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Początki Majdanu 
sięgają końca XVII 
wieku.
Prawa miejskie 
otrzymał   Majdan 
pod koniec 
XVIII wieku. 

Jako prężny 
ośrodek 

handlowy, ściągał 
z odległych stron 

cotygodniowe 
targi tłumy ludzi, 
których nie mógł 
pomieścić nawet 
obszerny rynek.

Więcej informacji VideoVideo

Majdan Królewski

http://www.majdankrolewski.eu/?page_id=71
http://www.youtube.com/watch?v=IXXq_s0OD_4
http://www.youtube.com/watch?v=Z4KAsBg6hPo&feature=related


Położenie geograficzne

Więcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 
Wydawnictwo Apla, Krosno 2009

Majdan Królewski
Wieś w Polsce, w 

województwie podkarpackim, 
w powiecie kolbuszowskim, 

siedziba gminy 
Majdan Królewski.



Śladami 
prahistorii...

Krzemienne  wyroby paleolityczne z Majdanu Królewskiego: 
drapacze(b,d),rylec(c),liściak(a).Więcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 
Wydawnictwo Apla, Krosno 2009



Rdzeń krzemienny z epoki 
mezolitu

Gliniana lampka rzymska
Wynik  badań 
wykopaliskowych 
w Majdanie 
Królewskim 
przeprowadzonych 
przez  Uniwersytet 
Warszawski w 
1962 r.  



Epizody z 
przeszłościJan Długosz, największy nasz 
kronikarz, podaje, że polowali na tym 
terenie zarówno Kazimierz Wielki, jak 
i Władysław Jagiełło. Ten pierwszy 
pisał do papieża Urbana I, że ,,…wiele 
lasów, gajów  i nieużytków 
położonych zwłaszcza na granicy Rusi 
i Węgier, doprowadziłem swoim 
staraniem do stanu kultury, budując 
tam wsie, miasta, grody…”. Częstym 
bywalcem był także  król Zygmunt 
August. 

Więcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 
Wydawnictwo Apla, Krosno 2009



Konfederacja barska
(…)Uszedłszy jeszcze kawałek drogi, ujrzałem maszerujący na spotkanie pod 
wsią Majdanem, o dwie mile od Kolbuszowej, oddział 900 Rosjan(…)Pan Bóg 
pobłogosławił moim prawym zamiarom, gdyż po dość zażartej walce 
nieprzyjaciel, zmuszony został do odwrotu i wycofał się. Wówczas 
nieprzyjaciel rzucił się do ucieczki i był ścigany przez pół godziny, aż wreszcie 
napotkawszy przeszkodę w postaci płotów w pewnej wsi, stracił w tym 
miejscu z górą 200 ludzi.

        fragmenty raportu  K. Pułaskiego  do Generalności ok.1768 r.

Więcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 
Wydawnictwo Apla, Krosno 2009



Pomnik Konfederatów 
Barskich

Na placu przed kościólem pw.św 
Bartłomieja 
tuż koło dzwonnicy umieszczona jest 
figura 
MATKI BOŻEJ WNIEBOWZIĘTEJ 
wzniesiona  w 1788 r. na pamiątkę 
poległych 
ok. 150 KONFEDERATÓW 
BARSKICH.

,,...Piękna jako 
księżyc,
Wybrana jako 
słońce...”Więcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 

Wydawnictwo Apla, Krosno 2009



,,Przyszli Niemcy do kraju według swego zwyczaju,
Z cielęcymi torbami, teraz chcą być panami”.

Epidemia cholery

W 1772 roku na skutek rozbioru 
Polski, Kolbuszowa z okolicami 
zostaje włączona do zaboru 
austriackiego. Pogorszyło to 
sytuację materialna i życiową 
mieszkańców. Okolice dopadały 
epidemie i zarazy ,z których 
największą była epidemia cholery w 
1873 roku.

Więcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 
Wydawnictwo Apla, Krosno 2009



…Wśród lasu stał obszerny budynek; wszedłwszy do niego 
zostałem zdumiony ogromnym w środku zbudowanym 
piecem o 10 framugach, w którego wnętrzu wiły się i kłębiły 
promienie powstałe z palącego drzewa. Przy każdej framudze 
stał doświadczony robotnik z długim, na obu końcach 
mosiężną blachą okutym cybuchem, na koniec którego 
nawinąwszy potrzebą ilość masy szklanej znajdującej się w 
płynnym stanie w glinianym kociołku wśród płomieni, zwracał 
się do pomocnika, ujmującego wydmuchaną banię w 
drewnianą formę dowolnego przedmiotu…

Wspomnienia z pamiętnika A. Mańkowskiego z 
1887 roku.

Huta szkła

Więcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 
Wydawnictwo Apla, Krosno 2009



Ksiądz Eugeniusz 
Okoń-

Chłopskie Stronnictwo 
Radykalne

Więcej informacji

,,Chcemy księdza! 
Będziemy za księdzem 

agitowali w całym 
powiecie”

Eugeniusz Okoń- wikiary w parafii Majdan 
Królewski

http://pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Oko%C5%84


Wizyta 
,,królowej polskich 

ekranów”

Więcej informacji

Jadwiga Smosarska
W 1938 r., pewnego letniego dnia, 
Smosarska odwiedziła 
mieszkającego tu szwagra, inż. 
Potassewicza. Jak wspomniała 
Henryka Jagoda, synowa 
gospodarzy, ,,przyjął on 
krewniaczkę bardzo chłodno”. Jej 
mąż wówczas 
18-letni, uczeń gimnazjum w 
Rzeszowie znał aktorkę z 
wielkiego ekranu i wiedział, że jej 
wizyta graniczyła z cudem.

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/21322


Pokój, czy wojna?
3 września 1939 r. przed południem 
na niebie pokazało się 5 samolotów 
niemieckich, które zrzuciły bomby 
na Poręby Majdańskie, nie 
wyrządzając na szczęście 
większych szkód. Na terenie 
majdańszczyzny  wydzielono 
poligon ćwiczebny wojsk 
niemieckich. Dowódcą poligonu był 
gen. Salitter, słynący z 
okrócieństwa.

gen. Salitter

Komorów, 
bunkier z 

czasów II wojny 
światowej

Więcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 
Wydawnictwo Apla, Krosno 2009



Ruch oporu
•Armia KrajowaKs. Prałat Stanisław Stępień, należał do Armii 

Krajowej. W Majdanie Królewskim miała ona swoją 
placówkę, dowództwo której sprawował Karol Chmielowiec. 
W lipcu 1944 r., organizacja z rozbitych magazynów 
niemieckich, przejęła broń i amunicję wykorzystaną później 
podczas akcji ,,Burza”. 

Fotografia z 1914-
1915 roku. Stanisław 
Stępień (w środku w 
pierwszym rzędzie)

Więcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 
Wydawnictwo Apla, Krosno 2009



Obóz 
pracy

Apel więźniów żydowskich 
1942 r. Żydowska policja porządkowa w 

obozie

Baraki w 
obozie



Brama do obozu dla Żydów

Brama wejściowa 
do obozu dla Żydów

Żydówki 
pracujące w 
kuchni obozowej

Tablice: obozowa i firmy 
FischeraWięcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 

Wydawnictwo Apla, Krosno 2009



    W latach           
     sześćdziesiątych             
postawiono na    terenie 
byłego obozu             obelisk 
upamiętniający męczeństwo 
Żydów i Polaków oraz rodziny 
Hałdasiów.W mogile zbiorowej 
pochowano około 50 osób.

Ofiarom męczeństwa dokonanego na 700 obywatelach 
polskich przez faszystów hitlerowskich w latach               

1942-1943.Społeczeństwo Gromady Majdan.Huta 
Komorowska             6 listopad 1966 roku.

Więcej informacji: Gmina Majdan Królewski, red. Teresa Ginalska, 
Wydawnictwo Apla, Krosno 2009



Kardynał Adam Kozłowiecki
Urodził się 1 kwietnia 1911 r. w 
Hucie Komorowskiej. Budował   
świątynie,  szkoły,  sierocińce,  
szpitale,  organizował  szkolnictwo 
i  opiekę  lekarską w krajach 
,,Trzeciego Świta”.

Więcej informacjiVideo

http://www.cardinalekozlowiecki.pl/index.php/zyciorys-patrona-fundacji-wg-wikipedii/
http://www.youtube.com/watch?v=jG3oLz1sJkY


Fundacja im. kard. Adama 
Kozłowieckiego           
„Serce bez granic” Powstała w diecezji

sandomierskiej. 
Fundacja 
ustanowiona 
została aktem 
notarialnym 
sporządzonym 
w rodzinnym
mieście wielkiego 
misjonarza z Zambii, 
w Majdanie Królewskim 
w dniu 26 marca 2008r.

Więcej informacji

http://www.biskupedwardfrankowski.stalwol.pl/wydarzenia.html


Wykonał:
Przemysław 

Serafin
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