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XIX SESJA
RADY GMINY

9 XI 2004 r.
– informacja z realizacji uchwa³ Rady 

Gminy, dzia³alnoœci Wójta, Urzêdu 
Gminy,

– podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w 
bud¿ecie gminy na 2004 r.,

– podjêcie uchwa³y w sprawie Gminnego 
Programu Ochrony Œrodowiska,

– podjêcie uchwa³y w sprawie zaci¹gniêcia 
po¿yczki,

– podjêcie uchwa³y w sprawie obci¹¿enia 
k o m u n a l n e j  n i e r u c h o m o œ c i 
gruntowej,

– podjêcie uchwa³y w sprawie wyra¿enia 
opinii dotycz¹cej zmiany granic 
gminy.

XX SESJA
RADY GMINY

7 XII 2004 r.
– informacja z realizacji uchwa³ Rady 

Gminy o dzia³alnoœci Wójta i Urzêdu 
Gminy,

– p o d j ê c i e  u c h w a ³ y  w  s p r a w i e 
wprowadzenia zmian w bud¿ecie 
gminy na 2004 r.,

– podjêcie uchwa³y w sprawie podatku 
od nieruchomoœci na 2005 r.,

– podjêcie uchwa³y w sprawie obni¿enia 
œredniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej 
jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego na obszarze gminy Œwilcza,

– podjêcie uchwa³y w sprawie okreœlenia 
wzorów deklaracji  i  informacji 
obowi¹zuj¹cej w zakresie podatku od 
nieruchomoœci,

– podjêcie uchwa³y w sprawie zasad 
ustalania i poboru oraz terminu 
p³atnoœci i wysokoœci stawek op³aty 
targowej na terenie gminy Œwilcza,

– p o d j ê c i e  u c h w a ³ y  w  s p r a w i e 
zatwierdzenia taryfy na zbiorowe 
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe 
odprowadzenie œcieków,

– podjêcie uchwa³y w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkañcami w przedmiocie zmiany 
granic gminy Œwilcza,

– p o d j ê c i e  u c h w a ³ y  w  s p r a w i e 
przyst¹pienia gminy Œwilcza do 
Stowarzyszenia na Rzecz Euroregionu 
Karpackiego „Euro-Karpaty”.

Jeszcze w tym roku w grudniu odbêdzie 
siê XXI Sesja Rady Gminy, na której nast¹pi 
uchwalenie bud¿etu Gminy na 2005 rok.

Tak to siê zaczê³o

Ze zdziwieniem i zaskoczeniem 
przyj¹³em opublikowan¹ w Dzienniku 
Urzêdowym Województwa Podkarpackiego 
uchwa³ê Nr XXVI/147/2004 r. Rady 
Miasta Rzeszowa z dnia 6 lipca 2004 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkañcami Miasta Rzeszowa dotycz¹cych 
w³¹czenia do Rzeszowa czêœci so³ectwa 
Przybyszówka z Gminy Œwilcza. Zdziwienie to 
by³o tym wiêksze, ¿e Gmina nie otrzyma³a od 
w³adz Rzeszowa ¿adnej, nawet nieoficjalnej 
informacji o takich zmianach.

W dniu 23 lipca wyst¹pi³em w tej sprawie 
z pismem o wyjaœnienie do Przewodnicz¹cej 
Rady Miasta i Prezydenta Rzeszowa. W 
odpowiedzi w dniu 13 sierpnia otrzyma³em 
pismo od Prezydenta Rzeszowa informuj¹ce, 
¿e upowa¿niony przez Radê Miasta podj¹³ 
dzia³ania maj¹ce na celu zmianê granic 
Miasta poprzez w³¹czenie do Rzeszowa 
czêœci so³ectwa Przybyszówka.

W  u z a s a d n i e n i u  t e j  d e c y z j i 
Prezydent poda³ m.in. ,  ¿e obecne 
granice administracyjne Rzeszowa 
niedostosowane s¹ do nowych realiów 
gospodarczych  i  mog¹  hamowaæ , 
a nawet zatrzymaæ, proces przekszta³- 
cania siê miasta w du¿¹, nowoczesn¹ 
aglomeracjê miejsk¹. Stwierdza równie¿ w 
swoim wyst¹pieniu, ¿e powiêkszony o nowe 
tereny Rzeszów bêdzie skuteczniej przyci¹ga³ 
inwestorów i stworzy mo¿liwoœæ realizacji 
wielu strategicznych celów publicznych.

Wed³ug w³adz gminy s¹ to twierdzenia 
nie poparte ¿adnymi dowodami. Tym 
samym pismem, Prezydent zwraca siê z 
proœb¹ o podjêcie dzia³añ, celem wyra¿enia 
przez Radê Gminy Œwilcza opinii w tej 
sprawie.

Nie pozostaliœmy
bezczynni

– Realizuj¹c obowi¹zki wynikaj¹ce z 
ustawy o samorz¹dzie gminnym, na mój 
wniosek Rada Gminy Œwilcza w dniu 31 
sierpnia podjê³a uchwa³ê w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzenia konsultacji z 
mieszkañcami w przedmiocie zmiany granic 
Gminy Œwilcza.

– W dniu 3 paŸdziernika br. odby³o 
siê w Przybyszówce zebranie wiejskie, na 
którym omówiono szczegó³owo wniosek 
Prezydenta Rzeszowa, przedstawiaj¹c 
zyski i straty gminy oraz mieszkañców 

zwi¹zane ze zmian¹ granic, zrealizowane, 
prowadzone i planowane inwestycje w 
Przybyszówce. W zebraniu uczestniczy³o 
wed³ug listy obecnoœci 171 mieszkañców 
Przybyszówki. W trakcie przeprowadzonego 
g³osowania tylko 4 osoby wypowiedzia³y siê 
za w³¹czeniem do Rzeszowa, a 3 wstrzyma³y 
siê od g³osu.

– Realizuj¹c uchwa³ê Rady Gminy w dniu 
7 listopada 2004 r. odby³y siê w so³ectwie 
Przybyszówka konsultacje w sprawie 
przy³¹czenia do Rzeszowa. Konsultacje w 
formie tajnego i bezpoœredniego g³osowania 
odby³y siê w dwóch lokalach konsultacyjnych 
i przeprowadzone zosta³y przez powo³ane 
zarz¹dzeniem Wójta Komisje ds. Konsultacji. 
By³a to wiêc najbardziej demokratyczna i 
nie budz¹ca ¿adnych zastrze¿eñ forma ich 
przeprowadzenia.

W rezultacie, na ogóln¹ liczbê 2589 
mieszkañców Przybyszówki uprawnionych do 
g³osowania udzia³ wziê³o 1300 mieszkañców, 
tj. 50,2% uprawnionych. Za zmian¹ granic 
i w³¹czeniem czêœci Przybyszówki do 
Rzeszowa oddano 235 g³osów, tj. 18,1%, 
przeciwnych by³o 1058 osób, tj. 81,4%, a 
wstrzyma³o siê od g³osu 7 osób.– Niezale¿nie 
od g³osowania z inicjatywy mieszkañców 
przeprowadzono ankietê, w której na 1661 
ankietowanych za w³¹czeniem do Rzeszowa 
opowiedzia³o siê 150 mieszkañców, 62 osoby 
nie mia³y zdania, a a¿ 1449 tj. 87,2% by³o 
przeciwnych zmianie granic.– W oparciu 
o wyniki konsultacji w dniu 9 listopada br. 
Rada Gminy Œwilcza jednog³oœnie podjê³a 
uchwa³ê w sprawie opinii o proponowanej 
zmianie granic gminy. Rada, w szerokim 
uzasadnieniu swojego s tanowiska, 
kieruj¹c siê wol¹ spo³ecznoœci, jak równie¿ 
wyra¿aj¹c stanowczy pogl¹d, i¿ kszta³t 
terytorialny podstawowej jednostki podzia³u 
terytorialnego Pañstwa, jakim jest Gmina, 
nie mo¿e podlegaæ zmianom w nastêpstwie 
roszczeñ innej jednostki samorz¹dowej bez 
jej przyzwolenia – je¿eli potrzebie takiej 
nie towarzysz¹ wy¿sze racje Rzeczpospolitej 
Polskiej – negatywnie zaopiniowa³a 
proponowan¹ zmianê granic.

– Wójt lub Zastêpca Wójta uczestniczyli 
w debatach na ¿ywo zorganizowanych przez 
lokalne rozg³oœnie radiowe i telewizyjne 
z udzia³em przedstawicieli wszystkich 
zainteresowanych Gmin prezentuj¹c 
negatywne stanowisko wobec projektu Rady 
i Prezydenta Miasta Rzeszowa, motywuj¹c 
je merytorycznie i konkretnie. Debaty 
telewizyjne odby³y siê w dniach 13 wrzeœnia 
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i 27 paŸdziernika br.

Kolejna zmiana decyzji
przez Radê Miasta

Rzeszowa

W trakcie prowadzonych konsultacji, 
jeszcze przed ich zakoñczeniem, w dniu 
22 paŸdziernika br. Rada Miasta Rzeszowa 
podjê³a kolejn¹ uchwa³ê w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami 

Miasta Rzeszowa w przedmiocie zmiany 
granic Miasta, polegaj¹c¹, tym razem, 
na w³¹czeniu do Rzeszowa nie czêœci 
jak poprzednio – ale ca³ego so³ectwa 
Przybyszówka.

W uzasadnieniu uchwa³y podaje siê, ¿e: 
umo¿liwi to zniesienie sztucznej granicy 
administracyjnej dziel¹cej tê miejscowoœæ 

– centrum miejscowoœci jest w³¹czone do 
Rzeszowa, przysió³ki nale¿¹ do Gminy Œwilcza 
oraz, ¿e jest to propozycja przy³¹czenia ca³ej 
Przybyszówki, zg³oszona przez mieszkañców 
so³ectwa Przybyszówka, uczestnicz¹cych w 
konsultacjach spo³ecznych.

Pismem z dnia 10 listopada br. Prezydent 
Rzeszowa ponownie wyst¹pi³ do Wójta 
Gminy Œwilcza o podjêcie dzia³añ celem 
wyra¿enia zgody przez Radê Gminy Œwilcza 
opinii w przedmiocie w³¹czenia do Rzeszowa 
ca³ego so³ectwa Przybyszówka uzasadniaj¹c 
to: i¿ w trakcie spotkañ z mieszkañcami 

Gminy Œwilcza dotycz¹cymi poszerzenia 
terenu Miasta Rzeszowa zawnioskowano 
o przy³¹czenie so³ectwa Przybyszówka w 
ca³oœci.

Co dalej?

Uwa¿am, ¿e Rada Miasta Rzeszowa 

poprzez zaniechanie urzêdowych procedur 
i poinformowanie zainteresowanych 
mieszkañców poszczególnych so³ectw 
i  Rad Gmin poprzez  zaskoczenie 
spowodowa³a oburzenie wiêkszoœci 
zainteresowanych i skierowa³a dyskusje 
na tory niemerytoryczne, gdzie górê bior¹ 
domys³y, wewn¹trzœrodowiskowe podzia³y 
i pogl¹dy.

Argumentacja Rady i Prezydenta 
Miasta Rzeszowa jest nieprzekonywuj¹ca 
i ogólnikowa: O rozwoju ka¿dego miasta 
nie decyduj¹ jego granice administracyjne 

czy liczba mieszkañców, ale dobre 
zarz¹dzanie nim,  fundusze i 
plany rozwoju perspektywicznego 
realizowane konsekwentnie. Gmina 
Œwilcza posiada taki plan rozwoju 
na lata 2004-2013 w tym i dla 
Przybyszówki.

W  o s t a t n i c h  l a t a c h 
zainwestowano w budowê sieci 
kanalizacyjnej, sali gimnastycznej 
ok. 2,5 mln zlotych.

Wytykanie, ¿e Rzeszów kszta³ci 
dz iec i  i  m³odzie¿  z  terenów 
podmiejskich budziæ mo¿e jedynie 
niepokój i sztuczne podzia³y na 
miasto i wieœ. Gmina straci³aby 
w wyniku ewentualnej akcesji do 
Rzeszowa ok. 700 tys. z³ podatków 
rocznie, mieszkañcy Przybyszówki 
utraciliby mo¿liwoœæ wp³ywania 
na rozwój w³asnej miejscowoœci, 
rolnicy nie mogliby otrzymywaæ 
œrodków unijnych na aktywizacjê 
obszarów wiejskich, Gimnazjum 
w Przybyszówce mog³oby ulec 
likwidacji. Zwiêkszone op³aty z 
tytu³u ró¿nych podatków i op³at 
za us³ugi, jak równie¿ wymiana 
dokumentów osobistych ka¿dego 
obci¹¿a³aby bezpoœrednio kieszeñ 
podatników.

Kolejna uchwa³a Rady Miasta o 
przy³¹czeniu ca³ej Przybyszówki do 
Rzeszowa jest kolejnym dowodem 
na przedmiotowe traktowanie jej 
mieszkañców.

M i m o  k i l k a k r o t n y c h 
s p o t k a ñ  P r e z y d e n t a  M i a s t a 
z  p r z e d s t a w i c i e l a m i  g m i n 
o œ c i e n n y c h ,  p o d a w a n i a 
alternatywnych form wspó³pracy 
np. w zwi¹zku autonomicznych 
gmin aglomeracji rzeszowskich 
stanowisko Rady i Prezydenta 
Miasta jest niewzruszone.

Ostateczn¹ decyzjê w sprawie 
poszerzenia granic Rzeszowa podejmie 
Rada Ministrów.

W Warszawie w Ministerstwie Spraw 
Wewnêtrznych po przedstawieniu sprawy 
otrzyma³em zapewnienie, ¿e spo³ecznoœæ 
lokalna i jej wola ma decyduj¹cy wp³yw przy 
podejmowaniu decyzji przez Premiera.
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W 2004 roku ju¿ po raz 14 obchodzony 
by³ Dzieñ Ziemi. W 1970 roku Zgromadzenie 
Ogólne ONZ og³osi³o 22 kwietnia Œwiatowym 
Dniem Ziemi. Na ca³ym œwiecie celem 

obchodów tego œwiêta jest zwrócenie 
uwagi ludzi na stan naszej planety Ziemi 
– zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, 
zagro¿enie istnienia œwiata roœlin, zwierz¹t 
i ludzi.

Od wielu lat tego dnia ludzie w ró¿ny 
sposób manifestuj¹ swoje przywi¹zanie 
do naszej planety. Organizowane s¹ 
spotkania, happeningi i parady. Odbywaj¹ 
siê l iczne wystawy, konkursy,  sesje 
popularnonaukowe.

M³odzie¿ szkolna uczestniczy w akcjach 
sprz¹tania najbli¿szego otoczenia oraz 
terenów leœnych.

Akcja sadzenia lasu

W tym roku Nadleœnictwo G³ogów 
zaprosi³o uczniów okolicznych szkó³ do 
lasu i zaproponowa³o uczczenie Œwiêta 
Ziemi przez posadzenie lasu. Nadleœnictwo 
przeznaczy³o niewielkie powierzchnie 
leœne do zasadzenia przez m³odzie¿ 
szkoln¹.

Inicjatywa nadleœnictwa spotka³a siê z 
du¿ym zainteresowaniem ze strony grona 
nauczycielskiego i chyba jeszcze wiêkszym 
ze strony samych uczniów. By³a to dla nich 
wspania³a wycieczka do lasu.

Z ka¿d¹ grup¹ m³odzie¿y spotka³ siê 
miejscowy leœniczy, pracownicy nadleœnictwa, 
czêsto tak¿e pracownicy wspó³pracuj¹cych 
z nadleœnictwem zak³adów us³ug leœnych. 
Leœnicy praktycznie przeszkolili m³odzie¿, 
jak nale¿y prawid³owo sadziæ las. Uczniowie 
z ogromnym przejêciem sadzili „swój las”. 
Wszyscy byli przekonani, ¿e na pewno trafi¹ 
na to miejsce, gdzie osobiœcie posadzili 
drzewka i bêd¹ mogli kiedyœ z dum¹ 
opowiadaæ – „ten lat to ja zasadzi³em”.

Edukacja – rzecz najwa¿niejsza

Spotkania te by³y okazj¹, aby przy 
ognisku z tradycyjn¹ kie³bask¹, pogawêdziæ 
z m³odzie¿¹ na ró¿ne „leœne i ekologiczne” 
tematy.

Tematem wiod¹cym by³ Dzieñ Ziemi. 
Leœnicy opowiadali o tym, jak nale¿y w³aœciwie 
zachowywaæ siê w lesie, gdzie jesteœmy goœæmi 
jego prawowitych mieszkañców, o zagro¿eniu 
po¿arowym a zw³aszcza o zagro¿eniach 
zwi¹zanych z wypalaniem traw. Uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w tych pogawêdkach 
opowiadaj¹c o swoich spostrze¿eniach. 
Leœnicy wynieœli z tych spotkañ przekonanie, 
¿e m³odzie¿ jest bardzo wra¿liwa i œwiadoma 
istniej¹cych zagro¿eñ œrodowiska.

W tegorocznym Œwiêcie Ziemi wziê³o 
udzia³ ponad 200 uczniów z 6 szkó³ – 
Zespó³ Szkó³ w G³ogowie M³p., Zespó³ 
Szkó³ w Przewrotnem, Zespó³ Szkó³ w 
Wysokiej G³ogowskiej, Szko³a Podstawowa 
w Czarnej Sêdziszowskiej, Gimnazjum w 
Czarnej Sêdziszowskiej, Zespó³ Szkó³ w 
Bratkowicach.

Najliczniej i najd³u¿ej byli naszymi 
goœæmi uczniowie z Zespo³u Szkó³ w 
Bratkowicach, a¿ 134 uczniów (klasy IV, V, 
VI) przez dwa dni œwiêtowa³o Dzieñ Ziemi 
w Leœnictwie Bratkowice.

5 i 6 maja w bratkowickim lesie odbywa³o 
siê wielkie sprz¹tanie i sadzenie. Pomimo, ¿e 
z nieba pokapywa³o dzieci pod opiek¹ swoich 
nauczycieli przymaszerowa³y na wyznaczone 

miejsce spotkania, gdzie 
leœniczy Bernard Dworak 
i z-ca nadleœniczego Anna 
Bondar-Zabiciel ju¿ na nie 
oczekiwali.

L e œ n i c z y  D w o r a k 
p o d z i e l i ³  d z i e c i  n a 
g r u p y .  C z ê œ æ  d z i e c i 
dosta³a rêkawice i worki 
i posz³a zbieraæ œmieci 
wzd³u¿ obrze¿a lasu i nad 
pobliskim zbiornikiem 
wodnym. Deszcz nikogo 
nie zniechêca³. Tylko 
nieliczni chronili siê pod 
parasolami.
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Korzystaj¹c z uprzejmoœci Redakcji 
„Trzc ionki”  Gminne Towarzys two 
Przyrodnicze sk³ada podziêkowanie W³adzom 
Urzêdu Gminy Œwilcza za okazan¹ pomoc 
w realizacji dzia³añ zwi¹zanych z czynn¹ 
ochron¹ przyrody na terenie Gminy.

Szczególne podziêkowania kierujemy 
do zastêpcy wójta Waldemara Pijara, za 
pe³n¹ wyrozumia³oœæ i udzielenie pomocy 

w zakupie wiklinowych koszy na gniazda 
lêgowe dla gin¹cej na naszym terenie 
pustu³ki i innych, rzadkich gatunków 
ptaków.

Dziêki tej pomocy by³o mo¿liwe 
rozwieszenie 30 koszy na drzewach miêdzy 
Trzcian¹ a Œwilcz¹, gdzie do niedawna 
gniazdowa³y pustu³ki (Falco tinnunculus).

WYLEÆ PTAKIEM
Z TEGO GNIAZDA...

Pustu³ka to ptak u nas wymieraj¹cy. 
Przypuszcza siê, ¿e jednym z zasadniczych 
tego przyczyn jest brak miejsc do za³o¿enia 
gniazda. Pustu³ki w³asnych gniazd nie buduj¹ 
lecz wykorzystuj¹ stare gniazda wron i srok, 
a te dwa gatunki te¿ s¹ w regresie wskutek 
wytêpienia. Jest to pierwsze w naszym regionie 
tego rodzaju dzia³anie na rzecz przywrócenia 
pustu³ki. Z rozwieszonych koszy korzystaj¹ 
tak¿e sowy uszate, go³êbie grzywacze 
oraz sporadycznie, inne rzadkie gatunki 
ptaków.

Wiosn¹ cz³onkowie Towarzystwa 
wykonali i rozwiesili w zadrzewieniach na 
terenie Œcie¿ki Ekologicznej w Trzcianie 
5 pó³skrzynek dla mucho³ówek, rudzików 

bardzo rzadkiej pleszki (Phoenicurus 
phoenicurus).

POMOC P³AZOM I GADOM

We wrzeœniu br. zosta³y wykonane na 
terenie Œcie¿ki Ekologicznej w Trzcianie 
4 sztuczne zimowle dla p³azów i gadów. Z 
tego rodzaju konstrukcji korzystaj¹ ropuchy, 
¿aby z rodzaju tzw. brunatnych oraz traszki 
i zaskroñce. Z chwil¹ ustabilizowania 
siê œrodowiska wodnego na obszarze 
Œcie¿ki Ekologicznej (miêdzy innymi w 
wyniku dzia³alnoœci bobrów) w 2003 r. 
niespodziewanie na jednym ze zbiorników 
pojawi³a siê ma³a populacja ¿aby moczarowej 

(Rana arvalis). Jest to ciekawy gatunek ¿aby 
pochodzenia borealnego (syberyjskiego), na 
naszym terenie rzadki. Dotychczas zaledwie 
jedno stanowisko znajduje siê w rezerwacie 
Zab³ocie pod Porêbami Kupieñskimi. W 
celu ochrony, miêdzy innymi tej ¿aby, 
zosta³y wybudowane w pobli¿u miejsca 

przebywania zimowle ziemne.
Na wiosnê w okresie sk³adania skrzeku 

samce przybieraj¹ intensywnie niebieski 
kolor na ca³ym ciele, a ich zgrupowanie 

na stawie daje niezwyk³y 
widok.

Po okresie godowym, 
jako ¿e jest to gatunek 
l ¹ d o w y ,  w s z y s t k i e 
osobniki opuszczaj¹ 
zbiornik wodny, samce 
staj¹ siê ca³e br¹zowe jak 
samice i ¿yj¹ na mokrych 

³¹kach w pobli¿u miejsca 
rozrodu.

Przywrócenie  odpowiedniego 
œrodowiska wodnego przyczynia siê tak¿e do 
powolnego rozwoju populacji pospolitych tu 
niegdyœ kolorowych traszek – grzebiennej i 
zwyczajnej. Traszki przypominaj¹ jaszczurki. 
Na wiosnê przybieraj¹ kolorowe szaty 
godowe i przebywaj¹ w wodzie. Latem 

prowadz¹ l¹dowy tryb ¿ycia w mokrych 
miejscach, a zimuj¹ w ró¿norodnych 
wykrotach, pod kamieniami, s¹gami drzewa 
i w darni. Korzystaj¹ tak¿e ze sztucznych 
zimowli.

Sztuczne zimowiska to wykopana w 
suchym miejscu w ziemi obszerna jama, 
zabezpieczona przed zawaleniem np. 
dachówkami. Do jamy dobudowany jest 
korytarz z grubych rur kanalizacyjnych, 
spe³niaj¹cy rolê wejœcia do komory zimowli. 
Ca³oœæ ob³o¿ona jest darni¹ i ga³êziami. Nie 
szpeci otoczenia, bo jest wkomponowana 
w teren.

Józef Ciosek
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Jan Pawe³ II nazywany jest najwiêkszym  
P o l a k i e m ,  j e d n y m 
z  n a j w y b i t n i e j s z y c h  

ludzi w historii ludzkoœci. Nie ma dru- 
giego cz³owieka na œwiecie,  który 
gromadzi³by wokó³ siebie takie t³umy.

Kochany, podziwiany, obdarzony 
wielkim szacunkiem, jest najwiêkszym 
autorytetem moralnym wspó³czesnego 
œwiata.

Jako jedynemu z niewielu ¿yj¹cych 
s tawiamy Mu pomniki .  Jego imiê 
uwiecznione jest w nazwach ulic i szkó³, 
instytucji œwieckich i koœcielnych.

Od 30 maja 2004 r. do tego grona 
do³¹czy³o Przedszkole Publiczne w 
Bratkowicach. Na uroczystoœæ nadania 
imienia zaproszono wielu znakomitych 
goœci, miêdzy innymi naszego rodaka ks. 
Janusza Lisa. Niestety nie móg³ przybyæ 
na to spotkanie, gdy¿ obecnie przebywa 
w Brazylii. Przys³a³ jednak list, w którym 
pisze: „Moi drodzy, z bardzo egzotycznej 
ziemi brazylijskiej przesy³am serdeczne 
pozdrowienia. ¯yczê, aby to dobre dzie³o, 
które zosta³o zapocz¹tkowane, trwa³o jak 
najd³u¿ej”.

Kieruj¹c siê tymi s³owami, pamiêtamy 
stale o Naszym Patronie. Œwiadczy o 
tym np. zorganizowanie konkursów na 
„naj³adniejszy ró¿aniec”, w którym wziê³o 
udzia³ 47 dzieci przedszkolnych oraz 
„Laurka dla Papie¿a” – z okazji imienin i 
26 rocznicy pontyfikatu. Jury wybra³o cztery 
naj³adniejsze prace, które zosta³y wys³ane 
Ojcu Œwiêtemu. Bardzo nas ucieszy³ list z 
Watykanu, w którym... „Jego Œwi¹tobliwoœæ 
Jan Pawe³ II wyra¿a serdeczn¹ wdziêcznoœæ 
za pamiêæ, ¿yczenia i modlitwy, jakimi by³ 
otaczany szczególnie przy okazji kolejnej 
–rocznicy pontyfikatu oraz imienin”.

14 paŸdziernika 2004 r. odby³a siê 
równie¿ uroczystoœæ poœwiêcona Papie¿owi. 
Wziê³y w niej udzia³ wszystkie dzieci oraz 
personel przedszkola.

Kolejnym przedsiêwziêciem bêdzie 
wys³anie kartek bo¿onarodzeniowych 
wykonanych w³asnorêcznie przez dzieci. 

P lanujemy równie¿ 
z o r g a n i z o w a n i e 

u r o c z y s t o œ c i 
rocznicowej w maju 

2005 r. Oby to 
„dobre dzie³o”, 

które zosta³o 

Czêœæ artystyczna z okazji 26 rocznicy 
Pontyfikatu.

Konkurs na naj³adniejszy ró¿aniec.

Popiersie Jana Paw³a II. Sztandar 
P r z e d s z k o l a  P u b l i c z n e g o  w 
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11 listopada 2004 roku w Mrowli odby³y siê gminne uroczystoœci 
z okazji 86. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci po 123 
latach niewoli.

UROCZYSTA MSZA ŒWIÊTA

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œwiêt¹ w miejscowym koœciele 
parafialnym, celebrowan¹ przez ks. Mariana Homê – kapelana Wojska 
Polskiego w asyœcie ks. Mariana Czenczka – proboszcza w Mrowli.

W nabo¿eñstwie uczestniczyli: Wojciech Wdowik – wójt Gminy 
Œwilcza i jego zastêpca Waldemar Pijar, radni powiatu, radni 
gminy z przewodnicz¹cym Rady Gminy – Józefem Kornakiem, 
so³tysi, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli, przedstawiciele organizacji 
spo³ecznych, m³odzie¿ szkolna, mieszkañcy Mrowli oraz poczty 
sztandarowe: OSP Mrowla, miejscowej Szko³y Podstawowej, 
„Caritas”, Gminnego Zarz¹du PSL. Uroczyst¹ mszê œwiêt¹ uœwietni³ 
swym œpiewem Chór „Cantus” z Trzciany pod dyrekcj¹ Józefa 
Barlika.

PROGRAM ARTYSTYCZNY

Tu¿ po mszy œwiêtej w koœciele, rozpoczê³a siê druga czêœæ 
uroczystoœci, podczas której wys³uchano okolicznoœciowych wyst¹pieñ: 
dyrektora Szko³y Podstawowej w Mrowli, Wójta Gminy Œwilcza i 
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Œwilcza.

Nastêpnie przedstawiony zosta³ bogaty program artystyczny o 
treœci patriotycznej, przygotowany przez m³odzie¿ z miejscowej Szko³y 
Podstawowej. Wyst¹pi³ równie¿ chór „Cantus”.

Niezwyk³y nastrój i powagê tej patriotycznej uroczystoœci nada³o 
gustownie odnowione wnêtrze mrowelskiego koœcio³a parafialnego. 
Po uroczystoœci odby³o siê okolicznoœciowe wspólne spotkanie w szkole 
podstawowej.

Poni¿ej podajê fragment wyst¹pienia wójta gminy Wojciecha 
Wdowika podczas uroczystoœci Œwiêta Niepodleg³oœci.

Czcigodni Ksiê¿a, Panie i Panowie. M³odzie¿y!
Jest kilka dni w ci¹gu roku, kiedy bardziej pochylamy siê nad 

dziejami naszej Ojczyzny i kiedy karty polskiej historii bardziej 
zaprz¹taj¹ pamiêæ!

Jako ma³y cz³owiek, w pierwszych latach nauki szkolnej poznajemy 
polsk¹ flagê bia³o-czerwon¹, god³o, póŸniej nieco – hymn narodowy. W 
doros³ym ¿yciu brakuje nam czasu, na pog³êbianie wiedzy historycznej 
i gruntowne poznawanie dziejów ojczystych.

86. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, aktywne, nasze 
wspólne, uczestnictwo w jej obchodach – niech bêd¹ przyczynkiem do 
naszego wychowania patriotycznego.

A czas ku temu wa¿ny. Oto pierwszy raz œwiêtujemy Narodowe 
Œwiêto Niepodleg³oœci w unijnej rzeczywistoœci. Oby przypomniane 
przeze mnie na wstêpie, symbole naszej pañstwowoœci by³y zawsze 
znakiem wolnego i niepodleg³ego pañstwa polskiego, znakiem naszej 
to¿samoœci narodowej. Poeta pisa³:

Œwiêta mi³oœci kochanej ojczyzny
Czuj¹ ciê tylko umys³y poczciwe
Dla ciebie zjadle smakuj¹ trucizny
Dla ciebie wiêzy, pêta, niezel¿ywe [...]
Byle ciê mo¿na wspomóc, byle wspieraæ
Nie ¿al ¿yæ w nêdzy, nie ¿al i umieraæ.

Oto – po 123 latach niewoli, 
okowów i kajdan zaborców 11 
listopada 1918 r. Polska odzyska³a 
niepodleg³oœæ. Historia Polski – 
mimo wszystko – utkana jest z 
nadziei, optymizmu i walki: twardej, 
krwawej, ostatecznej. Traciliœmy 
Polskê w 3 tragicznych etapach 
rozbiorów, zdawa³o siê, ¿e na zawsze 
Polacy bêd¹ pod panowaniem Rosji, 
Prus, Austrii.

O c z e k i w a n i e  n a 
„zmartwychwstanie” Ojczyzny 
przed³u¿a³o siê wiêc naród polski, 
w swojej niecierpliwoœci, rwa³ siê do 
czynu zbrojnego. Tak zrodzi³y siê powstania narodowowyzwoleñcze; 
koœciuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Ró¿nie te zrywy 
niepodleg³oœciowe oceniaj¹ historycy, lecz Józef Pi³sudski – postaæ 
naczelna tamtego czasu – uwa¿a³, ¿e odzyskanie niepodleg³oœci by³o 
dalszym ci¹giem i wynikiem myœli niepodleg³oœciowej Polaków.

Karty historii Mrowli zanotowa³y równie¿ swój przyczynek. 
W sierpniu 1914 r w obliczu wojny, w Rzeszowie powo³any 
zosta³ Powiatowy Komitet Narodowy, w sk³ad którego wszed³ ks. 
Henryk Siarkowski, proboszcz Mrowli. Komitet mia³ za zadanie 
m.in. poszukiwanie i gromadzenie finansów, werbunek m³odych 
do Legionów, umundurowanie, wyekwipowanie i wstêpne ich 
wyæwiczenie. Odzyskanie niepodleg³oœci odby³o siê b³yskawicznie. 
Rozpad³y siê Austro-Wêgry, upad³ carat w Rosji.

7 listopada 1918 r powsta³ w Lublinie Tymczasowy Rz¹d Ludowy 
Rzeczypospolitej Polskiej. 16 listopada wys³ano do wszystkich pañstw 
Europy notê, o istnieniu Pañstwa Polskiego.

Szanowni S³uchacze!
A dziœ? To, coœmy posiedli, to czym siê szczycimy nie jest tylko 

wy³¹cznie nasz¹ zdobycz¹. Pokolenie za pokoleniem z ufnoœci¹, 
wiar¹, modlitw¹ na ustach, w poczuciu obowi¹zku – chwyta³o za broñ, 
powstawa³o do walki o wyzwolenie, o to, by bohatersko gin¹æ za Polskê 
na polu chwa³y lub te¿ wygnañczo u³o¿yæ siê do snu wiecznego na 
obcej ziemi. Poeta pyta³: 

Za co ty walczysz, za co ty giniesz
Polski ¿o³nierzu!?
Za swojej ziemi wielkoœæ i s³awê
Za honor dziadów, za w³asn¹ bliznê,
Za swoj¹ ca³¹ dumn¹ Ojczyznê    ( A r t u r 
Oppman)

Za Polskê walczyli tak¿e rycerze s³owa, dŸwiêku, barwy, szermierze 
myœli, nauki i wiedzy. Oni to „krzepili serca”, hartowali wolê urabiali, 
doskonalili, podnosili nasz¹ dumê narodow¹. Im zawdziêczaæ musimy 
polsk¹ literaturê, kulturê, zasobn¹ naukê i ca³y kraj oraz bogactwa 
jego.Mo¿emy wiêc œmia³o, z podniesionym czo³em wo³aæ dziœ o prawa 
nale¿ne tym narodom, które, mimo wszystko, wznios³y siê na wy¿yny 
materii i ducha!

Drodzy i Szanowni!
Spe³ni³y siê s³owa Krasiñskiego, przytoczone na wstêpie: Polska 

zmartwychwsta³a przed osiemdziesiêcioma szeœcioma laty. Choæ 
nie oszczêdzi³ jej dalszych tragedii ca³y XX wiek – mamy woln¹ 
Ojczyznê.

Z³o¿y³y siê na to: Bo¿a Opatrznoœæ, duch Narodu, wojenne ofiary 
krwi, potêga rozumu i szlachetnoœæ serc wielkich Polaków. Wszystkim, 
bowiem, przyœwieca³a, naczelna idea – Polska.

B¹dŸmy ich godnymi spadkobiercami i nastêpcami!
S³usznie, po latach, nasz genialny rodak, Jan Pawe³ II wo³a³: 

Naród ginie, gdy znieprawia swego ducha. Naród roœnie, gdy duch jego 
siê oczyszcza. Oczyszczajmy siê wiêc!

„Cokolwiek bêdzie, cokolwiek siê stanie
Jedno wiem tylko, sprawiedliwoœæ bêdzie
Jedno wiem tylko, Polska zmartwychwstanie”

Zygmunt Krasiñski
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11 listopada br. msz¹ œw. o godz. 
1100, celebrowan¹ przez ks. Stanis³awa 
Szulaka,  proboszcza z Bêdziemyœla 
(zaproszonego na tê okolicznoœæ przez 
ks. prób. Józefa Ksi¹¿ka), rozpoczêto w 
Bratkowicach œwiêtowanie 86. rocznicy 

– 6 sierpnia – wymarsz z krakowskich Oleandrów Pierwszej Kadrowej Kompanii Strzelców pod 
dowództwem Józefa Pi³sudskiego i przekroczenie granicy zaboru rosyjskiego – nieudana próba 
wywo³ania powstania polskiego.

– 16 sierpnia – powo³anie w Krakowie Naczelnego Komitetu Narodowego, który przyst¹pi³ do 
organizowania Legionów Polskich u boku Austro-Wêgier.

– 22 paŸdziernika – utworzenie w Królestwie z inicjatywy Józefa Pi³sudskiego Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW).

– lato – wyparcie Rosjan poza teren Królestwa Polskiego przez Niemców i Austriaków.
– 5 listopada – „Akt 5 listopada” – manifest cesarzy Niemiec i Austro-Wêgier zapowiadaj¹cy utworzenie Królestwa Polskiego.
– 6 grudnia – powstanie w Warszawie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego.

– 27 marca – uznanie przez Piotrogrodzk¹ Radê Delegatów Robotniczych i ¯o³nierskich prawa Polski do niepodleg³oœci.
– 2 lipca – ust¹pienie Józefa Pi³sudskiego z Tymczasowej Rady Stanu, Legiony odmawiaj¹ przysiêgi na wiernoœæ Niemcom 

(„kryzys przysiêgowy”).
– 22 lipca – aresztowanie Józefa Pi³sudskiego i osadzenie go w Magdeburgu.
– 15 sierpnia – powstanie w Lozannie Komitetu Narodowego Polskiego, uznanego przez mocarstwa zachodnie za reprezentanta 

Polski.

– 8 stycznia – orêdzie prezydenta USA, Woodrowa Wilsona, postuluj¹ce utworzenie niepodleg³oœci Polski.
– 7 listopada – utworzenie w Lublinie Tymczasowego Rz¹du Ludowego Republiki Polskiej.
– 10 listopada – przybycie Józefa Pi³sudskiego z Magdeburga do Warszawy.
– 11 listopada – przekazanie przez Radê Regencyjn¹ w³adzy nad wojskiem Józefowi Pi³sudskiemu, rozbrojenie Niemców w 

Warszawie, podpisanie zawieszenia broni na froncie zachodnim, umowne odzyskanie niepodleg³oœci przez Polskê.
W³adys³aw Kwoczyñski

odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. W 
uroczystoœciach koœcielnych wziê³y udzia³ 
poczty sztandarowe bratkowickich instytucji 
i towarzystw: Œwiatowego Zwi¹zku Armii 
Krajowej, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, 
przedszkola, Szko³y Podstawowej Nr 3, 

Zespo³u Szkó³ 
i Towarzystwa 
P r z y j a c i ó ³ 
Z i e m i 

Bratkowickiej oraz licznie zgromadzeni 
bratkowiczanie.

Po mszy œw. i p³omiennej litanii za 
ojczyznê, obchody przenios³y siê na salê 
widowiskow¹ Domu Stra¿aka. Czeka³y tam 
na widzów wystêpy przygotowane przez 
nauczycieli i m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ w 
Bratkowicach – okolicznoœciowy referat 
przygotowany przez Artura Szarego oraz 
widowisko s³owno-muzyczne pt. „Droga 
do niepodleg³oœci”, autorstwa Aliny Sarwy, 
Diany Grandys, Agnieszki Muchy oraz 
chóru Gertrudy Mo¿d¿eñ. W artystyczny 
sposób przedstawiono losy Polski i Polaków 
od tragedii rozbiorów, przez powstania 
narodowe XIX wieku, a¿ do szczêœliwego 
odzyskania wolnoœci i niepodleg³oœci w 
ostatnich dniach I wojny œwiatowej.

W imieniu organizatorów g³os zabrali 
wicedyrektor Zespo³u Szkó³ w Bratkowicach, 
Waldemar Zgurski ,  a  tak¿e prezes 
Towarzystwa Przyjació³ Ziemi Bratkowickiej, 
Józef Chmaj, podkreœlaj¹c rolê tej, tak 
wa¿nej rocznicy w ¿yciu Polaków. Wyrazy 

Zespól Szkó³ w Bratkowicach realizuj¹c wspólnie z Towarzystwem Mi³oœników Ziemi Bratkowickiej idee krzewienia inicjatyw 
patriotycznych i kulturalnych dla dobra lokalnej spo³ecznoœci oraz szeroko pojêtej misji edukacyjnej, która nie koñczy siê w murach 
szko³y i salach lekcyjnych, przygotowa³ obchody Œwiêta Niepodleg³oœci.
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F r a g m e n t y  w y s t ¹ p i e n i a  F R A N C I S Z K A  S A G A N A
– prezesa Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej Oddzia³ w Rzeszowie

(...) Zanim dosz³o do dzisiejszego 
jubileuszu, Polska prze¿ywa³a w swej 
historii bardzo wiele burzliwych okresów, 
zwi¹zanych z heroiczn¹ walk¹ o wolnoœæ i 
niepodleg³oœæ.

Rozdarty i ciemiê¿ony przez zaborców 
naród polski nigdy nie przesta³ walczyæ 
o  swoj¹  pañs twow¹ n ieza le¿noœæ . 
Ciê¿kiej i krwawej walce oraz zrywach 
niepodleg³oœciowych zawsze przyœwieca³y 
s³owa: BÓG – HONOR – OJCZYZNA.

(...) W I wojnie œwiatowej Polacy pod 
rz¹dami zaborców, zmuszeni zostali do 
bratobójczej walki w imiê obcej sprawy. 
Po 123 latach niewoli, Polska odzyska³a 
niepodleg³oœæ i wolnoœæ, która nie trwa³a 
d³ugo. Ju¿ w 1920 roku wybucha wojna 
bolszewicka maj¹ca na celu wznieciæ nowy 
wszechœwiatowy po¿ar. Dziêki strategii 
Pi³sudskiego, Polska i Europa zosta³y 
uratowane od sowieckiej nawa³y.

W 1939 roku nast¹pi³a nowa zmowa 
podzia³u Polski. 23 sierpnia tego¿ roku 
Joachim von Ribbentrop i Wiaczes³aw 
Mo³otow – ministrowie spraw zagranicznych 
Niemiec i ZSRR, w obecnoœci Stalina, 
podpisali na Kremlu pakt o nieagresji, jak 
równie¿ protokó³ dodatkowy, stanowi¹cy 
jego integraln¹ czêœæ. W jego drugim 
punkcie stwierdzono: „W przypadku 
terytorialno-politycznych przekszta³ceñ w 
obszarach nale¿¹cych do pañstwa polskiego, 
podzia³ sfer interesów miêdzy Niemcami 
a ZSRR przebiegaæ bêdzie mniej wiêcej 
wzd³u¿ linii rzek: Narew, Wis³a i San”. Pakt 
ten nazywany jest doœæ czêsto – czwartym 
rozbiorem Polski.

W kilka dni po podpisaniu tego 
barbarzyñskiego paktu – wybuch³a II wojna 
œwiatowa. Niemcy napad³y na Polskê i mimo 
ogromnego heroizmu Wojska Polskiego 
i krwawej walce, ulegliœmy doskonale 
uzbrojonej armii niemieckiej. Polacy nie 
z³o¿yli jednak broni i do ostatecznego 
zwyciêstwa, walczyli na wszystkich frontach 
„Za Wolnoœæ Nasz¹ i Wasz¹”.

(...) Tysi¹cletnia historia naszego narodu 
nie zapisa³a dot¹d wiêkszej ofiarnoœci i 
mêstwa, jak podczas ostatniej wojny. Walkê 
z okupantem hitlerowskim prowadzi³ 
ca³y naród bez wzglêdu na przekonania 
polityczne czy religijne. Wysokie morale 
¿o³nierzy Armii Krajowej ich determinacja 
i poœwiêcenie mia³o swe Ÿród³a w g³êboko 
zakorzenionej religijnoœci i wierze w 
Opatrznoœæ Bo¿¹, któr¹ bezustannie krzewili 
w œwi¹tyniach, w obozach koncentracyjnych, 
³agrach i wœród partyzantów – bezimienni 
nieraz kap³ani Koœcio³a Katolickiego.

W  c z a s i e  I I  w o j n y  œ w i a t o w e j 
walczy³y 3 polskie armie. Na wschodzie 
– pod dowództwem gen. Micha³a Roli-
¯ymierskiego, na zachodzie dowodzi³ gen. 
W³adys³aw Anders, a w kraju gen. Tadeusz 
Bór-Komorowski.

W kraju by³a najwiêksza liczebnie armia, 
walcz¹ca w warunkach konspiracyjnych.

(...) Ówczesny prezydent Stanów 
Zjednoczonych Roosvelt – powiedzia³ w 

jednym ze swych przemówieñ: „Polskie 
Pañstwo Podziemne i Armia Krajowa s¹ nadziej¹ 
narodów œwiata...”.

Na pocz¹tku 1944 roku Armia Krajowa 
liczy³a oko³o 35 tysiêcy ¿o³nierzy, którzy 
gotowi byli oddaæ swe ¿ycie za Polskê. 
Dobrze, gdy œmieræ przychodzi³a szybko, 
gorzej, gdy trzeba by³o czekaæ na ni¹ 
tygodniami, a nawet latami znosz¹c tortury 
i upokorzenia. Przez trzy lata w takich 
warunkach oczekiwa³ na œmieræ prof. Józef 
Rzepka „Znicz” z Bratkowic.

W powiecie rzeszowskim zaprzysiê¿onych 
by³o 7907 ¿o³nierzy Armii Krajowej, wiêcej 
ni¿ w innych regionach Polski. Bratkowice 
by³y jedyn¹ wsi¹ w powiecie, gdzie 
zorganizowanych by³o 3 pe³ne plutony 
liniowe, dru¿yna do zadañ dywersyjnych i 
dru¿yna Wojskowej S³u¿by Kobiet.

Z Bratkowic wywodzili siê znakomici 
dowódcy:
– ppor.  Józef Rzepka „Znicz”  – 

organizator i pierwszy Komendant 
Placówki G³ogów M³p. podczas 
Akcji „Burza” w Bratkowicach. By³ 
adiutantem mjr Ciepliñskiego, a po 
rozwi¹zaniu struktur Armii Krajowej 
pe³ni³ wysokie funkcje w Zrzeszeniu 
Wolnoœæ i Niezawis³oœæ.

– por. Tadeusz Lis „Ukleja” – ostatni 
Komendant Placówki G³ogów M³p., 
organizowa³ plutony w Bratkowicach, 
kierowa³ konspiracyjn¹ produkcj¹ 
broni.

– Wanda Jarosz „Zofia” – komendantka 
Wojskowej S³u¿by Kobiet na powiat 
rzeszowski,

– ks. Micha³ Sternal „£êg” – od samego 
pocz¹tku nale¿a³ do œcis³ego sztabu 
Inspektoratu Rzeszów. Na jego 
plebanii w Bratkowicach bardzo czêsto 
przebywa³ mjr £ukasz Ciepliñski, 
uczestnicz¹c w tajnych odprawach i 
naradach.

– ks. Józef Stefañski „Pius” – rodem z 
Bratkowic – kapelan 17 p.p. W czasie 
okupacji by³ kapelanem Podokrêgu 
A r m i i  K r a j o w e j ,  o r g a n i z o w a ³ 
tajne nauczanie. W 1944 roku na 
Drabiniance poœwiêci³ sztandar bojowy 
Armii Krajowej Inspektoratu Rzeszów, 
który jako jedyny wykonany by³ w czasie 
II wojny œwiatowej.

(...) Dzisiejsza uroczystoœæ odbywa siê 
w miejscu, gdzie 60 lat temu rozpoczê³a 
siê s³ynna Akcja „Burza”. Na miejscowym 
cmentarzu parafialnym znajduje siê 
zbiorowa mogi³a pomordowanych i 
poleg³ych ¿o³nierzy oraz partyzantów z 
Bratkowic, którzy oddali swe m³ode ¿ycie, 
byœmy mogli ¿yæ w wolnej i niepodleg³ej 
OjczyŸnie.

„Burza” rozpoczê³a siê w Bratkowicach 
na tzw. „dworzysku”. ̄ o³nierze i partyzanci 
AK stoczyli tu kilka potyczek z wycofuj¹cymi 
siê oddzia³ami hitlerowskimi. Walki toczy³y 
siê równie¿ w okolicznych lasach i wsiach, 
jak: Budy G³ogowskie, Porêby Kupieñskie, 
K³apówka, Kupno.

(...) Wydarzenia II wojny œwiatowej 
nale¿a³y do najbardziej dramatycznych w 
historii naszego narodu. Nie wiadomo, 
jak potoczy³yby siê losy wojny w jej 
pierwszym okresie, bez udzia³u Polski. W 
tym czasie Niemcy by³y ogromn¹ potêg¹ 
militarn¹. Anglia nie by³a jeszcze w pe³ni 
przygotowana do prowadzenia wojny. 
Wojsko Polskie wspólnie z armi¹ angielsk¹ 
walczy³o przeciwko wojskom hitlerowskim 
na l¹dzie, wodzie i w powietrzu. W bitwie 
o Angliê polscy piloci odegrali znacz¹c¹ 
rolê. ¯o³nierze polscy walczyli równie¿ na 
wielu innych frontach, odnosz¹c zwyciêstwa 
okupione krwi¹, jak np. w bitwie pod Monte 
Cassino. Ale o tym wszystkim zapomnieli 
nasi sojusznicy, którzy nie zaprosili Wojska 
Polskiego na defiladê zwyciêstwa.

(...) Okrutny zawód spotka³ ¿o³nierzy 
Armii Krajowej w maju 1945 roku, bo 
okupacja niemiecka zast¹piona zosta³a 
rz¹dami komunistycznymi. Zaczê³y siê 
przeœladowania ¿o³nierzy spod znaku AK. 
Zape³nia³y siê wiêzienia, do których wtr¹cano 
tak¿e ¿o³nierzy i akowców powracaj¹cych po 
wojnie z zachodu do Ojczyzny. Oskar¿ono 
ich o zdradê pañstwa, wspó³pracê z 
okupantem i dzia³alnoœæ w podziemnych 
strukturach Armii Krajowej. Wielu z nich 
zosta³o skazanych i zamordowanych przez 
Urz¹d Bezpieczeñstwa. Lecz i tym razem 
naród polski nie uleg³ przemocy ze strony 
w³adz komunistycznych.

(...) Zwracam siê z apelem do m³odzie¿y 
– szanujcie swoj¹ Ojczyznê Polskê – dziœ 
woln¹, niepodleg³¹ i demokratyczn¹, bo 
tylko wtedy nie utracicie jej i nie bêdziecie 
musieli o ni¹ walczyæ tak, jak czyni³o to 
nasze pokolenie. Staro¿ytni Rzymianie 
mówili: „Salus Rei Publice Suprema Lex (dobro 
narodu jest najwiêkszym prawem) i o tym 
musicie przez ca³e swoje ¿ycie pamiêtaæ.

(. . .)  Zorganizowanie dzis iejszej 
uroczystoœci nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie 
wielka pomoc i zrozumienie Wojciecha 
Wdowika – wójta gminy Œwilcza i jego 
zastêpcy Waldemara Pijara. Dziêkujê te¿ 
Radzie Gminy i Urzêdowi Gminy Œwilcza za 
wspieranie naszych kombatanckich inicjatyw, 
w tym równie¿ gruntowne odnowienie 
pomników ku czci pomordowanych i 
poleg³ych akowców z Bratkowic. S³owa 
podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e Ochotniczej 
Stra¿y Po¿arnej z Bratkowic za wszelk¹ 
pomoc w zorganizowaniu tej uroczystoœci 
i wzorowe przygotowanie stra¿ackiej 
kompanii honorowej.

Dziêkujê równie¿ pani Janinie Gawe³ 
– dyrektorce Szko³y Podstawowej nr 3 im. 
¯o³nierzy Armii Krajowej w Bratkowicach, 
za szczególn¹ pomoc w organizowaniu 
wszystkich dotychczasowych uroczystoœci 
akowskich i przygotowanie dzieci do 
wystêpów. Pragnê tak¿e serdecznie 
podziêkowaæ dyrekcji bratkowickiego 
„Restolu” za udzielenie wszelkiej pomocy 
w organizowaniu uroczystoœci i rocznic 
kombatanckich.
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Zespół Szkół RCKU
w Trzcianie

(w liczbach)

dyr.: mgr in¿. Janusz Jakubek
z-ca dyr. mgr in¿. Marian Szumilas

szkó³ ponadgimnazjalnych ró¿nych 
specjalnoœci – 7
m³odzie¿y – 485, nauczycieli – 44 (w tym 
dyplomowanych – 14)
laureatów konk ursów i  o l impiad 
ogólnopolskich – 48 (w tym 36 z zakresu 
in¿ynierii i ochrony œrodowiska)
stypendystów Premiera RP – 15, 1 – 
Ministra EN
ogó³em pracowników – 61.
Ponadto:
internat ze sto³ówk¹ – 200 miejsc.

Mo¿liwoœæ zdobycia prawa jazdy na 
ró¿ne pojazdy.

Warsztaty samochodowe, stacja 
kontroli pojazdów i diagnostyki œwiadcz¹ 
us³ugi zainteresowanym.

specjalistyczna ale i kulturowo-spo³eczna.

Każdy ma swoje
Westerplatte

Uroczystoœci by³y godne. Msza œwiêta 
w Koœciele Parafialnym z udzia³em Pocztu 
Sztandarowego, przemarsz przez wieœ 
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej, wzbudza³y 
zainteresowanie obserwatorów.

W okolicznoœciowej homilii ks. Marek 
Mnich, katecheta m³odzie¿y, po³¹czy³ w 
s³owach: „Ka¿dy ma swoje Westerplatte” 
wymiar historyczno-patriotyczny wydarzeñ 
na Westerplatte w Gdañsku 1939 r. z 
moralno-duchowymi ich przes³aniami.

„Tak jak ¿o³nierze na Westerplatte, na 
ma³ej reducie walczyli z przewa¿aj¹cymi si³ami 
wroga, tak mo¿na powiedzieæ o naszej walce 
duchowej, któr¹ prowadzi ka¿dy z nas. Trzeba 
wiedzieæ, ¿e nawet w sytuacjach kompletnej 
beznadziei, jest duch, jest wiara, jest Chrystus, 
nie mo¿na dezerterowaæ [...] W zawirowaniach 
¿yciowych czy to w ¿yciu publicznym, czy osobistym 
przypominanie s³ów Papie¿a mocno ustawia 
sprawy najwa¿niejsze.”

Zakoñczenie homilii – pytania retoryczne 
– Czy jestem Polaku godny imienia swej 
Ojczyzny, czy jesteœ Uczniu godny imienia 
swej Szko³y? wyp³ywaj¹ce z modlitwy ks. 
Piotra Skargi za Ojczyznê – by³o wielce 
wymowne. Czêœæ oficjalna uroczystoœci 
odbywaj¹cej siê w sali gimnastycznej szko³y 
nacechowana akcentami patriotycznymi, 
m.in. z³o¿enie symbolicznej wi¹zanki 
kwiatów przed Pomnikiem – p³askorzeŸb¹ 
poœwiêcon¹ obroñcom Westerplatte, 
referaty okolicznoœciowe i przemówienie 
okazjonalne, dyrektora ZS RCKU Janusza 
Jakubka – udowadnia³y, ¿e szko³a ca³y czas 
trwaj¹c przy wartoœciach patriotycznych 
i narodowych kszta³ci m³odzie¿, oferuj¹c 
najnowoczeœniejsze metody nauczania 
i mo¿liwoœci wszechstronnego rozwoju 
osobowoœci.– Niech dzisiejsza uroczystoœæ 
bêdzie ho³dem dla walki i ofiary krwi, sygna³em 
pamiêci o bohaterach, okazj¹ do zastanowienia 
siê nad sob¹, swoim stosunkiem do obowi¹zków, 
do ludzi, do ¿ycia i œwiata... – zakoñczy³ swe 
wyst¹pienie Dyrektor.

Przeszłość, to dziś...

Koncer t  poetycko -muzyczny  w 
opracowaniu i re¿yserii Bo¿eny Kokoszkowej 
i Joanny Patro – polonistek Zespo³u 

W piêknym kilkunastohektarowym 
parku podworskim z XIX wieku w Trzcianie 
wznosi siê okaza³y wieloskrzyd³owy budynek 
Zespo³u Szkó³ Rolniczego Centrum 
Kszta³cenia Ustawicznego. Zbudowany w 
latach 1985-95 bardzo nowoczesny budynek 
dydaktyczny z salami zajêæ, gabinetami 
naukowymi, zapleczem gospodarczym, 2 
salami gimnastycznymi, bibliotek¹, izb¹ 
tradycji, jest kuŸni¹ kadr dla podkarpackiego 
rolnictwa. Zespó³ Szkó³ RCKU nosi imiê 
Bohaterów Westerplatte od 1995 r.

Zamiast wstępu

Podczas Œwiêta Patrona Szko³y w dniu 7 
paŸdziernika 2004 r. obserwuj¹c dorodn¹, 
powa¿n¹ m³odzie¿ trudno by³o siê oprzeæ 
wspomnieniom z 50-letniej przesz³oœci 
szkolnictwa rolniczego w Trzcianie, ca³ej 
rzeszy absolwentów z ró¿nych dziedzin 
rolnictwa, pedagogów placówki oraz 
wk³adu tych¿e w rozwój podkarpackiego 
rolnictwa.

Wros³a w Trzcianê i dobrze zakorzeni³a 
siê w mentalnoœci jej mieszkañców „Szko³a 
Rolnicza we dworze”. Wszak to zaszczyt 
i wymierna korzyœæ nie tylko naukowo-
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Szkó³ i w wykonaniu cz³onków szkolnego 
Ko³a Teatralnego sk³ada³ siê z poezji i 
prozy faktograficznej. Muzyka i œpiew raz 
wyciszone, innym razem przejmuj¹ce i 
z³owrogie, kaza³y zamyœliæ siê nad sensem 
¿ycia, histori¹ Polski, nad przysz³oœci¹.

S³owa poetyckie, popisy wokalne, 
subtelnie wypowiadane z ogromn¹ doz¹ 
emocji oddawa³y nastrój smutku, zagubienia, 
rozterek moralnych. Piotrek, Paulina, 
Marcin i inni nie potrzebowali balastu 
charakteryzacji, „grali” tak, jakby „tam”, 
„kiedyœ” byli, walczyli. P³on¹ce pochodnie 
– ogieñ niszczycielski i oczyszczaj¹cy 
daj¹cy ciep³o, nadziejê i wiarê, to symbole 
przesz³oœci i przysz³oœci.

Pokolenia ocala³e  z  po¿ogi  do 
dziœ pozostaj¹ przed coraz to nowymi 
wyzwaniami. Ojczyzna nie wymaga obecnie 
ofiary krwi... ale trzeba dokonywaæ wyborów. 
Zmagania ka¿dego m³odego, to jego 
w³asne Westerplatte. Symboliczna koñcowa 
ocena z „wa¿eniem” idea³ów wymownie 
pokaza³a, ¿e pamiêæ pokona³a z³o. Beret z 
symboliczn¹ lilijk¹ harcersk¹ to nic innego 
jak ogólnoludzkie idea³y: Bóg – Honor 
– Ojczyzna. Wojenna ofiara krwi minionych 
pokoleñ nak³ada na tych, którzy czuj¹ siê 
ich spadkobiercami szczególne obowi¹zki. 
Trzeba iœæ stale naprzód drog¹ wolnoœci, 
sprawiedliwoœci i mi³oœci.

Czy to nie
moralizatorstwo?

Ktoœ powie, ¿e to moralizatorstwo, 
nikt jednak nie zaprzeczy, ¿e ci¹g³e 
przypominanie z w³asnej historii kraju 
fenomenalnych czynów przodków jest 
œwiêtym obowi¹zkiem ka¿dego wychowawcy, 
patrioty.

Wydarzenia z oœmiu dni wrzeœnia 1939 
r., kiedy przeciw 182 ¿o³nierzom polskim 
stanê³a 3,5 tysiêczna armia niemiecka, 
przedstawi³a – z du¿¹ kultur¹ s³owa – 
Monika Oleszczuk, historyk Zespo³u Szkó³. 
By³a to klamra spinaj¹ca przemyœlan¹ 
konstrukcjê uroczystoœci. Oto jej koñcowa 
teza: Westerplatczycy zostawili po sobie nie 
tylko pamiêæ, ale wielki, niepodwa¿alny kapita³ 
moralny, dumê oraz wa¿ny punkt odniesienia 
do miejsca nale¿nego Polsce w Europie, której 
czêœci¹ byliœmy od wieków. Trzeba tê wiedzê 
szeroko kolportowaæ wœród m³odego pokolenia w 
Polsce i poza jej granicami, bo wiedza o Polsce 
na „œwiat³ym Zachodzie” jest nik³a.

Pracowicie i normalnie

O godzinie 11.00 by³o ju¿ cicho, 
pracowicie, normalnie – jak w szkole. I tylko 
goœcie podjêci œniadaniem przygotowanym 
przez adeptów sztuki kulinarnej z 
Technikum ¯ywienia pod kierunkiem 
nauczycielek zawodu Aleksandry Ocha³-
Bieszczad oraz Agaty Paœko mieli okazjê 
do dalszych dyskusji na tematy wspó³czesnej 
m³odzie¿y, jej idea³ów ¿yciowych. Chocia¿ 
emocje opad³y zosta³a pamiêæ, ¿e ka¿dy ma 
jakiœ porz¹dek prawd i wartoœci, które trzeba 
utrzymaæ i obroniæ dla siebie i innych.

Zofia Dziedzic

Duchy wielkich ludzi ¿yj¹ wœród nas. 
Ka¿dy naród ma tych, co przez œmieræ 
poszli do wiecznego ¿ycia.

Czy wœród poœwistu kul zginêli 
chlubnie za Ojczyznê, czy w niewoli na 
Sybirze, czy te¿ w szpitalach, czy na ³o¿u 
domowym, albo na tu³aczce œmieræ ich 
zabra³a, czy te¿ niewinnie i tragicznie 
zmarli z rêki pijanego kierowcy – zawsze 
to by³ pocz¹tek do wiecznego ¿ycia.

S¹ groby polskie wœród cyprysów i 
drzew oliwnych, hen w stepach i tundrach 
œniegiem us³anych, hen od morza do 
Karpat, w lesie katyñskim, sowieckich 
³agrach, niemieckich oflagach, skalnych 
w¹wozach Monte Cassino, symboliczne 
cmentarze wodne, które poch³onê³y 
rybaków, marynarzy, cywilów, w piaskach 
pustyni i lodach Arktyki.

Jedyny dzieñ w roku
kiedy cmentarze o¿ywaj¹
p³omieniami
pal¹cych siê zniczy
listopadowy dzieñ zadumy
nad przemijaniem
mieszany z szelestem
po¿ó³k³ych ju¿ liœci
na wszystkie strony
targanych przez wiatr
jak ¿ycie
co w tym miejscu
zaciszny
swój koniec znalaz³o...

Czas przemijania
w pamiêci ludzkiej
pozostawia g³êboki œlad
ból, cierpienie
przywo³uje dzieñ dzisiejszy
smutny co prawda
bo bez tych
których œwiêto! [...]

Miros³aw Duda

Nie bij¹ im dzwony, nie graj¹ organy i requiem 
nie hucz¹.
Tylko z cichej ³¹ki wstaj¹ dziwne szmery
tylko jêcz¹ gaje, lasy i d¹browy
tylko wietrzyk polny przygrywa im do snu
tylko brzozy p³acz¹ce szumi¹ ¿a³oœnie...

Gdy wiêc dzwony zagraj¹ koœcielne, 
gdy zajêcz¹ psalmy ¿a³obne pochylamy 
czo³a przed potêg¹ Majestatu oraz 
oddajemy grobom dalekim i bliskim 
czeœæ najwiêksz¹ i pozdrowienie, zapalmy 
lampkê pamiêci, gdy pal¹ siê znicze 
– przypominaj¹, ¿e jedni odeszli, inni 
zostaj¹.
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paŸdziernika i listopada 1939 r. otwarto 
wiêkszoœæ szkó³. Tam, gdzie szko³y by³y 
nadal zajête przez niemieckie oddzia³y, 
miejscowe nauczycielstwo równie¿ podjê³o 
naukê dzieci w ma³ych wiejskich izbach 
lub innych pomieszczeniach zastêpczych. 
Na 1 nauczyciela przypada³o od 70 do 80 
uczniów.W opublikowanym 15 maja 1940 
r. Memorandum w sprawie traktowania 
ludnoœci w okupowanej Polsce H. Himmler 
stwierdzi³: „Dla niemieckiej ludnoœci Wschodu, 
nie mog¹ istnieæ wy¿sze szko³y ni¿ czteroklasowa 
szko³a ludowa. Taka szko³a ma zapewniæ 
wy³¹cznie umiejêtnoœæ liczenia do 500, napisania 
nazwiska, przyswojenia nauki, ¿e nakazem 
Bo¿ym jest pos³uszeñstwo wobec Niemców, 
uczciwoœæ, pilnoœæ, grzecznoœæ. Czytania nie 
uwa¿am za konieczne. Oprócz tej szko³y nie 
mog¹ istnieæ na Wschodzie w ogóle ¿adne szko³y. 
Rodzice, którzy zechc¹ daæ swoim dzieciom 
lepsze wykszta³cenie zarówno w szkole ludowej 
jak i póŸniej w szkole wy¿szej, musz¹ z³o¿yæ 
odpowiedni wniosek do wy¿szych dowódców SS i 
policji. Na podstawie wniosku przede wszystkim 
rozstrzygnie siê kwestia, czy dziecko pod wzglêdem 
rasowym jest bez zarzutu i czy odpowiada naszym 
warunkom. Jeœli uznamy takie dziecko za nasz¹ 
krew, wówczas oznajmi siê rodzicom, ¿e pójdzie 
ono do szko³y w Niemczech i na sta³e w Niemczech 
zostanie.

[...] Przed rodzicami takiego dziecka dobrej 
krwi, bêdzie postawiona mo¿liwoœæ wyboru: albo 
dziecko oddaæ – wtedy przypuszczalnie nie bêd¹ 
wiêcej p³odziæ dzieci i wygaœnie niebezpieczeñstwo, 
i¿ przez takich ludzi dobrej krwi ten wschodni 
naród podludzi otrzyma niebezpieczn¹ dla 
nas, poniewa¿ równ¹ nam pochodzeniem, 
warstwê przywódców, albo te¿ rodzice zobowi¹¿¹ 
siê wyjechaæ do Niemiec i tam byæ lojalnymi 
obywatelami pañstwa. Mocn¹ rêkojmi¹, jak¹ 
ma siê przeciwko nim jest mi³oœæ dziecka, którego 
przysz³oœæ i wykszta³cenie zale¿¹ od lojalnoœci 
rodziców”.Celem w³adz okupacyjnych by³o 
pozbawienie polskiego dziecka narodowego 
oblicza prezentowanego w szko³ach oraz 
pozbawienie szkó³ podstawowych funkcji 
patriotyczno-wychowawczych. Redukcja stanu 
zatrudnienia nauczycieli, przetrzebienie 
nauczycieli i zes³anie do obozów ludzi 
najbardziej  aktywnych politycznie, 
zastraszanie, zmuszanie do pos³uszeñstwa, 
ci¹g³e przenoszenie nauczycieli w obrêbie 
powiatu, mianowania na kierowników 
szkó³ ludzi przypadkowych, „delegowanie” 
nauczycieli na roboty do Niemiec, np. starosta 

r z e s z o w s k i 
E h a u s  w 

paŸdzierniku 1941 r. zaprosi³ 
do sali kina Apollo na konferencjê 400 

nauczycieli, 50 osobom obwieszczono o 
wyjeŸdzie na roboty do Niemiec – to metody 
dyskryminacyjne okupanta wobec polskiego 
œrodowiska nauczycielskiego.Zarz¹dzeniem z 
dnia 15 VIII 1940 r. zapowiedziano wzglêdn¹ 
stabilizacjê roku szkolnego. Dzieli³ siê on 
na 3 okresy (IX-XII, I-III, IV-VI), ferie 
bo¿onarodzeniowe trwa³y od 23 XII do 7 
I, w czasie Wielkanocy uczniowie mieli 7 
dni wolnego. W roku szkolnym 1940/41 
nowe represje wobec uczniów i nauczycieli 
polega³y m.in. na zmuszaniu uczniów do 
ró¿nych prac pozaszkolnych, np. hodowanie 
jedwabników, zbieranie zió³, „kontyngent” 
na ucznia – odpadów szk³a, z³omu ¿elaza, 
koœci, kasztanów, szyszek.Nauczyciele byli 
zmuszani do zbierania kontyngentów 
od ch³opów, prowadzili we wsiach spisy 
ludnoœci, maj¹tku, inwentarza ¿ywego. Jeden 
miesi¹c wakacji nauczyciele pracowali, np. 
w urzêdach gmin przy sporz¹dzaniu ksi¹g 
urzêdowych. Uczniowie pracowali przy 
budowie fortyfikacji, dróg, mostów, zim¹ 
odœnie¿ali drogi i tory kolejowe.

Szczególnie dra¿liw¹ spraw¹ by³a kwestia 
podrêczników szkolnych. Namiastkê 
podrêczników stanowiæ mia³ „Ster” – 
czasopismo, które mia³o uczniom zast¹piæ 
czytankê. Od 1 II 1941 r. wychodzi³ „Ma³y 
Ster” – dla dzieci kl. I-III. Mo¿na by³o u¿ywaæ 
„Elementarz” Edmunda Chodaka i niektóre 
lektury nadobowi¹zkowe, w grudniu 1941 
r. ukaza³y siê „£atwe rachunki dla kl. I 
szko³y powszedniej”. Wprowadzanie w/w 
podrêczników automatycznie spowodowa³o 
zakaz  u¿ywania  wszelkich innych, 
dotychczasowych. Kierownicy szkó³ mieli 
je odebraæ uczniom i odes³aæ do powiatu.
Zmor¹ szkó³ by³o przerywanie nauki, a 
to z powodu zajêcia szko³y przez wojsko 
lub policjê, braku opa³u na ogrzewanie 
budynków zim¹, brak odzie¿y i obuwia 
dostosowanego do ostrych, mroŸnych 
zim, epidemie tyfusu (styczeñ 1942 r.), w 
kolejnym roku szkolnym epidemia odry 
i czerwonki, zamienianie szkó³ na cele 
gospodarcze, magazyny, szpitale, areszty.

Nauczyciele bardzo ma³o zarabiali 
– przeciêtna pensja – 300 z³, najni¿sza 
nauczyciela etatowego – 160 z³. (W 1943 
r. 1 kg mas³a na wolnym rynku kosztowa³ 
160 z³, 1 kg cukru – 80-90 z³). Kierownicy 
szkó³ otrzymywali symboliczne dodatki 
funkcyjne – kierownik szko³y 7-klasowej – 70 
z³, kierownik szko³y z kl. III-VI – 50 z³.

Wybuch 
wojny 1 wrzeœnia 
1939 r.  z  Niemcami 
hitlerowskimi i ze Zwi¹zkiem 
Radzieckim – 17 wrzeœnia 1939 r. przekreœli³ 
na obszarze Rzeszowszczyzny nie tylko 
terminowe rozpoczêcie roku szkolnego, 
naukê uczniom ale i legaln¹ i twórcz¹ 
pracê nauczycieli dla szko³y. Gorzki to by³ 
okres trwaj¹cy ponad 5 lat, wiêc zamyœlmy 
siê nad nim choæ przez chwilê, mija w³aœnie 
65 lat!

Zamyœlmy siê szczególnie nad ówczesnymi 
dzieæmi i m³odzie¿¹, polsk¹ szko³¹, mo¿e 
konkretnym uczniem lub nauczycielem z 
owych czasów.

Najwa¿niejsz¹ cech¹ ich wszystkich by³a 
potrzeba bezinteresownego samoudzielania 
siê drugiemu cz³owiekowi.

Legalne okupacyjne
szkolnictwo polskie

W polityce okupantów niemieckich 
wobec polskiego szkolnictwa daj¹ siê wyró¿niæ 
nastêpuj¹ce okresy:
1. 1939-1940 – wydano wówczas wiêkszoœæ 

rozporz¹dzeñ i uformowano ustrój 
szkolny obowi¹zuj¹cy z niewielkimi 
zmianami do koñca okupacji

2. Od wiosny 1941 r. do prze³omu 
lat 1942/43 – wzmo¿ona akcja 
germanizacyjna.

3. Pod koniec wojny – usi³owania 
z³agodzenia dotychczasowej polityki 
szkolnej, poniewa¿ III Rzesza chcia³a 
pozyskaæ czêœæ spo³eczeñstwa polskiego 
dla obrony Europy przed Zwi¹zkiem 
Sowieckim.

W listopadzie 1939 r. H. Frank anulowa³ 
zezwolenie, które uda³o siê uzyskaæ 
Zwi¹zkowi Nauczycielstwa Polskiego na 
uruchomienie na ziemiach polskich szkó³ 
wszystkich typów.Czynne pozosta³y jedynie 
szko³y podstawowe i niektóre zawodowe. 
Naukê ograniczono w nich do minimum. 
Zabroniono nauczania historii, geografii, 
literatury, gimnastyki i przyrody. Podrêczniki 
do tych przedmiotów podlega³y konfiskacie.
Dzia³ania wojenne spowodowa³y wiele 
zniszczeñ budynków szkolnych. W miarê 
zajmowania poszczególnych miejscowoœci, 
budynki szkole zamieniano na komory, 
magazyny broni, tak by³o np. we Œwilczy, 
Przybyszówce, Trzcianie. Czas zajmowania 
by³ ró¿ny, ale zawsze ³¹czy³ siê z dewastacj¹ 
i grabie¿¹ mienia szkolnego, sprzêtu 
i pomocy naukowych. W ch³odne dni 
palono w piecach ksi¹¿kami, por¹banymi 
³awkami, dokumentami.Na prze³omie 
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Na pocz¹tku okupacji i w pierwszych 
miesi¹cach 1940 r. – nauczyciele w ogóle 
nie otrzymywali pensji. Wymiar godzin 
tygodniowo: nauczycielki – 28 godzin, 
nauczyciela – 30.

System kartkowy przy zakupach 
towarów by³ dla nauczycieli niezwykle 
uci¹¿liwy. Wszystko trzeba 
by³o „za³atwiaæ”, co ³¹czy³o 
siê z ryzykiem. W miesi¹cu 
1 osoba mog³a kupiæ – 8 kg 
chleba, 25 dkg t³uszczu, 30 
dkg cukru, 90 dkg miêsa, 1 l 
wódki i 40 papierosów.

O p r ó c z  l e g a l n e g o 
okupacyjnego szkolnictwa 
p o w s z e d n i e g o  i s t n i a ³ y 
obowi¹zkowe zawodowe szko³y 
rolnicze.W roku szkolnym 
1942/43 w Bratkowicach 
uczy³o siê 245 uczniów w 
8 klasach, w Œwilczy – 356 
uczniów w 10 klasach. W 
Œwilczy szko³a ta zosta³a 
za³o¿ona 1 XII 1941 r., skupia³a 
m³odzie¿ mêsk¹ w wieku 14-18 
lat z terenu Œwilczy, Woliczki i 
Trzciany i trwa³a przez okres 
2 lat. Nie by³o jednak pocz¹tkowo wielu 
chêtnych wiêc przyjmowano póŸniej tak¿e 
dziewczêta. Wœród spo³eczeñstwa panowa³o 
przekonanie, ¿e jest to przygotowanie 
m³odych ludzi do wywozu na roboty do 
Niemiec.Powoli jednak zacz¹³ siê tworzyæ 
ogólnonarodowy front walki z terrorem 
okupacyjnym, przemoc¹, front, który okaza³ 
siê najskuteczniejszy.

Pocz¹tki konspiracji oœwiatowej

N i e  z w a ¿ a j ¹ c  n a  g r o ¿ ¹ c e 
niebezpieczeñstwa, wiêkszoœæ nauczycieli 
wiedziona poczuciem odpowiedzialnoœci 
przed histori¹, podjê³a trud zwi¹zany z 
wychowaniem patriotycznym i kszta³ceniem 
dla przysz³oœci. Akcja tajnego nauczania 
na RzeszowszczyŸnie mia³a imponuj¹ce 
rozmiary, rozwija³a siê szczególnie na terenie 
powiatu rzeszowskiego i dêbickiego.

Jej fenomen polega³ na tym, ¿e rozwija³a 
siê dwutorowo: cywilnie i wojskowo. Objê³o 
ono najpierw m³odzie¿ œrednich szkó³ 
ogólnokszta³c¹cych, która wobec zamkniêcia 
przez okupantów gimnazjów i liceów 
by³a skazana na wyja³owienie kulturalne i 
silniejsz¹ eksterminacjê.

Doksz ta ³canie  m³odz ie¿y  szkó³ 
powszechnych przedmiotami zakazanymi i 
kszta³cenie w zakresie kl. V-VII m³odzie¿y 
w ró¿nym wieku by³o dopiero od 1943, 
uznano bowiem, ¿e „nie jest to a¿ tak nagl¹ca 
potrzeba”.

Tajne nauczanie odbywa³o siê pocz¹tkowo 
w formie indywidualnych korepetycji 
opartych na porozumieniu rodziców 
uczniów i nauczycieli. Nie by³o te¿ nigdzie 
rejestrowane w sensie administracyjnym 
przez w³adze oœwiatowe.

Stopniowo, to „dzikie” nauczanie 
przekszta³ci³o siê w akcjê zorganizowan¹. 
Przybra³o formê konspiracyjnych kompletów 
uczniowskich prowadzonych przez 
dochodz¹cych nauczycieli. Prowadzono je 
w grupach przedmiotowych wg. specjalnoœci 
pedagogów. Do prze³omu lat 1941/42 

dzia³alnoœæ tajnego nauczania 
rozwija³a siê samorzutnie, 
urzêdowe organy kieruj¹ce 
akcj¹ tajnego nauczania by³y 
spraw¹ wtórn¹.

N a d  u j ê c i e m  t y c h 
p r z e d s i ê w z i ê æ  w  r a m y 
organizacyjne i stworzeniu 
zeñ podziemnego sprawnie 
funkcjonuj¹cego systemu 
oœwia towego pracowal i 
cz³onkowie reaktywowanego 
w  p o d z i e m i u  Z N P 
(paŸdziernik 1939), który 
przyj¹³ kryptonim Tajna 
Organizacja Nauczycielska 
(TON) oraz pracownicy by³ej 
administracji szkolnej, którzy 
pod przewodnictwem by³ego 
wiceministra Kazimierza 
Pierackiego utworzyli Komisjê 

Oœwiecenia Publicznego (KOP).

Organizacja tajnego nauczania

W powiecie rzeszowskim pierwszym 
organizatorem akcji tajnego nauczania 
i propagatorem konspiracyjnych zasad 
oœwiatowych TON by³ Rudolf Auriga (by³y 
prezes Pow. Oddzia³u ZNP), który ju¿ 
w styczniu albo lutym 1940 r. powo³a³ w 
ramach TON Powiatowy Oœrodek Tajnego 
Nauczania Szkolnictwa Powszechnego w 
sk³adzie:
1. Rudolf Auriga (Rzeszów)
2. Józef Rohloff (Czudec)
3. Stefan Herman (Rudna 

Ma³a wówczas  gm. 
Œwilcza).

Z powodu terrroru wobec 
nauczycielstwa Oœrodek ten 
nie móg³ pocz¹tkowo rozwijaæ 
swej dzia³alnoœci, o¿ywi³ siê 
na prze³omie lat 1942/43 
w formie tzw. akcji gminnej 
przy wspó³dzia³aniu z BCh, 
Stronnictwem Ludowym 
„Roch”, TON jako Powiatowa 
Komisja Oœwiaty i Kultury i w 
nieco innym sk³adzie.

Od 1942 r. na terenie 
gminy Œwilcza dzia³a³a Tajna 
Gminna Komisja Oœwiaty 
i Kultury, w sk³ad której 
wchodzi l i  nas têpuj¹cy 
nauczyciele:
1. Aleksandra Szczepan – kierownik 

szko³y w Woliczce i kierownik GKOiK
2. Kazimierz Mikosz – ze Œwilczy
3. Stefan Herman – kierownik szko³y w 

Rudnej Ma³ej.
Kierowa³a ona tajn¹ oœwiat¹ na swym 

terenie maj¹c w poszczególnych szko³ach 
swoich ³¹czników.

Szko³y w Przybyszówce i Œwilczy ze 
wzglêdu na bezpieczeñstwo i niemo¿noœæ 
kontaktów by³y wy³¹czone z bezpoœrednich 
wp³ywów GKOiK.

Jej zadaniem by³o m.in. dostarczanie 
materia³ów dla jawnego nauczania, 
opieka nad tajnymi kompletami, opieka 
nad nauczycielami i ich rodzinami w 
sytuacjach kryzysowych, przeprowadzanie 
tajnych egzaminów komisyjnych z zakresu 
siedmioklasowej szko³y oraz niektórych klas 
szko³y œredniej w Bratkowicach, Rudnej 
Ma³ej, Woliczce, utrzymywanie kontaktów z 
Komisj¹ Powiatow¹.

Podczas Zielonych Œwi¹t 1943 r. w 
dniu Œwiêta Ludowego w Rudnej Ma³ej u 
kierownika Hermana odby³ siê tajny zjazd 
dzia³aczy oœwiatowych, omawiano na nim 
metody umasowienia „akcji gminnej”, 
oœwiaty dla doros³ych, opieki nad wszelkimi 
przejawami ¿ycia kulturalnego.

W efekcie o¿ywi³a siê akcja uzupe³niania 
nauki przedmiotami zakazanymi, a wiêc 
histori¹, geografi¹, literatur¹ polsk¹, przy 
wielu szko³ach zaczê³y powstawaæ kursy 
pocz¹tkowych klas gimnazjalnych, ruszy³a 
oœwiata dla doros³ych w formie kursów z 
zakresu 7 klas szko³y powszedniej, kursów 
dla dzia³aczy spo³ecznych.

W jesieni 1943 r. akcja nauczania 
konspiracyjnego objê³a szczytowy punkt 
rozwoju.

W pracy  te j  oprócz  –  g ³ównie 
nauczycielstwa bra³a udzia³ wysiedlona 
inteligencja, w tym i ksiê¿a. Np. niektórzy 
ksiê¿a nie tylko uczyli np. ³aciny ale w swe 
niedzielne homilie „wplatali” historyczne 
czy literackie wstawki, twierdz¹c, ¿e jest to 
ich cel, bo pacierza dziecko nauczy siê od 
rodziców.

Niektóre plebanie by³y 
wówczas ostoj¹ polskoœci, 
miejscem tajnego nauczania, 
o d p r a w  i  n o c l e g ó w 
konspiratorów. Tak by³o np. 
w Œwilczy. Proboszcz Andrzej 
R¹b zna³ jêzyk niemiecki, 
pomaga³ ludziom w trudnych 
sytuacjach.

W powiecie rzeszowskim 
komplety tajne z zakresu 
szko³y œredniej zbiera³y siê w 
23 miejscowoœciach, a uczy³o 
w nich 97 osób.

W  R z e s z o w i e 
u t w o r z o n a  z o s t a ³ a 
Komisja Egzaminacyjna, 
k t ó r a  k o n t r o l o w a ³ a 
postêpy uczniów nawet 
z  n a j o d l e g l e j s z y c h 

miejscowoœci powiatu.
Przewodnicz¹cym Komisji by³ Stanis³aw 

Jachimowski, zastêpc¹ – Marcin Wo³owiec. 
Egzaminatorami byli:
z religii – ksiê¿a: Józef Ja³owy, L. Wywrocki, 
S. Trybus,
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j. polskiego – W³adys³aw D³ugosz*, M. 
Szewera, M. Wo³owiec,³aciny – J. Ch³anda, 
A. Kuœ,j .  niemieckiego – Romuald 
Rodzoñ*, J. Klemensiewicz,j. francuskiego 
– Z. Wilusz, J. Klemensiewicz,historii i 
geografii – S. Jachimowski, A. Ruczka, Z. 
Wilusz,matematyki i fizyki – F. Chyc, K. 
Kawa, Adolf £oboda*, F. Suidy, S. Œl¹czka,
bilogii – J. Danielski i Z. Ko³odziej.(* – osoby 
pochodz¹ce z D¹browy)

By³o to wiêc 20 osób, które nie tylko 
egzaminowa³y, ale tak¿e uczy³y w tajnych 
kompletach. W latach 1942-43 prawie co 
miesi¹c odbywa³y siê sesje egzaminacyjne z 
zakresu klas gimnazjum i liceum.

W Trzcianie – w okresie kwiecieñ 1940 
r. do 1 stycznia 1945 r. – tajne komplety z 
zakresu szko³y œredniej prowadzi³a Maria 
Przyby³o, absolwentka Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie Wydzia³u 
Matematyczno-Fizycznego prof. Banacha. 
Losy wojenne rzuci³y j¹ do rodzinnej 
Trzciany po wielu latach ¿ycia, nauki i 
pracy w Przemyœlu i Lwowie. Jej kilkanaœcie 
uczennic z tajnych kompletów jeszcze przed 
zakoñczeniem wojny uzyskiwa³y tzw. ma³e 
matury.W D¹browie komplety i zajêcia na 
nich prowadzili n/w profesorowie: W³. 
D³ugosz, A. £oboda, R. Rodzoñ w domu 
Józefa Masia ps. Psiakrytka.

APEL
DO NAUCZYCIELSTWA

Kochany Kolego!
1. Jesteœ zobowi¹zany pomagaæ rodakom 

w ka¿dej potrzebie – a przede 
wszystkim kolegom materialnie i 
duchowo.

2. Ogranicz swe potrzeby. Wszyscy chc¹ 
przetrwaæ – bêd¹ potrzebni na równi 
z tob¹.

3. Kto siê dziœ bogaci, ¿yje ponad 
konieczn¹ normê – powiêksza 
ogólne nieszczêœcie, dzia³a na szkodê 
w³asnego spo³eczeñstwa.

4. Jesteœ zobowi¹zany pomagaæ m³odzie¿y 
w kszta³ceniu siê i wychowaniu, w 
poznaniu swego kraju i jego kultury.

5. To, co niezgodne z twoim sumieniem, 
winieneœ wykonywaæ tylko pod 
przymusem.

6. Przesadny strach – to hañba. B¹dŸ 
przezornie odwa¿nym.

7. Zbyteczna ciekawoœæ i gadulstwo 
poci¹gaj¹ ofiary.

8. B¹dŸ przyk³adem dla œrodowiska 
– szczególnie dla m³odzie¿y.

9. Poniesie karê, kto obecnie niew³aœciwie 
postêpuje.

10. Nie usprawiedliwi nikogo brak 
wytycznych. Prawy charakter ma 
w³aœciwe wytyczne.

11. Nikt nie mo¿e liczyæ na przysz³oœæ, kto 
straci³ w³asn¹ godnoœæ.

12. Musisz przemyœleæ przesz³oœæ, byœ siê 
przygotowa³ dla przysz³oœci.

13. Rodzi siê nowy œwiat, w którym stare 
pojêcia bêd¹ mia³y now¹ treœæ.

(wydany przez J. Smolenia, Okrêgowego 
Kierownika Oœwiaty i Kultury w Krakowie 
w 1943 roku)

Szkolnictwo wojskowe

Tajne szkolnictwo wojskowe dzia³a³o w 
ramach rzeszowskiego Inspektoratu ZWZ-
AK. Jego celem by³o kszta³cenie pod k¹tem 
potrzeb tworz¹cych siê od 1940 r. kursów 
szkó³ podoficerskich oraz podchor¹¿ych.

Pocz¹tkowo generalnym planem 
by³o nêkanie wroga przez drobne akty 
dywersji i sabota¿u, w koñcowym stadium 
wojny – wzniecenie ogólnonarodowego 
powstania.

W pierwszej po³owie 1940 r. Komisja 
Oœwiecenia Publicznego w Rzeszowie 
zatwierdzi ³a dzia³alnoœæ „KuŸnicy” 
– wojskowego oœrodka tajnej oœwiaty. 
„KuŸnica” w latach 1940-43 organizowa³a 
sieæ kompletów i komisji egzaminacyjnych 
do spraw kursów podoficerskich i 
podchor¹¿ówek.

Kursy podoficerskie trwa³y 4 miesi¹ce, 
obejmowa³y 229 godzin zajêæ. Na terenie 
naszej gminy podchor¹¿ówkê prowadzi³ 
Stanis³aw Sitko ps. „Mech”, kierownik 
szko³y nr 3, a póŸniej nr 1 w Bratkowicach, 
n a u c z y c i e l  t a j n y c h  k o m p l e t ó w . 
Wspó³pracowa³ on ze ZWZ-AK, a pracowa³ 
w organizacji ludowej „Rac³awice”.

Oprócz szkoleñ typu bojowego odbywa³y 
siê te¿ kursy w zakresie spraw sanitarnych. 
Podchor¹¿ówki trwa³y ok. 5 miesiêcy i 
obejmowa³y 275 godz. Zajêæ. Klasy koñczy³o 
ok. 3-5 elewów, koñcowy egzamin nale¿a³o 
z³o¿yæ przed komisj¹ egzaminacyjn¹.

Przygotowywa³y w zakresie pog³êbiania 
kwalif ikacji  ¿o³nierzy i  dowódców, 
kszta³towa³y m³odych kandydatów na 
oficerów i podoficerów.

Dzia³aj¹c w okresie od 1 maja 1940 r. do 
30 lipca 1944 r. „KuŸnica” przeprowadzi³a 
ogó³em 65 sesji egzaminacyjnych z czego 35 
w szeregach ZWZ-AK oraz 30 dla m³odzie¿y 
cywilnej – ³¹cznie egzaminy koñcowe 
zda³o oko³o 450 m³odych ludzi. Na terenie 
Obwodu Rzeszowskiego przeprowadzono 
491 egzaminów.

We wrzeœniu 1943 r. gestapo aresztowa³o, 
a póŸniej zamordowa³o, czo³owych dzia³aczy 
tajnego nauczania Rudolfa Aurigê i Leona 
£abaja.30 wrzeœnia 1943 r. zgodnie z 
poleceniem Inspektoratu AK Rzeszów i w 
obliczu umacniania siê cywilnych w³adz 
oœwiatowych „KuŸnica” zosta³a rozwi¹zana.

Uczestnicy tajnego nauczania
w gminie Œwilcza

Naród polski, w tym tak¿e œrodowisko 
nauczycielskie ani na chwilê nie pogodzili 
siê z utrat¹ niepodleg³oœci i okupacj¹ 
hitlerowsk¹. W organizowanie tajnego 
nauczania  oprócz  nauczyc ie l i ,  ze 
œwiadomoœci¹ gro¿¹cego niebezpieczeñstwa, 
anga¿owali siê uczniowie, ich rodzice i ci, 

którzy u¿yczali swych mieszkañ tajnej 
szkole.

Mimo tropienia tej dzia³alnoœci przez 
gestapo, nie uda³o siê jej zdekonspirowaæ. 
Oto uczestnicy tajnego nauczania w gminie 
Œwilcza:
B³êdowa Zg³obieñska – Anna Fura, 
W³adys³aw Kotula
Bratkowice – Ignacy Filip, Stanis³aw Sitko
D¹browa – W³adys³aw D³ugosz „Kwok”, 
Adolf £oboda, Romuald Rodzoñ
Mrowla – Józefa Bielak, Anna Gorzkowska
Rudna Ma³a – Helena Herman, Stefan 
Herman, Irena Wójcik
Rudna Wielka – Stanis³aw Niemiec, Irena 
Wójcik, Walenty Wójcik
Œwilcza – Stefania Michalska, Kazimierz 
Mikosz
Trzciana – Jan D³ugosz „Grot”, kapral 
podchor¹¿y – ukoñczy³ kurs podchor¹¿ych 
w Trzcianie (1943-44), Maria Przyby³o
Woliczka – Aleksander Szczepan – oficer 
prop. ZWZ-AK „Œwierk”, Stanis³awa 
Szczepan

Znaczenie tajnego nauczania

Dzia³alnoœæ konspiracyjno-oœwiatowa 
zadokumentowa³a istnienie w terenie 
polskich w³adz oœwiatowych i pañstwowych 
budz¹c œwiadomoœæ ci¹g³oœci pañstwa 
polskiego mimo terroru i wymazania go 
z mapy Europy. Dla spo³eczeñstwa by³a 
dowodem, ¿e walka z okupantem trwa i 
trwaæ bêdzie a¿ do zwyciêskiego koñca.

Przez zwalczanie propagandy okupanta, 
wszczepianie w m³odzie¿ zasad karnoœci, 
pogardy dla kolaborantów, czujnoœci i 
odpowiedzialnoœci wyrabia³a hart ducha i 
odpornoœæ, wczeœniejsz¹ dojrza³oœæ ¿yciow¹ 
i obywatelsk¹. By³a szko³¹ patriotyzmu, 
kole¿eñstwa, konspiracji.

Tajne nauczanie rozbudza³o pêd do 
wiedzy, ambicje awansu zawodowego. 
Nauczycielstwo z cywilnej i wojskowej akcji 
tajnego nauczania po wojnie w³¹czy³o 
siê w nurt budowania polskiej oœwiaty i 
wówczas mia³o najwiêkszy i niepodwa¿alny 
autorytet.

Zofia Dziedzic

Od. Red.
Wszelk ie  uwagi ,  uzupe³nienia , 

wspomnienia prosimy kierowaæ pod adres 
redakcji.
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Dzieñ Edukacji Narodowej jest okazj¹ do refleksji nad wa¿n¹ rol¹ 
nauczyciela jako tego, który nie tylko przekazuje wiedzê, ale równie¿ 
pokazuje ka¿demu z uczniów jak wielka si³a twórcza i ile talentów 
tkwi w nich samych, uczy te talenty rozwijaæ i wykorzystywaæ, uczy jak 
byæ cz³owiekiem. Czy mo¿na tego dokonaæ ograniczaj¹c swoj¹ pracê 
do sumiennego wykonywania za³o¿onych w planach i przepisach 
celów? Ka¿dy nauczyciel wie, ¿e musi ca³ym umys³em i sercem s³u¿yæ 
powierzonym swojej opiece ma³ym ludziom. W tej pracy nie mo¿na 
siê „oszczêdzaæ” i dlatego wielu nauczycieli poœwiêca jej prywatny 
czas i wk³ada w ni¹ wszystkie swoje si³y oczekuj¹c, jako nagrody, 
jedynie b³ysku zrozumienia i radoœci z odkrywania œwiata w oczach 
swoich podopiecznych. Dobrze jednak, ¿e wysi³ki te s¹ dostrzegane 
i nagradzane równie¿ przez w³adze naszej gminy, czego przyk³adem 
jest uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 100 rocznicy 
za³o¿enia Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, która mia³a miejsce 
13 paŸdziernika w Zespole Szkó³ w D¹browie.

UCZESTNICY UROCZYSTOŒCI

Nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie szko³y starannie 
przygotowali siê do przyjêcia wa¿nych goœci z terenu ca³ej gminy 
Œwilcza: wójta Gminy Wojciecha Wdowika, jego zastêpcy Waldemara 
Pijara, wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu Rzeszowskiego 
Tadeusza Pachorka, prezesa Podkarpackiego Okrêgu ZNP 
Ryszarda Grêdysa, przewodnicz¹cego Rady Gminy Œwilcza Józefa 
Kornaka, prezesa Oddzia³u ZNP w Œwilczy Józefa Mieszkowicza, 
radnych powiatu rzeszowskiego i radnych Rady Gminy Œwilcza, 
pracowników Urzêdu Gminy Œwilcza, proboszcza parafii w 
D¹browie ks. Mieczys³awa Czudca, dyrektorów przedszkoli, szkó³ 
podstawowych i zespo³ów szkó³, cz³onków Zarz¹du Oddzia³u i 
prezesów ognisk ZNP w Œwilczy, so³tysa D¹browy Józefa Irzeñskiego, 
emerytowanych nauczycieli szko³y oraz rodziców z Edyt¹ Baran 
– przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców.

CZÊŒÆ OFICJALNA

W efektownie udekorowanej przez Ewê Bukowska i Janusza 
Œwiderskiego sali gimnastycznej, przy odœwiêtnie nakrytych 

sto³ach, zgromadzili siê goœcie i 
gospodarze. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê 
odœpiewaniem Hymnu Pañstwowego, 
po czym g³os zabra³ dyrektor Zespo³u 
Szkó³ w D¹browie Stanis³aw G³odek, 
który serdecznie powita³ wszystkich 
przyby³ych goœci. Prezes oddzia³u ZNP w 
Œwilczy okolicznoœciowym referatem, w 
którym przedstawi³ historiê powstania i 
dzia³alnoœci ZNP, zainaugurowa³ obchody 
stulecia powstania tego zwi¹zku. Krótkie 
okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ 
Wójt Gminy Œwilcza. Wyrazi³ w nim 
uznanie i podziêkowanie za codzienny 
trud wszystkim pracownikom oœwiaty 
zatrudnionym w naszej gminie.   

ODZNACZENIA
I NAGRODY

K u l m i n a c y j n y m  p u n k t e m 
uroczystoœci sta³o siê wrêczenie 
Nagród Wójta Gminy Œwilcza. Wœród 
uhonorowanych znaleŸli siê: Maria 
Gawron – SP Nr 3 w Bratkowicach, 
El¿bieta Trzyna – ZS w Œwilczy, 
Marta Grêbosz – ZS w Rudnej 
Wielkiej, Agnieszka Lewieniec – ZS 
w Bratkowicach, Renata ¯mijowska 
– ZS w D¹browie oraz dyrektorzy 
szkó³: S³awomira Demczak – SP w Bziance, Janusz Ostrowski – SP 
w Mrowli, Barbara Wasilewska-Naróg – SP Nr 2 w Bratkowicach, 
Krystyna Kubas – Przedszkole w Bratkowicach. Presti¿ow¹ Nagrodê 
Ministra Edukacji otrzyma³a Janina Godlewska – dyrektor ZS w 
Rudnej. W imieniu wyró¿nionych i nagrodzonych zabra³a g³os, 
odznaczona w tym roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Halina G³uchowska ze szko³y w B³êdowej Zg³obieñskiej, a tak¿e 
dyrektor SP w Bziance S³awomira Demczak.

MALI LUDZIE – WAM NAUCZYCIELE

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej uroczystoœci w programie 
artystycznym wyst¹pili uczniowie szko³y w D¹browie. Klasa II 
zaprezentowa³a spektakl muzyczny pt. „Nasza pani”. Nastêpnie 
uczniowie klasy III przedstawili wiersze z inscenizacj¹ „Ile jest dzieci”. 
Czystymi dŸwiêcznymi g³osikami, za poœrednictwem s³ów piosenki 
dzieci podziêkowa³y swoim nauczycielom za ich troskê i pracê. 
Ciekawym i zabawnym przerywnikiem by³ uk³ad choreograficzny 
„Makarena” w wykonaniu pierwszoklasistów. Barwne i pomys³owe 
rekwizyty oraz stroje dodatkowo uatrakcyjni³y wystêpy. Na 
koniec goœcie obejrzeli przedstawienie „W klasie” w wykonaniu 
szczególnie uzdolnionej aktorsko klasy VI. Opraw¹ muzyczn¹ oraz 
przygotowaniem uczniów i wyborem interesuj¹cego repertuaru 
zajê³a siê Edyta Surma-Dzioba z pomoc¹ El¿biety Kmiecik, Renaty 
¯mijowskiej oraz wychowawczyñ klas m³odszych. Dzieci przejête 
obecnoœci¹ wa¿nych goœci w³o¿y³y wszystkie si³y, aby jak najpiêkniej 
zaprezentowaæ przygotowany program a gromkie brawa i uœmiechy 
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na twarzach widzów œwiadczy³y o tym, ¿e doceniono ich starania oraz 
du¿e talenty recytatorskie, taneczne i aktorskie.

Dalsza, mniej oficjalna czêœæ spotkania, przebiega³a w równie 
mi³ej atmosferze. Wspólnie spo¿yty posi³ek da³ pocz¹tek przyjacielskim 
rozmowom i wspomnieniom. Dzieci z³o¿y³y ¿yczenia emerytowanym 
nauczycielom szko³y w D¹browie oraz wrêczy³y samodzielnie wykonane 
laurki.

Miejmy nadziejê, ¿e to drugie ju¿, takie uroczyste spotkanie 
nauczycieli, zapocz¹tkuje now¹ tradycjê w gminie Œwilcza, która 
rokrocznie stwarzaæ bêdzie okazjê do poznawania kolejnych szkó³ z 
ich histori¹ i dorobkiem oraz promowania najlepszych pedagogów 
i ich osi¹gniêæ.

Alicja Chyliñska

Gor¹ca „Makarena” w wykonaniu pierwszoklasistów.

W klasie szóstej.

29 paŸdziernika
Ks. Edward Gorczaty, polski kap³an z 

diecezji katowickiej, pracuj¹cy ponad 30 
lat w Tanzanii, obecnie dyrektor szko³y 
jêzyka Kiswahili w Makoko, postanawia 
odwieŸæ mnie z Makoko na dworzec w 
Musomie. Z jego wczeœniejszych informacji 
wynika, ¿e o godz. 11.00 powinien byæ 

dobry, sprawdzony autobus do Mwanzy. 
Przyje¿d¿amy do Musomy, wchodzimy na 
dworzec. Od razu uderza og³uszaj¹cy dŸwiêk 
muzyki, która musi byæ obecna w ka¿dym 
publicznym miejscu. Od razu te¿ otacza 
nas grupa „naganiaczy” – konduktorów 
sprzedaj¹cych bilety. Ich praca polega na 
tym, ¿eby znaleŸæ jak najwiêcej chêtnych 
do ich pojazdu.

Okazuje siê, ¿e ten sprawdzony autobus 

jest ju¿ wycofany – nie by³o interesu. Znaczy 
to, ¿e nastêpny, który pojedzie, bêdzie 
bardzo prze³adowany. Na szczêœcie, bêdzie 
nastêpny o godz. 11.15, ale z innej firmy. 
Lepszej czy gorszej? – to siê oka¿e. Kupujê 
bilet, na którym zawsze jest ju¿ numer 
miejsca. Czasem s¹ sprzedawane dwa 
bilety na to samo miejsce, a czasem miejsc 
siedz¹cych ju¿ nie ma. Tym razem dostajê 
miejsce z przodu, dobra widocznoœæ. Na 
razie nie ma t³oku, wiec jest w porz¹dku. 
Tylko siedzenia s¹ pokryte plastikow¹ 
cerat¹, wiêc po chwili czujê pot sp³ywaj¹cy 
po plecach.

W celu sprawdzenia pytam, o której 
godzinie bêdziemy w Mwanzie. Otrzymujê 
odpowiedŸ – o 14.30. Od razu wiem, ¿e 
trzeba dodaæ przynajmniej jedn¹ godzinê, 
bo takie bêdzie opóŸnienie. Ruszamy 
z niewielkim opóŸnieniem o 11.20. W 
Musomie s¹ rozkopane drogi, wiêc kilka 
objazdów du¿ym autobusem po w¹skich 
uliczkach wype³nionych straganami zajmuje 
sporo czasu.

W wielu jeszcze miejscach dosiadaj¹ 
siê nastêpni pasa¿erowie, zaczyna siê robiæ 

Ka¿da podro¿ w Tanzanii jest swoist¹ przygod¹. Za ka¿dym razem jest to sprawdzenie wiary, poniewa¿ przed podró¿¹ 
trzeba siê pomodliæ i zawierzyæ Bo¿ej Opatrznoœci, oddaæ opiece Anio³a Stró¿a i... byæ gotowym na wszystko.
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ciasno. Wreszcie wyje¿d¿amy z miasta i 
wje¿d¿amy na asfaltow¹ drogê z Musomy 
do Mwanzy. Kierowca jedzie bardzo szybko, 
ci¹gle u¿ywaj¹c d³ugich klaksonów. Jest to 
konieczne, bior¹c pod uwagê, ¿e po obu 
stronach drogi jad¹ rowerzyœci, id¹ piesi i 
pas¹ siê zwierzêta. Na rowerach przewozi 
siê baga¿e, bardzo czêsto s¹ to d³ugie rury, 
prêty, worki z wêglem drzewnym, a wszystko 
to przymocowane w poprzek do baga¿nika. 
Piesi te¿ przenosz¹ towary: worki na 
g³owach, wiadra, wi¹zki bananów, walizki; a 
jeœli to kobieta zwykle jeszcze niesie dziecko 
na plecach. Co do zwierz¹t, zw³aszcza kóz to 
nigdy nie wiadomo, w któr¹ stronê zaczn¹ 
uciekaæ.

Po ponad godzinie szybkiej jazdy 
doje¿d¿amy do pierwszej  wiêkszej 
miejscowoœci – tym razem Bunda. Jak zwykle 
kierowca d³ugimi klaksonami oznajmia 
wjazd na dworzec. I od razu wszyscy siê 
o¿ywiaj¹. Przyjecha³ autobus, wiêc mo¿e 
byæ okazja do interesu. Wokó³ autobusu od 
razu pojawiaj¹, siê sprzedaj¹cy. Przez okna 
autobusu mo¿na kupiæ dos³ownie wszystko: 
picie w butelkach, cukierki, banany, 
orzechy, ananasy, pra¿on¹ kukurydzê, 
gotowane jajka, zegarki i inne œwiecide³ka, 
a nawet ryby. Z rybami by³o trochê k³opotu, 
bo jak je przewieŸæ w nagrzanym autobusie, 
aby siê nie popsu³y. Ale i na to znajduje siê 
sposób: reklamówka zostaje zawieszona w 
pobli¿u otwartego okna.

Od kierowcy zale¿y, kiedy teraz ruszymy. 
Tym razem trwa to d³ugo, czekamy 40 
min., bo on musi zjeœæ i porozmawiaæ. 
Wreszcie ruszamy, ale jeszcze w mieœcie 
zatrzymuje nas policja. Coœ siê nie zgadza 
z dokumentami pojazdu i oczywiœcie, ju¿ 
jesteœmy spóŸnieni. W koñcu pozwalaj¹ 
jechaæ dalej. Teraz dopiero siê zaczyna 
jazda w tempie szalonym, bo przecie¿ trzeba 
choæ trochê czasu nadrobiæ.

Przeje¿d¿amy w tym czasie na skraj 
rezerwatu Serengeti. Tym razem niewiele 
ciekawego mo¿na zobaczyæ, tylko parê 
leniwych bawo³ów pasie siê w pobli¿u. 
Wczeœniej mia³am ju¿ okazjê widzieæ stada 
ma³p, piêkne zebry i strusie. W dalszej 
drodze jeszcze parê postojów, robienie 
kolejnych zakupów i zbli¿amy siê do 
Magu.

Przed miasteczkiem trzeba siê zatrzymaæ, 
bo w specjalny sposób wa¿one s¹ wszystkie 
pojazdy. W Magu znów czekanie ok. 30 
minut. Jest ju¿ niedaleko, bo tylko ok. l 
godz. drogi do Mwanzy. Jednak to nie 
koniec prze¿yæ. Wkrótce po wyjeŸdzie 
kierowca znów zaczyna pêdziæ z d³ugimi 
klaksonami. Tymczasem na zakrêcie pasterz 
przepêdza wielkie stado krów. Pasterz 
widz¹c zbli¿aj¹cy siê autobus, próbuje czeœæ 
z nich zawróciæ, one wpadaj¹ w pop³och. 
Kierowca autobusu wype³nionego ludŸmi i 
baga¿ami wje¿d¿a w stado krów z niema³¹ 
prêdkoœci¹. Autobus siê chwieje – ci, którzy 
siedz¹ z ty³u twierdz¹, ze trzy krowy zostaj¹ 
zabite.

A w autobusie, w którym znu¿eni 
pasa¿erowie byli jakby uœpieni, nagle robi 
siê gwarno. Jest przecie¿ sensacja, cos siê 
sta³o. Niektórzy siê œmiej¹ z w³aœciciela 
krów, inni twierdz¹, ¿e krowy siê dobije i 
bêdzie okazja do œwiêtowania i jedzenie 
miêsa. Jeden tylko ma trochê wspó³czucia, 
ze przecie¿ krów szkoda. Kierowca jakby nie 
s³ysza³, jedzie dalej z ogromn¹ prêdkoœci¹ 
a¿ do miejsca, gdzie siê znajduje siê 
posterunek policji.

Nie mówi¹c nic, zatrzymuje autobus, 
idzie na policje. Ludzie przewiduj¹c 
dalszy rozwój postêpowania, twierdz¹, 

za teraz bêdziemy staæ kilka godzin, a¿ 
sprawa zostanie wyjaœniona. Na szczêœcie 
po kilkudziesiêciu minutach zatrzymuje 
siê inny autobus. Razem z grup¹ innych 
pasa¿erów zmieniam autobus, kupujê nowy 
bilet i jedziemy dalej.

Doje¿d¿amy do Mwanzy ok. 1600. 
Autobus powinien dojechaæ do dworca, 
ale kierowca zatrzymuje go w jednej z 
bocznych uliczek, dalej nie pojedzie, 
trzeba wysiadaæ. Trochê b³¹dzê ale wreszcie 
trafiam do dworca, stamt¹d znam ju¿ 
drogê. Spotykam pracuj¹c¹ w biurze siostrê 
Danielê – Polkê, wsiadamy do dali-dali i 
jedziemy do wspólnoty sióstr w Butimbie. 
Dala-dala to pojazd w obrêbie miasta 
i najbli¿szej okolicy. Jest w niej bardzo 
t³oczno, zawsze przynajmniej 20 osób, ale 
to pojazd stosunkowo tani, wiêc wszyscy 
z niego korzystaj¹. We wspólnocie sióstr 
trochê odpoczywam i przygotowujê siê do 
nastêpnej podró¿y,

30 paŸdziernika
Dzisiaj drugi etap podro¿y, tym razem 

d³u¿szy Mwanza - Biharamulo, gdzie 

znajduje siê moja wspólnota. Podro¿ 
zaczyna siê na przystani przy wejœciu do 
promu, bo pierwszy etap to pó³godzinna 
przeprawa przez Jezioro Wiktoria. Autobus 
ju¿ czeka na przystani. Konduktor zgadza 
siê, aby w³o¿yæ baga¿ do œrodka; potem 
trzeba autobus opuœciæ, kupiæ dodatkowy 
bilet na prom i czekaæ, a¿ pozwol¹ wejœæ.

S. Daniela, która mnie odprowadza 
radzi, aby w miarê mo¿liwoœci wejœæ do 
autobusu jeszcze na promie, bo potem 
mog¹ byæ k³opoty z dostaniem miejsca. Jej 
przepowiednia siê sprawdza, gdy wchodzê 
do autobusu, okazuje siê ¿e moje miejsce 
jest ju¿ zajête. Zaczyna siê dyskusja, wo³amy 
konduktora. Tym razem okazuje siê, ¿e 
na siedzeniach wypisane s¹ podwójne 
numery. W koñcu konduktor z pogardliwym 
„Ee Mzungu” wskazuje mi inne miejsce 
(s³owo mzungu oznacza „bia³y”). Pozostali 
pasa¿erowie te¿ wsiadaj¹ i po dop³yniêciu 
na drugi brzeg, ruszamy.

Dzisiaj ju¿ nie ma asfaltu, w zamian jest 
droga wyboista, kamienista z nieskoñczon¹, 
iloœci¹ zakrêtów. Od rana pada, nie ma 
zatem kurzu, ale autobus co chwilê wje¿d¿a 
w g³êbokie ka³u¿e. Odczuwam wspó³czucie 
dla ludzi id¹cych po obu stronach drogi. 
Nie maj¹ gdzie uciec, na polach obok 
ju¿ pe³no wody, wiêc zostaj¹ opryskani 
brunatn¹ wod¹ z ka³u¿.

Doje¿d¿amy do kolejnych miejscowoœci: 
Sengerema, Geita, Buseresere. Znów 
postoje d³u¿sze ni¿ pó³ godziny. Dziœ 
sobota, jest to jedyny autobus z Mwanzy 
do Biharamulo, a przecie¿ trzeba siê jakoœ 
dostaæ i jeszcze przewieŸæ baga¿e. Od 
Sengeremy wewn¹trz autobusu t³ok nie 
do opisania, a jeszcze wchodz¹ nastêpni 
pasa¿erowie: kobieta z ods³oniêt¹ piersi¹ 
(karmi¹ca ma³e dziecko), za ni¹ trójka 
pozosta³ych dzieci, kobieta z wielk¹ walizk¹ 
na g³owie; inni pasa¿erowie z workami, 
reklamówkami, pêkami owoców.

Wszystkie baga¿e zostaj¹ wciœniête 
miêdzy siedzeniami. Tymczasem na zewn¹trz 
te¿ trwa pakowanie. Na szczyt autobusu 
wci¹gane s¹ ko³a, rowery, ³ó¿ka, materace, 
walizki, worki z ¿ywnoœci¹. £adowacz 
wchodzi na szczyt autobusu wstawiaj¹c nogi 
w otwarte okna. Wszystko to odbywa siê z 
g³oœnymi krzykami, czasem z szarpanin¹, 
a czasem ze œmiechem. Po za³adowaniu 
jeszcze d³ugie rozmowy, wreszcie koñcowe 
po¿egnania. W czasie postoju kilka osób 
z potrzeby wychodzi na zewn¹trz. Jak siê 
potem dostaæ na miejsce w tyle autobusu? 
I na to jest sposób – przeœlizguj¹ siê ponad 
siedzeniami i g³owami innych pasa¿erów.

Po s iedmiu godzinach podro¿y 
docieramy wreszcie do Biharamulo. Tutaj 
autobus znów oznajmia przyjazd g³oœnymi 
klaksonami: znak, który mog¹ us³yszeæ 
wszyscy mieszkañcy miasteczka. Przy 
wysiadaniu od razu okr¹¿a mnie gromada 
ch³opców czekaj¹cych na pasa¿erów, aby na 
wózkach odwieŸæ do ich domów baga¿e. S¹ 
rozczarowani – „Mzungu” nie chce pomocy. 
Zmêczona, i z wdziêcznoœci¹, ¿e szczêœliwie 
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Polacy szczególnie g³êboko i uroczyœcie 
prze¿ywaj¹ Noc Betlejemsk¹, a najbardziej 
WIGILIÊ. Przy blasku jarz¹cej siê choinki, 
przy stole nakrytym bia³ym obrusem, 
op³atku i postnych potrawach wigilijnych 
zbiera siê ca³a rodzina. Kulminacyjnym 
momentem wieczerzy jest dzielenie siê 
op³atkiem, zwyczaj kultywowany tylko w 
Polsce.

Op³atek zbli¿a oddalonych, ³¹czy 
umar³ych z ¿ywymi, wyci¹gniêta d³oñ z 
op³atkiem to d³oñ do zgody zwaœnionych, 
sianko pos³ane pod obrusem przypomina 
stajenkê. Przy stole zawsze znajduje siê 
miejsce wolne, a ka¿dy kto zajdzie w dom 
polski, na tym miejscu usi¹dzie, bêdzie 
traktowany jak brat.

A o pó³nocy – Pasterka. I gdy koœció³ 
zatrzêsie siê od kolêdy „Wœród nocnej 
ciszy...”, „Bóg siê rodzi...” – ka¿dy wzruszy 
siê.

Trudno nam potem rozstaæ siê ze 
specyficzn¹ atmosfer¹ œwi¹t, z czasem 
rodzinnego œwiêtowania i kolêdowania, 
szopk¹ i jase³kami.

Polskie Wigilie

Czy polskie Wigilie zawsze by³y tak 
rodzinne, spokojne, urokliwe?

W czasach polskiej niewoli porozbiorowej 
spotyka siê tak¹ kolêdê:
Polacy przybyli i pytaj¹ Pana
Czy siê te¿ odrodzi Ojczyzna kochana.
Dzieci¹tko siê œmieje, wiêc miejmy nadziejê...

Okupacja niemiecka i sowiecka zm¹ci³y 
radoœæ Nocy Betlejemskiej. Zagro¿enia, 
egzekucje, wiêzienia, okopy, zsy³ki, niewola – 
nie unicestwi³y œwiêtowania. By³o skromnie, 
biednie. Marian Hemar napisa³ wówczas 
tak¹ kolêdê wojenn¹:
W Dzieñ Bo¿ego Narodzenia
Radoœæ wszelkiego stworzenia
Tylko Polacy p³acz¹.
Twarze u nich niby uœmiechniête
Ale serca pod uœmiechem œciœniête
rozpacz¹.

Do starych melodii powstawa³y nowe 
s³owa:
Lulaj¿e Jezuniu na polskiej ziemi
Choæ ch³odno i g³odno lecz miêdzy swemi.

Najsmutniejsze i najtragiczniejsze 
by³y Wigilie dla tych w oflagach, obozach 
koncentracyjnych, na „nieludzkiej ziemi”: ¿o³- 
nierzy, profesorów, oficerów w niewoli 
niemieckiej lub sowieckiej:
Wrócimy do Polski. Mówi³y mi o ty
wróble, co wczoraj siedzia³y pod p³otem
i fale tej rzeki s³ysza³y o œwicie
¿e wróc¹ do Polski z wygnania jej dzieci [...]
 My nie pójdziemy dzisiaj do koœcio³a
 Na mszê – Pasterkê, bo teraz tam 

szko³a
 W tak wielkie œwiêto, ¿al i ³zy wywo³a
 To nasze ¿ycie, bez domu, koœcio³a...

W 1981 r. o polskiej Wigilii tak pisa³ B. 
Urbankowski:
To nie krew na œniegu tak p³onie –
Noc jak usta ociemnia³e w krzyku
Ponad miastem kr¹¿¹ czerwone –
Krwawe, krwawe gwiazdy koksowników.
Za oknami chrzêœci krok patrolu
Strach jak knebel roœnie nam w gard³ach [...]
I brak si³y, aby wyjœæ z domu.

Dziœ prawda o Betlejemskiej Nocy 
niesiona jest do wszystkich, bogatych i 
biednych, pokornych, wzgardzonych, 

prostych i wykszta³conych, w kraju i za 
granic¹. Tam te¿ s¹ Polacy. Oto fragment 
wiersza Ireny Lamprycht z Kanady:
Œwiêta tu¿, tu¿, choinka kupiona
Kapusta, grzyby, buraki i œledŸ.
Op³atki bia³e dawno ju¿ przynios³am
Chcê Œwiêta jak w Polsce przed laty tu mieæ.
 Do  d omu  t ê s kn i ê ,  gd z i e  m e 
dzieciñstwo
 I gdzie choinka w œwiate³kach sta³a
 12 potraw, które nam mama
 nuc¹c kolêdy, w Wigiliê da³a.
Tu na wygnaniu nic mnie nie cieszy
chocia¿ wszystkiego mam pod dostatkiem
P³aczê w Wigiliê ka¿dego roku
Kiedy siê ³amiê bia³ym Op³atkiem.

(Wigilia na obczyŸnie, 2002 r.)
Piszê, by sk³oniæ do zadumy i refleksji 

wszystkich Czytelników „Trzcionki”. 
Jesteœmy obywatelami Europy i Œwiata i 
naszej ma³ej Ojczyzny, bo mocno jesteœmy 
zakorzenieni w swojej ziemi, wierze, kulturze 
i tradycji. To wszystko wnosimy do kultury 
ogólnoeuropejskiej. Wiêc gdy:
Œnieg z wichur¹ id¹ w tany
W stajni rodzi siê Zbawiciel
By do ludzi w ca³ym kraju
Wnieœæ nadziejê, mi³oœæ, ¿ycie.
 Prze³amuj¹c siê op³atkiem

Maria Konopnicka

NOWY ROK
Witaj zdrowy, roku nowy,
Nowej pracy dniu!
Choæ nie zdejmiesz troski z g³owy,
Nie przysporzysz snu.

Choæ siê cz³owiek nie dopyta
W nowe gody te,
Czy mu na chleb starczy ¿yta,
Czy go minie z³e.

Choæ nie bêdzie l¿ej biæ m³otem
Ani ci¹gn¹æ pi³,
Chocia¿ musi krwawym potem
Spotnieæ – aby ¿y³.

Przecie¿ sercu jego mi³o
Witaæ Nowy Rok
I w œwiat bo¿y z now¹ si³¹
Podnieœæ jasny wzrok.

Bo jest w piersiach u cz³owieka
Taka dziwna moc,
¯e z nadziej¹ s³oñca czeka,
Choæ na ziemi noc...

Bo w nim ¿yje si³a taka,
Taki pêd w nim tkwi,
¯e siê zrywa lotem ptaka
Do jutrzejszych dni.

Hej, niech ¿yczy – kto ¿yczliwy
Uœciœnijmy d³oñ...
Jednoœæ bratnia, skarb prawdziwy
Tego skarbu broñ!

Jak siê cz³owiek po gromadzie
Spojrzy w ciê¿ki czas,
To na sercu rêkê k³adzie:
Jeszcze kupa nas!

Wybra³: W.K.

Na pró¿no narodzi³ siê Jezus

w betlejemskim ¿³obie, jeœli siê

On nie narodzi³ w Tobie.

A. Mickiewicz

Najpierw jest ADWENT – 
oczekiwanie

Kiedy prace polowe zakoñczone, ziemia 
pokrywa siê œniegiem, jest cicho i bia³o, 
cz³owiek sk³ania siê ³atwo ku zadumie i 
skupieniu. W koœcio³ach wczesnym rankiem 
odprawiane s¹ roraty – msza œw. ze œpiewem 
starej pieœni: Spuœcie nam na ziemskie niwy, 
Zbawcê z niebios...

„A gdy spe³ni³y siê proroctwa i nadesz³a 
pe³nia czasu w Betlejem narodzi³ siê 
Zbawiciel – wszego œwiata Odkupiciel”.
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Trudno wyobraziæ sobie Œwiêta Bo- 
¿ e g o  N a r o d z e n i a 
b e z  c h o i n k i .  N a j - 

czêœciej jest to drzewko jod³owe lub 
œwierkowe. Jedni kupuj¹ je w leœnictwach lub 
na bazarach, a bardziej „przedsiêbiorczy” 
udaj¹ siê do lasu i  tam wyszukuj¹ 
najokazalszych jod³owych okazów, niszcz¹c 
w ten sposób cenny drzewostan.

Mimo, i¿ corocznie handlowcy oferuj¹ 
w zamian coraz okazalsze choinki sztuczne, 
wielu z nas nadal pozostaje wiernych 
œwi¹tecznym tradycjom z naturaln¹ choink¹. 
Najwy¿szy czas odst¹piæ 
od tradycyjnych zasad i 
zastanowiæ siê, czy wycinanie 
drzewek jod³owych jest 
korzystne dla naszych lasów, 
œrodowiska przyrodniczego i 
nas samych? Na pewno nie! 
Naturalna choinka w naszym 
domu, to urok zaledwie kilkunastu dni, po 
czym wyrzucamy j¹ na œmietnisko.

WYCINANIE JODE³EK JEST
ZABRONIONE I PODLEGA KARZE
Okres przedœwi¹teczny,  to czas 

nielegalnego wycinania drzewek jod³owych 
i œwierkowych z przeznaczeniem na choinki 
œwi¹teczne, które bardzo czêsto pozyskiwane 
s¹ w sposób dewastacyjny. Niejednokrotnie 
ucinane s¹ górne czêœci dorodnych jode³. 
Te mniejsze, kilkunastoletnie ucinane 
s¹ w po³owie ich wysokoœci. Czêsto po 
dok³adnym obejrzeniu przez wandala 
pozostawiana jest na miejscu tylko dlatego, 

¿e brakuje jej jednej lub dwóch ga³¹zek. 
W ten sposób wybredny amator choinek 
okalecza nastêpn¹ jod³ê.

Taki niszczycielski proceder jest surowo 
wzbroniony i zgodnie z Kodeksem Karnym 
podlega karze grzywny. Nie wolno równie¿ 
dokonywaæ wyrêbu ga³êzi jod³owych czy 
œwierkowych z przeznaczeniem na stroiki 
œwi¹teczne. Wycinania jode³ zabrania tak¿e 
ustawa o ochronie przyrody.

Jak powiedzia³ Bernard Dworak – 
leœniczy Leœnictwa w Bratkowicach – w 
2003 roku 10 osób ukaranych zosta³o wysokimi 

mandatami karnymi za nielegalne wycinanie 
jode³ek i pozyskiwanie tzw. stroiszu jod³owego 
na stroiki œwi¹teczne. Czêœæ jode³ek udaje siê 
odzyskaæ.

ZAPOBIEGANIE KRADZIE¿Y JODE³EK
W  o k r e s i e  p r z e d œ w i ¹ t e c z n y m 

nadleœn ic twa  prowadz¹  dz ia ³an ia 
zmierzaj¹ce do zminimalizowania kradzie¿y 
drzewek (choinek) œwi¹tecznych. W lasach 
pojawiaj¹ siê wspólne patrole, w sk³ad 
których wchodz¹ pracownicy Administracji 
Lasów Pañstwowych (leœnicy, Stra¿ Leœna), 

Policja i przedstawiciele Pañstwowej 
Stra¿y £owieckiej. Równie¿ na miejskich 
targowiskach przeprowadza siê rutynowe 
kontrole handlarzy drzewkami jod³owymi, 
œwierkowymi i tzw. stroiszami). Uczestnicz¹ 
w nich przewa¿nie pracownicy ALP i Stra¿ 
Miejska. Bardzo czêsto na targowiskach 
prowadzona jest nielegalna sprzeda¿ 
drzewek jod³owych. Wówczas na handlarzy 
nak³adane s¹ wysokie mandaty karne.

LEGALNA SPRZEDA¿ CHOINEK
Lega ln¹  sprzeda¿  choinek 

œwierkowych prowadz¹ jedynie 
Nadleœnic twa  Pañstwowe za 
poœrednic twem podleg ³ych 
im leœnictw. Nie prowadzi siê 

handlu drzewkami (choinkami) 
jod³owymi. Sprzeda¿ choinek 

œwierkowych mo¿e byæ 
z o r g a n i z o w a n a  n a 
targowiskach miejskich 
le¿¹cych na terenie danego 

nadleœnictwa i powinna byæ prowadzona 
przez umundurowanych przedstawicieli 
nadleœnictwa.

W tym roku na terenie nadleœnictwa 
G³ogów Ma³opolski sprzeda¿ wy³¹cznie 
choinek œwierkowych odbywaæ siê bêdzie w 
podleg³ych leœnictwach w dniach od 1 do 24 
grudnia 2004 r. w godz. od. 800 do 1500. 

Ceny choinek s¹ nastêpuj¹ce:
wysokoœæ cena
do 1,5 m 10 z³
1,6 – 2,5 m 20 z³
2,6 – 3,5 m 45 z³

NA WIGILIÊ

 Jakiœ w Wigiliê, takiœ ca³y rok.
 Jak w Wigiliê z dachu ciecze, zima siê 

d³ugo przewlecze.
 Pogoda w wigiliê Narodzenia, do 

Nowego Roku siê nie zmienia.
 Gdy na Adama i Ewy mrozi piêknie, 

zima wczeœniej pêknie.
 Wilija piêkna, jutrzenka jasna, bêdzie 

stodo³a ciasna.
 S³ota w dzieñ Adama i Ewy zabezpiecza 

od zimna cholewy.
 Gdy pasterka jasna, to komórka 

ciasna.

NA BO¯E NARODZENIE

 Bo¿e Narodzenie po wodzie, Wielkanoc 
po lodzie.

 Gdy na Bo¿e Narodzenie pluta, doœæ 
siê w ziemi nadrzesz buta.

 Gdy na pe³ni ksiê¿yca gody przypadaj¹, 
³adn¹ resztê zimy z tego wysnuwaj¹.

 Gdy w Bo¿e Narodzenie pogodnie, 
bêdzie tak cztery tygodnie.

 Jeœli w Bo¿e Narodzenie lub Nowy Rok 
szron pokryje drzewa obficie, owoc 
w przysz³ym roku zrodzi siê gêsty i 

dorodny.
 Jeœli w pierwszy dzieñ po Narodzeniu 

dopiek³o, bêdzie d³ugo zima bia³¹.
 Na Bo¿e Narodzenie weseli siê wszystko 

stworzenie.
 Zielone Bo¿e Narodzenie, bia³a 

Wielkanoc.
 Gdy na gody bia³o, na wiosnê œniegu 

ma³o.
 Gdy ciep³e gody, to w Wielkanoc 

lody.

NA NOWY ROK

 Gdy Nowy Rok mglisty, jeœæ ci bêd¹ 
glisty.

 Gdy Nowy Rok pluta, ze ¿niwem te¿ 
bêdzie pokuta.

 Gdy Nowy Rok nast¹pi z czerwon¹ 
zorz¹, w tym roku niepogody i wiatry 
siê mno¿¹.

 Gdy Nowy Rok w progi, to stary w 
nogi.

 Gdy w Nowy Rok skwar i upa³, baran 
wilka bêdzie chrupa³.

 Na Nowy Rok jeœli jasno i w grzmotach 
te¿ bêdzie ciasno.

 Na Nowy Rok przyby³o dnia na barani 
skok.

 Nowy Rok jaki, ca³y rok taki.
 Noworoczna pogoda s³oñcu w lecie si³ 

doda.
 Rok Nowy pogodny, zbiór bêdzie 

dorodny.
 Tak¹ pogodê Nowy Rok przynosi, jaka 

na Jana od Krzy¿a siê zg³osi.
 Styczeñ rok stary z nowym rokiem 

styka, kto w starym nic nie robi³, ten w 
nowym umyka.

 W Nowy Rok pogoda – bêdzie w polu 
uroda.

NA TRZECH KRÓLI

 Gdy Trzej Królowie szarug¹ czêstuj¹, w 
Zielone Œwi¹tki s³otê przewiduj¹.

 Gdy w Trzech Króli mrozem trzyma, 
bêdzie jeszcze d³uga zima.

 Na Trzech Króli s³oñce œwieci, wiosna 
do nas pêdem leci.

 Sieæ ostatni¹ Trzej Królowie rozpinaj¹ 
po d¹browie.

 Na Trzech Króli panowanie, przybywa 
dnia na kura pianie.

 Na Trzech Króli odtajanie, to szykuj 
sanie.

 Na Trzech Króli noc siê tuli.
Wybra³ W³. Kwoczyñski

Przys³owia s¹ m¹droœci¹ narodów
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1. NOWE GOSPODARSTWA
   EKOLOGICZNE

Od czasu wydania ostatniej TRZCIONKI 
pojawi³y siê w naszej gminie kolejne 
gospodarstwa, które czêœciowo przestawi³y 
swoj¹ produkcjê na ekologiczn¹ i 
zosta³y skontrolowane przez Jednostkê 
Certyfikuj¹c¹ a prowadzone s¹ przez: Piotra 
Dobrzenieckiego z Przybyszówki, Stanis³awa 
Ma³oziêcia z Trzciany, Mieczys³awa 
Ramskiego z B³êdowej Zg³obieñskiej.

Jesteœmy bardzo zadowoleni, ¿e nasze 
stowarzyszenie EKO-DAR, pomimo, i¿ 
jest najm³odsze w województwie podjê³o 
w roku 2004 wiele akcji i dzia³añ na 
rzecz upowszechniania idei rolnictwa 
ekologicznego.

2. STOWARZYSZENIA ROLNICTWA 
   EKOLOGICZNEGO.

W województwie podkarpackim 
oprócz EKO-DARU dzia³aj¹ jeszcze trzy 
stowarzyszenia rolnictwa ekologicznego: 
· Galicyjskie Stowarzyszenie Rolników 

G o s p o d a r u j ¹ c y c h  M e t o d a m i 
E k o l o g i c z n y m i  B I O G L E B A  z 
Przemyœla,

· EKOGAL z Chmielnika,
· Le¿ajskie Stowarzyszenie Gospodarstw 

Ekologicznych.
Z naszej inicjatywy powsta³o kilka 

gospodarstw ekologicznych spoza terenu 
Gminy Œwilcza, s¹ one prowadzone przez: 
Krzysztofa Augustyna z Krzemienicy, 
Andrze ja  Chmie la  z  Niechobrza , 
Zbigniewa Michno z £añcuta, Marii Parys 
z Krzemienicy.

3. EDUKACJA EKOLOGICZNA

W listopadzie, dziêki przychylnoœci 
Wój ta ,  gmina  s f inansowa ³a  kosz t 
wynajmu autokaru, dziêki czemu 46 
naszych rolników wyjecha³o zwiedzaæ 
gospodarstwa ekologiczne w gminie 
Piñczów w województwie œwiêtokrzyskim. 
Z w i e d z i l i œ m y  k i l k a  g o s p o d a r s t w 
ekologicznych, odbyliœmy spotkanie z 
doradcami Wojewódzkiego Oœrodka 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, 
którzy  za jmuj¹  s iê  nadzorem nad 
gospodarstwami ekologicznymi. Byliœmy 
zaskoczeni wielk¹ goœcinnoœci¹ rolników, 
których odwiedziliœmy.

26.11.2004 r. w Iwoniczu Zdroju 

odby³a siê Konferencja pod patronatem 
wojewody podkarpackiego Jana Kurpa, 
nt. „Rolnictwo ekologiczne szans¹ rozwoju 
wsi podkarpackiej”. W konferencji wziê³o 
udzia³ 9 cz³onków naszego stowarzyszenia. 
Przygotowaliœmy stoisko reprezentuj¹ce 
nasze stowarzyszenie i gminê, na którym 
zaprezentowaliœmy produkty rolne i 
potrawy do degustacji. Stoisko nasze 
cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem 
uczestników seminarium i  zosta³o 
wyró¿nione dyplomem.

W konkursie „Na najlepszy produkt 
ekologiczny województwa” I miejsce zajê³a 
Bugus³awa Szmigielska z Rybotycz gmina 
Fredropol. Gospodarstwo to specjalizuje siê 
w produkcji i suszeniu zió³ i owoców.

R o z s t r z y g n i ê t o  t a k ¿ e  k o n k u r s 
organizowany przez Podkarpackiego 
Kuratora Oœwiaty i G³ównego Inspektora 
Jakoœci Handlowej Artyku³ów Rolno-
S p o ¿ y w c z y c h ,  n a  z n a k  p r o d u k t u 
w y t w o r z o n e g o  w  g o s p o d a r s t w i e 
ekologicznym, b¹dŸ przetworzonego 
w zak³adzie produkcyjnym na terenie 
województwa podkarpackiego. III miejsce 
w konkursie otrzymali uczniowie Zespo³u 
Szkó³ Rolniczego Centrum Kszta³cenia 
Ustawicznego w Trzcianie Rafa³ Kawa i 
Mariusz Drozd. 

4. EKOLOGICZNY STYL ¿YCIA

Hipokrates napisa³: „Je¿eli nie jesteœ 
gotów zmieniæ stylu ¿ycia, nie zostaniesz 
uleczony”. Nasuwa siê pytanie: jaki jest 
styl ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka? 
Poœpiech, niesystematyczne, niew³aœciwe 
¿ywienie, ma³o ruchu, siedz¹cy tryb pracy, 
upodobanie do s³odyczy w szczególnoœci 
ciast wypiekanych w ka¿d¹ niemal sobotê. 
Kiedy pojawia siê choroba jesteœmy 
zdziwieni poszukujemy natychmiastowej 
pomocy najlepiej w postaci cudownej 
tabletki lub magicznej terapii, która uleczy 
nas bez ¿adnego wysi³ku z naszej strony. 
Pragniemy byæ zdrowi, ale nie zdajemy 
sobie sprawy, ¿e to w³aœnie my sami takim 
stylem ¿ycia i od¿ywiania, zapracowaliœmy 
na chorobê.

Zdrowe, pe³nowartoœciowe jedzenie 
jest lekarstwem na wiele dolegliwoœci i 
chorób. Dzia³a skutecznie ale powoli. 
Wymaga d³ugiego czasu, by pojawi³ siê 
efekt. Najistotniejsze jest jednak to, ¿e nie 

daje skutków ubocznych jak leki.
Czysta ekologicznie ¿ywnoœæ roœlinna 

najszybciej i najskuteczniej oczyszcza 
organizm i przywraca stan zdrowia i 
równowagi fizjologicznej. W przypadku 
choroby, dolegliwoœci, czy niedyspozycji 
organizmu, najkorzystniej jest na jakiœ 
czas ca³kowicie zrezygnowaæ z produktów 
pochodzenia zwierzêcego i nastawiæ siê 
najedzenie pe³nych ziaren i p³atków zbó¿, 
znacznej iloœci jarzyn i owoców oraz roœlin 
str¹czkowych. W takiej diecie jest du¿o 
witamin, soli mineralnych, b³onnika, 
które zasilaj¹ organizm w substancje 
od¿ywcze, jednoczeœnie przyspieszaj¹ 
proces trawienia, u³atwiaj¹c oczyszczenie 
ustroju.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ch³odnych 
porach roku obowi¹zuje dogrzewania cia³a 
ciep³ymi posi³kami. Aby produkty spo¿ywcze 
mia³y moc pozytywnego wp³ywania na 
zdrowie musz¹ byæ bezwarunkowo czyste 
biologicznie, co oznacza ekologiczny 
sposób ich uprawy, bez nawozów sztucznych 
i œrodków ochrony roœlin, z zachowaniem 
wszystkich zasad takiej produkcji. W 
rolnictwie ekologicznym mo¿na stosowaæ 
niektóre nawozy i œrodki ochrony roœlin 
ale tylko te, które s¹ naturalne i nie maj¹ 
negatywnego wp³ywu na zdrowie cz³owieka. 
Wykaz takich œrodków jest ustalony przez 
Ministerstwo Rolnictwa.

W gospodarstwach ekologicznych 
produkcja ¿ywnoœci jest nadzorowana i 
szczegó³owo kontrolowana przez powo³ane 
przez Ministerstwo Rolnictwa Jednostki 
Certyfikuj¹ce, które przynajmniej raz do 
roku kontroluj¹ ka¿de gospodarstwo.

5. ZDROWA ¿YWNOŒÆ

Na rynku czêsto mo¿na spotkaæ 
produkty tzw. zdrowej ¿ywnoœci, s¹ one 
zapewne nieco zdrowsze ni¿ inne, lecz 
najczêœciej nie s¹ to produkty ekologiczne z 
certyfikowanych gospodarstw rolniczych.

Przygotowuj¹c posi³ki nale¿y pamiêtaæ, 
¿e im mniej jest przetworzony produkt, 
tym zdrowszy. Od wiosny do jesieni 
stosujmy jak najwiêcej œwie¿ych warzyw i 
owoców, zielonych dodatków, zim¹ nie 
da siê unikn¹æ produktów mro¿onych, 
konserwowanych domowymi sposobami, 
utrwalanych cukrem. Nie jest to ju¿ w 
pe³ni wartoœciowy pokarm, bo mro¿enie 
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W naszej kulturze w zasadzie wszystkie ptaki 
s¹ na ogó³ lubiane, jednak¿e tylko zaledwie kilka 
gatunków ma szczególne uznanie. S¹ to: bocian 
bia³y zwi¹zany od stuleci z nasz¹ polsk¹ wsi¹, 
¿uraw przypominaj¹cy swym klangorem w 
czasie odlotów têsknotê za uciekaj¹cym latem 
oraz orze³ – symbol naszej pañstwowoœci. Tak¿e 
jaskó³ka i skowronek nawi¹zuj¹ do ciê¿kiej pracy 
na roli, do, ongiœ, niedoli i pañszczyzny.

W sztuce, tj, malarstwie, rzeŸbie, poezji 
i fotografii dominuje zaœ ³abêdŸ, symbol 
dostojeñstwa i spokoju, dziêki niezwykle piêknej, 
okaza³ej sylwetce i ³agodnemu usposobieniu. 
Wydaje siê jednak, ¿e znajomoœæ tego ptaka jest 
poza tym niewielka.

Na terenie naszej gminy jest to ptak 
nowy, do niedawna zupe³nie nie spotykany 
wskutek niewystêpowania w Polsce po³udniowo-
wschodniej i braku odpowiedniego œrodowiska 
wodnego. Dopiero trwaj¹ce od niedawna 
eksplozywne powiêkszanie area³u lêgowego w 

Europie Œrodkowej, a u nas wybudowanie du¿ych 
zbiorników wodnych w Trzcianie przyczyni³o siê 
do osiedlenia siê tego ptaka tak¿e na terenie 
Gminy Œwilcza.

£abêdŸ niemy

Spoœród kilku gatunków ³abêdzi 
wystêpuj¹cych w Europie, ³abêdŸ niemy 
(Cygnus olor) jest najwiêkszym, najokazalszym 
i najpiêkniejszym ptakiem wodnym. Doros³y 
osobnik osi¹ga rozpiêtoœæ skrzyde³ do 240 
cm i wagê nawet 22 kg, i co ciekawe, przy tak 
znacznym ciê¿arze potrafi lataæ.

Niestety, wszystkie „piêkne” cechy tego 
œnie¿nobia³ego ptaka uwydatniaj¹ siê tylko 
podczas przebywania na wodzie. Na l¹dzie jest 
to ptak wielce niezdarny, ociê¿a³y i powolny. 
To skutek krótkich nóg osadzonych daleko 
w tyle cia³a. Jego ¿ywio³em jest woda i rzadko 
poza ni¹ widuje siê te ptaki na l¹dzie. P³ywa z 
wyci¹gniêt¹ esowato szyj¹ i rozpostartymi na 
kszta³t ¿agla skrzyd³ami, czêsto korzystaj¹c 
z podmuchów wiatru. Jest ciê¿ki, do lotu 

zrywa siê na wodzie z rozpêdu i z ³oskotem, a 
podczas lotu wydaje silny œwist skrzyd³ami.

Na ogó³ jest ptakiem wybitnie milcz¹cym 
(st¹d nazwa niemy), gdy¿ dysponuje tylko 
skromn¹ skal¹ g³osów. Z regu³y wydaje 
chrapliwe, ciche tony, w gniewie syczy 
przypominaj¹c zachowanie domowych 
gêsi. M³ode d³ugo jeszcze po uzyskaniu 
samodzielnoœci popiskuj¹.

Pierwotny teren wystêpowania ³abêdzia 
niemego w Europie by³ wyspowy i obejmowa³ 
przede wszystkim kraje nadba³tyckie oraz 
basen Morza Pó³nocnego od Wielkiej Brytanii 
i Irlandii poprzez Holandiê, Belgiê, Daniê, 
pó³nocn¹ Polskê po £otwê i Estoniê, a tak¿e 
po³udniow¹ Szwecjê. W g³êbi l¹du zwarcie 
wystêpowa³ na obszarze ca³ych Niemiec i 
Austrii.

Druga, oderwana populacja zasiedla³a w 
rozproszeniu wybrze¿a Morza Czarnego w 
ujœciu Dunaju i wschodnie wybrze¿a Morza 

Azowskiego oraz w centralnej Turcji jezioro 
Tuz. Dalej na wschód, miejscem sta³ego 
wystêpowania by³y pó³nocne wybrze¿a Morza 
Kaspijskiego (delta Wo³gi i Uralu), dorzecze 
górnego Obu i Irtysza, a¿ po Jezioro Bajka³ i 
pó³wysep Koreañski na wschodnich krañcach 
Azji. Nie wystêpuje w pasie pó³nocnej tajgi i 
w tundrze. Te obszary zasiedlaj¹ dwa inne 
gatunki ³abêdzi: krzykliwy (Cygnus cygnus) 
i czarnodzioby (Cygnus columbianus).

Taki stan lêgowego rozmieszczenia 
³abêdzia niemego w Europie trwa³ do 
lat 80-tych XX wieku, kiedy to nast¹pi³ 
proces samorzutnej ekspansji w kierunku 
po³udniowym. Dziœ trudno ustaliæ, w jakim 
stopniu obecnie pospolite wystêpowanie 
tego ptaka w ca³ej niemal Europie jest 
wynikiem naturalnej ekspansji, a w jakim 
stopniu wynikiem dzia³alnoœci cz³owieka, 
g³ównie po II wojnie œwiatowej.

Ju¿ przedwojenny ornitolog, Jan 
Soko³owski pisa³, ¿e ³abêdŸ by³ w wielu 
okolicach wytêpiony lub przep³oszony, 
a równoczeœnie w innych – hodowany i 
zdzicza³y, osiedla³ siê w terenie. Nie wiadomo 

czy ekspansja lêgowa postêpowa³a wy³¹cznie 
z pó³nocy ku po³udniu, czy te¿ populacja 
po³udniowa znad Morza Czarnego zaczê³a 
zasiedlaæ tereny po³o¿one coraz bardziej na 
pó³noc. Trzeba dodaæ, ¿e w XIX wieku a¿ 
do lat 30-tych XX wieku ten piêkny ptak by³ 
intensywnie têpiony i strzelany. Wybierano 
zniesienia dla celów kulinarnych. Dopiero 
zaprzestanie tych praktyk ustabilizowa³o 
ówczesn¹ populacjê ³abêdzia w Europie oraz 
spowodowa³o wzrost liczebnoœci.

W naszym kraju ju¿ przed wojn¹ zauwa¿ono 
liczniejsze gniazdowanie najpierw na Mazurach, 
co wskazuje na proces ekspansji od pó³nocnego 
wschodu na zachód i po³udnie. Intensywna 
ekspansja nasili³a siê dopiero jednak od po³owy 
lat 80-tych XX wieku, osi¹gaj¹c wtedy ok. 3800 par 
i 6500 par w 1998 r. Porównawczo, na pocz¹tku 
lat 50-tych XX wieku na Mazurach by³o zaledwie 
ok. 550 par, w Wielkopolsce 20 par, na Dolnym 
Œl¹sku tylko pojedyncze pary. Obecnie w kraju 
³abêdŸ najmniej liczny jest na po³udniowym 
wschodzie

£abêdzie w Trzcianie
na stawie

Œcie¿ki Ekologicznej

A jak by³o w naszym regionie? 
Otó¿ do 1975 r. nie wystêpowa³ nawet 
podczas przelotów. Pierwsza przelotna 
para pojawi³a siê w kwietniu 1975 r., a 
na stawie „Olszyny” w Trzcianie (obecny 
obszar „Œcie¿ki Ekologicznej”) i ponownie 
tam¿e dopiero wiosn¹ 1980 r. Prawdziwa 
ekspansja zapocz¹tkowa³a siê póŸn¹ jesieni¹ 
1981 r. niespodziewanym przylotem i 
zimowaniem 12 osobników na zbiorniku 
zaporowym w Rzeszowie. By³a to wtedy 
sensacja opisywana w gazetach. W latach 
1981-87 koczuj¹ce ³abêdzie coraz liczniej 
pojawia³y siê w okolicy Rzeszowa, w tym na 
ówczesnych stawach w Trzcianie. Pierwsze 
lêgi pojedynczych par przypadaj¹ na 1995 r. 
(rezerwat Zab³ocie) i 1994 r. na ¿wirowni w 
Lipiu ko³o G³ogowa M³p. Pierwsze gniazdo 
na terenie gminy Œwilcza zosta³o za³o¿one w 
2003 r. w Trzcianie na du¿ym stawie Œcie¿ki 
Ekologicznej „Olszyny”.

Lêg zosta³ zniszczony, prawdopodobnie 
przez chuliganów, amatorów jaj. Mimo 
to para przebywa³a na stawie do koñca 
listopada (do czasu zamarzniêcia wody) i 
powróci³a bardzo wczesn¹ wiosn¹ 2004 r. 
zak³adaj¹c gniazdo. Tym razem odchowa³a 
m³ode. Ze skrytego zachowania tej pary 
wynika, ¿e przez okres wysiadywania ptaki 
by³y p³oszone i niepokojone przez osoby 
nierozwa¿nie zak³ócaj¹ce porz¹dek na 
Œcie¿ce Ekologicznej. Obecnie w naszym 
regionie ³abêdzie zasiedli³y wszystkie 
okoliczne zbiorniki wodne. W koñcu lat 
90-tych szacunkowo w okolicach Rzeszowa 
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by³o ju¿ 15-20 par tych ptaków.
Zbiornik zaporowy

w Rzeszowie
zimowiskiem ³abêdzi

Normalnie nasza krajowa populacja 
³abêdzia jest na wpó³ oswojona. To rezultat 
dokarmiania przez ludzi tego lubianego ptaka, 
w wyniku czego w du¿ym stopniu zatracony 
zosta³ instynkt wêdrówki na zachodnie i 
po³udniowo-europejskie zimowiska. W ca³ym 
kraju corocznie zimuje ok. 15-22 tys. ³abêdzi 

i jest to obecnie zjawisko powszechne. W 
naszym regionie rolê sta³ego zimowiska pe³ni 
zbiornik zaporowy na Wis³oku w Rzeszowie, 
gdzie zim¹ przebywa zwykle 35-60 ³abêdzi, w 
niektóre zimy nawet 100 osobników. Ptaki s¹ 
intensywnie dokarmiane przez ludzi.

Europejska populacja ³abêdzia wskutek 
dokarmiania, ocieplania siê klimatu, dobrych 
warunków do zimowania na zbiornikach 
zaporowych przy elektrociep³owniach, wrêcz 
opieki ze strony ludzi tylko w niewielkim stopniu 
podejmuje wêdrówki. Zwykle s¹ to krótkodystansowe 
przemieszczenia. Obr¹czkowanie wykaza³o, ¿e na 
zbiorniku w Rzeszowie by³y stwierdzane ptaki 
ze Œl¹ska i Pomorza, zaœ na stawie „Olszyny” 
w Trzcianie bodaj¿e dwukrotnie stwierdzi³em 
³abêdzie zaobr¹czkowane na pierzowisku nad 
Balatonem na Wêgrzech. Para lêgowa w Trzcianie 
zimuje w Rzeszowie, gdy¿ ubieg³ej zimy w wyniku 
krótkotrwa³ego ocieplenia, gdy rozmarz³ lód na 
stawie, natychmiast pojawi³y siê na nim oba ptaki, 
a wiosn¹ ju¿ z pocz¹tkiem marca, kiedy spora czêœæ 
stawu by³a jeszcze zlodzona.

Pora pomyœleæ o rodzinie

W kwietniu ³abêdzie przystêpuj¹ do 
zak³adania gniazda, które lokalizuj¹ na skraju 
kêpy pa³ki wodnej na wodzie. Budowla jest 
du¿ym kopcem z bez³adnie pouk³adanych 
³odyg i liœci roœlinnoœci wodne j, zbijanych w 
bezpoœrednim otoczeniu. W okresie znoszenia 
jaj gniazdo jest ci¹gle dobudowywane. Z 
regu³y zniesienie wysiaduje samica, a samiec 
pilnuje gniazda, przebywaj¹c ca³y czas w 
bezpoœrednim jego s¹siedztwie. W tym okresie 
jest bardzo agresywny i w obronie lêgu mo¿e 
dotkliwie zaatakowaæ cz³owieka, psa czy lisa.

Tam gdzie ³abêdzie nie doœwiadczy³y 
ze strony ludzi krzywdy, zachowuj¹ siê 

odmiennie. Tak by³o z lêgiem tego roku na 
¿wirowni w Czarnej Sêdziszowskiej, gdzie 
para zbudowa³a gniazdo tu¿ przy brzegu i 
wcale nie zwraca³a uwagi na ludzi. Widzia³em 
ca³¹ grupê dzieci ze szko³y, które siedzia³y na 
brzegu tu¿ przy gnieŸdzie, a samiec przyjaŸnie 
sta³ przy brzegu i „odbiera³ haracz” w postaci 
rzucanego chleba.

Na zbiorniku w Rzeszowie (gdzie 
gniazduje dwie, trzy pary) gniazda s¹ ukryte 
wœród rozleg³ych wysp pa³ki wodne j, a po 
wyprowadzaniu piskl¹t rodzice przez pierwsze 
tygodnie starannie unikaj¹ kontaktu z 
ludŸmi, samiec zaœ przepêdza inne ³abêdzie 

i ma³e kajaki (du¿ych nie, udaj¹c ¿e ich nie 
dostrzega). Po jakimœ czasie oboje rodzice 
przyp³ywaj¹ z m³odymi regularnie do ludzi i 
wrêcz domagaj¹ siê po¿ywienia (lubi¹ chleb), 
mimo ¿e wokó³ jest zatrzêsienie roœlin, które 
s¹ ich naturalnym pokarmem. Tak wiêc 
m³ode ju¿ od pocz¹tku s¹ „przyuczone przez 
rodziców”, ¿e nale¿y siê im chleb, za którym 
potrafi¹ wyjœæ do rêki na brzeg.

Nasza para w Trzcianie, poniewa¿ by³a i 
jest napastowana ze strony ludzi, starannie 
zaszy³a siê z m³odymi w szuwary, wielokrotnie 
zmieniaj¹c miejsce pobytu.

M³ode uzyskuj¹ samodzielnoœæ po 
ok. 135 dniach, ale zwykle trzymaj¹ siê w 
grupie rodzinnej nawet do wczesnej wiosny 
przysz³ego roku. Do rozrodu przystêpuj¹ 
dopiero w trzecim, a nawet w czwartym 
roku ¿ycia, aczkolwiek zdarzaj¹ siê pary 2 
lub 5-letnie przystêpuj¹ce do lêgów. Mimo 
za³o¿enia gniazda, nie znosz¹ jaj. Bêd¹cy 
w obiegu pogl¹d o wyj¹tkowej, dozgonnej 
sta³oœci pary okaza³ siê nieœcis³y, gdy¿ jak 
wykaza³o obr¹czkowanie, pewien procent 
ptaków zmienia partnera.

„Brzydkie kacz¹tko”

Nale¿y wspomnieæ o tzw. polskim 
bia³ym ³abêdziu. Otó¿ powszechnie m³ode 
³abêdzie s¹ koloru szarego, uzyskuj¹c bia³e 
upierzenie dopiero stopniowo w ci¹gu 
kilku lat. Jednak¿e w jednym gnieŸdzie 
zdarza siê czasem czêœæ piskl¹t od razu 
czysto bia³ych. Do niedawna panowa³ 
pogl¹d, ¿e przed wiekami t¹ bia³¹ formê 
wyhodowano na terenach nadba³tyckich i 
rozpowszechniono dla celów handlowych, 
poniewa¿ m³ode by³y od razu czysto 
bia³e, wiêc bardziej cenione. Nazwano je 

„polskim ³abêdziem”, prawdopodobnie 
od angielskiego „Polish Swan”, chocia¿ 
w³aœnie w Anglii ta forma jest skrajnie 
nieliczna.

Obecnie wiadomo, ¿e bia³a forma 
³abêdzia wystêpowa³a zawsze wœród dzikich 
populacji, a hodowla przyczyni³a siê 
jedynie do jej szerszego rozpowszechnienia 
i czêstszego wystêpowania, aczkolwiek 
faktem jest, ¿e w³aœnie w krajach ba³tyckich 
stanowi ona a¿ 20% populacji. Ptaki 
doros³e tej formy charakteryzuj¹ siê 
jasnymi nogami. Obecnie nie ma trendu 
na przydomowe hodowle ³abêdzi do celów 
u¿ytkowych, ale moja babcia w Trzcianie 
przed wojn¹ hodowa³a „bia³e ³abêdzie” 
wraz z gêsiami. £abêdŸ jest ³atwy w hodowli, 
bo ¿ywi siê tym co drób.

Podstawowym po¿ywieniem dzikich ³abêdzi 
jest w 90% przydenna i nawodna roœlinnoœæ, 
któr¹ wydobywa zanurzaj¹c g³êboko g³owê 
pod wodê, gdy¿ nie potrafi nurkowaæ. Resztê 
po¿ywienia stanowi¹ drobne bezkrêgowce 
wodne (œlimaki, larwy owadów, pijawki, 
racicznice). Nie stwierdzono ryb w jego sk³adzie 
po¿ywienia. A jaka jest przysz³oœæ tego du¿ego 
ptaka w kraju, i w naszej gminie?

M¹drze podziwiajmy
³abêdzie

U nas, na po³udniowym wschodzie, 
trwa koñcowy, ekspansywny etap osiedlania 
siê. Zosta³y zajête ju¿ niemal wszystkie 
optymalne œrodowiska. Zajmowane s¹ 
glinianki, wyrobiska potorfowe, starorzecza, 
oczka œródpolne, akweny miejskie i 
wiejskie. Na wiêkszych zbiornikach zaczyna 
gniazdowaæ wiêcej ni¿ jedna para, mimo 
silnego terytorializmu u tego gatunku.

Liczebnoœæ wzrasta, gdy¿ ³abêdŸ nie ma 
zbyt wielu wrogów naturalnych, w zasadzie 
nie odlatuje w niebezpieczn¹ trasê na 
zimowiska, ³atwiej znosi trudy zimy dziêki 
powszechnemu dokarmianiu i ocieplaniu 
siê klimatu. Doros³ym ptakom mo¿e 
zagra¿aæ tylko cz³owiek (ale jest to przez 
ludzi ptak lubiany) poprzez zabijanie, 
niszczenie lêgów, niepokojenie oraz wilk 
i dzik (niszczy lêgi). Nie odnotowano 
przypadku postrzeleñ przez myœliwych, co 
tak¿e œwiadczy o wyj¹tkowym szacunku dla 
tego ptaka.

Bardzo ma³e pisklêta mog¹ gin¹æ 
wskutek ataku or³a bielika czy wydry. 
Wiêksze straty w okresie wysiadywania, 
dochodz¹ce do 50% mo¿e powodowaæ 
norka amerykañska, jenot, czasem lis. W 
sumie s¹ to straty stosunkowo niewielkie. 
Ale wcale nie zagra¿a nam „³abêdzi 
zalew”.

Z chwil¹ ewentualnego przegêszczenia 
populacji nastêpuje szybka samoregulacja 
l iczebnoœc iowa w wyniku chorób, 
ograniczenia lêgów na skutek walk 
terytorialnych itp. Zwykle na danym 
zbiorniku spoœród wszystkich doros³ych 
³abêdzi mniej ni¿ po³owê stanowi¹ ptaki 
lêgowe.

Póki co cieszmy siê t¹ ozdob¹ naszych 
stawów, a jest szansa, ¿e zasiedli on jeszcze 
nowe stawy w Trzcianie, a tak¿e staw w 
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Na przestrzeni minionego pó³wiecza 
nast¹pi³y bezprecedensowe w historii polskiej 
wsi zmiany stosunku jej mieszkañców do 
gruntów u¿ytkowanych rolniczo. Po okresie 
trwaj¹cego wieki „g³odu ziemi”, który trwa³ 
do koñca lat szeœædziesi¹tych XX w., a w 
niektórych regionach kraju nawet d³u¿ej, 
zmala³o radykalnie zainteresowanie upraw¹ 
roli i hodowl¹ byd³a oraz innych zwierz¹t 
gospodarskich. W krajobrazie polskiej 
wsi, tak¿e na P³askowy¿u Kolbuszowskim, 
pojawi³y siê od³ogi, stopniowo opanowywane 
przez roœlinnoœæ drzewiast¹. Zarastanie 
porzuconych ³¹k, pastwisk i gruntów ornych 
na drodze spontanicznej sukcesji, b¹dŸ 
celowego zalesiania, trwa do dziœ.

Jedn¹ z konsekwencji tych przemian 
jest spadek zainteresowania gospodarki 
ch³opskiej po¿ytkami czerpanymi z lasu. 
Na P³askowy¿u Kolbuszowskim praktycznie 
zanik³o pasterstwo leœne, wykaszanie runa, 
pozyskiwanie mchów i grabienie œció³ki 
[Bednarz 2001].

Bezpoœrednio po II wojnie œwiatowej 
eksploatacja lasów przez mieszkañców 
œródleœnych wsi i s¹siaduj¹cych z lasami 
przysió³ków by³a tak intensywna, ¿e jak 
wspomina prof. J. Fabijanowski „dno wielu 
drzewostanów przypomina³o czêsto bardziej 
klepisko ani¿eli barwny kobierzec runa 
leœnego, utkany z rozmaitych gatunków 
roœlin zarodnikowych i kwiatowych”. W 
tych warunkach mo¿liwoœci wystêpowania 
jakichkolwiek okazalszych roœlin zielnych 
oraz ich rozmna¿ania by³y bardzo 
ograniczone, b¹dŸ wrêcz niemo¿liwe.

Sytuacja uleg³a zasadniczej zmianie 
z chwil¹ zaprzestania wypasu byd³a w 
lesie oraz rezygnacji z wykaszania runa, 
pozyskiwania œcio³y, mchów i drobnych 
sortymentów drewna opa³owego. Szcz¹tkowe 
stanowiska wielu roœlin, w tym tak¿e 

gatunków chronionych, zaczê³y zwiêkszaæ 
swoj¹ liczebnoœæ, a niektóre z nich osi¹gnê³y 
spektakularny populacyjny sukces.

D³ugosz królewski
Za przyk³ad takiego gatunku pos³u¿yæ 

mo¿e d³ugosz królewski (Osmunda regalis L.), 
wystêpuj¹cy w Leœnictwie Bratkowice, Nadleœ-
nictwa G³ogów Ma³opolski, na po³udniowym 
krañcu P³askowy¿u Kolbuszowskiego. 
Wzrost liczebnoœci d³ugosza królewskiego 
w Leœnictwie Bratkowice zas³uguje na 
szczególn¹ uwagê, poniewa¿ paproæ ta, 
podlegaj¹ca od 1946 r. ochronie prawnej, 
umieszczona zosta³a na liœcie zagro¿onych 
gatunków naszej flory. Zanikanie jej 
stanowisk i ubo¿enie istniej¹cych populacji 
jest faktem bezspornym.

D³ugosz królewski nale¿y w naszym 
kraju do kategorii gatunków atlantyckich, 
wystêpuj¹cych u wschodniej granicy zasiêgu. 
W przypadku stanowiska w Leœnictwie 
Bratkowice jest pozosta³oœci¹ higrofilnej 
flory bagiennych siedlisk œredniowiecznej 
Puszczy Bratkowickiej, po³o¿onej na 
pó³nocny zachód od Rzeszowa.

W 1964 roku ca³a populacja znalaz³a 
siê na skraju wyniszczenia. Z tych te¿ 
wzglêdów zaproponowano jej ochronê w 
formie pomnika przyrody. Dziêki zmianom 
u¿ytkowania lasu przez miejscow¹ ludnoœæ, 
zw³aszcza zaniechania wypasu byd³a w lesie, 
nast¹pi³ dynamiczny wzrost liczebnoœci 
populacji tego gatunku. Ekspansji d³ugosza 
królewskiego sprzyja³o równie¿ zwiêkszenie 
uwilgotnienia zajmowanych przez paproæ 
siedlisk.

Poprawa warunków wilgotnoœci 
nast¹pi³a na skutek zaprzestania udra¿niania 
przebiegaj¹cych skrajem lasu g³êbokich 
rowów odwadniaj¹cych. Czyszczenie tych 
rowów przesta³o le¿eæ w interesie w³aœcicieli 
gruntów, których pola uprawne uleg³y 
zamianie na ³¹ki. Do populacyjnego sukcesu 
d³ugosza królewskiego w niema³ym stopniu 
przyczyni³o siê Nadleœnictwo G³ogów M³p., 
które otoczy³o paproæ troskliw¹ opiek¹. W 
obrêbie stanowiska zaniechano czyszczenia 
rowów melioracyjnych i odciêto odp³yw 
wody z rowów oddzia³owych do rowów 
g³ównych, przebiegaj¹cych wzd³u¿ œciany 
lasu.

Na przestrzeni ostatnich 35 lat (1965-
2001) na skutek zaprzestania wypasu byd³a 
w lesie oraz zaniku innych form u¿ytkowania 
zbiorowisk leœnych przez ludnoœæ wiejsk¹, 
a tak¿e wzrostu uwilgotnienia siedlisk, 
liczebnoœæ populacji d³ugosza królewskiego 
wzros³a z 15 do 194 osobników, czyli o 
1193,3%.

Wywiad
z Andrzejem Dworakiem z Trzciany,

hodowc¹ psów rasowych

Coraz czêœciej w œrodkach masowego przekazu s¹ 
informacje o doros³ych i dzieciach pogryzionych, a nawet 
zagryzionych przez psy. Z drugiej strony w schroniskach 
dla zwierz¹t przybywa coraz wiêcej opuszczonych, nieraz 
g³odzonych i maltretowanych przez ich w³aœcicieli psów.

– Czy pies to przyjaciel cz³owieka i jego 
obroñca czy te¿ mo¿e on stanowiæ dla niego 
œmiertelne niebezpieczeñstwo? 

– Na ogó³ spotykamy siê ze stwierdzeniem, 
¿e pies jest m¹drym stworzeniem. Ale tak 
naprawdê, to pies bywa taki, jak zosta³ 
wychowany, wytresowany czy u³o¿ony przez 

w³aœciciela. Pies nie jest istot¹ myœl¹c¹, ale 
posiada wysoko rozwiniêty instynkt, który 
mo¿e rozwin¹æ w okreœlonym kierunku. 
Lubiê zwierzêta i pracê z nimi, dlatego 
mogê stwierdziæ, ¿e podobnie jak cz³owiek, 
pies równie¿ posiada swój wrodzony 
charakter. Tylko ten „psi charakter” trzeba 

kszta³towaæ od ma³ego szczeniaka.
– Od jak dawna prowadzi Pan hodowlê 

psów?
– W 1989 roku wst¹pi³em do Zwi¹zku 

Kynologicznego i wówczas naby³em pierwsz¹ 
parê owczarków niemieckich z rodowodem. 
Wczeœniej hodowa³em kilka psów, które 
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pilnowa³y mi lisi¹ farmê.
– Jakie warunki trzeba spe³niæ, aby 

prowadziæ hodowlê psów rasowych?
– Po pierwsze – zakupiæ parê psów 

(sukê i psa) z rodowodem. Swoje owczarki 
sprowadzi³em z Niemiec, dlatego rodowód 
moich owczarków jest w jêzyku niemieckim 
i obejmuje pochodzenie suki i psa a¿ 
do pi¹tego pokolenia. Owczarki, aby 
by³y dopuszczone do rasowej hodowli, 
musz¹ mieæ trzy wystawy, w tym jedn¹ 
miêdzynarodow¹. Ponadto pies, a obecnie 
równie¿ suka, musz¹ byæ przeœwietlone na 
dysplazjê oraz przejœæ pe³ne wyszkolenie i 
ocenê uprawnionego sêdziego. Wymagana 
ocena dla suki to minimum bardzo dobra, 
a dla psa – celuj¹ca. Po spe³nieniu tych 

wymagañ sukê nale¿y zg³osiæ do Urzêdu 
Skarbowego. I jeszcze jedno: rodowód suki 
hodowlanej przystosowanej do rodzenia 
szczeni¹t rasowych jest wa¿ny 8 lat. Po tym 
okresie suka mo¿e mieæ potomstwo, ale ju¿ 
bez rodowodu.

– Jakie rasy psów z rodowodem posiada 
Pan w swojej psiarni i kto najczêœciej je 
nabywa?

– Na pierwszym miejscu jest owczarek 
n iemieck i ,  p ies  obronny ,  s ³u¿¹cy 
do stró¿owania. Takie psy najczêœciej 
posiada policja, ale równie¿ instytucje i 
osoby prywatne. Posiadam dwie odmiany 
sznaucerów: miniaturowy, czarny i o 
barwie pieprz-sól. S¹ to psy pokojowe 
oraz sznaucer œredni, barwa pieprz-sól. 
S¹ to psy stró¿uj¹ce, tropi¹ce, posiadaj¹ 
je g³ównie wopiœci. Rottweiler – s³u¿¹ce 
do pilnowania i obrony. Mam równie¿ 4 
odmiany terierów: foksterier szorstkow³osy 
oraz bulterier (rasy angielskiej). S¹ to psy 
myœliwskie, s³u¿¹ do walk. Z tej rasy jest 
te¿ staffordshire amerykañski, jagdterier 
(rasy niemieckiej). Z psów nieagresywnych 
posiadam samoyedy. Jest to rasa bia³a, 
s¹ silne, s³u¿¹ce do zaprzegów. Mo¿na je 
wyszkoliæ do pomocy przy æwiczeniach 
dla osób niepe³nosprawnych. Psy rasowe z 
rodowodem nabywaj¹ zarówno instytucje, 

– No,  a  co z  g ³oœn¹ spraw¹ w 
Krakowie, gdzie pies zagryz³ domownika 
w mieszkaniu?

– W Zwi¹zku Kynologicznym podano 
nam szczegó³y tej sprawy. Ofiar¹ by³a córka 
w³aœciciela, chora na padaczkê, która d³u¿szy 
czas przebywa³a na leczeniu poza domem. 
Pozostawiono j¹ sam¹ z psem. Nie wiadomo, 
co siê wówczas wydarzy³o, mog³a dostaæ 
ataku padaczki i czymœ psa doprowadziæ 
do agresji. Pies nie myœli. Tylko reaguje, jak 
zosta³ wyuczony przez tresurê. A jeœli chodzi 
o agresjê u psów, to bywa ona wiêksza u 
psów bojaŸliwych, czyli z domieszk¹ krwi 
psów dzikich, np. wilków.

– Czy Pan siê nie boi, ¿e pies mo¿e 
zaatakowaæ kogoœ z domowników?

– Farma oddalona jest w znacznej 
odleg³oœci od domów. W domu trzymam 
tylko kilka mniejszych szczeniaków, które 
nie s¹ agresywne. Domownicy pomagaj¹ 
mi nieraz przy karmieniu psów, ale 
wiêkszoœæ czasu spêdzam z nimi osobiœcie, 
wyprowadzam na wybieg i tresujê i one mnie 
s³uchaj¹. Jeœli któryœ z psów przebywa w 
obejœciu, brama jest zawsze zamkniêta.

– Jak du¿o psów liczy psiarnia i czy 
utrzymanie jej jest kosztowne? Ile godzin 
dziennie trzeba poœwiêciæ przy obrz¹dku i 
tresurze psów?

– Mam przeciêtnie 30 psów, karmiê je 
g³ównie miêsem z jarzynami i makaronem, 
ma³ym szczeniêtom kupujê such¹ karmê. Raz 
na 2 tygodnie kupujê pó³ tony miêsa, czêœæ 
bywa zamro¿ona. Oczywiœcie dawkowanie 
miêsa nale¿y stosowaæ ostro¿nie, bo trafiaj¹ 
siê psy szczególnie uczulone na bia³ko, a 
jego nadmiar mo¿e spowodowaæ wylinienie 
sierœci. Na przyrz¹dzanie karmy, czyszczenie 
boksów, treningi itp., poœwiêcam oko³o 5 
godzin dziennie. Posiadam te¿ ptaszarniê, 
w której hodujê egzotyczne ptaki.

– Czy hodowla ptaków le¿y w zakresie 
biznesu?

– Ta hodowla to moje hobby, sprowadzam 
je dla w³asnej przyjemnoœci. Zdarzy³o siê 
tutaj, ¿e pomimo zabezpieczenia, pod 
ogrodzenie podkopa³ siê obcy pies i zagryz³ 
sporo okazów. Nadal jednak zaopatrujê 
ptaszarniê w coraz to nowe ptaki.

– Proszê jeszcze o jedn¹ odpowiedŸ, 
czy hodowla psów jest op³acalna, czy to te¿ 
Pana hobby?

–  N a  s a m y m  p o c z ¹ t k u  l a t 
dziewiêædziesi¹tych by³ to dobry interes, 
za roczny miot owczarków mog³em sp³aciæ 
parê owczarków sprowadzonych z Niemiec. 
Dzisiaj by³oby to niemo¿liwe. Obecnie 
nabywców prywatnych jest coraz mniej a i 
farm hodowców psów jest wiêcej.

– Jako mi³oœnik zwierz¹t – jest Pan 
równie¿ w posiadaniu pary dorodnych 
koni – ³¹czy Pan interes z przyjemnoœci¹. 
¯yczê, aby to dawa³o wiele satysfakcji. Mo¿e 
innym razem poœwiêcimy trochê uwagi 
egzotycznym ptakom w Pana ptaszarni. 
Dziêkujê za rozmowê.

– Ja równie¿ dziêkujê i zapraszam do 
zwiedzenia mojej psiarni i ptaszarni.

Rozmawia³a: Maria Smaga³a

ale równie¿ osoby prywatne, nieraz 
zamieszka³e za granic¹.

– S³ysza³am, ¿e mia³ Pan incydent z 
owczarkiem zakupionym przez Austriaka, 
który odwióz³ go z powrotem, gdy¿ kogoœ 
pogryz³?

– Tak by³o. Sprzeda³em dwumiesiêcznego 
szczeniaka pewnemu nabywcy z Wiednia. 
W³aœciciel odda³ go na przeszkolenie w 
Austrii. Pies by³ tak ustawiony, ¿e by³ ³agodny 
wobec tych, którym w³aœciciele pozwalali 
wejœæ do mieszkania. Córka w³aœciciela 
przysz³a do domu z kole¿ank¹, która po 
chwili wesz³a do ³azienki zamykaj¹c za sob¹ 
drzwi. Po wyjœciu z niej zosta³a zaatakowana 
przez psa (otworzy³a drzwi, a w³aœciciela przy 
tym nie by³o). Tamtejsze prawo w takim 

przypadku nakazuje w³aœcicielowi uœpiæ psa 
lub odstawiæ go do pierwszego w³aœciciela. I 
st¹d pies znalaz³ siê z powrotem u mnie, ale 
reaguj¹c na rozkazy w jêzyku niemieckim.

– A wiêc psy bywaj¹ niebezpieczne 
dla obcych osób, nawet jeœli one nie s¹ 
w³amywaczami?

– Tak, w tym przypadku odpowiedzialnoœæ 
spada na w³aœciciela, który w pe³ni jest 
œwiadomy jak w danej sytuacji pies mo¿e 
siê zachowaæ. Powinien ostrzec osobê 
przebywaj¹c¹ w jego domu o zachowaniu 
psa. Pies zawsze reaguje tak, jak zosta³ 
u³o¿ony. Podam przyk³ad w³aœnie na tym 
psie zwróconym z Austrii. Sprzeda³em 
go pewnej firmie z Rzeszowa do pomocy 
stra¿nikowi. Osoby przebywaj¹ce na terenie 
zak³adu i wpuszczone przez stra¿nika przez 
bramê mog³y bezpiecznie poruszaæ siê 
na tym terenie. Pewnego razu palaczowi 
zak³adu nie chcia³o siê przejœæ przez 
bramê, wyskoczy³ wiêc przez siatkê napiæ 
siê piwa i wróci³ t¹ sam¹ drog¹. Wówczas 
zosta³ zaatakowany przez psa i mocno 
pogryziony, zanim przyby³ stra¿nik i 
wyda³ psu komendê po niemiecku. Osoby 
zatrudnione w zak³adzie wiedzia³y, ¿e pies 
mo¿e tak zareagowaæ, a wiêc nie by³a to wina 
w³aœciciela zak³adu. Zreszt¹ chcieli zaraz u 
mnie zakupiæ podobnego owczarka.
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A grejcie mi, grejcie, bo jo ide w taniec,
Bo z mojem wioneczkiem bêdzie dzisiaj koniec!

  Mój ojciec by³ wielki i skaka³ 
do belki
  A ja, syn jego, nie potrafiê 
tego...

Starej babie, podej grabie, niech grabiami robi
A mnie m³odej, graj kapelo, niech potañczê 
sobie!

Przyœpiewki i tañce, ich mnogoœæ i 
r ó ¿ n o r o d n o œ æ 
mog³y przyprawiæ 
widzów o prawdziwy 
zawrót g³owy. Polka-
kulawka, polka z 
nogi, trzêsionka, 
tramelka, oberek, 
k o w a l ,  s u w i e c , 
uciekany, okr¹glak, 
olender, u³an, polka 
w lewo – to tylko 
czêœæ nazw tañców, 
które wykonywane by³y przez tancerzy 
podczas przegl¹dów konkursowych i 
koncertu galowego. Przez salê widowiskow¹ 
trzciañskiego Domu Ludowego przewinê³o 
siê ponad 200 wykonawców: tancerzy 
i muzyków ludowych z 5 województw: 
wielkopolskiego, mazowieckiego, ³ódzkiego, 
ma³opolskiego i podkarpackiego.

Jak wiele mia³a pracy czteroosobowa 
Komisja Konkursowa: Alicja Hoszczak 
– choreograf, Jerzy Dynia i Krzysztof 
Ruszel  –  wszyscy z  Rzeszowa,  pod 
kierownictwem Miros³awy Bobrowskiej 
z Poznania, etnochoreografa i eksperta 
Ministerstwa Kultury, by dostrzec dobre nie 
ska¿one jeszcze stylizacj¹ i wspó³czesnoœci¹ 
wykonanie i odró¿niæ je od wspó³czesnej 
wersji tañców ludowych!

Autentyzm wystêpuj¹cych zespo³ów 
amatorskich, których nie prowadz¹ 
instruktorzy, a wiêc wiernoœæ tradycyjnym 
strojom, rekwizytom, gwarze, sk³adowi kapel 
i zespo³ów czyli tzw. wielopokoleniowoœæ 
(dziadek, syn, wnuk) to wyró¿niki ludowoœci 
„bez udawania”. Dwadzieœcia lat temu w 
Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 
instruktorka ds. folkloru Marianna Halicka 
znalaz³a poparcie dla swego pomys³u 
we w³adzach kierowniczych i odt¹d sta³y 
siê owe przegl¹dy imprez¹ cykliczn¹. W 
bie¿¹cym roku organizacyjnie wspiera³a j¹ 
Janina Wojturska – instruktor ds. folkloru, 
dyrektor WDK Marek Jastrzêbski i Les³aw 
Wais.

Chocia¿ nagrody fundowane przez 
organizatorów Konkursu – WDK w Rzeszowie, 
Urz¹d Marsza³kowski w Rzeszowie, Wójta 
Gminy Œwilcza – by³y symboliczne, œwiadcz¹ 
dobrze o tym, ¿e s¹ jednak instytucje i ludzie, 
zatroskani o kulturowe dziedzictwo, polsk¹ 
ludow¹ tradycjê i wartoœci kulturotwórcze 
tego typu imprez.

Zatañczyli na ludowo

Laboga, Jurorzy, czyœcie 
nas nie poznali?

W o j e w ó d z t w o  p o d k a r p a c k i e 
reprezentowa³y zespo³y lub soliœci z 
Wide³ki, Bratkowic, Lubatowej, Grabownicy, 
Grodziska Dolnego i Wólki Grodziskiej. 
Nagrodzono pary taneczne z Lubatowej, 
Grodziska Dolnego i Grabownicy.

Kapelê Widelanie z Wide³ki stworzyliœmy 
w 1999 r. – mówi jej za³o¿yciel Marian 
Selwa. – Zespó³ taneczny – w bie¿¹cym roku, 

na okolicznoœæ 
p r z e g l ¹ d ó w . 
Kapela wystêpuje 
czêsto, jest ceniona 
w  r e g i o n i e , 
nagra³a programy 
dla TV Rzeszów.

W 
„pociuchrajce” 
(potañcówce) 

zaprezentowanej przez zespó³ podobaæ siê 
mog³y 2 pary wiekowych tancerzy i tancerek. 
Dwie pary taneczne z Bratkowic broni³y 
honoru gminy obros³ej w tradycje œpiewacze 
i taneczne.

Gdyby np. byli cz³onkowie zespo³u Marii 
i Józefa Dziedziców obtañczyli i obœpiewali 
na scenie ko³acz weselny, mogliby zostaæ 
zauwa¿eni przez Komisjê Konkursow¹. 
Szkoda, zabrak³o chêci i dobrej woli!

Ju¿ po imprezie...

Imprez¹ towarzysz¹c¹ dla cz³onków 
wszystkich zespo³ów by³a uroczysta kolacja 
w dniu 6 listopada, podczas której wyst¹pi³ 
Zespó³ Pieœni i Tañca „Pu³anie” Zespo³u 
Szkó³ Rolniczego Centrum Kszta³cenia 
Ustawicznego w Trzcianie.

By³a okazja do bli¿szego poznania 
siê zespo³ów, pierwszej wymiany zdañ o 
repertuarze i poziomie wykonawczym 
zespo³ów. Miejscowy radny, Józef Rzepka 
zapytany o wra¿enia powiedzia³: – Bardzo siê 
cieszê, ¿e impreza folklorystyczna o tak szerokim 
zasiêgu odbywa siê w sali widowiskowej Domu 
Ludowego. Bywam tu czêsto na ró¿nych imprezach 
artystycznych i sportowych. Za zainteresowanie 
kultur¹ mieszkañców wsi, pracê organizatorów, 
dziêkujê serdecznie. Tak nale¿y promowaæ wieœ i 
gminê w regionie i kraju.

Organizatorzy – dyrekcja WDK w 
Rzeszowie, pracownicy Wydzia³u Kultury 
Urzêdu Gminy w Œwilczy zdali kolejny 
egzamin na pi¹tkê. ̄ egnaj¹c odje¿d¿aj¹cych 
ludowych artystów ks. Józef Koœcielny, 
proboszcz, podkreœli³ jeszcze jeden 
aspekt ludowoœci: przywi¹zanie do wiary 
chrzeœcijañskiej i g³êbok¹ religijnoœæ 
(niedzielna msza œw. odby³a siê z udzia³em 
cz³onków zespo³ów).

Zaœ na pocz¹tku XX Ogólnopolskiego 
Konkursu Tradycyjnego Tañca Ludowego 

„Taneczne krêgi” dla zespo³ów i solistów 
powêdrowa³y w Polskê, nagrody pieniê¿ne 
– równie¿. Czy warto by³o?

Zespó³ z Chojnego w województwie 
³ódzkim wytañczy³ sw¹ g³ówn¹ nagrodê 
po³¹czeniem m³odoœci z doœwiadczeniem, 
przedstawiaj¹c fragment dawnego wiejskiego 
wesela z obrzêdami, zabawami ze sto³kiem, 
z batem, lelij¹ (róbcie wszystko co i ja), 
z elementami scenografii, zmiennoœci¹ 
scenicznych nastrojów, jak to bywa³o na 
weselach.

7 par tanecznych i kapelê sk³adaj¹c¹ siê 
z 3 skrzypków i dudziarza przywióz³ zespó³ z 
Bukowca Górnego w woj. wielkopolskim po 
to, by wyjechaæ z II nagrod¹ (w wysokoœci 
1300 z³). Dwie drugie równorzêdne nagrody 
wywieŸli cz³onkowie zespo³u z Popowic 
(woj. ³ódzkie) i „Myszyniec” z Mazowsza.

Zw³aszcza ten drugi zespó³ urzeka³ przez 
dwa dni wype³nion¹ po brzegi widowniê 
nie tylko tañcem i œpiewem, ale tak¿e 
strojami. Czerwone, szerokie spódnice, 
maj¹ce ponad 100 lat, zapaski z misternymi 
koronkami i wyszywanymi wstawkami, wg 
najstarszych kurpiowskich wzorów, du¿e 
korale z nieszlifowanych bursztynów, na 
g³owach chustki wyszywane i upiête „z 
fantazj¹” – oto wyró¿niki cz³onkiñ zespo³u 
z Muszyñca!

Harmonia peda³owa w kapeli zespo³u 
by³a unikatem nie lada. Kiedy zaœ z tancerzy 
zrobi³ siê kr¹g œpiewaków – czyste, dŸwiêczne, 
donios³e g³osy nios³y siê hen...

Ludowi artyœci z zespo³u – Zofia Wariakt 
i Stanis³aw Sieruta – zapytani o wra¿enia 
z pobytu na Tanecznej Imprezie wpierw 
d³ugo opowiadaj¹ o sobie, strojach, 
fascynacji kultur¹ i gwar¹ kurpiowsk¹, 
trudnej przesz³oœci, w koñcu o tym, ¿e aby 
do Trzciany przyjechaæ, p. Kierowniczka 
Domu Kultury prosi³a prywatne osoby o 
wsparcie finansowe i w koñcu uda³o siê 
uzbieraæ potrzebn¹ kwotê. S¹ zachwyceni 
goœcinnoœci¹ i przyjazn¹ atmosfer¹ i dodaj¹ 
na koniec: mamy jeszcze 7 par m³odzie¿owego 
zespo³u ludowego – wszystko im opowiemy.

A¿ ³za siê w oku krêci, ¿e „tak drzewiej 
w Trzcianie bywa³o”, a nie by³o warunków 
na próby i przedstawienia, a dziœ?

„ T a n e c z n y  k r ¹ g ”  w  k a t e g o r i i 
indywidualnych solistów lub par tanecznych 
powêdrowa³ do Stanis³awy i Stanis³awa 
Ka³uziaków z Chojnego (£ódzkie). 
Nagrodzono jeszcze 7 par tanecznych z 
ró¿nych zespo³ów.
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W bie¿¹cym roku mija  
95. rocznica pow- 
s t an ia  s zko ³y  w 

B³êdowej Zg³obieñskiej. Jest 
to okazja do przyjrzenia siê 
historii szkolnictwa na terenie 
tej wsi.

W CZASACH STAROPOLSKICH
W czasach staropolskich nauczanie 

organizowano przewa¿nie przy koœcio³ach. Na 

prze³omie XVI i XVII w. funkcjonowa³y szko³y 
parafialne w Zg³obniu i Trzcianie, ale uczyli siê 
w nich nieliczni i przewa¿nie ministrantury. 
Dopiero ustawodawstwo austriackie w 
Galicji zaczê³o wymuszaæ tworzenie szkó³ 
powszechnych. Szko³y mia³y jednak 
utrzymywaæ siê ze sk³adek spo³eczeñstwa, co 
nie sprzyja³o ich rozwojowi.

Od 1856 r. mieszkañcy B³êdowej 
Zg³obieñskiej musieli dok³adaæ siê do 
utrzymania szko³y powsta³ej w Zg³obniu. 
Podobne obowi¹zki spada³y na mieszkañców 
Woli Zg³obieñskiej i czêœci Nosówki. Do szko³y 
tej uczêszcza³o tylko kilku uczniów i rzadko 
byli to mieszkañcy B³êdowej, a mimo to 
musieli p³aciæ 1/3 kwoty rocznego utrzymania 
placówki (198 koron). W 1870 r. CK Praca 
Szkolna Krajowa we Lwowie zwolni³a wieœ 
B³êdow¹ ze zwi¹zku ze szko³¹ w Zg³obniu jak 
i ze œwiadczeñ na rzecz tej szko³y.

FUNKCJONOWANIE SZKO³Y
OD 1909 R.

Na prze³omie XIX i XX w. zaczê³y 

nie koñczy³a przewidzianego cyklu nauki 
z przyczyn ekonomicznych lub w wyniku 
s³abych postêpów w nauce.

Pierwsz¹ nauczycielk¹ by³a Maria 
Kopaczówna, któr¹ w 1912 r. zmieni³ Jan 
Niemiec, obejmuj¹c funkcjê kierownika 
szko³y. W pracy pomaga³a mu jego ¿ona Anna, 
a od 1915 r. trzecim nauczycielem zosta³a 
Bronis³awa Wiechowska. Po odzyskaniu 
niepodleg³oœci w B³êdowej Zg³obieñskiej 
funkcjonowa³a szko³a ludowa dwuklasowa. Jej 
kierownikiem zosta³ W³adys³aw Kotula.

W przededniu II wojny œwiatowej 
szko³a w B³êdowej by³a pierwszego stopnia 
organizacyjnego. Uczy³o dwóch nauczycieli, 
a liczba uczniów w czerwcu 1939 r. wynosi³a 
90.

PODCZAS WOJNY
I OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

Wojna sprawi³a, ¿e we wrzeœniu nauki 
nie rozpoczêto. Wznowiono j¹ dopiero 
pocz¹tkiem 1940 r. i uczono przez cztery 
miesi¹ce. Okupant zabroni³ nauki historii i 
geografii Polski. Z biblioteki zabrano prawie 
wszystkie ksi¹¿ki i zniszczono wiêkszoœæ pomocy 
dydaktycznych. Brakowa³o podrêczników, a 
dzieci uczy³y siê z czasopisma „Ster”. Budynek 
by³ w bardzo z³ym stanie. Powybijane szyby, 
zepsuty piec i brak opa³u sprawia³y, ¿e w zimie 
edukacjê zawieszano. Oprócz kierownika 
Kotuli w czasie okupacji uczy³y jeszcze 
Ma³gorzata Waschek i Ada Baucer. Przed 
wkroczeniem wojsk radzieckich w 1944 r. 
W³adys³aw Kotula opuœci³ placówkê, a funkcjê 
p.o. kierownika przejê³a Julia Wojak.

SZKO³A W WARUNKACH PRL-U
Od 1945 r. wprowadzono nowy ramowy 

plan godzin. Klasa I uczy³a siê 21 godz., a 
VII – 32 godz. Pracami szko³y kierowa³o 
ministerstwo oœwiaty poprzez kuratoria i 

powstawaæ szko³y w okolicznych wioskach. 
Równie¿ w B³êdowej zaczêto myœleæ o 
za³o¿eniu szko³y. Stworzono fundusz na 
budowê budynku szkolnego, który w 
1907 r. liczy³ 130 koron. Szko³a zaczê³a 
funkcjonowaæ w 1909 r. a w dwa lata póŸniej 
przeprowadzi³a siê do nowego murowanego 
budynku. Mieœci³y siê tam dwie sale lekcyjne 
i mieszkanie dla nauczyciela. Po otwarciu 
szko³y do pierwszej klasy zaczê³o uczêszczaæ 76 
uczniów podzielonych na dwa oddzia³y. Byli 
to uczniowie z roczników 1898-1902.

Obowi¹zywa³ czterostopniowy system 
nauczania w szeœcioletnim cyklu edukacji. 

Stopieñ trzeci i czwarty realizowano po 
dwa lata. Pierwsze roczniki uczêszcza³y do 
trzyletniej szko³y obowi¹zkowej, a po jej 
ukoñczeniu uczniowie mogli kontynuowaæ 
naukê w trzyletniej szkole dope³niaj¹cej 
(system wieczorowy). Wiêkszoœæ uczniów 

SP w B³êdowej Zg³obieñskiej, 1965 r. 
W œrodku siedzi kier. S. Kulczycka.
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inspektorów szkolnych. Dbano nie tylko o 
stronê edukacyjn¹, ale i œwiatopogl¹dow¹. 
Wszystkie dzia³ania szko³y sterowano poprzez 
bardzo szczegó³owe okólniki dotycz¹ce ca³ej 
sfery ¿ycia spo³ecznego. W wyniku kontroli 
inspektora szkolnego w 1946 r. zmieni³a siê 
kadra szko³y. Funkcjê p.o. kierownika objê³a 
Stanis³awa Kulczycka. Od 1950 r. podniesiono 
stopieñ organizacyjny szko³y w B³êdowej 
Zg³obieñskiej, która sta³a siê szko³¹ zbiorcz¹ 
dla szkól w Woliczce i Trzcianie-S³otwince 
(placówka istnia³a tam od 1913 r.)

Warunki szkolne po wojnie nie by³y 
zbyt dobre. Uczono siê w dwóch salach w 
budynku szkolnym oraz wynajmowano izbê w 
oddalonym o 200 m od szko³y budynku remizy 
stra¿ackiej, w której mieœci³ siê równie¿ sklep. 
W tamtych czasach szko³a organizowa³a pomoc 
materialn¹ dla najubo¿szych rodzin. Œci¹gano 
pomoc z U.N.R.R.A., Miêdzynarodowego 
Funduszu Pomocy Dzieciom, UNICEFU.

Dziêki œrodkom z wojewódzkiej i 
powiatowej rady narodowej i zaanga¿owaniu 
rodziców organizowano do¿ywianie. Szko³a 
by³a organizatorem wielu uroczystoœci, akcji 
spo³ecznych i by³a g³ównym oœrodkiem ¿ycia 
kulturalnego. Niektóre z akcji takich jak: „warty 
bierutowskie”, „zwalczanie stonki kolorado”, 
„wieczorynki dla œwiata pracuj¹cego”, dziœ 

mo¿e wywo³uj¹ uœmiech. Kiedyœ jednak, 
po spe³nieniu „ideologicznego obowi¹zku” 
mo¿na siê by³o ca³kiem sympatycznie bawiæ.

Dziœ równie¿ szko³a odgrywa bardzo wa¿n¹ 
rolê w spo³ecznoœci. Skupia wokó³ siebie 
uczniów, rodziców, absolwentów. Szko³a 
w B³êdowej jest szko³¹ wielopokoleniow¹, 
rodzinn¹, blisk¹ wszystkim. W tej ma³ej 

spo³ecznoœci jest nie tylko centrum edukacji, 
ale równie¿ oœrodkiem kultury i motorem 
¿ycia spo³ecznego. W dzisiejszych czasach 
bezwzglêdnej ekonomii i zmniejszaj¹cej siê 
subwencji nale¿y pamiêtaæ o znaczeniu takich 
ma³ych szkó³.

Bogdan Dziedzic

N o w a  s z k o ³ a  w  B ³ ê d o w e j 

Chc¹c wychowaæ dobrych i m¹drych 
ludzi, musimy podejmowaæ ró¿nego 
rodzaju dzia³ania i inicjatywy. Jedn¹ z 
nich by³ udzia³ Szko³y Podstawowej i 
Gimnazjum nr 3 w Trzcianie w II edycji 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Szko³a z 
klas¹”. Pomys³ przyst¹pienia do akcji spotka³ 
siê z przychylnoœci¹ uczniów, rodziców 
i nauczycieli. W ramach tego programu 
zobowi¹zaliœmy siê realizowaæ 6 zadañ 
wybranych spoœród 30 zaproponowanych 
przez organizatorów akcji. Wybór zadañ by³ 
bardzo wa¿n¹ decyzj¹. Zosta³ przemyœlany 
w oparciu o ankietê Jaka jest nasza szko³a?, 
a nastêpnie przedyskutowany z ca³¹ 
spo³ecznoœci¹ szkoln¹. Podsumowaniem 
pracy by³y sprawozdania, które wysy³aliœmy 
do  oceny  eksper tów.  Z  ogromn¹ 
niecierpliwoœci¹ i nadziej¹ czekaliœmy na 
ka¿d¹ odpowiedŸ.

Cieszyliœmy siê z ka¿dego zaliczonego 
zadania. Dziœ jesteœmy szko³¹ z klas¹! 
Zarówno szko³a podstawowa jak i gimnazjum 
w Trzcianie uzyska³y certyfikat i tytu³ „Szko³a 
z klas¹”. Jesteœmy drug¹ szko³¹ w Gminie 
Œwilcza z tym tytu³em i jedn¹ z 5 tysiêcy w 
Polsce. To cieszy! Jesteœmy z tego dumni.

Refleksje po roku pracy

Jakie wymierne korzyœci uczniom, 
rodzicom uczniów da³ udzia³ w akcji „Szko³a 
z klas¹”? Raz jeszcze wrócê do pytania: Jaka 

jest nasza szko³a?
W  t r a k c i e  r e a l i z a c j i  z a d a n i a 

uœwiadomiliœmy sobie, ¿e najlepsze efekty 
i korzyœci przynosi wspólne dzia³anie 
szko³y i œrodowiska, skoncentrowane 
wokó³ celów, idei i wartoœci oczekiwanych 
i akceptowanych przez obie strony. 
Wspólnie mo¿emy pokonaæ wiele trudnoœci 
i mieæ wiele osi¹gniêæ. Podjête dzia³ania 
wzbogaci³y i polepszy³y jakoœæ pracy 
szko³y zmobilizowa³y nas do czêstych 
spotkañ, dyskusji i rozmów, wymiany 
doœwiadczeñ. Zrodzi³o siê wiele pomys³ów, 
które wykorzystamy w dalszej pracy.

Nauczyciele mogli spojrzeæ na problemy 
uczniów z ich perspektywy i odwrotnie. 
Jest to wa¿ne doœwiadczenie. Przypomina 
wszystkim o wspó³odpowiedzialnoœci 
ca³ego œrodowiska za proces uczenia i 
wychowania. Tego typu przedsiêwziêcia 
mobilizuj¹, integruj¹, dostarczaj¹ wielu 
wra¿eñ i doœwiadczeñ. Najwa¿niejszym z 
nich by³o majowe Œwiêto Szko³y, swoisty 
sprawdzian, który, mamy nadziejê, zdaliœmy 
na szóstkê.

Raz jeszcze okaza³o siê, ¿e szko³a jest 
miejscem, gdzie mo¿emy liczyæ na siebie i 
wzajemnie siê wspieraæ.

Wszystkie dzia³ania podjête w ramach 
akcji „Szko³a z klas¹” mia³y na uwadze 
przede wszystkim dobro dzieci i m³odzie¿y, 
ale okaza³y siê równie¿ doskona³¹ promocj¹ 
szko³y. Uczniowie wykazali siê wyobraŸni¹, 

otwartoœci¹, kreatywnoœci¹, pomys³owoœci¹ 
i dojrza³oœci¹. Akcja sta³a siê dla nich okazj¹ 
do zaprezentowania swoich osi¹gniêæ, 
zainteresowañ i umiejêtnoœci. Zmobilizowa³a 
ich do czynnego udzia³u w konkursach, 
pracy zespo³ów zadaniowych, przygotowania 
imprez towarzysz¹cych. Praca da³a 
wszystkim du¿o satysfakcji, ujawni³a ukryte 
talenty, pozwoli³a bli¿ej i lepiej siê poznaæ. 
Wszystkich zainteresowanych szczegó³ami 
pracy i osi¹gniêciami zapraszam na strony 
internetowe: www.gazeta.pl/klasa lub www.
zs.trzciana.pl.

Najwa¿niejszy jest sukces

Warto podejmowaæ tego rodzaju 
wysi³ek, bo jest on warunkiem sukcesu, 
a sukcesem jest dla szko³y uczeñ, dla 
którego nauka jest przyjemnoœci¹, a 
szko³a drugim domem. Zobowi¹zaliœmy 
siê dobrze uczyæ ka¿dego ucznia, by umia³ 
on myœleæ i rozumieæ œwiat. Pomagamy 
uczniom uwierzyæ w siebie, rozwijaæ siê 
spo³ecznie. Oceniamy sprawiedliwie, 
ale przed wszystkim przygotowujemy 
do przysz³oœci, czyli m¹drze i dobrze 
wykorzystujemy potencja³ intelektualny i 
wiedzê uczniów.

Jednoczeœnie dziêkujemy wszystkim 
– uczniom, rodzicom i nauczycielom 
– za pracê, wysi³ek, trud, cierpliwoœæ, 
wytrwa³oœæ, ¿yczliwoœæ i wsparcie, ale przed 
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27 wrzeœnia ka¿dego roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach odbywa siê dzieñ poœwiêcony pamiêci patronów 
szko³y, którymi s¹ ¿o³nierze Armii Krajowej. W tym dniu nie ma nauki. Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestnicz¹ we 
mszy œw., póŸniej udaj¹ siê na cmentarz, ¿eby z³o¿yæ kwiaty i zapaliæ znicze na zbiorowej mogile ¿o³nierzy AK. W szkole 
jest akademia okolicznoœciowa oraz konkursy tematyczne.

W 2004 roku Œwiêto Szko³y by³o dniem 
szczególnym, poniewa¿ koñczy³o cykl zadañ, 
jakie zosta³y zaplanowane do zrealizowania 
w zwi¹zku z 60-t¹ rocznic¹ akcji „Burza” i 
10-leciem nadania szkole imienia ̄ o³nierzy 
Armii Krajowej.

Uczniowie klas IV-VI mieli okazjê popisaæ 
siê swoj¹ wiedz¹ historyczn¹, bior¹c udzia³ w 
konkursie wiedzy o AK oraz zdolnoœciami 
plastycznymi i  pomys³owoœci¹ przy 
wykonywaniu plakatu o tej tematyce. Dla 

uczniów klas O-III równie¿ by³ przygotowany 
konkurs, który polega³ na u³o¿eniu znaku 
Polski Walcz¹cej z elementów rozsypanki. 
Maluchy doskonale poradzi³y sobie z tym 
zadaniem.

Dla zwyciêzców by³y nagrody rzeczowe. 
Dodatkow¹ nagrod¹ dla zwyciêzców 
konkursu wiedzy w klasach IV-VI by³a 
rowerowa wycieczka do Rezerwatu 
„Zab³ocie”, po³¹czona z ogniskiem i 
pieczeniem kie³basy.

A kiedy spotkasz mogi³ê,
gdzieœ na leœnej polanie.
Stañ chwilê i odmów modlitwê
Wieczne odpoczywanie...

T o  f r a g m e n t  w i e r s z a ,  k t ó r y 

wykorzystaliœmy w jednym z programów 
artystycznych poœwiêconych Armii Krajowej. 
W czasie naszych rowerowych eskapad do 
lasu znaleŸliœmy tak¹ mogi³ê, niedaleko 
jednego ze stawów w Zab³ociu. Obecnie jest 
tam drewniany krzy¿ (wczeœniej podobno 
wisia³ tylko ma³y krzy¿yk na drzewie) i 
tabliczka z informacj¹: „Tu zgin¹³ w 1944 
Wojciech Grzywacz”. Do tej pory nie wiemy, 
kim by³ poleg³y i w jakich okolicznoœciach 
zgin¹³ (prosimy o informacjê, je¿eli ktoœ z 
czytelników wie coœ o tym wydarzeniu).

OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA

Œwiêto Szko³y jest okazj¹ do wzbogacenia 
wiedzy uczniów o wydarzenia maj¹ce 
miejsce ponad 60 lat temu, zapoznania ich 
z postaciami bohaterów, którzy swoje ¿ycie 
poœwiêcili OjczyŸnie i walce o swoje idea³y.

Przygotowuj¹c takie uroczystoœci, 
tak¿e my, nauczyciele, poznajemy wci¹¿ 
nowe fakty dotycz¹ce okresu II wojny 
œwiatowej i zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ AK 
oraz okresu powojennego, kiedy akowcy 
byli przeœladowani, aresztowani, zsy³ani do 
³agrów lub skazywani na œmieræ.

Taki tragiczny los spotka³ jednego 
z najwybitniejszych dzia³aczy Polskiego 
Podziemia na RzeszowszczyŸnie pp³k. 
£ukasza Ciepliñskiego.

1. £ukasz Ciepliñski „P³ug” pochodzi³ z 
poznañskiego, ale wojenne losy rzuci³y go 
na Ziemiê Rzeszowsk¹. W czasie okupacji by³ 
komendantem Inspektoratu AK-Rzeszów. 
Po wojnie by³ dzia³aczem WiN, a od 
grudnia 1946 roku prezesem IV Zarz¹du 
WiN. W 1947 roku zosta³ aresztowany 
przez UB i stracony, po skazaniu na 
œmieræ, w dniu l marca 1951 roku. Jego 
bliscy wspó³pracownicy przedstawiaj¹ go 
w swoich ksi¹¿kach (Jan £opuski „Losy 
Armii Krajowej na RzeszowszczyŸnie”, 
Gabriel Brzêk „Wiemy przysiêdze”) jako 
wspania³ego cz³owieka, ¿arliwego patriotê, 
bohatera Polski Podziemnej oraz cz³owieka 
bardzo religijnego. Nawet w wiêzieniu, gdzie 
nie szczêdzono mu cierpieñ i poni¿eñ, do 
koñca pozosta³ niez³omny, wielki duchem 
i sercem, do koñca podtrzymywa³ na duchu 
swoich towarzyszy niedoli.

Pamiêæ o nim, jeszcze d³ugo po jego 
œmierci, ¿y³a w mokotowskim wiêzieniu i z 
myœl¹ o nim powsta³a „Modlitwa wiêzienna”, 
która koñczy³a siê s³owami:

Jeœlim jak owoc dojrza³ do wiecznoœci
i Bóg mnie do niej z wiêzienia powo³a,
Wiem, ¿e to bêdzie dowód Twej mi³oœci,
Gdy œmieræ mêczeñska dotknie mego 
czo³a,
Wtedy mnie zastêp anio³ów otoczy,
Z serca ust¹pi wszelka zbrodni trwoga,
Królowa Polski zamknie moje oczy,
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M¹ woln¹ duszê zawiedzie do Boga.
2. Józef Rzepka „Znicz”, Tadeusz Lis 
„Ukleja”

Bliskimi wspó³pracownikami pp³k. 
£ukasza Ciepliñskiego byli dowódcy 
bratkowskiego zgrupowania AK - Józef 
Rzepka „Znicz” i Tadeusz Lis „Ukleja”. 
Od 1945 roku Józef Rzepka dzia³a³ w 
strukturach WiN. Od stycznia 1947 roku 
by³ kierownikiem dzia³u politycznego IV 
Zarz¹du WIN. W styczniu 1948 roku zosta³ 
aresztowany przez UB. Zosta³ stracony w 
tym samym dniu co pp³k. Ciepliñski (razem 
z piêcioma innymi cz³onkami IV Zarz¹du 
WiN).

W 1944  roku ,  po  wyzwo len iu 
Rzeszowskiego spod okupacji hitlerowskiej, 
nast¹pi³y masowe aresztowania ¿o³nierzy 
AK przez NKWD. W zwi¹zku z tym £ukasz 
Ciepliñski „P³ug” zaplanowa³ szturm 
na Zamek Lubomirskich w Rzeszowie 
i uwolnienie przetrzymywanych tam 
towarzyszy broni.

Akcja mia³a miejsce w nocy z 7 na 
8 X 1944 r. Brali w niej udzia³ akowcy z 
Bratkowic. Próba uwolnienia wiêŸniów 
nie powiod³a siê. W czasie tej akcji zgin¹³ 
Tadeusz Lis ps. „Ukleja”. Ca³y przebieg 
akcji opisuje Jan £opuski w ksi¹¿ce pt. „Losy 
Armii Krajowej na RzeszowszczyŸnie”. Z 
dokumentów AK przytacza w niej ocenê 
„Uklei”: ¿o³nierz i dowódca o wybitnych 
walorach moralnych, karny i zdyscyplinowany. 
Niezmordowany fizycznie, zawsze gotów do 

akcji, niezawodny wykonawca rozkazów i zadañ 
bojowych. Pochowany zosta³ na cmentarzu 
na Pobitnem.

Jan £opuski w w/w ksi¹¿ce tak wspomina 
dzieñ Wszystkich Œwiêtych z 1944 r.: W 
dniu Wszystkich Œwiêtych, w godzinach 
popo³udniowych, gdy cmentarz zaludni³ siê 
t³umem rzeszowian, uda³em siê z moj¹ ³¹czniczk¹ 
na cmentarz, aby z³o¿yæ na grobie „Uklei” wieniec 
z szarfami, na których znajdowa³y siê napisy 
mówi¹ce, kto spoczywa w tym grobie. Tu¿ przy 
grobie sta³ umundurowany funkcjonariusz 
bezpieczeñstwa, w rogatywce i z karabinem na 

ramieniu. Nieco dalej zauwa¿y³em „P³uga”. 
Sta³, lekko pochylony, z ods³oniêt¹ g³ow¹. 
Nios¹c z dwóch stron wielki wieniec z szarfami, 
oparliœmy go o ma³y krzy¿yk grobu, na którym 
ju¿ p³onê³y œwiece, i cofn¹wszy siê parê kroków 
wyprê¿yliœmy siê w postawie na bacznoœæ. Stoj¹c 
tak, ani przez chwilê nie spuszcza³em oka z 
uzbrojonego funkcjonariusza, który patrz¹c 
w inn¹ stronê dotychczas nas nie zauwa¿y³. 
Teraz patrzy³ przez chwilê os³upia³y na wieniec 
z bia³o-czerwonymi szarfami i dwoje m³odych 
ludzi prê¿¹cych siê u stóp grobu. Potem ruszy³ 
pêdem z miejsca i znikn¹³ w t³umie t³ocz¹cym siê 

11.11.2004 r. Ods³oniêcie pomnika AK ko³o Zamku Lubomirskich w Rzeszowie.

POMYŒL
Tu nie ma znaczenia, gdzie Ty mieszkasz, 

jak du¿o masz pieniêdzy. Ka¿dy facet musi 
przejœæ przez ten sam m³odzieñczy okres 
ba³aganu. Technologia mo¿e zmieniæ œwiat, 
ale w pewnych sprawach jest bezsilna. To 
mo¿e trudne do zrozumienia, ale Twój 
tato i tato Twojego taty przechodzili przez 
taki sam ba³agan, aby staæ siê doros³ymi 
mê¿czyznami.

Musisz postêpowaæ jak mê¿czyzna. 
Musisz dorosn¹æ, podejmowaæ prawid³owe 
decyzje. Cokolwiek to bêdzie. Cokolwiek 
robisz, upewnij siê, ¿e ludzie myœl¹ o Tobie, 
¿e jesteœ w porz¹dku, a koledzy bêd¹ Ciê 
szanowaæ.

Alkohol jest to tylko o jedna rzecz 
wiêcej w Twoim ¿yciu. Tutaj jest szansa dla 
Ciebie – zostañ mê¿czyzn¹. Nie zadawaj siê z 
alkoholem. Oprzyj siê. Bêdziesz zaskoczony, 
co Twoja niezale¿noœæ od alkoholu mo¿e 
zrobiæ dla Ciebie i Twoich bliskich. W 
oczach innych bêdziesz kimœ!.

PRZEBYWAJ¹C Z FACETAMI
Chcesz spotykaæ siê z kolegami. Zawsze 

jest niebezpieczeñstwo, ¿e zaczniesz z nimi 
piæ alkohol. Pewnie, ¿e ³atwiej jest wypiæ 
piwo ni¿ powiedzieæ „nie pijê”, ale wtedy 
niestety bêdzie wiele skutków. Jeœli oni s¹ 
prawdziwymi przyjació³mi, to nie bêd¹ Ciê 
namawiaæ do picia alkoholu.

DZIEWCZYNO!
Chcesz czuæ siê swobodnie. Alkohol 

nie jest napojem na odwagê. Nie rób coœ, 
czego kiedyœ bêdziesz ¿a³owa³a. Wzrok i 
os¹d bêdziesz mieæ mêtny. Picie nie zrobi 
z Ciebie twardzielki. B¹dŸ sob¹, jeœli inne 
dziewczyny nie rozumiej¹ tego, to jest ich 
strata.

SI³A – GRA
Chcesz panowaæ, mieæ wszystko pod 

kontrol¹. Ale kiedy budzisz siê w obcym 
miejscu i nie pamiêtasz jak tu siê dosta³eœ, 
to okazuje siê, ¿e ty tu nie rz¹dzisz, nie 

kontrolujesz.
Alkohol okradnie Ciê ze zdolnoœci 

myœlenia. Nie wiesz co robisz. A mo¿esz nie 
nara¿aæ siê na AIDS, wypadki samochodowe 
lub inne straty.

ATLETA
Teraz wygl¹dasz dobrze. Ale alkohol 

mo¿e znacznie zniszczyæ Twoje cia³o. 
Problemy ¿o³¹dkowe, luki w pamiêci, 
impotencja, uszkodzona w¹troba i wiele 
innych k³opotów. Nie wspominaj¹c o 
nieu¿ytecznych kaloriach w alkoholu. Czy 
s³ysza³eœ o „piwnym brzuchu”? Nie jest 
atrakcyjny.

WA¿NY CZAS W TWOIM ¿YCIU
Trudno byæ nastolatkiem. S¹ wtedy 

bardzo powa¿ne naciski,  aby robiæ 
niew³aœciwe rzeczy. Tutaj jest w³aœnie szansa 
dla Ciebie, ¿eby m¹drze wybieraæ. Nie daj siê 
wci¹gn¹æ w picie. To nie rozwi¹¿e Twoich 
problemów. Picie spowoduje tylko nowe 
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Zespó³ Szkó³ w Rudnej Wielkiej znany jest w gminie Œwilcza z 
wielu inicjatyw na rzecz ochrony œrodowiska. Jednym z ciekawszych 
przedsiêwziêæ by³o wziêcie udzia³u w Kampanii „eko-styl” 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Puls 
Ziemi”, pod honorowym patronatem Marsza³ka Województwa 
Podkarpackiego. Jej g³ówne za³o¿enia to przede wszystkim 
propagowanie segregacji odpadów komunalnych i umieszczania 
ich w specjalnych pojemnikach oraz zachêcanie do stosowania 
opakowañ wielokrotnego u¿ytku..

Tak przynosiliœmy makulaturê.

Uff, nareszcie wszystko spakowane.
A to wszyscy laureaci, a wœród nich pani dyrektor J. Godlewska.

Nasze wspania³e gimnazjalistki, które nie bacz¹c na zimno, zaprezentowa³y piêkne stroje ekologiczne i wspania³y 
temperament w gor¹cych latynoskich rytmach.

Gdy przyst¹piliœmy do tego 
projektu, przed szko³¹ pojawi³y 
siê pojemniki do segregacji 
œmieci, a panie sprz¹taczki 
solidnie je codziennie zape³nia³y 
odpowiednio posortowanymi 
odpadami ze szkolnych koszy. 
Uczniowie posprz¹tali piwnice, 
strychy, gara¿e i przynieœli a¿ 
3450 kg makulatury (maj 2004) 
i 3900 kg (wrzesieñ 2004). 
Dziêki takiemu zaanga¿owaniu 
ca³ej spo³ecznoœci zajêliœmy III 
miejsce w Kampanii „eko-styl” i 
otrzymaliœmy w nagrodê sprzêt 
sportowy oraz certyfikat „Szko³a 
Przyjazna Œrodowisku”.

9 paŸdziernika 2004 r. na 
rzeszowskich bulwarach, w 
strugach deszczu odby³o siê 
uroczyste wrêczenie nagród i 
certyfikatów.

Szko³a
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Gimnazjaliœci z Bratkowic i z 
Trzciany spotkali siê 2 grudnia 
2004 roku w Domu Kultury 
w Trzcianie na warsztatach 
poœwiêconych sztuce malarskiej. 
Spotkanie to zorganizowane zos- 
ta³o przez Zbigniewa Lisa we 
wspó³pracy z Klubem Twórców 
Nieprofesjonalnych dzia³aj¹cym 
przy rzeszowskim WDK-u. 

M³odzie¿ uczestnicz¹ca w spotkaniu 
mog³a podziwiaæ ma³¹ ekspozycjê obrazów. 
Trzy z oœmiu autorek dzie³ obecne by³y na 
spotkaniu: Janina Wojno, Mieczys³awa 

Róg i Emilia Wo³oszyn. 
Obrazy malowane by³y 
podczas plenerów w 
parku w £añcucie, w 
Trzcianie, Tyczynie 
i przed skansenem-
zagrod¹ w Markowej. 
Podczas warsztatów 
przeprowadzony zosta³ 
swoisty ranking na 
najciekawsze zdaniem 

uczniów dzie³o. Wy³onione zosta³y trzy 
obrazy, które przyci¹ga³y najwiêksz¹ 
uwagê. Najwiêcej g³osów otrzyma³ obraz 
przedstawiaj¹cy dwór w Trzcianie – dzie³o 
Zofii To³oczyñskiej. 

Autorki wystawy dzieli³y siê w³asnymi 
d o œ w i a d c z e n i a m i ,  o p o w i a d a ³ y  o 
swej przygodzie ze sztuk¹. Zachêca³y 
gimnazjalistów do poszukiwania w sobie 
wra¿liwoœci na sztukê i odkrywania swych 

4. Ucz twoje dziecko prawdziwej przyjaŸni. 
Gdy nacisk rówieœników bêdzie du¿y, twoje 
dziecko bêdzie zdolne siê oprzeæ.
5. Poznaj swoje dzieci: przyjació³ i ich 
rodziców. Wspó³pracuj z nimi, aby dzieci 
ci¹gle dostawa³y od was informacje o nie 
u¿ywaniu alkoholu.
6. Niech dzieci zauwa¿¹, ¿e ty wiesz co 
siê dzieje z nastolatkami, a nawet z ich 
przyjació³mi i rozmawiaj, dlaczego twoje 
dziecko nie powinno uczestniczyæ we 
wszystkich m³odzie¿owych aktywnoœciach. 
Zwróæ im uwagê na niebezpieczeñstwo i 
konsekwencje picia alkoholu.
7. Nie b¹dŸ naiwny. Uwa¿aj na niepokoj¹ce 
oznaki u¿ywania alkoholu lub innych 
œrodków psychoaktywnych, takie jak s³absze 
stopnie w szkole, zmiana kolegów, gin¹ce 
pieni¹dze, i inne.

 Jeœli czujesz nadchodz¹cy problem 
szukaj pomocy. To mo¿e uratowaæ ich 
zdrowie, a nawet ¿ycie.

TY MO¯ESZ ROBIÆ TO WSZYSTKO!
Wiemy, ¿e twoje dziecko mo¿e dorastaæ i 

¿yæ zdrowo na naszej planecie. Potrzeba tylko 
twojej mi³oœci, cierpliwoœci, zrozumienia, 
stanowczoœci i dyscypliny. To bêdzie szalone, 
wiêc zapnij pasy bezpieczeñstwa na drogê 
¿ycia. M³odzi ludzie dorastaj¹. Któregoœ 

ISTOTY POZAZIEMSKIE L¹DUJ¹
NA ZIEMI

Jest odrobinê podobieñstwa rodzinnego 
w dzieciach, ale ¿yj¹c te kilka ostatnich lat 
z nimi, zaczynasz byæ przekonany, ¿e twoje 
dziecko nie jest z naszej planety.

Wielu rodziców w pewnym momencie 
uœwiadamia sobie, ¿e ¿yj¹ z „istotami 
pozaziemskimi”, a nie z w³asnymi dzieæmi. 
Mo¿e nie rozumiesz sposobu, w jaki siê 
ubieraj¹, przyjació³ jakich maj¹, jêzyka który 
u¿ywaj¹. Nie rozumiesz ich problemów.
Jest nadzieja. Wasze dzieci mieszkaj¹
jednak na Ziemi.
   Musimy zapoznaæ 
siê z ich innymi
   spo s obami  i 
drogami myœlenia.

M³odzi ludzie chc¹ byæ doros³ymi. M³odzi 
pragn¹ niezale¿noœci, wolnoœci. Rodzicu, to 
jest twoja niesamowicie trudna praca, aby 
przekonaæ twoje dziecko, ¿e alkohol nie jest dla 
nich. Jedna trzecia nastolatków powiedzia³a, 
¿e ich rodzice niejasno przekazuj¹ informacje 
na temat alkoholu i innych narkotyków. 
Po³owa nastolatków powiedzia³a, ¿e choæ 
z³ami¹ domowe zasady(regu³y), nie spotyka 
ich ¿adna kara ze strony rodziców.

Trudno jest po³apaæ siê w tych wszystkich 
informacjach, które media przekazuj¹ na 
temat alkoholu, twoje dziecko zas³uguje 
na jasn¹, wyrazist¹ bezkompromisow¹ 
informacje od ciebie.

Kilka sugestii, które mog¹ u³atwiæ twój 
kontakt z nastolatkiem:
1. B¹dŸ dobrym przyk³adem, poniewa¿ 
oni patrz¹ na ciebie. B¹dŸ umiarkowanym 
konsumentem alkoholu lub abstynentem. 
Nie to, co ty mówisz, ale jak postêpujesz jest 
przyk³adem dla twojego dziecka.
2. Ucz twoje dziecko, ¿e ka¿de jego z³e 
postêpowanie powoduje konsekwencje w 
ka¿dym wieku. Ka¿da decyzja czy wybór 
jest wa¿na. Rozmawiaj z nim o alkoholu i 
innych wa¿nych sprawach, rozmawiaj z nim 
o wszystkim. Zacznij wczeœnie rozmawiaæ, 
np. w wieku 9-11 lat, bo jest to najlepszy 
czas. Poznaj swoje dziecko i decyzje, przed 
którymi ono stoi. Obdarz je mi³oœci¹, kiedy 
one rosn¹.
3. Ustal zrozumia³e i m¹dre regu³y, które 
musisz wype³niæ. Niech bêdzie jasne dla 
dzieci, ¿e do 18 roku ¿ycia nie ma mowy 
o alkoholu. Godzina powrotu do domu 
i godzina spania s¹ sprawami nie do 
negocjacji, ale powinny byæ zrozumia³e 
przez dzieci, dlaczego takie ustalenia 

obowi¹zuj¹ w domu.
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„Œlubujê byæ dobrym uczniem,
Dbaæ o honor mojej klasy i szko³y...”

Uczniowie klasy I Szko³y Podstawowej nr 3 w Bratkowicach zapewne 
d³ugo bêd¹ pamiêtaæ dzieñ 23 paŸdziernika 2004 r. Wtedy to,bowiem 
zostali przyjêci do braci uczniowskiej. Sta³o siê to w obecnoœci dyrektor 
J. Gawe³, pozosta³ych nauczycieli, ca³ej spo³ecznoœci uczniowskiej oraz 
przyby³ych na tê uroczystoœæ rodziców.

Czapki ¿akowskie, które pierwszaki mia³y na swoich g³owach oraz 
ich odœwiêtne stroje podkreœla³y, ¿e to oni w tym dniu s¹ najwa¿niejsi, 
¿e to na nich nale¿y skierowaæ swój wzrok. I tak te¿ siê sta³o. Wszyscy z 
ogromn¹ uwag¹ œledzili prezentowany przez nich program artystyczny, 
który wczeœniej d³ugo i starannie przygotowywali pod okiem swojej 
wychowawczyni. I wypadli w nim na przys³owiow¹ szóstkê.

Podkreœli³a to w swoim krótkim wyst¹pieniu Dyrektor szko³y. 
Potem uroczyœcie wprowadzony zosta³ sztandar szko³y i odby³o siê 
œlubowanie. Po nim nast¹pi³ moment, na który ka¿dy pierwszak czeka³ 
chyba najbardziej – pasowanie na ucznia poprzez dotkniêcie ramienia 
symbolicznym o³ówkiem

By³y prezenty i upominki. Oj!, by³o ich sporo. Na koniec mia³o 
miejsce spotkanie dzieci, rodziców i wychowawcy w klasie. Tam 
przy herbatce i s³odkich ³akociach wszyscy dzielili siê pierwszymi 
wra¿eniami z uroczystoœci.

Wspomnieñ tych chwil dostarczaæ bêd¹ fotografie i symboliczny 
wpis dokonany przez ka¿dego pierwszaka w Kronice szkolnej. Nie 
umknie niczyjej uwadze, i¿ jest to „niepowtarzalna jedenastka” 
– dziesiêciu ch³opców i jedna dziewczynka.

Lucyna Krzanicka

Chcielibyœmy, aby szko³a by³a miej- 
s c e m ,  w  k t ó r y m 
d z i e c i  p o s z e r z a j ¹  

zasób wiedzy, zdobywaj¹ nowe wiadomoœci i 
umiejêtnoœci. Jest to jednak dla wielu z nas, 
zw³aszcza dla uczniów, miejsce generuj¹ce 
napiêcie, a nawet stres.

Jeszcze przed przyjœciem do szko³y 
wielu rodziców opowiada dzieciom o 
du¿ych wymaganiach, jakim bêd¹ musia³y 
sprostaæ w szkole, ile wysi³ku bêdzie Je 
kosztowa³a nauka i jakie s¹ konsekwencje 
tego, ¿e nie poradz¹ sobie z lekcjami. 
Czêsto skutkiem takiego „przygotowania 
do szko³y” s¹ typowe reakcje fizjologiczne 
(napiêcie, dr¿enie itp.) oraz reakcje 
psychiczne (s³aba zdolnoœæ koncentracji, 
strach przed niepowodzeniem, negatywne 
myœli typu „Nigdy siê nie nauczê!”, „Nie 
pamiêtam!”).

Nie tylko oczekiwania zewnêtrzne, presja 
powodzenia mog¹ wywo³aæ stres uczniów. 
Jego powodem mog¹ byæ równie¿ codzienne 
wydarzenia w klasie, np.: fakt sta³ego i 
ci¹g³ego znajdowania siê w polu widzenia 
nauczyciela, przebywanie z doœæ du¿¹ grup¹ 
osób w jednym pomieszczeniu, strach przed 
wywo³aniem do tablicy lub rozczarowanie, 
¿e nie zosta³o siê odpylanym. Sytuacje 
wywo³uj¹ce stres w procesie uczenia siê 
mo¿na wymieniaæ jeszcze d³ugo. Wszystkie 
one maj¹ negatywny wp³yw na tempo i 
efektywnoœæ uczenia siê. Dlatego zadaniem 
nauczyciela jest takie organizowanie zajêæ, 
by w jak najwiêkszym stopniu wyeliminowaæ 
napiêcia warunkuj¹ce powstawanie stresu 
szkolnego.

W procesie nauczania i uczenia siê gra 
dydaktyczna spe³nia wiele funkcji. Gry i 
zabawy dydaktyczne stanowi¹ doskona³y 
œrodek stymuluj¹cy aktywnoœæ twórcz¹; 
pobudzaj¹ i rozwijaj¹ jednoczeœnie 
wszystkie sfery osobowoœci: intelekt, rozwój 
psychiczny, spo³eczny, fizyczny. Zabawa jest 

istotnym czynnikiem rozwoju psychicznego, 
form¹ poznawania rzeczywistoœci i uczenia 
siê w przyjemnej atmosferze.

Zabawy u³atwiaj¹ wytwarzanie motywacji 
zadaniowej, przy której uczeñ chêtnie 
podejmuje siê wykonywania zadania, 
poniewa¿ czerpie z tego satysfakcjê. Metody 
zabawowe powinny byæ wykorzystywane 
jak najczêœciej w procesie nauczania. 
Ró¿norodne zadania – æwiczenia realizowane 
w formie gier i zabaw dydaktycznych, 
æwiczenia w mówieniu, czytaniu, pisaniu, 

eksperymentowaniu, obserwowaniu mog¹ 
staæ siê dla dziecka Ÿród³em sukcesu.

Od momentu zrozumienia przez 
dziecko zadania i podjêcia jego realizacji, 
zabawa staje siê œrodkiem aktywizuj¹cym 
sferê poznawcz¹ i spo³eczno-emocjonaln¹. 
W uczeniu siê przez zabawy wystêpuj¹ 
wszystkie podstawowe elementy kszta³cenia 
wielostronnego, tj. uczenie siê przez 
poznawanie, prze¿ywanie i dzia³anie. 
Rozwijaj¹ siê procesy percepcyjno-
motoryczne, spostrzegawczoœæ i wyobraŸnia, 
uwaga, pamiêæ i procesy umys³owe, takie 
jak: analiza i synteza, klasyfikowanie, 
p o r ó w n y w a n i e ,  r o z u m o w a n i e , 
abstrahowanie, uogólnianie.

Zabawy i gry ucz¹ wspó³dzia³ania w 
grupie, integruj¹ klasê. Poprzez ró¿norodne 

formy pracy (indywidualna prezentacja, 
praca w parach, praca w grupach czy w 
plenum) ucz¹ wspó³odpowiedzialnoœci za 
wykonane zadanie, sprzyjaj¹ rozwijaniu 
umiejêtnoœci osi¹gania kompromisu, 
jednoczeœnie wprowadzaj¹ element 
rywalizacji. Roz³adowuj¹ stres zwi¹zany z 
lekcj¹ i pozwalaj¹ uczniom czerpaæ radoœæ 
ze sprawdzianu swoich umiejêtnoœci.

Zabawy i gry dydaktyczne maj¹ czêsto 
charakter symulowania typowych sytuacji 
¿yciowych. Nie s¹ wiêc teori¹ oderwan¹ 
od rzeczywistoœci, ale, szczególnie w 
nauce jêzyka obcego, pokazuj¹ dzieciom 
praktyczn¹ korzyœæ z nowo poznanych 
pojêæ, nabytych umiejêtnoœci. Tworz¹ 
bezpoœrednie odniesienia pomiêdzy nauk¹ 
szkoln¹, a jej praktycznym zastosowaniem 
w ¿yciu.

Z mojego doœwiadczenia wynika, ¿e 
mimo œwiadomoœci wielu zalet nauki 
poprzez zabawê, czêsto rezygnujemy z tej 
formy pracy. Brakuje nam czasu na zajêcia 
wykraczaj¹ce poza kurs podrêcznikowy i na 
przygotowanie gier. Œwiadome pos³ugiwanie 
siê metod¹ zabawy wymaga tak¿e dobrego 
poznania ka¿dego ucznia oraz grupy, jej 
cech, dynamiki, preferencji.

Zabawa nie powinna byæ jednak celem 
samym w sobie i stanowiæ trzonu zajêæ; 
jest to jedynie metoda, a nie cel pracy z 
dzieæmi. Zabawa spe³ni swoj¹ funkcjê, je¿eli 
zostanie w³aœciwie zorganizowana. Przede 
wszystkim powinna sprawiaæ dzieciom 
radoœæ i powinni w niej uczestniczyæ wszyscy 
uczniowie. Zabawa powinna przebiegaæ 
w mi³ej atmosferze. Rol¹ prowadz¹cego 
jest dobre zaplanowanie przebiegu 
zabawy, kierowanie, obserwacja i pomoc w 
sformu³owaniu intencji uczestników.

Nauczaj¹c jêzyka obcego nie nale¿y 
rezygnowaæ z gier dydaktycznych. Ze 
wzglêdu na swe walory i nieograniczone 
mo¿liwoœci wykorzystania metoda zabawy 

Pasowanie na ucznia. Grupowe zdjêcie z wychowawczyni¹.
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Muzyka to: „odg³osy przyrody, szemrz¹ce 
strumyki, szum drzew, œpiew ptaków, 
zawodzenie wiatru, to koncert spadaj¹cych 
kropli deszczu”...

Kiedy dziecko odkryje zaczarowan¹ 
krainê dŸwiêków, nagle wszystko mo¿e 
staæ siê muzyk¹, odg³osy natury, brzêk 
kuchennych naczyñ, a tak¿e œpiewy, krzyki, 
szepty czy œmiechy.

Ka¿demu dziecku
potrzebna jest muzyka

Œwiadcz¹ o tym obserwacje dzieci 
zajêtych zabaw¹, które czêsto nuc¹, wspólnie 
œpiewaj¹, tañcz¹, wyklaskuj¹ rytmy, graj¹ na 
instrumentach perkusyjnych.

Aktywnoœæ muzyczna ma wszystkie 
cechy zabawy. Dzieci mog¹ j¹ podejmowaæ 
spontanicznie. Nale¿y jak najwczeœniej 
pobudzaæ wyobraŸniê i fantazjê muzyczn¹ 
dziecka, dostarczaj¹c mu ró¿norodnych 
bodŸców,  wykorzystuj¹c naturalne 
odg³osy.

Muzyka uspokaja po 
pe³nym wra¿eñ dniu, 
relaksuje i ma walory 
terapeutyczne. Zajêcia 
muzyczne prowadzone 
z dzieæmi w przedszkolu 
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ 
zaspokojenia wrodzonej 
d z i e c i o m  p o t r z e b y 
ruchu i uzewnêtrznienia 
prze¿yæ emocjonalnych. 
Wp³ywaj¹ na rozwój s³uchu 
muzycznego, poczucia 
rytmu, wyobraŸniê.

Niezale¿nie od talentu, 
za jêcia  muzyczne ucz¹ 
s³uchania muzyki, chodzenia 
na koncerty, mo¿e w przysz³oœci 
zaowocuj¹ wyborem szko³y muzycznej lub 
za³o¿eniu zespo³u muzycznego, albo karier¹ 
piosenkarsk¹?

Podczas zajêæ muzycznych w grupie 
starszaków oprócz podstawowych form 
wychowania muzycznego tj. œpiewania 
piosenek, ruch przy muzyce, s³uchanie 
m u z y k i ,  g r a  n a  i n s t r u m e n t a c h 
perkusyjnych, tworzenie muzyki, wa¿ne jest 
wprowadzanie elementów ró¿nych metod 
terapeutycznych, relaksuj¹cych. Muzykê 
mo¿na wyra¿aæ ruchem, poprzez zabawy 
z zastosowaniem elementów tañca, naukê 

prostych uk³adów tanecznych. Dzieci swoje 
popisy przedstawiaj¹ na uroczystoœciach 
przedszkolnych.

Ulubion¹ form¹ zajêæ jest  tzw. 
„malowanie muzyki”. Dzieci s³uchaj¹c 
utworu siêgaj¹ po farby, kredki, czy 
mazaki, fantazjuj¹ i tworz¹ piêkne obrazy. 
Maj¹ okazjê do wyra¿enia swoich uczuæ, 
czy doznañ. Odkrywaj¹ przyjemnoœæ z 
aktywnoœci plastycznej i muzycznej, u¿ywaj¹c 
ró¿nych kresek, kszta³tów i barw.

Jak rozbudzaæ
zainteresowania

muzyczne?

Rozbudzaæ zainteresowania muzyczne 
dz iec i  mo¿na  poprzez  s ³uchan ie 
ró¿norodnych nagrañ od muzyki ludowej, 
wspó³czesnej po utwory muzyki powa¿nej, 
dzie³a mistrzów, fragmenty m.in. nagrañ F. 
Chopina, W.A. Mozarta, A. Vivaldiego, P. 

Cza jkowsk iego . 
Dzieci bardzo lubi¹ 
akompaniowaæ kolegom przy œpiewie na 
instrumentach perkusyjnych, tworz¹ w³asne 
melodie i rytmy, korzystaj¹ z k¹cika muzycznego. 
Uczestnicz¹ w zajêciach rytmicznych oraz bior¹ 
¿ywy udzia³ w audycjach muzycznych Filharmonii 
im. Malawskiego w Rzeszowie. Czêsto s³uchaj¹ 
bajek muzycznych.

Dziêki ró¿norodnoœci form pracy mo¿na 
sprawiæ, ¿e ka¿de dziecko bêdzie czynnie 
uczestniczyæ w zajêciach, ka¿de znajdzie moment, 
w którym wyka¿e siê tym, co najlepiej potrafi.

Rola rodziny w kszta³ceniu 
zainteresowañ muzycznych 

dzieci

Sk³onnoœæ do muzyki nale¿y rozwijaæ 
i pielêgnowaæ ju¿ od najm³odszych lat. 
Ogromn¹ rolê odgrywa tu dom rodzinny 
i przekazana przez rodziców mi³oœæ do 
muzyki. Aktywna, prawid³owa postawa 
rodziców, którzy rozumiej¹ potrzebê 
kontaktów dziecka z muzyk¹ jest wa¿nym 
czynnikiem wspomagaj¹cym prawid³owy 
rozwój dziecka. Wa¿ne jest, aby rodzice 
potrafili organizowaæ kontakt dziecka z 
muzyk¹.

Zimne dni to œwietny czas, aby opowiadaæ 
muzyczne historie. Trzeba wybraæ jak¹œ 
p³ytê, potem poprosiæ dziecko, aby s³uchaj¹c 
muzyki, namalowa³o farbkami lub kredkami 
jeden albo wiêcej obrazków. Nastêpnie 
wspólnie nale¿y obejrzeæ te dzie³a.

Zachêcam rodziców do wspólnego z 
dzieæmi s³uchania i œpiewania znanych 
utworów, kolekcjonowania nagrañ z 
ulubionymi wykonawcami, wyjazdów na 
koncerty, bajki muzyczne.

Jestem przekonana, ¿e wczeœnie 
rozbudzone zami³owania muzyczne 
bêd¹ rzutowaæ na poziom doros³ych 
odbiorców muzyki oraz wp³yn¹ na 
ogólny poziom kultury dzieci.

Jolanta Mazurkiewicz
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Garbarze
Rzemios³a skórzane w Œwilczy w XVII-XX w. (cz. II)

Cech garbarzy
Czy prê¿nie dzia³aj¹ce rzemios³o skórzane 

w Œwilczy wytworzy³o organizacjê cechow¹, 
która by skupia³a licznych rzemieœlników i 
normowa³a takie sprawy jak choæby naukê 
rzemios³a? Nie przetrwa³y do naszych 
czasów dokumenty wskazuj¹ce na istnienie 
garbarskiego cechu. Równie¿ dokumenty 
koœcielne nie odnotowuj¹ bractwa, które 
by mo¿na zidentyfikowaæ jako bractwo 
rzemieœlnicze, co jednak nie przes¹dza 
sprawy, gdy¿ akta koœcielne doby zaboru 
austriackiego, ze wzglêdów ekonomiczno-
finansowych unika³y odnotowywania 
i ujawniania bractw religijnych. Cytowany 
ju¿ ks. Walenty Jasionowski, opieraj¹c siê na 
nieznanych nam dziœ Ÿród³ach, lub te¿ tylko 
na ¿ywej jeszcze w jego czasach miejscowej 
tradycji, pisa³: „Z dawien dawna istnia³ w 
Œwilczy przemys³ domowy garbarski, a w 
zwi¹zku z tym cech garbarzy. Posiada³ on 
swoj¹ organizacjê, kasê i dokumenty. Nie 
wiadomo kto aprobowa³ i patronowa³ tej 
organizacji. Zapewne dziedzic miejscowy. 
Wszystkie dokumenty cechu zaginê³y 
w czasie po¿aru zabudowañ ostatniego 
czynnego cechmistrza Lubasa na Górze, 
w latach 1870-1880. Pozosta³oœci¹ tego 
cechu s¹ lichtarze na o³tarzu cechowym œw. 
Walentego i obraz Matki Bo¿ej Saletyñskiej 
w koœciele wioski. Obraz jako zabytkowy 
oddano do muzeum w Rzeszowie” 
[Kronika parafii Œwilcza, s. 12]. Lichtarze 
te - mosiê¿ne œwieczniki, utrzymane w 
stylu klasycystycznym, zabezpieczone 
ze œwileckiego koœcio³a w Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku w 1974 
roku (3 szt.), nosz¹ grawerowany na stopie 
napis: „Cech Garbarski Sprawi³ w Roku 
1850”.

Równie¿ ks. Jan R¹b, autor Zarysu dziejów 
parafii diecezji przemyskiej, pisa³ o istnieniu 
w Œwilczy cechu garbarzy, skupiaj¹cym 
siê przy o³tarzu œw. Walentego. Je¿eli 
nawet ks. R¹b opiera³ siê na rêkopisie ks. 
Jasionowskiego, spisanym wczeœniej, bo w 
1956 roku, relacja ksiêdza Jasionowskiego 
wydaje siê byæ wiarygodna, tym bardziej, ¿e 
odpowiadaj¹ca stanowi wiedzy o cechach, 
maj¹cemu odbicie w literaturze przedmiotu. 
Symbolami, wokó³ których organizowa³y 
siê cechy by³y: o³tarz cechowy, chor¹giew 
koœcielna, noszona na procesjach przez 

cechmistrza lub starszyznê cechow¹, cecha 
(znak) s³u¿¹ca do gajenia schadzek, skrzynka 
cechowa na pieni¹dze i dokumenty, a tak¿e 
osoby cechmistrza i braci cechowej. Prawie 
wszystkie elementy wyznaczaj¹ce cech mia³y 
wyraz w organizacji garbarzy w Œwilczy: 
kasa i dokumenty, o³tarz œw. Walentego i 
lichtarze na œwiece, gdy¿ strojenie o³tarza, 
a szczególnie zaopatrywanie go w œwiece, 
stanowi³o przedmiot szczególnej troski 
cechów. Interesuj¹ca jest osoba „ostatniego 
czynnego cechmistrza”, którym mia³ byæ w 
latach 70. XIX wieku nieznany z imienia 
Lubas z Góry. Przez ksiêgi metrykalne 
przewinê³y siê w tym okresie (1857-1890) 
nazwiska 6 garbarzy Lubasów: Franciszek, 
Jakub, Józef, Marcin, Micha³ i Wojciech, 
z których jeden móg³ byæ cechmistrzem 
wspomnianym przez ks. Walentego 
Jasionowskiego. 
 Istotne wydaj¹ siê byæ równie¿ 
zwi¹zki pomiêdzy œwileckim garbarstwem, 
a szewstwem, jak równie¿, mniej uchwytnym 
rymarstwem – na tle kwestii wykorzystania 
p r o d u k t ó w  o b r ó b k i  g a r b a r s k i e j , 
wyprawionej skóry. Powi¹zania te widoczne 
s¹ w iloœciowym nasyceniu rzemios³ w 
Œwilczy w rozpatrywanym okresie.

Na przyk³adzie poni¿szej  tabeli 
widaæ jak du¿e by³o nasycenie rzemios³a 
skórzanego, a zw³aszcza garbarstwa, w 
omawianej miejscowoœci. Inne rzemios³a, 
wytwarzaj¹c najprawdopodobniej wy³¹cznie 
na potrzeby wsi i dworu, reprezentowane 
przez rzeŸników, m³ynarzy, krawców, tkaczy, 
kowali i cieœli, wystêpowa³y w niewielkich 
iloœciach. Trzeba jednak wzi¹æ pod uwagê 
to, ¿e Ÿród³a metrykalne maj¹ sw¹ specyfikê. 
Po pierwsze prowadzone by³y w ci¹gu ponad 
wieku przez ró¿nych ksiê¿y, który nie zawsze 
rzetelnie wype³niali rubrykê „conditio”, 
wpisuj¹c status spo³eczny b¹dŸ zawód 
ojców chrzestnych. Po drugie, wzi¹æ pod 
uwagê nale¿y fakt taki, ¿e w ksiêgach tych 
ujmowani byli ci œwilczanie, którzy chrzcili 
w³asne dzieci b¹dŸ kumowali u rodziny 
czy s¹siadów. W jakimœ stopniu œwiadczy 
to te¿ o estymie, jak¹ cieszyli siê garbarze 
w XVIII i XIX-wiecznej wsi, proszenie 
czêsto o trzymanie do chrztu dziecka. Po 
trzecie, do oszacowania stanu iloœciowego 
rzemios³a wziête zosta³y okresy wed³ug 
zasiêgu chronologicznego poszczególnych 
tomów ksi¹g metrykalnych. Jedynie z ksiêgi 
z lat 1787-1840 zosta³y wydzielone okresy: 
1787-1790 (po 1790 r. przez d³u¿szy czas 

nie wpisywano zawodów), 1816-1829 i 
1830-1840; oraz z ksiêgi z lat 1882-1911 
okresy 1882-1900 i 1901-1911 – aby rozbiæ 
nieproporcjonalnie d³ugie okresy (24, 
29-letnie). Zatem, „spreparowane” na 
potrzebê niniejszego artyku³u, okresy 
szacunkowe dla XIX wieku licz¹ od 10 do 
18 lat. Widaæ przy tym, ¿e d³ugoœci okresu 
nie jest bynajmniej wprost proporcjonalna 
do iloœci nazwisk garbarzy i szewców (czy w 
ogóle rzemieœlników). Tak np. w 10-letnim 
okresie 1830-1840, w ksiêgach metrykalnych 
ujête zosta³y nazwiska 74 garbarzy, 14 
szewców, 2 tkaczy, 6 kowali, 1 cieœli i 1 
m³ynarza; zaœ 17–letnim okresie 1840-1857 
ju¿ tylko 18 nazwisk garbarzy, 3 szewców, 
1 rzeŸnika, 5 kowali i 1 cieœli. Analizuj¹c 
strukturê zawodów œwileckich w latach 
1787-1911 dla potrzeb niniejszego artyku³u, 
mo¿na wyci¹gn¹æ trzy zasadnicze wnioski: 
 Du¿e nasycenie œwileckiego skórnictwa 

garbarstwa i szewstwa przewy¿sza³o 
iloœciowo, a¿ do lat 80. XIX wieku, 
wszystkie inne kunszty reprezentowane 
w rzeczonej wsi. 

 Wystêpowa³y w ci¹gu XIX wieku okresy 
koniunktury na produkcjê skórnicz¹ 
(np. lata 30. i 70.), które owocowa³y 
zwiêkszeniem liczebnoœci rzemieœlników 
bran¿y skórzanej.

 Musia³y wystêpowaæ powi¹zania miêdzy 
garbarzami, a szewcami – szewcy 
wykorzystywali czêœæ wyprawianych 
przez garbarzy skór. Zwi¹zki te widoczne 
s¹ szczególnie w okresach koniunktury, 
kiedy wraz ze wzrostem liczebnoœci 
garbarzy przybywa szewców.
Pojawia siê przy tym problem rynków 

zbytów dla wyprawionych skór jak równie¿ 
wyrobów skórzanych. Za³o¿yæ bowiem 
nale¿y, ¿e pracuj¹cych w tym samym okresie 
kilkunastu wiejskich szewców wytwarza³o 
wiêcej butów ni¿ tylko na potrzeby œwileckich 
gospodarzy (wiêkszoœci bosych na co dzieñ). 
Trzeba równie¿ za³o¿yæ, ¿e œwileccy garbarze 
wykonywali z wyprawionych skór proste 
wyroby rzemieœlnicze: pasy, rzemienie, 
prost¹ uprz¹¿. Co do rynków zbytu surowca 
i wyrobów skórzanych, skojarzenia faktów 
kieruj¹ ku dwóm miastom, Rzeszowowi i 
Sêdziszowowi. Rzeszów stanowi³ znacz¹cy 
rynek handlu skórami jeszcze w czasach 
staropolskich (w XVII-XVIII wieku), który 
rozwija³ siê w ci¹gu XIX wieku w zwi¹zku 
z nowymi zapotrzebowaniami m.in. dla 
wojska. Handel skórami w Rzeszowie 
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trzymali ¯ydzi, u schy³ku XIX wieku by³y 
to w du¿ej mierze skóry surowe. Podobn¹ 
specyfikê mia³ Sêdziszów Ma³opolski, gdzie 
pod koniec lat 80. XIX wieku pracowa³o 
60 szewców produkuj¹c rocznie 20 tys. 
par butów. W XIX-wiecznym Sêdziszowie 
kwit³ handel skórami, trzymany równie¿ w 
¿ydowskich rêkach, zogniskowany wokó³ 
ma³ych sklepików i kramów. W 1883 
roku dosz³o tam nawet do za³o¿enia 
Towarzystwa Handlu Skórami, licz¹cego 37 
cz³onków. Zatem mino braku bezpoœrednio 
dowodów powi¹zañ organicznych 
œwileckiego skórnictwa z rynkami zbytu w 
Rzeszowie i Sêdziszowie, a w konsekwencji 
z  za spoka janiem potrzeb  woj ska , 
mo¿na z du¿ym prawdopodobieñstwem 
domniemywaæ, ¿e powi¹zania takie by³y. 
Faktem jest natomiast poœrednictwo ̄ ydów 
w handlu œwileckimi skórami. Œwiadczy o 
tym osoba i dzia³alnoœæ Mendla Kukuka, 
pierwszego ¯yda – w³aœciciela œwileckiego 
dworu oraz organizowanie przez ¿ydowskich 
handlarzy w Œwilczy uboju koni na skóry 
jeszcze w latach 30. XX wieku. 

Techniki pozyskiwania skór
i ich wyprawy

Informacje o technikach garbarskich 
œwi leckiego rzemios³a  nios¹  nam, 
wychodz¹ce od lat 80. XIX wieku, pierwsze 
gazety rzeszowskie. Artyku³y rzeszowskiej 
prasy utrzymane by³y w nieprzychylnym 
tonie – oskar¿eñ „³upie¿ników” (tak 
pejoratywnie okreœlano garbarzy) ze 
Œwilczy o niehumanitarne postêpowanie ze 
zwierzêtami i nie zachowywanie „ostro¿noœci 
higien¹ nakazanej”. 

Podstawowym zajêciem garbarzy 

(skórników) by³o pozyskiwanie skór i 
ich wyprawa. Indywidualne œci¹ganie 
skór zwierzêcych na potrzeby w³asnego 
warsztatu garbarskiego stanowi³o specyfikê 
wiejskiego, œwileckiego garbarstwa. 
Przedmiot  obróbki  rzemieœ lniczej 
stanowi³y skóry koñskie. Pochodzi³y one 
ze zwierz¹t starych, „ciê¿arem wieku 
obarczonych”, wyeksploatowanych z si³, lub 
tak zabiedzonych w latach nieurodzajów, ¿e 
ich wartoœæ u¿ytkow¹ stanowi³a tylko skóra. 
Trudno ustaliæ w jaki sposób indywidualni 
garbarze ze Œwilczy dokonywali uboju 
koni, jak wygl¹da³y techniki œci¹gania i 
obróbki skór. Artyku³y prasy rzeszowskiej 
nie s¹ do koñca miarodajne, gdy¿ ich 
celem by³o napiêtnowanie masowych 
ubojów organizowanych m.in. przez ¯yda 
Mendla Kukuka. Spêdzano wówczas w 
jedno miejsce du¿¹ grupê koni ( oko³o 
100 sztuk), uœmiercano specjalnymi, 
d³ugimi no¿ami, a nastêpnie œci¹gano skóry. 
Nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, 
pomijaj¹c brak humanitaryzmu w takich 
praktykach. Zaskakuj¹cy wydaje siê jednak 
fakt szerokiego wykorzystania, jak byœmy 
to dziœ nazwali, odpadów przemys³owych: 
koñskiej krwi, miêsa, koœci i wnêtrznoœci. 
�ród³a zgodnie podaj¹, ¿e ubój odbywa³ 
siê na polach œwileckich, dworskich lub 
w³oœciañskich, a zatem krew i inne odpady 
biologiczne pozostawa³y tam, u¿yŸniaj¹c 
glebê. Szerzej wykorzystywano miêso i koœci 
koñskie, którym wykarmiano œwinie. Tak 
by³o jeszcze w latach 30. XX wieku, kiedy 
epigoni œwileckich garbarzy, zajmuj¹cy siê 
wy³¹cznie ubojem koni i œci¹ganiem z nich 
skór, proceder ten wykonywali na swych 
polach lub na przydomowych gnojnikach, 
aby krew koñsk¹ wykorzystaæ jako nawóz. 
Miêso natomiast rozprzedawali s¹siadom, 
którzy zasalali je w beczkach lub obsuszali 
w stodo³ach (ubój dokonywa³ siê zwykle 
w jesieni, po przymrozkach), przechowuj¹c 
dla swej nierogacizny. 

Na podstawie dostêpnych materia³ów 
da siê wyodrêbniæ dwa podstawowe sposoby 
(rodzaje) garbowania skór. Garbowanie 
przez suszenie i nat³uszczanie skór – 
metoda z u¿yciem ko³ków, ko³a od wozów 
i t³uszczu roœlinnego lub zwierzêcego. By³a 
to metoda najstarsza i bardzo prymitywna, 
któr¹ wykorzystywali nie tylko skórnicy, 
ale te¿ zwykli gospodarze. Poniewa¿ 
nie mia³a ona wiêkszego znaczenie dla 
œwileckego garbarstwa, nie jest konieczne 
prezentowanie jej technologii. Istotne by³o 
natomiast garbowanie metod¹ roœlinn¹, 
czyli tzw. dêbienie skóry. Polegaj¹ce z 
grubsza, na poddaniu przygotowanej skóry 
oddzia³ywaniom garbnika zawartego w korze 
dêbowej. Wykorzystywano w tym celu tak¿e 
korê innych drzew zawieraj¹c¹ garbnik, 
np. œwierkow¹, brzozow¹, wierzbow¹, gdy¿ 
niszczenie m³odych dêbów okazywa³o siê 
niekiedy zbyt kosztowne. Dla pe³nego 
obrazu procesu garbowania skór trzeba 
zwróciæ uwagê na wszystkie jego etapy. 
Edward Krzywicki w Technologiach garbarstwa 

zwróci³ uwagê na trzy grupy czynnoœci w 
tym procesie:
 Procesy  ws têpne  –  t zw .  prace 

warsztatu mokrego polegaj¹ce na 
p³ukaniu, moczeniu skór w wodzie, 
mechanicznym oczyszczaniu z miêsa 
i t³uszczu, rozdwajaniu (³upaniu lub 
szpaltowaniu) skóry, chemicznym 
odw³aszaniu trawieniu skóry wapnem 
itd. W wyniku tych procesów powstawa³ 
pó³fabrykat zwany golcem lub golizn¹.

 W³aœciwe garbowanie skóry, polegaj¹ce 
na wielotygodniowym moczeniu golizny 
w roztworach z kory drzewnej (zwykle 
dêbowej lub œwierkowej). 

 Wykañczanie skóry: suszenie, struganie, 
szlifowanie itp. oraz nat³uszczanie, 
mazanie dziegciem, ewentualnie 
farbowanie.
Sk¹poœæ materia³u Ÿród³owego nie pozwala 

na szczegó³owe odtworzenie wszystkich tych 
etapów dla warunków œwileckich. Zwróciæ 
uwagê mo¿na na lapidarny opis cha³upy 
– warsztatu garbarskiego, przedstawiony 
w Kuryerze Rzeszowskim w 1885 roku: „[...] 
<<Garbarnia>> œwilecka sk³ada siê zazwyczaj 
z do³u na œrodku izby mieszkalnej, w którym 
tygodniami skóry w p³ynie nies³ychanie 
z³owonnym siê maceruj¹ tj. gnij¹” [Kuryer 
Rzeszowski, R.III, nr 13 (z 12 VII 1885 r.), 
s. 5]. Istnienie w warsztatach skórniczych 
do³u do moczenia skór mo¿na wi¹zaæ 

zarówno z procesem odw³aszania skóry – 
poddawania procesowi gnilnemu z u¿yciem 
papki z ¿ytniej œruty, czy koñskiego lub 
kurzego nawozu; jak równie¿ z w³aœciwym 
procesem garbowania – moczenia w 
roztworach z rozkruszonej kory drzewnej. 
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Notabene do³ków tych musia³o byæ wiêcej 
w garbarskiej izbie lub te¿ do moczenia 
skór mog³y byæ wykorzystywane beczki. 
Innym problemem identyfikowania w XIX-
wiecznej Œwilczy œladów garbowania skór jest 
istnienie w obrêbie rzeczonej wsi licznych 
przydomowych sadzawek, widocznych na 
mapie katastralnej z 1849 roku. W procesie 
obróbki skór dostêp do wody (rzeki lub 
wiêkszego zbiornika wodnego) mia³ bardzo 
du¿e znaczenie. Jak wynika z obliczeñ 
Ireny Turnau, garbarz do wyprawienia 
jednej skóry potrzebowa³ ok. 1000 litrów 
wody, co wiêcej, powinna to byæ woda 
jak najbardziej miêkka i w miarê ciep³a 
(+15 – +18°C). Odpowiedni¹ miêkkoœæ i 
temperaturê mog³y daæ zbiorniki wody 
stoj¹cej – sadzawki – w których zbiera³a i 
nagrzewa³a siê deszczówka.

Choroby garbarskie
Z wykonywaniem przez œwilczan 

fachu garbarskiego na szerok¹ 
skalê wi¹za³o siê szereg problemów 
higieniczno – sanitarnych, na 
które z  tak¹ s i ³¹  utyskiwali 
rzeszowscy redaktorzy gazet. Ich 
uwagê zwraca³y przede wszystkim: 
porozrzucana w miejscach uboju 
koñska padlina, przechowywanie 
w domach w³oœciañskich psuj¹cego 
siê miêsa i koœci i wykarmianie nim 
œwiñ, co mog³o stanowiæ po¿ywkê 
dla rozwoju chorób zakaŸnych i 
paso¿ytniczych oraz zlokalizowanie 
w izbach mieszkalnych smrodliwych 
warsztatów garbarskich. Szczególnie 
obawiano siê w Rzeszowie, aby 
wieœ ta nie sta³a siê ogniskiem 
zapalnym jakiejœ groŸniej choroby 
zakaŸnej (np. cholery). Tak siê 
jednak nie sta³o, a obawy zawarte 
w artyku³ach gazet okaza³y siê 
byæ nieuzasadnionymi. Zwróciæ 
uwagê trzeba na inn¹ chorobê 
zakaŸn¹, mniej spektakularn¹ w 
tych czasach, której zwi¹zek z 
przemys³em skórniczym wydaje 
siê byæ ewidentny. Chodzi tu o 
zawodow¹ chorobê garbarzy, zarazê 
w¹glikow¹, zw. karbunku³em. 
Choroba ta by³a znana w Œwilczy i 
okreœlana popularnie jako „krosty” 
– zapewne mniej groŸna, skórna, 
postaæ w¹glika. Spoœród kilku 
wzmianek o zarazie w¹glikowej, 
jakie nios¹ nam pierwsze gazety 
rzeszowskie, jedn¹ tylko daje siê 
powi¹zaæ ze œwileckim garbarstwem 
(pozosta³e dotycz¹ zarazy w¹glikowej 
koni i byd³a). Na prze³omie roku 
1882 i 1883 w Œwilczy zarazi³o 
siê w¹glikiem i zachorowa³o 6 
osób (wieœ liczy³a wówczas 2367 
mieszkañców), do 20 stycznia 1883 
roku 4 osoby wyzdrowia³y a 2 zmar³y 
[Przegl¹d Rzeszowski, R. I, nr 2 (z 20 
I 1883 r.), s. 5.]. Mo¿na, z du¿¹ 

ostro¿noœci¹, stwierdziæ, ¿e skórna 
– garbarska postaæ karbunku³u nie 
by³a zbyt zakaŸna i nie cechowa³a 
siê wysok¹ œmiertelnoœci¹. Nie 
da siê jednak wykluczyæ wp³ywu, 
uc i¹¿ l iwego dla  otoczenia , 
rzemios³a skórniczego na rozwój 
chorób bakteryjnych: czerwonki, 
tyfusu, parchów itp. Dzia³o siê 
tak na skutek zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych w trakcie 
wykonywania wy¿ej opisanych 
praktyk. GroŸne by³o to tym 
bardziej, ¿e w omawianych czasach 
powszechnie czerpano wodê pitn¹ 
z przep³ywaj¹cej œrodkiem wsi 
rzeczki.

Upadek rzemios³a 
skórniczego

Do upadku rzemios³a 
skórniczego w Œwilczy 
– zaniechania praktyki 
garbarsk ie j  przez  je j 
mieszkañców dosz³o na 
prze ³omie  XIX i  XX 
wieku. Jedn¹ z przyczyn 
s t o p n i o w e g o  z a n i k u 
garbarstwa by³y sanitarne 
przepisy  powiatowych 
w ³adz ,  ogran icza j¹ce 
ubój koni. Zgodziæ siê te¿ 
trzeba z sugestiami ks. 
Walentego Jasionowskiego, 
¿e „przemys³  domowy 
g a r b a r s k i ”  z o s t a ³ 
wyparty przez „przemys³ 
maszynowy”. W 1888 roku 
rozpoczê³a produkcjê 
p i e r w s z a  z w i ¹ z k o w a 
garbarnia w Rzeszowie, 
k tóra  produkowa ³a  i 
sprzedawa³a po cenach 
fabrycznych wszystkie 
r o d z a j e  s k ó r ,  m . i n . : 
podeszwowe (mastryki), 
juchty, brandzlówki, skóry na pasy 
itp. By³a to du¿a konkurencja 
dla œwileckich rêkodzielników. 
Jednak¿e garbarnia rzeszowska 
musia³a czerpaæ sk¹dœ surowce dla 
swej obróbki – kupowaæ w okolicy 
surowe skóry. Przyj¹æ trzeba, 
¿e stopniowy zanik rzemios³a w 
Œwilczy zapocz¹tkowa³o zarzucenie 
garbowania, a skupienie siê 
wy³¹cznie na œci¹ganiu skór. 
Ostatnimi garbarzami, których 
ujmuj¹ ksiêgi metrykalne byli: 
Walenty Cioch, Wawrzyniec Czernik 
i Micha³ Grêdysa. Dodaæ nale¿y, 
¿e ksiêgi nie wykazuj¹ zawodu 
„garbarz” ju¿ w latach 90. XIX 
wieku. Potwierdza to powy¿sz¹ tezê, 
¿e w dobie przejmowania przez 
„przemys³ maszynowy” garbarskiej 
obróbki skór oraz wejœcia na 
rynek poœredników ¿ydowskich, 

handluj¹cych surowymi skórami 
(por. uwagi dotycz¹ce rynków zbytu 
w Rzeszowie i Sêdziszowie), dosz³o 
do stopniowego przeobra¿enia 
w œwileckim skórnictwie. Ubój 
koni i œci¹ganie skór na du¿¹ 
skalê odbywa³ siê w Œwilczy jeszcze 
przez d³ugie lata XX wieku, lecz 
kunszt wyprawy skór zacz¹³ coraz 
bardziej zanikaæ, nie mog¹c ju¿ 
odegraæ wiêkszego znaczenia 
gospodarczego w ¿yciu wsi. W 
latach 30. XX wieku procederem 
zabijania koni i œci¹gania z nich 
skór trudnili siê na wiêksz¹ skalê 
jeszcze dwaj Œwilczanie: Ludwik 
Bia³y zw. „Ko³ek” i Józef Szeliga z 

Cha³upek. Nazwiska 
jak i miejsce i zamieszkania 
s u g e r u j ¹ ,  ¿ e  b y l i 
potomkami garbarskich 
rodów. Ludwik Bia³y, 
a za jego przyk³adem 
inni w³oœcianie œwileccy, 
trudni³ siê oprawianiem 
koni na zlecenia ¯ydów. 
Ubój odbywa³ s iê na 
ogrodach gospodarzy, 
którzy za pozostawienie 
im koñsk iego  miêsa 
p³acili niewielkie kwoty 
50 gr do 1 z³ .  ¯ydzi 
oprócz skór zabierali 
jeszcze koñskie jelita. 
Nieco inaczej trudni³ siê 

skórniczym procederem Józef 
Szeliga. Sam „organizowa³” sobie 
konie, sprowadzaj¹c je a¿ z okolic 
Frysztaka. Kupowa³ tam bardzo 
tanio stare zabiedzone zwierzêta, 
³¹czy³ w stadko i przypêdza³ do 
Œwilczy. Zabija³ je i ob³upia³ ze 
skóry na swoim polu, niedaleko 
domu, przy Cha³upkach. Krew 
i wnêtrznoœci zabitych zwierz¹t 
s³u¿y³y jako nawóz, miêso zabiera³ do 
domu i rozprzedawa³ w³oœcianom 
na paszê dla œwiñ. Ostatecznie 
rzemios³o skórnicze w Œwilczy 
zanik³o gdzieœ w latach 40. XX wieku 
na gruncie rozwoju gospodarczego 
wsi i naturalnego „wykruszania siê” 
ostatnich spadkobierców rzemios³a 
œwileckich garbarzy.

Wnioski koñcowe
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Najczêstszym i najlepszym ¿yczeniem 
jakim obdarzymy siê w najbli¿szym okresie 
œwi¹tecznym bêdzie „¯yczê Ci zdrowia…” 
– tymczasem nie zawsze bêdziemy dbaæ 
o zdrowie - nie tylko z g³upoty, ale te¿ z 

Œwileckie skórnictwo by³o 
zjawiskiem historycznym. Mia³o 
swój pocz¹tek, rodowód – mo¿e 
nawet œredniowieczny (?); okresy 
rozkwity – pocz¹wszy od 2. po³owy 
XVIII wieku (kiedy sta³o siê 
uchwytne dla Ÿróde³), do lat 70. 
XIX wieku; w koñcu nast¹pi³o 
za³amanie siê rzemios³a – na 
prze³omie XIX i XX wieku, w czasie 
gdy opóŸniony galicyjski przemys³ 
maszynowy zacz¹³  wypieraæ 
rêkodzielnictwo. Przedstawiciele 
bran¿y skórzanej ze Œwilczy 
(garbarze, szewcy, rymarze) 
potrafi l i  wykorzystaæ okresy 
koniunktury na skórê, powstaj¹ce 
w XVIII i XIX wieku w zwi¹zku 
z zapotrzebowaniami ze strony 
nowoczesnej armii i coraz bardziej 
konsumpcyjnego spo³eczeñstwa 
miast. Przedstawione zosta³y 
w niniejszym artykule procesy 
zachodz¹ce w rzemioœle skórzanym 
na tym tle: iloœciowe nasycenie 
r zemie œ ln ików  w  okre sach 

niewiedzy jak ¿yæ i gdzie znaleŸæ Ÿród³o 
poprawy zdrowia „…nikt siê nie dowie jako 
smakujesz, a¿ siê zepsujesz…” („Na zdrowie” 
Jan Kochanowski).

Nauczycieli ¿ycia mamy mnóstwo i dróg 

których nam wskazuj¹ – niemniej z trwog¹ 
patrzymy w przysz³oœæ na nowe zagro¿enia 
ludzkiego zdrowia i ¿ycia. Dlatego coraz 
czêœciej szukamy ratunku zwracaj¹c siê ku 
naturze.

Ul pszczeli i jego dary
Chcê skierowaæ uwagê Pañstwa na 

ma³y domek – pszczeli ul, gdzie pracowite 
pszczo³y ¿yj¹ce od wieków w symbiozie z 
cz³owiekiem ofiaruj¹ nam swoje cuda takie 
jak: miód, propolis, mleczko pszczele, 
wosk, py³ek, jad, pierzgê. Dziêki postêpowi 
w nauce – produkty te sta³y siê podstaw¹ 
powstania nowej dziedziny w lecznictwie 
apiterapii.

Królewskim darem ula jest mleczko 
pszczele, którym karmiona królowa (matka 
pszczela) ¿yje 40 razy d³u¿ej (4-5 lat) ni¿ 
pszczo³y nie karmione mleczkiem (ok. 50 
dni). Najliczniejszymi i najwierniejszymi 
konsumentami produktów pszczelich 
s¹ mieszkañcy najbogatszych krajów 
w tym Japoñczycy znani z dba³oœci o 
psychofizyczn¹ sprawnoœæ. W naszym 
otoczeniu, gdzie mamy znakomite warunki 
przyrodnicze oraz czyste œrodowisko, zbyt 
ma³o doceniamy te dary natury i nie w pe³ni 

koniunktury, powstanie dwóch 
skupisk garbarzy i szewców, w tym 
charakterystycznego przysió³ka 
Cha³upek, organizowanie siê 
garbarzy w bractwie – problem 
istnienie cechu rzemieœlniczego 
oraz powi¹zania organiczne 
pomiêdzy garbarzami a szewcami, 
w oparciu o ich nasycenie iloœciowe 
w niektórych okresach.

Podstawow¹ trudnoœci¹ przy 
opracowywaniu problemów 
wiejskiego rzemios³a, nie tylko 
w przypadku Œwilczy, jest brak 
odpowiednich Ÿróde³. Informacje 
pochodz¹ najczêœciej z doœæ 
przypadkowych, pojedynczych 
zapisów.  Dlatego wci¹¿  nie 
wyjaœnionym pozostaje problem 
o d d z i a ³ y w a n i a  r z e m i o s ³ a 
garbarskiego ze Œwilczy na bli¿sz¹ 
lub dalsz¹ okolicê (na podstawie 
zgromadzonego materia³u mo¿na 
tylko ustaliæ, ¿e wieœ ta by³a odbiorc¹ 
starych koni „przeznaczonych na 
cele garbarskie”). Chodzi³oby tu 
g³ównie o kwestie przekazywania 

zawodu na tle funkcjonuj¹cego 
cechu garbarzy. Jakieœ efekty, 
choæ pewnie znikome, mog³aby 
daæ wnikliwa analiza zapisów z 
ksi¹g metrykalnych okolicznych 
wsi i parafii. Równie istotne by³oby 
odkrycie szerszych powi¹zañ 
handlowych pomiêdzy œwileckimi 
garbarzami, a np. szewcami 
lub rymarzami pobliskich wsi 
i miasteczek. Wyjaœnienie tych 
problemów pozwoli³oby ustaliæ czy 
Œwilcza by³a oœrodkiem garbarskim 
maj¹cym spor¹ si³ê oddzia³ywania 
na okolicê.

Artur Szary

Wa¿niejsze Ÿród³a:
1. Zbiory parafialne w Œwilczy, Ksiêgi 
metrykalne 1787-1911.
2. Zbiory parafialne w Œwilczy, Kronika 
parafii Œwilcza (fragmenty spisane 
przez ks. W. Jasionowskiego ze Œwilczy, 
ur. w 1897 r.).
3. Prasa rzeszowska z lat 1883-1914.
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je wykorzystujemy.
Wa¿nym wskazaniem jest, aby spo¿ywaæ 

produkty pszczele z miejsca swojego 
zamieszkania (zebrane z terenu do 10 km 
od miejsca zamieszkania), gdy¿ ich sk³ad 
uzale¿niony jest bowiem od miejscowych 
warunków wystêpowania kwitn¹cych roœlin, 
jak i od sposobu pozyskiwania z ula (higiena 
w pasiece). Pszczelarze z terenu gminy 
Œwilcza pozyskuj¹ obecnie miód, propolis 
i wosk. S¹ mo¿liwoœci pozyskiwania obnó¿y 
py³kowych. Na pozosta³e produkty nie ma 
wiêkszego zapotrzebowania. 

Miód
– lek na „wszystko”
Z wielu wystêpuj¹cych gatunków 

miodu, na terenie gminy pozyskiwany jest 
g³ównie miód nektarowy wielokwiatowy, 
który mo¿e zaspokoiæ potrzeby wszystkich 
smakoszy. W zale¿noœci od terminu 
zbioru i od rodzaju kwitn¹cych roœlin, 
z których pszczo³y zbieraj¹ nektar ma 
ró¿ny kolor, smak i w³aœciwoœci. Ten 
wiosenny jest jaœniejszy i ³agodniejszy, 
a letni ciemniejszy i ostrzejszy w smaku 
i zapachu. Miód z kwiatów wiosennych 
zawiera du¿o glukozy i fruktozy, jest 
³atwo przyswajalny przez organizm i 
stanowi cenne Ÿród³o energii dla miêœnia 
sercowego w chorobach serca naczyñ 
krwionoœnych, a tak¿e wspomaga w¹trobê 
w jej funkcji detoksykacyjnej w przebiegu 
chorób w¹troby i woreczka ¿ó³ciowego. 
Miód pochodz¹cy z kwiatów letnich, 
ze wzglêdu na silniejsze w³aœciwoœci 
antybiotyczne i przeciwzapalne znajduje 
zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu 
grypy, przeziêbienia jak równie¿ chorób 
dróg oddechowych. Niezale¿nie od 
terminu zbioru, miód wielokwiatowy 
jest najczêœciej spo¿ywan¹ odmian¹. Ze 
wzglêdu na walory od¿ywcze i smakowe 

Pszczelarze z Gminnego Ko³a Pszczelarzy w Œwilczy zwiedzaj¹ mini skansen pszczelarski 
w pasiece Krzysztofa Kwoki w D¹browie.

jest  wiêc zalecany do codziennego 
spo¿ywania szczególnie przez dzieci jak 
i doros³ych. Stanowi on cenny produkt 
od¿ywczy i odnawiaj¹cy zarówno w stanach 
wyczerpania fizycznego jak i psychicznego 
organizmu.

Pijmy nalewki
propolisowe

Drugim wa¿nym pozysk iwanym 
produktem pszczelim jest propolis, czyli 
kit pszczeli. Pszczo³y zbieraj¹ propolis z 
p¹czków i m³odych pêdów oraz kory drzew 
(g³ównie topoli, brzozy, kasztanowca oraz 
œwierku, jod³y i sosny), który prze¿uwaj¹ i 
mieszaj¹ z wydzielin¹ swoich gruczo³ów. 
Ka¿da czêœæ ula jest pokryta propolisem 
dziêki temu rodzina pszczela ¿yje w 
wyj¹tkowo sterylnych warunkach. 

Propolis wykorzystywany jest do 
leczenia wielu schorzeñ od pospolitego 
p r z e z i ê b i e n i a ,  p o p r z e z  l e c z e n i e 
bakteryjnych i grzybiczych zaka¿eñ skóry, 
odle¿yn, owrzodzeñ, egzem, oparzeñ, 
trudno goj¹cych siê ran. Ma zastosowanie 
tak¿e przy leczeniu schorzeñ przewodu 
pokarmowego, chorób infekcyjnych 
uk³adu oddechowego,  moczowego 
jak równie¿ w profilaktyce mia¿d¿ycy 
(stosuj¹c krople propolisowe). Tabletki 
propolisowe, maœæ i krople mo¿na nabyæ 
w aptekach i sklepach pszczelarskich. 
Nalewkê propolisow¹ mo¿na sobie 
sporz¹dziæ rozpuszczaj¹c 50 g propolisu 
w 0,25 l spirytusu 70%. Wskazane jest 
stosowanie propolisu zapobiegawczo w 
okresie wystêpowania epidemii grypy i 
przeziêbieñ, przyjmuj¹c przed posi³kami 
20-30 kropli nalewki propolisowej. 

Józef Wilga
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Pomoc finansowa UE
dla polskiej wsi

Od 1 maja bie¿¹cego roku polska wieœ stanê³a przed nowymi realiami a mianowicie wejœciem w struktury Unii Europejskiej. 
Odby³o siê to we wszystkich ga³êziach gospodarki, w³¹cznie z rolnictwem. Zaniedbana i niedofinansowana od pocz¹tku III RP, po 
upadku komunizmu, stanê³a w obliczu wielkiej szansy, któr¹ przynios³a UE. Przedsmakiem bycia cz³onkiem struktur europejskich 
by³y fundusze przedakcesyjne, z których korzysta³a tak¿e polska wieœ. Nale¿a³y do niech: SAPARD, ISPA i PHARE. Wejœcie w 
struktury unijne spowodowa³o, ¿e fundusze te ulegn¹ likwidacji i zostan¹ zast¹pione funduszami strukturalnymi. Obecnie mamy 

PHARE
Jest to jeden z programów pomocy 

przedakcesy jne j  UE adre sowane j 
g³ównie do pañstw Europy Œrodkowej i 
Wschodniej. Program rozpocz¹³ dzia³alnoœæ 
w 1990 r. i jest czêœci¹ bud¿etu UE, któr¹ 
administruje Komisja Europejska. Od 
pocz¹tku funkcjonowania programu Phare 
Polska jest jego najwiêkszym odbiorc¹. 
W miarê up³ywu lat zmienia³a siê rola 
programu. Przede wszystkim d¹¿ono do 
dostosowania dzia³añ do zachodz¹cych 
przemian politycznych, szczególnie w 
kontekœcie przysz³ego rozszerzenia UE. I tak 
Polsce w pierwszych latach funkcjonowania 
programu udzielono pomocy doraŸnej 
(pomoc humanitarna). Nastêpnie pojawi³a 
siê pomoc doradcza, szkoleniowa i wsparcie 
inwestycji. Od rozpoczêcia przez Polskê 
negocjacji o cz³onkostwo w UE g³ówne 
wsparcie skierowane zosta³o na rozwój 
instytucjonalny, w celu udzielenia pomocy 
administracji pañstwa w nabywaniu przez nie 
zdolnoœci do wprowadzenia prawodawstwa 
Wspólnot Europejskich. Tak wiêc tematyka 
realizowanych projektów jest bardzo 
ró¿na. 

W d r a ¿ a n i e  p r o g r a m u  P h a r e 
odbywa³o siê za poœrednictwem tzw. 
jednostek wdra¿aj¹cych, powo³anych 
przy ministerstwach, agencjach i innych 
instytucjach. Cykl projektowy obejmowa³ 
propozycjê projektu, jego opracowanie, 
procedurê przetargow¹, monitorowanie 
wykonania zadañ i ocenê efektu koñcowego. 
Zakres i priorytety pomocy s¹ uzgadniane 
w drodze negocjacji miêdzy rz¹dem RP 
a Komisj¹ Europejsk¹. Czas realizacji 
programów wynosi przeciêtnie trzy lata. 
Do roku 2000 w ramach programu Phare, 
Polska otrzymywa³a œrednio 180-200 mln 
euro rocznie. W sektorze rolnym program 
Phare jest realizowany na podstawie 
dokumentu „Program pomocy technicznej 
na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa”. Rolnictwo 
zosta³o uznane za jeden z priorytetowych 
dzia³ów gospodarki dla transformacji 
od systemu centralnego planowania do 
gospodarki rynkowej. W ramach œrodków 

pochodz¹cych z programu zrealizowano 
ponad 200 projektów rolnych, wdra¿anych 
przez jednostki naukowe, samorz¹dowe, 
ODR-y i profesjonalne firmy konsultingowe. 
Projekty te dotyczy³y m.in. szkoleñ z 
zakresu Wspólnej Polityki Rolnej, ochrony 
œrodowiska w przemyœle spo¿ywczym, 
systemu identyfikacji zwierz¹t, organizacji 
rynku rolnego, rozwoju obszarów wiejskich 
itd. Od 2000 r. Polska otrzymuje pomoc w 
ramach zreformowanego programu Phare 
2. Program Phare jest najpowa¿niejszym 
Ÿród³em pomocy bezzwrotnej dla Polski. 
Procedury Phare s¹ dosyæ skomplikowane. 
W ka¿dym przypadku istnieje obowi¹zek 
przestrzegania zasad takich jak: zasada 
planowania – oznacza, ¿e œrodki s¹ 
przyznawane wy³¹cznie na przedsiêwziêcia 
szczegó³owo zaplanowane i zatwierdzane 
w drodze odpowiednich procedur; zasada 
dodatkowoœci – stanowi, ¿e projekt nigdy 
nie jest finansowany w ca³oœci z jednego 
Ÿród³a. Nieodzowny jest udzia³ w³asny 
odbiorcy pomocy; zasada koncentracji 
– dziêki tej zasadzie unika siê nadmiernego 
rozproszenia œrodków; zasada partnerstwa 
– preferuje przedsiêwziêcia realizowane 
w oparciu o wspó³pracê administracji 
pañstwowej z organizacjami czy instytucjami 
pozarzadowymi.

Pozosta³e programy ISPA i SAPARD 
s¹ nowymi programami pomocy Unii 
Europejskiej, które rozpoczê³y siê w 
2000 r., wraz z wejœciem w ¿ycie nowego 
wieloletniego bud¿etu 2000-2006. 

Fundusz przedakcesyjny
SAPARD

Ma on pomóc w stymulowaniu rozwoju 
obszarów wiejskich poprzez u³atwienie 
procesu integracji sektora rolnego z UE 
oraz p³ynne w³¹czenie rolnictwa krajów 
kandyduj¹cych w system Wspólnej Polityki 
Rolnej i Strukturalnej UE. Termin realizacji 
to lata 2000-2006. Maksymalny roczny 
bud¿et dla Polski wynosi 168,7 mln euro. 
Wk³ad ze strony Unii Europejskiej mo¿e 
wynieœæ nie wiêcej ni¿ 75% ogólnej sumy 
wydatków publicznych, pozosta³e 25% to 
wk³ad strony polskiej.

Celem programu jest wsparcie dla 
zrównowa¿onego rozwoju obszarów 
wiejskich w okresie przedakcesyjnym 
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Unii 
Europejskiej z 21 czerwca 1999 r. program 
mo¿e wspieraæ nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia: 
inwestycje w gospodarstwach rolnych; 
poprawê przetwórstwa i marketingu 
produktów rolnych i rybnych; poprawê 
struktur kontroli  jakoœci ,  kontroli 
weterynaryjnej i kontroli zdrowia roœlin 
na rzecz jakoœci artyku³ów ¿ywnoœciowych i 
ochrony konsumenta; wprowadzenie metod 
produkcji rolnej zmierzaj¹cych do ochrony 
œrodowiska naturalnego oraz krajobrazu 
wiejskiego; rozwój i  dywersyfikacjê 
dzia³alnoœci gospodarczej; wprowadzenie 
systemu zastêpstw w gospodarstwach 
rolnych oraz systemu us³ug w systemie 
zarz¹dzania gospodarstwami; tworzenie 
grup producenckich; odnowê i rozwój wsi 
oraz ochronê dziedzictwa kulturowego 
obszarów wiejskich; poprawê struktury 
obszarowej oraz scalanie gruntów; tworzenie 
i aktualizowanie systemu rejestru gruntów; 
doskonalenie szkolenia zawodowego; 
rozwój i ulepszenie infrastruktury na 
obszarach wiejskich; gospodarkê zasobami 
wodnymi w rolnictwie; leœnictwo i zalesianie 
obszarów rolnych, inwestycje w prywatnych 
gospodarstwach leœnych oraz przetwórstwo 
i marketing produktów leœnych; pomoc 
techniczn¹ na rzecz œrodków dzia³ania 
objêtych programem.

Sposób wykorzystania programu w 
Polsce zosta³ okreœlony w Programie 
operacyjnym programu SAPARD. Zgodnie z 
tym dokumentem priorytetowymi œrodkami 
dzia³ania w Polsce bêd¹: inwestycje 
w gospodarstwach rolnych; poprawa 
przetwórstwa i marketingu produktów 
rolnych i rybnych; rozwój i ró¿nicowanie 
dzia³alnoœci gospodarczej w celu tworzenia 
nowych miejsc pracy i Ÿróde³ dochodu; 
rozwój i doskonalenie infrastruktury na 
terenach wiejskich. Przewidziano tak¿e 
uzupe³niaj¹ce œrodki dzia³ania obejmuj¹ce: 
pilota¿owe projekty dotycz¹ce ochrony 
œrodowiska na terenach rolniczych oraz 
zalesiania; szkolenie zawodowe; pomoc 
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techniczn¹ (doradcz¹) na rzecz œrodków 
objêtych programem.

Instytucj¹ realizuj¹c¹ program SAPARD 
w Polsce jest Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. Agencji ta prowadzi 
akcjê informacyjn¹, zbiera, opiniuje i 
dokonuje selekcji propozycji przedsiêwziêæ 
przewidzianych do finansowania w ramach 
programu. Sprawuje te¿ funkcjê p³atnicz¹, 
polegaj¹c¹ na zarz¹dzaniu finansami 
programu, realizacji p³atnoœci i rozliczeñ 
z beneficjentami programu z jednej strony 
oraz, za poœrednictwem Narodowego 
Funduszu, z Komisj¹ Europejsk¹ z drugiej. 
Zgodnie z wymaganiami postawionymi 
przez Komisjê Europejsk¹ agencja p³atnicza 
musi byæ poddana procesowi akredytacji, 
który ma zapewniæ, ¿e wype³nione zostan¹ 
wszystkie warunki dotycz¹ce zarz¹dzania 
f inansowego i  kontroli  f inansowej 
ustanowione przez Komisjê. 

Program ISPA
(Przedakcesyjny Instrument

Polityki Strukturalnej)

Wzorowany jest na Funduszu Spójnoœci 
istniej¹cym w ramach Unii Europejskiej, 
którego celem jest pomoc mniej rozwiniêtym 
krajom cz³onkowskim w likwidacji opóŸnieñ 
w dwóch dziedzinach: ochronie œrodowiska 
oraz transporcie. W analogiczny sposób, 
program ISPA finansuje inwestycje, aby 
pomóc krajom kandyduj¹cym dostosowaæ 
siê do wspólnotowych standardów w tych 
dwóch dziedzinach. Oko³o 50% œrodków 
powinno byæ przeznaczone na ochronê 
œrodowiska i ok. 50% na infrastrukturê 
transportow¹.

Koordynacj¹ prac programu ISPA 
w sektorze ochrony œrodowiska zajmuje 
siê Ministerstwo Œrodowiska. Minister 
Œrodowiska dokonuje wyboru przedsiêwziêæ, 
które bêd¹ przedk³adane Komis j i 
Europejskiej do dofinansowania z funduszu 
ISPA. Departament Polityki Ekologicznej i 
Integracji Europejskiej w MŒ pe³ni nadzór 
nad poprawnym przygotowaniem projektów 
w sektorze œrodowiska, realizacj¹ zadañ 

Tabela 2

�ród³o danych: Urz¹d Gminy w Œwilczy

�ród³o danych: Urz¹d Gminy w Œwilczy

Tabela 1

zgodnie z przyjêtym harmonogramem 
oraz opracowuje dokumenty okreœlaj¹ce 
inwestycyjn¹ strategiê wykorzystania 
œrodków funduszu ISPA w sektorze ochrony 
œrodowiska. 

Koordynacj¹ prac programu ISPA w 
zakresie rozwoju transportu i komunikacji 
zajmuje siê Minister Transportu i Gospodarki 
Morskiej. Charakter i zasady programu ISPA 
wymagaj¹, aby programowanie zadañ do ISPA 
w zakresie transportu i komunikacji odbywa³o 
siê na szczeblu centralnym. Minimalna 
wielkoœæ projektów finansowanych w ramach 
programu ISPA to 5 mln euro, przy czym, 

projekty, fazy projektów, które s¹ niezale¿ne 
finansowo i technicznie grupy projektów 
lub plany projektów, a tak¿e wstêpne studia 
wykonalnoœci oraz studia techniczne, 
niezbêdne dla zrealizowania projektu. 

Gmina Œwilcza korzysta ze œrodków 
finansowych w ramach SAPARD-u. Poni¿ej 
zestawiono zadania realizowane w 2004 r. 
z dofinansowaniem z programu SAPARD 
(patrz. tabela 1).

Poni¿ej przedstawiono zadania, na 
które Gmina Œwilcza dosta³a zapewnienie 
ze strony UE o zaakceptowaniu wniosków 
i dofinansowaniu z unijnego programu 

SAPARD w 2004 r. (patrz tabela 2).
Teraz gdy jesteœmy ju¿ pe³noprawnymi 

cz³onkami Wspólnoty Europejskiej mamy 
prawo do korzystania z funduszy strukturalnych 
z przeznaczeniem na ró¿ne cele.

Fundusze strukturalne s¹ instrumentami 
polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ich 
zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i 
modernizacji gospodarek krajów i regionów 
UE. 

W ten sposób wp³ywa siê na zwiêkszenie 
spójnoœci ekonomicznej i spo³ecznej Unii. 
Fundusze kierowane s¹ przede wszystkim do 
tych regionów, które bez pomocy finansowej 
nie s¹ w stanie dorównaæ do œredniego 
poziomu rozwoju gospodarczego w UE. 
Istniej¹ nastêpuj¹ce fundusze strukturalne: 
-  E u r o p e j s k i  F u n d u s z  R o z w o j u 
Regionalnego 
- Europejski Fundusz Spo³eczny 
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji 
Rolnej 
-  Finansowy Instrument Orientacji 
Rybo³ówstwa 
- Fundusz Spójnoœci.

zgodnie ze standardow¹ zasad¹ przyjmowan¹ 
w tego typu programach, wspó³finansowanie 
z programu mo¿e wynosiæ do 75% 
wydatków publicznych. Przedsiêwziêciami 
uprawnionymi do uzyskania finansowania s¹ 
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Wielkoœæ maj¹tku

Maj¹tek Rudna sk³ada³ siê z dwóch 
folwarków: Rudna Wielka o powierzchni 
– 205 ha w tym: 135 ha gruntów ornych, 
53 ha ³¹k oraz cegielni; Rudna Ma³a 
(Rejterada) – 733 ha w tym: lasów 549 ha, 
gruntów ornych127 ha, 38 ha ³¹k, a tak¿e 
gorzelni.

Inwentarz ¿ywy stanowi³o: 90 krów rasy 
holenderskiej, 150 ja³ówek i ciel¹t, 4 buhaje, 
45 opasów, ponadto: 55 koni roboczych, 12 
klaczy, 4 konie cugowe. Hodowano tak¿e 80 
sztuk œwiñ, 50 sztuk owiec, oraz drób.

Przy parcelacji  maj¹tku w sk³ad 
zabudowañ folwarcznych wchodzi³y; 
w Rudnej Wielkiej – stajnia, kuchnia, 
rz¹dcówka, magazyn na uprz¹¿, obora 
cielêca i barak, torfiarnia, kuŸnia, stajnia 
fornali, chlewnia, owczarnia, obora, 
sieczkarnia, spichlerz, szopa na nawozy, 
stodo³a na siano, szopa na sprzêt, stodo³a 
na zbo¿e, szopa na torf, stelmarnia i kurnik, 
szopa na narzêdzia, oficyna, ochronka, 
czworak, dwór.

W Rudnej Ma³ej – stajnia koñska, dom 
polny, chlewek, mieszkanie gorzelnika, szopa 
przy gorzelni, czworak i stodo³a. 

Maszyny i narzêdzia do pracy: 1 m³ocarnia, 
2 lokomobile, p³ug motorowy, 5 ¿niwiarek, 
4 kosiarki, 2 siewniki 27 rzedowe, 3 siewniki 
starego typu, siewnik do buraków, 2 siewniki 
do wapnowania pól, 7 rozsiewaczy do nawozów, 
24 p³ugi dwuskibowe (na 4 konie), 24 p³ugi 
jednoskibowe (na 2 konie), 24 pary bron 
lekkich, 16 par bron ciê¿kich.

Ostatnimi w³aœcicielami maj¹tku przed 
parcelacj¹ (10 paŸdziernika 1944 roku), byli: 
Stanis³aw D¹mbski, a po jego œmierci w roku 
1941, jego ziêæ Stefan D¹mbski.

Pracownicy dworscy

We dworze Rudna Wielka i folwarku 
Rudna Ma³a zatrudniano pracowników 
sta³ych, sezonowych i dniówkowych.

Do pracowników sta³ych zaliczano tzw. 
„administracje dworsk¹” (oficjalistów). Do 
niej nale¿eli: rz¹dca, gorzelnik, praktykant, 
pisarz dworski i leœniczy. Do sta³ych 
pracowników fizycznych nale¿a³a s³u¿ba 
domowa któr¹ tworzyli: lokaj, pokojowa, 
niañka, kucharka, dwie pomocnice.

S³u¿bê folwarczn¹ stanowili: karbowy, 
2 polowych, 13 fornali, 2 pastuchów, 8 

dziewcz¹t jako obs³uga obory, 4 mê¿czyzn 
jako obs³uga stajni cugowej, 1 mê¿czyzna 
jako obs³uga chlewni, 2 stró¿y (jeden ze 
dworu, a drugi z folwarku), 2 stra¿nicy 
stodó³ i podwórza, 2 dziewczyny jako obs³uga 
stajni ciel¹t przeznaczonych do chowu, 1 
mleczarz (woŸnica), 2 stelmachów, 3 kowali, 
2 stra¿ników pól, 1 ogrodnik, 1 pomocnik 
ogrodnika zwany „ogrodniczykiem”, 5 
dziewcz¹t z tzw. „kontraktu ogrodowego”, 
1 kucharka kuchni czeladnej, 1 pomocnica 
kucharki, 1 pracownik w dachówczarni.

Do robotników sezonowych t j . 
zatrudnionych tylko przez kilka miesiêcy w 
roku nale¿eli: 3 robotników w gorzelni, 5 
robotników w cegielni, 45 robotników z tzw. 
„kontraktu” (30 dziewcz¹t, 15 ch³opców).

Do robotników zwanych „na dniówkê” 
zaliczano tych, którzy dla zarobku szli do 
dworu w okresie ¿niw i kopania ziemniaków, 
oraz w okresie ciê¿szych robót np.: wywóz 
obornika. Przyjmowano przeciêtnie oko³o 
20 osób.

Ogó³em w okresie lata pracowa³o we 
dworze œrednio 53 robotników sta³ych i 20 
dniówkowych. Razem w 1938 roku dwór 
zatrudnia³ 141 osób latem, a w okresie zimy 
120 osób.

O f i c j a l i œ c i   d w o r s c y

Rz¹dca – mia³ on nadzór nad prac¹ 
w polu i gospodarstwie folwarcznym. 
Odpowiada³ jedynie za techniczn¹ stronê 
gospodarki i wykonywa³ ogólne polecenia 
w³aœciciela. Mia³ ukoñczon¹ 3-letni¹ szko³ê 
rolnicz¹ w Mi³ocinie. Prócz obowi¹zków 
rz¹dcy pe³ni³ funkcjê gorzelnika dworskiego. 
Funkcjê rz¹dcy sprawowa³ Józef Grabiec z 
Le¿ajska.

Praktykant – by³ nim zazwyczaj syn 
w³aœciciela innego maj¹tku. W okresie 
przedwojennym sam pokrywa³ on koszty 
swojego utrzymania we dworze. By³ jakby 
„praw¹ rêk¹” kieruj¹cego gospodarstwem. 
Tutejszy dziedzic Stefan D¹mbski uwa¿any 
by³ za wzorowego gospodarza, dlatego by³o 
wielu ubiegaj¹cych siê o odbycie praktyki 
rolniczej w jego maj¹tku.

Pisarz dworski – W ostatnich latach przed 
II wojn¹ œwiatow¹ by³ nim emerytowany 
podoficer. Nie pe³ni³ on wszystkich 
obowi¹zków pisarza, gdy¿ ksiêgi dworskie 
prowadzi³ sam w³aœciciel z rz¹dc¹. Poniewa¿ 

rz¹dca by³ zarazem gorzelnikiem, dlatego 
mieszka³ w Rudnej Ma³ej i czêœæ jego 
obowi¹zków przej¹³ pisarz. Mia³ on m.in. 
obowi¹zek wydawaæ wed³ug ustalonej przez 
dziedzica listy zbo¿e, czyli tzw. „ordynariê” 
dla pracowników, mia³ tak¿e dozorowaæ 
stelmarniê, kuŸniê i prowadziæ stan obory.

Le œn ic z y  dwor sk i  –  na le¿a ³  w 
hierarchii s³u¿by do tzw. administracji. By³ 
pracownikiem sta³ym. Do niego nale¿a³ 
zarz¹d nad lasem rudzieñskim. Mia³ do 
pomocy dwóch gajowych. Zadaniem 
ich by³o pilnowanie lasu i nadzór nad 
robotnikami w lesie oraz dogl¹danie 
wywozu sprzedawanego drewna. W okresie 
zbierania jagód w lesie nale¿a³o mieæ 
ze dworu „kwitek” tj. zezwolenie które 
powinno siê zap³aciæ robocizn¹ i daæ 
„odsyp” z jagód.

S ³ u ¿ b a   f o l w a r c z n a

Karbowy – nale¿a³ do tzw. „s³u¿by na 
dziedziñcu”. Nadzorowa³ roboty rêczne 
w podwórzu, porz¹dek w stodo³ach i 
przy stawianiu stert ze zbo¿a, za które by³ 
odpowiedzialny. Gdy fornal przywozi³ snopy 
z pola i odlicza³ kolejne „kopy” podaj¹c je na 
„warztê”, karbowy nacina³ na swoim ko³ku, 
który nosi³ ze sob¹, jeden karb co oznacza³o 
kolejn¹ zwiezion¹ kopê zbo¿a, a w co 
dziesi¹ty karb nacina³ ukoœny krzy¿yk, stad 
nazwa funkcji – karbowy. Karbowany ko³ek 
oddawa³ wieczorem dziedzicowi, gdy sk³ada³ 
dzienny raport w kancelarii i omawia³ z nim 
plan robót na nastêpny dzieñ.

Polowy – dozorowa³ prac rêcznych na 
polu, gdzie wyje¿d¿a³ razem z fornalami 
i pilnowa³ np., aby orano odpowiednio 
g³êboko.

Stra¿nik dworski (stra¿nik pól) – 
pilnowa³ z¿êtego zbo¿a w polu, strzeg³ 
przed wypasaniem dworskich ³¹k przez 
byd³o ch³opskie, opiekowa³ siê ba¿antarni¹, 
odstawia³ buraki do cukrowni w Przeworsku, 
by³ dostawc¹ wêgla i nawozów do dworu. 
Towarzyszy³ te¿ hrabiemu w polowaniach. 
We dworze nazywano go z³oœliwie „wielkim 
urzêdnikiem”. Chodzi³ on po polach 
dworskich i ogrodach z przewieszon¹ 
przez ramiê dubeltówk¹ w zielonym stroju 
strzelca. Stra¿nikiem dworu by³ Franciszek 
Depka z Pogwizdowa Nowego.

Stró¿, czyli nocny wartownik – w nocy 

Organizacja pracy w maj¹tku
ziemskim Rudna w powiecie

rzeszowskim w latach 30. XX wieku
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mia³ obowi¹zek stró¿owaæ, chodz¹c z 
psami dooko³a dworu. W dzieñ stró¿ mia³ 
obowi¹zek r¹bania drewna i wi¹zania siana 
dla koni. Funkcje tê pe³ni³ stary cz³owiek, 
który od dziecka pracowa³ we dworze, a gdy 
nie by³ ju¿ zdolny do ciê¿kiej pracy w polu 
wyznaczono mu ten rodzaj zajêcia.

Obs³uga stajni cugowej (konie pod siod³o 
i do pojazdów eleganckich) – pracowa³o tu 
trzech ludzi. W stajni by³o dwie pary koni 
wyjazdowych, dwa wierzchowe, dwa ogiery 
oraz kilkanaœcie Ÿrebaków. Najstarszego 
z obs³ugi cugantów nazywano „wielkim 
koniuszym”. Odby³ on s³u¿bê w kawalerii, 
umia³ doskonale obchodziæ siê z koñmi. 
Respektowa³ tylko polecenia starego woŸnicy 
Walentego. Ten mia³ bowiem specjalne 
wzglêdy u pana, gdy¿ na s³u¿bie stangreta 
spêdzi³ przesz³o 60 lat. Walenty wozi³ 
powozem do Rzeszowa dziedziców lub ich 
goœci. Z wysokoœci „koz³a „ spogl¹da³ z góry 
na swoje ukochane cuganty, które nazywa³ 
„lalkami”. Najm³odszy z pomocników w 
stajni cugowej opiekowa³ siê Ÿrebiêtami i 
by³ woŸnic¹ podrzêdnym, je¿d¿¹c w pole 
tarantasem, albo wózkiem zaprzê¿onym w 
pojedynkê.

Fornale – sprawowali opiekê nad koñmi 
roboczymi. Ka¿dy z nich mia³ pod opiek¹ 
4 konie a do pomocy parobka. Fornal 
pracowa³ szesnaœcie, a podczas polowych 
robót nawet 18 godzin na dobê. O 3 nad 
ranem musia³ ju¿ byæ na nogach, by po 
tzw. „obrz¹dku” przy koniach o godz. 5 lub 
6 rano wyjechaæ w pole.

Obs³uga obory – stanowili j¹ pastuch 
i 4 dziewczêta stajenne. Pastuch dogl¹da³ 
zwierzêta w oborze, a na pastwiskach pas³y 
je dziewczêta. Ponadto pastuch dozorowa³ 
dojenia krów, kosi³ i przywozi³ koniczynê, 
a tak¿e wydawa³ o œwicie mleczarzowi 
mleko, a ten odwozi³ je do mleczarni w 
Staromieœciu.

Dziewczêta czyœci³y ponadto w okresie 
zimy bañki na mleko oraz sieka³y buraki 
dla byd³a w specjalnej maszynie.

Obs³uga kuŸni – pracowa³o w niej 
3 ludzi: kowal i dwóch pomocników. 
W okresie zimy przekuwali oni konie 
„na ostro”, poprawiali maszyny rolnicze. 
Podczas m³ocki kowal pe³ni³ obowi¹zki 
maszynisty przy m³ocarni parowej.

Stelmach – do niego nale¿a³y wszelkie 
poprawki i wykonywanie nowych czêœci 
drewnianych wozów, sañ narzêdzi, skrzyñ 
itp.

Robotnicy zwani „kontraktem dworskim” 
– pracowali przez 7 miesiêcy w ci¹gu roku. 
W kontrakcie by³o zwykle 23 mê¿czyzn i 30 
dziewcz¹t.

Robotnicy dniówkowi – najmowali 
siê do pracy w okresie wiosennym do 
porz¹dkowania ogrodu dworskiego oraz 
do prac sezonowych (¿niwa, kopanie 
ziemniaków).

S ³ u ¿ b a   o g r o d o w a

Nad prowadzeniem ogrodu warzywnego 
i ozdobnego czuwa³ ogrodnik, który 
mia³ do pomocy pomocnika zwanego 
„ogrodniczykiem”, dwie robotnice sta³e 
oraz dziewczêta dniówkowe.

P r a c o w n i c y   d w o r s k i e j
c e g i e l n i i   g o r z e l n i

Cegielniê dworsk¹ wybudowano w 
1925 roku. Pracowa³o w niej w okresie lata 
5 robotników. Ceg³ê wypalano w dwóch 
piecach, w sezonie oko³o 200 tysiêcy. 
Praca by³a wy³¹cznie rêczna. Gorzelnia 
znajdowa³a siê na terenie folwarku Rudna 
Ma³a. Kampania trwa³a od 1 listopada 
do 30 kwietnia. Dziennie wyrabiano 
100 do 200 litrów spirytusu. Oprócz 
gorzelnika zatrudnionych tam by³o trzech 
robotników.

S ³ u ¿ b a   d o m o w a

Lokaj – funkcjê tê pe³ni³ Wincenty 
Lubas z Rudnej Ma³ej. Nazywano go 
„Wicusiem”. Jego obowi¹zkiem by³o 
sprz¹taæ kancelariê swego pana, jego pokój 
sypialny oraz korytarz. Zawsze mia³ byæ na 
zawo³anie hrabiego. Nie lubi³ psów, tote¿ 
dziedzic nie trzyma³ psów pokojowych. 
Interesant chc¹c za³atwiæ jak¹œ sprawê u 
dziedzica, by³ najpierw informowany przez 
lokaja, w jakim nastroju jest „jaœnie pan”.

Pokojówka – by³a wy³¹cznie na us³ugach 
swej pani. Sprz¹ta³a jej mieszkanie i 
naprawia³a bieliznê.

Niania – od dziecka pracowa³a na 
„pañskim chlebie”. Wychowa³a dwa pokolenia 
„dziedziców”. Mieszka³a w pokoju razem z 
dzieæmi i nimi siê opiekowa³a.

Kucharka dworska i jej pomocnica – 
przygotowywa³a posi³ki na tzw. „pierwszy stó³” 
do którego zasiada³a rodzina dziedzica i goœcie 
oraz tzw. „drugi stó³” dla niani, pokojowej, 
lokaja, obs³ugi kuchennej i pisarza. Pozostali 
pracownicy dworscy jedli posi³ki w tzw. kuchni 
czeladnej.

Ponadto dwór zatrudnia³ praczkê i 
piekarkê.

Wynagrodzenie
pracowników dworskich 

Przyjmuj¹c robotników do pracy 
dz iedz ic  zawiera ³  z  n imi  umowê, 
która okreœla³a okres i rodzaj pracy i 
wyszczególnia³a wszelkie formy zap³aty. 
Umowa by³a spisana w obecnoœci dziedzica, 
pisarza dworskiego lub rz¹dcy i karbowego. 
Podpisywa³ j¹ pracownik, pracodawca i 
œwiadek. P³ace robotników wyp³acano 
w gotówce, lub w zbo¿u, co nazywano 
„ordynari¹”. Pewn¹ form¹ zap³aty by³y 
tzw. „rz¹dki”. Otó¿ dziedzic przeznacza³ 
dla s³u¿by pewien obszar ziemi uprawnej 
obsadzonej ziemniakami i kapust¹, W 
okresie zbiorów pisarz wydziela³ rz¹dki 
kapusty i zagony ziemniaków, oznacza³ 

je tabliczkami na których umieszcza³ 
nazwisko. W³aœciciel poszczególnych 
dzia³ek sam dokonywa³ zbioru, a z dworu 
otrzymywa³ wóz i konie do zwózki

A oto jak wygl¹da³o wynagrodzenie 
niektórych pracowników dworskich w 
roku 1938:

Rz¹dca, a zarazem gorzelnik otrzymywa³ 
– rocznie 24 q zbo¿a, 4 q poœladu, 16 mp 
drzewa, 4 wozy ziemniaków, 1 wóz kapusty, 
120 z³ miesiêcznie w gotówce, 1-2% od 
om³otu, 1% od sprzeda¿y mleka, mieszkanie 
4 pokojowe, du¿y ogród do w³asnego 
u¿ytku, paszê z gorzelni dla œwini i drobiu, 
8 litrów mleka dziennie.

Karbowy: mieszkanie 2 izbowe, 16 
q zbo¿a rocznie, 8 zagonów ziemi pod 
ziemniaki, 8 mp drzewa, 4 wozy suszonego 
torfu, 1 wóz kapusty, 4 l mleka dziennie, 1/2 
ha ³¹ki, 24 z³ miesiêcznie w gotówce, 1-2% 
od om³otu, gratyfikacja za dobre siewy, za 
pomyœlny zbiór (ok. 2q zbo¿a), za pracê 
poza godzinami, za poœpiech pracy przed 
burz¹, za pracê w dni œwi¹teczne.

Stró¿ nocny: 10 q zbo¿a rocznie, 2 zagony 
ziemniaków, 1 rz¹dek kapusty, 4 mp drzewa, 
2 wozy torfu, 2 l mleka dziennie, albo 1/2 
ha ³¹ki, 10 z³ miesiêcznie w gotówce.

Robotnik z kontraktu polowego: 3,5 q zbo¿a 
za 7 miesiêcy, 4 q ziemniaków, 1 mp drzewa, 
1 wóz torfu, 12 z³ miesiêcznie w gotówce.

Lokaj: 10 q zbo¿a rocznie, mieszkanie, 
25 z³ miesiêcznie w gotówce.

Robotnik dniówkowy: w zimie dziennie 
1,5 z³, latem ekwiwalent w zbo¿u lub 
ziemniakach.

Robotnik w cegielni: 60 z³ miesiêcznie.
Ogrodnik: 6 q zbo¿a rocznie, 10 q 

ziemniaków, 4 mp drzewa, utrzymanie 
w kuchni czeladnej, mieszkanie, 12 z³ 
miesiêcznie w gotówce, 20% od sprzeda¿y 
jarzyn i kwiatów.

Powy¿szy tekst zosta³ napisany na podstawie 
opracowania naukowego pt: „Pogwizdów Nowy w 
powiecie rzeszowskim”. Autork¹ jest Irena Wójcik, 
córka kierownika szko³y w Pogwizdowie Nowym. 
W tej wiosce spêdzi³a dzieciñstwo, a bezpoœrednio 
po studiach nauczycielskich pracowa³a wiele 
lat w zawodzie. Jeden rozdzia³ monografii w 
ca³oœci poœwiêcony jest organizacji folwarku w 
Rudnej Wielkiej. W latach 1933-1945 autorka 
pracowa³a we dworze w charakterze prywatnej 
nauczycielki dzieci dworskich.

W artykule wykorzysta³em równie¿ relacjê 
ustn¹ Marii D¹mbskiej mieszkaj¹cej obecnie 
w Warszawie oraz artyku³ „Ziemia ch³opom” 
Jadwigi Oleszczuk – Trzcionka nr 10/1999 r.

S³owniczek: 
1 mp (metr przestrzenny) – miara równa pó³ 
kubika
tarantas – dawny pojazd 4 ko³owy o nadwoziu 
osadzonym na sprê¿ystych listwach ³agodz¹cych 
wstrz¹sy

Wiktor Polak
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Z czasów mojego dzieciñstwa najbardziej 
pamiêtam stacjê. Zaroœniêta akacj¹, 
pachnia³a nas³onecznionym torowiskiem. 
ZnaleŸæ mo¿na tu by³o tak¿e cieñ i ch³ód 
przed letnim gor¹cym dniem, obejrzeæ 
poci¹gi, wsiadaj¹cych i wysiadaj¹cych 
ludzi, policzyæ wagony przemykaj¹cych 
towarowych sk³adów. Na stacji zjawia³em siê 
kilka razy w tygodniu, na pocz¹tku wieziony 
na wózku, potem ju¿ na piechotê wraz z 
m³odsz¹ siostr¹.

Przyprowadza³a nas tam nasza babcia, 
która odwiedza³a swoja znajom¹ pani¹ 
Trzeciakow¹, mieszkaj¹c¹ w „b³êkitnym” 
domku, najbardziej charakterystycznym 
budynku stacji. Domek, w którym w czasie 
swoich studiów mieszka³ b³ogos³awiony 
ksi¹dz Balicki, po³o¿ony w cieniu drzew 
by³ jak sama jego w³aœcicielka reliktem 
tajemniczej przesz³oœci, nie do koñca 
pojmowanym przeze mnie w tamtych 
dniach.

O  c z y m  r o z m a w i a ³ a  b a b c i a  z 

NOWOCZESNOŒÆ
W PO¿ARNICTWIE

Dla przeciêtnych obserwatorów 
¿ycia organizacyjnego w gminie Œwilcza 
pozytywnym objawem, mimo ró¿nych 
zawirowañ politycznych czy ustrojowych 
prawie stuletnich dziejów Stra¿y Po¿arnej 
w Trzcianie jest fakt, ¿e nie dotyka jej 
naturalne prawo wieku. Ci¹gle garn¹ siê w 
jej szeregi m³odzi ludzie, którzy zastêpuj¹ 
starszych. S¹ oni zdolni pójœæ z pomoc¹ 
drugiemu cz³owiekowi, nara¿aj¹c w³asne 
¿ycie, zdrowie, nie oczekuj¹c wdziêcznoœci. 
Taki jest bowiem ich statutowy, dobrowolny 
obowi¹zek.

Stra¿ po¿arna to s³u¿ba publiczna. Ta 
formacja odpowiednio zorganizowana, 
wyszkolona oraz wyposa¿ona w specjalistyczny 
sprzêt prowadzi akcje gaœnicze i ratownicze 
w ró¿nego rodzaju sytuacji zagro¿enia 
¿ycia lub mienia ludzkiego. Do jej 

pani¹ Trzeciakow¹ nie pamiêtam, 
najprawdopodobniej poruszane by³y tam 
tzw. tematy lokalne czyli plotki. Ta oaza 
spokoju, której ciszê przerywa³o jedynie 
leniwe pobrzêkiwanie pszczó³ i odg³osy 
przeje¿d¿aj¹cych poci¹gów zdawa³a siê dla 
mnie nierzeczywist¹ sielank¹ bez k³opotów i 
strapieñ – ewidentny przywilej dzieciñstwa. 
W g³owie roi³y mi siê parowozy, które wtedy 
zaczêto ju¿ wycofywaæ ze sk³adów, na rzecz 
zielonych lokomotyw i dziwne wagony 
których przeznaczenia nie znalem. 

Pod  s t acy jnym domkiem pan i 
Trzeciakowej sta³a zawsze stara ³aweczka 
i wygrzewa³ siê kot, ros³a jab³oñ, a wokó³ 
szumia³y akacje. Odwiedzaliœmy to miejsce 
bardzo czêsto, dlatego pomimo tych kilku 
lat, które wtedy mia³em zapad³o ono w 
moj¹ pamiêæ.

I tak up³ywa³o mi dzieciñstwo na 
wycieczkach na kolej, ogl¹daniu poci¹gów, 
dra¿nieniu kota pani Trzeciakowej i 
opychaniu siê papierówkami. Jedna z 

naszych ulubionych zabaw, któr¹ nadal 
pamiêtam, polega³a na zostawieniu na 
torach niewielkich papierowych pude³ek 
w oczekiwaniu na poci¹g, który zabiera³ 
pude³ko hen daleko do Rudnej czy nawet 
Rzeszowa. I tak jecha³o ono na gapê 
¿egnane przez salwy naszego œmiechu.

Miejsc takich pró¿no szukaæ dzisiaj, 
znik³y choæ niekoniecznie bezpowrotnie. 
Odeszli ludzie, którzy byli dobrymi duchami 
takich miejsc, nadaj¹c im charakter i 
kszta³t. Dla mnie jednak stacja PKP w 
Œwilczy widziana jest zawsze przez pryzmat 
dzieciñstwa. Pamiêtam studniê, która stoi 
tam do dziœ, a z której kolejarze czerpali 
wodê dla parowozu, gdy któregoœ ciep³ego 
wiosennego dnia niczym gigantyczny 
czarny chrz¹szcz utkn¹³ na stacji w Œwilczy. 
Widok ten wry³ siê g³êboko w moja pamiêæ. 
Ogorza³e twarze w¹satych kolejarzy, ich 
pokrzykiwania i wspania³a przedwojenna 
lokomotywa z wêglark¹, by³y czymœ, co 
zaburzy³o po raz pierwszy spokój stacyjki.

Dzisiaj, gdy czasem na wiosnê lub latem 
odwiedzam wieczorami stacjê, na której 
trochê siê ju¿ zmieni³o, patrzê jak cienie 
wype³zaj¹ na peron, a w powietrzu unosi siê 
zapach podk³adów kolejowych i maciejki 
wydaje mi siê, ¿e s³yszê jak pani Trzeciakowa 
nawo³uje swego kota, a kolejarze wyci¹gaj¹ ze 

obowi¹zków nale¿y zwalczanie skutków 
katastrof budowlanych, komunikacyjnych, 
ekologicznych, zapobieganie klêskom 
¿ywio³owym oraz usuwanie ich skutków, np. 
po huraganach, powodziach, ska¿eniach 
obszarów przyrodniczych, a nawet ataków 
terrorystycznych czy trzêsieñ ziemi.

Wielkie wozy stra¿ackie zast¹pi³y dziœ 
wozy konne z sikawkami drewnianymi czy 
parowymi. Wspó³czesny sprzêt stra¿acki 
musi byæ bardzo specjalistyczny, wspó³czesne 
narzêdzia, aparaty pomiarowe, poduszki 
pneumatyczne, rêkawy ewakuacyjne, odzie¿ 
ochronna ognioodporna, kaski, maski 
gazowe, butle tlenowe, rêkawice – oto tylko 
niektóre przyk³ady postêpu technicznego 
i technologicznego obserwowanego w 
dzisiejszych stra¿ach ogniowych.

Mieszkañcy wsi czy gminy mog¹ czuæ 
siê bezpiecznie tylko wtedy, gdy maj¹ 
dobrze wyszkolone i zorganizowane oraz 
wyposa¿one „wojsko gminne”, tj. stra¿aków 

Niecodzienna uroczystoœæ odby³a siê w Trzcianie 14 listopada 2004 r. W tym dniu miejscowa jednostka 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej zosta³a przyjêta do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaœniczego. System ów 
dzia³a od 12 lat, w województwie podkarpackim nale¿y do niego 232 jednostki, zaœ w gminie Œwilcza, po OSP w 
Bratkowicach i Œwilczy, Trzciana doczeka³a siê docenienia, zaszczytu i... zdwojonych obowi¹zków.
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gotowych do poœwiêceñ.

STRA¿ACKIE ROZWIÑMY 
SZTANDARY

Integracja i wspó³dzia³anie wszystkich 
œrodowiskowych jednostek OP i to nie tylko 
podczas œwi¹t czy uroczystoœci resortowych, 
ale przede wszystkim poczas ró¿nego 
rodzaju zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia 
ludzkiego na terenie gminy czy poza 
ni¹ – budzi powszechny szacunek wœród 
spo³ecznoœci lokalnych.

7 pocztów sztandarowych jednostek 

OSP z: B³êdowej Zg³obieñskiej, 
Bratkowic, Bzianki, D¹browy, 
Mrowli, Przybyszówki, Rudnej 
Wielkiej, Œwilczy i Trzciany 
uczestniczy³o w uroczystej 
koncelebrowanej Mszy œw. w 
koœciele parafialnym w Trzcianie. 
Proboszcz i koncelebrans mszy 
œw. ks. Józef Koœcielny powita³ 
wszystkich zebranych a szczególnie 
przy jaŸnie przedstawiciel i 
w³adz wojewódzkich, miejskich, 
powia towych  i  gminnych 
Pañstwowych Stra¿y Po¿arnych, 
m.in. zastêpcê podkarpackiego 
komendanta wojewódzkiego PSP 
w Rzeszowie st. bryg. Aleksandra 
Jankowskiego, komendanta 
miejskiego PSP w Rzeszowie 
bryg. Andrzeja Bu³atka, ks. 
Józefa Ksi¹¿ka, proboszcza 
parafii Bratkowice i kapelana 
powiatowego PSP w Rzeszowie, 
komendanta gminnego ZOSP 
w Œwilczy dh. Bogdana Cioska. 
Powita³ tak¿e przedstawicieli 
w³adz samorz¹dowych gminy 
w osobach wójta Wojciecha 
Wdowika, zastêpcy – Waldemara 
Pijara, radnych i pracowników 
Urzêdu Gminy.

T r z c i a ñ s k a  œ w i ¹ t y n i a 
prze¿ywa od czerwca br. wielk¹ 
nowennê przed  s tu le tn i¹ 
rocznic¹ konsekracji ,  st¹d 
homilia ks. Mariusza Cymba³y 
nawi¹zywa³a do historycznych 
wydarzeñ z ¿ycia parafii, z ¿ycia 
kraju, bowiem minê³a w³aœnie 
86. rocznica odzyskania przez 
Polskê niepodleg³oœci. W tak 
patr iotyczno-historycznym 
kontekœcie umiejscowienie 
równie¿ jednostek OSP by³o 
symbolicznym docenieniem 
zas³ug dla kraju ludzi spod znaku 
œw. Floriana.

AKT AKCESJI DO 
KRAJOWEGO

SYSTEMU
RATOWNICTWA

GAŒNICZEGO
Imponuj¹co wygl¹da³y wozy 

stra¿ackie jednostek gminnych ustawione 
w szyku paradnym na placu przed Domem 
Ludowym. Tu bowiem odbywa³a siê dalsza 
czêœæ uroczystoœci.

Choæ zimno i przejmuj¹cy wiatr 
odstrasza³  widzów i  obserwatorów, 
stra¿acy nie ugiêli siê przed trudnoœciami 
klimatycznymi. Poœwiêcenia nowego wozu 
trzciañskich stra¿aków dokona³ kapelan ks. 
J. Ksi¹¿ek. Sk³adaj¹c gratulacje powiedzia³: 
Niech ten wóz dobrze wam s³u¿y. S³u¿¹c 
bliŸniemu, s³u¿ycie Bogu.

Decyzjê nr 9/76 z dn. 18 X 2004 
r .  podp i san¹  pr zez  Komendanta 
G³ównego PSP w Warszawie o wpisie 
trzciañskiej OSP do Krajowego Systemu 
Ratownictwa Gaœniczego odebra³ z r¹k 
zastêpcy komendanta wojewódzkiego A. 
Jankowskiego – prezes OSP dh. Kazimierz 
Dworak. Gratulacje i ¿yczenia dalszych 
sukcesów odbiera³ nie tylko Prezes OSP, 
ale równie¿ wójt Gminy W. Wdowik, bo 
tylko nale¿yta wspó³praca, w tym i wsparcie 
finansowe ze strony w³adz samorz¹dowych 
owocuje unowoczeœnianiem wyposa¿enia 
jednostek OSP z terenu Gminy Œwilcza.

TRZCIAÑSKA OSP...
W LICZBACH

Odznaczenia resortowe, honorowe 
odznaki i dyplomy wrêczano w poœpiechu, 
celebrê ograniczaj¹c do minimum, bo zi¹b 
by³ niemi³osierny.

Z³ote Medale za Zas³ugi dla Po¿arnictwa 
otrzymali: Zdzis³aw Kutacha, S³awomir 
Kozubal.

Br¹zowe Medale za Zas³ugi dla 
Po¿arnictwa przypad³y w udziale czterem 
druhom: Kazimierzowi £agowskiemu, 
W³adys³awowi Lei, Jerzemu Pi¹tkowi, 
Jerzemu Mi³kowi.

Odznakê „Wzorowy Stra¿ak” otrzymali: 
Micha³ Draus, Miros³aw Draus, Krzysztof 
Dziedzic, Przemys³aw Dziuba, Jacek 
Kidacki, Tomasz Kwoka, Jacek Kutacha, 
Piotr Starzec, Pawe³ Piela, Mariusz Wiater, 
Piotr Ignas, Zbigniew Szczur.

Odznaki 5-lecia OSP przyznano: 
Micha³owi Drausowi, Przemys³awowi 
Dziubie, Jackowi Kubasowi, Damianowi 
Madze, Wojciechowi Salachowi, Mariuszowi 
Wiatrowi, Tomaszowi Kwoce, Miros³awowi 
Drausowi, Zbigniewowi Szczurowi.

S p e c j a l n y  D y p l o m  p r z y z n a n o 
Józefowi Mi³kowi b. druhowi, obecnie 
przebywaj¹cemu czasowo w USA za 
wsparcie finansowe na doposa¿enie wozu 
stra¿ackiego.

Obecnie trzciañska jednostka OSP 
liczy 50 czynnych cz³onków. Cz³onkami 
honorowymi s¹: Mieczys³aw Dziedzic, 
W³adys³aw Kawalec, Eugeniusz Kozubal, 
Czes³aw Kwoka, Zdzis³aw Maksymowicz, 
Franciszek Michalak, Mieczys³aw Misiuda.

K ierowcy  z  uprawnien iami  na 
prowadzenie wozów uprzywilejowanych 
to: Grzegorz Grochmal, Tomasz Kwoka, 
Jacek Kutacha, Zbigniew Szczur.

Zarz¹d OSP to: Kazimierz Dworak 
– prezes, Stanis³aw Kawalec – naczelnik, 
Kazimierz £agowski – I wiceprezes, Krzysztof 
Dziedzic s. Mieczys³awa – II wiceprezes, 
S³awomir Kozubal – zastêpca naczelnika, 
Adam Pi¹tek – sekretarz, Zdzis³aw Kutacha 
– skarbnik, Wies³aw Pa³ka – gospodarz, 
Edward Wdowik – cz³onek zarz¹du.

Wszystkiego czego dokonali stra¿acy 
zawdziêczaj¹ ciê¿kiej pracy i dobrej 
wspó³pracy z w³adzami gminy i resortu. 
Ich postawa, zaanga¿owanie w sprawy 
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Nie ma dnia w naszym regionie, w którym stra¿acy nie wy 
je¿d¿aliby do akcji ratowniczo-gaœniczych, czy innych zda 
rzeñ losowych. Z ka¿dym rokiem stra¿ackie statystyki s¹ 

coraz bardziej niepokoj¹ce. Zatrwa¿aj¹co roœnie liczba po¿arów, 
klêsk ¿ywio³owych, powodzi, wypadków drogowych i innych 
zdarzeñ. W wiêkszoœci winê za taki stan rzeczy ponosi cz³owiek, 
niejednokrotnie poprzez w³asn¹ bezmyœlnoœæ czy lekcewa¿enie 
przepisów przeciwpo¿arowych. Czy wypalanie suchych traw i 
œciernisk, to nie jest ludzka g³upota i bezmyœlnoœæ?

Na pewno tak, ale nikt siê tym zbytnio nie przejmuje – apele 
stra¿y po¿arnych o przestrzeganie przepisów przeciwpo¿arowych i 
ci¹g³e przypominanie o zakazie wypalania suchych traw, nie trafiaj¹ 
do œwiadomoœci spo³eczeñstwa. Koszty udzia³u jednostek stra¿y 
po¿arnych w likwidacji skutków po¿arów czy innych zdarzeñ s¹ 
niewyobra¿alnie du¿e.

Niestety, za to wszystko p³acimy my – podatnicy.

LICZBA PO¿ARÓW I INNYCH ZDARZEÑ CI¹GLE ROŒNIE

Dla pe³niejszego przedstawienia sytuacji po¿arowej w gminie 
pos³u¿ê siê stra¿ackimi statystykami, które potwierdzaj¹ postawion¹ 
tezê. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. odnotowano 
ponad 200 zdarzeñ, w tym ponad 120 akcji z wypompowaniem 
wody z zalanych posesji, budynków, pól, itp. Liczba zdarzeñ w 
poszczególnych miejscowoœciach gminy przedstawia poni¿sza 
tabelka:

Lp. Miejscowoœæ Iloœæ zdarzeñ w tym
   pompowanie wody

1. B³êdowa Zg³obieñska 8 7
2. Bratkowice 13 2
3. Bzianka 7 6
4. D¹browa 20 16
5. Mrowla 4 1
6. Przybyszówka 24 12
7. Rudna Wielka 7 1
8. Œwilcza 74 54
9. Trzciana 41 22
10. Woliczka 5 2

Udzia³ sekcji OSP poszczególnych miejscowoœci gminy Œwilcza 
w usuwaniu skutków zdarzeñ, obrazuje poni¿sza tabelka:

Lp. miejscowoœæ iloœæ zdarzeñ w tym
   pompowanie wody

1. B³êdowa Zg³obieñska 6 4
2. Bratkowice 33 24
3. Bzianka 8 8
4. D¹browa 6 6
5. Mrowla 3 2
6. Przybyszówka 5 5
7. Rudna Wielka 5 3
8. Œwilcza 60 45
9. Trzciana 23 15
10. Woliczka 7 4

Dla porównania podam, ¿e w tym samym okresie w powiecie 
rzeszowskim odnotowano ³¹cznie 1307 zdarzeñ, w tym 241 po¿arów, 
1050 miejscowych zagro¿eñ i 16 fa³szywych alarmów. Natomiast w 
samym tylko Rzeszowie, odnotowano ogó³em 1010 zdarzeñ, w tym 
296 po¿arów, 680 miejscowych zagro¿eñ i 24 fa³szywe alarmy.

W skali województwa podkarpackiego liczby te s¹ wielokrotnie 
wy¿sze. Stra¿ackie statystyki odnotowa³y ³¹cznie 11 670 zdarzeñ, w 
tym 4191 po¿arów i a¿ 313 fa³szywych alarmów. Na podkreœlenie 
zas³uguje fakt, i¿ podczas akcji ratowniczo-gaœniczych rannych 
zosta³o 20 stra¿aków-ratowników.

Oby w przysz³ym roku po¿arnicze statystyki by³y dla nas bardziej 
pomyœlne.

W³adys³aw Kwoczyñski

Kolarstwo, to nie³atwa dyscyplina 
sportu, wymagaj¹ca od zawodnika 
du¿ej kondycji fizycznej, determinacji 
i  k o n s e k w e n t n e g o  t r e n i n g u , 
korzystnie wp³ywaj¹cego na zdrowie 
i samopoczucie. Kolarstwo daje 
mo¿l iwoœæ  sprawdzenia  swojej 
wytrzyma³oœci fizycznej, sportowego 
charakteru, a tak¿e poznania walorów 
turystyczno-krajoznawczych swego 
regionu i kraju.

W gminie Œwilcza kolarstwo uprawia 
oko³o 15 ch³opców oraz kilka dziewcz¹t. 
Wœród niedu¿ej grupy mi³oœników tego 
rowerowego sportu jest KONRAD 
WDOWIK z Trzciany – utalentowany 
k o l a r z  r e p r e z e n t u j ¹ c y  b a r w y 
rzeszowskiej „Resovii”. Poprosi³em 
go, by opowiedzia³ o swojej przygodzie 

z kolarstwem.
-  O d  k i e d y  i n t e r e s u j e s z  s i ê 

kolarstwem?
-  Ju¿ w najm³odszych 

latach zami³owanie do jazdy 
rowerem wszczepi³ we mnie 
mój tata, który przez kilka 
lat konsekwentnie uprawia³ 
kolarstwo. Wielokrotnie 
zabiera³ mnie na rowerowe 
przeja¿d¿ki. Jeszcze wtedy 
nie by³em pewny, czy zostanê 
kolarzem. Tata z uporem 
zachêca³ mnie do regularnej 
i  szybkiej jazdy oraz do 
intensywnych treningów. 
Czêsto próbowa³em dorównaæ 
mu tempa. Przyznam siê, ¿e nie 
by³o to ³atwe. Jednak z ka¿dym 

rokiem ta dyscyplina sportu zaczê³a mnie 
fascynowaæ coraz bardziej. Podziwia³em 
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tatê, jego kondycjê fizyczn¹, upór i sportow¹ 
wolê walki. Cieszy³y mnie jego mniejsze 
lub wiêksze kolarskie zwyciêstwa. Po 
pewnym czasie zacz¹³em trenowaæ pod 
bacznym okiem taty, który zawsze mnie 
wspiera³, dopingowa³ i przekazywa³ cenne 
rady. To wszystko utwierdzi³o mnie w 
przekonaniu, ¿e kolarstwo, to naprawdê 
wyj¹tkowa dyscyplina sportu. Cztery lata 
temu zdecydowa³em siê postawiæ na 
kolarstwo. Aktualnie trenujê w sekcji 
kolarskiej „Resovii” pod profesjonaln¹ 
opiek¹ doœwiadczonego trenera Eugeniusza 
Korbeckiego.

- Jak rozpoczyna³eœ swoj¹ przygodê z 
kolarstwem?

- Swój pierwszy kolarski start rozpocz¹³em 
w 2002 roku w Kêtach w Mistrzostwach 
Okrêgowych M³odzików. Chocia¿ nie 
zaj¹³em czo³owej lokaty, wyœcig by³ dla mnie 
niezwykle fascynuj¹cy. Jad¹c wœród bardziej 
doœwiadczonych ode mnie kolarzy, wiele 
siê nauczy³em. Ka¿dy nastêpny start by³ dla 
mnie nowym wyzwaniem, doœwiadczeniem 
i przygod¹. Wówczas zda³em sobie sprawê, 
¿e tylko intensywny i konsekwentny trening, 
to dla mnie mo¿liwoœæ dalszej rywalizacji 
z najlepszymi zawodnikami tej dyscypliny 
sportu. Zacz¹³em z uporem trenowaæ, 
dawa³em z siebie maksimum si³, a kolejne 
starty w wyœcigach ró¿nej rangi owocowa³y 
coraz lepszymi efektami.

W 2002 roku w Lubartowie w wyœcigu 
kolarskim po ziemi lubartowskiej o Puchar 
Starosty Lubartowskiego – liniê mety 
przekroczy³em jako czwarty w kategorii 
juniorów m³odszych. W tym samym 
roku w Wilko³azie k. Lublina zaj¹³em IV 
miejsce w kategorii juniorów m³odszych 
w Ogólnopolskim Wyœcigu o Memoria³ 
Józefa Kloca.

W 2003 roku w Z³otym Potoku k. 
Czêstochowy w IV serii Pucharu Polski 
wywalczy³em zaszczytne I miejsce w jeŸdzie 
indywidualnej na czas na dystansie 15 km 
w kategorii juniorów m³odszych. Ta lokata 
bardzo mnie ucieszy³a tym bardziej, ¿e 
zapewni³em sobie prawo startu w fina³ach 
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w 
wyœcigach ze startu wspólnego oraz w jeŸdzie 
indywidualnej na czas. Olimpiada odby³a 
siê w sierpniu 2003 roku w Ostrzycach 
k. Kartuz. Wywalczy³em tam doskona³e 
VI miejsce. Jest to mój najwiêkszy dot¹d 

kolarski sukces i myœlê, ¿e nie ostatni.
- Czy twoje kolejne starty by³y tak¿e 

udane?
- Uczestniczy³em w wielu wyœcigach 

ró¿nego szczebla. Ka¿dy jest dla mnie okazj¹ 
do osi¹gania jeszcze lepszych wyników. 
Uwa¿am siebie za pocz¹tkuj¹cego kolarza 
ci¹gle zdobywaj¹cego doœwiadczenie. Myœlê, 
¿e sukcesy w tej dyscyplinie sportu jeszcze 

s¹ przede mn¹, a dotychczasowe kolarskie 
starty uwa¿am za udane, jak chocia¿by 
zajêcie II miejsca w Miêdzywojewódzkich 

Mistrzostwach M³odzików 
w 2003 roku w Oœwiêcimiu 
w jeŸdzie indywidualnej 
na czas na dystansie 10 
km.  Udanym s tar tem 
by³o zwyciêstwo w VI 
serii Wyœcigu po Ziemi 
Lubartowskiej o puchar 
tamtejszego starosty na 
dystansie 98 km. Zawody 
odby³y siê w Kocku w 2003 
roku. Licz¹cym siê dla mnie 
sukcesem jest br¹zowy medal 
zdobyty w Dru¿ynowych 
M i s t r z o s t w a c h 
P o l s k i  w  k a t e g o r i i 
jun iorów  m³odszych , 

zorganizowanych w Goleniowie k. Szczecina 
w 2003 r.

- Jakie kryteria zapewniaj¹ zawodnikowi 
start w Mistrzostwach Polski w kolarstwie?

- Przede wszystkim trzeba uczestniczyæ 
w co najmniej 4 wyœcigach o Puchar 
Polski. Liczba zdobytych punktów w 
tych wyœcigach kwalifikuje zawodnika do 
startu w Mistrzostwach Polski. Pierwszych 
piêædziesiêciu zawodników ma zapewniony 
start w jeŸdzie indywidualnej na czas, 
natomiast pierwszych 120 zawodników – do 
startu w wyœcigu szosowym. Ja spe³ni³em 
wymagane kryteria.

- Na czym polega trening kolarski?
-  Treningi  s¹  bardzo c iê¿kie  i 

wyczerpuj¹ce. W sezonie odbywaj¹ siê 
codziennie po 2-3 godziny. Przewa¿nie jest 
to jazda rowerem na dystansie do 60 km. 
W niedziele natomiast uczestniczymy w 
treningu tzw. kompleksowym, którego celem 
jest sprawdzenie wytrzyma³oœci, szybkoœci i 
si³y fizycznej zawodników. Przeje¿d¿amy w 
zmiennym tempie niekiedy ponad 120 km. 
Jest to niezwykle wyczerpuj¹cy trening, ale 
konieczny.

Jesieni¹ i zim¹ treningi odbywaj¹ siê 
przewa¿nie w hali sportowej, a obejmuj¹ 
æwiczenia ogólne, si³owe i sprawnoœciowe. 
W terenie natomiast trenujemy jazdê 
korzystaj¹c z rowerów górskich lub 
nart biegowych. W okresie wakacji i 
ferii zimowych wyje¿d¿amy na obozy i 
zgrupowania treningowo-szkoleniowe.

- Jaki dystans ju¿ pokona³eœ?
- Myœlê, ¿e ³¹cznie z jazdami treningowymi 

i w wyœcigach, pokona³em dystans co 
najmniej 30 tysiêcy kilometrów.

- To bardzo du¿o. Jakim rowerem 
trzeba dysponowaæ, by przejechaæ tak¹ iloœæ 
kilometrów? Ile kosztuje taki sprzêt?

- Praktycznie ka¿dym rowerem mo¿na 
pokonaæ taki dystans. Jednak w kolarstwie 
konieczy jest profesjonalny sprzêt. Œredniej 
klasy rower, taki jakim ja je¿d¿ê, kosztuje 
w granicach 5-6 tys. z³otych, a wy¿szej 
klasy – wielokrotnie wiêcej. Niestety, mój 
Klub Sportowy nie zapewnia zawodnikom 
rowerów. Jedynie kolarze osi¹gaj¹cy sukcesy 
w grupach zawodowych maj¹ szansê na 
korzystanie z rowerów klubowych. Pozosta³y 
sprzêt konieczny do jazdy rowerem, jak: kask, 
rêkawice, buty, spodenki itp. – to wydatek 
ka¿dego zawodnika w granicach 500-600 
z³otych. Wniosek z tego, ¿e kolarstwo, to 
nie tylko trudny i ciê¿ki sport, ale tak¿e 
drogi. Jedynie koszty startu w wyœcigach 
pokrywa Klub.

- Twój kolarski idol?
- To bez w¹tpienia Lance Armstrong – 

kolarz amerykañski, szeœciokrotny zwyciêzca 
presti¿owego wyœcigu Tour de France. 
Zawodnik ten mimo choroby nowotworowej 
nie zrezygnowa³ z uprawiania kolarstwa. Po 
heroicznym boju – pokona³ j¹. Lance, to dla 
mnie wielki przyk³ad i sportowy autorytet.

- Twoje plany sportowe i marzenia...
- Moim marzeniem jest zostaæ kolarzem 

zawodowym i stan¹æ na olimpijskim 
podium.
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W poprzednim wydaniu „Trzcionki” 
przedstawi ³em sylwetkê Katarzyny 
Kwoki z Bratkowic – Mistrzyni Polski w 
chodzie sportowym na dystansie 10 km, 
reprezentantki Kadry Narodowej Polski.

Dotychczas niewielu mieszkañców gminy 
Œwilcza wiedzia³o o jej znacz¹cych sukcesach 
lekkoatletycznych. Równie¿ do Urzêdu 
Gminy dotar³a wiadomoœæ o sportowych 
osi¹gniêciach Kasi. Niew¹tpliwie, to jej 
mistrzowski tytu³ przyczyni³ siê do tego, ¿e 
w gminie obecnie mówi siê g³oœno na temat 
lekkiej atletyki i jej przysz³ego rozwoju w 
naszym œrodowisku.

Wspólna rozmowa Wojciecha Wdowika 
– wójta gminy z trenerem Kasi – Les³awem 
Lassot¹ by³a niezwykle rzeczowa i 
konstruktywna. Trener podj¹³ siê utworzenia 
gminnej sekcji lekkoatletycznej, a Wójt 
obieca³ wesprzeæ tê cenn¹ inicjatywê.

UTWORZENIE KLUBU
Od niedawna w Bratkowicach dzia³a 

Gminny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki 
– Korzeniowski p.I. Jego za³o¿ycielem jest 
Les³aw Lassota – trener Resovii i by³y 
utalentowany chodziarz tego rzeszowskiego 
Klubu sportowego. Utworzenie Klubu, 
to niew¹tpliwie zas³uga w³adz gminy: 
wójta Wojciecha Wdowika i jego zastêpcy 
Waldemara Pi jara  oraz  dyrektora 
miejscowego Zespo³u Szkó³ Ma³gorzaty 
To³oczyñskiej-Lekacz.

Treningi odbywaj¹ siê regularnie 
trzy razy w tygodniu, a uczestniczy w 
nich ponad czterdziestoosobowa grupa 
ch³opców i dziewcz¹t w wieku szkolnym i 
gimnazjalnym. W treningach uczestniczy 

lekkoatletyczny nie tylko dla sportowców, ale 
tak¿e dla m³odzie¿y szkolnej i stra¿aków do 
organizacji zawodów sportowo-po¿arniczych 
oraz æwiczeñ.

Z powodzeniem bêdzie tu mo¿na 
organizowaæ spartakiady lekkoatletyczne 
ró¿nego szczebla. Wczeœniej jednak 
konieczna bêdzie rozbiórka wal¹cego siê 
budynku magazynowego po by³ej Spó³dzielni 
Kó³ek Rolniczych, bowiem stadion zostanie 
nieznacznie poszerzony kosztem placu 
gie³dy rolno-towarowej. Trybuny dla kibiców 
przesuniête zostan¹ w kierunku zachodnim 
i odpowiednio urz¹dzone.

Aktualnie w pawilonie sportowym trwa 
remont kapitalny sanitariatów i szatni dla 
zawodników, a tak¿e wymiana okien i drzwi. 
W przysz³ym roku wykonany zostanie nowy 
dach na tym budynku.

Natomiast w po³udniowo-zachodniej 
czêœci stadionu zbudowana zostanie scena 
zadaszona z przeznaczeniem na organizowanie 
gminnych i lokalnych imprez kulturalno-
rozrywkowych. Myœlê, ¿e tak urz¹dzony 
stadion sportowy stanie siê niekwestionowan¹ 
wizytówk¹ gminy Œwilcza.

NAJWA¿NIEJSZA JEST PROMOCJA
W³adze gminy wspieraj¹ finansowo 

dzia³alnoœæ wszystkich Ludowych Klubów 
Sportowych, w których funkcjonuj¹ jedynie 
sekcje pi³ki no¿nej. Nic dziwnego, ¿e od 
niedawna Gmina Œwilcza chce promowaæ 
tak¿e inne dyscypliny sportu. Przyk³adem tego 
jest zorganizowanie w maju br. Gminnego 
Trójboju Kolarskiego m³odzie¿y szkolnej. 
Wyœcig rozegrany by³ w kategoriach: wyœcig 
na dystansie 4 km, indywidualna jazda na 
czas i wyœcig szosowo-terenowy. Patronat 
nad t¹ plenerow¹ imprez¹ sprawowa³ Wójt 
Gminy Œwilcza.

Tak¿e  we wrzeœniu  2004 roku 
zorganizowany zosta³ Wyœcig Kolarski o 
Puchar Wójta Gminy Œwilcza. Ten niezwykle 
widowiskowy i doskonale przygotowany 
wyœcig odby³ siê w Bratkowicach, a 
uczestniczy³o w nim ponad 70 zawodników 
z województw: œwiêtokrzyskiego, œl¹skiego, 
lubelskiego, podkarpackiego, ma³opolskiego 
i mazowieckiego.

– Taki wyœcig – mówi Wojciech Wdowik, 
wójt gminy – to tak¿e zachêcenie m³odzie¿y 
do uprawiania tej piêknej dyscypliny sportu, 
jak¹ jest kolarstwo. Myœlê, ¿e w przysz³ym roku 
zorganizujemy podobny wyœcig – dodaje Wójt.

Szkoda, ¿e do tej pory w naszej gminie 
nie ma krytej p³ywalni. M³odzie¿ chc¹ca 
doskonaliæ swoje p³ywackie talenty, 
zmuszona jest korzystaæ z krytej p³ywalni w 
odleg³ych Ropczycach, gdzie w br. odby³y 
siê Gminne Zawody P³ywackie m³odzie¿y 
szkolnej: Wyniki tych zawodów potwierdzi³y, 
¿e wœród m³odzie¿y naszej gminy jest sporo 
m³odych i utalentowanych naœladowców 
Otylii Jêdrzejczak – tegorocznej mistrzyni 
olimpijskiej w Atenach. Myœlê, ¿e w 
najbli¿szym czasie warto zastanowiæ siê 

czynnie tak¿e Kasia Kwoka, która jest 
wzorem do naœladowania dla m³odych 
pocz¹tkuj¹cych
lekkoatletów.

Do treningów wykorzystywana jest sala 
gimnastyczna i si³ownia w Zespole Szkó³ w 
Bratkowicach. Dzia³alnoœæ Klubu finansowana 
jest ze œrodków gminnych. Bratkowicka 
m³odzie¿ bardzo chêtnie garnie siê do tego 
sportu i ju¿ teraz trener Lassota odkry³ wœród 
niej obiecuj¹ce talenty. Myœlê, ¿e m³odzie¿ z 
innych miejscowoœci naszej gminy powinna 
równie¿ korzystaæ z klubu lekkoatletycznego 
tym bardziej, ze dzia³a on pod opiek¹ 
doœwiadczonego trenera.

Aktualnie w Klubie dzia³aj¹ grupy biegaczy 
i chodziarzy. Ju¿ w grudniu 2004 r. najlepsi 
lekkoatleci z Bratkowic bêd¹ uczestniczyli 
w tradycyjnych zawodach miko³ajkowych 
organizowanych w Spale przez Roberta 
Korzeniowskiego – czterokrotnego mistrza 
olimpijskiego w chodzie sportowym na 
dystansie 50 kilometrów.

W³ADZE GMINY
S¹ ZA ROZWOJEM SPORTU

Dziêki odpowiedniemu podejœciu w³adz 
gminy do spraw rozwoju sportu, ju¿ w 
przysz³ym roku w Bratkowicach planowany 
jest generalny remont (rozbudowa) stadionu 
sportowego, oczywiœcie w miarê posiadanych 
œrodków finansowych. Czêœæ œrodków na ten 
cel zabezpieczona jest w bud¿ecie gminy 
na 2005 rok. W³adze gminy zabiegaæ bêd¹ 
równie¿ o pozyskanie funduszy unijnych.

Po odtworzeniu i wykonaniu 400-metrowej 
bie¿ni lekkoatletycznej, skoczni, rzutni itp. – 
obiekt ten s³u¿y³ bêdzie jako gminny oœrodek 

Zakoñczenie sezonu kolarskiego
4 grudnia 2004 r. odby³o siê w Domu Ludowym w Trzcianie spotkanie 

podsumowuj¹ce sezon kolarski 2003/04. Organizatorem spotkania by³ Urz¹d Gminy w 
Œwilczy z wójtem Wojciechem Wdowikiem na czele oraz prezes Podkarpackiego Okrêgu 
Zwi¹zku Kolarskiego w Rzeszowie Eugeniusz Korbecki. Wœród zaproszonych goœci by³a 
Zofia Draus, dyrektor ZS w Trzcianie oraz Ma³gorzata To³oczyñska-Lekacz, dyrektor 
ZS w Bratkowicach. Goœciem honorowym by³ wielokrotny mistrz Polski, reprezentant 
Polski w kolarstwie, olimpijczyk z Aten Dawid Krupa.

Na spotkaniu nie mog³o zabrakn¹æ zawodników sekcji kolarskiej CWKS Resovia, 
której trzon stanowi¹ uczniowie z naszej gminy. Otrzymali oni pami¹tkowe dyplomy i 
upominki za osi¹gniête wyniki sportowe oraz godne reprezentowanie Gminy Œwilcza 
na terenie Podkarpacia i oœciennych województw.

Micha³ Leœ
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Pi³karze zakoñczyli rozgrywki
Za nami jesienna runda rozgrywek w pi³ce no¿nej sezonu 2004/2005. W rozgrywkach 

ligowych z terenu gminy Œwilcza bra³o udzia³ 7 dru¿yn seniorów oraz 3 dru¿yny juniorów 
starszych zrzeszone w Podkarpackim Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Rzeszowie.

Dru¿yny wystêpowa³y w nastêpuj¹cych klasach:
Bratkowice – klasa okrêgowa (V liga)
Mrowla, Œwilcza – A klasa
D¹browa, Przybyszówka, Rudna Wielka, Trzciana – B klasa
Bratkowice, Mrowla, Œwilcza – A klasa juniorów starszych.

Dru¿yny w rozgrywkach wystêpowa³y ze zmiennym szczêœciem. O ile na pocz¹tku i 
œrodku rozgrywek dru¿yny zajmowa³y wysokie miejsca w swoich klasach i grupach, o tyle 
koñcowa tabela rozgrywek nie jest najlepsza, chocia¿ wyniki rozgrywek nale¿y uznaæ za 
œrednie i podobne do poprzednich sezonów. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e lepsze wyniki od 
poprzednich sezonów uzyska³y dru¿yny LKS D¹browa i Trzciana.

Podsumowania wyników rozgrywek w rundzie jesiennej dokona³a Rada Gminna 
– Ludowych Zespo³ów Sportowych na swym posiedzeniu w dniu 22 listopada 2004 r. 
z udzia³em Prezesa Podkarpackiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Rzeszowie – Kazimierza 
Grenia.

Na posiedzeniu tym omawiano sposób finansowania Ludowych Klubów Sportowych ze 
szczególnym uwzglêdnieniem op³at z tytu³u sêdziowania meczy pi³karskich, które to wydatki 
poch³aniaj¹ oko³o 25% ogólnych wydatków na sport, kulturê fizyczn¹. Dzia³acze sportowi 
wnioskowali o obni¿enie stawek za sêdziowanie meczy pi³karskich, aby zaoszczêdzone 
œrodki przeznaczyæ na zakup sprzêtu sportowego, zatrudnienie trenerów instruktorów, 
szkolenie m³odzie¿y w innych dziedzinach sportu.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e rozgrywki ligowe cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem kibiców, 
sympatyków pi³ki no¿nej, a mecze przebiega³y w sportowej atmosferze.

A oto jak przedstawia siê koñcowa tabela rozgrywek – runda jesienna sezonu 
2004/2005.

Budowê bratkowickiego koœcio³a parafialnego 
zakoñczono na etapie stanu surowego. Dach pokryto blach¹ 
miedzian¹. Zakoñczono wznoszenie wie¿y koœcielnej, która 
wraz z 2,5-metrowym krzy¿em na szczycie ma wysokoœæ 
29 metrów. Wewn¹trz wie¿y umieszczono starannie 
odnowione dzwony. Wykonano te¿ instalacjê elektryczn¹. 
Na ukoñczeniu s¹ prace tynkarskie wewn¹trz koœcio³a. Byæ 
mo¿e jeszcze w tym roku zamontowanych zostanie czêœæ 
okien aluminiowych. Na wiosnê rusz¹ dalsze prace.

W³adys³aw Kwoczyñski

Klasa okrêgowa

1. EC Rzeszów (b) 15 32 24-12
2. W³ókniarz (b) 15 30 28-15
3. Jawor 15 27 22-18
4. G³ogovia 15 27 27-16
5. Crasnovia 15 26 30-15
6. Korona (b) 15 23 15-17
7. Górnovia (s) 15 22 27-24
8. B³a¿owa (b) 15 21 26-33
9. Herman 15 19 15-20
10. Bratek (b) 15 19 19-29
11. Piast 15 18 18-17
12. Grodzisko 15 18 23-20
13. Dynovia 15 15 18-25
14. Stal £. (b) 15 13 17-21
15. TG Sokó³ 15 10 13-29
16. Jasionka (b) 15 9 12-33

B Klasa

1. Zimovit 13 30 32-13
2. Salos 13 29 33-12
3. Stal II 13 28 43-16
4. S³ocina 12 25 41-17
5. Przybyszówka 13 23 25-23
6. D¹browa 13 22 20-28
7. Trzciana 13 21 18-31
8. Krzywa 12 20 34-15
9. Stobierna 13 17 21-21
10. Korona II 12 15 38-26
11. Bia³a 12 12 23-32
12. Rudna Wielka 13 8 16-38
13. Wysoka G. 13 4 12-46
14. Przewrotne 13 1 7-53

Kampania
sprawozdawczo-

-wyborcza
w Ludowych

Klubach Sportowych
Dobiega kolejna kadencja w³adz w LKS 

za lata 2001-2004. Przed klubami kampania 
sprawozdawczo-wyborcza. Zgodnie z 
uchwa³¹ Rady Gminy z dnia 22 listopada 
2004 roku zebrania sprawozdawczo-
wyborcze powinny odbyæ siê do dnia 15 
lutego 2005 roku.

Na zebraniach tych kluby z³o¿¹ 
sprawozdania ze swej dzia³alnoœci za okres 
kadencji, dokonaj¹ wyboru nowych w³adz 
jak równie¿ przyjm¹ program dzia³ania na 
now¹ kadencjê, tj. lata 2005-2008.

O miejscu i terminie zebrania w 
poszczególnych miejscowoœciach kibice, 
sportowcy i sympatycy pi³ki no¿nej zostan¹ 
poinformowani poprzez obwieszczenia.

O wynikach wyborów powiadomimy 
Pañstwa w kolejnym wydaniu kwartalnika 
„Trzcionka”.

Stanis³aw Nowak

A klasa

1. Malawa 13 34 46-8
2. Strzy¿ów 13 23 25-14
3. Niechobrz 13 23 20-10
4. Trzebownisko 13 21 19-21
5. Niebylec 13 21 19-15
6. Zg³obieñ 13 20 28-21
7. Œwilcza 13 18 26-28
8. Wysoka S. 13 18 26-29
9. Budy G. 13 18 25-28
10. Zwiêczyca (b) 13 15 24-33
11. Zaczernie (s) 13 15 16-24
12. Nosówka (b) 13 13 17-29
13. Boguchwa³a (b) 13 9 17-32
14. Mrowla 13 8 19-37

Stanis³aw Nowak

Nowy koœció³ w Bratkowicach w budowie.
Fot. W³. Kwoczyñski



„Trzcionka” Kwartalnik Spo³eczno-Kulturalny        Nr 31        Zima   2004/2005 51

Prolog
Chór mieszkañców gminy.

Nadesz³a pora na kolêdowanie
Czego dziœ ¿yczymy – niech siê stanie
Samych radoœci, zasobnej kiesy
Bogaci – niechaj zak³adaj¹ interesy
Bezrobotni – pracuj¹, m³odzie¿ niech siê uczy
Troska o dzieñ jutrzejszy – nich nikomu 
nie dokuczy!
Gminê i ka¿d¹ wioskê chwalimy weso³o!
Niech znikn¹ wszelkie swary woko³o!

Wysuwa siê m³odzieniec – mówi

To nie do wiary! Na szczeblu gminy
Mo¿emy sobie szopkowaæ œmia³o.
Œmia³o wytykaæ i szukaæ winnych
Bo co innego nam pozosta³o?

Akt I
Miejsce akcji. Nadzwyczajna sesja szopkowa

Przew. Rady – œpiewa na melodiê: Teraz jest wojna

Na sali jest t³ok
A¿ pl¹cze siê wzrok
A¿ rada siê trzêsie w posadach
Czy chc¹ bud¿et m¹drze
uchwaliæ, a sk¹d¿e
Jest znacznie wa¿niejsza sprawa!

Teraz jest wojna
Wojna o wielkoœæ Rzeszowa
Czy miasto zabierze
Nam gminy rubie¿e

By zwiêkszyæ granice Rzeszowa
Czy miasto zabierze nam hektary pola
bo taka – Prezydenta wola!

O g³os prosi Wójt i pyta?

 Co tam, Rado w polityce?
G³os I.  Ogrody drogi i pola
 Wkrótce zmieni¹ w³aœcicieli
G³os II. Maj¹ du¿o animuszu, rajcy miejscy, 
 Ci w ratusz – uuu...
G³os III Szkoda wsi przysió³ków szkoda
 ¯al pszenicznych ³anów
 Miasto biedne, co tu dodaæ
 Brak mu Mê¿ów Stanu.
G³os IV Rzeszów robi skok na mienie!
G³os I Gdyby, choæ to rzecz nie prosta, 
 Pan Christiani z grobu powsta³
 Na wioskowych patrz¹c ³otrów
 Sam, by siê z rozpaczy otru³...

Wychyla siê z t³umu – Œmieræ z ogromn¹ kos¹.

Wójt przera¿ony – mówi -

Po coœ tu przysz³a stara Kostucho?
Nawet na pustyni Gobi, nic pod pr¹d

Dziœ siê nie robi
I zapewniam wszystkich Was tu,

¿e mam gminy entuzjastów!
Wspó³pracujê ze wszystkimi
Dbam o wioski i parafie
Z bankami dzia³aæ potrafiê
Kocham panie swe w urzêdzie
Czy ktoœ lepszy tutaj bêdzie?

Z pomoc¹ przychodzi Z-ca Wójta, poniewa¿ 

Œmieræ nie odchodzi. Mówi
Hej¿e, Rado! Przysz³a pora

WypêdŸcie st¹d tego stwora!
Jam taki dobry dla gminy

W domu bywam na dobê oko³o 4 godziny
A ¿e Galaktyka w Trzcianie

Na Rzeszów zmieni³a mieszkanie
Có¿ poradzê?
Staramy siê o kulturê, sport, stra¿aków
Ekologiê – aby zwalczaæ demagogiê
Bo siê gada, robi ma³o
A tak wiele by siê zda³o!

Œmieræ odchodzi mrucz¹c:

Trafi³a kosa na kamieñ...

Akt II
Wzorowa rolniczka z gminy œpiewa:

Oj, mój Jasieñko pszeniczkê sieje.
Co spojrzy w rolê to siê rozœmieje. Oj, oj, oj...
Sieje pszeniczkê tak jak przed laty
Bo za ni¹ z Unii bêd¹ dop³aty. Oj, oj, oj...
Znikn¹ od³ogi, chwasty i trawy
Znów wsi krajobraz bêdzie ciekawy, Oj, oj, oj,... – odchodzi!!

Akt III
Chór stra¿aków

W gminie Œwilcza stan¹³ w ogniu dom. (bis)
Pêdz¹, pêdz¹ odwa¿ni stra¿acy
Ich samochód radê sobie da
Przyjechali, ju¿ s¹ przy po¿arze
W 10 minut ugasili go.
Bo w „Systemie” ju¿ 3 stra¿e s¹ (bis)
Bratkowice, Œwilcza, teraz Trzciana te¿
Ka¿dy stra¿ak prê¿y dumnie pierœ
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Z GMINY
Unia gmin

W ostatnich dniach Unia Gmin powiatu 
rzeszowskiego wyst¹pi³a do w³adz miasta 
Rzeszowa z ¿¹daniem odst¹pienia im 
czêœci terenów nale¿¹cych do miasta. 
Tereny te s¹ niezbêdne gminom dla ich 
dalszego rozwoju. Ju¿ dziœ istnieje spory 
problem z lokalizacj¹ niektórych gminnych 
inwestycji. Pozyskanie nowych terenów 
rozwi¹za³oby wiele problemów. Mieszkañcy 
osiedli granicz¹cych z gminami chêtnie 
przenieœliby siê, zreszt¹, na wieœ spokojn¹, 
wieœ weso³¹...

Wieœ spokojna, wieœ weso³a...
Ju¿ wkrótce powstanie pierwsza w 

Europie weso³a wioseczka. Obiekt powstanie 
na terenie naszej gminy kiedy tylko pozyska 
potrzebne tereny od miasta Rzeszowa. 
Goœciom zapewnione zostan¹ wszystkie 
wiejskie atrakcje: w ci¹gu dnia bêd¹ mogli 
jeŸdziæ traktorami, gdy¿ przygotowane 
zostanie dla nich specjalne wielkie pole 
do popisu. Dostêpne bêd¹ te¿ inne prace 
polowe. W tym dla pañ kuchnia polowa. W 
ka¿dy weekend bêdzie natomiast zabawa w 
remizie, która bêdzie siê koñczyæ tradycyjn¹ 
bijatyk¹. 

Grzybobranie
Podczas jesiennego grzybobrania 

dzieci z Bratkowic spotka³y w lesie 
starego grzyba. Przestraszy³y siê i uciek³y 
– tyle teraz w telewizji mówi siê o ró¿nych 
zboczeñcach...

Wyprawka szkolna
W ramach tej wspania³ej akcji szko³y w 

gminie wzbogacaj¹ siê o kolejne wyprawione 
zwierzaki, które stanowi¹ cenn¹ pomoc 
dydaktyczn¹ na lekcjach biologii. Jedna z 
zachodnich firm produkuj¹cych czekoladê 
przekaza³a trzy wypchane œwistaki. Pomoc 
przychodzi jednak nie tylko z zachodu. 
W³adimir Ga³ganow podczas spotkania 
przekaza³ na rêce naszego dziennikarza 
ogromnego wypchanego niedŸwiedzia, 
który ma nam przypominaæ o naszym 
miejscu w Europie. Miœ stanie w szkole w 
Trzcianie. Dziennikarz ma na razie obie 
rêce w gipsie.

Przeciw powodzi
Wielu mieszkañcom gminy powodzi siê 

coraz lepiej i dlatego coraz bardziej obawiaj¹ 
siê powodzi. Aby przygotowaæ ludnoœæ 
na ryzyko wyst¹pienia powodzi wszystkie 
jednostki OSP w naszej gminie prowadz¹ 
w³aœnie intensywne szkolenie ludnoœci z 
zakresu dzia³añ przeciwpowodziowych. Na 
pierwszy ogieñ wziêto zajêcia z zalewania. 
Jak wiadomo zalanie grozi cz³owiekowi 
w ka¿dej chwili i nie trzeba do niego 
specjalnej okazji. Jak na razie nie uda³o siê 
przejœæ do kolejnych tematów zajêæ. 

Bankomat
Ju¿ wkrótce na terenie gminy stanie 

pierwszy bankomat. Najprawdopodobniej 
bêdzie nale¿a³ do Banku Œwiatowego. 
Nie jest znana jeszcze lokalizacja. Cieszy 
nas to niezmiernie, gdy¿ bêdzie s³u¿y³ 
mieszkañcom dzieñ i noc – tylko tyle, gdy¿ 
najprawdopodobniej kolejnej nocy ktoœ 
go rozwali.

Z KRAJU I ZE ŒWIATA
Miko³aj umoczony?

Komisja œledcza badaj¹ca sprawê aferê 
PKN Orlen natrafi³a na kolejny ciekawy 
trop prowadz¹cy do œw. Miko³aja. Okaza³o 
siê, ¿e posiada on szeœæ reniferów, które 
prawdopodobnie powi¹zane s¹ biznesowo 
z firmami Kulczyka. Przes³uchanie Miko³aja 
wyznaczono na 6 grudnia.

Mroczne spotkanie
Trwaj¹ spory, na jakiej górze spotkali 

siê Kulczyk z Giertychem. Ze wzglêdu na 
rangê obu panów musia³o dojœæ do niego 
na wysokim szczycie. Opcja polityczna 
Giertycha wskazuje na Giewont. Natomiast 
ciemne interesy Kulczyka wskazuj¹ raczej na 
£ys¹ Górê. Komisja œledcza bada sprawê.

Telewomierz
W zwi¹zku z problemami ze œci¹galnoœci¹ 

abonamentu RTV zostanie wprowadzony 
obowi¹zek monta¿u liczników poboru 
programów. Od stycznia w ka¿dym domu 
zostan¹ one zainstalowane na koszt 
u¿ytkownika. Inkasent na ich podstawie 
bêdzie wystawia³ stosowny rachunek. Jak 
sprawdziliœmy w naszej redakcji zamiast 
drogiego licznika telewizyjnego mo¿na 
zastosowaæ zwyk³y wodomierz, gdy¿ 
wiêkszoœæ programów to zwyk³e lanie 
wody.

Upadek taniej linii
Upad³y tanie linie lotnicze AirPolonia. 

Linia ta od d³u¿szego czasu balansowa³a 
na cienkiej linii granicy op³acalnoœci. Na 
dodatek rozlecia³y siê jej samoloty i nie 
mo¿na ich z³apaæ.

Pomarañczowa rewolucja
Kijowo zakoñczona druga tura wyborów 

prezydenckich na Ukrainie wywo³a³a falê 
demonstracji. Trwaj¹ce obrady okr¹g³ego 
sto³u wszystkich politycznych frakcji 
spowodowa³y ostatnie wymuszenie zmiany 
komisji wyborczej i przeprowadzenie 
kolejnej trzeciej (drugiej) tury wyborów, 
poniewa¿ poprzednia zosta³a trochê 
sfa³szowana. 

Loteria wizowa
Ruszy³a kolejna amerykañska loteria 

wizowa. W tym roku wygraæ mo¿na wiele 
cennych nagród: pralki, lodówki, sprzêt 
RTV i wizê do USA.

Morskie badania
Naukowcy izraelscy przeprowadzili 

eksperymenty z mieszaniem mórz. 
Przebadano i przemieszano próbki wody 
z mórz: Bia³ego, Czerwonego, Czarnego. 
Celem badania jest pozyskanie kolejnego 
koloru. Niestety próby te nie przynios³y 
zadowalaj¹cych efektów. Nadziej¹ jest 
wymieszanie wody z ¯ó³tej Rzeki z wodami 

Pan Komendant s³odk¹ minê zawsze ma
Gdy mu w stra¿ach w gminie wszystko gra

Epilog
Wszyscy

Min¹³ ju¿ XX wiek. Obywatelu zwolnij bieg!
S³ychaæ kolêdy w kilku jêzykach
Wiatr hula po pustych fabrykach
SprawdŸ swoje ¿ycie, zrób rozliczenie
Czy twoim udzia³em – nie jest innych cierpienie?
Dawna tradycja, czy jest w odwrocie?
Nikt nie chce wró¿yæ ze sztachet w p³ocie...
Ale mrugaj¹ choinek tysi¹ce... niech wiêc
pop³yn¹ ¿yczenia gor¹ce... bo
Cichutko puka Nowy Rok
Proœmy go, by zrobi³ dobry krok!

Rys. £. Baran, Tekst - Z. Dziedzic
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Potrawy œwi¹tecznego sto³u

W tym odcinku naszego poradnika 
zaprezentujemy garœæ ciekawych przepisów 
na potrawy, które uœwietni¹ nasze œwi¹teczne 
sto³y. 

Karp w galarecie

Przyrz¹dzenie tej potrawy wymaga sporo 
sprytu, gdy¿ karp jest ³ebsk¹ ryb¹. Przed 
w³aœciwym przyrz¹dzeniem powinien zostaæ 
otoczony – najlepiej w m¹ce. Niestety karpie 
z regu³y ¿yj¹ w wodzie a nie m¹ce wiêc 
trzeba go bêdzie tam otoczyæ. Do otaczania 
najlepiej nadaje siê ko³o. Najlepiej, 
drogie panie, jeœli u¿yjecie ko³a gospodyñ 
wiejskich. Posuniêcie takie przyniesie 
dwojaki skutek: 
1. Otoczenie
2. Strach – widok tego ko³a sprawi, ¿e karp 
zacznie siê trz¹œæ jak w galarecie.

Tak oto otrzymujemy gotowe danie. 
Pozostaje karpia od³owiæ siatk¹ i podaæ 
na tacy.

Barszcz z muszkami

Oto kolejna ³atwa do przyrz¹dzenia 
potrawa. Niegdyœ bardzo popularna w ka¿dej 
restauracji, obecnie nieco zapomniana, 
a szkoda! Do przygotowania potrawy 
potrzebny jest nam zwyk³y barszcz, który 
odstawimy gdzieœ, aby napcha³o siê do 
niego muszek. Mo¿emy w jego pobli¿u 
postawiæ gnij¹ce owoce, które przyspiesz¹ 
powstawanie potrawy, sprawiaj¹c, ¿e muszki 
zlec¹ siê nie wiadomo sk¹d. Wiadomo 
natomiast sk¹d zlec¹ siê muszki, jeœli chcemy 
przygotowaæ specjaln¹ wersjê barszczu dla 
osób spragnionych wra¿eñ cielesnych. 
Muszki musz¹ byæ z Hiszpanii. Pamiêtajmy 
jednak, ¿e muszka jest ma³a a Hiszpania 
daleko – pomyœlmy wiêc, aby barszcz 
wystawiæ odpowiednio wczeœniej, tak by 
zd¹¿y³a dolecieæ na czas.

K³utia

Kolejna prosta potrawa która goœci 
w naszych domach na œwiêta. Do jej 
powstania potrzebne s¹ co najmniej dwie 
osoby. Im osób jest wiêcej tym k³utia jest 
ciekawsza, pikantniejsza, bardziej lub 
mniej wysmakowana – wszystko zale¿y od 

tego co ka¿da z osób do niej od siebie 
dorzuci. Czasem niewiele trzeba, aby k³utia 
powsta³a... 

 

Sa³atka grecka z jab³kiem

Na koniec zaproponujemy jeszcze ³atw¹ 
w przygotowaniu tradycyjn¹ potrawê rodem 
z Grecji. Do jej przygotowania potrzebne s¹ 
nastêpuj¹ce sk³adniki: pandora – wystarczy 
jedna puszka, ser feta albo ser fiesta. 
Dodatkowo mo¿emy jeszcze dodaæ jab³ko 
– najlepiej Adama ostatecznie Renatê. 
Puszkê otwieramy i to co z niej wylezie, 
³apiemy do naczynia, po czym dodajemy 
jab³ko i ser. 

Groch z kapust¹

Kolejna potrawa pochodzi z Hiszpanii. 
Potrzebna jest do niej kiszona kapusta. 
Nazwa pochodzi od s³owa Don Kichot (czyt. 
kiszot) czyli kiszony – Autorem potrawy jest 
znany ze swego zami³owania do przetworów 
pisarz Conservantes. Kapustê szatkujemy 
ubijamy i zamykamy w beczce a¿ skiœnie. 
Nastêpnie gotujemy tak d³ugo a¿ jej zapach 
(smród) czuæ dok³adnie w ka¿dym zak¹tku 
domu. Dodajemy do niej groch, który musi 
siê dobrze ugotowaæ, by nie psu³ œwi¹tecznej 
atmosfery.

Kiedy mamy ju¿ przygotowane dania 
na œwi¹teczny stó³ pozostaje jeszcze zadbaæ 
o odpowiedni¹ atmosferê. Jeœli tego nie 
zrobimy w naszych domach bêdzie jakaœ 

taka pustka... pró¿nia taka... Jak atmosferê 
wytworzyæ? Do jej zrobienia potrzebujemy 
ró¿nych gazów, które póŸniej powinniœmy 
wymieszaæ w odpowiedniej proporcji. 
Jest to ³atwe, bo przewa¿nie siê ze sob¹ 
mieszaj¹. Czasem, co prawda, niektóre 
tworz¹ mieszanki wybuchowe, ale przecie¿ 
ka¿da z pañ o tym wie. Niektóre gazy 
mo¿emy sobie wytworzyæ same, spo¿ywaj¹c 
wczeœniej na przyk³ad du¿o fasoli – te gazy 
nie s¹ niezbêdnym sk³adnikiem œwi¹tecznej 
atmosfery! Powinnyœmy raczej ich unikaæ! 
Skupmy siê na tlenie i azocie. Jeœli mamy w 

domu kwiaty to zrobi¹ one dla nas ten tlen 
z wody ziemi i œwiat³a – takie s¹ sprytne! 
Uwaga: kwiaty nie mog¹ byæ sztuczne! 
Azotu potrzebujemy znacznie wiêcej. Sk¹d 
go wzi¹æ? To bardzo proste: Otrzymuje siê 
go przez destylacjê frakcjonowan¹ ciek³ego 
powietrza oraz spalanie metanu w powietrzu 
albo rozk³ad azotynu amonu b¹dŸ azydku 
sodu. Poniewa¿ do œwi¹t pozosta³o jednak 
ma³o czasu proponujemy pozyskaæ go z 
¿arówek do których wype³niania s³u¿y. 
W tak przygotowanej atmosferze, choæ 
w ciemnoœci, œwiêta na pewno mi³o nam 
up³yn¹. 

SURVIVAL
W SAVOIR VIVRE

CZYLI TRUDNA SZTUKA
PRZETRWANIA W ŒWIECIE

WYMAGAJ¹CYM
KULTURY I OBYCIA

Dziœ w naszym poradniku zajmiemy siê 
tematem który, ka¿demu mo¿e siê kiedyœ 
przydaæ, a niektórym mieszkañcom gminy 
mo¿e ju¿ wkrótce. Otó¿:

Jak zachowywaæ siê na przejœciu dla 
pieszych w mieœcie?

Zacznijmy od uwag ogólnych i wyjaœnijmy 
sobie, co to takiego, a potem przedstawimy, 
jak powinno wygl¹daæ zachowanie ró¿nych 
typów osób. Rozró¿niamy dwa rodzaje 

przejœæ: z sygnalizacj¹ œwietln¹ i bez 
sygnalizacji. 

A. Na przejœciu dla pieszych bez 
sygnalizacji pierwszeñstwo ma pieszy, 
któremu kierowca powinien ust¹piæ.

B. Na przejœciu z sygnalizacj¹ 
przechodzimy przy zapalonym zielonym 
œwietle, a na czerwonym stoimy. Niektóre 
sygnalizatory posiadaj¹ specjalny guzik 
pozwalaj¹cy pieszemu na w³¹czenie 
czerwonego œwiat³a dla samochodów 
a tym samym zielonego dla pieszych. 
Czasem posiadaj¹ tak¿e sygna³ dŸwiêkowy 
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Ludowe 
przys³owia 
œwi¹teczne:
Gdy w wiliê na niebie chmur chmara 
bêdzie na wiosnê w polu roboty co 
niemiara

Kiej siê komu choinka w cha³upie 
przewróci znaæ, ¿e go kobita prêdko 
wym³óci

Jak zwierzêta w wiliê rzekno nijako 
bêdzie w telewizji i tako

Dziennikarz Trzcionki: 
- Dzieñ dobry. Na pocz¹tek chcieliœmy 

wyraziæ nasze podziêkowanie, za to ¿e 
zgodzi³ siê Pan ze mn¹ porozmawiaæ. Wiemy 
¿e wszyscy boj¹ siê rozmowy z Panem, gdy¿ 
wiedz¹ ¿e jest Pan szpiegiem rosyjskim 
dzia³aj¹cym na szkodê naszego kraju. Czy to 
prawda i czy pañskie dzia³anie coœ da?

W³adimir Ga³ganow: Da
D.T.: Da, czyli jest pan szpiegiem, czy 

da, ¿e coœ da?
W.G.: Da
D.T.: PrzejdŸmy zatem do kolejnego 

pytania: Dlaczego za teren szpiegowania 
obra³ Pan sobie akurat Polskê? Czy to 
prawda, ¿e ma Pan polskie korzenie? Kim 
by³ Pana dziad?

W.G.: Died Maroz
D.T.: Spodziewa siê Pan od w³adz 

rosyjskich specjalnych korzyœci maj¹tkowych? 
Mo¿e prezydent Putin nada Panu jakieœ 
w³oœci? Potrzeba ich Panu?

W.G.: Niet, nie nada.
D.T.: Przeciêtny mieszkaniec naszego 

kraju dziwi siê, ¿e jest pan agentem gdy¿ 
wcale go Pan nie przypomina. Zwykle 
agenci s¹ szczupli, przystojni i nie maj¹ 
w¹sów. Nie ma ich James Bond, nie mia³ 

umo¿liwiaj¹cy bezpieczne przejœcie 
niewidomym. W ka¿dym przypadku przejœcie 
nale¿y przekraczaæ pewnym zdecydowanym 
krokiem.
Przyjrzyjmy siê jak dzia³a to w praktyce:

1. Dzieci
Dzieci nale¿¹ do grupy uprzywilejowanej, 

której nie dotyczy obowi¹zek korzystania z 
przejœæ – mog¹ przebiegaæ przez jezdniê 
kiedy chc¹ i w ka¿dym miejscu. Nawet tu¿ 
przed przeje¿d¿aj¹cym autem – najlepiej 
jednak, kiedy po prostu spêdzaj¹ na zabawie 
na jezdni ca³y swój wolny czas. W ¿adnym 
wypadku w pobli¿u nie powinno byæ osób 
doros³ych!

2. Matki z dzieæmi w wózkach
Matki z dzieæmi w wózkach mog¹ 

przebiegaæ przez przejœcie w ostatniej chwili 
kiedy np. miga œwiat³o zielone. Pchany przez 
nie z przodu wózek w przypadku zderzenia z 
pojazdem zamortyzuje uderzenie chroni¹c 
je przed urazami.

3. Osoby starsze
Osoby starsze maj¹ podobne przywileje 

jak dzieci. Te¿ nie musz¹ korzystaæ z przejœæ. 
Jeœli ju¿ to robi¹ nie powinny w ¿adnym 
wypadku zwracaæ uwagi na kolor œwiat³a i 
korzystaæ z pomocy innych. Osoby te maj¹ 

œwietny refleks i kondycjê wiêc doskonale 
radz¹ sobie przebiegaj¹c przez jezdniê 
wœród samochodów.

4. M³odzie¿ 
a) Laski
Przejœcie dla pieszych stanowi dla niech 

idealne miejsce do autoprezentacji wszak 
w stoj¹cych autach siedz¹ w wiêkszoœci 
panowie. Przejœcie to dla nich namiastka 
wybiegu dla modelek – powinny wiêc 
poruszaæ siê dostojnie i z gracj¹ tak, 
by ¿aden wdziêk nie umkn¹³ uwadze 
kierowców.

b) Fajni kolesie
To bardzo nietypowa grupa. Wolno im 

wejœæ na przejœcie w ka¿dej chwili – musz¹ 
przecie¿ iœæ za lask¹, która nagle wpadnie 
im w oko. 

5. Kobiety z siatkami spiesz¹ce siê 
na PKS

To grupa uprzywilejowana. Kierowca 
widz¹c tak¹ osobê powinien nie tylko ust¹piæ 
jej pierwszeñstwa ale w razie koniecznoœci 
zjechaæ z jezdni analogicznie jak w 
przypadku pojazdów uprzywilejowanych: 
Stra¿y, Policji i Pogotowia. 

6. Pozostali
Pozostali musz¹, niestety, stosowaæ siê 

Wywiad numeru:
Dziœ rozmowa

J 23 nie mia³ nawet wasz Stirlitz. Dlaczego 
wybra³ Pan taki zawód skoro siê Pan do 
niego nie nadaje?

W.G.:  Mienia zawód Ga³ganow. 
W³adimir Ga³ganow

D.T.: Zna Pan wielu czo³owych naszych 
polityków, biznesmenów. Nie dziwi Pana 
natomiast, ¿e ¿aden z nich nie pamiêta 
Pana? Jaki mo¿e byæ powód?

W.G.: Vodka
D.T.: Wygl¹da na to, ¿e zdradzi³ nam 

Pan sw¹ g³ówn¹ metodê operacyjn¹ 
pozyskiwania informacji, pomimo ¿e 
sprawia Pan wra¿enie cz³owieka skrytego. 
Przed czym siê pan tak ukrywa? Czego siê 
pan obawia? Boi siê Pan funkcjonariuszy 
z BORu?

W.G.: Wo³k i Zajec?
D.T.: A wiêc zna ich Pan... Mo¿e 

porozmawiamy teraz o sprawach naszego 
podwórka. Po co przyjecha³ Pan do 
naszej gminy? Dlaczego Pan nie pojedzie 
gdzieindziej? Czy to Pan stoi za spraw¹ 
przy³¹czenia czêœci naszej gminy do 
Rzeszowa? Czy to w³aœnie tê czêœæ Ci 
obiecali? Z kim siê tu spotka³eœ? Z kim 
rozmawia³eœ?

W.G.: ...no ja tolko z Toboj gawari³.

Czytaj „Trzcionkê”
w Internecie:

http://www.swilcza.com.pl/trzcionka.htm
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