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W tradycji Ropczyc
zachowało się, ze ucze-
stnicy Powstania Sty-
czniowego gromadzili się
w wąwozie, w którym
obecnie jest stzelnica

pochodzących z Rop-
czyc i terenu powiatu?

Według "Encyklopedii Rzeszowa" do powsta-
nia poszło 11 uczniów, gimnazjalistów pocho-
dzących z Ropczyc. Znależli się oni prawdo-
podobnie w oddziale, który po przejściu przez
Wisłę został rozbity pod Komorowem 19 marca
1863 m.in. Władysław Jabłono-

syn Alojzego i Katarzyny,



Od pomnika wąwozem prowadzi ścieżka
przyrodnicza, któĘ szczególną wartością jest
zachowana pierwotna naturalność i bogactwo
roślinności. Polecamy jej rozpoznawanie, ale
szczegolną uwagę należy zwrocić na oznaczone
obiekty: dąb szypułkowy, jesion wyniosły,
brzozę, wiąz pospolity.

JEsloN WYNlosŁY
(Fraxinus excelsior)

Należy do rodziny oliw-
kowatych. Występuje natu-
ralnie na większości ob-
szaru Europy iwAzji
Zachodniej: Liban, Syria
oraz Kaukaz. Od połnocnej
Hiszpanii iWysp BMyj-
skich na zachodzie po
dolinę Wołgi koło Kazania

i góry Elburs. Na północy zwarly zasięg wystę-
powania drzewa sięga otoczenia fiordu Trond-
heim w Nonłegii. Jest powszechnie uprawiany
w Nowej Zelandii orazw rozproszonych lokali-
zacjach w Stanach Ąednoczonych i Kanadzie.
W Polsce jest pospolity na całym obszarze.

BRzozA
(Betula pendula)

Rodzajdzew należący
w do rodziny brzozowa-
tych. Obejmuje wiele
gatunków, w obrębie
rodzaju łatwo powstają
mieszańce międzygatun-
kowe. Wyróznia się

ok.30-60

siedliska isą
Uprawiane



DĄB SZYPUŁKOWY
(Quercus robur)

Drzewo liściaste
zrodziny bukowatych.
Występuje naturalnie
w Europie (z wyjątkiem
połnocnej Skandynawii),
na Kaukazie oraz wAzji
Zachodniej. Ceniony jest
w przemyśle drzewnym
(ze względu na wytrzy-
małe, twarde itrwałe
drewno) oraz leśnictwie.

Jest gatunkiem długowiecznym - żyje ponad
1000lat. Jest jednym znĄbardzlej charaktery-
stycznych drzew w europejskim krajobrazie.
Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga,
sprawia majestatyczne wrażenie i dlatego odgry-
wa istotną rolę w symbolice i dawniejw kultach
re|igijnych. Jest powszechnie znanym symbolem
dostojeństwa isiły.

, WlĄz PosPoLlw
(Ulmus minor Mill)

Rodzime obszary jego
występowania to: Europa,
Ęa, KaukazorazAfryka
Północna: Algieria, Maro-
ko,Tunezja iWyspy
Kanaryjskie.

Drzewo zrzucające
liście na zimę,posiada

iwiszące.
brunatno szara,
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Uczestnicy Powstania 1 863
z terenu powiatu

W okresie powstania miastach powiatowych
dzlałali,,podziem n i" Naczel n icy Powiatu. Tą rolę
w naszym powiecie pełnił Michał Przychocki,
właścicielfolwarku w Rudzie koło kamionki.
Odnotowano takźe, ze ówczesny starosta
Wilhelm Mehofier (ojciec znanego artysty Józefa
Mehoffera, z pochodzenia Austriak)" do powsta-
nia odnosił się przychylnie". W czerwcu 1863
roku przez Wisłę przeprawiły sie dwa oddzlały,
dowodzone przez Edwarda Du najewskiego
i mjra Chościakowskiewicza - Jana Popiela, We
dworze Romerów w Woli Ocieckiej do walki
sposobił się znany dowódca powstania Dionizy
Czachowski. Według przekazów na dwoze
Romerów przebywała także Henryka Pu-
stowójtówna, powracaj ąca z Mołdawii. To z jej
osobą wiąże się zachowany sztandar powstań-
czyzroku1863.

Dworska
kapliczka w Woli

Ocieckiej w
któĘ ukrywali
się powstańcy

znane są m.in.

Cukla z Ocieki, Adolf
Adam Hibli Michał Dyło

Franciszek walusiak

z Kzywej, Bronisław Brzeski
Józef Nowotny

Zabiegło, Gabriel Wojda i Karol
Skrzyńskiego, Michał

bracia Tomasz i Mateusz
z Ropczyc.



Henryka
Pustowójtowna
na tle panoramy
Zytomierza

Anna Henryka urodziła się w Wierzchowis-
kach k. Lublina jako córka Marianny z Kossa-
kowskich i rosyjskiego oficera Trofima Pawło-
wicza Pustowojtowa. Jej wychowaniem zajmo-
wała się patriotycznie nastawiona babka Brygida
kossakowska.

W 1861 roku została skazana za udziaN
w manifestacjach patriotycznych na karę pozba-
wienia wolności i umieszczenie w klasztorze
prawosławnym w.głębi Rosji. Dzięki pomocy
babki uciekła do Zytomieża, a następnie przyłą-
czyła się do organizujących się w Mołdawii pol-
skich oddziałów Po wybuchu powstania w mę-
skim przebraniu przedarła się przez granicę i zo-
stała adiutantem Dionizego Czachowskiego.
Brała udział w kilku bitwach, a po upadku po-
wstania została aresztowan a pżezAustriaków
razem z generałem Marianem Langiewiczem.
Ostatecznie zamieszkała w Paryżu, Wzi$a

w wojnie francusko-pruskiej i Komunie
w charakterze sanitariuszki, za co

Krzyżem Zasługi. Zmarła w
pochowana została na

,rWagabunda"

Wilka
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