubi co jakiś czas 
zmieniać zdanie, bo raz jakiś znowelizowany przepis prawa uznaje za obowiązują-
cy, innym razem twierdzi, że nie obowiązuje, musimy się jedynie zdać na domysły. 
A zatem… zgaduj zgadula gdzie prawda hula!

Jerzy Klus

Stanowisko Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Województwa 
Podkarpackiego z 22.06.2018 r. ws. działań podejmowanych przez polityków opozycji 

Wyrażamy najgłębsze oburzenie wobec coraz bardziej bezczelnych ataków na legalne wła-
dze Rzeczpospolitej Polskiej ze strony osób określających siebie samych mianem „opozycji 
totalnej” (składającej się ze skompromitowanych polityków, odsuniętych od sprawowania 
rządów po wygraniu wyborów przez obóz Zjednoczonej Prawicy, zadufanych prawników 
uznających swoje środowisko za „nadzwyczajną kastę” i  wszelkiego gatunku osobników 
pragnących uchodzić za tzw. „celebrytów”). Za skrajnie oburzające uznajemy nieustanne 
ponawianie przez nich apeli i próśb do szefów obcych państw i wysokich urzędników Unii 
Europejskiej o podejmowanie przez struktury międzynarodowe interwencji w wewnętrzne 
sprawy Polski. Nie mamy wątpliwości, że działania te przybrały już wszelkie cechy zdrady 
narodowej, gdyż prowadzą do osłabienia pozycji Rzeczpospolitej na arenie międzynarodo-
wej, godząc tym samym w suwerenność Polski i bezpieczeństwo Polaków.

Ataki na Polskę uległy nasileniu po przyjęciu przez Parlament RP pakietu ustaw mających 
na celu zreformowanie odziedziczonego po komunistach wymiaru sprawiedliwości, uspraw-
nienia go i wyeliminowaniu z niego ludzi niegodnych sprawowania funkcji sędziów. Politycy 
totalnej opozycji, którzy wcześniej przez osiem lat łamali ostentacyjnie wszelkie normy prawa, 
a nawet podstawowe zasady przyzwoitości, po odsunięciu ich od władzy alarmują wszelkie 
instytucje międzynarodowe, że w Polsce niszczone są podstawy państwa prawa. A ponieważ 
działania opozycji totalnej okazały się zgodne z  interesami części polityków obcych państw 
i wysokich urzędników UE, choć ustawy reformujące polskie sądownictwo są zgodne z Kon-
stytucją RP i traktatami UE, na rząd Polski wywierana jest nieustanna presja mająca na celu 
zaniechanie ich wprowadzania. Ponadto stało się to wygodnym pretekstem do nasilenia trwa-
jących już od dłuższego czasu ataków zarówno na Polskę, jak i Polaków. W części mediów 
zagranicznych jawnie oskarża się Polaków o rasizm, a nawet nazizm, co spotyka się z apro-
batą i poklaskiem polskiej opozycji totalnej. Na osoby sprawujące obecne rządy w RP rzucane 
są publicznie jawne oszczerstwa, w tym przypisywanie im zamiaru wyprowadzenia Polski ze 
struktur UE i nawiązanie ścisłych związków z putinowską Rosją. Jest to tym bardzie haniebne, 
że jeszcze nie tak dawno temu zarzucano tym samym osobom skrajną rusofobię, a nawet chęć 
wywołania wojny z Rosją! Ostatnio prominentny polityk UE posunął się nawet do zarzucenia 
Jarosławowi Kaczyńskiemu, że jest �nansowany przez Putina.

Oświadczamy! Nie wolno nam dłużej ulegać szantażom ze strony ewidentnych terrorystów, 
zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Najwyższy czas na podjęcie stanowczego działania!

Apelujemy do Prezydenta, Rządu i Parlamentu RP o zajmowania zawsze jednoznacznego, 
twardego stanowiska we wszystkich sporach z urzędnikami UE, w przypadku gdy mają one ce-
chy mieszania się w wewnętrzne sprawy Naszej Ojczyzny. Tego rodzaju ingerowanie nie ma bo-
wiem żadnego umocowania w traktatach UE, a zatem należy je jasno określić jako bezprawne!

Zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego o podjęcie stanow-
czych kroków prawnych wobec ludzi opozycji totalnej, szkalujących w zagranicznych me-
diach Polskę i Polaków, jak również wobec tych wszystkich, którzy nawołują do nakładania 
sankcji na nasz kraj.

Mieczysław Liber, Prezes SOR

www.zbrodniawolynska.pl

Zapraszamy na Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Ludzi Pracy, Jasna Góra, 15-16 IX 2018 r.  

www.solidarnosc.rzeszow.org.pl

Sztandar NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie na 81. Ogólno-
polskiej Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, 1-2.07.2018 r.
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Kapliczka w Kozłówku, obok której 
3 lipca 1943 roku pochowano czasowo 
o�ary niemieckiej zbrodni jest obec-
nie celem pielgrzymek, a  znajdująca 
się w niej �gura Matki Bożej Troskli-
wej staje się zwolna przedmiotem nie 
tylko lokalnego kultu.

Podczas drugiej wojny światowej, 
decyzją okupujących nasz kraj władz 
niemieckich, za wszelką pomoc Ży-
dom groziła Polakom kara śmierci. 
Nie zważając na to, liczni nasi Rodacy, 
w  imię miłości bliźniego, łamali ten 
zakaz, za co wielu z nich zostało stra-
conych. W  naszym regionie najbar-
dziej znanym przypadkiem męczeń-
skiej śmierci za pomaganie Żydom jest 
mord na rodzinie Ulmów z Markowej 
koło Łańcuta. Jednakże tego rodzaju 
mordów było znacznie więcej i  chy-
ba trudno byłoby znaleźć w  Polsce 
miejscowość, w  której nikt nie został 
zamordowany na udzielanie pomocy 
swoim żydowskim współbraciom.

3 lipca 1943 roku minęło 75 lat od 
niemieckiej zbrodni dokonanej na Po-
lakach z Kozłówka i Markuszowej (wsi 
na Pogórzu Dynowskim).

Gdy latem 1942 roku niemieccy 
okupanci rozpoczęli akcję masowego 
likwidowania ludności żydowskiej, 
w  lasach przylegających do wsi Ko-
złówek i  Markuszowa schroniło się 
ponad czterdziestu Żydów, którym 
udało się zbiec. Pomimo świadomo-
ści, że za wszelką pomoc świadczoną 
Żydom grozi Polakom kara śmierci, 
część mieszkańców wspomnianych 
miejscowości pomogła zbiegom wy-
kopać ziemianki, a później dostarczała 
im żywność. Obecności tak dużej gru-
py Żydów na stosunkowo niewielkim 
obszarze trudno było zachować w ta-
jemnicy. Gdy wiadomość o  tym do-
tarła do Niemców, przeprowadzili na 
ukrywających się Żydów kilka obław, 
w  trakcie których prawie wszystkich 
zamordowali. Latem 1943 roku pod-
czas jednej z  obław ujęty został Żyd 
Kiwa Diament, który torturowany 
podczas przesłuchania przez gestapo 
ujawnił Niemcom, że pomocy udzie-
lał mu Józef Fąfara z Kozłówka. Fąfara 
został aresztowany, przewieziony do 

siedziby gestapo w Jaśle i po torturach 
rozstrzelany wraz z  Kiwą na cmenta-
rzu w Jaśle (najprawdopodobniej tam 
też ich pochowano). Następnie (3 
lipca 1943 roku) grupa żandarmów 
niemieckich (dowodzona przez Karla 
Perschke), w ramach represji za udzie-
lanie pomocy Żydom, rozstrzelała 
kolejnych pięcioro Polaków: Aleksan-
drę Pirgę, Stanisława Oparowskiego, 
Wojciecha Śliwę i  Piotra Zagórskiego 
(z  Kozłówka) oraz Feliksa Ciołkosza 
(z  Markuszowej), zabraniając rodzi-
nom pochowania ich na cmentarzu 
para�alnym. W  zaistniałej sytuacji, 
czworo zamordowanych pochowano 
tymczasowo (do czasu zakończenia 
wojny) przy stojącej na pograniczu 
Kozłówka i  Markuszowej kapliczce 
z  końca XIX wieku, w  której znajdu-
je się osiemnastowieczna �gura Mat-
ki Bożej z  Dzieciątkiem, od niepa-
miętnych czasów darzona czcią przez 
mieszkańców tych miejscowości. Po 
tragicznych wydarzeniach z 1943 roku 
cześć ta przerodziła się w lokalny kult. 
Po zakończeniu wojny, uczestnicy od-
prawianych przy kapliczce majówek 
modlili się za dusze zamordowanych 
przez Niemców krewnych i sąsiadów.

W 2011 roku z inicjatywą godnego, 
a  zarazem trwałego, upamiętnienia 
o�ar tragedii wystąpił Marian Irzyk, 
znany i  zasłużony działacz rzeszow-
skiej „Solidarności”. Jest on od lat 
mieszkańcem Rzeszowa, lecz urodził 
się i wychował w Markuszowej, a jego 
dom rodzinny stoi w pobliżu kaplicz-
ki. Irzyk, jako dziecko, uczestniczył 
w  majówkach przy kapliczce i  wiele 
słyszał o  niemieckiej zbrodni. Miesz-
kańcy Kozłówka i Markuszowej z en-
tuzjazmem zaakceptowali ten zamiar, 
czego rezultatem było powołanie Spo-
łecznego Komitetu Organizacyjnego 
Budowy Pomnika Pomordowanych. 
Po przezwyciężeniu licznych trudności 
związanych z  uzyskaniem odpowied-
nich pozwoleń na budowę pomnika 
(w formie obelisku), wyremontowaniu 
kapliczki i uporządkowaniu jej otocze-
nie, jak również poddaniu gruntownej 
renowacji zabytkowej �gury Matki 
Bożej (dokonano jej dzięki staraniom 

księży), 14 września 2013 roku odbyły 
się uroczystości związane z  odsłonię-
ciem pomnika i  poświęceniem ka-
pliczki oraz �gury Matki Bożej.

W  uroczystościach uczestniczyło 
ponad tysiąc osób z  sąsiednich i  dal-
szych miejscowości. Obecni byli m.in.: 
przedstawiciele duchowieństwa, par-
lamentu, władz oraz instytucji pań-
stwowych i  samorządowych, wojska, 
organizacji kombatanckich. Rozpo-
częła je msza św. polowa w intencji po-
mordowanych, którą celebrował ks. bp 
Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski, 
w asyście ks. bpa Jana Niemca, ks. inf. 
Józefa Sondeja, ks. Inf. Wiesława Szur-
ka, ks. proboszcza Macieja Figury oraz 
około dwudziestu innych kapłanów. 
Po mszy, ks. bp. Wątroba poświęcił 
pomnik o�ar, kapliczkę i  znajdującą 
się wewnątrz niej �gurę Matki Bożej, 
która z inicjatywy ks. bp Niemca (po-
chodzącego z Kozłówka, wnuka Stani-
sława Oparowskiego - o�ary tragedii 
z  1943 roku) nazwana została Matką 
Bożą Troskliwą.

Od czasu tych uroczystości �gura 
Matki Bożej staje się z  wolna przed-
miotem już nie tylko lokalnego kultu. 
Dowodzi tego m.in. powstanie „Pieśni 
ku czci Matki Bożek Troskliwej z Ko-
złówka” (zaakceptowanej o�cjalnie 
przez Kurię Biskupią w  Rzeszowie). 
Czwarta (ostatnia) zwrotka tej pieśni 
poświęcona została tragicznym wyda-
rzenieniom z lipca 1943 roku:
Ty w latach wojny nad nami czuwałaś,
Byśmy się krwią niewinnych nie splamili.
Nad zabitymi wraz z nami płakałaś,
Gdy u stóp Twoich pogrzebani byli.
Pani z kapliczki u dróg trzech rozstaju:
Królową Niebios Tyś i Panią Świata!
Wyproś u Syna żeby w żadnym kraju
Brat nie strzelał już do swojego Brata!
Zaś ci, co pomoc nieśli dla swych Braci,
Prześladowanych Dzieci Izraela,
I za tą pomoc zgładzili ich kaci,
Wiecznego w Niebie zaznali wesela!
Królowo Niebios, Pani Litościwa,
Co Swoich Dzieci nie gardzisz prośbami!
Błagamy Ciebie Mateczko Troskliwa:
Próśb tych wysłuchaj i módl się za nami!

Do Matki Bożej Troskliwej z  Ko-
złówka pielgrzymują obecnie nawet 
ludzie z  odległych miejscowości. 
Organizowane są także pielgrzymki 
zbiorowe. 21 maja 2015 roku przyby-
li do kapliczki członkowie Zarządu 
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „So-
lidarność”, w  towarzystwie władz sa-
morządowych, w  tym wojewódzkich 
(m.in. wicemarszałka województwa 
podkarpackiego), by wraz z  bp Ja-
nem Niemcem, licznymi duchownymi 
i  miejscową ludnością uczestniczyć 
w  uroczystej majówce. Modlono się 
za zamordowanych w 1943 roku, o za-
przestanie prześladowań i  mordowa-
nia chrześcijan oraz o pokój na całym 
świecie.

Oczywiście największą cześć od-
dają swojej Matce Bożej Troskliwej 
mieszkańcy Kozłówka, Markuszowej 
oraz innych pobliskich miejscowości, 
zwłaszcza młodzież z  Fundacji Tro-
ska. Należy wspomnieć, że Fundacja 
ta powstałej z  inicjatywy ks. bpa Jana 
Niemca, który swój dom rodzinny 
o�arował na siedzibę Domu Rekolek-
cyjny Fundacji Troska. Podczas odby-
wających się kilka razy w  roku reko-
lekcji, �gura Matki Bożej przenoszona 
jest w  uroczystej procesji z  kapliczki 
do odległego o  około 150 metrów 
Domu Rekolekcyjnego, gdzie konty-
nuowane są uroczystości ku czci Matki 
Bożej. W  procesjach, które odbywają 
się wieczorami w  świetle lampionów, 
uczestniczy zawsze wiele osób, w tym 
bardzo dużo młodzieży.

Osoby modlące się do Matki Bożej 
Troskliwej, często twierdzą, że tylko 
Jej wstawiennictwu zawdzięczają po-
myślne załatwienie jakichś spraw, czy 
przezwyciężenie trudności.

Jerzy Klus

Ps. 11 marca 2014 roku, decyzją Pod-
karpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, �gurka Matki Bożej Troskliwej 
wpisana została do Rejestru Zabytków, 
a  29 stycznia 2015 roku do rejestru tego 
wpisana została także kapliczka.

75 rocznica zbrodni dokonanej przez Niemców na Polakach z Kozłówka i Markuszowej za udzielanie pomocy ukrywającym się Żydom

Ich o�ara nie poszła na marne

21.05.2015 r. Wyjazdowe posiedzenie ZR, Wiśniowa-Kozłówek 

Pomnik poświęcony pamięci pomordowanym
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FORUM  REGIONÓW  TRÓJMORZA 

Z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka 
Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz wielu ważnych gości 
z różnych zakątków Polski i Europy w podrzeszowskim CWK 
G2A Arena odbyło się Forum Regionów Trójmorza.

Inicjatywa ma pomóc w nawiązaniu bliższej współpracy 
pomiędzy dwunastoma państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej z regionu Europy Środkowo–Wschodniej. 
Chodzi o kraje położone między Adriatykiem, Bałtykiem 
i Morzem Czarnym. 

To nowy i ważny etap rozwoju inicjatywy Trójmorza, 
co przyjmuję w z wielką radością. Otwieramy nowy 
rozdział współpracy. To ważny krok w realizacji wspólnego 
planu dla Trójmorza. Forum Regionów wypełnia postulat  
bezpośredniego uczestnictwa w inicjatywie szerokiego grona 
osób zainteresowanych jego powodzeniem - powiedział 
Prezydent RP Andrzej Duda w podrzeszowskiej Jasionce, 
otwierając Forum Regionów Trójmorza. 

Zgromadziło ono kilkuset gości z wielu zakątków 
Europy – między innymi szefów regionów, ambasadorów, 
samorządowców i przedsiębiorców z Polski, Czech, Słowacji, 
Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Węgier. W obradach 
uczestniczyli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, 
przedstawiciele parlamentu i polskiego rządu.

Kiedy w 2015 roku inicjowaliśmy ten projekt z prezydent 
Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović zależało nam na 
skoncentrowaniu wysiłków państw leżących między Bałtykiem, 
Adriatykiem i Morzem Czarnym na konkretnych projektach 
infrastrukturalnych, energetycznych, biznesowych oraz na 
wspólnym przejściu od fazy teorii do wykonania naszych 

zamierzeń – podkreślał w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda.  
Forum jest kolejnym fundamentem do budowania 

partnerskich relacji oraz podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć pomiędzy regionami.

Jest dla nas zaszczytem, że możemy być gospodarzami Forum. 
Nasze położenie geogra� czne i potencjał predystynują nas, aby 
inicjować współpracę w tym obszarze. To dobrze, że za polityką 
krajową podąża ta regionalna. Organizacja tego wydarzenia 
jest uzupełnieniem dotychczasowych działań i  powiększa ich 
wymiar o współpracę regionalną – mówił otwierając forum 
marszałek Władysław Ortyl.  Jako regiony mamy swoje 
wspólne projekty, które wnosimy do tej współpracy. Jednym 
z nich jest Via Carpatia – przypominał marszałek Ortyl.    

W obecności prezydenta Andrzeja Dudy podpisana została 
„Deklaracja na rzecz utworzenia Obserwatorium Regionów 
Trójmorza”. Podpisy pod nią złożyli marszałek Władysław 
Ortyl, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Sylwester 
Czopek oraz dyrektor rzeszowskiego oddziału GUS dr Marek 
Cierpiał–Wolan. 

To ważne, że to forum odbywa na Podkarpaciu, w regionie 
leżącym przy granicy UE, miejscu na europejskiej mapie, 
w którym widać efekty rozwoju. Dziękuję panu marszałkowi, 
że zorganizował to forum - mówił prezydent Andrzej Duda.  

Otwieramy dziś nowy etap współpracy w Europie Środkowej 
od państw bałtyckich aż po Bałkany - mówił w podrzeszowskiej 
Jasionce Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Bardzo 
wiele nas łączy. Znamy się dobrze, jesteśmy sąsiadami, mamy 
podobną mentalność, podobne podejście do wielu spraw. Na 
tym chcemy budować – podkreślał marszałek Sejmu Marek 
Kuchciński.  

Uczestnicy forum dyskutowali między innymi o budowie 
trasy Via Carpatia. Generatorem rozwoju tej części Europy - 
nazwał jej projekt marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. 
O tym kluczowym przykładzie wspólnoty interesów oraz 
współpracy państw i regionów mówi podczas forum goście 
z Rumunii, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji i Bułgarii.  




