Trwają prace przy przebudowie i rozbudowie zabytkowego budynku
byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych
tworząc Gminny Klub Seniora oraz dom dziennej opieki dla osób starszych.

Fot. Z. Lis

Tytułem wstępu
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze
w pełni wolne wybory w Polsce po II wojnie
światowej – nie parlamentarne, nie prezydenckie, ale samorządowe. W 2020 r. mija
30 lat od pierwszych wyborów do rad gmin
i ustawy o samorządzie terytorialnym. Ustawa została uchwalona 8 marca 1990 roku,
a weszła w życie 26 maja 1990 r. 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego,
ale też 32. rocznicę uchwalenia Europejskiej
Karty Samorządu Terytorialnego. Przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa uchodzi do dziś za jedną z najbardziej
udanych reform ostatniego 30-lecia.
Pisanie o lokalnych samorządowych wydarzeniach w wymiarze najnowszej historii pozornie wydaje się, że jest zadaniem prostym. Ogrom faktów, a także oczekiwań odbiorców
powodują, że nie są one wnikliwe. Jednak, jak zawsze, każdy
numer „Trzcionki” – naszego kwartalnika, przynosi wyjątkowo
dużo informacji o różnych aspektach życia i pracy sołectw,
mieszkańców gminy Świlcza i władz samorządowych. Na jej
kartach pojawia się godziwa lista czynów i osób, które albo
w przeszłości, albo obecnie wpisują się w dzieje społeczności
lokalnej. Wybierane i upowszechniane fotografie dobrze ilustrują i uzupełniają tekst.

Samorząd terytorialny obejmuje wszystkie osoby zamieszkałe na terenie własnych oddziaływań. Ważnym etapem zmian
w ramach reform samorządowych był także 1999 r., kiedy zmieniona została mapa samorządowa i powstało 16 województw,
314 powiatów, 2478 gmin. Pisanie o tym ma zawsze na celu
popularyzację wiedzy obywatelskiej, a przez to aktywizację
środowisk.

Czy Gmina Świlcza
jest gminą dobrego samorządu?
Gmina nasza, jej wsie, mają kilkuwiekową historię: wiele
ciekawych zabytków, swój ośrodek administracyjny, gospodarczy, oświatowy i kulturalny. Każde rzetelne wydawnictwo wychodzące na terenie jego oddziaływań jest ilustracją praworządności, aktywności kreatywności, dokumentowania działań ludzi tu żyjących – samorządy. Sięganie do historii tych
ziem – to kształtowanie i dowód patriotyzmu lokalnego – to
także wkład ich autorów w promocję gminy. Aby pokazać dorobek naszych wszechstronnych działań samorządowych skorzystaliśmy z łamów naszego kwartalnika, by dać możliwość
zaznajomienia się z nimi jeszcze szerszemu gronu Czytelników, a równocześnie wskazać możliwości na jej łamach – do
dyskusji obywatelskich. – również krytycznych. Forma m.in.
dyskusji prasowych, a nie bezpośrednich, wynika z obostrzeń
epidemiologicznych związanych z pandemią śmiercionośnego koronawirusa na całym świecie. Obyśmy wygrali tę walkę!
Zachęcam do uważnej lektury całego numeru „Trzcionki”
i przeżywania miłych emocji.
Zofia Dziedzic
redaktor naczelna

Życzenia wakacyjne
Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele,
Uczniowie i Rodzice
Rok szkolny 2019/2020, który właśnie się kończy, zapisze się w naszej
historii jako wyjątkowy. Przypadł bowiem na czas obchodów
jubileuszu 30-lecia funkcjonowania Gminy Świlcza po transformacji ustrojowej 1989 r. i przyłączeniu do miasta Rzeszowa dwóch sołectw gminy: Przybyszówki i Bzianki.
Ponadto od marca br. przeżywamy wszyscy pandemie
śmiercionośnego koronawirusa, który zmienił cały świat. Najważniejsze jednak jest to, że te wydarzenia pokazują jak
wielką moc mają marzenia i działania ludzi, którzy pragną
zdrowia wolności i autonomii szczęścia i spełniania marzeń.
Dzieje Gminy Świlcza nierozerwalnie związane są z wielką
historią Polski i Polaków. Dziękuję za wszystkie inicjatywy
podejmowane w mijającym roku szkolnym w związku z tymi
dwoma wydarzeniami.

Niech odebrane świadectwa i nagrody przypominają
Wam, że edukacja to wspólna droga uczniów, nauczycieli
i rodziców, a umieszczone na świadectwach oceny i opinie
to znaki świadczące o tym, jak układa się nasza współpraca. W przyszłym roku szkolnym każdy z Was, zarówno uczniowie i nauczyciele czy rodzice może być jeszcze lepszym
ogniwem procesu nauczania i wychowania.
Zapewniam Was, że Gmina, tak jak dotychczas, nie ustanie w wysiłkach, by stwarzać jak najlepsze warunki do nauki, pracy, wyrównywania szans, czy rozwijania talentów realizowania marzeń.
Ale cieszmy się wakacjami. Niech każdy z Was zagospodaruje ten wolny czas według własnych potrzeb i zainteresowań. Zawsze pamiętajcie o bezpieczeństwie. Chcę,
żebyśmy we wrześniu spotkali się w podobnym składzie.
Wójt Gminy Świlcza – Adam Dziedzic

Szanowni Państwo!
Kochani Uczniowie!
Na progu wakacji dziękując
Wam wszystkim za czas wytężonej
pracy w trakcie kończącego się, wyjątkowego roku szkolnego, życzę zdrowych, bezpiecznych, udanych wakacji.
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WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Zarys historii gminy Świlcza
1934-1989
Artur Szary

W tym roku obchodzimy trzydziestolecie odrodzonej w Polsce po 1989 roku samorządności terytorialnej, warto więc przypomnieć jej bogatą historię związaną z powołaniem
i funkcjonowaniem naszej gminy.
W latach 30. rozpoczęto w II Rzeczypospolitej reformę samorządu terytorialnego. 23 marca 1933 r. wyszła ustawa
„o częściowej zmianie samorządu terytorialnego”. Minister Spraw Wewnętrznych Marian Zyndram-Kościałkowski
wydał odpowiednie rozporządzenie do
w/w ustawy 2 sierpnia 1934. Nieco wcześniej powołał do istnienia gminy zbiorowe. Wychodzący wówczas Zew Rzeszowa donosił:
[...] Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 utworzono w powiecie rzeszowskim 11 gmin
wiejskich [...]. Gminę Świlcza ze siedzibą
w Świlczy, w skład której wchodzą: Bratkowice, Bzianka, Dąbrowa, Mrowla, Pogwizdów – nowy, Przybyszówka, Rudna
mała, Rudna wielka, Świlcza, Trzciana,
Woliczka. [...]
[R. I, nr 1 z 15 X 1934, s. 4]
Wybór wsi Świlcza na siedzibę gminy nie był przypadkowy. Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
2 sierpnia 1934 r. określało:
§ 5. pkt. 3. Siedziba urzędowa gminy
wiejskiej powinna być wyznaczona
w miejscowości, wyróżniającej się położeniem korzystnem pod względem komunikacyjnym, gospodarczym i kulturalnym.
Miejscowość ta powinna być z reguły
położona na obszarze danej gminy wiejskiej, a w wyjątkowych przypadkach na
obszarze gminy sąsiedniej.
Oprócz liczącej 11 gromad gminy
Świlcza, powołane zostały w powiecie
następujące gminy: Głogów – 9 gromad,
Trzebownisko – 11 gromad, Racławówka – 11 gromad, Słocina – 9 gromad,
Tyczyn – 9 gromad, Hyżne – 11 gromad,
Błażowa – 6 gromad, Czudec – 11 gromad, Strzyżów – 11 gromad, Niebylec
– 11 gromad.
Świlcza była największą gminą powiatu. Jej obszar wynosił wówczas
140,4 km2 i był zasiedlony przez 14843
mieszkańców, zamieszkujących 3155
budynków mieszkalnych.
Pod koniec lat 30. XX wieku snuto plany podzielenia gminy na część połu-

dniową z siedzibą w Mrowli i część północną z siedzibą w Świlczy.

Pierwsza rada gminna
Gmina zbiorcza potrzebowała organu władzy uchwałodawczej. W tym celu
wyłaniano radę gminy. Radni byli wybierani w wyborach pośrednich i jawnych.
Ich elektorami byli członkowie rady gromadzkiej. Cenzus wieku wyborczego
wynosił wówczas 24 lata (czynne prawo
wyborcze). Należało ponadto od minimum roku mieszkać na terenie danej
gminy lub być właścicielem gospodarstwa albo innej znaczącej realności.
Wiek, jaki predestynował do ubiegania
się o urząd był jeszcze bardziej wymagający i wynosił 30 lat.
Liczba ówczesnych radnych pierwszego samorządu zbiorczej gminy Świlcza wynosiła 20 członków. Była odpowiednia dla gmin zamieszkałych przez
ponad 10 tys. osób.
Zachowany z 1936 r. spis rady gminnej Świlczy wymienia następujący skład:
Andrzej Lech, Paweł Nowak, Andrzej
Świetlik, Antoni Kurzeja, Józef Maś, Władysław Baran, Jan Jucha, Marcin Przywara, Stefan Herman, Karol Pączek, Franciszek Sieradzki, Stanisław Czarnek, Józef Świder, ks. Kazimierz Kuźniarki, Jan
Draus, Józef Baran, Franciszek Grzesik,
hr. Stefan Dąmbski, ks. Marian Kulczycki,
Jan Burdaś, Wiktor Błażewski.
W samorządzie gminy, podobnie jak
dziś, funkcjonowały komisje wyłonione
z członków rady. Były to: komisja drogowa, rolna, sanitarno-pożarniczo-budowlana i oświatowa. Wśród członków ówczesnych komisji (rok 1936) znajdujemy takie nazwiska:
Komisja drogowa: Stanisław Rogala,
Józef Maś.
Komisja rolna: hr. Stefan Dąmbski (właściciel majątku Rudna Wielka), Franciszek Sieradzki, Antoni Rączy (właściciel
największego gospodarstwa rolnego
w Przybyszówce – folwarku „Jordanówka”), Mierzwa (imię nieznane).

Komisja sanitarno-pożarniczo-budowlana: Józef Świder, Andrzej Lech, Antoni
Kurzeja.
Komisja oświatowa: Stefan Herman, ks.
kan. Kazimierz Kuźniarki (proboszcza
parafii Trzciana), Wiktor Błażewski (kierownik szkoły w Świlczy)
Obradom wszystkich komisji przewodniczył wójt, w tym czasie Józef Gąsior. Nazwiska i pozycja społeczna członków poszczególnych komisji niewątpliwie podnosiły znaczenie i wagę tychże
komisji.

Zarząd gminy
i wójtowie
Organem wykonawczym był zarząd.
Wyłaniano go spośród członków rady.
Również radni ze swych szeregów wybierali wójta i podwójciego. W skład zarządu wchodzili: wójt, podwójci i 3 ławników. Kadencja samorządu wynosiła
5 lat.
Pierwszy zarząd gminy (do roku
1937) tworzyli:
Józef Gąsior (z Rudnej Wielkiej) – wójt
Karol Pączek (z Przybyszówki) – podwójci
Stanisław Nawrocki (z Trzciany) – ławnik
Stanisław Rogala (z Bratkowic) – ławnik
Tomasz Misiuda (ze Świlczy) – ławnik
W latach 1937-1939 zmieniała się
obsada na stanowisku wójta. Gąsiora
zastąpił Paweł Nowak ze Świlczy (urzędował w latach 1937-1938). Po nim
urząd wójta piastował Karol Pączek
z Przybyszówki (w latach 1938-1939).
Tuż przed wybuchem wojny na dawne
stanowisko powrócił Józef Gąsior.
Szczególnie ważną rolę pełnił sekretarz gminy. Wysokie wymagania co do
wykształcenia i kompetencji stawiały
sekretarza w roli fachowca stojącego na
straży przestrzegania prawa administracyjnego. Jego rolę można skrótowo
określić, iż był on „stałym czynnikiem
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Józef Gąsior, Wójt Gminy Świlcza w latach
1934-1937 i 1939 r. Emerytowany kolejarz
z Rudnej Wielkiej i pierwszy wójt zbiorowej gminy Świlcza.
Fot. ze zbiorów M. Orbaczewskiej

Paweł Nowak, Wójt Gminy Świlcza w latach
1937-1938. Jeden z najzamożniejszych
i najbardziej prężnych gospodarzy Świlczy.
Fot. ze zbiorów R. Mikke-Nowak

Karol Pączek, Wójt Gminy Świlcza w latach
1938-1939. Wzorowy gospodarz i działacz
społeczny w Przybyszówce.
Fot. ze zbiorów H. Kaput

Stefan Dąmbski (1893-1961), Radny Rady
Gminy Świlcza, członek komisji rolnictwa,
syn Antoniego z Ludziska i Marii Mittelstaedt. Rozpoczęte w Halle studia rolnicze
przerwała mu I wojna światowa. Powstaniec wielkopolski, po ukończeniu Szkoły
Oficerskiej gen. Dowbór-Muśnickiego
w Poznaniu (1919-1920) uczestnik wojny
1920 r. jako ppor., następnie por. w 1 pułku
ułanów (przemianowanym na 15); odznaczony został za rany i kontuzje pod Stoczkiem (1920) krzyżem pamiątkowym frontu
litewsko-białoruskiego gen. Stanisława
Szeptyckiego, dwukrotnie Krzyżem Walecznych „Na polu chwały” z okuciem, medalem za wojnę 1920 roku.
Po odbyciu praktyk rolniczych w Piaskach
pod Rawiczem administrował krótko majątkami w Chytrowie, a następnie w Śmiełowie. Opuścił Wielkopolskę po ślubie
(27 XII 1924 roku) z Zofią z Dąmbskich, właścicielką Rudnej Wielkiej pod Rzeszowem.
Gospodarował w majątku żony (w 1941 r.
odziedziczył Rudnę Małą po teściu, Stanisławie Dąmbskim). Starał się o unowocześnienie gospodarstwa i poprawę warunków
mieszkalnych jego pracowników (nowe
czworaki). Przyczynił się do budowy kościoła w Rudnej Wielkiej. Podejmował publiczną aktywność społeczną na tradycyjnym obszarze działalności obywateli ziem-

skich – w różnych rodzajach samorządu:
lokalnego, terytorialnego i gospodarczozawodowego. Po utworzeniu Gminy Świlcza w 1934 roku był w Radzie Gminy oraz
pracował w jej Komisji Rolnej. Działał
w organizacjach rolniczych w powiecie. Był
jednym z głównych organizatorów Związku Spółdzielni Mleczarskich Ziemi Rzeszowskiej i przewodził jego radzie nadzorczej; został też prezesem Rady Oddziału
Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rzeszowie, powołany do Rady Powiatowej w Rzeszowie (1933-36), pracował
w komisji wodnej; od 1935 r. był członkiem
zarządu Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Rzeszowie. W 1933 r spełnił obowiązek obywatelski wpłacając 6 rat na Pożyczkę Narodową Wspierał inicjatywy na
rzecz obronności – w 1938 r. prowadził
w Związku Ziemian w obwodzie rzeszowskim zbiórkę Ligi Obrony Przeciwlotniczej
i Przeciwgazowej na Instytut Aerodynamiczny we Lwowie; patronował lokalnemu
Związkowi Strzeleckiemu.
Na początku II wojny, jesienią 1939 r., został na kilka tygodni aresztowany przez
Niemców. W czasie okupacji hitlerowskiej
pozostawiono mu zarządzanie Rudną.
Udzielał schronienia i pomocy wystawiając karty pracy wysiedleńcom z Kraju Warty, organizując pomoc żywnościową dla
rzeszowskiego getta, obozów jenieckich
w Niemczech oraz wspomagając Radę
Główną Opiekuńczą (a zapewne i zaopatrującą armię podziemną „Tarczę/Uprawę”).
Aresztowany wraz z innymi ziemianami
18 X 1944 r. został w listopadzie wcielony
do (ludowego) WP (z którego został rychło,
już na początku grudnia, zwolniony jako
element politycznie i klasowo wrogi), wraz
z rodziną wyrzucony z majątku i poza granice powiatu, wrócił do rodzinnej Wielkopolski, gdzie administrował majątkiem kolejowym Kobylepole-Huby (1945-1948),
a następnie pracował w bibliotece Akademii Medycznej w Poznaniu [Biogram udostępniony przez prof. Barbarę Judkowiak
z Poznania].
Fot. ze zbiorów B. Judkowiak

fachowo-biurokratycznym” – nieodzownym wśród włościan wciąż jeszcze tradycyjnie postrzegających gminną samorządność.
Pierwszym sekretarzem gminy (do
roku 1937) był Jan Magierło. Jego zastępcą Kazimierz Siara (organista z Rudnej Wielkiej). Od 1937 r. obowiązki sekretarza pełnił mieszkający w Świlczy Michał Marszał. Jego zastępcą był Jan Leś
z Pogwizdowa Nowego.

W czasach okupacji
niemieckiej
Niemieckie władze okupacyjne w latach 1939-1944 w pewnym wymiarze
utrzymały polską organizację samorządową. A ściślej mówiąc niektóre urzędy
administracji samorządowej. Istotnym
było, że na szczeblu gminy urzędnikami mogli być Polacy. Dla „okupacyjnej
funkcjonalności” wprowadzono pewne
korekty w zakresie powoływania urzędników, ich kompetencji i kontroli.
Pierwszym zasadniczym posunięciem było powołanie nowego „garnituru” urzędniczego. Jak relacjonuje tamte wydarzenia nauczyciel ówczesnej
świleckiej szkoły Kazimierz Mikosz:
W październiku 1939 roku przyjechało
do Świlczy dwóch żandarmów niemieckich i usunęło od władzy tutejszego wójta
gminy Józefa Gąsiora, powierzając jego
obowiązki sekretarzowi gminy Michałowi Marszałowi. Następnie, od 15 października 1940 rok, wójtem był sołtys
z Rudny Małej Jan Trzeciak. Funkcje te
pełnił do końca okupacji, dojeżdżając
codziennie na rowerze do Świlczy miejsca zamieszkania.
[K. Mikosz, Świlcza..., s. 20]
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Wiktor Błażewski (1881-1975), Radny Rady Gminy Świlcza, członek
komisji oświaty. 1 lutego 1927 r.
został kierownikiem szkoły w Świlczy. Pierwsze kroki nowego włodarza związane były z rozbudową
bazy dydaktycznej, chciano bowiem przekształcenia szkoły w Świlczy w pełnowymiarową, siedmioklasową placówkę. W początkowym
okresie kierowania szkołą przez
Wiktora Błażewskiego uczęszczało do niej aż 276 dzieci.
Poszukując odpowiedniego terenu
pod dużą szkolną inwestycję budowlaną trafiono na działkę należący do Żyda Kampfa, która znajdowała się naprzeciwko „Domu Gminnego”. Budowę szkoły rozpoczęto
w 1932 roku. Obiekt oddano do użytku 20 października 1935 roku.
W nowej szkole przeznaczono do nauczania młodzieży 7 sal lekcyjnych,
2 na parterze i 5 na piętrze, tak, aby można było w komfortowych warunkach realizować program siedmioklasowej szkoły. Przez kolejne dwa lata
trwały prace wykończeniowe zachodniej części szkoły, w której zaplanowane były trzy mieszkania: dla nauczycieli i kierownika szkoły. Oddano

Warto uzupełnić, iż Michał Marszał
był pracownikiem (sekretarzem) gminy
jeszcze z czasów przedwojennych.
Jego żoną była nauczycielka miejscowej szkoły, Janina Marszał. Różnie oceniano rolę sekretarza Marszała. Jego
niewątpliwą winą był fakt przyznawania się do niemieckich korzeni i korzystania z przywilejów folksdojcza. Niepodległościowy ruch oporu wydał na
niego karę śmierci. Wyrok wykonała
bojówka podziemia w nocy z 28 na
29 maja 1943 r. To, że nie był on wysoką figurą w hitlerowskim aparacie
okupacyjnym potwierdza fakt, iż po jego
zabójstwie nie było żadnych represji ze
strony Niemców.
Zupełnie inna postawę wykazywał
w czasie okupacji zastępca sekretarza
(chwilowo pełniący jego obowiązki)
Jan Leś pochodzący z Pogwizdowa Nowego. Wciągnięto go do ruchu oporu
(ZWZ-AK).
Jego wysoce patriotyczna postawa,
często bohaterska, pomogła wielu obywatelom polskim, członkom ruchu oporu, ukrywającym się Żydom oraz zwykłym ludziom, przetrwać ciężkie czasy
okupacji. Na jego barkach spoczywał
proceder wyrabiania fałszywych dokumentów (kenkart) w Urzędzie Gminy
Świlcza.

je do użytku w 1937 roku. W tym czasie nadano szkole patrona,
piętnastowiecznego krakowskiego profesora i kapłana, świętego Jana Kantego (patrona polskiej nauki i szkół katolickich, którego wspomnienie liturgiczne przypada 20 października).
W chwili zakończenia ostatniego przed wybuchem II wojny
światowej roku szkolnego (1938/1939) obsada kierownicza
i nauczycielska siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Świlczy przedstawiała się następująco: Wiktor Błażewski (kierownik i nauczyciel) oraz nauczyciele: Maria Synowiec, Ludwika
Mikosz, Kazimierz Mikosz, Janina Marszał, Stanisława Sakowska, Ewa Toczewska-Łochańska. Na kolejny rok szkolny
(1939/1940) zapisanych było 345 uczniów. Wybuch wojny bardzo pokrzyżował edukacyjne plany.
Kierownik Wiktor Błażewski zaznaczył trwały ślad w historii
Świlczy nie tylko jako budowniczy dużej i nowoczesnej szkoły, ale także jako społecznik, animator kultury i wychowawca
młodzieży w duchu miłości i odpowiedzialności za Ojczyznę.
Wśród wychowanków i dorosłych świlczan upowszechniał
wiedzę i praktykę ogrodniczo-sadowniczą, m.in. prowadząc
w szkolnym ogrodzie szkółkę drzewek owocowych. Założył
przy szkole znany w szerokiej okolicy chór męski.
Wiktor Błażewski (senior) dożył sędziwego wieku 94 lat. Zmarł
w 1975 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym
w Świlczy.
Fot. ze zbiorów M. Paczkowskiej

cono w początku lat 70. XX wieku. Z dniem
1 stycznia 1973 r. z wsi dawnej gminy
Świlczy utworzono dwie nowe gminy:
Świlczę i Mrowlę. Nieformalnie wrócono
także do pomysłu z lat 1938-1939 podziału dużej zbyt rozległej jednostki terytorialnej na część południową i północną.
Osobne gminy Świlcza i Mrowla funkcjonowały w latach 1973-1977. Siedzibą
mrowlańskiego urzędu gminnego była
początkowa wieś Mrowla. Po pożarze
budynku gminnego w Mrowli jej siedzibę
przeniesiono do Rudnej Wielkiej. W 1973
roku do gminy Świlcza została przyłączona nowa wieś, Błędowa Zgłobieńska.
Czas pokazał, że warunki komunikacyjne 2. poł. XX wieku nie determinują
takiego podziału. Dlatego już 1 lutego
1977 roku zlikwidowano gminę Mrowla.
Jej wsie weszły w skład gminy Świlcza
i Głogów. Sołectwa Rudna Mała i Pogwizdów Nowy weszły w skład gminy Głogów.
Pozostałe wsie znalazły się w gminie
Świlcza.
W tym też czasie został zapoczątkowany proces wchłaniania wsi Przybyszówka przez rozrastającą się aglomerację Rzeszów. Wschodnia część wsi do
tzw. Cegielni (tj. Kozia Górka, Malców oraz
część od kościoła do Baduń) zasiliła terytorialnie i demograficznie miasto.

Świlcza i Mrowla

Samorząd społeczny
czasów PRL-u

W latach 1954-1972 nie funkcjonowały gminy zbiorowe. Zadania gmin wykonywały gromady ze stojącymi na ich czele gromadzkimi radami narodowymi. Do
sprawdzonej idei gmin zbiorowych wró-

Zasady funkcjonowania samorządu
społecznego w okresie PRL-u były przeniesieniem wzorów radzieckich, wynikających z uchwał XXII Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego

w 1961 roku. W funkcjonowaniu gmin realizowany był nadrzędny cel – przewodniej roli partii, Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Stąd wynikała
„wszechwładna” pozycja I sekretarzy
komitetu gminnego PZPR.
W ustroju socjalistycznym nie było
własności gminnej (komunalnej), zatem
„samorząd” gminy nie był suwerennym
gospodarzem na podległym sobie terenie. Dodatkowo rady narodowe miały
układ hierarchiczny: odpowiednia rada
wyższego szczebla mogła uchylać
uchwałę rady szczebla niższego. Analizując powyższe ustalenia należy przyjąć, iż gmina w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była terenowym organem administracji państwowej, a nie
jednostką samorządu we właściwym
tego słowa znaczeniu
Naczelnicy Urzędu Gminy Świlcza:
Ryszard Dziobek 1973-1976
Jan Wacnik 1976-1981
Jan Rykiel 1981-1989

Inwestycje i dokonania
Lata 70. i, w mniejszym stopniu, również lata 80. XX wieku przebiegały pod
znakiem wielkich inwestycji socjalistycznych. Obowiązywała wówczas tzw. „propaganda sukcesu”. Aby utrzymać się na
fali należało wykonywać i podnosić normy, wprowadzać innowacje oraz racjonalizacje. Hasła te dotyczyły wszystkich
resortów i wszelkich dziedzin działalności gospodarczej. Budowano drogi i mosty. Inwestowano w nowe zakłady pracy.
W gminie Świlcza spinano poszczególne miejscowości siecią wodocią-
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Antoni Rączy z Przybyszówki.
Radny Rady Gminy Świlcza,
członek komisji rolnej. Właściciel folwarku „Jordanówka”.
Fot. ze zbiorów A. Szarego

Jan Leś z Pogwizdowa Nowego, Sekretarz Gminy Świlcza
w latach II wojny światowej. Żołnierz Armii Krajowej i bojownik Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W czasach okupacji niemieckiej wyrabiał fałszywe kenkarty dla żołnierzy podziemia ukrywających się przed
Niemcami.
Fot. ze zbiorów W. Lesia

Jan Trzeciak, Wójt Gminy Świlcza w latach 1940-1946. Przed
II wojną światowa pełnił obowiązki sołtysa rodzinnej wsi.
W czasie okupacji został powołany na urząd wójta gminy Świlcza. Jako wójt się pozytywnie
zasłużył, wielokrotnie wybraniając poszczególne wsie od
nadmiernych kontrybucji i niemieckich represji.
Fot. ze zbiorów W. Bachórz

Paweł Lachcik z Bratkowic,
mieszkaniec Rudnej Wielkiej.
Był pełnomocnikiem PKWN-u
przy parcelacji majątku rodziny Dąmbskich w Rudnej Wielkiej i powojennym wójtem gminy Świlcza.
Fot. ze zbiorów S. Lachcika

Ryszard Dziobek, Naczelnik Gminy Świlcza w latach 1973-1976.
Fot. ze zbiorów J. Dziobek-Romańskiego

Jan Wacnik, Naczelnik Gminy Świlcza w latach 1976-1981.
Fot. ze zbiorów A. Szarego

Jan Rykiel, Naczelnik Gminy Świlcza w latach 1981-1989.
Fot. ze zbiorów A. Szarego

gów. W latach 80. rozpoczęto budowę
oczyszczalni ścieków i kanalizacji, telefonizowano wsie, promowano zakładanie spółdzielni rolno-produkcyjnych
i specjalistycznych gospodarstw rolnych.
Jak widzimy, Gmina Świlcza, mimo
różnorakich zawirowań historycznych
i ustrojowych, nie przestawała się rozwijać. Zawdzięczamy to przede wszystkim zaradności jej mieszkańców, ich niezależności i inicjatywie, a także patriotyzmowi oraz świadomości obywatelskiej
i narodowej. Każde pokolenie zostawiło
ślady i osiągnięcia na miarę ówczesnych
czasów, możliwości i potrzeb. Bogata
tradycja samorządności w naszej gmi-

nie jest więc dla nas nie tylko powodem
do dumy, ale również zobowiązaniem
i powinnością.


•

Podstawa źródłowa:

•
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•

•
•

Archiwum Państwowe w Rzeszowie,
Akta Gminy Świlcza, sygn. 1. Protokoły z posiedzeń Rady Gminnej (19351945).
Archiwum Państwowe w Rzeszowie,
Akta Gminy Świlcza, sygn. 2. Protokoły zebrań Zarządu gminy (1935-1947).
Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu
terytorialnego.

•

•
•

Rozporządzenie III Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia
1934 r. w sprawie wykonania ustawy
o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (przepisy dotyczące gmin wiejskich).
Skorowidz gmin Rzeczypospolitej
Polskiej. Ludność i budynki oraz powierzchnia ogólna, cz. III. Województwa południowe, Warszawa 1935.
K. Mikosz, Świlcza. Zarys dziejów do roku
1945 ze szczególnym uwzględnieniem
okresu okupacji hitlerowskiej, Rzeszów
1995 [cyt. K. Mikosz, Świlcza...].
„Gazeta Rzeszowska” z lat 19331934.
„Zew Rzeszowa” z 1934 r.
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Trzy dekady samorządności
Gminy Świlcza (1990-2020)
Adam Dziedzic

„Tam, gdzie bije, polskie serce, gdzie spadła chociaż jedna kropla potu podczas ciężkiej pracy, gdzie w walce
o wyzwolenie człowieka i ojczyzny, padła kropla polskiej krwi, gdzie powiewają polskie flagi, znajduje się
miejsce działań jednych dla dobra drugich. Jeśli są one dobrowolnie przyjęte, stają się obowiązkiem”. [...]
„Bądźmy świadomi tradycji, wiary, kultury i człowieczeństwa” (Jan Paweł II).
Warto przytoczyć również słowa Kennedy’ego: „Nie pytaj, co ojczyzna może zrobić dla ciebie, ale co ty
możesz zrobić dla niej”.
W roku 1990 odrodziła się gmina Świlcza. 1 stycznia 1999
roku weszła w życie ustawa wprowadzająca trójstopniowy
podział administracji samorządowej. Obok niezmienionych
zasadniczo gmin (najniższego szczebla samorządów) pojawiły się powiaty i duże województwa. Powstał wówczas powiat rzeszowski, którego częścią jest gmina Świlcza. Utworzono województwo podkarpackie, które wchłonęło obszar wcześniejszych województw przemyskiego i rzeszowskiego, oraz
części obszaru województwa krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego.
Jubileusze są doskonałą okazją do podsumowań i przypomnienia tego, co wspólnie zrobiliśmy. 30-lecie Samorządu
Gminnego daje możliwość przypomnienia najważniejszych
osiągnięć i zadań, jakie zostały zrealizowane na drodze do
poprawy warunków życia jego mieszkańców. Przy takich wspo-

mnieniach często dziwimy się, jak wiele zrobiliśmy, jak wiele
mamy jeszcze potrzeb, jak wiece ulotna jest nasza pamięć
i nad iloma sprawami przeszliśmy do porządku dziennego.
Warto w tym momencie zapytać: jakie zmiany zaszły
w gminie Świlcza w ciągu ostatnich 30 lat? Odnieść się można
do istotnej kwestii, jaką jest porównanie samorządowych
i społecznych oczekiwań, marzeń z realnymi możliwościami
finansowymi.. To właśnie budżet przesądza o możliwości realizacji planów i choć zwiększył się wielokrotnie przez te lata,
to przecież zadań do realizacji przez samorząd z roku na rok
również przybywało. Trudno dzisiaj nawet porównywać rok
1990 z rokiem 2020, bo czy można w prosty sposób je porównywać? Jest to bardzo trudne – ale obszerne informacje zajdziecie szanowni Czytelnicy w pozostałych obszernych artykułach.

Rozwój terytorialny Gminy Świlcza (1934-2020)
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Samorządowcy Gminy Świlcza
kadencji 2018-2022

Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki,
Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych
Mieczysław Leja
Zbigniew Nowak
Tomasz Biały
Paweł Piela
Tomasz Salach
Natalia Skuba-Więcław
Wiesława Szczepanik
Damian Trala
Mariusz Wojton

przewodniczący
wiceprzewodniczący
członek komisji
członek komisji
członek komisji
członek komisji
członek komisji
członek komisji
członek komisji

Komisja Rewizyjna
Damian Trala
Tomasz Salach
Elżbieta Oczoś
Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Wanat

Wójt
Adam Dziedzic

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Paweł Piela
Andrzej Kozdęba
Mariusz Wojton

Zastępca Wójta
Sławomir Styka

Sekretarz Gminy
Józef Wilga

Skarbnik Gminy
Natalia Gawron

Straż Gminna w Świlczy
Budynek ECIGKiT,
II piętro, pok. nr 28

Radni Rady Powiatu
1.
2.
3.

Sławomir Miłek, Trzciana
Tadeusz Pachorek, Świlcza
Tomasz Wojton, Bratkowice
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przewodniczący
wiceprzewodniczący
członek komisji

„Samorząd to władza najbliżej obywatela”, „W samorządzie ludzie mają bezpośredni kontakt z władzą”, „Samorządność to najlepsza szkoła demokracji”, „Problemy najlepiej rozwiązywać na miejscu” itd. Następuje uświęcenie idei samorządu nawet na poziomie języka; samorząd jest przeciwstawiany rządowi, ale obydwie formy oznaczają rządy sprawowane za pośrednictwem przedstawicieli.
Unia Europejska, przyczyniła się do automatycznego kształtowania pozytywnego wizerunku władzy samorządowej, powierzając jej wydatkowanie olbrzymich środków w ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych. Myśląc o polskim samorządzie w ten sposób, często zapominamy, że nie powstał
on w chwili przyjęcia ustaw o samorządach, tylko wyrósł na
podstawie organów władzy terytorialnej PRL. Ta bezrefleksyjna zasłona pozytywnego wizerunku często chroni bardzo patologiczne mechanizmy funkcjonujące w praktyce wielu instytucji samorządowych. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji,
w której samorządom wolno więcej niż władzy centralnej,
a równocześnie poddane są znacznie mniejszej kontroli społecznej. Ostatecznie celem władzy, niezależnie od jej formy,
powinno być zaspokajanie potrzeb obywateli, a więc samorząd jest dobry nie dlatego, że jest samorządem, tylko dlatego,
że ma skutecznie realizować zadania na rzecz Siedem grzechów polskiej samorządności jest ramą dla ustrukturyzowanej reűeksji na temat negatywnych mechanizmów i zjawisk,
które przeszkadzają samorządowi być efektywnym narzędziem
zaspokojenia potrzeb obywateli. Jest to subiektywny wybór
działalności samorządowej, dobrowolny, świadomy i trudny.
Najniższą formą działalności samorządowej w gminach wiejskich jest sołectwo.

Oto wykaz sołtysów sołectw Gminy Świlcza:

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Polityki Społecznej
Marcin Czech
Wiesława Szczepanik
Barbara Buda
Piotr Wanat

przewodniczący
wiceprzewodniczący
członek komisji

przewodniczący
wiceprzewodniczący
członek komisji
członek komisji
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ryszard Franczyk, Bratkowice
Zdzisława Wojnowska, Dąbrowa
Wiesława Szczepanik, Błędowa Zgłobieńska
Zbigniew Nowak, Woliczka
Kazimierz Łagowski, Trzciana
Tomasz Salach, Rudna Wielka
Adam Mazur, Świlcza
Wiesław Pokrywa, Dąbrowa
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Radni Rady Gminy

Tomasz Biały, Świlcza

Barbara Buda, Bratkowice

Marcin Czech, Trzciana

Tomasz Gazda, Świlcza
(od 18.05.2020 r.)

Andrzej Kozdęba, Bratkowice

Mieczysław Leja, Bratkowice

Zbigniew Nowak, Woliczka

Elżbieta Oczoś, Świlcza

Paweł Piela, Trzciana

Tomasz Salach, Rudna Wielka

Natalia Skuba-Więcław,
Bratkowice

Sławomir Szot, Świlcza
(do 28.02.2020 r.)

Wiesława Szczepanik,
Błędowa Zgłobieńska

Damian Trala, Dąbrowa

Piotr Wanat, Rudna Wielka

Mariusz Wojton, Mrowla
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Problemy najlepiej rozwiązywać
wspólnie i na miejscu...
W realizowanych przez Gminę przedsięwzięciach liczy
się priorytet zasadności, racjonalności, zrównoważonego
rozwoju poszczególnych sołectw.
W zakresie inwestycji drogowych wiele udało się już
zrobić. A dobre drogi mają przecież wpływ nie tylko na wzrost
bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców, ale są także początkiem do realizacji innych przedsięwzięć – rozwoju
turystyki oraz przedsiębiorstw. Po raz kolejny proszę o odniesienie tych realizacji do możliwości naszego budżetu.
W przypadku dróg, ale również i innych zadań, finansowanie
pochodzi z różnych źródeł, a udział środków gminy jest tylko
częścią wydatków inwestycyjnych.
Możemy być dumni z tego, co udało się zrobić w ramach
pozyskiwania środków tzw. „unijnych”. Pierwsze fundusze
z Fundacji Kościelnej wspierającej zaopatrzenie wsi w wodę
– budowa wodociągów: Bratkowice oraz Fundacji PolskoNiemieckiej – na budowę kanalizacji w Świlczy. W ramach
programu SAPARD, pozyskaliśmy już w 2004 roku, kolejne
– z Sektorowego Programu Operacyjnego, z działania pn.
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – w 2006 roku. zło. W przypadku czterech, na
5 złożonych wniosków, mamy zwykle wygrane konkursy
i podpisane umowy
Chodniki i parkingi na terenie gminy ułatwiają codzienne życie, poprawiają bezpieczeństwo, zmieniają wygląd naszych miejscowości.
Przygotowujemy plany, uzgodnienia, środki finansowe
i przystępujemy do kolejnych inwestycji.
Dla poprawy estetyki, ale przede wszystkim bezpieczeństwa poczyniono wiele w zakresie poprawy i budowy oświetlenia ulicznego, przystanków MPK i autobusowych, estetyzacji wsi.
Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych ostatnich lat, była budowa wodociągów i hydroforni ze stacjami
uzdatniania wody. Rozbudowa sieci wodociągowej, to dziesiątki kilometrów nowych linii zaopatrzenia mieszkańców w
wodę, stąd likwidacja wielu przestarzałych i nie spełniających norm hydroforni, a te które pozostały, przebudowaliśmy
gruntownie tak, aby uzyskiwana w nich woda spełniała bardzo wysokie polskie normy i to z nich rozprowadzamy wodę
do innych miejscowości.
Często o sieciach kanalizacyjnych mówi się, że to pożeracze pieniędzy, gdyż na drugi dzień po zakopaniu rur wszyscy zapominamy, jak wiele zrobiono i jakie poniesiono koszty. I jest to prawda – milionowe inwestycje niezbędne dla
poprawy życia mieszkańców najszybciej ulatują z pamięci.
Zakończyliśmy wieloletnie budowy, rozbudowy i modernizacje obiektów oświatowych i przedszkolnych. Obecnie
to doskonałe, kompletne, funkcjonalne obiekty, mające wpływ
na całą lokalną społeczność. Masa pieniędzy, zabiegów, kłopotów i determinacji, ale efekt końcowy daje dużo satysfakcji. Obok kościołów parafialnych w naszej gminie budynki
oświatowe, naszego samorządu gminnego i powiatowego
samorządu oraz niepublicznej szkoły muzycznej – perełki
i wizytówki gminy pielęgnowana także przez społeczności
lokalne.
Warto odwiedzić instytucje kulturalne: Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z filiami, Gminną Bibliotekę
Publiczną i jej oddziały, nowoczesny stadion, Regionalny
Dom Tradycji Ludowych, Gminne Centrum Sportu, stadiony
i nowe świetlice parki i zalew bratkowicki w sezonie – strze-
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żony i in., które stały się kreatorami życia kulturalnego, artystycznego, sportowego na miarę naszych możliwości i potrzeb, choć zawsze chciałoby się więcej i lepiej.
Olbrzymią satysfakcję dają uśmiechnięte buzie maluchów
i to z myślą o przedszkolakach w 2013 roku uruchomiliśmy
oprócz już istniejących nowoczesny Żłobek i Samorządowe
Przedszkole, rozszerzając ofertę w tym zakresie. Planujemy
nowy żłobek i przedszkole w Mrowli. Przywróciliśmy Szkołę
Podstawową z oddziałem przedszkolnym w Błędowej Zgłobieńskiej na zasadach stowarzyszenia.
Turystyka to, niestety, mało wykorzystany atut gminy i sposób na znalezienie dochodów przez część mieszkańców.
A wszystko zacząć można od agroturystyki w szerszym zakresie. Rozwijamy infrastrukturę turystyczną i usługową, wiele pieniędzy i pracy poświęcamy na promocję i ochronę przyrody. Realizujemy zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej. Obiekty pięknieją, a drużyny osiągają coraz lepsze wyniki.
Współpracujemy z sąsiednimi jednostkami samorządowymi, Prezydentem i Radą Miasta Rzeszowa, jako naszego
miasta metropolitarnego.
Rolnictwo – a przecież taką właśnie jesteśmy gminą
– przeszło w tym ćwierćwieczu największe przeobrażenia.
Zmieniła się struktura właścicielska i ilość pracujących w tym
sektorze mieszkańców. Gospodarstwa są rodzinne, wielkotowarowe, lub ekologiczne, np. winnice, a osiągane w nich
wyniki, można uznać za wzorowe, co z kolei daje nowe możliwości, pobudza prywatne inicjatywy i przedsiębiorczość.
Powstał duży kompleks przechowalniczo-przetwórczy
produktów ekologicznych, który stwarza szanse na nowe formy wykorzystywania zdrowej żywności.
Sukcesami mogłyby się chwalić organizacje społeczne i samorządowe, np. Ochotnicze Straże Pożarne. To formacja dobrze wyposażonych, świetnie, przygotowanych
ochotników i profesjonalistów. Trzy jednostki w Krajowym
Systemie Ratownictwa zapewniają ochronę mienia, zdrowia
i życia nie tylko mieszkańcom naszej Gminy. KGW istnieją
i aktywnie pracują w każdym sołectwie.
Zaangażowanie naszych mieszkańców przynosi doskonałe efekty: ożywienie życia kulturalnego i umysłowego, ponowny rozwój sportu, pielęgnowanie tradycji ludowych regionu
i stała pamięć i troska o miejsca pamięci narodowej oraz bohaterów walczących i poległych za naszą Ojczyznę, wyrabianie patriotyzmu i poczucia dumy narodowej przywiązania do
tradycji lokalnych było i jest codziennością naszej gminy.
Rozwój budownictwa, przedsiębiorczości, handlu
i usług, liczne remonty i modernizacje obejść gospodarczych,
to najlepszy dowód na to, że można i warto, że żyje się nam
dobrze. To nasza, wspólna, ciężka praca daje takie dobre
efekty.
Ale... nie ma takiego miejsca w kraju, gdzie można powiedzieć – zrobiliśmy wszystko?
W roku jubileuszu 30-lecia samorządów terytorialnych powszechna wdzięczność i szacunek należy się tym, którzy walczyli o suwerenność narodu polskiego, jak i tym, którzy tworzyli nowe szkoły i przedszkola, polskie organizacje społeczne i gospodarcze, media, kulturę, służbę zdrowia, handel
i usługi. Siła współczesnej, suwerennej i wolnej Polski, członka (od 1999 r.) NATO i Unii Europejskiej od 2004 roku tkwi
w działaniach wszystkich obywateli w swoich lokalnych społecznościach. Słowa Kartezjusza: „Każdy człowiek zobowiązany jest przyczyniać się ze wszystkich sił dla dobra drugich, zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu nie jest użyteczny” – obowiązują wszystkich.


WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Adam Dziedzic

Rocznice majowe 2020 r.
Naród, który traci pamięć historyczną,
przestaje być narodem.
J. Piłsudski
Z okazji obchodów rocznic majowych spotykamy się wyjątkowo w br. – zdalnie, w 60 dni od oficjalnego ogłoszenia
w Polsce pandemii koronawirusa. Jak do tej pory na świecie
jest zarażonych ponad 3 miliony ludzi, a zmarło – 215 tys.
W Polsce – ponad 12 tys. chorych, zmarło blisko 600 osób
(liczby się zmieniają i wzrastają).
W związku z tym obostrzenia życia gospodarczego i społecznego w naszym kraju są dokuczliwe, ale niezbędne. Dziś
nikt nie potrafi autorytatywnie stwierdzić – jak długo potrwa
pandemia.
Pozostajemy tu, ponieważ jesteśmy Polakami, naszą Ojczyzną jest Polska i pamiętamy o ważnych dla naszego kraju
świętach i rocznicach. W kalendarzu majowym jest wiele dat,
które przypominają, byśmy pozostali wierni wartościom, które
w ciężkich dla naszego narodu chwilach ocaliły nas i dawały
nadzieję na odzyskanie utraconej wolności i niepodległości.

I. Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi
Pracy, popularnie zwany 1 Maja.
To międzynarodowe święto klasy robotniczej obchodzone
jest corocznie od 1890 r. W Polsce Święto Pracy jest świętem
państwowym od 1950 r.
Święto wprowadziła w 1889 r. II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach
maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na
rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.
II. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej
1 V 2004 r. Przed narodem polskim stanęła
ogromna szansa dziejowa
– brania bezpośredniego
udziału w budowie nowej
Europy bez granic, Europy równych szans dla

wszystkich narodów, ale zarazem Europy szanującej dorobek
i doświadczenie własne każdego kraju i narodu.
Wcześniej dał temu wyraz wielki Polak papież Jan Paweł II
podczas spotkania z polskimi parlamentarzystami w czasie
swojej pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1999, popierając jednoznacznie wybraną drogę do wspólnej Europy.
Papież mówił: Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć
w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenia dziejowe, jakie posiada Naród Polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra
całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie.
Biała od Orła bieli, czerwona od ran niewoli
tyś krwotok mąk powstrzymała i opór naszych wrogów złamała
Teraz rozkładasz skrzydła dumnie, dbasz o nasz Dom zaradnie
w Bogu pokładasz nadzieję
z Honorem zapisujesz narodową epopeję.
K. Surzyn

III. 2 maja – Święto Flagi Państwowej. Święto wprowadzone
na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego
2004 roku. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii
i Polaków za granicą.
W tym dniu organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. Flaga państwowa, inaczej, narodowa
to oficjalny znak symbolizujący państwo. Jest wywieszana na
urzędach państwowych oraz na naszych domach w trakcie
świąt państwowych i w chwilach szczególnie ważnych dla
naszej Ojczyzny. Barwy narodowe: biel i czerwień stanowią
nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów,
ale nade wszystko są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego.

IV. 3 maja 1656 r. Od tego
roku święto kościelne
– Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto
to zapoczątkowano 1 kwietnia 1656 r. w katedrze
lwowskiej, gdzie w czasie
potopu szwedzkiego król
Jan Kazimierz zawierzył
Matce Bożej naszą Ojczyznę – Polskę!
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V. Święto Konstytucji 3 Maja. Zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja
w 1791 r.
Od 1946 roku aż do roku 1990 świętowanie tego dnia było
zakazane przez władze. Mija 229 lat od uchwalenia przez
Polskę Konstytucji 3 Maja – pierwszej takiej w Europie, drugiej
na świecie, po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Ustawę uchwalił Sejm Czteroletni.
Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swobody nasze zabezpieczone. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu – zapisano w dokumencie. Niestety
ustawa przetrwała tylko rok – obaliło ją wkroczenie na teren
Polski wojsk rosyjskich.

Polsko!
Byłaś potężnym Królestwem w Europie
Podstępnie przez zaborców kajdanami spętana
Na 123 lata nikczemnie zniewolona
Zwyciężyłaś i z powrotem zagościłaś na mapie
Niemieckim atakiem znienacka pokonana
Z ziemią bezdusznie zrównana
Krwią narodowych bohaterów okupiona
Sowietów ciosem w plecy ugodzona
W niemieckich obozach wyludniona
Siłą komunistów sromotnie tłumiona
Wyrosłaś na nowo z mas Solidarności
Co przywróciły ci skrzydła Wolności
K. Surzyn

Majowa Konstytucja
Trzeciego Maja 1791 roku uchwalona
Przez Sejm zwany Czteroletnim zatwierdzona
Pierwsza Ustawa Zasadnicza w Europie
Druga po Konstytucji Stanów Zjednoczonych w świecie
Dzieło króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
Hugona Kołłątaja Ignacego Potockiego
Z Rzeczpospolitą Obojga Narodów najjaśniejszą
Ojczyzną nowoczesną oświeconą sprawiedliwszą (...)
Jak na owe czasy bardzo postępowa
Bronić wiary, kultury, polskości gotowa
Konstytucja majowa symbol wolności
Dumy narodowej patriotyzmu i niepodległości!
K. Surzyn
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VI. Kolejną ważną datą w majowym kalendarzu jest 8 maja
– rocznica zakończenia II wojny światowej. II wojna światowa trwała od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku
(w Europie do 8 maja 1945 roku). Był to największy konflikt
w dziejach świata. Wzięło w nim udział 61 państw, na lądzie,
w powietrzu i na morzach walczyło ok. 110 mln żołnierzy.
Zasięgiem działań wojennych objęta była prawie cała Europa, część Bliskiego Wschodu i oceany. W wojnie tej zginęło
lub zaginęło ponad 55 mln ludzi. Działania wojenne spowodowały olbrzymie zniszczenia w wielu krajach. W wojnie tej
wykorzystano wszystkie znane rodzaje broni włącznie z bronią atomową.
W nocy z 8 na 9 maja 1945 roku w Berlinie przedstawiciele niemieckiego wojska w obecności delegacji państw antyhitlerowskich podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Zakończyła się wojna w Europie i zapanował pokój.
W latach 1939-1945 zginęło od 5,6 do 5,8 mln obywateli polskich.
Przypominając wydarzenia z historii Polski uczymy się
rzetelności w ocenie naszego rodowodu. Bez odniesienia
się do pamięci skąd jesteśmy, dokąd idziemy i gdzie jest nasze miejsce na ziemi, nie będziemy mieli tej świadomości.
Każda nasza „mała Ojczyzna” powinna nam przypominać
o naszym miejscu i obowiązku pozostawienia po sobie znaku naszej twórczej obecności. Historia nasza jest jedna. Jest
to historia kraju, pamięci ludzi ją tworzących, nas wszystkich.
Szanujmy nasz rodowód i nie zapominajmy, dzięki czemu
jesteśmy narodem. Okazją manifestacji przywiązania do Ojczyzny są wszystkie święta narodowe.
Biało-czerwona niech łączy, a nie dzieli.


WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Adam Dziedzic

Upamiętnienie wyborów
samorządowych z 27 maja 1990 r.
Politycznie dojrzałe społeczeństwo
potrzebuje edukacji politycznej i medialnej.
Nie można brać udziału w procesach demokracji
bezpośredniej. jeśli nie wie się, jak ona działa (...)
Guy Standing, Wielka Brytania

To w dużej mierze dzięki reformom samorządowym Polska jest państwem demokratycznym i zdecentralizowanym,
funkcjonującym w oparciu o konstytucyjną zasadę pomocniczości. „Osiągnięcia samorządu na przestrzeni 30 minionych
lat dowodzą skuteczności lokalnego myślenia o demokratycznym państwie, jako o wielkiej wspólnocie obywateli realizujących cele w wymiarze krajowym i lokalnym” – napisał
w uchwale Związek Gmin Wiejskich. Odrodzony samorząd
jest wynikiem i materialnym dorobkiem ogólnonarodowego
ruchu społecznego „Solidarność”, dzięki któremu poczuliśmy się gospodarzami naszych wspólnot lokalnych funkcjonujących w demokratycznym i zdecentralizowanym systemie
władzy publicznej.
W tym roku świętuje się 30-lecie uchwalenia z inicjatywy
Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych (do rad gmin), które odbyły się 27 maja 1990 roku. To
niezwykle ważne daty, gdyż na ich kanwie osiem lat później
ustanowiono powiaty.
Tegoroczna okrągła rocznica to doskonała okazja do tego,
by wspólnie świętować polską samorządność, a także dowiedzieć się więcej na jej temat. Niestety, świętowanie uroczyste
w br. nie jest możliwe z uwagi na pandemię koronawirusa na
świecie i walki z nią. Ograniczono w tym celu swobody obywatelskie, bo dla Rządu RP ochrona życia i zdrowia narodu jest
sprawą najważniejszą.

Zgłębianie wiedzy obywatelskiej
i edukacja społeczna jest możliwa
Decentralizacja władzy publicznej była jednym z fundamentalnych założeń, które legły u podstaw III Rzeczypospolitej. Założenie to urzeczywistnione w 1990 r. w odrodzeniu gmin,
znalazło swoje ustrojowe umocowanie w Konstytucji z 1997
roku. W 1999 r. powstały powiaty i zmniejszono ilość województw do 16. Art. 15 Konstytucji stanowi, że „ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy
publicznej”, zaś art. 16 wskazuje, że „istotną część zadań publicznych samorząd terytorialny wykonuje w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność. To wspólnota samorządowa – za
pośrednictwem wybranych przez siebie władz – decyduje
o tym, co jest zbiorową potrzebą wymagającą zaspokojenia staraniem wspólnoty jako całości i przy pomocy jakich narzędzi
potrzeba ta będzie zaspokajana”.
Takie oddolne podejście do problematyki rozwoju sprzyja
niewątpliwie widocznemu w ostatnich latach dynamicznemu

postępowi społecznemu i gospodarczemu. W efekcie nastąpiła wyraźna poprawa warunków życia w Polsce.
Sam samorząd terytorialny stał się natomiast trwałym elementem lokalnej demokracji. Ideą samorządu jest to, by decyzje dotyczące spraw lokalnych zapadały na szczeblu lokalnych społeczności, bowiem to z Dąbrowy, Bratkowic, Świlczy
czy Błędowej lepiej widać, co potrzebne jest ludziom tu żyjącym, mieszkańcom regionu, czy Polski.
Jak funkcjonują samorządy w Polsce i jak my funkcjonujemy w samorządach? Na ile jesteśmy aktywni i jako władza
samorządowa i jako obywatele?

Cokolwiek Ojczyzny się tyczy
– od niepamięci uchronić.
Statut TPN, 1800 r.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim
osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Jest to całkiem pokaźne grono: radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń
samorządowych. Były to pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Polsce po jego przywróceniu (zniesiony został
on w 1950). Wybierano skład 2383 gmin w tym 1547 rad
w gminach. Wybrano prawie 52 tys. radnych w tym 30 002
radnych w gminach. Były to możliwe dzięki uchwaleniu przez
Sejm „kontraktowy” 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie
gminnym. Dzięki niej:
– społeczności lokalne miały prawo do zarządzania częścią
spraw publicznych,
– gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach,
– w miejsce funkcjonujących w PRL rad narodowych powstały
rady gmin, które zyskały znacznie większe uprawnienia.
W naszej Ojczyźnie przeprowadza się wybory członków
organów jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin rad
powiatów oraz sejmików województw, a od 2002 roku także
jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma osoba,
która najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Kandydat
nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.
Wybory odbywają się co 4 lata, czyli tyle czasu trwa kadencja organów. Powstanie samorządu terytorialnego wyzwoliło
niezwykłą energię, przedsiębiorczość i aktywność wielu ludzi.

„Nie wystarczy sam rząd
potrzebny samorząd”
Reforma samorządowa w Polsce była jednym z kluczowych elementów „powrotu do Europy”, a jednocześnie uzna-
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na, za jedną z najbardziej udanych przemian minionego
ćwierćwiecza.
Samorządy obradują na sesjach. Są więc sesje zwyczajne
i uroczyste rady gminy, koncerty, festyny, wystawy, otwarte debaty z politykami, konferencje, zawody sportowe, pokazy strażackie. To, co zwraca uwagę to dużo atrakcji dla wszystkich
warstw pokoleniowych (od przedszkolaka – po seniora).
W niektórych miastach i wsiach, w tym tradycyjnie
– w Gminie Świlcza – odbywają się również uroczyste nabożeństwa religijne z okazji i w intencji samorządu terytorialnego oraz parafian, zwłaszcza z okazji świąt i uroczystości państwowych. Wspólne obchody są okazją do wzajemnej integracji lokalnej społeczności i ich przedstawicieli do zabawy
i rozrywki.
W Pałacu Prezydenckim w Warszawie wręcza się wówczas odznaczenia państwowe wyróżniającym się i zasłużonym przedstawicielom samorządu oraz podkreśla, że to najważniejszy element ustrojowy Rzeczypospolitej. Reforma samorządowa powszechnie uważana jest za jedną z najlepszych
w III RP. 27 maja i nie tylko warto pamiętać o ludziach, którzy
się do tego przyczynili.

27 maja 2020 r. nie odbyła się...
...choćby nawet uroczysta Sesja Rady Gminy, na którą byłyby
zaproszone osoby, które w minionych 30 latach brały udział
w budowaniu samorządu gminnego. Rozwój sytuacji epidemiologicznej nie tylko w naszym kraju skłonił rząd do wprowadzenia dużych ograniczeń w swobodach obywatelskich. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju zgromadzeń.
Wspominajmy jednak wszystkie osoby, które pełniąc funkcję sołtysa, radnego, czy wójta w okresie 30 lat budowały samorządność Gminy Świlcza.
Idea samorządności, na każdej ze swych płaszczyzn, rozwijała się dzięki wszystkim samorządowcom, dzięki ich zaangażowaniu, doświadczeniu, inicjatywom. Fundamentem demokracji jest właśnie samorządność lokalna: to tutaj tworzymy przestrzeń publiczną, miejsce dla siebie, dla dzieci i wnuków, to tutaj solidarnie powinniśmy myśleć i działać ponad
podziałami, nie patrząc na to, co dzieje się obecnie (niestety)
w polityce. Od stuleci Anglicy przy każdej sposobnej okazji
powtarzają; „Dobry, czy zły – mój to jest kraj”.


Administracja samorządowa
Niby nic, a tak to się zaczęło,
Niby nic, zwyczajne „pa, pa, pa”
Jest w tych samorządach jakaś siła,
Bo to było tak:1
W rok po zmianach ustrojowych,
Gdy nastały nowe rządy,
Senatowi wpadł do głowy
Pomysł – róbmy samorządy.
Szybko ustawę2 stworzono,
Która łączy, a nie dzieli
I do głosu dopuszczono
Wszystkich współobywateli.
Władzy decentralizacja3
Na rzecz lokalnej wspólnoty,
To jedynie słuszna racja.
Wzięto się więc do roboty.
Odnawiając samorządy
(Bo takie kiedyś istniały)
Pomyślano, aby rządy
Do nich się już nie mieszały.
Państwo może tylko śledzić,
Żeby prawo przestrzegano,
Samorząd zaś musi wiedzieć,
Co z uprawnień jemu dano.
Ten administracji organ
– Trójstopniowy4 w naszym kraju –
Mieszkańców rozsądny program
Wykonywać ma w zwyczaju.
Bo choć ma realizować
W terenie państwa zadania,

1

Musi także podejmować
Środowiskowe działania.
Podejmuje zaś decyzje
(Co w ustawie napisane),
Wdrażając mieszkańców wizje,
Przez swe organy wybrane.
Ostatnio, niestety, pono
Rząd znów coś centralizuje;
Stan finansów pomniejszono,
Zadań zaś się dosypuje.
A już od czasu Kołodki5
Ta myśl prosta się wyłania:
Trzeba najpierw dawać środki,
A potem zlecać działania.
Terytorialny samorząd
Dzielnie te przeszkody zwalcza,
Wszak przeżył już nie jeden rząd.
Sił do działań wciąż mu starcza.
Bo dostatniość skąd się bierze,
Jak Polska szeroka, długa?
Zapamiętaj – w dużej mierze
To samorządów zasługa!
Tak się na tym świecie plecie,
Że wciąż jakieś „-lecie” gości.
Tym razem trzydziestolecie
Bliskiej nam samorządności.
Więc choć od czasu do czasu
Rząd zmienia o was poglądy
I czyni wiele hałasu,
Nie dajcie się samorządy!
Alt

Zaczerpnąłem nieco z refrenu piosenki „Orkiestry dęte”.
Ustawa uchwalona została przez Senat 8 marca 1990 roku, a wybory odbyły się 27 maja 1990 r.
3
Zasada decentralizacji władzy publicznej nakazuje przekazanie możliwie dużej liczby zadań publicznych podmiotom działającym na
własną odpowiedzialność przy zapewnieniu niezależności oraz niezbędnych środków.
4
To jest gminny, powiatowy i wojewódzki.
5
Grzegorz Witold Kołodko – polski ekonomista i polityk, profesor nauk ekonomicznych, autor teoretycznego nurtu ekonomii znanego jako
nowy pragmatyzm. Jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych.
2
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1990-2020 – to był dobry czas
dla naszej Gminy!
Wywiad z Wójtem Gminy Świlcza mgr inż. Adamem Dziedzicem o tym,
co było, jest i będzie.
– Jest Pan Wójtem od 2014 roku. Już prawie
6 lat, to dużo czasu. Czy sięga Pan do swojego
programu wyborczego, analizując jego wykonanie? Jakie są wnioski z tych analiz?
To był dobry czas. Nawet nie myślałem, że uda nam się tyle
zrobić, nie przypuszczałem, że pozyskamy przez ten czas kilkadziesiąt milionów złotych ze środków krajowych i UE. Na
początku obydwu kadencji każda inwestycja, którą udało się
zrobić była dla mnie wielkim sukcesem. Przypominam sobie
np. pierwsze pieniądze pozyskane na „Poprawę jakości oferty
edukacyjnej w Zespole Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia pracowni ICT
i przyrodniczej” w kwocie 991 376,40 zł, a całkowita wartość
projektu to ponad 3 mln zł.
Dużo udało się zrobić współpracując z powiatem rzeszowskim, czy też pozyskując dodatkowe środki na poprawę infrastruktury drogowej. Każdy metr budowanej drogi, chodnika,
parkingu bardzo mnie cieszył. Dziś już nawet nie liczę, ponieważ uzbierało się tego kilkadziesiąt kilometrów.
Wyremontowano wszystkie szkoły, budynek GCKSiR i jego
filie i remizy strażackie. Cały czas trwają remonty w przedszkolach i świetlicach wiejskich, na placach zabaw W dodatku
pojawiają się w mej głowie nowe plany – choćby remont
i przebudowę starego budynku szkoły SOSW Mrowli oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków na inwestycje, które np. nie były w planie, a żal po takie nie sięgać. Pomyliłem
się, co do ukończenia kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej w gminie, przewidywałem, że zostanie zakończona do
końca 2020 roku. Niestety, zmiany w prawie i brak środków
zewnętrznych nie pozwoliły na realizację tego przedsięwzięcia, ale stale modernizujemy oczyszczalnie ścieków, ujęcia
wody. Modernizujemy i rozbudowujemy sieci wod.-kan. Ostatnie lata to dodatkowe 7 km wodociągu i 7 km kanalizacji. Zainstalowaliśmy na obiektach zarządzanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji panele fotowoltaiczne o łącznej mocy
266 kW, wymienione lub zmodernizowane przepompownie
ścieków i układy pompowe wody, zakupiono nowy tabor. To
wszystko pozwala na sprawne funkcjonowanie i obsługę naszych mieszkańców.

– Z roku na rok przybywa nowych inwestycji.
Czytaliśmy o dokonaniach ubiegłorocznych zarówno w Trzcionce jak i Informatorze Samorządowym Proszę krótko poinformować naszych
Czytelników o planach na b.r. rok 30-lecia samorządności polskiej.
Faktem jest, że różnorodność i zakres wykonanych prac
nie byłaby możliwa, gdyby nie ilość i wysokość środków pozyskanych z funduszy unijnych oraz krajowych. To jednak przede
wszystkim zasługa dobrze pracującego i kompetentnego zespołu pracowników. W minionym roku największymi z inwestycji były: poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy

Świlcza (projekt dotyczył budowy boiska na stadionie w Świlczy, budowy przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach, Szkole Podstawowej Nr 1
w Bratkowicach, Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrowli oraz Szkole
Podstawowej w Trzcianie), budowa Otwartych Stref Aktywności w Trzcianie, Rudnej Wielkiej oraz w Świlczy, poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy
Świlcza, przebudowa drogi gminnej nr 108761R w miejscowościach Świlcza oraz Mrowla, rozwijanie kompetencji cyfrowych w Gminie Świlcza. Olbrzymi zakres prac dotyczył poprawy i ochrony środowiska – wsparcie rozwoju odnawialnych
źródeł energii, termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła. Tu
byliśmy niekwestionowanym liderem otrzymując nagrodę Eko
Strateg.
Cieszą także tzw. drobne rzeczy, ale jakże istotne przedsięwzięcia ocierające się o potrzeby społeczne, czy też poprawę bezpieczeństwa to np. zakup samochodu pożarniczego, policyjnego budowa placów zabaw z siłownią zewnętrzną.
Te inwestycje o charakterze sportowo-rekreacyjnym znakomicie wpisują się w potrzeby naszych mieszkańców. Sukcesywnie, w całej gminie jest rozbudowana i modernizowana sieć
oświetlenia ulicznego. W bieżącym roku przeznaczymy na ten
cel ponad 1 mln zł. Nie wspomnę o drobnych pracach, które
są prowadzone w ramach utrzymania bieżącego. W szkołach,
przedszkolach i żłobkach przeprowadza się wiele prac remontowych, aby polepszyć warunki bytowe naszym dzieciom.
Planów na 2020 rok jest bardzo dużo, ale najważniejsze
z inwestycji to:
• Utworzenie Gminnego Klubu Seniora jako domu dziennej
opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego
spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji – planowana realizacja do 03-04-2021
kwota umowy 2.896.650,00 zł.
• Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli na przedszkole i żłobek wraz
z nadbudową i rozbudową oraz instalacjami wewnętrznymi: elektryczną i wentylacji mechanicznej, elementami
małej architektury, policznikową linią energetyczną oświetlenia, podjazdu-pochylni oraz przebudową sieci gazowej,
budowa przyłącza gazu i przebudowa przyłącza wody
i kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 1612/2 położonej w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, termin wykonania 15-12-2020 kwota umowy 2 487 798,84 zł.
• Przebudowa i zmiana użytkowania budynku pawilonu usługowego na budynek administracji publicznej – „Posterunku
Policji” z wewnętrznymi instalacjami, przyłącz wody i maszt
antenowy na dz. nr ewid. 1096/1, 1096/2 w Trzcianie.
• Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dot. przebudowy na oddział przedszkolny części
pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach (docelowo II oddziały – 25 i 15 dzieci).
• Przebudowa dróg gminnych w Świlczy i w Trzcianie w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych.
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Gmina oczekuje na decyzję Wojewody Podkarpackiego
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice” (droga od Restolu w kierunku hotelu Zacisze) w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych”.
• Budowa nowych odcinków chodników i tras pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych.
• Obecnie gmina oczekuje na decyzję Samorządu Województwa Podkarpackiego o podpisaniu umowy dotacji
budowy wiaty w Bratkowicach. Został opracowany Program
Funkcjonalno-Użytkowy budowy zadaszonej wiaty na placu targowym w Bratkowicach.
• Modernizacja infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie gminy Świlcza – SOWA.
• Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na
terenie ROF – etap II.
• Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w Bratkowicach, Mrowli i Rudnej Wielkiej.
• Inwestycje związane z ociepleniem klimatycznym, suszą
i innymi nagłymi klęskami żywiołowymi oraz gospodarką
odpadami.
Bardzo ważnym dla naszego samorządu jest zapewnienie
godziwych warunków złotej jesieni życia dla naszych seniorów. Obecnie rozpoczęły się prace na zadaniu „Utworzenie
Gminnego Klubu Seniora”. W ramach tego zadania planuje
się przebudowę i rozbudowę z możliwością nadbudowy części parterowej zabytkowego budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w Trzcianie i dostosowanie do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych tworząc Gminny Klub Seniora oraz dom dziennej
opieki dla osób starszych. W ramach opieki senioralnej gmina
złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie
centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Bratkowicach”. Centrum
opiekuńczo-mieszkalne obejmie opieką 27 osób niepełnosprawnych, w tym 7 osób na całodobowy pobyt i 20 osób na
dzienny. Realizowane projekty dot. polityki senioralnej przez
gminę: Z internetem w trzeci wiek – szkolenia praktycznego
korzystania z komputera i internetu dla osób starszych (celem
projektu było podniesienie kompetencji 20 osób starszych),
Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza (projekt
dotyczył przeszkolenia 257 osób w tym również osób starszych), „Podkarpacki E-Senior” – bezpłatne szkolenia informatyczne (celem projektu było nabycie i utrwalenie kompetencji cyfrowych dla 21 osób w wieku powyżej 65 lat). Również
opieka senioralna i pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych to priorytet dla samorządu. W tym obszarze realizujemy
programy: Opieka wytchnieniowa, Usługi opiekuńcze dla osób
niepełnosprawnych, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Pomocny sąsiad i oczywiście nasza perełka – Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy. Pełną parą
działa wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

– Mówi się, że zdrowie i życie jest najważniejsze. Dotykam tematu w br., jeszcze w ogóle nieznanego, niespodziewanego i tragicznego nie
tylko dla gminy, ale Polski, Europy i świata. Jak
Pan widzi inwestowanie przez samorząd w poprawę zdrowia oraz bezpieczeństwa?
– Budżet gminy nie jest z gumy. Skąd więc zatem na to
wszystko środki pieniężne? No tak... My jednak nieustannie
sięgamy po środki zewnętrzne, zarówno po te pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej, jak i z programów krajowych. To
dzięki UE mamy możliwość swobodnego podróżowania do
krajów członkowskich. Mamy tysiące kilometrów nowych dróg
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i połączeń międzynarodowych, młodzi kształcą się na uniwersytetach, nie tylko w krajach unijnych, ale i poza nią. Rozwijamy polską myśl techniczną i konkurujemy z najlepszymi i...
musimy ponosić tego konsekwencje.

– Wspomniał Pan o największych inwestycjach.
W jakim stadium zaawansowania są prace przy
nich?
•
•
•
•
•
•

Zaawansowanie prac inwestycji:
Przebudowa byłego spichlerza na Klub Seniora trwa od
końca marca, póki co trwają prace rozbiórkowe. Planowany
termin zakończenia inwestycji to marzec-kwiecień 2021 r.
Trwa przebudowa budynku starej szkoły specjalnej w Mrowli
na przedszkole i żłobek termin zakończenia prac 15 grudnia 2020 r.
Wybieramy wykonawcę prac związanych z przebudową
budynku na potrzeby posterunku policji.
Rozpoczęte zostały roboty przy nowobudowanych budowach drogach gminnych i chodnikach.
Przekazano środki na budowę chodników przy drogach
powiatowych.
Wyłoniony został wykonawca na wykonanie oświetlenia
LED.

– Odpady na początku roku stały się tematem
numer jeden we wszystkich domach. Czy może
Pan mieszkańcom wyjaśnić, dlaczego od 2020
roku płacimy za ich wywóz więcej?
Ostatnio usłyszałem taką wypowiedź Prezydenta RP do
jednego z emerytów: „...trzynastkę pan dostał ode mnie i od
rządu, a cena śmieci to samorząd...”. No cóż, to bardzo ciekawa wypowiedź, bo przecież ustawa dotycząca odpadów
została przecież uchwalona przez Sejm RP, następnie przez
Senat RP, podpisana przez Prezydenta RP w 2019 r., weszła
w życie wraz z szeregiem skutków finansowych i wymogów
formalnych, które mają bezpośredni wpływ na cenę. Dodatkowo wprowadzono podwyżkę opłat środowiskowych, którą
określa właściwy minister w rządzie, a tu się dowiadujemy,
że podwyżka za odpady to wina samorządów.
Prawdę mówiąc cena za odbiór odpadów to jeden z najbardziej drażliwych tematów w ciągu ostatnich dwóch lat.
Ale tak dla wyjaśnienia... Z początkiem roku ogłosiliśmy przetarg, który musieliśmy niestety unieważnić, ponieważ w budżecie nie posiadaliśmy tak dużej kwoty, jaką zaproponowały przedsiębiorstwa zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. Obecnie mamy czasową umowę z MPGO na
odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Co jest
w tym wszystkim bardzo istotne to fakt, że wysokość opłat ustala
Rada Gminy, ale nie jest to dowolność, czyli Rada nie może
uchwalić stawki po tzw. „własnym uważaniu”. Mechanizm jest
następujący: za śmieci płacimy w zależności od tego ile ich
wyprodukujemy, czyli za tonę. Ogłaszany jest przetarg na odbiór śmieci, a kryterium decydującym kto będzie odbierał odpady jest najniższa zaproponowana przez przedsiębiorstwa
kwota. Kwota ta dzielona jest przez ilość zadeklarowanych
mieszkańców w gminie w przeliczeniu na cały rok. W konsekwencji ustalona jest cena jednostkowa na mieszkańca. Kwota uzyskana od mieszkańców i kwota zaproponowana w przetargu muszą się równoważyć. Tu nie ma żadnych wyjątków.
Gmina nie może na odpadach zarabiać, ani dopłacać do
odbioru. Brak dyscypliny i odpowiedzialności niektórych osób
czy firm powoduje dodatkowo konieczność ponoszenia kosztów za likwidowanie dzikich wysypisk.
Podsumowując: całą procedurę odbioru śmieci regulują
stosowne ustawy, a Rada Gminy nie może postępować ina-
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czej. Byłoby to poważne złamanie prawa i narażenie się na
dyscyplinę finansów publicznych.

– Jak ocenia Pan oświatę gminną, kulturę, w tym
i fizyczną, czy są one na dobrym poziomie?
Wydatki na oświatę zdecydowanie co roku rosną. W roku
2013 i w roku 2014, gdy obejmowałem urząd wójta wydatki
na oświatę wyniosły średnio ponad 20 milionów 700 tysięcy
złotych, z czego dofinansowanie z tytułu subwencji wyniosło
średnio 13 milionów 100 tysięcy złotych. Pozostałe 7 milionów 600 tysięcy złotych to koszty utrzymania oświaty, które
musiała ponieść gmina. W latach 2019 i 2020 utrzymanie
oświaty wynosi średnio ponad 27 milionów 700 tysięcy złotych, przy subwencji w wysokości średnio 15 milionów 400
tysięcy złotych. Nakłady z budżetu gminy wyniosły 12 milionów 300 tysięcy złotych.
Jak widać środki finansowe przeznaczane na oświatę są
dość wysokie, z roku na rok gmina coraz więcej musi dopłacać do jej utrzymania. Jednak oświata dla samorządu Gminy
Świlcza to podstawa dalszego rozwoju, sukcesu, dobrego
wejścia na rynek pracy czy na kolejny etap nauki. Zdajemy
sobie z tego sprawę, dlatego też ciągle polepszamy warunki
pracy i nauki w placówkach edukacyjnych. Poszerzamy ofertę samorządu w zakresie opieki żłobkowej i przedszkolnej
i oczywiście przy tym wszystkim musimy nadążać za coraz to
nowymi reformami w oświacie. Trzeba też zaznaczyć, że
gmina wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom
i planuje zwiększyć ilość miejsc w przedszkolach i oddziałach żłobkowych.
Podobnie jest z kulturą, w latach 2013 i 2014 r. nakłady
na kulturę wynosiły średnio blisko 1 milion 800 tysięcy złotych, natomiast wydatki w roku 2019 i 2020 wynoszą średnio 4 miliony 700 tysięcy złotych. Rok 2020 jest rokiem rekordowym, gdyż wydatki wraz z inwestycjami zaplanowano
w kwocie blisko 7 milionów złotych. Na uwagę zasługują
w swej aktywności GCKSiR, Biblioteka Publiczna, OSP, KGW,
LKS oraz wiele innych organizacji pozarządowych, które
działają na naszym terenie. To dzięki tej wielowątkowej
i wielowektorowej inicjatywie nasza gmina pięknieje i daje
możliwości rozwoju zainteresowań dla coraz większej liczby mieszkańców.

– W 2014 r., kiedy obejmował Pan obowiązki
wójta gminy liczyła ona 15 956 osób obecnie
jest 15 886 osób (spadek spowodowany przyłączeniem Bzianki do Rzeszowa). Jak i czym zachęciłby Pan do zamieszkania tu potencjalnych
przyszłych jej mieszkańców?
Mamy się czym chwalić. Unikatowa przyroda podkarpacka, dostępność komunikacyjna, możliwości wygodnego bezpiecznego życia kształcenia dzieci i młodzieży na poziomie
podstawowym i średnim oraz artystycznym, możliwości szerokiego uczestnictwa w życiu kulturalnym (obecnie w ruchu
amatorskim działa ponad pół tysiąca artystów). Bardzo dobrze wyposażona baza dydaktyczna, strefy rekreacji, boiska przyszkolne, stadiony sportowe, place zabaw. Czyli to
wszystko co do naszego rozwoju jest potrzebne (piłkarskie
kluby – seniorzy ok. 150 zawodników, Akademia Piłkarska
Bratek Bratkowice, Urwisy z Rudnej Wielkiej + pozostałe
sekcje piłki nożnej dla dzieci: Mrowla, Trzciana i Świlcza
– łącznie ok. 200 dzieci, Gminny Uczniowski Klub Lekkiej
Atletyki „Bratkowice-Korzeniowski.pl” – 10 seniorów i ok.
30 dzieci).
Prowadzenie działalności gospodarczej (liczba przedsiębiorców posiadających niewykreślony wpis w CEiDG – 754, w

tym status aktywny – 645, działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej – 6, zawieszony – 103).
Z opieki społecznej i senioralnej korzysta 529 rodzin,
w tym 883 osoby.
Ochotnicza Straż Pożarna w gminie Świlcza to 396 członków, w tym: 342 zwyczajnych (313 mężczyzn i 29 kobiet),
30 honorowych i 24 wspierających.
W latach 2016-2019 w ramach środków LEADER pozyskanych z Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” otrzymano dofinansowanie na kwotę 1 715 190,04 zł,
w tym na działalność gospodarczą, na rozwijanie działalności, budowę drogi Strategicznej w Bratkowicach oraz środki
dla stowarzyszeń na projekty miękkie (tj. imprezy innowacyjne, warsztaty ekologiczne, publikacje, stroje, kapliczka).
Gmina niesie pomoc przy pozyskaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych dla stowarzyszeń z naszego terenu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej zrealizowało projekt
„Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego – przebudowa kapliczki w parku podworskim w Bratkowicach”, Trzciańskie Stowarzyszenie Kulturalne „Jestem” zrealizowało projekt „Muzyczno-taneczna tożsamość” oraz „Twój
zielony mikroświat”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej zrealizowało projekt „Błędowa jest eko”,
Towarzystwo Przyjaciół Świlczy zrealizowało projekt „Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
w gminie Świlcza poprzez zakup strojów ludowych regionu
rzeszowskiego oraz wydanie publikacji”. Obecnie realizowane projekty przez stowarzyszania przy współpracy z gminą to:
„Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z elementami małej architektury na stadionie w Rudnej Wielkiej” realizowany przez Klub Sportowy „Rudnianka” Rudna Wielka, „Wydanie publikacji i zakup strojów ludowych regionu rzeszowskiego jako zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego w gminie Świlcza” realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Trzciany.

– Dziękuję za czas poświęcony dla nas i rzetelne odpowiedzi. Trzeba przyznać, że nigdy nie
skąpi go Pan mediom, a zwłaszcza lokalnym.
Zawsze staram się znaleźć czas na kontakt z mediami.
A kontakt z „Trzcionką” jest dla mnie szczególnie ważny. To
dzięki waszej pracy docierają do nas sygnały o potrzebach
społecznych, o inicjatywach i dzięki wam również możemy
dotrzeć z informacją do mieszkańców. Pokazujecie na łamach
naszego wydawnictwa jak można budować dobry samorząd.
To jest dzisiaj bardzo potrzebne i za to pani redaktor i wszystkim współpracownikom „Trzcionki” bardzo dziękuję!
Na zakończenie dodam: Polska jest dziś podzielona jak
nigdy dotąd. Pojawiają się ciągłe spory polityczne, które polaryzują nasze społeczeństwo. To nie jest dobre. Oczywiście
spory czy różnice zdań są potrzebne, jednak odnoszę wrażenie, że niektórzy uzurpują sobie wyłączność na nieomylność
społeczno-polityczną. I wtedy bardzo się cieszę, że to właśnie
samorząd jest tą siłą, która ma za zadanie jednoczyć i spajać
społeczeństwo wokół wspólnych spraw, z poszanowaniem
różnych, jakże czasem odmiennych poglądów. Można się
w tym zagubić. Ale musimy odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie – co dla nas jest dziś najważniejsze? Chcemy
gminy, w której talenty i pasje nasze i naszych dzieci i wnuków
będą mogły się rozwijać. Chcemy tu właśnie się realizować,
spełniać. Bo to jest nasze miejsce na ziemi.
Gmina nie jest ugrupowaniem politycznym. Jest naszą małą
i wielką Ojczyzną. Myśląc o niej, działając dla niej bądźmy
otwarci, idźmy w poprzek podziałów i sporów. Szukajmy tego,
co nas łączy, a nie tego co dzieli.
Notowała Zofia Dziedzic
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Wizerunek Gminy Świlcza
– stabilnej i przewidywalnej
Jesteśmy różni,
pochodzimy z różnych stron Polski,
mamy różne zainteresowania,
ale łączy nas jeden cel.
Cel ten to Ojczyzna,
dla której chcemy żyć i pracować.
Roman Dmowski
W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w art. 15
jest napisane, że „ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej
zapewnia decentralizację władzy publicznej”, zaś art. 16 wskazuje, że „istotną część zadań publicznych samorząd terytorialny wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność”.
Jest to zgodne z ratyfikowaną przez Polskę Europejską
Kartą Samorządu Lokalnego, która stwierdza, że „samorząd
terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych,
w granicach określonych prawem, do ich kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną
odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców”.
Takie oddolne podejście do problematyki rozwoju sprzyja
widocznemu w ostatnich latach dynamicznemu postępowi społecznemu i gospodarczemu, a w efekcie wyraźnej poprawie
warunków życia w Polsce. Sam samorząd terytorialny stał się
natomiast trwałym elementem lokalnej demokracji.
Na ile jesteśmy aktywni i jako władza samorządowa i jako
obywatele? 30-lecie ustanowienia samorządu terytorialnego
w Polsce skłania do refleksji i podsumowania dorobku minionych lat. W roku jubileuszowym pada często pytanie – jaka
naprawdę jest dzisiaj gmina. Mieszkając tu, obcując na co
dzień z tym co się wokół nas dzieje, wielu zachodzących zmian
nie zauważamy, lub nie doceniamy. Często uświadamiają je
nam goście i byli mieszkańcy, którzy po latach odwiedzają
rodziny lub przyjeżdżają tu rekreacyjnie.

Jak wiele zmieniło się w ciągu
minionych 30 lat? Jak zmieniła się
Polska i nasza gmina?
Jesteśmy w tym samym powiecie i województwie. Gminny
obszar zmniejszył się o tereny wsi Przybyszówka (od 1 I 2008
roku) i Bzianka (od 1 I 2017 roku), których mieszkańcy opowiedzieli się za przejściem w granice powiększającego się
miasta wojewódzkiego Rzeszowa. Ubyło Gminie Świlcza gruntów i mieszkańców.
Przeminęło wiele pokoleń, zmieniło się otoczenie prawne
samorządu – mamy dziś wójta i radę gminy, a nie naczelnika
i radę narodową. Żyjemy dziś w innej rzeczywistości prawnej
i gospodarczej, jesteśmy obywatelami gminy, powiatu, województwa, ale też Unii Europejskiej. Dzisiejsza gmina to wielki
potencjał ludzi tu mieszkających i pracujących. To potencjał
i pomysłowość ludzi prowadzących własne firmy i zakłady pracy. Ludzi współpracujących z lokalnym samorządem, ludzi
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otwartych na inicjatywy, wspierających różne formy przedsiębiorczości. Ludzi, którzy swoją codzienną i sumienną pracą
dają głębokie świadectwo swojej samorządności. Jan Paweł
II św. papież – Polak powiedział: Siła Państwa i jego rozwój
zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządowców, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba
i żeby nikt nie czuł się zapomniany.
Determinacją w działaniu i ciężką pracą, cierpliwie, konsekwentnie i wytrwale zbudowaliśmy...

... wizerunek Gminy stabilnej
i przewidywalnej
Tu przeżywamy naszą codzienność, troszczymy się o przyszłość: dostatnią, zadbaną, uśmiechniętą. Przywykliśmy do
gospodarzenia. Gospodarz, tu u nas na wsi, znaczy wiele.
Gospodarzyć to tyle, co dbać, zabiegać, a przede wszystkim
pracować. Godnie pracować. I żyć godnie. Nasza Gmina to
dziś dobre miejsce do życia.
Idea prawdziwej samorządności przyświeca dziś wszystkim mieszkańcom gminy. Widać ją w szkole, w domu i w pracy.
Widać ją w codziennym dniu pracy naszych mieszańców. Widać ją w działaniach Rady Gminy i Wójta.
Widać ją w odważnych decyzjach podejmowanych przez
władze samorządowe stawiające na stabilny i zrównoważony
rozwój całej gminy. Widać ją w ilości pieniędzy przeznaczanych corocznie w budżetach gminy na inwestycje.
Widać ją w kolejnych kilometrach ułożonych dróg i chodników oświetleń ulicznych pasów bezpieczeństwa i ścieżek rowerowych i przyrodniczych, nowoczesnych w wyposażenie,
zadbanych, pięknych przedszkolach, szkołach i świetlicach,
budowie kanalizacji sanitarnej, budowie ujęć wody i sieci
wodociągów.
Widać ją w ilości pieniędzy przeznaczonych, w ciągu minionych 30 latach, infrastrukturę techniczną, ekologię, bezpieczeństwo, sport, oświatę i kulturę, komunikację publiczną,
a ostatnio na politykę senioralną.

Od samorządów lokalnych
nie ma odwrotu w demokratycznym
państwie
Samorządowcom-pionierom, budującym historyczne zręby samorządności w gminie należą się słowa uznania i podziękowania za włożony trud. Nic tak nie weryfikuje dokonań
jak upływ czasu. Słowa uznania i podziękowania kieruję do:
wójtów, przewodniczących Rady Gminy minionych kadencji
i wszystkich radnych oraz sołtysów, którzy tworzyli i tworzą
obecnie samorząd terytorialny w naszej gminie.
Dziękuję wszystkim tym, którzy współpracowali przez minione 30 lat z władzami lokalnymi.
1. W pierwszej kolejności pragnę wymienić księży naszych
parafii, którzy swoją postawą i troską o mieszkańców zawsze otwarci są na sprawy gminne.
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2. Podziękowanie składam dyrektorom i nauczycielom Szkół
Podstawowych i, którzy krzewią w młodym pokoleniu umiłowanie do Polski, Rzeszowszczyzny i Gminy.
3. Wyrazy podziękowania składam pracownikom Urzędu
Gminy, kierownikom jednostek organizacyjnych, sportowcom, strażakom, przedstawicielom instytucji i organizacji
społecznych działających na naszym terenie.
4. Podziękowanie składam wszystkim Przyjaciołom naszej
gminy: parlamentarzystom, władzom powiatu i województwa.
5. Podziękowanie składam władzom – Policji, Wojska, Straży
Pożarnej i Nadleśnictwa, Straży Gminnej, którzy stoją na
straży bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Gorące podziękowania składam właścicielom firm, za ich
społeczne zaangażowanie w sprawy gminne.

7. Podziękowanie składam wszystkim mieszkańcom naszej
Gminy za współpracę, ale także za konstruktywną, jak trzeba, krytykę.
Jestem przekonany, że w kolejnych dziesięcioleciach władze samorządowe, będą dążyć do tego, aby wszystko, co teraz robimy dla gminy po latach spotkało się z aprobatą, z uznaniem i szacunkiem, aby pozostawiło trwały, pozytywny ślad,
aby ktoś w czas kolejnych rocznic, czy jubileuszy mógł powiedzieć: oni, czyli obecne pokolenie, zrobili dużo dla gminy
i mieszkańców.
To piękne, kiedy człowiek jest dumny ze swojego miejsca
na ziemi miejsca, które jest jak ptak: śpiewa, rozwija skrzydła,
unosi się ku niebu, a czasem siada na otwartej dłoni, by móc
przez chwilę zatrzymać zegar i kalendarze.


Przekazanie laptopów
w ramach unijnej pomocy
Gmina Świlcza otrzymała 70 tys. zł unijnej pomocy na walkę z wykluczeniem cyfrowym
uczniów w ramach programu „Zdalna Szkoła”. Kolejna pomoc dla uczniów i nauczycieli
w Gminie Świlcza.
Gmina Świlcza otrzymała kolejne środki na zakup nowych laptopów wraz z oprogramowaniem. W tym programie zgodnie z zapisami regulaminu o dofinansowanie mogły się ubiegać wyłącznie gminy i powiaty. Gmina Świlcza złożyła stosowny wniosek,
który przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał bezzwrotną dotację
z przeznaczaniem na zakup 20 laptopów dla placówek oświatowych. Z związku z tym, że zakupiony sprzęt może zostać przekazany dowolnej szkole z terenu danej JST, niezależnie od tego, kto
jest organem prowadzącym, władze gminy postanowiły wspomóc
zdalną naukę w dwóch niepublicznych szkołach podstawowych,
które wykazały zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy.
W dniu 28 maja 2020 r. nastąpiło przekazanie na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej oraz
rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bartkowicach po

10 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem. Dzięki dotacji do
szkół trafił nowoczesny sprzęt, który posłuży uczniom i nauczycielom w tym trudnym czasie epidemii do kontynuowania nauki
w sposób zdalny, a następnie zostanie wykorzystany do celów
dydaktycznych w placówkach oświatowych.
Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
(inf. wł.)

Zakoczenie, niedowierzanie, radość i podziękowania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego”
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Samorządy a edukacja
Nauka w szkole winna być nie utrapieniem i męką,
lecz zabawą piękną i pożyteczną
Platon

Eliza Oleszak

Edukacja w znaczący sposób wpisuje się w lokalną politykę każdej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce.
Samorządy Gminy Świlcza na przestrzeni ostatnich 30 lat dowiodły, że są głęboko zainteresowane teraźniejszością przyszłością swoich szkół i placówek poprzez kompleksowe podejście do procesu rozwoju ucznia i doskonalenia zawodowego nauczyciela.
Jest to niezbędne, aby szkoły sprostały wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata oraz spełniły w pełni
oczekiwania wszystkich zainteresowanych osób, a nade wszystko społeczności lokalnej.

Dobra szkoła
XXI wieku musi
uwzględniać
kontekst,
w jakim przyszło
jej funkcjonować.
– Powinna wyposażać uczniów
w wiedzę i umiejętności, które będą im
potrzebne w bliskiej przyszłości.
– Pomagać odnaleźć się w nowych
realiach.
– Radzić sobie z nowymi wymaganiami i obowiązkami.
– Powinna też przygotowywać do
uczenia się przez całe życie, aby młodzi
ludzie mogli odnosić sukcesy osobiste
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i zawodowe w szybko zmieniających się
warunkach na rynku pracy.
– Rolą szkoły jest także uczenie mądrego rozwiązywania problemów i wyciągania wniosków z porażek. Co zrobić, aby szkoła mogła wypełnić wszystkie te zadania? Jak sprawić, aby mogła
się rozwijać? Jakiego wsparcia potrzebuje szkoła? A jakiego wsparcia potrzebują nauczyciele? Na te pytania trudno
skrótowo odpowiedzieć. – Nauka we
współczesnej szkole jest zupełnie inna
niż ta sprzed wielu lat. Każdy uczeń nie
tylko zdobywa w niej wiedzę i potrzebne
umiejętności, ale również rozwija swoje
zainteresowania oraz talenty.
– Samorząd Gminy Świlcza zawsze
dbał o rozwój oświaty w naszej gminie.
Środki finansowe z gminnego budżetu
kierowane były również na modernizację i unowocześnienie szkół. Jak jednostki samorządu terytorialnego wspierają szkoły oraz jakie – w związku z tym
– stoją przed nimi wyzwania?
Ostatnie miesiące to czas upominania się o spokój w polskiej szkole i normalną atmosferę pracy i radości. Ostatni
rok to również czas upominania się
o prestiż zawodu nauczyciela i walka
o jego status określony w ustawie Karta
Nauczyciela. Rok obecny to m.in. walka
o życie ludzkie z pandemią koronawirusa.
Przypomnijmy – 1 września 2017 r.
weszła w życie reforma edukacji: nieprzygotowana, chaotyczna, niezwykle
kosztowna, krytykowana przez liczne
środowiska oświatowe, akademickie.
W roku 2019 nastąpiła kumulacja
roczników w liceach i technikach, a po-

nadto obserwowaliśmy tłok w przedszkolach i brak miejsc dla trzylatków.
Skrócenie o rok nauki ogólnej przed
przejściem do kształcenia zawodowego
może wpłynąć niekorzystnie na poziom
wiedzy społeczeństwa i spowodować
zawężenie kształcenia umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami, które trudno obecnie zdefiniować.
Nowe rozwiązania objęły nie tylko
zmianę struktury szkolnictwa, ale również sferę programową, która została
poddana niezwykle surowej krytyce.
Zdaniem ekspertów nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych w wielu obszarach
nie jest innowacyjna ani nowoczesna.
Negatywnie oceniana jest również podstawa programowa kształcenia ogólnego. System oświaty wymaga doskonalenia, a nie rewolucji. Radykalne zmiany
szkodzą szkole, zwłaszcza, gdy dokonywane są w sposób chaotyczny, bez właściwego przygotowania (niedostateczne
środki finansowe na realizację zadań
oświatowych, niedostosowana do nowej
struktury szkolnictwa baza dydaktyczna
i lokalowa). Zawód nauczyciela jest zawodem zaufania społecznego, wobec
którego zostały określone wysokie standardy etyczne, jak również wymagania
w zakresie kwalifikacji oraz konieczność
permanentnego doskonalenia zawodowego. Za szczególnymi wymaganiami
dotyczącymi standardów wykonywania
zawodu nauczycielskiego nie idzie jednak troska o należyte wynagradzanie
nauczycieli i ich status zawodowy.


Dane na podstawie kronik szkolnych, arkuszy organizacyjnych, innej dostępnej dokumentacji archiwalnej (rok szkolny 1989/1990)
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Dane na podstawie danych z systemu informacji oświatowej na 30.09.2019 r. oraz informacji dodatkowych (rok szkolny 2019/2020)
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Tabele sporządziła dyr. CUW Gminy Świlcza we współpracy z dyr. szkół i przedszkoli.
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Dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Świlcza, rok szk. 2019/2020

Janina Gaweł
– dyrektor Niepublicznej
Szkoły Podstawowej
w Bratkowicach

Krystyna Kubas
– dyrektor Publicznego
Przedszkola i Żłobka
w Bratkowicach

Małgorzata Mazepa
– dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Rudnej Wielkiej

Janusz Ostrowski
– dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
w Mrowli

Grzegorz Patruś
– dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Świlczy

Krzysztof Potocki
– dyrektor Zespołu Szkół
w Dąbrowie

Joanna Różańska
– dyrektor
Szkoły Podstawowej
nr 1 Bratkowice

Danuta Rusin
– dyrektor
Publicznego Przedszkola
w Świlczy

Zofia Smagała
– dyrektor Przedszkola
Publicznego i Żłobka
w Trzcianie

Artur Szary
– dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Trzcianie

Joanna Szczerbaty
– dyrektor Niepublicznej
Szkoły Podstawowej
w Błędowej Zgłobieńskiej

Barbara Wasilewska-Naróg
– dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
w Bratkowicach
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Adam Majka

Jubileusz Gminnego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Trzcianie (2005-2020)
Kultura, gdy odrywa się od źródła – usycha.
K. Penderecki

Każda sztuka unosi duszę, ma sens o ile jest dźwiękiem
lub obrazem poruszającym ją, unosi ją, zasmuca, miażdży lub
rozwesela i wtedy przychodzi katharsis tj. oczyszczenie.
Notowana w literaturze przedmiotu działalność kulturalna
społeczności wiejskich z terenu obecnej gminy Świlcza ma
ponad wiekową tradycję. Jest powodem do dumy.
Jednak przedmiotem poniższej relacji, będzie jedynie
15 lat działalność GCKSiR, już po okresie transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 r. i po oddaniu do użytku domu kultury.
Siedziba Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
Gminy Świlcza powołanego w 2005 r. mieści się w wybudowanym z inicjatywy społecznej mieszkańców byłej gromady
Trzciana i oddany do użytku w 2003 r.
GCKSiR zs. w Trzcianie jest jednostką organizacyjną Gminy Świlcza, posiada wpis do Rejestru Instytucji Kultury. Zakres
działania określa Statut. Realizuje zadania w zakresie upowszechnienia, organizowania i prowadzenia kultury, sportu,
rekreacji, turystyki i wypoczynku na terenie gminy. Kieruje nim
dyrektor Adam Majka, który odpowiada za całokształt i kierunek jego działalności.
Do kanonu działalności zaliczyć można liczne zajęcia dla
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych prowadzonych w kołach i zespołach. Wśród nich prym wiodą: zespoły taneczne,
chóralne, muzyczne ludowe, instrumentalne, teatralne, kluby
szachowe, klub twórców sztuki. Poza tym popularnością cieszą
się zajęcia aerobiku. Można korzystać ze stolikowych gier planszowych bilardu oraz piłkarzyków, tenisa stołowego, szachów.
Zespoły zrzeszające mieszkańców całej gminu odbywają zajęcia, czy próby artystyczne także w filiach GCKSiR, tj.: Świlczy, Bratkowicach, Dąbrowie.
Z własnej oddolnej inicjatywy włączają się także w działalność organizacje/stowarzyszenia działające na terenie gminy, organizując spotkania, uroczystości rocznicowe czy inne,
np. redakcja kwartalnika społeczno-kulturalnego „Trzcionka”
wychodzącego od 1997 r. Koło Wędkarzy „Karaś” czy też działacze społeczni przy różnego rodzaju wydarzeniach promujących lokalną historię.
Warto nadmienić, że znalazła tu swą siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna z dyr. Dorotą Madej. Różne grupy twórcze:
teatry, zespoły muzyczne recytatorskie i upowszechniania kultury GCKSiR chętnie gości. Sala widowiskowa gości także znane chóry, poetów, zespoły i solistów koncertowych. A w codziennym funkcjonowaniu służy jako miejsce rozstrzygania konkursów literackich, plastycznych oraz muzycznych. Służy również
jako duża sala konferencyjna na sympozja naukowe, tematyczne, promocyjne oraz jest głównym miejscem zebrań mieszkańców z władzami samorządowymi różnych szczebli.
Już od 23 lat ukazuje się nieprzerwanie kwartalnik społeczno-kulturalny, czasopismo samorządowe „Trzcionka”. Jest
to czasopismo skierowane do mieszkańców gminy, zarówno
tych obecnych – tu na miejscu – jak i tych już tu nie mieszkających, którym ziemia rodzinna nigdy nie wychodzi z serca. Czasopismo stanowi kronikę naszych czasów opisując miejsca,

ludzi, wydarzenia nam współczesne na niwie kultury, turystyki, historii i sportu. Wiele prac licencjackich czy też magisterskich w swych badaniach odwołuje się do artykułów zebranych w gazecie na przestrzeni długich lat jego działalności.
I pewnie nie jeden student jeszcze zapuka do drzwi redakcji
z prośbą o pomoc. Redakcja sporadycznie współpracuje przy
publikacji różnych wydawnictw promocyjnych, również książek, o charakterze regionalnym.
Ponadto GCKSiR w roli głównej bądź jako partner uczestniczy i organizuje wiele imprez o charakterze ogólnopolskim
i międzynarodowym pielęgnujących pamięć historyczną, aktywizujących młodzież do działania czy też wspierających poszerzanie horyzontów myślowych i nabywania nowej wiedzy.
Stała formą działalności ośrodka na niwie rekreacyjno-turystycznej jest zorganizowany wypoczynek dla dzieci podczas
ferii zimowych (zgrupowania artystyczne), bloki zabaw z atrakcjami, wycieczki krajoznawcze lub w ramach wymiany międzynarodowej. Warto wspomnieć, iż GCKSiR jest głównym
organizatorem imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie
gminy. Do największych organizowanych wydarzeń należą:
Dożynki, Złote Gody. Dzień Seniora, Jasełka, zawody strażackie i sportowe. Oprócz tego organizowane są okolicznościowe pikniki, turnieje, zawody o różnym charakterze i zasięgu
poczynając od lokalnego, przez szczebel powiatowy do wojewódzkiego włącznie.

W ramach swojej działalności GCKSiR zs. w Trzcianie
organizuje uroczystości o charakterze
międzynarodowym, ogólnopolskim
oraz wojewódzkim:
•
•
•
•
•
•

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne,
Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego,
koncerty w ramach Światowego Festiwalu Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych,
Podkarpacka Jesień Jazzowa,
Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego,
Forum Samorządowej Prasy Podkarpackiej.

Uroczystości lokalne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Dziecka,
Dzień Kobiet,
Dzień Matki,
Dzień Seniora,
Finał Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych,
Gminne Dożynki,
Gminne uroczystości Dnia Strażaka,
Jubileusz Par Małżeńskich,
Koncert Dzieci – Rodzicom,
Koncerty grup Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Misterium Męki Pańskiej,
Musicale,
Parafiada,
Ponadregionalny Konkurs czcicieli Pieśni Maryjnej,
Przegląd chórów GCKSiR,
Sobótki,
Spotkanie z Mikołajem,
Turniej Sołectw,
Wigilia Kół Gospodyń Wiejskich.

Uroczystości patriotyczne:
•
•
•
•
•

3 Maja,
11 Listopada,
Akcja „Burza” Bratkowice,
1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Wieczornice patriotyczne.

Imprezy sportowe:
•
•
•
•

Turniej o Puchar Wójta w piłce nożnej,
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
Memoriał im. Ryszarda Rodzonia,
Bieg ulicami Świlczy.

Organizuje również wyjazdy grup Amatorskiego Ruchu
Artystycznego na zgrupowania i koncerty w całej Polsce oraz
festiwale zagraniczne, konkursy szkolne wraz ze szkołami
i przedszkolami Gminy Świlcza.
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy
z siedzibą w Trzcianie koncepcję działalności kulturalnej, ar-

Dni, których nie znamy
Tyle było dni do utraty sił
Do utraty tchu tyle było chwil
Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic
Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy
Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad
Zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł
Choć majątek prysł, on nie stoczył się
Wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie że
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych
Jak oddzielić nagle rozum swój od serca
Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych
Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję
Odpowiedzi szukaj, czasu jest tak wiele
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy
Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy
Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy
Marek Grechuta
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tystycznej, turystyczno-rekreacyjnej oparło na podstawowym
zadaniu tj. zaspokajaniu ww. potrzeb wszystkich mieszkańców gminy poprzez:
• angażowanie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w amatorski ruch artystyczny, rozszerzanie dotychczasowej oferty
programowej o nowe formy artystyczne,
• prowadzenie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej integrującej środowiska wiejskie,
• wspieranie działalności stowarzyszeń regionalnych, organizacji społecznych w zakresie działalności szkoleniowej,
kulturalnej, rozrywkowo-rekreacyjnej,
• kultywowanie tradycji i ochrona dziedzictwa narodowego
i kultury materialnej,
• promowanie gminy i środowisk wiejskich pod kątem atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przyrodniczej,
• we współpracy z różnymi instytucjami, a zwłaszcza WDK
Rzeszów, organizowanie imprez ponadregionalnych promujących gminę.
Działania instytucjonalne GCKSiR oparte są na tradycjach
środowisk tworzących gminę, wartościach chrześcijańskich
i możliwościach współczesnej kultury, sztuki, techniki i dziedzin informatycznych. Gmina Świlcza ma poważne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków kultury materialnej. Zinwentaryzowano i objęto ochroną oraz drobnymi remontami
zabytkowe kapliczki i krzyże przydrożne oraz pomniki historyczne. Postawiono nowe, bądź w formie tablic pamiątkowych,
bądź obelisków. Zadbane są i pieczołowicie utrzymywane
wszystkie budowle sakralne, kościoły parafialne, kaplice cmentarne, cmentarze. Jest to zasługa przede wszystkim proboszczów parafii, ale współdziałają oni z mieszkańcami, z samorządami wiejskimi i gminnym.
Przykładem troski gminy o kulturę duchową społeczeństwa
jest działalność trzech stowarzyszeń regionalnych powstałych
w minionym dwudziestoleciu: Towarzystwo Przyjaciół Trzciany (1994), Towarzystwo Przyjaciół Świlczy (2001), Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej (2003). Zajmują się one
działalnością wydawniczą, promocyjną i utrwalaniem przeszłości historycznej, podejmują inicjatywy opieki nad zabytkami
i przywracania ich dawnej świetności.
Od 1997 roku wychodzi regularnie i systematycznie pismo
założone przez Towarzystwo Przyjaciół Trzciany i Samorząd
Gminy Świlcza, obecnie wydaje go Samorząd Gminy Świlcza
i GCKSiR „Trzcionka”. Od 2006 r. – wychodzi z przerwami,
organ Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej – „Ziemia
Bratkowicka”. W 2018 roku dołączył „Rudnian” – kwartalnik
stowarzyszenia „Wspólnie dla Rudnej Wielkiej”.
Wszelkie inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych, historycznych i turystycznych regionu. Priorytetem jest
obecnie troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej
upowszechnianie i promocję oraz dbałość o zachowanie tradycji, a także wartości kulturowych, liczących się w regionie.
Pozwala to w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby
kulturalne społeczności gminy. Służy temu, prowadzona na
miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych, różnorodna działalność artystyczna. Czas 15 lat, który upłynął na
tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury to był dobry czas. Czas twórczych działań, wytężonej pracy, dobrego
śpiewu i tańca, dobrej muzyki, cudownych miejsc, gdzie to
wszystko się stawało i ludzi, z którymi się pracowało.


Kto w górę pchnąć pragnie polskość,
niechaj się uczy,
jak korzystać z fundamentów przekazanych
dziedzictwem przez przodków.
F. Koneczny
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Świlczy zs. w Trzcianie
Dorota Madej

Na przestrzeni lat zmieniło się oblicze bibliotek publicznych z terenu Gminy Świlcza, które wielokrotnie ewoluowały.
W latach 90. działały w strukturze Urzędu Gminy a w 2005
roku na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/225/2005 z dnia
20 lipca 2005 r. została utworzona Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie wraz z sześcioma
filiami bibliotecznymi w Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Przybyszówce, Rudnej Wielkiej oraz Świlczy. Jednostka została
wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod pozycją nr 1 i od
tego momentu istnieje jako samorządowa jednostka organizacyjna funkcjonująca w formie instytucji kultury oraz posiadająca osobowość prawną.
Od 2007 roku w skład struktury organizacyjnej Gminnej
Biblioteki Publicznej wchodzi Biblioteka Główna w Trzcianie
oraz 5 filii zlokalizowanych w Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli,
Rudnej Wielkiej oraz Świlczy.
Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy zs. w Trzcianie
służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
Jako biblioteka o charakterze uniwersalnym gromadzi i udostępnia zbiory z różnych dziedzin. Do szczegółowego zakresu jej działań należy: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem
materiałów dotyczących własnego regionu; wytwarzanie materiałów informacyjnych; udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeń międzybibliotecznych; prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji
własnych i zewnętrznych; popularyzacja książki, wiedzy
i czytelnictwa; współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, a także z organizacjami
i towarzystwami w celu rozwijania oraz zaspokajania potrzeb
oświatowych i kulturalnych społeczeństwa; doskonalenie
form i metod pracy bibliotecznej. Od 2016 roku w ramach
dodatkowego działania statutowego prowadzi zajęcia dodatkowe w szkołach.

Komputeryzacja bibliotek
Komputeryzacja w bibliotekach zapoczątkowana była
w 2004 roku poprzez uczestnictwo w Programie „Ikonka”.
Służyła głównie użytkownikom. W 2009 i 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Bibliotek zakupiono 18 komputerów, słuchawki stereo, drukarki, skanery oraz projektor wraz
z ekranem multimedialnym. W 2016 roku w ramach projektu
„Kraszewski dla bibliotek” zakupiono kolejne 9 komputerów,
stacjonarnych i laptopy oraz urządzenia wielofunkcyjne. Biblioteka od kilku lat korzysta z szerokopasmowego Internetu,
który jest bezpłatnie udostępniany dla użytkowników bibliotek. Na koniec każdego roku rejestruje się kilkaset odwiedzin internautów. W roku 2016 rozpoczęto prace nad informatyzacją zbiorów w programie bibliotecznym MAK +. W bieżącym roku planuje się ukończyć prace nad informatyzacją
zbiorów i wdrożyć komputerową obsługę ruchu czytelniczego. Tworzenie bazy komputerowej skłoniło biblioteki do

zwiększonej selekcji księgozbiorów, usunięcie zbędnych
egzemplarzy, zniszczonych, zdezaktualizowanych i zaczytanych oraz przyczyniły się do aktualizacji zbiorów.

Baza biblioteczna
Do chwili obecnej zgromadzono ponad 68 tysięcy woluminów z różnych dziedzin wiedzy i literatury pięknej adresowanych do różnych grup czytelników i zaspokajających różnorodne potrzeby i gusty czytelnicze. Biblioteka dysponuje
bogatym księgozbiorem dla dorosłych oraz dla dzieci. Księgozbiór bibliotek stanowi beletrystyka, lektury szkolne oraz
wydawnictwa popularnonaukowe.
W bibliotekach książki są z wolnym dostępem do półek,
ułożone alfabetycznie w/g nazwiska autorów. Istnieje ogólny
podział na literaturę dla dzieci i młodzieży oraz literaturę
polską i zagraniczną dla dorosłych, a także dział popularnonaukowy z wyszczególnieniem literatury encyklopedycznej
i słownikowej.
Poniższa tabela przedstawia księgozbiór w wybranych
latach. Zaznaczyć należy, że od 2015 roku biblioteka prowadziła dogłębną selekcję księgozbioru, która miała na celu
zaktualizowanie całości zbiorów.

Księgozbiór
Ilość Bibliotek

Lata

Wielkość księgozbioru

7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

69527
78604
81799
83847
77380
78692
79678
80549
81704
82 780
70211
71826
70 079
68533

Bardzo ważnym zadaniem biblioteki jest gromadzenie
księgozbioru. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez
zakup nowości wydawniczych. Biblioteka poszerza swój księgozbiór poprzez analizę rynku wydawniczego oraz sugestie
i propozycje Czytelników. Uniwersalny charakter zbiorów bibliotecznych i jego systematyczne uzupełnianie sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych
i wykonywanych zawodów. Od kilku lat kwoty przeznaczane
na zakup nowości znacząco rosną, ale cena książki jest również wysoka.

„Trzcionka” nr 94/2020

29

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Zakupy książek
Ilość
bibliotek

Lata

7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ilość zakupionych
książek

Kwota wydana
na zakup książek

2289
1829
785
557
735
540
305
303
503
1202
1081
1157
1285
1136
planowane

10 452,00
16 464,00
10 395,00
9 471,00
9 397,00
6 769,00
5 851,00
6 313,00
10 181,00
24 795,00
22 618,00
24 260,00
28 473,00
26 188,00
28 000,00

Czytelnicy

Ilość
Bibliotek

Lata

Wypożyczenia
księgozbioru
na zewnątrz

Udostępnienia
księgozbioru
na miejscu

7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1990
1995
2000
2005
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

49257
39096
39244
53575
60518
55434
48705
52656
54124
52831
54097
54556
51377

x
x
x
x
3133
2485
1829
1833
4419
3997
2695
2209
1463

Działalność kulturalnooświatowa

Z biblioteki korzystają Czytelnicy o bardzo różnym przekroju społecznym, wiekowym, różnym poziomie wykształcenia, kierujący się różnymi, złożonymi motywacjami kontaktu
z książką, których potrzeby biblioteka stara się zaspokajać.
Corocznie Biblioteka rejestruje ponad 2000 Czytelników w różnych grupach wiekowych. Największą liczbę Czytelników stanowią dzieci i młodzież szkolna. Najbardziej aktywną grupą
są Czytelnicy dorośli w średnim wieku. Corocznie notuje się
ponad 50 000 wypożyczeń.
Ilość Bibliotek

Lata

Liczba Czytelników

7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2818
2294
2432
2619
2261
2295
2254
2208
2176
2134
2162
2092
2087
2106

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcianie. Przegląd Poezji dla
Osób Niepełnosprawnych, 2017.
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Wypożyczenia i udostępnienia
księgozbioru
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Oprócz podstawowych zadań jakie ma do spełnienia Biblioteka, wykonuje ona również wiele zadań mających na celu
udział w podniesieniu kulturalnego i edukacyjnego poziomu
społeczeństwa. Poprzez swoją działalność stara się trafić do
różnych grup społecznych. Do bibliotek przychodzą zarówno
dzieci i młodzież, dorośli jak i osoby starsze. Biblioteka dokłada starań, aby propozycje kulturalnooświatowe były zróżnicowane i skierowane są do wszystkich grup użytkowników.
W swoich działaniach przede wszystkim promuje książkę i czytelnictwo. Organizuje liczne lekcje biblioteczne, zajęcia z dziećmi, konkursy czytelnicze, plastyczne, pogadanki o książkach,
warsztaty m.in. literackie, plastyczne, florystyczne, rękodzielnicze. Placówki przygotowują wystawki książek i gazetki związane z: rocznicami literackimi, obchodami rocznic ważnych
wydarzeń historycznych, związane ze świątecznymi tradycjami i obyczajami, wydarzeniami czytelniczymi, książkami, które
warto przeczytać. Od kilku lat biblioteki organizują zajęcia feryjne i wakacyjne dla dzieci i młodzieży.
Działalność kulturalna to także spotkania Czytelników
z pisarzami i poetami oraz ciekawymi ludźmi. Na przestrzeni
lat w murach bibliotek pojawili się:
2004 – Lidia Miś Nowak, autorka książek dla dzieci
2008 – Lidia Miś Nowak, autorka książek dla dzieci
2009 – Barbara Gawryluk, autorka książek dla dzieci i młodzieży

Filia Biblioteczna w Bratkowicach. Promocja książki „Wszystko
co dobre pamiętam” Alicji Marii Mazurkiewicz-Bednarczuk
(dawnej mieszkanki Bratkowic), 2015 r.
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2017 – Anna Sleboda i warsztaty z Povertex
2017 – Spotkanie z przedstawicielkami firmy Forever (aloes)
2018 – Edyta Świętek, autorka literatury dla dorosłych
2018 – Edyta Zarębska, ilustratorka i pisarka dla
dzieci
2018 – Dorota Kopeć – skraperką, spotkanie połączone z warsztatami, na których powstał album na
zdjęcia i kartki okolicznościowe
2018 – Lina Shvets, spotkanie i warsztaty rękodzielnicze z foamiranu
2018 – Wiesław Drabiki, autor książek dla dzieci
Filia Biblioteczna w Dąbrowie. Spotkanie z ratownikami medycznymi
2019 – Marta Ożóg, scenograf Teatru Maska Rzei zajęcia z pierwszej pomocy, 2019 r.
szów
2010 – Przedstawiciele Muzeum Dobranocek
2019 – Cykl spotkań ze Zbigniewem Lisem połączone z warsz2010 – Wojciech Jama, twórca Muzeum Dobranocek
tatami z gliny
2019 – Zygmunt Radek, producent zdrowej żywności
2011 –Wiesław Drabik, autor książek dla dzieci
2012 – Nina Opic, rzeszowska autorka i psychoterapeutka
2019 – Spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa w Głogowie Małopolskim
2012 – Warsztaty literackie z Niną Opic
2012 – Elżbieta Kosydar, florystka i pasjonatka kwiatów
2019 – Spotkanie z ratownikami medycznymi i lekcje na temat
2012 – Enrika Gawłowską, Szymon Kraska i Piotr Dziedzic
Pierwszej Pomocy
2019 – Leszek Brzeziński, warsztaty taneczne
– młodzi pasjonaci tańca
2013 – Barbara Gawryluk, autorka książek dla dzieci
2019 – Michał Jankowski, Warsztaty z tworzenia komiksu
2013 – Ewa Stadtmuller, autorka książek dla dzieci
Na stałe w kalendarz imprez bibliotecznych wpisał się Prze2013 – Beata Ostrowicka, autorka książek dla dzieci
2013 – Renata Piątkowska, autorka książek dla dzieci
gląd Poezji Osób Niepełnosprawnych organizowany od 2012
roku, Gminny Konkurs Pięknego Czytania od 2011 roku, Spo2013 – Łukasz Zabdyra, ilustrator książek dla dzieci i młodzietkania z bajką czy Konkurs na Najlepszego Czytelnika. Dla
ży
najmłodszych użytkowników biblioteka organizuje cotygodnio2013 – Ewa Nowak, autorka książek dla dzieci i młodzieży,
we głośne czytania, spotkania z postaciami bajkowymi. Bipsychoterapeutka
2014 – Martą Ożóg i Marcelina Siwiec, absolwentki Wydziału
blioteka organizuje cykliczne imprezy m.in. Światowy Dzień
Pluszowego Misia, Pierwszy Dzień Wiosny z biblioteką, ŚwiaSztuki U.Rz.
towy Dzień Książki, obchody Tygodnia Bibliotek, Pasowanie
2014 – Izabela Sowa, autorka literatury dla dorosłych
2014 – Marta Fox, autorka dla dzieci i młodzieży
na Czytelnika itp.
2014 – Elżbieta Kosydar, florystką i warsztaty florystyczne
2015 – Anna Szpont-Sitek przedstawiciel Komendy Miejskiej
w Rzeszowie – wydział prewencji
2015 – Łukasz Baran, plastykiem i twórca komiksu
2016 – Wiesław Drabiki, autor książek dla dzieci
2016 – Beata Bobra, pedagog, instruktor warsztatów kreatywnych
2017 – Magdalena Zimny-Louis, autorka książek dla dorosłych
i dziennikarka
2017 – Zofia Stanecka, autorka książek dla dzieci
2017 – Spotkanie i warsztaty rękodzielnicze z foamiranu z Liną
Shvets

Filia Biblioteczna w Mrowli. Zajęcia wakacyjne w bibliotece, 2018 r.

Filia Biblioteczna w Rudnej Wielkiej. Lekcja biblioteczna, 2019 r.
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Działalność kulturalną, edukacyjną obejmuje również
współpraca ze szkołami, przedszkolami, organizacjami społecznymi, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy jak również i poza nią. Bardzo ważne miejsce
w szeregu tych instytucji zajmuje szkoła. Od 2016 roku biblioteka prowadzi zajęcia dodatkowe we wszystkich Publicznych
Szkołach z terenu Gminy Świlcza. Rokrocznie w zajęciach
uczestniczy ok. 400 dzieci. Pracownicy GBP przeprowadzają
zajęcia artystyczno-plastyczne, organizują zajęcia ruchowe
i sportowe, pomagają w nauce i odrabianiu zadań domowych
oraz dbają o rozwój zainteresowań uczestników.
Długą tradycją potwierdzoną różnymi dowodami pamięci
i uznania ma współpraca z przedszkolami. Od wielu lat bibliotekarze systematycznie chodzą do przedszkoli, czytają bajki,
organizują warsztaty plastyczne oraz spotkania z postaciami
bajkowymi.

Budżet biblioteki
Dzięki wsparciu finansowemu i przekazywanym środkom
finansowym z budżetu Gminy Świlcza Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z/ s w Trzcianie z roku na rok staje się coraz
bardziej przyjazną i pulsującą życiem instytucją kultury, szanującą przeszłość, kreującą przyszłość i zaspokajającą potrzeby swoich użytkowników. Analizując wysokości dotacji, która wpływa na działalność biblioteki świadczy o dużym zrozumieniu, przychylności władz dla instytucji. Dzięki temu sytuacja finansowa jest stabilna co ułatwia realizację zadań jakie
stoją przed biblioteką.
Lata
2006
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Budżet biblioteki
333
370
387
403
386
400
395
380
536
585
668
844

841,00
085,00
562,00
137,00
034,00
563,00
211,00
524,00
266,00
389,00
702,00
879,00

Pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej
Bibliotekarstwo jest zawodem wymagającym nieustannego uzupełniania swoich kwalifikacji i umiejętności praktycznych. Bibliotekarki chętnie poszerzają swoje umiejętności
poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach, wymianie doświadczeń. Kadra bibliotekarska jest otwarta na nowe
pomysły i pełna zapału do pracy. W br. są to: Lidia Bułatek,
Joanna Gwizdak, Dorota Jędral, Jolanta Styka, Anna Zakrzewska oraz Sabina Wójcik. Pozostałą kadrę stanowią trzy osoby:
Krystyna Łoboda (Główny Księgowy), Dorota Madej (dyrektor), Zofia Lampart (sprzątająca). Od 2016 roku oprócz bibliotekarzy w GBP pracują również instruktorzy, którzy na co dzień
zajmują się dziećmi na zajęciach dodatkowych przy szkołach.
Są zatrudniani na czas określony czyli na okres roku szkolnego. W 2019/2020 zatrudnionych było 24 osoby na łącznie
9,6 etatu.
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Filia Biblioteczna w Świlczy. Warsztaty tworzenia komiksu,
2019 r.

Wybrane zrealizowane projekty
na przestrzeni lat
•

Od 2006 roku Biblioteka składa wnioski i korzysta z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
• Od 2010 do 2014 biblioteka uczestniczyła w projekcie „Akademia Orange dla bibliotek”
• Wydanie albumu „Kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie piękny i czysty jak pierwsze kochanie – Gmina Świlcza
w starej fotografii”
• Wydanie publikacji „Osobliwości przyrodnicze torfowisk
w dolinie rzeki Mrowli”
• Realizacja projektu – Warsztaty z fizyki dla dzieci „Nie taka
fizyka straszna, jak ją malują” – warsztaty dla dzieci z terenu Gminy Świlcza”
• Warsztaty biznesowe i florystyczne w ramach działania
„Warsztaty biznesowe dla osób pozostających bez pracy
na terenie gminy Świlcza oraz warsztaty florystyczne jako
przykład własnej działalności”
• Wydanie albumów: „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie
Świlcza – zarys dziejów” oraz „Ślady dziejów wsi Trzciana”
• Realizacja projektu – „Warsztaty literackie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świlczy zs. w Trzcianie oraz filiach”
• Realizacja projektu – „Nasze Biblioteki miejscem dla aktywnych rodziców i dzieci”
• Realizacja projektu – „Z biblioteką rozwijajmy swoje pasje”
• Realizacja projektu – „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”
• Realizacja projektu – „O finansach w bibliotece”
• Realizacja projektu – „Program Rozwoju Bibliotek”
• Uczestnictwo w projekcie „Mała książka – wielki człowiek”
Zrealizowane projekty wspólnie z Trzciańskim Stowarzyszeniem Kulturalnym „Jestem”:
• „Twój zielony mikro świat”
• „Muzyczno-taneczna tożsamość”.
Biblioteka jest miejscem otwartym, przyjaznym i nieustannie się rozwijającym, wypełniającym wszystkie zadania statutowe z należytą starannością. Tych wszystkich spraw na pewno nie dałoby się udźwignąć, gdyby nie przychylność wielu
osób, a szczególnie Władz Samorządowych Gminy, z Wójtem
na czele, życzliwości Radnych Rady Gminy. Wszystkich tych
spraw nie byłoby, gdyby nie nasi Czytelnicy, którzy tak chętnie
do nas przychodzą, korzystają ze zbiorów i są motorem do
dalszej pracy dla nas, bibliotekarzy.
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Działania społeczne gminy Świlcza
w zagrożeniu epidemicznym
Benedykta Piątek

COVID-19 zmienił całkowicie rzeczywistość społeczną naszej gminy, rodzin i każdego
z osobna. Gmina czując ogromną odpowiedzialność za zdrowie i życie wszystkich mieszkańców, musiała zmienić metody działania, zwłaszcza w dziedzinie pomocy społecznej.
Zmienił się rodzaj wsparcia.
W tym okresie służby społeczne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy organizowały:
– posiłki – na terenie gminy funkcjonują trzy Punkty Wydawania Posiłków w Trzcianie, Bratkowicach i Świlczy, oferujące gorący posiłek, a na sobotę i niedzielę suchy prowiant,
– niezbędne lekarstwa – pomoc pracowników socjalnych,
Policjantów z Komisariatu w Głogowie Małopolskim i strażaków OSP,
– pomoc psychologiczną udzielaną telefonicznie przez psychologów,
– uruchomienie teleinformacji o możliwościach wsparcia,
w tym w zakresie kwarantanny,

–

–

zorganizowanie obiektu dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę w związku z zagrożeniem epidemicznym,
pomoc opiekunek i asystentów dla osób niepełnosprawnych.

W trudnym czasie kryzysu, związanym z pandemią gmina
Świlcza mierzy się z problemami w skali, jaka jeszcze niedawno wydawała się niewyobrażalna, dlatego wspierające działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są tak istotne.
W dalszym ciągu pracownicy GOPS pracują bez bezpośredniego kontaktu z klientami.


RDTL w Trzcianie atrakcją turystyczną?
Zbigniew Lis

Dla społeczności naszej gminy Świlcza niezwykle ważne jest, aby zostały
zachowane w pamięci jej dokonania, historia, kultura i obyczaje, które stanowią jej dziedzictwo historyczne. To ona identyfikuje się z określoną przestrzenią – małą Ojczyzną, regionem, krajem.

Znajomość faktów historycznych i tradycji jest jednym ze
sposobów budowania także tożsamości i dumy narodowej.
Wielką rolę odgrywa tu muzealnictwo, a do tego typu działalności można zaliczyć trzciańską atrakcję – Regionalny Dom
Tradycji Ludowych, którym zawiaduje Zbigniew Lis już od 9 lat.
To nie tylko prezentacja i pokazywanie zbiorów zgromadzonych przez zbieraczy regionaliów i darczyńców, którzy nieodpłatnie przekazywali je instytucji. To także przed oddaniem do
użytku i zorganizowaniem praca renowatorów – amatorów
i głównie zrzeszonych w Towarzystwie Przyjaciół Trzciany. Kierował nimi wówczas prezes Janusz Pisula, nauczyciel, dyrektor szkoły i regionalista z zamiłowania. Ówczesne władze samorządowe uznawały, że pojawienie się tego typu placówek
to także umacnianie patriotyzmu lokalnego idei narodowych
i tendencji świadomego uczestnictwa obywateli w życiu społecznym.
Przypomnę tylko, że budynek, siedziba obecnego RDTL,
był na początku XX w. zbudowany na działce – darowiźnie mieszkańca Trzciany Machowskiego, kmiecia i działacza ludowego.
Był Domem Ludowym z przeznaczeniem, według ówczesnych
założeń, na ośrodek działań chłopskich w Trzcianie. Dziś byśmy powiedzieli – samorządowych, kulturalnych, artystycznych
i użytkowych. Budynek ma interesującą historyczną przeszłość.
Po rewitalizacji w roku 2011 r. w nowych warunkach, stanowi
obecnie łącznik „między dawnymi a nowymi laty”.

Chcąc przyciągnąć do obcowania z przeszłością i poznawania jej w RDTL – musi być tam stała frekwencja dzieci, młodzieży, całych rodzin mieszkańców gminy i okolic, a także turystów. Izby regionalne jako placówki muzealnicze muszą obecnie nadążać za zmieniającym się światem. Oprócz podstawowej działalności edukacyjnej dla przedszkolaków uczniów szkół
podstawowych i średnich (ogółem rocznie ok. 250 spotkań edukacyjnych) coraz częściej stawia się na wystawy, czasowe, wydarzenia specjalne, warsztaty rękodzielnicze i kulinarne, z tradycyjnym jadłem, spotkania hobbystów, spotkania z „Ludźmi Ciekawymi Świata”, historią, imprezy, wieczorki poetyckie. Chodzi
o wyrabianie nawyków alternatywnego obcowania ze sztuką.
Od jakiegoś czasu dostrzegamy również silną potrzebę
wychowania regionalnego. Odwiedzających RDTL np. łączy
pasja zbierania przedmiotów, głównie codziennego użytku
w celu ich zachowania i ochrony. Wszyscy podkreślają konieczność ich udostępniania, mają także swoją wizję, jak to robić
(np. pokazywanie swoich zbiorów, hobbystycznych spotkań
z literaturą). Na ogół przyjmują rolę gospodarza spotkań kulturalno-artystycznych. RDTL jest atrakcją flagową, ważną w tworzeniu
wizerunku a zwłaszcza zachowania tożsamości regionu.
W przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość
marzenia. Niech to będzie dla nas wszystkich pięknym przesłaniem na kolejne, dobre lata.
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„Trzcionka” – zakorzeniona
w środowisku (1997-2020)
Zofia Dziedzic

Był rok 1997, osiem lat po powstaniu III RP. Wzrost świadomości samorządności lokalnej, chlubna i bogata przeszłość kulturowa społeczności poszczególnych sołectw Gminy Świlcza nie zanikała, a raczej dojrzewała i zaczynała rozkwitać.
U początku jej powstania w Trzcianie sporo było ludzi
zaangażowanych w życie kulturalne wsi. Nie brakowało wspomnień z przekazów rodzinnych z początków XX wieku.
„Trzcionka” od 1 numeru była kwartalnikiem dla tych, którzy nie godzili się na zachwyt PRL-em i III RP, ale rozumieli
ważność transformacji ustrojowej. Widzieli ważność przekazu prasowego i nowoczesnego patrzenia na państwo. Zauważali społeczności terytorialne i kulturę regionalną oraz
dziedzictwo chrześcijańskie i kulturowe. „Trzcionka” dawała
miejsce wykształconym ludziom, którzy mieli wiedzę i doświadczenie i chcieli się tym dzielić z innymi.
By lepiej zakorzeniać „Trzcionkę” w środowisku, patronat
formalny i obowiązki wydawnicze objęło działające od 1994
r., jako pierwsze w gminie Świlcza, Towarzystwo Przyjaciół
Trzciany. Patronat honorowy poparty akceptacją społecznych
działań redakcyjnych przyjął Urząd Gminy Świlcza z wójtem
Marianem Wójcikiem, potem – Wojciechem Wdowikiem.
„Trzcionka” pozostaje nadal organem Gminy Świlcza z wójtem Adamem Dziedzicem oraz Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji Gminy Świlcza zs. w Trzcianie, którego
dyrektorem jest Adam Majka. Okres ten należy zaliczyć do
najbardziej owocnego i przyjaznego prasie lokalnej.
Propozycja tytułu kwartalnika – pierwszego założyciela
i redaktora naczelnego śp. Stanisława Kazimierza Dziedzica jest kompilacją nazwy wsi – Trzciana i słowa czcionka
(drukarska) – niektórzy wytykali nawet błąd ortograficzny
w tytule! (Patrz Internet.)
Skład I redakcji: redaktor naczelny: Stanisław K. Dziedzic. Redaktorzy: Dorota Jędral, ks. Józef Kościelny, Zbigniew Lis, Teresa Łagowska, Jadwiga Oleszczuk, Maria
Pomianek, Teresa Puc, Władysław Skorupski, Maria
Smagała, Marian Szumilas, Marek Tłuczek. Opracowanie graficzne i komputerowe: Łukasz Baran, Bożena Barlik, Jacek Szumilas.
„Trzcionka” dziś może poszczycić się
ponad dwiema dekadami służby dla
społeczności lokalnej wpierw Trzciany,
a od nr 13 (tj. wiosna 2000 r.) Gminy Świlcza i TPT. Gmina Świlcza liczyła wówczas
10 sołectw, obecnie – 8.
Kwartalnik zaistniał 17 stycznia 1997 r.
wpisem w akta Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sygn. Akt. I Ns Rej. Pr. 18/97.
23 marca 1997 r. ukazał się pierwszy numer „Trzcionki” (liczyła 20 stron, wydrukowana na kserokopiarce, nakład 200 sztuk).
Uroczysta promocja odbyła się w Szkole Podstawowej z udziałem ówczesnego pierwszego po
transformacji ustrojowej w 1989 r. wójta gminy Świlcza Mariana Wójcika, ks. proboszcza Parafii Trzciana Józefa Kościelnego, Zarządu TPT prezesa Władysława Skorupskiego, Marka Tłuczka (skarbnik), Ka-
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zimierza Polaka – członka Zarządu Redakcji „Trzcionki” i dyrekcji SP w Trzcianie: Zofii Dziedzic oraz Janusza Pisuli.
Właśnie minęło 23 lata redagowania „Trzcionki” kwartalnika społeczno-kulturalnego w gminie Świlcza do Czytelników. To już 94 numery systematycznie ukazujące się w nakładach od 300 do 800 egzemplarzy, kupowanych „na świeżo”, ok. 6 tys. stron tekstów, z fotografiami, rysunkami satyrycznymi, fotoreportażami, poezją. To także blisko 300 autorów tekstów.
„Trzcionka” dawała miejsce wykształconym ludziom, którzy mieli wiedzę i doświadczenie i chcieli się tym dzielić
z innymi.
Od początku istnienia redagowanie kwartalnika nie wiązało się z żadnymi gratyfikacjami Wszystkich łączyła pasja
społecznikowska i patriotyzm lokalny. Wszyscy łączyli pracę zawodową i społeczną, obowiązki rodzinne z uczeniem
się „dziennikarstwa” teoretycznie i praktycznie. Periodyk
zdobywał poczytność u Czytelników i akceptację władz samorządowych. Miała „Trzcionka” sponsorów, zwłaszcza
w osobach kolejnych prezesów TPT: Władysława Skorupskiego, Jana Irzyńskiego, Jerzego Stokłosy, Janusza Pisuli,
Adama Dziedzica.
Były czasy bardzo trudne. Ze składu redakcyjnego zmarł
nagle, w pełni sił w 1999 r., redaktor naczelny S.K. Dziedzic,
dwa lata później, nagłe odejście młodej, aktywnej, redaktorki Teresy Puc przyniosło chwilowe perturbacje. Skład redakcyjny zmieniał się, najwięcej osób odeszło przed i w 2003 r.
Zostawali najwytrwalsi, np. Maria Smagała. Dochodzili nowi,
np. Stanisława Stasiej, Józef Ciosek, Janusz Świderski. Dyrektorzy szkół i nauczyciele byli zawsze niezawodni. Od nu-
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meru 4 Urząd Gminy pokrywał koszt kolorowej okładki, od
21 numeru – kolorowej wkładki.
Pierwszym sukcesem „Trzcionki” było to, że nie tylko wzbudzała zainteresowanie Czytelników, ale wiele rodzin „przyjęło” ją na stałe do swych domów, zaakceptowało i pozostało
wiernymi do dziś. To dowód, że celowość wydawania kwartalnika, jego zawartość, a u mieszkańców gminy zapotrzebowanie na wiedzę samorządowo-lokalno-kulturalną jest duże,
mimo upływu czasu i zmian technicznych, społeczno-ekonomicznych w środowisku. To, co robimy od 23 lat ma swój
sens, bo nadal się cieszymy zainteresowaniem Czytelników
i poczytnością.
Skład obecnej redakcji: redaktor naczelna: Zofia Dziedzic. Redaktorzy: Władysław Kwoczyński, Artur Szary, Zbigniew
Lis (fotoreporter). Skład komputerowy i opracowanie graficzne: Dorota Wadiak. Strona internetowa: Bogdan Dworak.
Stali współredaktorzy: Józef Ciosek, Dorota Jędral, Dorota
Madej, Eliza Oleszak, Paweł Rzepka, Stanisława Stasiej, Anna
Woźny, i in.
My nie narzekaliśmy, troszczyliśmy się o wysoki poziom
merytoryczny i edytorski choć borykaliśmy się z brakiem własnego lokalu, niezdrową rywalizacją, innych czasopism, brakami finansowymi, krytykanctwem, lekceważeniem i groźbami
czytelników.

Osiągnięcia i sukcesy
2003 r. – w II Ogólnopolskim Konkursie dla Redakcji Gazet
Lokalnych mających największy wpływ na kształtowanie świadomości proekologicznej społeczeństwa – II miejsce w woj.
podkarpackim.
2004 r. – plebiscyt na Najlepsze Czasopismo Samorządowe
woj. podkarpackiego – I miejsce
2005 r. – w III Ogólnopolskim Konkursie dla Redakcji Gazet
Lokalnych mających największy wpływ na kształtowanie świadomości proekologicznej społeczeństwa – I miejsce w województwie podkarpackim (5 tys. zł); I miejsce w kraju (3 tys. zł
i buława dziennikarska) – W I Konkursie „Nowego Podkarpa-

cia” na Najlepszą Stronę Internetową 2005 – I miejsce (18 tys.
głosów)
W latach 2006-2012 w corocznych Konkursach WDK i PSST
w Rzeszowie na najciekawiej
opisujące problemy kultury samorządowe
czasopismo
„Trzcionka” znajdowała się zawsze wśród najlepszych.
Obecnie „Trzcionka” to średnio ponad 100 stron tekstów
i fotoreportaży na dobrej jakości papierze i z barwnymi stronami, to także dobra, sprawdzona marka. Daje rzetelny i prawdziwy obraz życia gminy i jej poszczególnych sołectw. Relacjonujemy ważne wydarzenia spoza naszego terenu, bo Podkarpacie i Polska to szerokie spektrum różnorodnych, znaczących
działań społeczno-kulturalnych.
Redaktorzy „Trzcionki” są
współautorami wielu samorządowych wydawnictw zwartych. Wymienię tylko takie tytuły jak:
„Gmina Świlcza – zarys monograficzny”, „Świlcza – gmina tradycji i przyszłości”, „Panorama gminy Świlcza”, „OSP w gminie Świlcza”, „Osobliwości przyrodnicze w dolinie rzeki Mrowli” i inne.
Cenimy sobie współpracę z WDK w Rzeszowie.
Wyrażam wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli nade
wszystko Radzie Gminy Świlcza i Wójtowi Gminy Świlcza Adamowi Dziedzicowi oraz dyr. GCKSiR Adamowi Majce, współpracującym z nami na co dzień, za pasje artystyczne i literackie, szerokie zainteresowania, poczucie obywatelskiego obowiązku pracy dla siebie, innych i ogółu poprzez redagowanie,
kolportowanie i dystrybuowanie – bezinteresowne.
Ponawiam zaproszenie do korespondencji i kontaktów
z redaktorami artykułów. Dziękuję stałym korespondentom, terenowym i doraźnym.

„Trzcionka” w liczbach
Wiek – 23 lata
Numerów – 94 i 2 specjalne
Egzemplarzy w sprzedaży – ok. 3000
Nakład od 300 do 800 egzemplarzy
Stron – ok. 6000
Zdjęć i ilustracji – kilka tysięcy
Redaktorów i korespondentów: ponad 300
Stali współpracownicy: Józef Ciosek, Lidia Bułatek, Renata
Czubocha, Zofia Draus, Joanna Gajewska-Ząbek, Janina
Gaweł, Janina Godlewska, Agata Irzyńska, Dorota Jędral, Kamil Lech, Magdalena Lisowska Dorota Madej, Agata Micał, Ludwika Oleksak, Eliza Oleszak, Benedykta Piątek, Monika Piątek, Lucyna Rzepka, Paweł Rzepka, Stanisława Stasiej, Małgorzata Syrda, Janusz i Małgorzata Świderscy, Zofia Toś, Joanna
Wiśniewska, Tomasz Wojton, Monika Wołowiec, Anna Woźny.
Dystrybutorzy: Bogdan Cioch, Bogdan i Urszula Dziedzic,
Andrzej Fuczek, Marta Kocur, Zbigniew Lis, Adam Mazur, Maria Nowożeńska, Bogdan Piątek, Grażyna Rogala, Wiesława
Szczepanik.


„Trzcionka” nr 94/2020

35

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
Zofia Dziedzic

Przeczytać i przypomnieć warto!
Efekty wydawnicze z dofinansowań Gminy Świlcza i jej mieszkańców
w okresie 30 lat gminnej samorządności
A to miej na pilnej pieczy,
abyś czytał, ile tylko możesz.
S. Żeromski
Warto zwrócić uwagę Czytelników wydania specjalnego
„Trzcionki” na wydawnictwa, które ukazały się w latach 19902020 na temat dziejów wsi gminy, życia ludzi tu żyjących, ich
aspiracji, wartości i dorobku. Ukazywana w nich była słownie
i za pomocą fotografii nasza Ojczyzna przez pryzmat wartości, jakie żywią mieszkańcy każdego sołectwa. Dla osób zaangażowanych w ich powstawanie było to wyzwanie i zobowiązanie do ukazywania piękna małej Ojczyzny i ludzi tu
żyjących. Każda książka ma swoją mniejszą lub większą
wartość poznawczą i wcale nie chodzi tu o estetykę oraz
niedostatki redakcyjne. Chodzi głównie o treści i kronikarski
zapis działań m.in. samorządowców, określonych grup społecznych i organizacji, czy zasłużonych osób, zwłaszcza
w określonej dziedzinie życia samorządowego, w określonym miejscu i czasie dla dobra wspólnoty samorządowej.
„Nasza mała Ojczyzna to nie miejsce, w którym mieszkasz,
ale także kraj, którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie”
– jak pisał S. Pacek.
Każda promocja nowego wydawnictwa była kolejnym wydarzeniem społeczno-kulturalnym w życiu gminy czy mieszkańców określonej wsi. Odbywała się nie tylko z udziałem
autorów, ale także zaproszonych gości i władz samorządowych, a nade wszystko mieszkańców określonej wsi, potencjalnych Czytelników. Są i sceptycy, którzy w każdym działaniu cenią jedynie dobra materialne a nie duchowe, wszak
nie rozumieją piękna przyrody, architektury, klimatu i prze-

słania intelektualnego. Każde wydawnictwo to, ze strony
wójtów i UG, zgoda oraz zachęta do realizacji zamysłów.
Patronat honorowy, udział redakcyjny, społeczna praca pasjonatów kultury, dofinansowania gminne do wydawnictw, zawierały zwykle skromny procent kosztów. Społeczności lokalne, parafie, ofiarodawcy i darczyńcy indywidualni także
okazywali swą hojność.
Dokładnym katalogowaniem wydawnictw zajmują się biblioteki i tam należałoby szukać informacji. Do najwcześniej
wydanych można byłoby zaliczyć te, które były wydane po
transformacji ustrojowej, na przełomie wieków. Najnowsze
zaprezentuję w bieżącym numerze. Mam świadomość mojej
niedoskonałości i możliwości pominięć pozycji mi nieznanych. Wszystkie można będzie uzupełnić w kolejnych numerach kwartalnika.
Na osobne omówienie i opisanie zasługują także wydawnictwa broszurowe, foldery i przewodniki, a także medialne.
Zaletą ich jest przede wszystkim edukacyjność. Rozdawane
bezpłatnie podczas uroczystości państwowych czy lokalnych
w formie przewodników i folderów stanowią trwałą pamiątkę
uczestnictwa aktywnego w życiu społeczno-kulturalnym gminy
czy miejscowości i pobudzają patriotyzm lokalny. Zachęcam
do pisania o tym najbardziej kompetentne osoby w tym względzie – bibliotekarki oraz członków towarzystw i stowarzyszeń
regionalnych.
Zainteresowanym przypominam pozycje najstarsze, ale
powstałe już po transformacji ustrojowej. „Trzciana – szkice
z dziejów wsi i szkolnictwa”, 1995 r., Zofia Dziedzic i Janusz
Pisula, „Dzieje wsi Świlcza w czasach nowożytnych”, Świlcza 2002, Artur Szary, „Gmina Świlcza”, Świlcza 2004, zespół redakcyjny pod kier. A. Szarego, „Trzciana – zarys dziejów wsi”, Trzciana 2007, zespół redakcyjny pod kier. Zofii
Dziedzic, Zbigniewa Lisa, Janusza Pisuli, „Panorama
gminy Świlcza – 20
lat samorządności
1990-2010”, Świlcza
2010, zespół redakcyjny pod kierunkiem
Zofii Dziedzic, Władysława Kwoczyńskiego,
Artura Szarego, „Świlcza
– gmina tradycji i przyszłości”, Świlcza-Trzciana
2014, red. Z. Dziedzic,
W. Kwoczyński, A. Szary,
„Gmina Świlcza – kraj lat dziecięcych”, album starych fotografii, GBP Świlcza 2014, Dorota Madej, „Ślady dziejów
wsi Trzciana”, Trzciana 2014,
Janusz Pisula, „Bratkowice
– Ochotnicze Straże Pożarne
w Gminie Świlcza”, Trzciana
2014, Władysław Kwoczyński.
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Szli, by walczyć o nasz dom, o wolność...
W dziejach państw i wspólnot narodowych niepodległość jest wartością nadrzędną. Ona
kształtuje wymiar naszej wolności, sposób życia, zwyczaje, język, kulturę – elementy,
które określają tożsamość. Pokolenia Polaków rzucało się w wir walki, by dać możliwości tworzenia warunków do rozwoju własnego państwa. To kształtowało nasz charakter
narodowy. Wdzięczni pokoleniom, które przeminęły budujemy teraźniejszość, ale nie
możemy nie pamiętać, że po nas znów przyjdą inni.
Można wiele rzeczy zapomnieć, lecz w końcu zawsze wraca się do domu, do rodziny i ojcowizny. Tworząc to, co materialne musimy mieć świadomość i ocalać od zapomnienia
świadectwa życia poprzedników jednostek i społeczności,
w naszym wypadku – wiejskich.
– Niech wspólna idea i działania na rzecz kultywowania pamięci o bohaterach naszej ziemi jednoczy nas wszystkich i przypomina o trwałych oraz nieprzemijających wartościach, budujących naszą narodową tożsamość – mówił w dn. 4 czerwca
2017 r. w Trzcianie podczas uroczystości odsłonięcia po renowacji pomnika ks. Stanisława Stojałowskiego, wójt gminy Adam
Dziedzic.
Jest wielu takich, którzy uważają, że czas skończyć z martyrologią i przestać budować pomniki. Ważne jest to, co jest tu
i teraz, i lepiej budować żłobki, a nie bawić się w symbolikę, bo
tej miejsce jest na cmentarzu. Na nieszczęście dla polskiej
historii, czyli nas samych taką tezę głoszą analfabeci historyczni, świadomi lub nieświadomi. Według mnie niemal każdy
pomnik u nas stawiany służy obecnie edukacji, wyciąganiu
wniosków, wzorowaniu się na doświadczeniach pokoleń przeszłych. Jest na naszej świleckiej ziemi wiele pomników, krzyży
pamiątkowych, kapliczek pamięci, obelisków z kamienia, drewna, brązu. czarnego i białego marmuru. Sięgajmy do pradziejów naszej ziemi, ale tworzyć trzeba plany dalszego rozwoju.

Niech to będzie nasza powinność
historyczna i obywatelska
Aby ją spełniać Rada Gminy Świlcza pozytywnie opiniuje
wnioski sołectw gminy dotyczące renowacji, ewentualnej modernizacji, i estetyzacji pomników i ich najbliższego otoczenia. Wspomnę jedynie – w okresie 30-lecia działalności samorządowej gminy Świlcza wiele wykonano przedsięwzięć w tym
zakresie, np.:
– W Świlczy w centrum wsi powstał pomnik ku czci bł. ks.
Jana Balickiego (2006 r.);
– W 2011 r. w sołectwie Dąbrowa wyremontowano zabytkową kapliczkę przydrożną w sąsiedztwie również wiekowego
odremontowanego krzyża zabytkowego z wymownym napisem;
– W Przybyszówce (która należała do gminy Świlcza) staraniem społeczności wiejskiej i przy poparciu pierwszego
wójta samorządowej Gminy Świlcza Mariana Wójcika odrestaurowano pomnik z roku 1964 wybudowany i poświęcony
Ostatnim Ofiarom Hitleryzmu w tej wsi. 28 VII 1944 r. na kilka
dni przed wyzwoleniem Rzeszowa i okolic spod okupacji w
dn. 2 VIII 1944 r. doszło do tragedii. Rozstrzelani wówczas
zostali: Władysław Rączy (ur. 1913), Zbigniew Rączy, brat Władysława (ur. 1923), Stefan Trześniowski, zięć Rączych, (ur.
1908), Andrzej Trześniowski, ojciec Stefana. Na śmierć, na
oczach najbliższych przygotował ich – po nieudanych tłumaczeniach, prośbach i pertraktacjach ks. katecheta Stanisław

Wrażeń. Około 22.00 patrol niemiecki zauważył światło latarki
w pobliżu stodoły Tomasza Koryla, co oznaczało pobyt tam
ludzi. Dawniej, latem na wsi, wiele rolników sypiało w stodołach. Patrol niemiecki otoczył stodołę i obsypał granatami zapalającymi, od pożaru zaczęły się wybuchy amunicji ukrytej
w stodole. To spowodowało wydanie wyroku śmierci przez
rozstrzelanie. Dramatyczne szczegóły opisał ks. S. Sznajder,
Niedziela, nr 36 (858), 7 września 2014 r., ku pamięci, oddając
hołd poległym.

Remont obelisku
w centrum wsi Rudna Wielka
Pomnik w formie wysokiego, smukłego obelisku o czworobocznej podstawie, wykonanego z jednego bloku skalnego

Mój pogrzeb
Mnie ta ziemia od innych droższa,
ani chcę, ani umiem stąd odejść,
tutaj Wisłą, wiatrami Mazowsza
przeszumiało mi dzieciństwo i młodość.
W moim oknie pole i topole,
i ja wiem, że to właśnie – Polska.
Stąd i radość, i chmura na czole,
tutaj słowa me zbroję jak wojska.
A te słowa zrozumie ziemia,
choćby miały krwią się wysączyć:
przecież nawet mury więzienia
obrastają poezją jak pnączem.
Tutaj do mnie najcichszym listkiem
ufnie mówią topole i wierzby,
moje serce tu wie o wszystkiem,
chyba tutaj umrę – bo gdzieżby?
Więc gdy umrę, dobrze mnie otul,
ziemio czarna, znajoma, dobra,
szeregami żałobnych topól
niechaj idzie za mną krajobraz
i niech w srebrnym liści popłochu
długo szumią nadwiślańskie drzewa
o tym wszystkim, com czuł i kochał,
o tym wszystkim, czogom nie wyśpiewał.
Władysław Broniewski
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starannie odgrodzony od ruchliwej jezdni z chodnikiem stoi
w centrum wsi, w pobliżu zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej.
Na frontonie umieszczona jest prostokątna tablica pamiątkowa ku czci 4 akowców, mieszkańców wsi, zamordowanych
przez okupantów. W 2011 r. dokonana została renowacja pomnika.

Pomniki trzciańskie
W 2015 r. wykonany został remont Grobu Nieznanego
Żołnierza – Legionisty I Brygady Legionów Polskich – znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Trzcianie. Jest on
otaczany opieką nie tylko przez starszych mieszkańców wsi,
ale i dzieci i młodzież szkolną. Pamiętam np. dwie (już nieżyjące) parafianki: Janinę Dziedzic i Marię Piziak, które jakby
na zmianę, zatykały przy płycie grobowej biało-czerwone
proporczyki i dbały o jego wystrój. Jakże wzruszające były
składane tam wiązanki polnych kwiatów – zeschłe od upałów – przez całe lato i jesień składane przez przypadkowych
przechodniów?
Kwiaty i znicze pamięci składa się tam z okazji świąt i uroczystości. W ostatnich latach warty honorowe podczas świąt
państwowych i uroczystości kościelnych pełnią na zmianę
harcerze i strzelcy ze szkolnych kół Szkoły Podstawowej
w Trzcianie oraz nawet sąsiednich wsi. To bardzo trwała i chlubna i wychowawcza – patriotyczna działalność organizacyjna.

W 2017 nastąpiło zrealizowanie długo oczekiwanego
przedsięwzięcia: przeniesienie i gruntowna renowacja pomnika twórcy zorganizowanego polskiego ruchu ludowego księdza Stanisława Stojałowskiego w Trzcianie. Pomnik powstał
w 1913 r. dwa lata po śmierci tego Trybuna Ludowego. Bywał
on tajnym gościem na trzciańskiej plebanii. Usytuowanie pomnika przy obecnym zjeździe z A4 w kierunku Bratkowic i wjeździe na drogę powiatową Rzeszów – Trzciana – Nosówka
– Rzeszów stanowiło utrudnienie w ruchu drogowym i niebezpieczeństwo wypadków. Nie zniszczono go, a tylko przeniesiono w bezpieczne miejsce po przeciwnej stronie szosy. Odnowiony i otoczony zielenią nasadzonych krzewów ozdobnych – stanowi godny obiekt zabytkowy i patriotyczny.

Renowacje pomników historii
w Bratkowicach
Rok 2017 – to remont pomnika pamięci żołnierzy Armii Krajowej przy OSP w Bratkowicach obejmował malowanie ogrodzenia, podwyższenie ogrodzenia, malowanie, nasadzenia
krzewów.
Rok 2019 – przebudowa po raz kolejny, kapliczki św. Jana Nepomucena
– patrona dróg i mostów,
w parku podworskim
w Bratkowicach.
Rok 2020 – zaplanowano remont zbiorowej
mogiły z II wojny światowej na cmentarzu w Bratkowicach.
Wybuch II wojny światowej 1 IX 1939 r. i trwająca prawie 6 lat okupacja
niemiecka, a z kolei
– w PRL okres terroru stalinowskiego, przyniósł nie
tylko straty materialne, ale
Kapliczka św. Jana Nepomucena
i nieszczęścia, tragedie
po renowacji.
ludzkie, np. spłonęło 50
Fot. W. Kwoczyński
budynków mieszkalnych,
wiele osób przymusowo wywieziono na roboty do III Rzeszy
lub Austrii. Wiele zaangażowanych w ruch oporu – straciło
życie.
27 VII 1944 r. podczas Akcji „Burza” Niemcy w bestialski
sposób zamordowali 9 partyzantów, członków bratkowickiego
oddziału Armii Krajowej, sporo zginęło.
Społeczność Bratkowic nadzwyczaj godnie traktuje pamięć
o swoich bohaterach, stąd wyszło szereg wydawnictw zwartych o tych wydarzeniach, a pomniki pamięci są pieczołowicie
utrzymywane. To dobry przykład hołdu i czci poległym Bohaterom oraz wspaniała lekcja patriotyzmu i umiłowania wolności dla przyszłych pokoleń.

Kto Was policzy zaginieni i bezimiennych
kto spamięta,
Ilu was było? Nigdy nie odgadniesz...
I z próchna ziemi nie odczytasz losów.
(autor nieznany)
Odnowiony pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego, 2017 r.
Fot. Z. Lis
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Moje miejsce na ziemi
Każdy szuka na ziemi swego miejsca

Każdy szuka wśród bliskich zrozumienia

szpaki w sadach budują setki gniazd

nawet wróble proszą nas o chleb

W lasach mają swoje nory zwierzęta

My niesiemy przez życie marzenia

a my czoła wznosimy do gwiazd

naszą miłość dajemy i gniew

W moim kraju gdzie życie przyszło nowe

W moim domu na ścianie wiszą razem

w nocy świeci gwiaździsty Wielki Wóz

wonne zioła i skrzypce ciche już

Moje miejsce jest tutaj przy tobie,

Wisi szabla z wyrytym rozkazem:

Ojczyzno białych brzóz

„Dla Ojczyzny serce złóż!”

Moje miejsce na ziemi jest tu,

Moje miejsce na ziemi jest tu,

gdzie z popiołów odrodził się dom

gdzie z popiołów odrodził się dom

pośród wichrów, obłoków i dróg

pośród wichrów, obłoków i dróg

które rzeźbił wiosenny grom

które rzeźbił wiosenny grom

Moje miejsce na ziemi jest tu

Moje miejsce na ziemi jest tu

gdzie swej matki całowałam dłoń

gdzie swej matki całowałam dłoń

i żegnałam znajomy próg

i żegnałam znajomy próg

i witałam swój stary dom

i witałam swój stary dom
Anna German

Ochotnicze Straże Pożarne
Paweł Rzepka

Jednym z zadań własnych gminy wynikającym z ustawy
o samorządzie gminnym jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Na terenie Gminy Świlcza kluczową rolę w tym zakresie pełni osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, skupiających w swych szeregach 396
członków (342 zwyczajnych, z czego 313 mężczyzn i 29 kobiet, a także 30 honorowych i 24 wspierających). Spośród
członków zwyczajnych – 133 może brać bezpośredni udział
w akacjach ratowniczo-gaśniczych. Wszystkie jednostki prawie w całości są finansowane z budżetu gminnego. Środki
pieniężne są przeznaczane na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej OSP z wszystkich
sołectw. W budżecie na 2020 rok wysokość środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową wynosi: 414.200,00 zł.
Na terenie Gminy Świlcza działalność statutową prowadzi
trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które należą do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to: OSP Brat-

kowice, OSP Świlcza oraz OSP Trzciana. KSR-G stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa, a jego podstawowym celem jest koordynacja walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego. Włączenie jednostki OSP do KSR-G
uwarunkowane jest osiągnięciem przez nią wymaganych przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej standardów wyposażenia i wyszkolenia.
Pozostałe pięć jednostek, które działają na rzecz bezpieczeństwa ludności i mienia Gminy Świlcza, a nie należą do
KSR-G to: OSP Błędowa Zgłobieńska, OSP Dąbrowa, OSP
Mrowla, OSP Rudna Wielka i OSP Woliczka. Realizują one
zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, są pierwszą siłą reagowania w swoich
miejscowościach, gaszą pożary, ratują ludzi i ich dobytek
w wypadkach drogowych i innych zdarzeniach.


Wydatki w poniesione z budżetu gminy na utrzymanie jednostek OSP w poszczególnych latach w PLN:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (plan)

159.692,79

172.264,68

198.083,60

214.704,80

871.237,52*

317.595,52

414.200,00

* kwota obejmuje koszty poniesione na zakup samochodu pożarniczego Volvo FL dla OSP Trzciana (wydatki z pominięciem zakupu samochodu to 322.353,52 zł).
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Dane statystyczne Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świlcza – dane zaktualizowane 30.04.2020 r.
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Ochrona środowiska w Gminie
Świlcza – czy wszystko zrobiliśmy?
Józef Ciosek

Przy okazji rocznic dotyczących Samorządu Gminnego przedkładana bywa mieszkańcom informacja z działalności za pewien okres. Taka to też informacja za okres 20142018 ukazała się w „Trzcionce” nr 87/2018, w której bardzo obszernie przedstawione
zostały dokonania w gminie, w zakresie różnego rodzaju działalności gospodarczej,
kulturalnej i społecznej. Nakreślono też plany na przyszłość.
Spośród zrealizowanych różnorodnych przedsięwzięć zwraca uwagę działalność dotycząca ochrony środowiska.
Jest bardzo krótki zapis i w zasadzie
sprowadzający się do informacji o gospodarce wodno-ściekowej, odpadami,
ich segregacją, zbiórce makulatury
w szkołach, wzroście świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i na koniec o tworzeniu wizerunku naszej gminy jako zielonej – przyjaznej środowisku. To bezdyskusyjnie bardzo ważne
przedsięwzięcia, ale brakuje szerszej
wzmianki o innych problemach środowiskowych, które udało się w Gminie
rozwiązać oraz o tych, które jeszcze czekają na realizację, a takich nie brakuje.
Wydaje się, że obecnie najbardziej palącym problemem staje się...

...ochrona zasobów
wodnych w Gminie.
I nie wystarczą tu chociażby najnowocześniejsze modernizacje w zakresie
gospodarki wodnej, gdy zaczyna już doskwierać globalna i krajowa susza,
a dotknie też niebawem i naszą społeczność gminną. Zasoby wód podziemnych,

z jakich korzystamy za pośrednictwem
sieci wodociągowej nie będą wieczne,
gdy nie będą zasilane opadami deszczu. Zachodzi pilna potrzeba spojrzenia
perspektywicznie szerzej na gospodarkę wodną.
To nie tylko źródła podziemne, ale
i zasoby wód powierzchniowych je zasilające, które trzeba zatrzymywać i szanować.
Nasza gmina Świlcza leży na niedocenianym obszarze wodonośnych holoceńskich torfowisk zalegających w dolinie rzeczki Mrowli i jest to” gąbka z wodą”.
Odwierty sprzed lat wykazały w tym rejonie duże, podziemne zasoby wodne, które mogą być wielce przydatne. Uwaga
naszej społeczności powinna być skierowana na szeroką ochronę tych zasobów wodnych, a pośrednio ściśle z nimi
powiązanego środowiska przyrodniczego doliny – bagniskami torfowiskowymi,
mokradłami, zadrzewieniami, które kumulują wodę. Należy podjąć działania przywrócenia na tym obszarze właściwej funkcji spartaczonej dawniej pseudomelioracji, która miała tylko jeden cel – odwodnić
i osuszyć, aż powstanie pustynia.
Nie trzeba przypominać, że w dzisiejszych czasach kryzysu wodnego...

...celem melioracji jest
służba gospodarce rolnej
poprzez regulację zasobami
wodnymi na danym terenie
w zależności od sytuacji
hydrologicznej.
W chwili obecnej pojawiają się informacje o jakichś bliżej nieokreślonych
działaniach na obszarze doliny rzeki
Mrowli o wycinkach zadrzewień, przedsięwzięciach nie mających nic wspólnego z ochroną środowiska, a odwrotnie,
głębokich rowach odwadniających, ingerencjach w siedliskach bobrowych w miejscach, gdzie niczemu one nie zagrażają,
a tworzą małą retencję wody oraz o niekontrolowanych ujęciach wody z tej rzeczki. Nadarza się okazja przedstawienia
informacji o takich działaniach, aby nie
funkcjonowały niejasności.
Osuszanie torfowisk rowami to nieodwracalne procesy degradacji. A przecież w naszej Gminie leży odłogiem
masa dawnych żyznych pól na podłożu
gleb lessowych.
Obecny Rząd Polski za pośrednictwem Państwowego Gospodarstwa

Największy staw na torfowisku „Olszyny” w Trzcianie z wieżą obserwacyjną dla celów edukacyjnych dzieci szkolnych.
Staw będący ciągłymi zakusami bezmyślnego osuszenia.
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Wodnego Wody Polskie realizuje w kraju program powrotu do małej retencji.
Lasy Państwowe już zaczynają realizować ten program i odtwarzać osuszone
dawniej leśne zastoiska wodne i mokradła w ramach małej retencji. Jest nadzieja, że i w lasach na terenie naszej gminy
powróci również właściwa gospodarka
wodna, a to przecież w naszym interesie. Aby właściwie funkcjonowała gospodarka zasobami wodnymi czasem nie
trzeba kosztownych inwestycji. Wystarczy zaprzestać jakichkolwiek działań
sprzecznych z ochroną środowiska. To
nic nie kosztuje. I tego należałoby się
spodziewać w dolinie rzeki Mrowli.
W projektach rządowych szeroko
mówi się o tworzeniu, czy też odtwarzaniu małych zbiorników wodnych, przywracaniu właściwej funkcji melioracji,

Mrowli w spokoju. To obszar nieprzydatny do celów rolniczych i niech pozostanie perełką ekologiczną Gminy.
Jako społeczność wiejska o starych
tradycjach rolniczych powinniśmy zachować autonomię wobec rosnącego znaczenia silnych podmiotów korporacyjnych – agrobiznesu, lobby deweloperskiego i różnych organizacji, które
w swoim działaniu nie uwzględniają nigdy poszanowania i ochrony środowiska.
W Konstytucji Rzeczpospolitej jest
zapis, że Państwo strzeże i zapewnia
ochronę środowiska kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju. Również
w papieskim „Laudato si” zawarte zostały
zapisy o potrzebie ochrony środowiska,
zaangażowania się na rzecz jego ochrony, rozważnej działalności człowieka.
Warto to przeczytać.
Irys żółty (Iris pseudacorus)
– charakterystyczna roślina torfowisk,
symbol wiosny na bagnach.

W ramach rozwijanych przez Państwo działań w kierunku ochrony zasobów wodnych i zapobiegania pustynnienia kraju, w ramach „odprysku” realizacji pogłębiania retencyjnego zbiornika rzeszowskiego i przyszłościowego zabezpieczenia wody dla regionu
rzeszowskiego pojawiają się tez sygnały o interesowaniu się doliną rzeki
Mrowli i stanu jej ochrony w aspekcie
przyrodniczym. Warto czasem wybiec
naprzód i zapobiec niepotrzebnym konfliktom. My jako lokalna społeczność
lepiej znamy realia ochrony środowiska
na naszym terenie i sami sobie z nimi
możemy poradzić.

Tak będą wyglądać pozostałości po stawach w dolinie rzeki Mrowli kiedy ją już
bezmyślnie osuszymy.

która nie będzie osuszała, a regulowała
stosunki wodne. Jest tam też mowa
o szczególnym znaczeniu torfowisk, bagien i mokradeł, zadrzewień i remiz śródpolnych, szczególnie na obszarach „zaśmieconych” monokulturami, oczek
wodnych i dolin potoków polnych – słowem o ich bezwzględnej potrzebie
ochrony. Nie zawsze z różnych przyczyn
nie udaje się w pełni zrealizować te plany, ale wystarczy zatrzymać procesy dewastacyjne, zaprzestać ingerencji i nie
szkodzić.

Dolina rzeczki Mrowla
– niech pozostanie perełką
ekologiczną gminy Świlcza
W dobie postępującej suszy może
warto po prostu pozostawić naszą drogocenną przyrodniczo dolinę rzeczki

Ktoś kiedyś powiedział, że w tak dramatycznej dla środowiska rzeczywistości
należy zastąpić archaiczne, starotestamentowe „czyńcie sobie Ziemię poddaną”
zwrotem służcie tej Ziemi jako poddani.
W naszej gminie na przestrzeni ostatnich lat dzięki pomysłom i działaniom
wójta, Adama Dziedzica kontynuowane
są przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego i to trzeba wyraźnie podkreślić.
Dzieje się to zarówno na etapie czynnej ochrony środowiska, jak i edukacyjnej dla obecnego, młodego pokolenia
– dzieci i młodzieży.
Sam Wójt wszystkiemu nie podoła.
Jest wśród naszej społeczności Gminy
wielu fachowców środowiskowych, pasjonatów ochrony przyrody i ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody i może
dobrze byłoby skorzystać z ich spojrzenia na pewne problemy środowiskowe.

Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata)
– zanikająca roślina bagienna.
Obecnie jedyne jej stanowisko zachowało
się na osuszanej torfiarce koło Otoki.
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Konkurs „Piękna Wieś Podkarpacka”
Piękna nasza Polska
cała. Piękna, żyzna
i niemała...
Główną ideą konkursu jest ochrona
oraz poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego podkarpackich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
Organizatorem konkursu „Piękna
Wieś Podkarpacka” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
W 2019 roku odbyła się VIII edycja konkursu. Do udziału uprawnione były
wszystkie miejscowości z terenu województwa podkarpackiego.
Każda gmina mogła zgłosić jedną
wieś ze swego terenu. Według regulaminu główną ideą konkursu było ukazanie
piękna wiejskiego krajobrazu jak również
dbałości mieszkańców o swoje otocze-

nie. Miał on również promować ideę
wspólnego działania społeczności wiejskiej, w celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców,
zadbana, piękna wieś stanowiąca wizytówkę regionu. Ponadto konkurs to doskonała okazja do promowania i nagradzania tych sołectw z terenu województwa podkarpackiego, które dbają o kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnują środowisko naturalne, wyróżniają
się w dziedzinie podnoszenia estetyki
wsi, chronią lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują społeczność sołectwa do wspólnych działań.

Przebieg Konkursu
Konkurs odbywał się dwuetapowo.
W pierwszym etapie weryfikowano złożone wnioski oraz przygotowane prezentacje multimedialne i na tej podstawie
wybierano 10 sołectw, które kwalifikowały się do dalszego etapu. W drugim etapie w wybranych miejscowościach prze-

Trzciana – kraina
piękna i pamięci
Teren Trzciany, wsi w gminie Świlcza pod Rzeszowem,
leży na styku Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej.
Południkowe położenie obejmuje zróżnicowany krajobraz.
Na południu – wydmowe pagóry lessowe do wysokości
342 m n.p.m., na północy morenowy płaskowyż kolbuszowski – 228 m n.p.m. Największym ciekiem wodnym jest potok
„Trzcianka”, po obu stronach którego pobudowano domy.
U jego źródeł w Słotwince – przysiółku Trzciany spotkać możemy nad strumykiem zadrzewione urwiska, jary i wąwozy.
Na północy – zalegają gleby płowe, torfowiska i kwietne łąki.
Stawy potorfowe – to siedlisko ptactwa, bogactwo – flory
i fauny. W dbałości o środowisko systematycznie usuwane
są śmieci z gospodarstw domowych (raz na dwa tygodnie),
koszone i czyszczone przydrożne rowy. Segregacją objętych
jest 98,7% gospodarstw indywidualnych.

Sołectwo – infrastruktura
Powierzchnia sołectwa wynosi 1176 ha. Teren ten zamieszkuje 2606 osób. Infrastruktura i środowisko sprzyja osadnictwu. Miejscowość rozlokowana jest wzdłuż drogi krajowej
nr 94, dróg powiatowych relacji Trzciana-Nosówka-Zwięczyca
(nr 1338R) i Kupno-Bratkowice-Trzciana (nr 2150R) oraz licznych dróg gminnych. Od 1995 roku wieś objęta jest kanali-
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prowadzano wizje lokalne. Wizytacje
w wybranych sołectwach były przeprowadzone przez członków Komisji Konkursowej. W skład komisji weszło
5 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego (dwóch reprezentantów Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich, po jednej osobie z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Kancelarii Zarządu oraz Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej).
Na podstawie przeprowadzonych
wizji lokalnych Komisja dokonała oceny
i wyłoniła laureatów konkursu. Uroczyste rozstrzygnięcie odbywało się w G2A
Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa.
Gmina Świlcza brała udział w czterech edycjach konkursu kolejno w latach: 2016, 2017, 2018, 2019.
W roku 2017 sołectwo Trzciana zajęło III miejsce, w 2018 roku sołectwo
Bratkowice – I miejsce oraz w 2019
sołectwo Świlcza – VI miejsce.

zacją sanitarną i obejmuje 98% gospodarstw domowych
w miejscowości. Wieś posiada sieć wodociągową wraz z infrastrukturą o długości 30 km. We wsi jest 8 km chodników,
oświetlenie uliczne znajduje się wzdłuż drogi krajowej, dróg
powiatowych oraz gminnych i obejmuje ok. 10 km. Wzdłuż dróg
usytuowane są wiaty przystankowe. Stan dróg gminnych jest
dobry a większość z nich jest zaasfaltowana, z czego 17,2 km
są to drogi gminne i powiatowe a 2,5 km drogi krajowej.

Bazę oświatową w sołectwie stanowią:
• Szkoła Podstawowa – nowocześnie wyposażona baza,
z zapleczem żywieniowym, świetlicowym i sportowo-rekreacyjnym (piłka nożna, kort tenisowy, boisko do piłki plażowej, plac
zabaw. To placówka ucząca kreatywnego myślenia i entuzjazmu. Ewenementem w skali Gminy i nie tylko jest założenie
przy szkole w roku 2011 Regionalnego Domu Tradycji Ludowych, muzeum, tętniącego życiem za sprawą różnorodnych
form edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szeroko
pojęty regionalizm. Do tego celu wykorzystano odremontowany i zaadaptowany na potrzeby muzeum – zabytkowy stary
Dom Ludowy z początku XIX w. Wg dokumentacji szkoły w roku
szk. 2016/17 odbyło się tam 243 godziny zajęć oraz kilkanaście spotkań z ciekawymi ludźmi.
• Żłobek Gminny i Przedszkole – został utworzony w 2013
roku w zrewitalizowanym budynku podworskim dla ok. 80 maluchów Dysponuje on placem zabaw, a mieści się w zabytkowym parku dworsko-krajobrazowym.
• Niepubliczna Szkoła Muzyczna im. Józefa Barlika – powstała w 1993 r. w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej.
Szkoła zaspokaja potrzeby rozwoju zamiłowań i uzdolnień
muzycznych, z czego Trzciana słynie.
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• Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im Bohaterów
Westerplatte – to ośrodek kształcenia kadr wysoko kwalifikowanych dla rolnictwa. Kształci w 15 specjalnościach. Nowa
baza dydaktyczna, naukowa i warsztatowa, internat, kryta
ujeżdżalnia koni, to wizytówki Trzciany. Wszystkie nowoczesne obiekty szkolne mieszczą się na terenie zabytkowego
parku podworskiego, gdzie swą XIX-wieczną architekturą pyszni się dobrze utrzymany dworek szlachecki Christianich – dziś
Dom Nauczyciela.

Zdrowie mieszkańców
Opieka zdrowotna realizowana jest poprzez Ośrodek Zdrowia zabezpieczający potrzeby mieszkańców w zakresie podstawowych usług medycznych. Dodatkowo w sołectwie znajdują się dwa gabinety rehabilitacyjne oraz Specjalistyczny
Gabinet Lekarski. Punkt apteczny zaspokaja zapotrzebowanie mieszkańców w podstawowe farmaceutyki.

Rynek pracy jest niewielki
Dominującymi pracodawcami są: „Lotos” – stacja paliw
z bazą gastronomiczną, DAF – salon sprzedaży samochodów,
przedsiębiorstwo handlowe Dobis, Zakład Produkcyjno-Handlowy MAX-POL , Dripol,
Węglomat, Jolwit – skład
węgla, Blux Cosmetic,
„Owocowe Smaki” – produkty ekologiczne, piekarnie „Marzenie” oraz „Bednarz”, sklepy spożywcze:
„Groszek”, „Malinowy nos”,
„Stokrotka” in.

Centrum wsi
Obszarem mającym
szczególne znaczenie dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest teren położony w centralnej części Trzciany, gdzie znajduje się
kościół parafialny, który stanął w 1898 r. w pobliżu
pomnika – figury św. Jana Nepomucena wybudowanej w 1736 r., cmentarz parafialny z zabytkowymi kaplicami, Bank Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia, Punkt
Apteczny usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie
Ośrodka Zdrowia, Gabinet Stomatologiczny, Gminne
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Gminna Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa, Gminne Centrum
Sportu, place zabaw, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Regionalny Dom Tradycji Ludowych, pole golfowe (o pow. 54 ha) działające od 2013 r., dwie lecznice weterynaryjne, piekarnia, sklepy spożywcze oraz
sklep przemysłowo-budowlany.

Walory turystyczno-krajoznawcze
Trzciany
Bliskie sąsiedztwo miasta wojewódzkiego, dobra infrastruktura techniczna wsi, dogodne połączenia komunikacyjne autobusami MPK, PKS, licznymi autobusowymi linii prywatnych,
pociągiem zmodernizowanej linii kolejowej Kraków – Przemyśl, drogą szybkiego ruchu E94, walory krajobrazowe wsi,
wpłynęły na dynamiczne osadnictwo mieszkaniowe, które
scentralizowane jest wzdłuż dróg powiatowych i gminnych.

Nowo osiedlający się mieszkańcy cenią sobie ciszę i spokój
oraz dogodne warunki życia. Posesje są nowoczesne i funkcjonalne wkomponowane w istniejącą zabudowę z dużą ilością zieleni i kwiatów, architekturę ogrodów przydomowych
wykonują sami domownicy. Ład i porządek w obejściach to
cecha ogólna całej wsi.

Kultura i stowarzyszenia
użyteczności publicznej
W Trzcianie działa kilka stowarzyszeń: między innymi Ludowy Klub Sportowy, który korzysta z nowoczesnego stadionu
z zapleczem wyposażonym w siłownię, Ochotnicza Straż Pożarna zrzeszona w krajowym systemie ratownictwa pożarniczego i licząca 77 członków, Koło Gospodyń Wiejskich, które
powstało w 1945 roku, Towarzystwo Przyjaciół Wsi Trzciana,
które swą działalność rozpoczęło w 1994 r. i wydało monografię o swojej miejscowości, Towarzystwo Ornitologiczne, Koło
Polskiego Związku Wędkarskiego nr 29 „KARAŚ”, Stowarzyszenie Kulturalne „Jestem” działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej oraz zespoły działające przy GCKSiR: Zespół
Pieśni i Tańca „Pułanie”, Kapela Ludowa „Olsza” oraz „Młoda
Olsza”, Grupa Obrzędowa im. Marii i Józefa Dziedziców, Chór
Mieszany „Cantus” oraz Zespół Tańca Nowoczesnego „Koloret”. W zespołach działających przy Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji uczestniczy blisko
350 dzieci i młodzieży. Imprez cyklicznych i koncertów, co roku jest ok. 20, np. Dzień Seniora, Forum
Prasy Samorządowej, Konferencje Rolnictwa Ekologicznego, Sobótki, Dożynki, Andrzejki, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Ogólnopolski
Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego, Dzieci-Rodzicom i in.
W Trzcianie jest redagowany kwartalnik społeczno-kulturalny „Trzcionka” – od 1997 r. W sołectwie
prężnie działają organizacje
społeczne, między innymi parafialne Koło „Caritas” oraz
Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży.
Kolejne inwestycje infrastrukturalne: wodociągi i kanalizacja, gazyfikacja i telefonizacja, Internet szerokopasmowy, drogi i chodniki,
oświetlenie uliczne, monitoring – to przykłady troski
o poprawę życia mieszkańców. Ekrany dźwiękochłonne
przy trasie 94, przejście podziemne dla pieszych w najbardziej newralgicznym
punkcie skrzyżowań dróg
w centrum – to dowód troski
o komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Ścieżka ekologiczna to dbałość o przyrodę, czyste powietrze i wypoczynek.
Trzciana to wieś wyjątkowa, malownicza, tętniąca życiem,
z bogatą historią i przeszłością, pełna pasji twórczych społeczników. To też miejsce z ciekawymi zabytkami, lokalnymi
tradycjami dobrą komunikacją i infrastrukturą, bliskością Rzeszowa, terenami dla sportu, kultury, miejscami edukacji.
Wszystko sprawia, że wieś Trzciana jest przyjazna dla mieszkańców i turystów oraz stanowi artystyczną wizytówkę gminy.
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Bratkowice – największą i najpiękniejszą
wsią w gminie Świlcza w Konkursie
„Piękna Wieś Podkarpacka 2018”
Bratkowice – to jedna z największych wsi w województwie podkarpackim, licząca ponad 4 tysiące mieszkańców. Położona jest w odległości około 15 km na północnyzachód od Rzeszowa, nad małą rzeką Czarna. Ze względu na swą długość (około
10-12 km) sąsiadują z kilkoma miejscowościami. Powierzchnia wsi wraz z gruntami
2
2
i lasami wynosi łącznie 4696 km . Lasy zajmują ponad 212 km .

Układ wsi oraz infrastruktura
Bratkowice pochwalić się mogą bardzo rzadko spotykanym rozplanowaniem miejscowości. Podstawowe ułożenie
i rozplanowanie zabudowań w tej miejscowości ulokowane
jest wzdłuż dwóch dróg powiatowych, jednej biegnącej północ-południe, drugiej wschód-zachód. Przecięcie się tych
dwóch dróg stanowi centralny punkt miejscowości. W tym obszarze ulokowane są najważniejsze dla mieszkańców obiekty
i instytucje: Kościół, Filia Gminnego Centrum Kultury Sportu
i Rekreacji, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, Szkoły, Przedszkole, Apteka, przychodnie zdrowia, Bank, Punkt Pocztowy,
Dom Strażaka, stadion sportowy, park podworski, plac targowy, cukiernia, kwiaciarnia, sklepy samoobsługowe, zakłady
fryzjerskie oraz myjnia samoobsługowa.

Wieś w całości jest zelektryzowana i zgazyfikowana, jej sieć
wodociągowa zasilana jest studniami głębinowymi, wszystkie
gospodarstwa domowe korzystają również z sieci kanalizacyjnej. Zarówno przy drogach powiatowych jak i gminnych usytuowane są chodniki oraz oświetlenie(w większej części w technologii LED). Mieszkańcy Bratkowic mają również dostęp do
Internetu dzięki sieci światłowodowej biegnącej przez tę miejscowość. Bratkowice to bardzo malownicza wieś, a jej mieszkańcy pochwalić się mogą bardzo wysoką estetyką swoich posesji i zabudowań. Ze względu na niedaleką odległość od miasta wojewódzkiego często nazywana „sypialnią Rzeszowa”, co
potwierdza się w bardzo licznym wzroście zabudowań jednorodzinnych. To czysta wieś dzięki cyklicznym wywozom odpadów komunalnych, ich segregacji, udrożnionym przepustom
i rowom, ale przede wszystkim dbałości mieszkańców.
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Ze względu na dużą liczbę mieszkańców Bratkowice pochwalić się mogą bogatą siecią placówek oświatowych
w skład, których wchodzą dwie Szkoły Publiczne, jedna Szkoła Niepubliczna, Przedszkole oraz utworzony w 2018 roku
Żłobek. W okresie zimowym młodzi mieszkańcy mają zapewnioną opiekę w świetlicy wiejskiej, która w tym czasie funkcjonuje w budynku Domu Strażaka. Opiekę medyczną mieszkańcom zapewniają dwie przychodnie, które ulokowane są również w centralnej części miejscowości. Mieszkańcy Bratkowic
wykazują się dużą przedsiębiorczością. Jak wynika z rejestru
przedsiębiorców KRS na terenie Bratkowic zarejestrowanych
jest 20 podmiotów. Natomiast według CEIDG zarejestrowanych jest 152 przedsiębiorców.
Bratkowice to nie tylko „sypialnia” Rzeszowa, ale również
idealne miejsce niedzielnego wypoczynku. Jest tu wiele miejsc,
gdzie można odpocząć na łonie natury. Jednym z nich jest
zalew o pow. 1,8 ha na rzece Czarna. Rozległa plaża i las, to odpowiednie miejsce dla amatorów kąpieli wodnych i słonecznych. Przyległy las to także raj dla grzybiarzy,
zbieraczy borówek i jeżyn. Wchodząc do lasu skręcamy w prawo,
w pierwszą leśną dróżkę oznakowaną jako trasa turystyczna. Kilkaset metrów dalej, po lewej stronie
napotkamy wspomniane „Leśne
Sanktuarium”. W dalszej części trasy możemy podziwiać piękne zakątki lasu. W środku lasu, około
4 km od leśniczówki znajduje się
rozległy kompleks prywatnych stawów rybnych. Stawy te leżą na obszarze rezerwatu ornitologicznego „Zabłocie”. Można tu napotkać rzadkie gatunki zwierząt. Bratkowice to idealne miejsce na rowerowy „wypad”. Trasy rowerowe biegnące przez leśne dukty dają możliwość aktywnego spędzenia czasu na łonie natury, natomiast ścieżki
rowerowe biegnące przez centrum wsi zapewniają rowerzystom bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Życie duchowe mieszańców wsi
Kościół parafialny w Bratkowicach pw. św. Jana Chrzciciela, murowany, został wzniesiony w latach 1968-1970, natomiast rozbudowywany w 2005 r. W 2000 roku w pobliskim
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lesie wzniesiono okazały, dębowy krzyż z granitowymi tablicami z dekalogiem. Jest to wotum dziękczynne parafian Bratkowic w Roku Jubileuszowym. To wyjątkowe miejsce wśród
leśnej ciszy przyjęło nazwę „Leśnego Sanktuarium”. Na terenie Bratkowic rozsianych jest ponad 85 kapliczek i krzyży przydrożnych. Są one nie tylko świadectwem wiary, ale także
świadkami historii minionych pokoleń. Niektóre istnieją już
ponad 100 lat.
Działalność społeczna od lat jest mocno wpisana w życie
Bratkowic. Mnogość organizacji działających w tej miejscowości daje jej mieszkańcom możliwość zaangażowania się
w różnorodną działalność lub czerpania z niej. Organizacji
i grup nieformalnych działający w Bratkowicach jest 8. Publikacja lokalnej gazety „Ziemia Bratkowicka” ukazującej się od
2006 roku, której wydawcą jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej, stała się nieodzownym elementem życia społecznego Bratkowic.
Mieszkańcy Bratkowic to bardzo aktywna społeczność również w odniesieniu do aktywności fizycznej. Potwierdzają to
działające kluby i grupy sportowe, których jest 4. Swych podopiecznych już od najmłodszych lat zachęcają do aktywnego
uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
Dla społeczności Bratkowic bardzo ważne jest kultywowanie historii, krzewienie patriotyzmu oraz dbałość o dziedzictwo kulturowe. Potwierdzają to cykliczne już imprezy o charakterze zarówno patriotycznym jak i kulturowym (np. dożynki,

konkurs palm wielkanocnych i in). Uczestnictwo podczas
II wojny światowej i zaangażowanie mieszkańców w działaniach militarnych toczących się na terenie Bratkowic podczas
„Akcji Burza” oraz postać Józefa Rzepki, dowódcy AK, są bardzo ważne w tożsamości i świadomości społeczności Bratkowic. Pamięć o wydarzeniach i bohaterach z czasu II wojny
światowej, szczególnie akcji „Burza” jest ciągle żywa wśród
mieszkańców i nieustannie przekazywana młodym pokoleniom
podczas corocznych jej obchodów. „Kochać Polskę ponad
wszystko i być gotowym do poświęceń dla niej”, to dewiza
strzeleckiej i orlęcej młodzieży, która od kilku lat rozwija się
i wzrasta w Bratkowicach, a funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 1. Natomiast cykliczne już Koncerty Pieśni Patriotycznych to uczta dla ducha, podczas której można wsłuchiwać się we wspaniałe wykonania pieśni pełnych ducha patriotyzmu i przepełnionych miłością do Boga i Ojczyzny.
Bratkowice jako jedno z sołectw Gminy Świlcza uczestniczyło w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi pozyskując środki, które również przyczyniły się do większej estetyki tej miejscowości i komfortu życia jej mieszkańców.
Bratkowice to miejscowość, ale przede wszystkim to mieszkańcy, którzy aktywnie wpływają zarówno na jej estetykę
i wygląd poprzez dbałość o swoje posesje i obejścia, ale również poprzez aktywny udział w życiu tej społeczności i jej rozwoju.


Dorota Madej

Świlcza – podkarpacka piękna wieś
Świlcza jest ponad sześćsetletnią osadą. Wiele faktów wskazuje na to, że niegdyś istniała
tu osada będąca ośrodkiem handlu jantarem.
Prowadzone w Świlczy w latach 70. i 80. XX wieku prace
archeologiczne doprowadziły do odkrycia osady z V w. n.e.,
której mieszkańcy trudnili się obróbką bursztynu. Utrzymywali
oni kontakty handlowe z Rzymianami.
Podczas prac badawczych wydobyto spod ziemi m.in.
bursztynowe paciorki, surowiec bursztynowy przeznaczony do
obróbki, srebrne fibule (zapinki do spinania szat) oraz rzymskie monety. Dzięki tym odkryciom i ich naukowej interpretacji
Świlcza zaistniała w nauce i literaturze archeologicznej, w skali
międzynarodowej. Jej pierwotna nazwa brzmiała Svincza.
Od początku swego istnienia Świlcza związana była z Rzeszowem. Należała do rozległych dóbr Jana Pakosławica
– pierwszego pana na Rzeszowie, po nim (XV-XVI w.) do kolejnych jego sukcesorów. Położona jest na północny zachód od
stolicy Podkarpacia i zajmuje 1765 ha. Według klasyfikacji
fizyczno-geograficznej wieś rozpościera się na pograniczu
dwóch makroregionów: Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej.
Zabudowania wsi rozciągają się po obu stronach doliny
potoku Wężówka, która w wyższych partiach przybiera formę
głębokiego lesistego parowu.
W dbałości o środowisko systematycznie usuwane są śmieci z gospodarstw domowych (raz na dwa tygodnie), koszone
i czyszczone przydrożne rowy. Segregacją objętych jest 98,7%
gospodarstw indywidualnych. Przy drogach, ścieżkach rowerowych, punktach usługowych i budynkach użyteczności publicznej ustawione są kosze na śmieci. W miejscowości jest
oczyszczalnia ścieków.

Infrastruktura wiejska
Teren Świlczy zamieszkuje 3448 osób. Infrastruktura i środowisko sprzyja osadnictwu. Sołectwo rozlokowane jest
wzdłuż drogi krajowej nr 94, dróg powiatowych nr 1386R
i 1390R relacji Świlcza-Mrowla i Świlcza-Przybyszówka oraz
licznych dróg gminnych. Przez miejscowość przebiega linia
kolejowa 91 relacji Kraków-Przemyśl oraz trasa szybkiego
ruchu S19. Miejscowość dzieli się na części: Chałupki, Dworzysko, Góra od Kościoła, Folwark, Kamyszyn, Mała Strona,
Wielka Strona, Osiedle, Przycznia, Zapłocia, Za Koleją. Od
1995 roku wieś objęta jest kanalizacją sanitarną i obejmuje
99% gospodarstw domowych w miejscowości. Wieś posiada
sieć wodociągową wraz z infrastrukturą o długości 40 km. We
wsi jest 7,36 km chodników, oświetlenie uliczne znajduje się
wzdłuż drogi krajowej, dróg powiatowych oraz gminnych i obejmuje ok. 18 km, w większej części w technologii LED. Wzdłuż
dróg usytuowane są wiaty przystankowe. Stan dróg gminnych
jest dobry a większość z nich posiada nawierzchnię asfaltową.
Z czego 33,45 km są to drogi gminne i powiatowe a 5,5 km
drogi krajowej. Przez część miejscowości przebiega ścieżka
pieszo-rowerowa.

Bazę oświatową w sołectwie stanowią:
Szkoła Podstawowa – nowocześnie wyposażona baza (pracownia komputerowa, przyrodnicza, każda klasa z tablicą
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Rynek pracy jest niewielki, ale dominującymi
pracodawcami są: Hotel i Restauracja „Nowy
Dwór”, Centrum Wellness & SPA (basen, jacuzzi,
sauna fińska i rzymska), stacja benzynowa, Hotel „Imperium”, dwa salony samochodowe, sklepy spożywczo-przemysłowe i wiele innych. Jak
wynika z Rejestru Przedsiębiorców KRS na terenie Świlczy zarejestrowanych jest 36 podmiotów,
natomiast wg CEIDG zarejestrowanych jest 211
przedsiębiorców.

Centralna część wsi

Kościół parafialny.

multimedialną) z zapleczem żywieniowym, świetlicowym i sportowo-rekreacyjnym – dwie sale gimnastyczne oraz nowoczesna hala sportowa w raz z siłownią, plac zabaw. To placówka
ucząca kreatywnego myślenia i entuzjazmu. Przy szkole działają: sekcja bokserska, fitness, szkolna Drużyna Harcerska
„Podkarpackie Rysie”, Gromada Zuchowa „Poszukiwacze
Skarbów”, kółko bilardowe.
Publiczne Przedszkole zostało utworzone w latach 80.
i gruntownie zmodernizowane w 2015 roku dla ok. 150 maluchów. Dysponuje ono dużym placem zabaw i nowocześnie
wyposażonymi salami dydaktycznymi.
Świetlica socjoterapeutyczna dla ok. 30 dzieci w wieku
6-16 lat, z zapleczem sportowo-ruchowym (tor rowerowo-rolkowy; boisko z powierzchnią tartanową, boisko do piłki plażowej) miejsce grillowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz
nowocześnie wyposażone pomieszczenie.
Dodatkowo w miejscowości funkcjonuje Niepubliczne
Przedszkole dla ok. 30 maluchów.
Opieka zdrowotna realizowana jest poprzez Ośrodek Zdrowia zabezpieczający potrzeby mieszkańców w zakresie podstawowych usług medycznych. Dodatkowo w sołectwie znajdują się gabinet rehabilitacyjny, prywatne gabinety stomatologiczne oraz apteka.

Obszarem mającym szczególne znaczenie
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jest teren położony w centralnej części Świlczy, gdzie
znajduje się Urząd Gminy, budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej, w którym swą siedzibę ma
Centrum Usług Wspólnych, Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Stowarzyszenie „Eko-Dar”, Straż Gminna, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Poczta oraz Policja. Nieopodal znajduje
się Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny wzniesiony w latach 1936-1959, cmentarz parafialny,
najstarszy w gminie, założony w 1786 roku z zabytkowymi
kaplicami oraz nagrobkami, Bank Spółdzielczy wraz z całodobowym bankomatem, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Gabinet Stomatologiczny, Zakład Fryzjerski, Filia Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa, Przedszkole, place zabaw, Ochotnicza Straż Pożarna,
duże sklepy spożywcze – Centrum, Lewiatan i kilka mniejszych.

Szlaki i trasy komunikacyjne
Bliskie sąsiedztwo miasta wojewódzkiego, dobra infrastruktura techniczna wsi, dogodne połączenia komunikacyjne autobusami MPK, PKS, licznymi autobusowymi linii prywatnych,
pociągiem zmodernizowanej linii kolejowej Kraków – Przemyśl, drogą szybkiego ruchu E94, walory krajobrazowe wsi,
wpłynęły na dynamiczne osadnictwo mieszkaniowe, które
scentralizowane jest wzdłuż dróg powiatowych i gminnych.
Nowo osiedlający się mieszkańcy cenią sobie ciszę i spokój
oraz dogodne warunki życia. Posesje są nowoczesne i funkcjonalne wkomponowane w istniejącą zabudowę z dużą ilością zieleni i kwiatów, architekturę
ogrodów przydomowych wykonują sami domownicy. Ład i porządek w obejściach to cecha ogólna całej wsi.

Organizacje i stowarzyszenia

Bezpieczne centrum wsi.
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W Świlczy działa kilka stowarzyszeń, m.in.:
Ludowy Klub Sportowy, który korzysta z nowoczesnego stadionu z zapleczem wyposażonym
w siłownię, Ochotnicza Straż Pożarna zrzeszona
w krajowym systemie ratownictwa pożarniczego
i licząca 50 członków a powstała w 1872 r., Koło
Gospodyń Wiejskich, mające swe początki w latach 1935-1936, Towarzystwo Przyjaciół Świlczy,
które powstało w 2001 roku, Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 29 „Karaś”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,
Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich, Akcja

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna w Świlczy.

Katolicka „Caritas”, Oaza oraz zespoły działające przy GCKSiR:
Chór Mieszany „Gama”, Zespół
Tańca Nowoczesnego „Koloret”
oraz grupa teatralna „Tespis” zrzeszająca 30 młodych świlczańskich
artystów, pododdział strzelców
„Strzelec”.
W zespołach działających przy
Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji uczestniczy blisko
350 dzieci i młodzieży. Imprez cyklicznych i koncertów, co roku jest
ok. 20, np. Dzień Seniora, Bieg
Ulicami Świlczy, Sobótki, Misterium Męki Pańskiej, Dożynki, Andrzejki, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, Ogólnopolski
Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego i in. Na szczególne
uznanie zasługuje Towarzystwo Przyjaciół Świlczy (TPŚ), które od lat prowadzi aktywną działalność edukacyjną na rzecz
mieszkańców wsi. Jest współorganizatorem wielu imprez, sprawuje opiekę nad zabytkami i pamiątkami. Kultywuje pamięć
bohaterów ze Świlczy. TPŚ popularyzuje dorobek kulturowy
Świlczy i jej mieszkańców w licznych publikacjach, w samorządowym kwartalniku „Trzcionka” oraz publikacjach interne-

towych. Wydało również dwie publikacje książkowe
„Dzieje wsi Świlcza w czasach nowożytnych” oraz
„Świlcza. Czasy, ludzie, historia”.
Ze Świlczy wywodzi się wiele wybitnych osób,
wśród nich są: bł. Ks. Jan Wojciech Balicki oraz
Henryk Skrzypek, działacz PSL „Piast”. Z wsią związany jest także płk. Leopold Lis-Kula, Kpt. Franciszek Wątroba oraz Kpt. Tadeusz Kirchner. W Świlczy urodzili się bracia Józef i Stanisław Kubiczowie,
profesorowie medycyny, znani również z działalności społecznej.
Kolejne inwestycje infrastrukturalne: wodociągi
i kanalizacja, gazyfikacja i telefonizacja, Internet szerokopasmowy, drogi i chodniki, oświetlenie uliczne,
monitoring – to przykłady troski o poprawę życia
mieszkańców. Ekrany dźwiękochłonne przy trasie
94, przejście podziemne dla pieszych w najbardziej
newralgicznym punkcie skrzyżowań dróg w centrum
– to dowód troski o komfort życia i bezpieczeństwo
mieszkańców.

Wyjątkowa, malownicza, tętniąca życiem, z bogatą historią
i przeszłością, pełna pasji twórczych społeczników. To też miejsce z ciekawymi zabytkami, lokalnymi tradycjami dobrą komunikacją i infrastrukturą, bliskością Rzeszowa, terenami dla sportu, kultury, miejscami edukacji i to wszystko sprawia, że wieś
Świlcza jest przyjazna dla mieszkańców i turystów oraz stanowi wizytówkę gminy.
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Błędowa Zgłobieńska
– wczoraj, dziś, jutro
Stanisława Stasiej

Błędowa Zgłobieńska, jedna z wielu wiosek podkarpackich, położona 17 km na zachód
od Rzeszowa. Miejscowość pięknie położona z niepowtarzalnym krajobrazem, zachwyca różnorodnością form ukształtowania powierzchni.
gminnego. Błędowa Zgłobieńska jako jedno z 8 sołectw Gminy
Świlcza znalazło się w programie rozwoju gminy.
Kluczowymi inwestycjami stały się m. in. inwestycje drogowe. Biegnące przez wieś drogi zyskały nową nawierzchnię,
ledowe oświetlenie uliczne, wymianę starych, zdewastowanych przystanków autobusowych.
W 2014 i 2019 r. wzdłuż drogi powiatowej wybudowano
chodnik z kostki brukowej. Od 2013 r. linia autobusowa PKS
została przedłużona do Nosówki.
Dziedzictwo historyczne
W ramach programu odnowy wsi w latach 2007-2013 przy
wsparciu funduszy UE dokonano gruntownego remontu oraz
Niestety nie jest znany autentyczny dokument lokacyjny.
dobudowano zadaszoną podłogę wraz z przejściem do Domu
Pierwszą znaną właścicielką Błędowej była Sądochna ze
Ludowego (podmurowano i zmieniono pokrycie dachowe,
Zgłobnia, która w 1409 r. wyszła za mąż za Spytka z Jarosławymieniono okna, wyremontowano kuchnię i sanitariaty, wywia. Historycznie wiarygodna (udokumentowana) wzmianka
konano elewację budynku. W drugim etapie przeprowadzono
o wsi pochodzi z 1444 r. Przez długie wieki wieś należała do
gruntowny remont sali widowiskowej.
klucza zgłobieńskiego i miała wielu właścicieli. W czasach
W roku 1998 Telekomunikacja Polska S.A. w Rzeszowie
rozbiorów i autonomii galicyjskiej była gminą jednowioskową.
wykonała telefonizację we wsi. Objęła ona wszystkich chętI i II wojna światowa odcisnęły trwałe piętno na tej miejscowonych mieszkańców. Obecnie w dobie telefonu komórkowego
ści. Lata powojenne były dla wsi sukcesywnym, ale powolnym
tego rodzaju osiągnięcie nie ma już tak dużego znaczenia jak
okresem rozwoju.
w przeszłości. Radykalne zmiany w zakresie łączności spowodował dostęp do Internetu. W 2014 r. uruchomiono sieć
30 lat w wolnej, po transformacji
światłowodową przez firmę „Dasan”, obecnie „Nexet”, co poprawiło jakość usług i rozszerzyło zakres funkcji (Internet, teustrojowej Ojczyźnie
lefon, telewizja).
Zwodociągowanie wsi sprawiło większe zużycie wody
W ostatnim 30-leciu znacząco zmieniła się wieś i życie mieszw gospodarstwach domowych. Wytworzyła się konieczność
kańców. W roku 1990 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił
wymiany zbiornika rezerwowego wody uzdatnionej w miejustawę o samorządzie terytorialnym. Samorządy stały się goscowości Trzciana – Słotwinka na potrzeby zaopatrzenia
spodarzami na swoich terenach. Rada Gminy przejęła odpow wodę. Przeprowadzono remont 109 przyłączy wodociągowiedzialność za politykę społeczną, gospodarczą, inwestycyjną,
wych w gospodarstwach domowych.
kulturową, opiekuńcza i sportową na swoim terenie. Sołtys wraz
Konsekwencją zwiększenia zużycia wody stała się proz radą sołecką pełni rolę organu pomocniczego samorządu
dukcja dużej masy ścieków. Wraz z nadchodzącymi zmianami w ochronie środowiska, powstała
konieczność budowy kanalizacji sanitarnej, realizowanej, jako inwestycja
gminna w latach 2001-2004. Obecnie
z kanalizacji na terenie wsi korzysta
około 100 gospodarstw domowych,
a długość sieci głównej to 20,6 km.
Oczyszczalnia ścieków z nowoczesną
technologią oczyszczania pozwala na
uzyskanie właściwego efektu ekologicznego. Odpady komunalne stanowiły problem od wielu lat. Jako dzikie
wysypiska degradowały środowisko
naturalne. Gmina Świlcza już od 1996
r. wprowadziła kontenerową, selektywną zbiórkę odpadów. Od 2013 r.
wprowadzono nowe zasady wywozu
odpadów przez firmę. Dwa razy w roku
prowadzona jest zbiórka odpadów
wielkogabarytowych i niebezpieczKościół parafialny pw. św. Wojciecha w Błędowej Zgłobieńskiej.
Malownicze pagórki poprzecinane głębokimi jarami dopływów Lubczy, kipiące zielenią zagajniki i sady zachęcają do
długich spacerów. To dobre miejsce do wycieczek pieszych,
konnych i rowerowych, o czym świadczy wyznaczona „Trasa
Wycieczkowa po Błędowej”. Bliskość miasta Rzeszowa, a zarazem cisza i spokój zachęcają do wypoczynku. Sprzyjają temu
powstające gospodarstwa agroturystyczne i domy letniskowe.
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Drużyna żeńska OSP podczas dożynek.

nych. W ten sposób tutejsze sołectwo dołączyło do grona
przyjaznych dla środowiska.
Tkwiący w sołectwie kapitał ludzki i materialny został dostrzeżony przez władze gminne, które wsparły starania tutejszej społeczności o przystąpienie do programu „Odnowy i rozwoju wsi na lata 2017-2020”. W ten sposób wieś ma szansę
walki o swoją lepszą przyszłość, której kierunki zostały wyznaczone w opracowanej Strategii. Jedną z inwestycji realizowaną
w ramach tego programu jest doposażenie placu zabaw.
Błędowa Zgłobieńska nie wyróżnia się i nie odbiega poziomem zamożności od innych, okolicznych miejscowości. Świadczy o tym dobry stan większości zabudowań mieszkalnych,
gospodarczych, wyposażenie w maszyny rolnicze, samochody
osobowe, utrzymane w dobrym i należytym stanie przydomowe
ogródki, ogrody i pięknie utrzymane posesje. Wieś posiada
zwartą zabudowę, usytuowana wzdłuż kilku dróg powiatowych
i gminnych. Obecnie liczy 118 gospodarstw domowych. Budynki mieszkalne są nowoczesne, niektóre ze względu na niewłaściwą funkcjonalność ciągle modernizowane. Na terenie miejscowości znajduje się budownictwo charakterystyczne dla różnych czasookresów. Okres transformacji przyniósł zmianę Ustawy Prawa Budowlanego (1994 r.), zezwalając na projektowanie indywidualne budynków jednorodzinnych. Rozpoczęło to
poszukiwanie ciekawych rozwiązań, często nawiązujących do
tradycji budownictwa dworkowego.
Gospodarstwa rolne na terenie wsi są rozdrobnione i wytwarza się w nich żywność wyłącznie lub głównie na własne
potrzeby. Zdecydowana większość mieszkańców zrezygnowała już z hodowli krów, trzody chlewnej, koni. Większe ponad
30 hektarowe gospodarstwa prowadzi pięciu rolników. Na większości gruntów uprawiają pszenicę, owies, buraki cukrowe, rzepak, ziemniaki, kapustę i inne warzywa. Są to gospodarstwa
w pełni zmechanizowane, a ich właściciele korzystają z dotacji
unijnych. Ukształtowanie terenu w przysiółku Lasek i warunki
klimatyczne sprzyjają uprawie winnej latorośli.
W Urzędzie Gminy Świlcza wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej jest – 11 podmiotów gospodarczych
z terenu sołectwa.
Istniejąca od 1909 r. szkoła w swej ponad stuletniej historii
przeszła wiele przeobrażeń związanych z reformami oświatowymi. Zawsze jednak była centrum oświaty i kultury we wsi, pełniąc
rolę kulturotwórczą i integracyjną. Do rozbudowy szkoły przystąpiono w 1991 r., wykonano wówczas fundamenty w czynie społecznym, a w następnych latach prowadzono dalsze prace wspierane funduszem gminnym. Ostatecznie w 1998 r. budynek został
oddany do użytku wraz z pełnym wyposażeniem.

W 2013 r. Uchwałą Rady Gminy z dn. 14 grudnia 2012 r. ze
względów demograficznych i ekonomicznych. szkoła została
zlikwidowana. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego
(20013/14) większość dzieci błędowskich na znak protestu,
rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Nosówce (gmina
Boguchwała).
Z tą decyzją nie mogli pogodzić się mieszkańcy wsi,
a przede wszystkim rodzice dzieci szkolnych i przedszkolnych.
Wielu zdawało sobie sprawę, że bez szkoły wieś będzie się
degradowała. Zauważono brak integracji wśród dzieci. Dowożenie stało się uciążliwe. Rodzice nie ustępowali w dążeniu
do przywrócenia placówki oświatowej w Błędowej Zgłobieńskiej. W 2017 roku reaktywowano Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Błędowej Zgłobieńskiej, którego głównym celem było
przywrócenie i prowadzenie szkoły.
Przychylność i pomoc materialna wójta Gminy Świlcza
pozwoliła podjąć prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku
szkolnym, nieużytkowanym przez okres czterech lat (20132017).
4 września 2017 r. nastąpiła reaktywacja 8-klasowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej (reforma oświatowa z 2017 r. wprowadziła nową organizację szkolnictwa). Edukacją szkolną objęto 44 uczniów, a w Niepublicznym Przedszkolu opieką otoczono 25 dzieci.
Aktywność kulturalna na terenie wsi jest ważnym aspektem statusu społecznego mającego wpływ na ocenę jakości
poziomu życia jej mieszkańców. Na przestrzeni lat w Błędowej Zgł. podejmowano i realizowano wiele akcji na rzecz propagowania i ocalania od zapomnienia akcentów dziedzictwa
kulturowego. Ośrodkami działań kulturowych są Dom Ludowy,
Remiza OSP, a do niedawna znów miejscowa Niepubliczna
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Ukształtowanie terenu.

Szkoła Podstawowa. Kultura i tradycja religijna skupiała się
dawniej wokół kościoła parafialnego w Zgłobniu, a od chwili
wybudowania tutejszego kościoła przeniosła się do miejscowej parafii. Każda uroczystość środowiskowa, bądź wynikająca z kalendarza liturgicznego ma oprawę artystyczną z wykorzystaniem akcentów tradycji i zwyczajów inicjowaną przez
aktywnie działające Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą
Straż Pożarną i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Błędowa Zgłobieńska. Katolicka społeczność wsi Błędowej Zgłobieńska przez prawie V wieków związana była z parafią zgłobieńską, aż do czasów powstania tu punktu sakralnego w roku
1981, następnie kościoła w roku 1982 i wreszcie powstania
samodzielnej parafii w roku 1995.

Wizja jutra wsi
Błędowa Zgłobieńska jest i powinna być w przyszłości miejscowością atrakcyjną pod względem geograficzno-przyrodni-

czym. Urozmaicony krajobraz, zieleń drzew i krzewów,
czysta woda i powietrze, sprzyjający klimat, spokój (wolniejsze tempo życia), kontakt z przyrodą czy poczucie
bezpieczeństwa, to atuty do rozwoju turystyki, agroturystyki, rekreacji, sportu i kultury fizycznej. Dzięki tym
walorom wieś jest alternatywą dla miast. Bliska odległość od Rzeszowa, łatwy do niego dostęp, pięknie
położone kształtne po komasacji działki z pełnym
uzbrojeniem są zachętą do osiedlania się w tej miejscowości.
Wieś jest i będzie dziedzicem oraz nośnikiem tradycji narodu. W epoce globalizacji kultura jest szczególną wartością i szansą. Kapitał kulturowy jest „dobrem rzadkim”, a więc powinien być chroniony, pielęgnowany i pomnażany.
Obok czynników przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych nadrzędną wartością kapitału wsi, jest jej
środowisko społeczne. Należy wzmacniać kapitał społeczny, zachęcając i aktywizując mieszkańców do
współdecydowania o przyszłości swojej małej Ojczyzny, aby
mogli uczynić swoją wieś lepszym miejscem do życia.
W dobie nowoczesnej technologii należy tworzyć szansę
i pobudzać tych rolników, którzy wykazują inicjatywę i przedsiębiorczość. Stworzyć szansę i wspierać właścicieli małych
gospodarstw do tworzenia upraw ekologicznych i produkcji
zdrowej żywności, na którą jest coraz większe zapotrzebowanie. Tworzyć warunki do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w sektorze usług. Poprawić dostępność do ochrony zdrowia.
Wieś skupiona przy wybudowanym 38 lata temu kościele
i 25 lat erygowanej parafii, kultywuje tradycje chrześcijańskie.
Prężnie działający kapłani na przestrzeni czasu i ofiarni parafianie są gwarantem dobrze rokującym na przyszłość.

(Opracowano m.in. na podstawie książki pt. „Błędowa Zgłobieńska. Szkice z dziejów wsi i parafii”, 2018, autorstwa Stanisławy Stasiej i Czesławy Włodygi).

Co się zmieniło w Bratkowicach
w ciągu ostatnich pięciu lat?
Tak na to pytanie odpowiedzieli
niektórzy mieszkańcy Bratkowic
– Zmieniło się dużo, oczywiście na lepsze. Bratkowice
w ostatnich kilku latach naprawdę wypiękniały, są czyste i zadbane. Jest niezła infrastruktura drogowa. Na terenie wsi przybyło dużo chodników dla pieszych, a nawet ciągów pieszorowerowych. To znacznie przyczyniło się do bezpieczeństwa
mieszkańców. Ale dla mnie, jako stałego mieszkańca Bratkowic, wyjątkowo dobrą inwestycją w tym okresie jest bez wątpienia – odbudowa od podstaw drogi tzw. strategicznej, biegnącej od Zastawia II do drogi powiatowej w kierunku Bud
Głogowskich. Przypomnę, że droga ta została zbudowana
przez armię austriacką w okresie I wojny światowej, czyli ponad sto lat temu. Jej główne podłoże stanowiły dębowe bale
o odpowiedniej długości i grubości, wbijane pionowo w ziemię. W tym czasie droga ta miała dla wojska bardzo ważne
znaczenia z punktu widzenia strategicznego.
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Po zakończeniu wojny i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, droga miała szczególne znaczenie dla wszystkich
mieszkańców, stanowiła bowiem duży skrót dojazdowy np. do
Głogowa Małopolskiego. To nią mieszkańcy jeździli furmankami na głogowski targ zwierzęcy, do młyna i urzędów miejskich. Droga w okresie międzywojennym i po drugiej wojnie
światowej, była stałą trasą licznych pielgrzymek wiernych do
Sanktuarium Matki Bożej w Leżajsku. Droga od początku jej
istnienia nigdy nie była remontowana, stąd po wielu dziesięcioleciach użytkowania, powstały w niej liczne wgłębienia,
często pełne wody i głębokie błotniste koleiny, utrudniające
przejazd. Nic więc dziwnego, że ludzie próbowali ją naprawiać znanymi od dawna sposobami np. wysypywali tu odpady
budowlane, gruz, znosili kamienie zbierane z polnych zagonów i różne śmieci. Wszystko po to, by droga była bardziej
przejezdna. Jednak nie na wiele to się zdało, dlatego ludzie
z konieczności omijali głębokie kałuże i koleiny, często
wjeżdżając na pobliskie łąki, czy pola. To powodowało, że
z czasem droga w wielu miejscach miała różne szerokości.

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE

P

o odbudowie obecna droga posiada doskonałą nawierzchnię asfaltową i rowy przydrożne na całej jej długości oraz
mostki przejazdowe do poszczególnych pól. Mieszkańcy Bratkowic (i nie tylko) chętnie korzystają z tego drogowego skrótu,
dojeżdżając np. do Rzeszowa, czy Głogowa Małopolskiego.
Odbudowa tej drogi spowodowała również, że wzdłuż niej budowane są obecnie nowe domy mieszkalne. Myślę, że w przyszłości powstanie tu piękne osiedle mieszkaniowe, a na całej
długości drogi będzie oświetlenie uliczne. Szkoda tylko, że
droga nie jest dość szeroka... Ale i tak Wójtowi Gminy Świlcza
i Radzie Gminy, należą się wielkie podziękowania za zrealizowanie tej cennej inwestycji. Oby takich przedsięwzięć w naszej gminie było jak najwięcej.
Mieszkaniec Piasków

W

Bratkowicach w okresie ostatnich kilku lat, nastąpiły pozytywne zmiany. Moim zdaniem drogi na terenie wsi, są
dobrze utrzymane i na bieżąco remontowane. Powstały nowe
chodniki dla pieszych, co na pewno przyczyniło się do znacznego bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie dzieci. Zauważyłem również, że wszystkie budynki użyteczności publicznej, mają schludny wygląd. Myślę, że w dużej mierze jest to
zasługa gminnych władz samorządowych. Mieszkańcy również dbają o estetykę swoich posesji. Zniknęły tzw. dzikie wysypiska śmieci. Jestem dumny z tego, że dwa lata temu Bratkowice uczestniczyły w wojewódzkim konkursie na „Najpiękniejszą Wieś Podkarpacia”, gdzie zajęły pierwsze miejsce. Niewątpliwie jest to również zasługa mieszkańców tej wsi.
Mieszkaniec Sitkówki

J

estem matką dwojga dzieci, które uczęszczają do Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Bratkowicach. Podobnie, jak wielu mieszkańców naszej wsi
zauważyłam, że wygląd budynku szkoły na przestrzeni ostatnich kilku lat znacznie się zmienił na lepsze, zarówno na zewnątrz, jak wewnątrz. Wykonano nowe schody wejściowe do
budynku z ładnym zadaszeniem. Nieopodal urządzono urokliwe miejsce z ławeczkami do odpoczynku uczniów w czasie
przerw lekcyjnych. Poza tym odnowiono stołówkę oraz przebudowano przyszkolne boisko na wielofunkcyjne. Na pewno
w dużej mierze jest to zasługa Wójta i Rady Gminy Świlcza, jak
również dyrekcji szkoły. Obecnie, są tu bardzo dobre warunki
do nauki.
Mieszkanka Klepaka

P

ozytywnych zmian w Bratkowicach jest sporo, trudno wymienić wszystkie. Ja jednak skupię się na miejscowym Zalewie (kąpielisku). Trzeba przyznać, że Gmina należycie dba
o to ogólnodostępne miejsce letniego wypoczynku dla mieszkańców Bratkowic i naszej gminy. Kilka lat temu Zalew został
odpowiednio odmulony i wyczyszczony. Po tych pracach kąpielisko udostępniono dla osób wypoczywających, a nad ich
bezpieczeństwem w okresie wakacji, czuwali ratownicy
z WOPR-u w Rzeszowie. Ponadto wykonano nowe ławki i stoły oraz ustawiono toalety przenośne typu Toi-Toi i kosze na
śmieci. W ten sposób teren przyległy do zalewu stał się dużo
piękniejszy. Stan czystości wody był na bieżąco kontrolowany
przez inspektorów Sanepidu. Ponadto w okresie letnim przydałby się większy parking samochodowy. Szkoda tylko, że na
tym terenie brak jest zaplecza gastronomicznego, ale mam
nadzieję, że w przyszłości to się zmieni... Póki co jest to doskonałe miejsce do letniego wypoczynku dla mieszkańców okolicznych miejscowości i ich rodzin.
Mieszkaniec Klepaka

Z

miany są widoczne gołym okiem, nawet po zmroku. W różnych częściach Bratkowic w ciągu ostatnich kilku lat, sys-

tematycznie uzupełniano i modernizowano oświetlenie uliczne, dzięki temu mieszkańcy mogą bezpiecznie przechodzić
przez wieś po zapadnięciu zmroku. Ponadto chodniki odpowiedniej szerokości ciągnące się na całej długości wsi, zapewniają mieszkańcom i dzieciom bezpieczne dojście np. do
kościoła, sklepu, szkoły itp. Widać, że Gmina dba o wygodę
i bezpieczeństwo mieszkańców.
Mieszkaniec Czekaja

O

d dłuższego czasu obserwuję zmiany zachodzące w mojej wsi. Cieszę się, że wreszcie po wielu latach na Zastawiu wykonano nowy mostek na drodze, pod którą znajduje się
rów melioracyjny. Wykonano też remont drogi, a co najważniejsze obecnie trwają prace przy budowie chodnika, wprawdzie wąskiego, ale na pewno zapewni on bezpieczeństwo przechodniów. Jednak najbardziej jestem zadowolony z odbudowy kapliczki św. Jana Nepomucena, znajdującej się na obrzeżach parku podworskiego. Nie tak dawno Wójt obiecał odbudowę kapliczki i dotrzymał słowa...
Mieszkaniec Zastawia

J

ako mieszkaniec Bratkowic jestem zadowolony, że w mojej
wsi zaszło dotąd wiele pozytywnych zmian. Wójt dał się
poznać, jako dobry gospodarz i osoba konsekwentna w podejmowaniu wszelkich decyzji urzędowych. Byłem jedną
z wielu osób, które wnioskowały do Wójta o zabezpieczenie
placu targowego przed nielegalnymi brawurowymi jazdami
samochodami i tzw. „palenia gum”. Wójt podjął zdecydowaną
i szybką decyzję, odgradzając plac targowy od strony północnej, metalowymi słupkami, uniemożliwiającymi wjazd na plac
osobom postronnym. Dostrzegłem również, podobnie, jak wielu
mieszkańców, że plac giełdy rolno-towarowej jest dobrze utrzymany i zagospodarowany.
Mieszkaniec Zastawia

O

d kilkudziesięciu lat mieszkam w Rzeszowie, ale moją
rodzinną miejscowością są Bratkowice. Przyjeżdżam tu
dość często, by odwiedzić rodzinę, przyjaciół i znajomych.
Zawsze jestem pod wrażeniem wielu zmian, jakie dokonały
się tu szczególnie w ostatnich kilku latach. Zauważyłem, że na
całej długości Bratkowic przybyło dużo nowych chodników dla
pieszych, a wieś jest po zmroku pięknie oświetlona lampami
ulicznymi. Bardzo mnie zaciekawiły znaki informacyjne w różnych punktach wsi, na których umieszczone są numery poszczególnych posesji, ze wskazaniem, jak do nich dojechać.
Ponadto w centrum wsi dostrzegłem odnowiony obelisk ku
czci pomordowanych i poległych akowców z Bratkowic oraz
jego otoczenie. Nieco dalej, na obrzeżach dawnego parku
podworskiego, zauważyłem starannie odbudowaną kapliczkę z zabytkową figurką św. Jana Nepomucena i umieszczoną
obok niej tablicą informacyjną dot. historii kapliczki. Wiem, że
prace te finansował Urząd Gminy w Świlczy, a dowiedziałem
się o tym z gminnego kwartalnika „Trzcionka”, którego jestem
stałym Czytelnikiem. Dzięki temu wiem na bieżąco o wszelkich pozytywnych zmianach i inwestycjach, jakie realizowane
są na terenie Bratkowic i gminy Świlcza. Na przykład w jednym z artykułów przeczytałem, że wkrótce będzie odrestaurowana zbiorowa mogiła na bratkowickim cmentarzu parafialnym, gdzie spoczywają pomordowani i polegli żołnierze AK.
Według mnie to godna pochwały inwestycja. Cieszę się, że
Samorząd Gminy należycie dba o miejsca pamięci i systematyczny rozwój gminy.
Mieszkaniec Rzeszowa

Odpowiedzi zebrał: Władysław Kwoczyński
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Św. Kinga – Kunegunda (1234-1292) patronką Polskich Samorządowców

Niezwykła osobowość św. Kingi
Święta Kinga. Matka biednych i strapionych urodziła
się w 1234 r., była córką króla Węgier Beli IV, została
poślubiona przez sandomierskiego księcia Bolesława
Wstydliwego. Święta karmiła biedaków, opiekowała się
kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sieroty, wdowy i ubogich. Wspierała
także męża w podejmowaniu trudnych decyzji.
W 1257 r. Bolesław Wstydliwy przekazał jej
ziemię sądecką wraz z pełnią książęcej władzy.
Niezwykłą osobowością wywarła ogromny wpływ
na sprawy Małopolski w drugiej połowie XIII wieku. Po otrzymaniu na własność ziemi sądeckiej
zajęła się jej administrowaniem. Szczególną
troską otaczała Stary Sącz przyczyniając się do
jego gospodarczego ożywienia. Głównym dziełem Kingi w tym mieście była fundacja klasztoru.
Pomimo, iż pod koniec XIII wieku Stary Sącz stracił swe polityczne i gospodarcze znaczenie na
rzecz Nowego Sącza, założonego przez Wacława Czeskiego, to posiadając grób i pamiątki po
Kindze, zyskał na następne stulecia sławę i znaczenie religijne jako główne centrum jej kultu.
Jedną z wielkich cnót św. Kingi było miłosierdzie wobec
biednych i potrzebujących. Niekończące się hojne jałmużny
na rzecz kościołów, osób duchownych, a w szczególności braci mniejszych oraz rzeszy ubogich świadczą o jej miłości miłosiernej. Szczególną opieką otaczała wdowy i sieroty. Wiele
czasu poświęcała chorym, których odwiedzała. Nic ze skarbów, które posiadała, nie zużyła na własne potrzeby. Wyrzekła się bogactwa, przywilejów, książęcej godności, jak również całego szczęścia ziemskiego.
Św. Kinga odegrała ogromną rolę nie tylko w dziejach religijnych Polski, lecz również w polityce i kulturze. Z jej osobą

związane są liczne zabytki architektury i sztuki, a także bogactwo polskiego folkloru słownego. Fenomen Kingi spowodował, że postacią jej od początku zajmowali się nie tylko dziejopisarze, ale również teologowie, etnografowie i krajoznawcy.
Św. Kinga zmarła 24 lipca 1292 r. W 1999 r. została kanonizowana przez Jana Pawła II, który przybył do Starego Sącza.
W homilii odczytanej przez kard. Macharskiego, Ojciec Święty
mówił m.in. „Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła, zakład pracy,
biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi świętych, którzy oddziałują dobrocią,
wiernością nauce Chrystusa, świadectwem codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka?” – I stwierdził, że aby tak się stało
potrzebne jest przede wszystkim świadectwo. „Potrzeba odwagi, aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach
ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale
wpływa na kształt całej społeczności [...] „Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek
i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”.
Szczątki świętej Kingi spoczywają w klasztorze starosądeckim, który księżna ufundowała i do
którego wstąpiła po śmierci męża.
Święta Kinga jest patronką samorządowców.
Również górnicy wydobywający sól uważają św. Kingę za swoją
patronkę. Legenda głosi, że Kinga, widząc nędzę materialną
mieszkańców Bochni, wskazała miejsce, gdzie miała znajdować się sól. Mówiono o niej, że miała duszę pokorną, pobożną
ale i „polityczną”, gdy została klaryską, niejednokrotnie wspomagała swą radą, autorytetem i modlitwą. Kinga, która w swoim życiu doskonale miłość do Boga realizowała między innymi poprzez dbałość o wzrost gospodarczy i poprawę bytu
mieszkańców powierzonych sobie ziem, dla obecnych – samorządowców – jest wspaniałym wzorem do naśladowania.
(red.)

Paweł Rzepka

Sport to bardzo ważna sprawa...
Od początku istnienia samorządu na terenie gminy Świlcza funkcjonuje sześć Ludowych
Klubów Sportowych. Są to: LKS „Bratek” Bratkowice, LKS „Dąb” Dąbrowa, LKS „Mrowlanka” Mrowla, KS „Rudnianka” Rudna Wielka, KS Świlcza i LKS „Trzcianka” Trzciana.
Działają jako stowarzyszenia i skupiają ponad 150 zawodników w wieku seniorskim, którzy amatorsko trenują piłkę
nożną. Do rozgrywek zbliżającego się sezonu 2020/21 przystąpią wszystkie drużyny. W lidze okręgowej gminę reprezentować będzie „Bratek” Bratkowice, w A klasie „Trzcianka”
Trzciana i „Rudnianka” Rudna Wielka. Pozostałe zespoły rywalizować będą w klasie B. Warto pamiętać, że do 2008 roku
na lokalnym terenie działał jeszcze jeden klub, a mianowicie
Ceramik Przybyszówka. Po przyłączeniu Przybyszówki do
Rzeszowa liczba stowarzyszeń gminnych siłą rzeczy zmniejszyła się o jedno.
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Dzieci i młodzież mogą się szkolić i podnosić swoje umiejętności piłkarskie w LKS „Bratek” Bratkowice, Akademii Piłkarskiej „Bratek” Bratkowice, „Urwisach” w Rudnej Wielkiej
oraz sekcjach piłki nożnej działających przy KS Świlcza, LKS
„Trzcianka” Trzciana i LKS „Mrowlanka” Mrowla. Łącznie trenuje w nich ok. 200 najmłodszych wychowanków.
Poza piłką nożną w gminie uprawiana jest lekka atletyka.
Reprezentuje ją Gminny Uczniowski Klub Lekkiej Atletyki „Bratkowice-Korzeniowski.pl”. Należy do niego 10 seniorów i ok.
30 dzieci, które powoli i stopniowo wprowadzane są w arkana
królowej sportu. Najlepsze z nich będą w przyszłości repre-

WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE
zentować klub w imprezach lekkoatletycznych w starszych grupach wiekowych.
Szkoleniem zawodników amatorów zajmują się wykwalifikowani trenerzy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do
tego typu pracy. Poprzez regularne zajęcia podnoszą kunszt
sportowy mieszkańców gminy Świlcza. Nad prawidłowością
funkcjonowania klubów sportowych czuwają Zarządy wybierane podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych, zgodnie
ze statutem (tabela 1).
Sport amatorski w Polsce jest finansowany głównie z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i nie inaczej jest na

terenie gminy Świlcza. Nakłady przeznaczane przez gminę
z roku na rok rosną. Środki finansowe zabezpieczają działalność
bieżącą klubów piłkarskich, lekkoatletycznego, wynagrodzenia
trenerów, sport szkolny czy turnieje sportowe. Od roku 2014 fundusze przeznaczane na rozwój sportu przedstawia tabela 2.
Uwaga!
Z powodu ogłoszonego w Polsce od marca br. stanu epidemicznego i w związku z tym – wstrzymaniem zgromadzeń,
czyt. zawodów sportowych, koszty mogą ulec obniżeniu.


Tabela 1. Sukcesy klubów piłkarskich.

Tabela 2. Środki w PLN z budżetu gminy przeznaczone na sport w latach 2014-2020
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Adam Dziedzic

30-lecie odrodzonej samorządności
w Polsce – na zakończenie
W całym naszym wydawnictwie zastanawialiśmy się nad sensem słowa: samorządność terytorialna – gminna. Wydaje mi się, że najlepiej sens słowa „gmina” oddaje słowo „wspólnota”. Tak
też jest ona definiowana w polskim prawie – jako wspólnota lokalna, której celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Poczucie wspólnoty to jedna z największych wartości w życiu człowieka.
Fundamentem każdej wspólnoty są prawdziwe, proste, uczciwe relacje między
ludźmi. Więzi rodzinne, sąsiedzkie, w ramach naszych sołectw, czy wreszcie całej gminy. Te więzi decydują o szczęśliwym życiu.
Celem gminnej wspólnoty jest stworzenie mieszkańcom takich warunków,
aby mogli realizować swoje szczęście.
Aby mogli się rozwijać, w warunkach
bezpieczeństwa i zaufania do nas – którym powierzyli władzę w naszej Gminie.
Gmina ma być przestrzenią wolną od
barier mentalnych, od uprzedzeń, od zawiści, czy niesprawiedliwych osądów.
Jakie było to 30 lat? Z pewnością
wszyscy przeszliśmy trudną szkołę demokracji. Był to czas osiągania przez nas
dojrzałości obywatelskiej. Tak, to właśnie
dojrzałość sprawujących władzę oraz
mieszkańców gminy stanowią klucz do
sukcesu. Dojrzałość, czyli postawa odpowiedzialności za całą wspólnotę, wyzbycie się egoizmu i otwartość na potrzeby
innych. To także zdolność do dialogu
i angażowania wszystkich sił w celu rozwiązania problemów.
Od 30 lat wszyscy się tego uczymy.
W której klasie tej szkoły jesteśmy? Na to
pytanie powinien sobie każdy z nas odpowiedzieć sam. We własnym sumieniu...
Dzisiaj pragnę wyrazić serdecznie
podziękowanie tym wszystkim, którzy
kiedykolwiek podjęli się odpowiedzialności za naszą wspólnotę: wszystkim
radnym, wójtom, sołtysom, strażakom,
członkom kół gospodyń wiejskich, towarzystw lokalnych i innym organizacji. Tylko ten, kto uczestniczył w realizacji jakiegokolwiek przedsięwzięcia, wie, jak
ciężkie bywa to zadanie.
Olbrzymią wdzięczność winien jestem pracownikom administracji Gminy
Świlcza Za to, że potrafią i chcą służyć
wspólnocie naszej Gminy. Za to, że
tworzą zgrany zespół, gotowy podjąć
każde wyzwanie. Uznanie nie jest jedynie odświętne. Obserwuję Państwa profesjonalizm, zaangażowanie oraz
piękną patriotyczną postawę. Doceniam
także to, że potraficie pięknie łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Wyrazy
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głębokiego szacunku kieruję także do
tych wszystkich mieszkańców naszej
Gminy, którzy codziennie sumiennie wykonują swoje obowiązki, czy też – po
prostu – starają się godnie przeżyć każdy dzień. Tych mieszkańców, którzy
czują się wyobcowani, zmarginalizowani, czy też są z jakiegokolwiek powodu
niezadowoleni, zachęcam do włączenia
się w nasze wspólne przedsięwzięcia.
Jest to doskonała okazja, aby poczuć
ducha wspólnoty.
W tym miejscu należy wspomnieć
o tym co wspólnie uczyniliśmy w ostatnich czterech latach! Były to bardzo radosne i owocne dni! W ostatniej kadencji
samorządowej wykonaliśmy między innymi: kilometry nawierzchni asfaltowych
na drogach gminnych i powiatowych, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe, dydaktyczne, odnowę centrum miejscowości,
nowe, wielofunkcyjne kompleksy sportowe prawie w każdej wsi, nowoczesne, kolorowe, bezpieczne place zabaw, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej modernizację gminnego ujęcia wody. Pozyskaliśmy i zakupiliśmy nowe pojazdy strażackie oraz ciągle wspieramy działalność naszych jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, urządziliśmy nowe
świetlice dla mieszkańców, dokonane
zostały liczne remonty i zakup wyposażenia dla wielu świetlic szkolnych.
Z różnych projektów unijnych i ze środków własnych wymieniliśmy chodników,
mostów, przepustów, powstały wiaty turystyczne przy szlakach rowerowych oraz
tablice informacyjne Konsekwentnie dokonujemy zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Pomimo pandemii koronawirusa
zdalnie znów działają wszystkie szkoły
gminy po pewnych reorganizacjach, poprawiło się ich otoczenie, powstały nowoczesne boiska, efektowne place zabaw, w obiektach sukcesywnie wykonywane były prace remontowe. Zadbaliśmy
również o naszą piękną historię i tożsamość gminy, wykorzystując w znacznym
stopniu unijne dofinansowania. Przy
współpracy z naszą gminną biblioteką,
jej pracownikami i wieloma oddanymi
mieszkańcami wydajemy obecnie 3 czasopisma społeczno-kulturalne stałe

i mamy już kilkanaście wydawnictw zwartych o gminie. Chcemy, by informacje
o gminie jej osiągnięciach sukcesach
i porażkach były rzetelne i na bieżąco.
Zadbanie o tożsamość naszej niepowtarzalnej Gminy Świlcza wyraża się również w staraniach o ustanowienie herbu
i innych symboli gminnych wraz ze stworzeniem logo gminy. Cieszymy się, iż uruchomiliśmy oficjalną, profesjonalną i ciągle aktualizowaną stronę internetową
oraz facebook, mamy e-gminę, e-oświatę Mówiąc o inwestycjach i wydarzeniach
ostatnich lat trudno je wyliczyć.
Było wiele radosnych dni!
Ale to co najważniejsze – to budowanie społeczeństwa obywatelskiego! Powstały w naszej gminie w ostatnich latach
nowe stowarzyszenia i wiele cennych inicjatyw społecznych! Widoczne jest ogromne zaangażowanie mieszkańców w codziennym życiu! Za ten ogromny wysiłek
i zaangażowanie – z całego serca wszystkim współtwórcom dziękuję.
W 2014 r. ślubowałem uroczyście:
„Obejmując Urząd Wójta Gminy Świlcza, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi
Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Gminy. Tak mi dopomóż Bóg!”.
Nie kryję radości z tego, że całe moje
dotychczasowe życie opiera się na służbie mieszkańców gminy, wspieraniu rozwoju gminy osób potrzebujących pomocy, na sprawnym organizowaniu naszej
wspólnej codzienności.
W roku jubileuszu 30-lecia Odrodzonej Samorządności w Polsce, życzę
Wam – Drodzy Mieszkańcy Gminy Świlcza kolejnych, pomyślnych lat rozwoju, godnego życia w nowoczesnej, przyjaznej gminie, w poczuciu bezpieczeństwa, spokoju i dostatku. Życzę abyście
Państwo mieli swoje wielkie marzenia
i żebyście mieli odwagę te marzenia realizować. Niech obchodzony w tym
roku jubileusz będzie dla Państwa inspiracją do podejmowania kolejnych,
wyjątkowych wyzwań.
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Nagrody i osiągnięcia
w latach 1997-2020
Monika Piątek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Nagroda NFOŚiGW 200 tys. zł – za Najlepszą realizację
zadań zgłoszonych do konkursu na zagospodarowanie
odpadów na terenach wiejskich – 1997
Wyróżnienie od NFOŚiGW w konkursie na „Najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich” – 2000
Wyróżnienie Lider Polskiej Ekologii za przedsięwzięcie –
Działania Gminy Świlcza na rzecz kompleksowego programu ochrony środowiska – 2002
Certyfikat uczestnictwa Kampanii EKO-STYL „Przyjaźni
dla środowiska” – Organizator Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „PULS-ZIEMI” – 2004
I miejsce „Trzcionki” w III Ogólnopolskim Konkursie dla
Redakcji Gazet Lokalnych mających największy wpływ
na kształtowanie świadomości proekologicznej społeczeństwa – 2005
Nagroda Trzeciego Stopnia dla Budowy Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej w Świlczy – Konkurs Budowa Roku na Podkarpaciu – 2005
Nagroda – „Gmina Posiadająca Najlepszą Stronę Internetową Wśród Gmin Województwa Podkarpackiego”
– na podstawie głosowania internautów – 2006
Wyróżnienie w rankingu „Europejska gmina, europejskie
miasto” w województwie podkarpackim – 2007
Wyróżnienie dla Najlepszego Wójta w Województwie
Podkarpackim i nominacja do Podkarpackiej Nagrody
Samorządowej – 2007
Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla Najlepszego
Wójta w Województwie Podkarpackim w 2006 roku – 2007
Aktywna Gmina Podkarpacia ranking zorganizowany
przez Gazetę Codzienną „Nowiny” i Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie. Jego celem było wyłonienie
najlepszych samorządów oraz promocja najciekawszych
rozwiązań służących rozwojowi lokalnych społeczności.
Na 159 gmin Podkarpacia. Gmina Świlcza znalazła się
na 52 pozycji w Złotej Setce Gmin – 2008
Wyróżnienie dla Najlepszego Wójta w Województwie
Podkarpackim i nominacja do Podkarpackiej Nagrody
Samorządowej – 2008
Gmina Świlcza – „Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
– 2008
Certyfikat dla Laureata III edycji Konkursu „Grunt na medal 2008” – Gminy Świlcza – 2008
Nagroda – „Gmina Posiadająca Najlepszą Stronę Internetową wśród Gmin Województwa Podkarpackiego”
– na podstawie głosowania internautów – 2009
Aktywna Gmina Podkarpacia ranking zorganizowany
przez Gazetę Codzienną „Nowiny” i Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie. Jego celem było wyłonienie
najlepszych samorządów oraz promocja najciekawszych
rozwiązań służących rozwojowi lokalnych społeczności.
Na 159 gmin Podkarpacia Gmina Świlcza znalazła się
na 66 pozycji w Złotej Setce Gmin – 2009

17. Gmina Świlcza – „Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu
– 2009
18. Dyplom dla Gminy Świlcza za udział w konkursie na najlepszy projekt z zakresu infrastruktury zrealizowanych na
obszarach wiejskich z udziałem środków unijnych „Przyjazna Wieś” – 2009
19. Zdobycie Oskara Sportowego Gminess 2009 w kategorii
„Działacz Sportowy, nauczyciel, trener” – 2010
20. Przyznanie Certyfikatu ISO 9001:2008 pod nazwą „Dobre rządzenie w sektorze publicznym” dla samorządu
gminy Świlcza, jako jednemu z 12 jednostek samorządu
terytorialnego w woj. podkarpackim – 2010
21. Gmina Świlcza – „Gmina Fair Play 2010” Certyfikowana
Lokalizacja inwestycji IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu – 2010
22. Przyznanie Gminie Świlcza tytułu w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Fair Play 2011” w kategorii „certyfikowana lokalizacja inwestycji” – 2011
23. Przyznanie w plebiscycie GC Nowiny tytułu „Sołtys Roku
2011 na Podkarpaciu” – Wiesławie Szczepanik sołtysce
wsi Błędowa Zgłobieńska – 2011
24. Odznaczenie tytułem „Zasłużony dla Rolnictwa” wójta
gminy Wojciecha Wdowika – 2012
25. Uhonorowanie dyplomem udział w I etapie konkursu
„Modernizacja Roku 2011” za: „Modernizacja Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie i Rewitalizacja Parku Podworskiego w Bratkowicach – 2012
26. Przyznanie Nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego „Zasłużony Działacz Kultury” muzykowi, instruktorowi, animatorowi ruchu artystycznego GCKSiR zs. Trzcianie – Romanowi Olszowemu oraz Krystynie Szczerbiak
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30.
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32.
33.
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– tancerce i choreografowi Zespołów Ludowych „Pułanie” w GCKSiR zs. w Trzcianie i „Rochy” w Sędziszowie
Małopolskim – 2012
Gmina Świlcza „Gmina Fair Play 2012” – XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu – 2012
Gmina Świlcza – przyznanie nagrody głównej w kategorii „Gmina wiejska wielofunkcyjna” – 2012
Gmina Świlcza Laureatem „Złotej Statuetki” – 2012
Zbigniew Pasterz, sołtys wsi Mrowia „Sołtysem Roku
2012” w plebiscycie GC Nowiny – 2012
Gmina Świlcza „Gmina Fair Play 2012” – XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu. Kategoria – „certyfikowana lokalizacja inwestycji” – 2013
Aktywna Gmina Podkarpacia „Złota Setka Gmin”, ranking GC Nowiny i WSZ w Rzeszowie – 2013
Cel: Wyłonienie najlepszych samorządów oraz promocja najciekawszych rozwiązań służących rozwojowi lokalnych społeczności. – 24 pozycja na 160 gmin Podkarpacia.
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34. „Dyplom wyróżnienia” w konkursie „Modernizacja Roku
2013” dla Żłobka i Przedszkola Publicznego w Trzcianie
– 2013
35. Tytuł i certyfikat „Przyjazna Polska” oraz certyfikat tematyczny „Gmina z tradycją” – 2014
36. 13 miejsce Gminy Świlcza w Rankingu Złotej Setki Gmin
Podkarpacia na 110 gmin wiejskich – 2015
37. Ranking: „Aktywna Gmina Podkarpacia” 2015 r. – XX
– miejsce na 109 gmin – 2015
38. 20 miejsce Gminy Świlcza w Rankingu Złotej Setki Gmin
Podkarpacia na 109 gmin wiejskich – 2016
39. Srebrny Promotor Orła Agrobiznesu za promowanie firmy Fenetra – 2016
40. „Złoty Laur 2016” – za wieloletni wkład w rozwój przedsiębiorczości i wspieranie inicjatyw społecznych w regionie – konkurs ogólnopolski – 2016
41. 10 miejsce Gminy Świlcza w Rankingu Złotej Setki Gmin
Podkarpacia – 2017
42. Ranking Zrównoważonego Rozwoju 2017 r. – Gmina
Świlcza VIII miejsce – 2017
43. I miejsce w kategorii Kreator Kapitału Społecznego – 2017
44. I miejsce w kategorii Salda dochodów i wydatków na
1 mieszkańca gminy – 2017
45. III miejsce miejscowości Trzciana w konkursie Piękna wieś
Podkarpacia 2017 r. – 2017
46. Wysoka ocena pre-ratingowa. Prezes Zarządu Fundacji
Rozwoju Rynku Kapitałowego poinformował, że Świlcza
– gmina wiejska, uzyskała bardzo wysoką ocenę preratingową, mieszcząca się na poziomie inwestycyjnym
w przedziale pomiędzy AAA a BBB+ – 2018
47. Lider Rozwoju Regionalnego – to prestiżowy ogólnopolski program, którego laureatami zostają firmy i miasta
działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie
pozyskujące fundusze unijne na inwestycje, realizujące
je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców – 2018
48. V miejsce Gminy Świlcza w Rankingu Złotej Setki Gmin
Podkarpacia – 2018
49. Gmina Świlcza uzyskała tytuł i certyfikat oraz wyróżnienie „Przyjazna Polska” 2018, a także certyfikat tematyczny w kategorii „eGmina” – 2018
50. Nasze Dobre Podkarpackie – 2018
51. Gmina otrzymała nagrodę za realizowany w Szkole Podstawowej, im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej
program LOWE (Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji).
52. Bratkowice
Najpiękniejszą Wsią Podkarpacia 2018 – I miejsce
– 2018
53. Prestiżowa Nagroda Ekostrateg 2019 – przyznawana przez Polską Agencję Przedsiębiorczości
– 2019
54. „Nasze Dobre Podkarpackie 2019” Gmina Świlcza otrzymała wyróżnienie za Środowiskową
Świetlicę Socjoterapeutyczną w Świlczy – 2019
55. Lider Regionu 2020
– Gmina Świlcza, z którego Podkarpacie jest dumne
– Kategoria Samorządność – Kreator Kapitału Ludzkiego
– 2020
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Kalendarium ważnych wydarzeń
w Gminie Świlcza (1990-2020)
1990
–

–
–

Utworzenie samorządowej gminy Świlcza na mocy ustawy
z marca 1990 r. W jej skład weszły następujące miejscowości: Błędowa Zgłobieńska, Bratkowice, Bzianka, Dąbrowa, Mrowla, Przybyszówka, Rudna Wielka, Świlcza – siedziba Urzędu Gminy, Trzciana, Woliczka.
Funkcję wójta powierzono Marianowi Wójcikowi – mieszkańcowi Bratkowic.
Ogólnopolska Inauguracja roku szk. 1990/91 z udziałem
ministra Edukacji Narodowej prof. Henryka Samsonowicza. Oddanie do użytku nowo rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Trzcianie.

1991
–
–

Przejęcie przez samorząd gminy od SKB kontynuacji budowy obecnego Gminnego Centrum Kultury w Trzcianie.
Nadanie Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej im.
S. Dąmbskiego.

1992
–
–
–

Przejęcie przez samorząd gminy z dn. 1 stycznia finansowania przedszkoli.
Oddanie do użytku Stacji Uzdatniania Wody Bratkowice
– Dąbry.
Początek rozbudowy szkół podstawowych: w Przybyszówce i Błędowej Zgł.

1993
–
–
–
–

Uruchomienie Oczyszczalni Ścieków w Świlczy budowanej w latach 1992-1993.
Powstanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy.
Oddanie do użytku sali gimnastycznej SP w Trzcianie, zakończenie rozbudowy szkoły.
Powstanie w SP Trzcianie Niepublicznej Szkoły Muzycznej.

1994
–
–
–

Nadanie Szkole Podstawowej Nr 3 w Bratkowicach im.
Żołnierzy Armii Krajowej.
Powstanie w Bratkowicach Koła Terenowego Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Powołanie do życia Towarzystwa Przyjaciół Trzciany.

–

1998
–

–
–

–
–

Wyburzenie budynku starej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, którą zastąpiła nowa w 1987 r.
Oddanie do użytku Ujęcia Wody Pitnej – PrzybyszówkaRzeszów.
Erygowanie parafii pw. św. Wojciecha w Błędowej Zgł.

1996
–
–

Przejęcie prowadzenia szkół podstawowych przez samorząd gminy Świlcza.
Wprowadzenie kontenerowego wywozu odpadów z terenu gminy.

1997
–

Ogólnopolska Inauguracja roku szk. 1997/1998 szkół rolniczych i gospodarki żywnościowej w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie z udziałem ministra
rolnictwa Jarosława Kalinowskiego. Oddanie do użytku
nowo wybudowanego kompleksu szkolnego.

Oddanie do użytku sali gimnastycznej wraz z przewiązką
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bratkowicach (budowanej
w latach 1994-1998). Nadanie jej imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Przebudowa ogrzewania 5 szkół podstawowych z węglowych na gazowe.
Oddanie do eksploatacji nowej Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgł.

1999
–

–
–

Wprowadzenie reformy systemu oświaty w Polsce. Powołanie sześcioletnich szkół podstawowych i trzyletnich gimnazjów. W gminie powstało 5 gimnazjów i 11 szkół podstawowych.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy (II Bioblok).
Utworzenie rezerwatu ornitologicznego „Zabłocie” w Bratkowicach.

2000
–
–
–

Oddanie do użytku nowo zbudowanego gimnazjum
w Świlczy.
Oddanie do eksploatacji zbiornika retencyjnego w Bratkowicach.
Poświęcenie nowo wybudowanego kościoła Przybyszówka-Pustki.

2001
–

–
–
–
–
–
–

1995
–

Wydanie 1 numeru „Trzcionki” – kwartalnika społecznokulturalnego TPT i Urzędu Gminy Świlcza.

Śmierć, po długiej chorobie, wójta gminy Świlcza Mariana
Wójcika. Wójtem zostaje jego zastępca Wojciech Wdowik,
mieszkaniec Trzciany.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świlczy (III Bioblok).
Utworzenie użytku ekologicznego Trzciana-Olszyny. Wyznaczenie ścieżki dydaktycznej.
Wprowadzenie indywidualnego usuwania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.
Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Świlczy.
Reaktywowanie w Trzcianie zespołu regionalnego i obrzędowego, kapeli ludowej i zespołu tanecznego.
Powstanie w Świlczy Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym.

2002
–
–
–
–
–

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie o 3 kondygnację.
Oddanie do użytku nowo zbudowanego budynku gimnazjum w Rudnej Wielkiej wraz z salą gimnastyczną.
Automatyzacja i komputeryzacja oczyszczalni ścieków
w Świlczy.
Utworzenie Gminnego Towarzystwa Przyrodniczego.
Zdobycie ogólnopolskiego tytułu przez gminę „Lider Ekologii” za kompleksowy program ochrony środowiska.

2003
–

–

Oddanie do użytku i otwarcie obecnego Gminnego Centrum Kultury gminy Świlcza zs. w Trzcianie. Wmurowanie
tablicy pamiątkowej na budynku.
Otwarcie nowego Przedszkola w Bratkowicach (budowanego w latach 1988-2003). Uroczyste nadanie mu imienia
Jana Pawła II.
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Powołanie do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej.

–
–

Rozbudowa i modernizacja Domu Strażaka w Świlczy.
IKEA. Podpisanie umowy ze szwedzkim koncernem na inwestycje w gminie.

2004
–
–
–
–

Budowa drogi Bratkowice-Zastawie.
Nadanie Szkole Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach im. Jana
Pawła II.
Powstanie Stowarzyszenia Producentów Żywności Ekologicznej „EKO-DAR” zs. w Świlczy.
Zakończenie retencji 3 stawów w Trzcianie. Oddanie ich
do użytku.

2005
–
–
–
–
–
–

Utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej zs. w Trzcianie.
Powołanie do życia Gminnego Centrum Kultury Gminy
Świlcza zs. w Trzcianie z filią w Bratkowicach.
Oddanie do użytku Euroregionalnego Centrum Informacji,
Gospodarki i Turystyki w Świlczy.
Powstanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Bratkowicach (Nadleśnictwo Głogów Młp.).
Utworzenie Związku Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego PIRE zs. w Świlczy.
Zakończenie modernizacji wszystkich kotłowni węglowych
na gazowe w szkołach, placówkach kulturalnych i obiektach użyteczności publicznej.

2010
–
–
–
–

–
–

2011
–
–

–

–
–

2006
–
–
–

–
–
–

Oddanie do użytku budowanej w latach 2001-2006 sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Przybyszówce.
Likwidacja filialnej Szkoły Podstawowej w Woliczce.
Rudna Wielka. Wyburzenie starej z początku XX w. szkoły
(ostatnio Dom Nauczyciela), budowa ogrodu przyszkolnego.
Kształtowanie centrum wsi Świlcza. Postawienie pomnika
ku czci błogosławionego ks. Jana Balickiego.
Wydanie przez TMZB pierwszego numeru swego kwartalnika społeczno-kulturalnego „Ziemia Bratkowicka”.
Od 1 stycznia przyłączenie części Przybyszówki do miasta
Rzeszowa.

Pełna modernizacja ujęcia wody Bratkowice-Dąbry.
Przebudowa i modernizacja Domu Ludowego w Dąbrowie.
Termoizolacja budynku ZS w Trzcianie.
Budowa autostrady A-4 i drogi szybkiego ruchu S-19 na
terenie gminy (Krajowy Program Budowy Autostrad – początek robót lipiec 2010).
Remont dachu ZS w Świlczy i termoizolacja budynków.
XI wybory do samorządów terytorialnych. Koniec kadencji
2006-2010.

–
–

–
–
–

Wydanie albumu „Panorama Gminy Świlcza”.
Na przełomie maja i czerwca na skutek długotrwałych opadów deszczu – powódź na Podkarpaciu. W gminie straty
– duże.
OSP w Bratkowicach, Świlczy, Trzcianie, jako jednostki Krajowego Systemu Ratownictwo-Gaśniczego doposażono
o nowe samochody gaśniczo-pożarnicze.
I edycja Konkursu Wójta Gminy „O Laur Samorządowy”.
Likwidacja ze względów demograficznych i ekonomicznych
Szkoły Podstawowej w Bziance i przekształcenie jej na
Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Nazaretanek.
Zagospodarowanie i oddanie do użytku Parku Podworskiego w Bratkowicach.
40-lecie działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. Oddanie do użytku nowego trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego. Nadanie szkole im. Kornela Makuszyńskiego.
Otwarcie i oddanie do użytku nowoczesnego stadionu sportowego w Bratkowicach.
Remont zabytkowej kapliczki przydrożnej MBR w Dąbrowie.
Otwarcie Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie po rewitalizacji zabytkowego Domu Ludowego

2007

2012

–

–

–
–
–

Otwarcie utworzonego na bazie Szkoły Podstawowej
w Woliczce Środowiskowego Domu Samopomocy.
Nadanie nowo zbudowanemu gimnazjum w Przybyszówce im. Józefa Piłsudskiego.
Zakończenie modernizowanej w latach 2006-2007 drogi
gminnej Mrowla-Lipie.
Wyznaczenie w ramach „Natura 2000” strefy odnowy ptaków „Puszcza Sandomierska” (północna część gminy).

2008
–
–
–
–
–

–

–

–

Z dniem 1 stycznia przyłączenie do Rzeszowa dalszej części Przybyszówki. Gmina pomniejszona o jedno sołectwo.
Kształtowanie centrum wsi: Bratkowice, Mrowla.
Budowa boisk sportowych po zakupie i powiększeniu działki ZS w Rudnej Wielkiej.
Poświęcenie zbudowanej w latach 2001-2007 kaplicy
w Świlczy-Kamyszynie.
Utworzenie „Trygonu – Rozwój i Innowacja” na bazie działań samorządowych 3 gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza.

–
–
–
–
–

Otwarcie odremontowanego i rozbudowanego Domu Strażaka w Świlczy.
Oddanie do użytku nowego budynku Banku Spółdzielczego w Głogowie Młp. Oddział w Świlczy. Nowy budynek
w Świlczy zastąpił stary, ciasny i niewygodny budynek wynajmowany na ww. cele.
Uzyskanie przez Gminę Świlcza Partnerstwa LCOI „Lokalne Centrum Obsługi Inwestorów – Eastern European Gateway” LCOI Region Podkarpacie.
50 lat działalności Przedszkola w Bratkowicach, uroczyste
obchody.
Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół
w Trzcianie.
Nominacja do finału XVI konkursu „Modernizacja Roku
2011”.
Obchody 100-lecia OSP w Błędowej Zgłobieńskiej.
Obchody 140. rocznicy powstania OSP w Świlczy.
Uroczystość 60-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich
w Bratkowicach.

2013
2009
–
–
–
–

–

Oddanie do użytku rozbudowanej i zmodernizowanej
(w latach 2006-2009) Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrowli.
Oddanie do użytku nowo zbudowanej Szkoły Podstawowej w Bziance.
Konsekracja nowo rozbudowanego w latach 2002-2009
kościoła parafialnego w Bratkowicach.
Powstanie w Świlczy Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich.
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Likwidacja z przyczyn demograficzno-ekonomicznych, po
dopełnieniu wszelkich formalności, Szkoły Podstawowej
w Błędowej Zgłobieńskiej i Szkoły Podstawowej nr 3
w Bratkowicach. Szkołę Podstawową w Bratkowicach przejęło „Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki” i prowadzi ją do
chwili obecnej w dotychczasowych warunkach.
Referendum lokalne w sprawie odwołania ze stanowiska
wójta gminy dr. inż. Wojciecha Wdowika po protestach ro-
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–
–
–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

dziców i nauczycieli uczniów SP w Błędowej Zgł., strajku
okupacyjnym Urzędu Gminy przeciw jej likwidacji. Referendum zostało unieważnione zgodnie z przepisami prawa z powodu niskiej frekwencji (16% uprawnionych do głosowania).
Remont świetlic wiejskich w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie.
Otwarcie przy Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej kompleksu
sportowego „Orlik”.
Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej – zdobywcą Certyfikatu
„Zielona Flaga”.
20. rocznica powstania w Trzcianie Niepublicznej Szkoły
Muzycznej im. Józefa Barlika.
Wykonanie na trasie Rzeszów – Świlcza – Trzciana na odcinku 9,2 km w latach 2012-2013 przy drodze szybkiego
ruch A4 – ekranów dźwiękochłonnych o wys. 4,5 m. Bezpośrednio przy zabudowaniach – ekrany szklane, na pozostałych miejscach – tzw. „zielone ściany”. Zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – wartość
18,4 mln zł. Wykorzystano fundusze UE.
Zajęcie II miejsca w skali kraju przez Zespół Szkół w Trzcianie
w VII edycji ogólnopolskiej akcji „Ożywić pola. Rok kaczki”.
Wprowadzenie na terenie gminy nowej ustawy tzw. „śmieciowej” o obowiązku segregacji śmieci przez mieszkańców.
Powstanie Pola Golfowego o pow. 54 h na nieużytkach (po
północnej stronie linii kolejowej E-30) w Trzcianie. Inwestor: Spółka z o.o. PRO – GOLF.
Ukończenie odcinka (4,4 km) ekspresowej drogi S-19
i autostrady na odcinku – Rzeszów Zachodni – Świlcza
przechodzącej przez tereny gminy.
Otwarcie Gminnego Żłobka i Przedszkola oraz placu zabaw w Trzcianie w zrewalidowanym budynku podworskim.
Likwidacja starego przedszkola – małego i nie spełniającego warunków higieniczno-sanitarnych.
Wybór na Stolicę Piotrową nowego, po ustąpieniu Benedykta XVI, papieża Argentyńczyka Jorge Mario Bergolio
– „Franciszka”.
Ingres bp Jana Wątroby na stanowisko Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej po odejściu na emeryturę bp. Kazimierza Górnego.

–
–

2017
–

–

–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

2015
–
–

–
–

Powołanie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie budowanego w latach 2014-2015.
Kontynuacja budowy hali sportowej przy SP Świlcza (20132015) Bratkowice, Dąbrowa, Mrowla, Rudna Wielka, Świlcza, Trzciana.
Uroczyste obchody jubileuszy X-lecia działalności GCKSiR Gminy Świlcza zs. w Trzcianie.
Wybory sołtysów (IV) i prezydenckie – Prezydent RP Andrzej Duda (V).

2016
–
–
–

Rewitalizacja ścieżki ekologicznej na odcinku: Trzciana
– Mrowla.
Utworzenie CUW – zgodnie z nowymi uregulowaniami
prawnymi.
Rozbudowa i modernizacja chodników ulicznych w gminie.

Wdrażanie projektu e-Usługi w oświacie gminnej – celem
podniesienia efektywności i dostępności w zarządzaniu
oświatą.
Realizacja programu LOWE (Lokalne Ośrodki Wiedzy
i Edukacji). Wizyta Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej w ZS w Rudnej Wielkiej – lidera projektu.
Uruchomienie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy.

2019
–
–

Budowa przy obiektach Zespołu Szkół w Świlczy hali sportowej. Początek prac w 2013 r.
Podpisanie porozumienia przez Wójta Gminy Świlcza
W. Wdowika (wraz z innymi wójtami 12 gmin) porozumienia z Prezydentem Miasta Rzeszowa K. Ferencem w sprawie utworzenia tzw. Rzeszowskiego Okręgu Funkcjonalnego – celem lepszego wykorzystywania środków UE.
Ogłoszenie w Watykanie papieża – Polaka Jana Pawła II
– Świętym.

Wprowadzenie we wszystkich szkołach gminy nowych
wzorcowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
e-Szkoła w proces dydaktyczno-wychowawczy i społeczny (2016-2017).
Modernizacja skrzyżowania dróg miedzy drogami: międzynarodową A4 a powiatową na trasie Bratkowice – Trzciana
– Nosówka – Rzeszów.
Renowacja i przemieszczenie zabytkowego pomnika przydrożnego ks. Stanisława Stojałowskiego w Trzcianie.
Oddanie do użytku pełnowymiarowego stadionu sportowego na gruntach podworskich.
Powstanie w Świlczy Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego dla mieszkańców gminy.
Przyznanie statuetki „Złoty Laur” 2017 – dla Wójta Gminy.
Podjęcie starań o nadanie gminie herbu i insygniów z tym
związanych.
Od roku szkolnego 2017/18 – ponowne uruchomienie na
zasadach niepublicznej szkoły wraz z oddziałami przedszkolnymi – Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej.

2018

2014
–

Uruchamianie świetlic szkolnych jako nowej formy zapewniania bezpieczeństwa uczniów.
Uruchomienie 3 jadłodajni społecznych: Bratkowice, Świlcza, Trzciana.

–

Realizacja projektu „Rozwijamy Kompetencje Cyfrowe”
w Gminie Świlcza (1.01.2019 – 31.03.2020)
Realizacja projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości”. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej.
Wybory sołtysów i składu rad sołeckich.

2020
–

–
–
–
–
–

–
–

Pandemia koronawirusa na świecie. Początek – w Chinach. W Polsce od marca 2020 r. nasilenie zachorowań
i podjęcie rygorystycznych obostrzeń sanitarnych oraz ograniczenie swobód obywatelskich od marca – bezterminowo? Straty nie do oszacowania – zwłaszcza w zakresie
kapitału ludzkiego, ekonomii i gospodarki.
Według planu: budowa i otwarcie Gminnego Klubu Seniora w zabytkowym budynku podworskim w Trzcianie
Rewitalizacja i rozbudowa budynku starej szkoły na oddziały przedszkolne i żłobek w Mrowli
Rozbudowa SP1 w Bratkowicach celem stworzenia oddziałów przedszkolnych.
Utworzenie Posterunku Policji w budynku usługowym
w Trzcianie – po przebudowie i remontach.
Przebudowa dróg gminnych, budowa nowych odcinków
chodników i tras pieszo-rowerowych, a także oświetleń
ulicznych.
Inwestycje związane z ociepleniem klimatycznym, suszą,
gospodarką odpadami i klęskami żywiołowymi.
Remont drogi gminnej nr 108752R w miejscowości Bratkowice (droga od Restolu w kierunku hotelu Zacisze) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Sporządziła Zofia Dziedzic
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Społeczno-religijne
życie mieszkańców gminy
Nawiązując do polskich tradycji katolickich, szczególne miejsce w dziedzinie życia społecznego w samorządowych wsiach zajmują parafie rzymskokatolickie. Każda parafia
posiada świątynię, parafiami kierują księża proboszczowie.
Parafia zawsze stanowiła najważniejszą dla mieszkańców wsi instytucję
kościelną, wpisaną od wieków w rytm codziennego i odświętnego życia. Jej rola
w organizowaniu życia wspólnotowego
na wsi zmieniała się, ale mimo tych
zmian, parafia pozostawała podstawowym ośrodkiem autorytetu religijno-moralnego, a także ośrodkiem koncentrującym energię lokalnej społeczności.
Obecny splot wydarzeń społeczno-politycznych w społeczeństwie polskim, przyniósł ze sobą zmianę miejsca i funkcji
parafii w życiu wspólnot lokalnych.

5. Świlcza, parafia pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, erygowana
przed 1424 r. Pierwsza świątyni spłonęła w czasie najazdu tatarskiego w 1624 r.
Kolejna świątynia 1631-1967 również
spłonęła. Obecna świątynia powstawała w latach 1936-1962. Proboszczem jest
ks. Antoni Czerak. Zawiaduje on jeszcze Kościołem dojazdowym pw. bł. ks.
Jana Balickiego wybudowanym w latach
1998-2008 w Kamyszynie – przysiółku
Świlczy. Parafia Świlcza zawiaduje też
kościołem filialnym pw. św. Józefa

Błędowa Zgłobieńska, parafia pw. św.
Wojciecha

Bratkowice, parafia pw. św. Jana
Chrzciciela

Dąbrowa, parafia pw. Matki Bożej
Królowej Polski

Mrowla, parafia pw. św. Łukasza
Ewangelisty

Świlcza, parafia pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny

Trzciana, parafia pw. św. Wawrzyńca
i Matki Bożej Niepokalanej

Rudna Wielka, parafia pw. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus

Parafie na terenie
Gminy Świlcza
Dekanat Rzeszów – Zachód skupia
6 parafii:
1. Błędowa Zgłobieńska, pw. św. Wojciecha, erygowana w 1995 r. kościół
parafialny powstał w latach 1981-1982
jako kościół filialny i dojazdowy parafii
w Trzcianie, obecny proboszcz – ks. Stanisław Szeliga.
2. Bratkowice, parafia pw. św. Jana
Chrzciciela, erygowana w 1934 r. przed
tym rokiem należała do parafii Mrowla.
Pierwszy kościół powstał w 1932 r., drugi wybudowany został w latach 19681970 rozbudowany w latach 2002-2009.
Proboszcz ks. Józef Książek pełni także
funkcję kapelana powiatowego OSP.
3. Dąbrowa, pw. Matki Bożej Królowej
Polski, erygowana po raz drugi w 1987
r. Kościół został wybudowany w latach
1987-1988. Od 1417 r. po roku 1987, tj.
przez 570 lat leżała w granicach parafii
Trzciana. Pierwsza średniowieczna parafia w Dąbrowie wymieniona jest w dokumentach uposażenia diecezji krakowskiej w latach 1325-1417 (czyt. więcej
„Erygowanie parafii” – Internet), proboszcz obecny – ks. Stanisław Cząchor.
4. Mrowla, parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty, parafia powstała, prawdopodobnie. przed rokiem 1337. W latach 19851900 na miejscu poprzedniego kościoła
wzniesiono nowy. Obecnie – ks. proboszcz Ryszard Tokarz pełniący także
funkcję kapelana nauczycieli.
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w Woliczce, który został wybudowany
w latach 1981-1988.
6. Trzciana, parafia pw. św. Wawrzyńca
i Matki Bożej Niepokalanej erygowana
14 maja 1417 r. Pierwsza świątynia została ufundowana w latach 1414-1416
pw. św. Wojciecha. Zniszczył ją pożar
pod koniec XVI w. Drugą świątynię wzniesiono przed 1615 r. Przetrwała do oddania do użytku obecnej świątyni budowanej w latach 1897-1899 – pierwsze nabożeństwo odprawiono 18 X 1899 r. Proboszcz parafii – ks. dr Janusz Winiarski
jest od 2019 r. wicedziekanem Dekanatu Rzeszów – Zachód.

7. Rudna Wielka, parafia pw. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus powstała w 1912 r.
wydzielona z parafii Świlcza. Kościół
wzniesiony został w latach 1928-1936,
zmodernizowano go w 2007 r. i latach
następnych proboszczem parafii jest ks.
dr Wacław Sopel, równocześnie pełniący obowiązki wykładowcy etyki i teologii
moralnej w WSD w Rzeszowie. Parafia
należy do dekanatu Gogów Młp.
Najstarsze świątynie i parafie – warte odwiedzenia ze względu na walory
zabytkowe i architektoniczne to: Mrowla, Świlcza, Trzciana.
(inf. wł.)

(Byłeś jak wielkie,
stare drzewo...)
Byłeś jak wielkie, stare drzewo,
narodzie mój jak dąb zuchwały,
wezbrany ogniem soków źrałych1
jak drzewo wiary, mocy, gniewu.
I jęli ciebie cieśle orać
i ryć cię rylcem u korzeni,
żeby twój głos, twój kształt odmienić,
żeby cię zmienić w sen upiora.
Jęli ci liście drzeć i ścinać,
byś nagi stał i głowę zginał.

„Zawsze człowiek
potrzebuje
drugiego człowieka”
Powstanie Samorządności Terytorialnej wiąże się z ważnymi dla Kościoła
wydarzeniami: powrót religii do szkół, reaktywowanie działalności Caritas Polska
i regulacja stosunków Państwo-Kościół.
Szczególnego znaczenia nabiera to
oprócz podstawowego zadania – szerzenia wiary chrześcijańskiej. Kulturotwórcza i wychowawcza rola Kościoła
spełnia się poprzez parafialne i szkolne
Koła „Caritas”, o których tak mówił ks. dr
Janusz Winiarski, proboszcz parafii
Trzciana i wicedziekan Dekanatu oraz
katecheta szkolny w SP Trzciana:
– We wszystkich parafiach naszej gminy aktywnie działają Koła Caritas dorosłych i młodzieży szkolnej. W parafii
Trzciana założycielką i wieloletnią działaczką Parafialnego Koła Caritas jest parafianka Stanisława Rodzoń. Szkolnemu
Kołu Caritas SP w Trzcianie przewodniczy katechetka szkolna Anna Zych we
współpracy ze mną.
Parafialne i szkolne Koła Caritas działają w myśl tej prawdy moralnej. Szkoła
jest miejscem edukacji i kształtowania
postaw młodego pokolenia. Temu służą
powoływane od 2002 roku Szkolne Koła
Caritas. Są one organizacją dziecięcą
i młodzieżową, działającą na terenie
szkoły pod nadzorem Dyrekcji Szkoły,
włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą, prowadzoną przez
„Caritas” dorosłych. Celem Koła jest
kształtowanie postaw duchowych i społecznych młodego pokolenia oraz podejmowanie przez nie dzieł miłosierdzia.
Szkolne Koła Caritas realizują swoje
zadania poprzez: bratnią pomoc bliźnim,

słuchanie Słowa Bożego, gorliwe życie
sakramentalne i służenie innym., spotkania, zebrania, prelekcje, pogadanki, dyskusje, kursy, szkolenia itp. imprezy kulturalne (poezja, muzyka, śpiew, wieczornice, przedstawienia, koncerty, konkursy, spotkania z zaproszonymi gośćmi,
festyny, loterie fantowe, aukcje itp. włączanie się w pracę placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz podejmowanie posług na
rzecz osób potrzebujących, pozostających w domach.
Członkowie Koła mają obowiązek:
żyć i pracować w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła katolickiego, dążyć do urzeczywistnienia
miłosierdzia chrześcijańskiego, które
powinno realizować się na trzech płaszczyznach (modlitwa – słowo miłosierne
– czyn miłosierdzia) dbać o dobre imię
Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła wypełniać cele i zadania regulaminu, a także
decyzje władz Koła i troszczyć się o jego
rozwój i wykonywać prace na rzecz Koła.
Korzyści, które przynosi istnienie
i kreatywność Szkolnych Kół Caritas – to
uczenie miłości bliźniego, kształtowanie
wrażliwość na potrzeby innych ludzi;
uczenie akceptacji, zrozumienia i poszanowania osób starszych, samotnych,
chorych, uczenie zespołowego działania, przyjmowania odpowiedzialności za
siebie i grupę wdrażanie do bezinteresownej aktywności społecznej. Umożliwianie udziału w wyjazdach wakacyjnych i wycieczkach.
Według Św. Jana Pawła II, którego
100. rocznicę urodzin obchodziliśmy
w maju br. „Należy nie tylko znać, ale też

Jęli ci oczy z ognia łupić,
byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy.
Jęli ci ciało w popiół kruszyć,
by wydrzeć Boga z żywej duszy.
I otoś stanął sam, odarty,
jak martwa chmura za kratami,
na pół cierpiący, a pół martwy,
poryty ogniem, batem, łzami.
W wielości swojej – rozegnany,
w miłości swojej – jak pień twardy,
haki pazurów wbiłeś w rany
swej ziemi. I śnisz sen pogardy.
Lecz kręci się niebiosów zegar
i czas o tarczę mieczem bije,
i wstrząśniesz się z poblaskiem nieba,
posłuchasz serca: serce żyje.
I zmartwychwstaniesz jak Bóg z grobu
z huraganowym tchem u skroni,
ramiona ziemi się przed tobą
otworzą. Ludu mój! Do broni!
Krzysztof Kamil Baczyński, IV 43 r,

1
źrały (daw.) – dojrzały [przypis
edytorski]

nieść miłosierdzie każdemu, kto tego
potrzebuje”.
Także w Polsce, pomimo aktualnego
rozwoju gospodarczego kraju, jest wielu potrzebujących, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, opuszczonych, a także wiele rodzin – zwłaszcza wielodzietnych – bez wystarczających środków do
życia. W działaniach pomocowych osobom potrzebujących jej wielką i ważną
rolę odgrywa Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Świlczy jako jednostka
samorządowa Urzędu Gminy Świlcza.
Notowała Zofia Dziedzic
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Tadeusz Stasiej

Wspomnienia o Janie Pawle II
Każdy z Polaków zapamiętał Jana Pawła II na swój indywidualny sposób. W sercach
i w pamięci tkwią niezapomniane obrazy z pielgrzymek do Ojczyzny.
Mieszkańcom obecnego województwa podkarpackiego, dawnej diecezji
przemyskiej, przede wszystkim jawią się
wspomnienia z 2 czerwca 1991 roku
z pobytu Ojca Świętego w Rzeszowie,
gdzie odprawił Mszę świętą i beatyfikował Józefa Sebastiana Pelczara.
Na placu o powierzchni 63 ha przygotowano 53 sektory mogące pomieścić
około 600 tysięcy pielgrzymów. Nad całością dominował ołtarz wyniesiony
5,5 m nad poziom gruntu, który wkomponowany został w architekturę kościoła, dziś Katedrę.
Na placu tłumy ludzi gromadziły się
już od wieczora dnia poprzedzającego
uroczystości. Przybywali mieszkańcy
Rzeszowa, diecezjanie diecezji przemyskiej, okolicznych diecezji i wielu pielgrzymów zza wschodniej granicy.
W komitecie organizacyjnym obok
biskupów, księży, zakonników i sióstr
zakonnych znalazło się wielu przedstawicieli administracji państwowej, służb
publicznych i służby zdrowia, harcerzy,
straży pożarnej, policji, wojska i służb
miejskich. Przed każdym z nich stał
ogrom pracy, na taką skalę wykonywanej po raz pierwszy.
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Miałem to szczęście, że brałem udział
w organizacji przygotowania zabezpieczenia łączności radiowej w czasie pobytu Papieża. Osobiście byłem odpowiedzialny za sprawność sprzętu w miejscu
celebry. Pamiętam, jakie było to olbrzymie przedsięwzięcie jak na owe czasy
i jaka ogromna satysfakcja.
Miałem przepustkę do strefy zero,
a więc bezpośredni dostęp do Papieża.
Papamobile wjechał na plac owacyjnie witany. Przejeżdżając pomiędzy sektorami, Ojciec Święty błogosławił, pozdrawiał zgromadzony tłum, czytał napisy i transparenty, a przede wszystkim
uśmiechał się radośnie do ludzi. Na
Jego twarzy trudno było dostrzec zmęczenie, odnosiło się wrażenie, że jest
szczęśliwy i pogodny, tak bardzo jak
zgromadzeni wierni. Po chwili na ołtarz
weszli koncelebransi i On. Usłyszeliśmy
mocnym głosem wypowiedziane słowa:
Pan z Wami. I z duchem Twoim – odpowiedzieliśmy wszyscy.
Czułem, że uczestniczę w wydarzeniu szczególnym, podczas tych kilkudziesięciu minut, które spędziłem w jego
bezpośredniej bliskości. Ojciec Święty
był na wyciągnięcie ręki. Jak zawsze

W KRĘGU WIARY I TRADYCJI
uśmiechnięty, łagodny, promieniował
ciepłem i nieziemskim spokojem. Nie
mieliśmy żadnych wątpliwości, że przebywamy w obecności osoby głęboko
wierzącej i mocno uduchowionej. To
moje osobiste doświadczenie było najgłębsze, kiedy przez krótką chwilę poczułem na sobie wzrok Jana Pawła II,
gdyż w jego spojrzeniu przeogromna
dobroć była połączona z niespotykaną
przenikliwością.
Wcześniej, w podobnych okolicznościach (oddelegowany do pomocy miejscowych organizatorów) uczestniczyłem
jeszcze w pielgrzymkach Ojca Świętego
w 1983 r. w Krakowie i 1987 r. w Tarnowie. Ta rzeszowska najbardziej utrwaliła się w mojej pamięci.
Pamiętam wiele słów Ojca Świętego,
które kierował do zgromadzonych na placach pielgrzymów. Niektóre fragmenty
papieskiego przesłania funkcjonują
obecnie jako popularne cytaty, uniwersalne wskazówki, złote myśli i aforyzmy:
„Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. (Inauguracja pontyfikatu, 1978 r.)
„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi!”. Jakże proroczo – jak się później
okazało – zabrzmiały słowa Jana Pawła
II wypowiedziane podczas I pielgrzymki
do Ojczyzny w 1979 r. podczas Mszy
św. na ówczesnym Placu Zwycięstwa
w Warszawie.
„Każdy z nas ma swoje Westerplatte, którego powinien bronić do końca”.
(Spotkanie z młodzieżą w Gdańsku na
Westerplatte podczas II pielgrzymki
w 1987 r.). To wspaniała metafora, która
wraca do mnie bardzo często.
„Musicie od siebie wymagać, nawet
gdyby inni od was nie wymagali”. (Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.)
„Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się
z własnych upadków i ciągle na nowo się
nawracać”. (Homilia, Skoczów, 1995 r.)
„Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu”. (Homilia, Lwów, 2001 r.)
I wiele, wiele innych, w których Papież zachęcał do angażowania się
w życie kościoła, do dawania świadectwa swoim życiem i czynami.
Nie dane mi było pojechać do Wiecznego Miasta za życia Papieża.
W moim domu ciągle pojawiały się
książki, wydane na kredowym papierze,
z błyszczącymi okładkami, pełne kolorowych zdjęć.
Papież pozostanie dla mnie przede
wszystkim symbolem nieustannego upominania się o godność człowieka – niezależnie od jego wyznania, koloru skóry
czy zasobności portfela. Na koniec jesz-

cze jedno charakterystyczne zdjęcie
– Papież odwiedzający w więzieniu Ali
Agcę – niedoszłego zabójcę. Czyż nie

powinniśmy dać drugiej osobie jeszcze
jednej szansy?
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jan pawel x 1

Zofia Dziedzic

100. urodziny Karola Wojtyły,
Św. Papieża-Polaka
Wśród 104 pielgrzymek, które odbył Jan Paweł II ważną dla Podkarpacia jest wizyta na
trasie Rzeszów, Lubaczów, Przemyśl 2 czerwca 1991 r. Na błoniach przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego Jan Paweł II Papież-Polak odbył ewangeliczne spotkanie
z wiernymi Kościoła katolickiego.

Historia życia Karola Wojtyły
To wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie na
kształt dzisiejszego świata. 18 maja 1920 r. przyszedł na świat
w Wadowicach. 58 lat później został papieżem Janem Pawłem
II i kierował z Watykanu w Rzymie – Kościołem przez ponad
25 lat aż do śmierci w 2005 r. Do dzisiaj na sam dźwięk imion
Jan Paweł II otwierają się ludzkie serca, łagodnieją, napełniają
dobrocią. Tym, co łączy wszystkie jego życiowe powołania jest
humanistyczne przesłanie, pełne wiary w drugiego człowieka
oraz przekonanie o potrzebie dialogu i porozumienia ponad
różnicami kulturowymi i ideologicznymi. Był tym, co najlepsze
z wielu pokoleń. To „Wielka Postać”. Przypominanie jego i jego
przesłań oraz nauczania to wielki sukces. Bronił Kościół, święte
prawdy we wszystkich przejawach wiary funkcjonującej w naszych społeczeństwach, bronił wartości życia.

W oczekiwaniu na papieża w Rzeszowie
Tłumy ludzi gromadziły się na placu przykościelnym. Przybywali z całego regionu. Trasa papieskiego papamobile przez
miasto obstawiona była rozentuzjazmowanymi ludźmi. W momencie wjazdu papieża na plac przykatedralny, tłum ogarnęła
euforia, owacjom nie było końca. Ojciec Święty przejechał
pomiędzy sektorami. Byłam z mężem uczestniczką tej uroczystości. Niestety dość odległy sektor utrudniał i ograniczał pole
widzenia, ale nastrój euforii panował w każdym sektorze. Nie
przeszkadzał rozmokły grunt pod nogami na łące, piesza powrotna wędrówka na „Baranówkę” (w „szpilkach”).
Dziś jest tam przy katedrze okazały Park Papieski. Pamiętam uroczystą Mszę św. i – homilię na temat Dekalogu
– II przykazanie – Nie będziesz używał imienia mego nadaremnie – z takim przesłaniem – „Nie każdy, kto mi mówi „Pa-
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nie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego. Ojciec Święty odniósł się w tej homilii również do biskupa Sebastiana
Pelczara. którego beatyfikował. Był on przemyskim biskupem
w okresie przed I wojną światową, podczas i po wojnie,
w Polsce znów niepodległej od 1918 r. aż do śmierci w 1924 r.
Papież zapowiedział także, że biskup Ignacy Tokarczuk będzie podniesiony do godności arcybiskupa, co oznaczało powstanie w krótkim czasie diecezji rzeszowskiej (stało się to
w roku 1992). Wierni przyjęli tę informację entuzjastycznie.
Po Mszy św. Jan Paweł II m.in. przeszedł jeszcze do katedry na spotkanie z budowniczymi, wiernymi, księżmi i siostrami pracującymi w parafii. Wkrótce z pobliskiego stadionu KS
„Stal” Rzeszów odleciał helikopterem do Przemyśla. Mszę
świętą w Rzeszowie wspólnie z papieżem odprawiało czterech kardynałów, dwóch arcybiskupów, ksiądz biskup ordynariusz, czterech księży gości i 56 księży z diecezji przemyskiej.
Śpiewało 29 chórów (w tym będący wówczas w pełnym rozkwicie artystycznym chór „Cantus” pod kierownictwem Józefa
Barlika z parafii Trzciana), które w sumie liczyły 1333 osoby
oraz 59 scholi parafialnych (1088 osób). Akompaniowało
25 orkiestr dętych, w których grało 851 muzyków.
Fascynująca biografia dziś Św. Jana Pawła II dowodzi, że
ludzkie życie może być zwyczajne w swej niezwykłości. Wciąż
jednak wielu z nas w jego naukach odnajduje bardzo osobiste doświadczenie. Kiedy docierał do naszych serc – zmieniał
wiele w naszym życiu. Tego nie da się opisać, ale to trwa do
dziś! Nosił w sobie całe dziedzictwo narodu polskiego, z którego się wywodził i umiał obdarować nim cały świat. Wciąż na
jego ideałach będzie budował się cały chrześcijański świat,
bo jak mówił w Rzeszowie podczas homilii: „Jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywaniem Imienia Pańskiego nadaremno! Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko
z nazwy, nie bądź chrześcijaninem byle jakim.”

(wykorzystano inf. z internetu)
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Maria Fiałkiewicz-Górka

Sukces naszej uczennicy
w konkursie „Polska poezja
religijna” z okazji 100.
rocznicy urodzin Św. Jana
Pawła II i beatyfikacji
Księdza Prymasa Stefana
Kardynała Wyszyńskiego
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bratkowicach wzięła udział w akcji pod hasłem: Aktywizacja młodzieży szkolnej
w okresie kwarantanny. Została ona
zorganizowana przez Kuratorium
Oświaty, wspólnie z Samorządem Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie,
Teatrem im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, Polskim Radiem Rzeszów
oraz Telewizją Polską SA Oddział
w Rzeszowie.
Program miał na celu, między innymi, uzupełnienie zdalnej edukacji
przez: aktywizację kulturalną dzieci
i młodzieży, sprzyjającą rozwijaniu zainteresowań, poszerzaniu wiedzy i promocji postaw twórczych; umożliwienie
kreatywnej pracy dzieciom i młodzieży
w ich miejscach zamieszkania, poprzez
współpracę (kontakt online) z twórcami, ekspertami, artystami, dziennikarzami z wojewódzkich jednostek kultury,
rozgłośni regionalnej Polskiego Radia
oraz Oddziału Regionalnego Telewizji
Polskiej.
Realizowaliśmy jeden z proponowanych modułów, który dotyczył konkursu
recytatorskiego „Polska poezja religijna” z okazji 100. rocznicy urodzin Św.
Jana Pawła II i beatyfikacji Księdza
Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego – naszego Patrona.
W obecnej rzeczywistości, należało
nagrać własne wykonanie wybranego
utworu i przesłać je do organizatora.
Spośród naszych uczniów do konkursu przystąpili: Oliwia Głodek, Weronika Homa i Dominik Kwoka z klasy siódmej oraz Jakub Daniel, Dominika Majka, Oliwia Dworak, Patrycja Wąsik i Anastazja Przywara – z klasy ósmej.
W dniu 1 maja na ręce koordynatora
została przesłana następująca informacja:

Szanowni Państwo, mam przyjemność ogłosić wyniki przesłuchania do
Konkursu Recytatorskiego, organizowanego przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej, w ramach wspólnego programu.
Komisja Teatru, po przesłuchaniu 120
nagrań, postanowiła zakwalifikować do
konkursu 33 osoby. Oto uczniowie, którzy zakwalifikowali się do konkursu:
Anastazja Przywara – kl. VIII, Szkoła
Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach.

„Świat bez sztuki naraża się na to, że
będzie światem zamkniętym na miłość”.
Św. Jan Paweł II

„Szukałem Was, teraz Wy mnie znaleźliście”.
Św. Jan Paweł II

Wówczas będą one oceniane przez jury,
w skład którego wejdą przedstawiciele:
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP, Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie oraz Teatru.
Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa.
Anastazja, pracuje pod opieką specjalisty, nad interpretacją fragmentu tekstu poetyckiego Karola Wojtyły, który
sama wybrała. Jest to następujący utwór:

Profile Cyrenejczyka
Część pierwsza – Zanim jeszcze
potrafiłem rozróżnić wiele profilów

Anastazja Przywara.

Zgodnie z założeniami regulaminu,
pierwsza część pracy z młodymi aktorami, odbędzie się online, a druga, po zakończeniu epidemii, już na żywo w Teatrze.
Warsztaty, do których zakwalifikowała się Anastazja, odbywają się raz w tygodniu, po 1 godzinie (lekcyjnej) na osobę. Będą trwały przez 6 tygodni.
Efekt prac warsztatowych zostanie
przedstawiony podczas finałowej prezentacji projektu na deskach Teatru.

1
Profil wśród drzew.
Inaczej: profil wśród kolumn.
Inaczej: profil wtopiony w taflę
mokrego bruku.
Inaczej: profil człowieka we drzwiach
własnego domu.
Inaczej jeszcze zwycięzca:
w profilu grecki półbóg.
Jest profil Cyrenejczyka,
który najlepiej znam,
najwszechstronniej.
Zaczyna się zawsze
przy drugim Człowieku,
od bark opada,
by urwać się właśnie tam,
gdzie ów Człowiek najbardziej jest sobą
i najmniej bezbronny –
(bezbronny byłby wówczas, gdyby to,
co w nim i z niego,
nie tworzyło żadnego pionu, ale uległo).
O takim więc profilu
i o tamtym drugim Człowieku
nieustannie mówi mi życie.
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(Wówczas profil przechodzi w przekrój.)
O takim więc profilu
i o tamtym drugim Człowieku
nieustannie mówi mi życie.
(Wówczas profil przechodzi w przekrój.)
2
Stopy szukają w trawie – jest ziemia.
Owady drążą zieleń
i słońca kołyszą strumień.
Stopy ścierają bruk, bruk ściera stopy
na przemian.
Nie ma patosu.
Jest myśl niedomówiona w tym tłumie.
Weź myśl – jeśli potrafisz – weź myśl,
pozakorzeniaj
w palcach rękodzielników,
albo też w palcach kobiet
piszących na maszynie po osiem godzin
codziennie

czarne litery na wisie
u zaczerwienionych powiek.
Weź myśl i dokończ człowieka
lub też mu pozwól rozpocząć
siebie samego na nowo
lub też inaczej: niech on Ci tylko
pomaga, a Ty go prowadź.
3
Dlaczego nie jest tak?
Magdaleno, Szymonie z Cyreny?
Czy pamiętasz ów pierwszy krok,
którym dotąd idziesz bez przerwy?
4
Falują trawy jak hamak,
kołyska zwiewnych pszczół.
Kamienne płyty stoją
– prostopadły rozdziela je promień.
Idź lepiej falą! Idź falą i nie rań stóp –

fala ogarnie Cię tak, że nie poczujesz,
jak toniesz.
5
Wtedy jednak nadejdzie
On i swoje własne jarzmo
przeniesie na twoje barki.
Poczujesz, ockniesz się, zadrżysz.
Bardzo cieszymy się z sukcesu naszej uczennicy, mocno trzymamy kciuki
i życzymy jej rozwinięcia skrzydeł w sztuce aktorskiej.
Wszystkim moim uczniom serdecznie
dziękuję za udział w tej inicjatywie.
Z przyjemnością i dumą słuchałam Waszych nagrań i z pełnym przekonaniem
przesłałam je do organizatora.


KATEGORIA LITERACKA – LIST

„Dziękuję Ci,
Prymasie”
Wasza Eminencjo, Najprzewielebniejszy Księże
Kardynale Stefanie Wyszyński!
Twoją największą i jedyną siłą była wiara, a bronią krzyż
i to wystarczyło, aby zawalczyć o przyszłość. Nie chciałeś, aby
ktokolwiek Ci pomagał – sam postanowiłeś stawić czoła problemom.
Dzień przed aresztowaniem, do studentów i kobiet martwiących się o Twój los, wypowiedziałeś słowa: „Mówcie różaniec. Znacie obraz Michała Anioła – Sąd Ostateczny. Anioł Boży
wyciąga człowieka z przepaści na różańcu. Mówcie za mnie
różaniec”.
Aż nadszedł dzień aresztu. Zaciekle broniłeś Polski, nie
chcąc podpisać dokumentu, który by zagrażał naszej Ojczyźnie. Nie miałeś zamiaru dobrowolnie opuszczać domu w czasie aresztowania. „Nic nie zabieram. Ubogi przyszedłem do
tego domu i ubogi stąd wyjdę” – tak powiedziałeś, gdy jedna
z zakonnic poleciła Ci wziąć ze sobą swoje osobiste rzeczy.
To był kolejny czyn godny podziwu z mojej strony. Nie chciałeś
brać niczego, prócz czterech rzeczy: butów, palta, brewiarza
oraz tego – co najważniejsze – różańca. Tylko to w zupełności
Ci wystarczało.
Pomimo niesprzyjających warunków panujących w areszcie, nie zniechęciłeś się. Nawet w tym czasie myślałeś o tym,
jak pomóc bezbronnym ludziom. Bardzo doceniam to, że Twoja wiara „nie wygasła”. Wielu ludzi w trudnych sytuacjach zaczyna wątpić w Boga, a Ty jesteś jedną z niewielu osób, która
tego nie zrobiła.
Chcieli Cię „złamać”, zamykając w budynku, który nie należał do najprzyjemniejszych– nie poddałeś się. Trwałeś
w wierze do końca swoich dni. Mimo wielu trudności, które
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w negatywny sposób wpłynęły na Twoje zdrowie – pokazałeś
mi, Kardynale, że warto walczyć do samego końca. Modlitwa
była tarczą, którą broniłeś się przed przeciwnościami losu.
Właśnie wtedy, kiedy odebrano Ci wolność, ku zdziwieniu
sprawców, dokonałeś aktu duchownego oddania się Matce
Bożej. Uważałeś, że właśnie w tamtym miejscu, odizolowanym od świata, otwarta była droga tylko do Niej – Królowej
Niebios.
Ludzie cierpliwie wyczekiwali Twojego powrotu do Warszawy. Nareszcie, po trzech latach, które – jakby się mogło
wydawać – trwały wieczność, powróciłeś. Zostałeś radośnie
i gorąco powitany przez tłum wiernych. Twoja obecność dała
im mnóstwo siły i energii do działania. Jednakże, przy okazji
powrotu do stolicy, zażądałeś, aby naprawiono szkody wyrządzone Kościołowi. Pragnąłeś tego, aby uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi.
Nawet, po odejściu do domu Ojca, nie przestałeś ludzi zadziwiać. Orędowałeś za nami u Boga w wielu sprawach. Wysłuchiwałeś tysiąca gorliwych modlitw i dokonywałeś rzeczy,
z ludzkiego punktu widzenia, niesamowitych. Dzięki Twojemu
wstawiennictwu została cudownie uzdrowiona osoba, której
nie dawano szans na przeżycie. Dzięki Tobie odzyskała nadzieję na lepsze jutro i stała się żywym dowodem i świadkiem
tego, że cuda się zdarzają.
Twoje osiągnięcia, zarówno w życiu doczesnym, jak i pośmiertnym uczą nas i pokazują, żebyśmy się nie poddawali
– tak samo jak Ty tego nie robiłeś.
Dużą ilość czasu w życiu ziemskim przeznaczyłeś na obawę o nasz los. Myślę, że każdy człowiek powinien być Ci
wdzięczny za to, co dla nas uczyniłeś. Ryzykując życiem, walczyłeś o wspólne Dobro.
Nie mam pojęcia, w jaki sposób moglibyśmy się odwdzięczyć. Sądzę, iż zapewne jedyne o co byś nas poprosił, to wartość, która chroniła Cię aż do samego końca – wiara.
Oliwia Dworak
Bratkowice, 26.04.2020 r.
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***
Dziękujemy ci Stefanie
Za Twoje wielkie oddanie
Za miłość do każdego człowieka
I nadzieję, że coś dobrego go czeka
Za bycie naszym Prymasem
I dobrego człowieka wyrazem
Ty, coś walczył o prawa człowieka
Nie wiedząc jeszcze, co cię czeka
Nasz Kardynale
Zapamiętany wspaniale
Co ci choroba spokoju nie dała.
I w podeszłym wieku nam cię odebrała.
Dla ludzi pozostaniesz wzorcem
A dla narodu kochającym Ojcem.
Miłosz Chmaj, klasa VIII
Weronika Homa – projekt znaczka

PRACA PLASTYCZNA – NAUCZANIE KARDYNAŁA – RODZINA – PATRIOTYZM
TYTUŁ: a) Ojczyzna, naród, patriotyzm;
b) rodzina, dom, człowiek;
AUTOR: Oliwia Głodek
SZKOŁA: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Bratkowicach
KLASA: VIII
OPIEKUN: Maria Fiałkiewicz-Górka

PRACA PLASTYCZNA – ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI
TYTUŁ: „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”;
pkt 2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj
się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
AUTOR: Bartłomiej Kowalski
SZKOŁA: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Bratkowicach
KLASA: VII
OPIEKUN: Maria Fiałkiewicz-Górka

PRACA PLASTYCZNA – ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI
TYTUŁ: ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”; pkt 8
Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak
Ty korzystasz z pracy drugich.
AUTOR: Magdalena Maksymiak
KLASA: VIII
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Z parafii Bratkowice

Władysław Kwoczyński

Peregrynacja obrazu
Matki Bożej Solidarności

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności jest związana z Ogólnopolską
Pielgrzymką Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbyła się po raz pierwszy w 1983 roku.
Zorganizowana została wtedy przez ks. Jerzego Popiełuszkę – ówczesnego kapelana Solidarności, dla robotników
Huty Warszawa.
W kolejnych latach dołączyli do nich pielgrzymi z wielu
innych regionów Polski. Tu w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, modlili się wspólnie o godną pracę i godne traktowanie robotników. Corocznie podczas Eucharystii na Jasnej
Górze, ikonę Matki Bożej Robotników Solidarności, namalowaną w 1984 r. przez podlaskiego artystę malarza – przejmuje
ten Region, który będzie organizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy w roku następnym. W 2020 roku zaszczyt
ten przypadł wspólnie Regionowi Rzeszowskiemu oraz Regionowi Ziemia Przemyska.
W okresie od 21 września 2019 r. do 18 stycznia 2020 r.,
obraz Matki Bożej Robotników Solidarności wraz z relikwiami
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności oraz miniaturowym Krzyżem robotników z Nowej Huty, peregrynował
w Regionie Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”. Natomiast
od 19 stycznia do 25 kwietnia 2020 r. obraz nawiedzał parafie
diecezji przemyskiej i tarnowskiej, które przynależą do Regionu Rzeszowskiego Solidarności.

słowa: „Z Matką Odkupiciela – Mocni Nadzieją”. Obraz ten został przywieziony do Rzeszowa z Mielca. Do wnętrza rzeszowskiej katedry wprowadzili go członkowie Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”. Wraz z obrazem przekazane zostały relikwie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki – patrona Solidarności oraz miniaturka Krzyża robotników z Nowej Huty.
W okresie od 15 do 25 maja 2020 r. obraz nawiedził wszystkie parafie z dekanatu Rzeszów – Zachód: Klęczany, Będziemyśl, Dąbrowa, Błędowa Zgłobieńska, Bzianka, Rzeszów,
Świlcza, Trzciana, Mrowla i Bratkowice.

Nawiedził bratkowicką parafię

W niedzielę 26 kwietnia 2020 r., wieczorem, uroczystym
nabożeństwem w katedrze rzeszowskiej pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa, rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności po parafiach diecezji rzeszowskiej. Obraz nawiedzi 145 parafii, leżących na terenie
czterech okręgów NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego (okręg Ropczycko-Sędziszowski, Kolbuszowski, Strzyżowski i okręg Rzeszów). Hasłem przewodnim peregrynacji są

W niedzielne popołudnie 24 maja 2020 r. obraz Matki
Bożej Robotników Solidarności, został przywieziony do Bratkowic z parafii w Mrowli w asyście strażaków z obu miejscowości. Na przybycie obrazu czekali na placu przykościelnym
m.in. ks. kan. Józef Książek – proboszcz, ks. Wiesław Lisowicz i ks. Rafał Majerski – wikariusze, służba liturgiczna ołtarza oraz parafianie. Obraz wraz z relikwiami bł. ks. Jerzego
Popiełuszki i miniatura nowohuckiego Krzyża, został wniesiony do wnętrza świątyni przez miejscowych strażaków
w asyście księży i ministrantów. Tu obraz został godnie powitany przez ks. J. Książka, a także przedstawicieli lokalnej
Solidarności. Po uroczystej ceremonii powitania obrazu, odprawione zostało uroczyste nabożeństwo z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu, które celebrował ks. J. Książek.
Okolicznościową homilię do wiernych wygłosił ks. R. Majerski – wikariusz. Po Mszy św. nastąpiła adoracja obrazu przez:
Akcję Katolicką, Caritas i Towarzystwo Przyjaciół Wyższego
Seminarium Duchownego. Następnie odprawiona została

Oczekiwanie na obraz Matki Bożej Solidarności. Od lewej – ks.
kan. J. Książek i ks. W. Lisowicz.

Obraz Matki Bożej Solidarności szczęśliwie dotarł do Bratkowic,
dzięki asyście strażaków.

Obraz dotarł do
Diecezji Rzeszowskiej
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Przed wejściem do kościoła. Od lewej
– dh Józef Mazan z relikwiami bł. ks.
Jerzego Popiełuszki i dh Robert Kwas
z miniaturą krzyża z Nowej Huty.

Obraz Matki Bożej Robotników
Solidarności, zajął zaszczytne miejsce na
podwyższeniu ołtarz głównego.

Wniesienie obrazu do kościoła.

Msza św. koncelebrowana na okoliczność pożegnania obrazu.

Po ceremonii pożegnania obrazu, został on uroczyście
wyniesiony z kościoła i przewieziony do parafii w Niwiskach.

Parafianie wraz z księżmi pożegnali obraz Matki Bożej Solidarności.
Pierwszy z prawej – ks. R. Majerski i ks. W. Lisowicz.
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Ksiądz proboszcz odprowadził obraz do samochodu Solidarności.

Droga Krzyżowa. O godz. 2000 odmówiono wspólny różaniec, a później Apel
Jasnogórski.
Następnego dnia od godziny siódmej
do piętnastej, odbywała się adoracja
obrazu przez parafian, według poszczególnych numerów domów. O godzinie
szesnastej na zakończenie peregrynacji została odprawiona uroczysta Msza
św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. J. Książek w asyście ks. R. Majerskiego i ks. W. Lisowicza. Wierni wysłuchali okolicznościowej homilii, którą
wygłosił proboszcz parafii. Na zakończenia nabożeństwa podziękował on strażakom za zaangażowanie związane
z nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Solidarności w parafii oraz za asystowanie
samochodem strażackim podczas przywiezienia obrazu z Mrowli i odwiezienie
go do parafii w Niwiskach. Podziękował
również wszystkim parafianom za liczne uczestnictwo podczas peregrynacji
obrazu w parafii i pobożną jego adorację. Na zakończenie ceremonii pożegnalnej odśpiewano wspólnie Apel Ja-

Za chwilę obraz wyruszy do Niwisk.

snogórski. Następnie obraz Matki Bożej,
został przeniesiony wraz relikwiami bł.
ks. Jerzego Popiełuszki i miniaturą krzyża nowohuckiego do samochodu NSZZ
„Solidarność”, którym obraz peregrynuje po parafiach diecezji rzeszowskiej. Tuż
po godzinie siedemnastej samochód ten,
eskortowany przez bratkowickich strażaków, wyruszył w drogę do parafii w Niwiskach.
Zakończenie peregrynacji w diecezji
rzeszowskiej i uroczyste pożegnanie
obrazu nastąpi 18 września 2020 roku
w parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Rzeszowie, gdzie budowany jest kościół pod jego wezwaniem.

Krótka historia obrazu
Obraz Matki Bożej Robotników Solidarności namalował w 1984 r. Artur Chaciej – artysta malarz z Podlasia. Tło obrazu, na którym widnieje wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, stanowi biało

czerwona flaga narodowa, upamiętniająca najważniejsze zrywy robotnicze:
Poznań 56, Gdańsk 70, Radom 76,
Gdańsk 80, 13 grudnia 1981 r. Powstał
z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Podziemnego Zarządu Regionu
w Białymstoku – Stanisława Marczuka.
Obraz wykonano w trzech kopiach różnej wielkości. Najmniejszy z nich otrzymał na własność bł. ks. Jerzy Popiełuszko. W prywatnej rozmowie powiedział
on, że dla niego jest to Matka Boża Solidarności. Drugi obraz trafił do parafii pw.
św. Brygidy w Gdańsku. Związkowcy
z podlaskiej Solidarności największy
z obrazów przekazali podczas II Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę
w 1984 r., jako symbol spotkań u stóp
Czarnej Madonny. W obawie przed represjami ze strony Służby Bezpieczeństwa, przewieziono go pod osłoną innego obrazu. Obraz przez kilka lat przechowywany był w jasnogórskim klasztorze, by później towarzyszyć Solidarności w Pielgrzymkach Ludzi Pracy. Od
2014 r. obraz pełni rolę formacyjną przez
peregrynację po kraju z relikwiami bł. ks.
Jerzego Popiełuszki wraz z miniaturą
Krzyża robotników z Nowej Huty. Krzyż
jest repliką drewnianego krzyża, który
w 1957 r. postawili mieszkańcy Nowej
Huty w miejscu, gdzie miał stanąć kościół. Władze komunistyczne chcąc stworzyć ateistyczne osiedle mieszkaniowe
bez Boga, próbowały usunąć ten Krzyż.
Przetrwał on dzięki determinacji i głębokiej wierze tych, którzy stanęli w jego
obronie. Krzyż Nowohucki jest obecnie
symbolem walki komunistów z krzyżami
w Polsce, z Bogiem, Kościołem i religią.
Krzyż był także nadzieją i otuchą dla narodu polskiego w trudnych i burzliwych
okresach historycznych dla Ojczyzny.
W 1856 r. polski poeta Karol Baliński
w swoim wierszu „Śpiewakowi Mohorta
bratnie słowo”, napisał: „Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest
Polską, a Polak Polakiem”.


Obraz pod eskortą strażaków został przewieziony do parafii w Niwiskach.
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Ostatnie pożegnanie Kapłana
W czwartek 28 maja 2020 r. do parafian w Bratkowicach
dotarła smutna wiadomość. W wieku 80 lat zmarł śp.
ks. kan. dr Władysław Piętowski, pochodzący z tej miejscowości. Przez 55 lat służył wiernie Bogu i wspólnotom parafialnym, jako kapłan w archidiecezji przemyskiej. Emerytowany proboszcz parafii pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Czarnej k. Łańcuta.
Pogrzeb śp. ks. Władysława Piętowskiego odbył się
w sobotę 30 maja 2020 r. o godz. 15.00 w parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Bratkowicach – rodzinnej parafii zmarłego kapłana. Msza św. była celebrowana w miejscowym kościele
parafialnym z udziałem księży rodaków oraz kilkudziesięciu
kapłanów m.in. z archidiecezji przemyskiej, diecezji rzeszowskiej i sandomierskiej, a także dekanatu Rzeszów-Zachód.
Eucharystii przewodniczył ks. bp Krzysztof Chudzio – sufragan przemyski. Homilię wygłosił ks. Sławomir Piętowski,
wikariusz w parafii pw. św. Józefa Rzeszów-Staromieście
– bratanek zmarłego kapłana. Zrekonstruował on historię
duszpasterskiej posługi zmarłego księdza i jego życiowe dokonania. Na zakończenie nabożeństwa mowy pożegnalne
wygłosili kolejno: ks. bp K. Chudzio, który w skrócie przypomniał sylwetkę zmarłego kapłana i jego duszpasterstwo. Podziękował też najbliższej rodzinie zmarłego kapłana za solidarną i troskliwą opiekę nad nim w ostatnich latach życia.
Ks. prałat dr Stanisław Szałankiewicz z roku śp. ks. Władysława – były proboszcz parafii fara w Przeworsku, w ciepłych
słowach zrelacjonował długoletnie duszpasterstwo zmarłego
kapłana, podkreślając jego szlachetne cechy charakteru i wielkie oddanie służbie Bogu i parafianom. Ks. Zbigniew Góra
– proboszcz parafii pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny
w Czarnej k. Łańcuta, żegnając byłego proboszcza śp. ks.
Władysława, dziękował w imieniu parafian za szczególną dbałość o świątynię i życie religijne parafian oraz za jednoczenie
wiernych we wspólnocie. Swoją wdzięczność i podziękowanie za wszystko, wyrażamy naszą modlitwą – dodał proboszcz.
Na zakończenie ks. S. Piętowski podziękował w imieniu
rodziny wszystkim kapłanom na czele z księdzem biskupem
za celebrowanie uroczystej Mszy św. pogrzebowej, a wszystkim parafianom za uczestniczenie w ostatniej drodze śp.
ks. Władysława.
Po Mszy św. kondukt żałobny z trumną zmarłego kapłana, wyruszył na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie odbyła się ceremonia pogrzebowa złożenia ciała do grobu.
Śp. ks. Władysław Piętowski, został pochowany w rodzinnym grobowcu.
Śp. ks. kan. dr Władysław Piętowski urodził się 12 września 1940 r. w Bratkowicach. Tu ukończył naukę w miejscowej szkole podstawowej. Po zdaniu egzaminu maturalnego
w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie w 1958 r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, z przerwą na przymusową
zasadniczą służbę wojskową. 27 października 1960 r. został
wcielony do 11 Pułku Czołgów i Artylerii Pancernej, na stanowisku strzelca w kompanii młodego rocznika. Od 4 stycznia 1961 r. do 27 października 1961 r. pełnił służbę w Kompanii Piechoty Zmotoryzowanej, jako strzelec. Od 28 X
1961 r. do 13 X 1962 r. służył w Komendzie Odcinka Kolejowego. 13 X 1962 r. został zwolniony po odbyciu zasadniczej
służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Następnie powrócił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemy-

ślu, by kontynuować dalsze
studia teologiczne. 20 czerwca 1965 r. przyjął święcenia
kapłańskie w Katedrze Przemyskiej z rąk ks. bp. Stanisława Jakiela – ówczesnego sufragana przemyskiego. Uroczystości prymicyjne odbyły
się w Bratkowicach, gdzie
w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Jana ChrzciKs. kan. dr Władysław
ciela, celebrował Mszę św.
Piętowski (1940-2020)
prymicyjną i wygłosił swoją
pierwszą homilię do wiernych.
Po święceniach kapłańskich śp. ks. Wł. Piętowski pracował, jako wikariusz w parafiach: Zręcin, Ustrzyki Dolne, Dubiecko, Stalowa Wola, Kłodawa (diecezja zielonogórska),
Husów, Grodzisko Dolne, Nozdrzec, Rudnik n. Sanem, i Radymno. Urząd Proboszcza pełnił w parafiach: Korczowa-Młyny (1976-1980) i w Czarnej k. Łańcuta (1980-2007). W parafii Korczowa napisał książkę pt. „Stosunki polsko-ukraińskie
po II wojnie światowej”. W 1978 r. został uhonorowany przywilejem kanonika EC (Expositorium Canonicale). W 2005 r.
obronił doktorat na Wydziale Socjologiczno-Historycznym
Uniwersytetu Rzeszowskiego z napisanej przez siebie monografii pt. Czarna k. Łańcuta – wieś i parafia”. W latach 20072010 był kapelanem Sióstr Służebniczek w Woli Małej. Od
2010 r. przebywał na emeryturze w parafii pw. św. Tadeusza
Judy w Rzeszowie oraz w parafii pw. św. Jana Chrzciciela
w Bratkowicach pod troskliwą opieką najbliższej rodziny.
W sierpniu 2018 r. otrzymał patent oficerski z rąk komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie.
Śp. ks. kan. dr. Władysław Piętowski, jako rodak z Bratkowic w okresie swojego długoletniego kapłaństwa, zawsze
utrzymywał stały kontakt z rodzinną wspólnotą parafialną.
Uczestniczył w wielu ważnych uroczystościach kościelnych
m.in. prymicjach księży rodaków, odpustach parafialnych
i innych. W 1966 r. śp. ks. Wł. Piętowski, uczestniczył w pierwszym Zjeździe Księży Rodaków w Bratkowicach, zorganizowanym przez ks. Józefa Stefańskiego (rodaka) z okazji Milenium Chrztu Polski. Księża rodacy ufundowali wówczas okazały ornat do kościoła, jako wotum dziękczynne. Na przełomie lat 1960/1970 wraz z innymi księżmi rodakami, wspierał
gorliwą modlitwą przebudowę ówczesnego kościoła parafialnego, udzielając także ofiarnego wsparcia finansowego
na ten cel. W 2002 r. razem z księżmi rodakami przybył do
Bratkowic, by uczestniczyć w uroczystościach peregrynacji
kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
W latach 2002-2009 wspierał modlitwą dzieło rozbudowy
bratkowickiego kościoła parafialnego i uczestniczył w jego
uroczystej konsekracji, która odbyła się 24 czerwca 2009 r.
w dniu odpustu parafialnego.
Parafianie z Bratkowic zapamiętają śp. ks. Władysława
Piętowskiego, jako życzliwego kapłana, skromnego i dobrego człowieka. Zawsze szczycił się on Bratkowicami i chętnie
tu powracał. Dziś spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym wśród swoich rodaków. Był jednym z 17. kapłanów
wywodzących się z bratkowickiej parafii.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie...
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Świętowanie Dnia Patrona w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
„Wnieście do Waszych rodzin ducha wzajemnej
miłości, pokoju i współdziałania.
Jesteście sobie ku pomocy”!
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński
Niech słowa Patrona będą dla nas światłem w tym dziwnym, trudnym, niezwykle ciężkim dla każdego czasie.
2 października 2019 roku Papież Franciszek zatwierdził
dekret otwierający drogę do rychłej beatyfikacji Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia trwał 30 lat. Niezbędnym wymogiem do beatyfikacji był potwierdzony cud. Niewytłumaczalne, z medycznego
punktu widzenia, uzdrowienie, dotyczy dziewiętnastolatki
ze Szczecina, która w 1988 roku zachorowała na nowotwór
tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. Wówczas grupa sióstr zakonnych i innych osób rozpoczęła modlitwy
o łaskę zdrowia, za wstawiennictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uzdrowienie nastąpiło nagle i zostało uznane
za trwałe.
Kiedy dowiedzieliśmy się, że 7 czerwca 2020 r. w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, radość nasza była ogromna. Zaczęliśmy się przygotowywać
do tego wydarzenia, które jest niezwykle ważne dla naszej
społeczności szkolnej i parafialnej.
We wrześniu udaliśmy się z pielgrzymką do klasztoru
w Komańczy, gdzie przebywał ks. Kardynał podczas internowania.
Równocześnie nasi uczniowie zaangażowali się w Projekt „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Działania projektowe obejmowały pięć, spośród dziesięciu proponowanych kategorii.
My wybraliśmy następujące:
1. „Dziękuję Ci, Prymasie” – list otwarty lub wiersz
uczniowski. Do tej kategorii zgłosili się uczniowie klasy
ósmej: Oliwia Dworak i Miłosz Chmaj.
2. Przygotowanie prezentacji multimedialnej pod hasłem: „Człowiek niezwykłej miary”. Pracę przygotował uczeń
klasy ósmej: Jakub Daniel.
3. Konkurs plastyczny pt. „ABC Społecznej Krucjaty Miłości na co dzień”. W tej kategorii udział wzięli uczniowie
klasy siódmej: Bartłomiej Kowalski i Magdalena Maksymiak.
4. Wykonanie plakatów z cytatami Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, pogrupowanymi wg tematów: a) Ojczyzna,
naród, patriotyzm; b) rodzina, dom, człowiek. Tę kategorię
wybrali uczniowie klasy siódmej: Oliwia Głodek i Julia Przywara.
5. Zaprojektowanie znaczka pocztowego, upamiętniającego uroczystość beatyfikacji, które było obowiązkowe dla
wszystkich szkół. Spośród naszych uczniów tej pracy podjęła się uczennica klasy siódmej: Weronika Homa.
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Prace uczestników projektu zostały przekazane do organizatorów i wezmą udział w konkursie, jak również zostaną zaprezentowane na stronach internetowych stowarzyszenia.
Zamieściliśmy je również na stronach naszej szkoły
i parafii, aby wszyscy mogli przeczytać i zobaczyć, jak mamy
zdolną i wspaniałą młodzież.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w powyższe działania z całego serca dziękujemy.
Niech Sługa Boży ks. Kardynał Stefan Wyszyński obdarza każdego z nas potrzebnymi łaskami. A Jego mądre, pouczające i pełne nadziei złote myśli niech będą dla nas
drogowskazem w trudnych sytuacjach życiowych i zachętą
do refleksji:
„We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy
radość”.
„Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć,
dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może
działać ku dobrem”.
„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”.


KULTURA I EDUKACJA NAJCENNIEJSZYM DAREM
Natalia Łabecka-Trzepiecińska

Ponadnarodowa Mobilność Uczniów
– Projekt „Dwie kultury – jedna Europa”
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach od 1 września 2020 rozpocznie realizację projektu „Dwie kultury – jedna Europa”, w ramach Programu
„Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.
Naszym partnerem, a zarazem instytucją przyjmującą, będzie Scoala Gimnaziala „OVID DENSUSIANU”. Placówka „Owidiusza Densusianu”, nazwana na cześć wielkiego rumuńskiego filologa i poety, znajduje się w pięknym mieście Fagaras
w Rumunii, w bardzo malowniczej okolicy, u podnóża gór Fagaras, które są częścią Karpat.
Celem przedsięwzięcia będzie zaprezentowanie dorobku
kulturowego naszych regionów. Projekt skupi się na rozwijaniu różnorodnych kompetencje u uczniów, poprzez zaangażowanie ich w następujące inicjatywy: cykle zajęć tematycznych, audycje słowno-muzyczne, prezentacje multimedialne,
Dzień Talentów, warsztaty dziennikarskie, redagowanie gazetek okolicznościowych, występy artystyczne, ekspozycje plakatów i wytworów uczniowskich.
Poprzez udział w projekcie, uczniowie wprowadzeni będą
w świat wartości, w tym: współpracy, solidarności, patriotyzmu

i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi wychowanka.
Inicjatywy projektowe będą również skupiały się na wzmocnieniu poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej.
Mobilność dwóch grup uczniów z klas VI-VIII, do których
adresowany jest projekt, to wspaniała okazja do spotkania się
z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej. Dodatkowym atutem
przedsięwzięcia będzie możliwość nawiązania współpracy
międzynarodowej, wymiana doświadczeń, poprzez wspólną
naukę i pracę nad projektem. Dla naszych podopiecznych
będzie to wyjątkowy czas do wzmocnienia kompetencji kluczowych, w tym kompetencji wielojęzyczności, kompetencji
w zakresie tworzenia i rozumienia informacji. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, wezmą również udział
w zajęciach przygotowawczych z języków obcych, informatyki, geografii, matematyki i języka polskiego.
Działania projektowe mają na celu umożliwienie uczestnikom odkrycia własnych predyspozycji i talentów, kształtowanie postaw otwartości wobec świata i innych ludzi, zachęcenia ich do aktywności w życiu społecznym oraz podejmowania własnych inicjatyw.


Dorota Madej

Wyposażenie sali zajęć dodatkowych
w Szkole Podstawowej w Trzcianie
Kiedy w połowie marca br. zapadła decyzja, że z powodu
pandemii koronawirusa i choroby śmiertelnej COVID-19
uczniowie pozostaną na dwa tygodnie w domach, mało kto
przypuszczał, że ten okres potrwać może dłużej. Dziś wiemy
że przerwa trwała kolejno do 27 kwietnia, a co będzie dalej?
Pozostaje jedynie nauka na odległość. Władze oświatowe nie
były przygotowane. Egzaminy ósmoklasistów i egzaminy maturalne przeniesiono na II połowę czerwca. Co będzie?
Pomimo zamkniętych szkół instruktorzy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Trzcianie nie próżnują, przygotowując miejsce
dla dzieci na zajęcia dodatkowe. Do sali zostały zakupione

nowe meble – stoliki, krzesełka, szafy, biurko, stolik pod telewizor, biurko komputerowe, regały oraz szafki na plecaki.
Warto wspomnieć, że w 2019 roku sala zajęć dodatkowych została wyremontowana (szpachlowanie, malowanie,
wymiana oświetlenia) co obrazują zdjęcia niedługo po remoncie. Następnie doposażona w materiały edukacyjne, zabawki,
gry, materiały do warsztatów rękodzielniczych. W roku szkolnym 2019/2020 w zajęciach uczestniczyło 120 dzieci. Dziękujemy Samorządowi Gminy Świlcza oraz Dyrekcji Szkoły
w Trzcianie za pomoc, współpracę oraz wsparcie. Wspólnie
oczekujemy na powrót dzieci do szkół.


„Trzcionka” nr 94/2020

75

KULTURA I EDUKACJA NAJCENNIEJSZYM DAREM
Agnieszka Toton

„Klinika Doktora Misia”
Sprawozdanie ze szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej przedszkolaków
W dniu 5.03.2020 w Przedszkolu Publicznym im. Jana Pawła II w Bratkowicach odbyło
się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla najstarszych dzieci uczęszczających do przedszkola (6-latków) W zajęciach wzięło udział 26 przedszkolaków. Szkolenie zostało sfinansowane przez Urząd Gminy Świlcza.
Celem zajęć było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenie poprowadził aktywny ratownik medyczny: Michał Bartkowski.
Już od początku spotkania dzieci podczas uczestnictwa
w zabawach i pokazach miały okazję do zdobycia niezbędnych umiejętności: jak radzić sobie podczas wypadku, urazu
lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia.
Dowiedziały się również, jak postępować w przypadku omdlenia, złamania, oraz urazach głowy i kręgosłupa. Wielka pasja
szkoleniowca, dystans do siebie oraz otwartość na grupę, już
od pierwszych minut porwała uczestników do wspólnych ćwiczeń i symulacji.
Wychowankowie pod opieką ratownika i wychowawczyni:
sprawdzali ocenę stanu „poszkodowanego”, którym był pluszowy miś. Doskonalili też umiejętności w zakresie skutecznego wzywania pomocy oraz postępowania przy zatrzymaniu
oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo-oddechowa).
Dzieciaki z wielkim zapałem i zaangażowaniem brały udział
w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści
płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.


Wpierw przymiarki...

...potem ćwiczenia i...

...zdjęcie pamiątkowe małych ratowników.
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Podsumowanie projektu „Rozwijamy
kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”

Gmina Świlcza w dniu 31.03.2020 r. zakończyła realizację projektu pt: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Świlcza”. Projekt skierowany był do mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego w wieku 25-74 lata, którzy byli zainteresowani
zwiększeniem kompetencji cyfrowych.
Od września 2019 roku do końca marca 2020 roku zostało
łącznie przeszkolonych 257 osób. Szkolenia odbywały się
w systemie 4 dni po 4 godziny lub 2 dni po 8 godzin (weekend).
Zajęcia prowadzone były w małych 12 osobowych grupach.

Największym zainteresowaniem cieszył się moduł: „Działam w sieciach społecznościowych”, w którym wzięło udział
92 osoby. W podziale na moduły ilość szkoleń przedstawia się
następująco:

2. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach – 3 szkolenia,
3. Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach – 1 szkolenie,
4. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli
– 2 szkolenia,
5. Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – 3 szkolenia,
6. Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy
– 6 szkoleń,
7. Szkole Podstawowej w Trzcianie – 4 szkolenia,
8. Regionalnym Domu Tradycji Ludowej w Trzcianie – placówka pod zarządem Szkoły Podstawowej w Trzcianie
– 1 szkolenie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne tj. teczkę z gumką, notes, długopis i pendrive 16 GB oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia. Mieli również możliwość skorzystania z cateringu. Szkolenia były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach projektu zakupiono
13 laptopów, urządzenie dedykowane do bezpiecznego transportowania laptopów, listwy zasilające, router, drukarkę, oraz
aparat fotograficzny. Po zakończeniu realizacji projektu laptopy wraz z urządzeniem do transportu zostały przekazane do
placówki oświatowej z terenu gminy Świlcza.
Efektem realizacji projektu jest wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa podkarpackiego i lubelskiego, jak również podniesienie potencjału dydaktycznego.
Dziękujemy uczestnikom szkolenia oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu.
Inf. strona internetowa Gminy Świlcza

Projekt został realizowany w ramach projektu pn. „e-MISJA
– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”
Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Partnerzy projektu:
W sumie zostało zorganizowanych 22 szkolenia w placówkach oświatowych podległych Gminie Świlcza, tj.:
1. Zespole Szkół w Dąbrowie – 2 szkolenia,
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Młodzież nie jest bezkarna!
Magdalena Lisowska

W społeczeństwie podejmuje się działania profilaktyczno-edukacyjne, które mają za
zadanie uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż negatywne zachowania powodują konsekwencje prawne.
W miesiącach letnich częste spotkania dają okazję do popełnienia nieprzemyślanych czynów. Dorośli muszą sobie
uświadomić, iż ciąży na nich odpowiedzialność za dzieci. Rodzina jest środowiskiem najwcześniej oddziałującym na
osobowość dziecka i ma decydujący
wpływ na jego kształtowanie, również
może wywierać pozytywny – socjalizujący wpływ na jednostkę lub przeciwnie
– negatywny, kształtując określone, społecznie korzystne lub nie postawy życiowe. Różne mechanizmy oddziaływania
rodziny mają wpływ na społeczne nieprzystosowanie dziecka.
Czynnikiem kryminogennym jest także brak jednoznacznych wzorów zachowania dorastającej młodzieży, uczestnictwo w grupie rówieśniczej, czy młodzieżowej grupie przestępczej jest
próbą zdefiniowania swej przynależności społecznej, często przez świadome
odrzucenie norm i wartości świata dorosłych.
Konsekwencje prawne młodzieży
regulują zapisy w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich.
W myśl cyt. Ustawy nieletni to osoba,
która:
– nie ukończyła 18 lat, a jej zachowanie wskazuje, iż wykazuje przejawy
demoralizacji;
– ukończyła 13 lat, a nie ukończyła lat
17 i dopuściły się popełnienia czynu
karalnego;
– nie ukończyła 21 lat i względem niej
orzeczone zostały środki wychowawcze i poprawcze.
Przejawy demoralizacji u nieletnich:
• niesystematyczne uczęszczanie do
szkoły,
• wagary, inne zaniedbywanie nauki,
• niestosowne zachowanie się w szkole i poza szkołą,
• dłuższe przebywanie poza domem
bez kontroli,
• wałęsanie się w towarzystwie zdemoralizowanych kolegów i łączenie
się w grupy,
• zachowania agresywne,
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wandalizm,
ucieczki z domu,
palenie tytoniu,
picie alkoholu,
używanie narkotyków i innych środków odurzających,
• przedwczesne podejmowanie życia
seksualnego,
• popełnianie czynów zabronionych
przez osobę w wieku poniżej 13 lat
lub nie uznanych za czyny karalne.
Zachowania tego rodzaju będące
przejawem demoralizacji (niedostosowania społecznego), znajdą się przedmiotem zainteresowania sądu rodzinnego, jeżeli występują jako zespoły po
2-3 różnego rodzaju, powtarzają się
wielokrotnie, przybierając postać systematycznego postępowania.
Nieletni odpowiada za popełnienie
czynu karalnego, którym jest przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo
określone wykroczenie.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Przestępstwa najczęściej popełniane przez nieletnich:
• przestępstwa rozbójnicze – wymuszenia, kradzieże, rozboje,
• kradzieże,
• kradzieże z włamaniem,
• udział w bójce i pobiciu,
• zniszczenie lub uszkodzenie cudzej
rzeczy.
Wykroczenia, za które nieletni ponoszą
odpowiedzialność:
• art. 51 KW – zakłócenie wybrykiem
spokoju lub porządku publicznego,

art. 69 KW – niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez
organ państwowy,
art. 74 KW – uszkadzanie znaków lub
urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu,
art. 76 KW – rzucanie kamieniami lub
innymi przedmiotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu,
art. 85 KW – samowolna zmiana, niszczenie lub uszkadzanie znaków drogowych,
art. 87 KW – prowadzenie pojazdu
przez osobę znajdującą się w stanie
wskazującym na użycie alkoholu lub
podobnie działającego środka,
art. 119 KW – kradzież lub przywłaszczenie mienia,
art. 122 KW – paserstwo,
art. 124 KW – niszczenie lub uszkodzenie mienia,
art. 133 KW – spekulacja biletami
wstępu,
art. 143 KW – utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do
użytku publicznego.

Przestępczość młodocianych podobnie jak i nieletnich przedstawia ostry problem społeczny, którego nie wolno nam
lekceważyć. Przybiera on coraz to drastyczniejsze formy i przestępcy również
są coraz to młodsi.
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat
młodociani stanowią około 16% ogółu
skazanych.
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Władysław Kwoczyński

Bratkowickiej gwary ciąg dalszy...
W poprzednim wydaniu „Trzcionki” (nr 93) w artykule pt. „Ocalić od zapomnienia”,
zamieściłem ciekawsze wyrazy z gwary bratkowickiej. Niektórzy mieszkańcy Bratkowic po przeczytaniu tego artykułu pytali mnie, czy będzie dalszy jego ciąg i czy będą
zamieszczone jeszcze inne słowa z miejscowej gwary?
Jeden z Czytelników powiedział, że w ten sposób zostanie
zachowana pamięć o dawnej lokalnej gwarze naszych przodków. A gwarę, czyli język, jakim niegdyś posługiwali się na co
dzień bratkowiczanie, otrzymaliśmy od nich w spadku, jako
drogocenny i piękny dar, który trzeba pielęgnować. Niekoniecznie – dodał, żeby się nią posługiwać na co dzień, ale po to, by
ją ocalić dla następnych pokoleń. Ponadto powiedział, że młodzież w obecnych czasach posługuje się często językiem, który nie ma nic wspólnego z poprawną polszczyzną, a tym bardziej z gwarą... Świat idzie z postępem – dodał i nie chodzi
o to, żeby młodych ludzi „przestawiać” nagle na posługiwanie
się gwarą ludową. Ważne jest, aby młodzież poznała lokalną
kulturę oraz gwarę swoich przodków i kultywowała ją w różnego rodzaju obrzędach ludowych, zespołach folklorystycznych
itp. Myślę, że „Trzcionka”, promując kulturę ludową na swoich
łamach jest ważnym mentorem w tej dziedzinie.
Spełniam więc prośbę wielu Czytelników, którzy uważają,
że dawną gwarę należy bliżej poznać i ocalić od zapomnienia,
chociażby dlatego, że jest to ważna cząstka naszej lokalnej
kultury ludowej. Oto druga część wyrazów gwary bratkowickiej:
Ajci – iść na spacer z małym dzieckiem, babka – mini kowadełko do klepania kosy, bejok – niemowa, beceć – płakać, brzydok – ktoś brzydki, bez to – z tego powodu, bocyć się – obrażać
się, biadolić – narzekać, bojcorka – plotkarka, roznosi plotki,
bołda – coś zwinięte w nieforemną kulę, bebechy – flaki, wnętrzności, bajzel – bałagan, ciekać – biegać, ciupać – rąbać drewno,
chapnąć – zjeść coś na szybko, człek – człowiek, cyrować
– cerować, naprawiać, chorkać – pluć, cza mi – potrzeba mi, cip,
cip – wołanie na kurczęta, drągal – ktoś wysoki, dziwok – ktoś
niepoważny, dybać – czyhać na coś, dziadówka – uboga synowa, dockać – doczekać, dziamać – pyskować, dźwirki – drzwiczki do pieca, fizdrygoł – ktoś przygłupiasty, filisztyn – młody niesforny chłopak, fura – wóz konny, grandziorz – zawadiaka, gieroj
– ktoś zbyt pewny siebie, gnojek – leń, obibok, goni – biegnie,
gmyrać – szperać, grzebać, gacek – część składowa cepa, harownica – pracowita kobieta, hadra – kłótliwa kobieta, kudły
– długie nieuczesane włosy, klajster – klej, kurdupel – ktoś niskiego wzrostu, kijonka – deska do prania, kuma – matka
chrzestna, kryda – kreda, kurzawa – zamieć śnieżna, kafton
– bluzka damska, karykon – karaluch, kniat – kwiat lipy, kolibka
– kołyska niemowlaka, kawalir – kawaler, kułok – bogaty chłop,
łajza – wałęsa się po wsi, łajno – odchody zwierzęce, mruk
– ktoś małomówny, mycka – kiepska czapka, majkut – leworęczny, mymło – gryzie, żuje, niegdysiejszy – dawny, nakastlik
– szafka nocna, niezdały – nieprzydatny, niecka – drewniane
naczynie do ciasta, niemok – ktoś małomówny, obcykany
– obeznany, powrózek – cienki sznurek, przeziory – podglądanie, szpiegowanie, półkosek – duży wiklinowy kosz na wóz
konny, pyskata – kłótliwa, pruchnica – wysuszony torf na opał,
po omacku – po ciemku, piecuch – człowiek lubiący ciepło,
pawąz – długi drążek do przytwierdzania siana na wozie, przycyndolić – uderzyć, paryja – błoto, przechłop – dobry uczynny
mężczyzna, scypa – smolne drewno, sarga – rosa poranna,
stryjno – ciotka, siarniki – zapałki, sic – kosić trawę, siuruj

– odejdź stąd, skapie – zginie, siwka – farba ultramaryna, siwocek – garnek gliniany, siecka – pocięta słoma na paszę dla zwierząt gospodarskich, wychodek – ubikacja drewniana na zewnątrz
budynku, wygnać – wypędzić, wyrychtować – ładnie się ubrać,
wyżreć – wyjeść, wygon – droga dla bydła, wierzeje – duże wrota, zawórek – małe drzwiczki na strychu budynku wiejskiego,
zogłówek – poduszka, zapaska – fartuch kuchenny.


O Wójcie!
Skąd sie wzion ten was wójt
Nikt nie wi – nikt nie wi –
ani go dąb pamięto ani las modrzewi
tak ci razu jakiegoś wzion sie z – nikąd z – nagła –
ziemia z jakiej wyrós widać go zapragła –
bo zaroz jesce młody wystrugoł łon figla –
stoł się z prezesa – wójtem, hurtownia mu zbrzydła?
mu w te pędy sie nalazła w krąg mamiąca droga
bede w gminie Świlcza dobry wójt! laboga.
no i nie narzyko, ni mo sie kiej nudzić
bo mo to co kcioł zawdy – robote dlo ludzi!
Skąd się wziął ten poddany parafrazie cytat? Z ballady
o Jędrzeju Wowrze autorstwa Emila Zegadowicza.
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O nauce zdalnej w Szkole Podstawowej
w Trzcianie – słów kilka...
Pandemia, koronawirus, izolacja, kwarantanna – to słowa, które od przeszło dwóch
miesięcy wypełniają naszą codzienność, a trwa rok szkolny 2019/2020. Tematy te zdominowały życie publiczne, politykę, niestety nie ominęły też polskiej szkoły. Jedną
z pierwszych restrykcji wydanych przez władze w celu zahamowania pandemii, było
zamknięcie szkół.
Obecna sytuacja spowodowała wiele zmian, do których
próbują się przyzwyczaić nauczyciele, rodzice, ale przede
wszystkim uczniowie. Nikt bowiem nie spodziewał się, że wiosenne miesiące będziemy musieli spędzać w domu, ograniczając kontakty z innymi, pracować zdalnie i uczyć się zdalnie. Jest to normalne, że pojawiają się trudności z zaakceptowaniem tych zmian, a nam wszystkim w tej niecodziennej sytuacji towarzyszą różne emocje.

Obowiązkowe zdalne nauczanie
wprowadzono od 25 marca
O nauce na odległość mówią wszyscy: ministrowie, dzieci,
rodzice, nauczyciele. Zdalne nauczanie, na które polskie szkoły
nie były przygotowane, nadal stanowi nie lada wyzwanie. Podstawą edukacji jest bowiem relacja i nawiązywanie kontaktu,
który został drastycznie ograniczony. W celu realizacji tego
podstawowego warunku uczniowie i ich nauczyciele zostali
zmuszeni do komunikowania się on-line.
Szkoła w Trzcianie podjęła wyzwanie zorganizowania edukacji zdalnej. Dziś możemy wspominać początki, robić pierwsze podsumowania i oceny, próbować odpowiadać na pytania, czy nasze wysiłki nie poszły na marne.
W marcu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej rozpoczęliśmy realizację obowiązku szkolnego
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dyrekcja i nauczyciele szkoły w Trzcianie od samego początku starali się unormować sytuację i opracować właściwe rozwiązania dla uczniów i rodziców.
Głównym narzędziem wzajemnej komunikacji od początku pozostaje e-dziennik oraz strona szkoły. Zdając sobie sprawę, że duże ograniczenie zdalnej nauki dla wielu stanowić
będzie dostęp do sprzętu komputerowego, Dyrekcja Szkoły
Podstawowej umożliwiła uczniom i nauczycielom bezpłatne
wypożyczenie niezbędnych do nauki komputerów. Początkowo pracę zdalną organizowaliśmy w miarę możliwości i umiejętności. Do komunikacji z uczniami i rodzicami wykorzystywaliśmy nasze zasoby oraz nowoczesne technologie, komunikatory społecznościowe.

Nauka zdalna
Wszystkie decyzje dotyczące wyboru metod nauczania
zdalnego wprowadzaliśmy po wcześniejszych konsultacjach
z rodzicami. Zgodnie z ustaleniami lekcje odbywają się wg
planu, jaki obowiązywał przed zawieszeniem zajęć. Jedyną
wprowadzoną zmianą jest czas ich trwania. Każda lekcja trwa
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25 min, po których następuje 5 min przerwy między zajęciami.
Wynika to ze szkodliwości, jakie płyną ze zbyt długiego korzystania z komputera. Godziny lekcji zostały umieszczone na
stronie internetowej szkoły i wysłane w wiadomościach za
pomocą e-dziennika.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców, by
usprawnić i ujednolicić nowoczesny zdalny przekaz treści
kształcenia, zdecydowaliśmy się na pracą z pakietem firmy
Microsoft pod nazwą MS Office 365. Zaczęliśmy od szkolenia
dla nauczycieli i wirtualnego spotkania z wychowawcami klas,
którzy następnie przekazali dane do logowania do pakietu
programów dostępnych on-line. Praca na platformie MS Office 365 jest bezpłatna dla uczniów i nauczycieli. Podstawowym programem do realizacji zajęć jest aplikacja Teams. Program działa na wszystkich popularnych systemach operacyjnych. Można z niego korzystać na laptopach, komputerach
stacjonarnych, tabletach i telefonach.
Oprócz platformy Office 365 do dyspozycji całej społeczności szkolnej pozostaje, rekomendowana przez MEN Zintegrowana Platforma Edukacyjna e-podręczniki.pl, zdalne lekcje.gov, materiały przygotowane przez CKE i OKE, a także
inne treści wskazane przez nauczycieli, którzy pozostają do
dyspozycji uczniów i rodziców, zarówno w trakcie trwania lekcji, jak i po ich zakończeniu, podczas konsultacji popołudniowych we wcześniej ustalonej formie.
Przygotowujemy różne formy pracy. Są lekcje on-line na
MS Teams, filmy, zdjęcia, przykłady, animacje, prezentacje,
rozmaite zasoby i dedykowane interaktywne ćwiczeń oraz ciekawe quizy. Wszyscy nauczyciele wspierają swych uczniów
na każdym etapie ich działania. Mamy nadzieję, że interaktywność proponowanych przez nas rozwiązań sprawia, że
nauka w tej wyjątkowo trudnej, sytuacji jest dla uczniów atrakcyjniejsza i bardziej efektywna.

Uczeń, nauczyciel, rodzic
Zdając sobie sprawę, że duża część odpowiedzialności
za naukę uczniów spadała teraz na ich rodziców, wychowawcy prowadzą również konsultacje z opiekunami. Spotkania te odbywają się on-line przy użyciu programu Teams. Wszyscy nauczyciele regularnie komunikują się również za pomocą systemu wiadomości w dzienniku lub
z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Do stałej dyspozycji uczniów i rodziców pozostaje też pedagog szkolny, wychowawcy świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz. Przygotowują oni bogatą ofertę, znakomite pomysły na oryginalne
spędzanie czasu, udostępniają ciekawe linki, audiobooki,
prezentacje okolicznościowe.
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Szkoła organizuje konkurs pt. W domu jest wesoło, czyli sposób na nudę. Przygotowujemy kolejne wydanie Czytadła – gazetki szkolnej – tym razem online. Uczniowie w ramach realizacji podstawy programowej biorą udział w różnych projektach
przygotowywanych przez nauczycieli przedmiotów. Przykładem
mogą być projekty realizowane na lekcjach języka polskiego:
„Ożywiamy obrazy” czy „Zdalne czytanie w kwarantannie”.

Egzaminy w czasie pandemii
Przed nami wielkie wyzwanie w dniach od 16 do 18 czerwca odbędą się egzaminy ósmoklasisty, które sprawdzają efekty wieloletniej nauki! Młodzieży z naszej szkoły towarzyszy
duża doza niepewności, bo to, według uczniów, najtrudniejszy test i bardzo wiele od niego zależy. To od jego wyników
młodzi ludzie niejednokrotnie uzależniają swoją przyszłość.
Przed nimi trzydniowy maraton z testami.
Trzymamy za nich kciuki i życzymy powodzenia i przysłowiowego „połamania pióra”. Mamy nadzieję, że wyniki będą zadawalające i uczniowie dostaną się do wymarzonych szkół. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że dobry wynik na egzaminie to przepustka w stronę dorosłości, w związku z tym dołożymy wszelkich
starań, by przebiegł on bez dodatkowych komplikacji.
Mija kolejny tydzień nauki zdalnej. Część uczniów wróciła
do szkoły na indywidualne konsultacje z nauczycielami. Jednak zdecydowana większość pozostaje w domu, nie chodzi
do szkoły, ale uczestniczy w lekcjach on-line. Na uatrakcyjnienie wirtualnej nauki wpłynie na pewno inicjatywa nauczycieli
wychowania fizycznego, którzy wspierani przez nauczycieli
wspomagających zorganizowali.

Wirtualny Dzień Dziecka połączony
z obchodami Dnia Sportu
Uczniowie wykonywali przewidziane dyscypliny sportowe,
dokumentowali je i przesyłali wyniki, po których podsumowaniu wybrano zwycięzców. Impreza cieszyła dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Do zabaw zgłosiło się blisko 150
uczestników. Wszyscy aktywnie wykonywali sportowe zada-

Trzy, dwa, jeden start... szkolne igrzyska czas zacząć.

nia i rywalizowali o punkty w rankingu 10 Najlepszych Sportowców Szkoły.
Analizując opinie uczniów na temat zdalnego nauczania,
mamy pewność, że doceniają oni nasze starania. Cieszą się,
że mogą spotkać się z nauczycielami i klasą przynajmniej
w takiej formie. Wszystkim brakuje rzeczywistego kontaktu,
wszyscy też jednogłośnie podkreślają, że żadna nawet najbardziej atrakcyjna forma zdalnego nauczania nie zastąpi prawdziwej lekcji w klasie.
Mimo iż udało się im przyzwyczaić do obecnego stanu rzeczy, z niecierpliwością czekali na ministerialną decyzję o powrocie do szkół.
Dziś możemy powiedzieć, że zdalne uczenie, to zasługa
samodzielnych działań dyrektorów i nauczycieli oraz ich
uczniów. Jakie przyniesie w przyszłości efekty, pokaże czas,
bo jak powiedział Św. Augustyn: Człowiek nie może niczego
nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu, jeżeli ją posiada.
Z ostatniej chwili
W dniu 1 czerwca 2020 r. MEN wydało zarządzenie o tym,
że w trosce o zdrowie uczniów w bieżącym roku szkolnym,
który skończyć się powinien 26 czerwca, powrotu do normalnego klasowo-lekcyjnego systemu nauczania – nie będzie.


Życzenia dla uczniów z okazji Dnia
Dziecka od dyrektora Artura Szarego.

Gratulacje zwycięzcom oraz
podziękowania dla uczestników zabawy
oraz ich rodziców od wicedyrektor
Agnieszki Małozięć.

Bohaterowie sportowej przygody online: z lewej Agnieszka Poniatowska (nauczyciel
wspomagający), Alicja Basznianin (nauczyciel wych. fizycznego), Malwina Stupak
(nauczyciel wspomagający), Jakub Grodecki (nauczyciel wych. fizycznego), Krystian
Nowak (nauczyciel wspomagający) i Jacek Kisiel (nauczyciel wych. fizycznego).
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KULTURA I EDUKACJA NAJCENNIEJSZYM DAREM
Anna Barnat

Ośrodek przyjazny, bezpieczny i nowoczesny
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli wpisał się w życie społeczności Gminy Świlcza. Jego dyrektorem jest Elżbieta Świder,
a wicedyrektorem Urszula Terpin. Placówka obejmuje działalnością edukacyjno-terapeutyczną dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świlcza i Powiatu Rzeszowskiego.
Ma ona możliwość całodobowego pobytu w Ośrodku.
Sprzyja to przygotowaniu ich do dorosłego życia w taki sposób, aby byli zaradni i umieli funkcjonować w środowisku. Praca
z dziećmi i młodzieżą przynosi pożądane efekty: sprawia, że
są bardziej samodzielni, lepiej się komunikują ze sobą i z dorosłymi, potrafią wykonywać proste prace codzienne na miarę
ich indywidualnych możliwości.
Usytuowanie placówki i jej piękne otoczenie sprzyjają doznawaniu przez wychowanków pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą. Ośrodek wspomaga rozwój psychofizyczny
Wychowankowie uczniów poprzez stosowanie nowych form
aktywności o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym. Organizowane są indywidualne zajęcia z zakresu: terapii psychologicznej, logopedii, rehabilitacji, terapii integracji sensorycznej, terapii z wykorzystaniem technik komputerowych,
dogoterapii, zajęć w „sali doświadczania świata”.

Mamy godne miejsce na ziemi
W czasie letniego odpoczynku corocznie w lipcu stowarzyszenie „Spełnione Marzenia” organizuje półkolonię letnią dla
dzieci i młodzieży z naszego Ośrodka. Prowadzone są zajęcia, które mają charakter dydaktyczny, wychowawczy i terapeutyczny. Ponadto realizowane są coroczne programy edukacyjno-terapeutyczne, np. „Razem łatwiej” mające na celu
wsparcie psychologiczne uczniów i ich rodzin oraz integrację
rodzinną i społeczną.

Przykłady współpracy Ośrodka
z Samorządami
SOSW w Mrowli prowadzony jest przez Powiat Rzeszowski
ze starostą Józefem Jodłowskim na czele. Jednakże ze względu
lokalizacji czynnie włącza się w działania artystyczne, terapeutyczne, wychowawcze różnych placówek oświatowych gminy
Świlcza, znajdując zawsze przyjazny stosunek i przychylność

Rady Gminy z przew. Piotrem Wanatem i Urzędu Gminy – z wójtem Adamem Dziedzicem oraz wicewójtem Sławomirem Styką.
SOSW dobrze funkcjonuje jako placówka oświatowa i odgrywa ważną rolę inicjującą życie kulturalno-społeczne w środowisku lokalnym. Widocznym przejawem współpracy są spotkania okazjonalne samorządowców (wójta, zastępcy wójta,
radnych) z uczniami, rodzicami, nauczycielami, a także mieszkańcami wsi. Dotyczą one spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka i Gminy.
Przykładem spotkań służących integracji, podtrzymywaniu
naszej regionalnej i narodowej tradycji, historii i kultury jest
coroczna uroczystość związana z upamiętnieniem przeniesienia tablicy poświęconej poległym lotnikom 56 Eskadry
Wojska Polskiego z budynku starej szkoły na budynek Ośrodka, „Dzień Patrona”, „Jasełka”, „Wojewódzkie Turnieje Wiedzy Szkolnictwa Specjalnego”.
Nauczyciele z naszego Ośrodka zaangażowani są we
współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Świlczy. Polega ona na świadczeniu specjalistycznych usług
opiekuńczych na terenie Gminy Świlcza dla dzieci ze szkół
masowych. Ośrodek współpracuje także z Gminną Biblioteką
Publiczną w Świlczy zs. w Trzcianie
Uczniowie z naszej placówki zapraszani są do biblioteki na
zajęcia prowadzone np. przez bibliotekarkę Dorotę Jędral. Kilkakrotnie gościła ona w naszym Ośrodku w ramach zajęć popołudniowych np. „Spotkania Wspólnego Kręgu”, „Z książką za pan
brat – książka uczy”, „Spotkania ze Smokiem Maciusiem”.
Nasi uczniowie już od kilku lat biorą udział w kolejnych
edycjach „Gminnego Konkursu Pięknego Czytania”. Ponadto
wielokrotnie uczestniczyli w zajęciach artystycznych Trzciańskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Jestem” oraz zajęciach
plastycznych dla dzieci ze szkół masowych organizowanych
w GBP w Trzcianie w czasie ferii zimowych oraz wakacji.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli współpracuje również z Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy zs. w Trzcianie. Dyrektor Adam Majka wielokrotnie prowadził w naszej placówce imprezy okolicznościowe.
Uczniowie z Ośrodka zapraszani są też do Regionalnego Domu
Tradycji
Ludowych
w Trzcianie, gdzie administrator i opiekun zbiorów Zbigniew Lis w ciekawy sposób przybliża
im kulturę i historię naszego regionu. Podsumowując, można by zaśpiewać głośno: „Zaśpiewajcie z nami głośno, niech usłyszy o nas
świat. Pokonamy wszelkie trudy, bądźcie z nami
za pan brat”.

SOSW w Mrowli oraz tablica upamiętniająca Lotnictwo 56 Eskadry Wojska Polskiego (przeniesiona na
nowy budynek Ośrodka ze starej szkoły)
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Prace remontowe
w filii GCKSiR w Świlczy

Od początku czerwca br. trwają prace remontowe w świleckiej filii GCKSiR. Zakres prac to: szpachlowanie i malowanie
sali widowiskowej, klatki schodowej, holi, pomieszczeń biurowych. Wszystko wykonywane jest przez pracowników GCKSiR.
W sali widowiskowej zamontowano ekran, kolumny głośnikowe, sufitowe, mikser, projektor i inne urządzenia elektroniczne.

Prace porządkowe – to w efekcie – czyste, estetyczne, przestronne, z gustem – pomieszczenia, także dla higieny i toalety.
Można upajać się przez czyste wielkie okna pięknem wiekowych pobliskich drzew i kontemplować programy artystyczne,
które tam powinny się odbywać.
Inf. GCKSiR w Trzcianie
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Zofia Dziedzic

O współpracy i pożytkach
obcowania z przyrodą
O drodze do pasji, ich realizacji, planach i osiągnięciach
oraz codziennym życiu z redaktorem naszego kwartalnika, z wykształcenia elektroenergetykiem, a przyrodnikiem
z zamiłowania Józefem Cioskiem rozmowa szczera.
– Jak wspomina Pan swe dzieciństwo w Trzcianie i czy miało ono wpływ na późniejsze
pasje?
Patrząc z perspektywy lat początki
przyrodniczych zainteresowań, a szczególnie ptakami zarysowały się już w bardzo wczesnym dzieciństwie, tuż przed
szkołą podstawową, samoistnie. Było to
zafascynowanie ptakami najbliższego
otoczenia domu i gospodarstwa. Poznałem wówczas wróble, sroki, kawki, sikorki, ale najbardziej interesowały mnie ich
zachowania. To wzbudzało rosnącą ciekawość, ciągłą ciekawość związaną
z ptakami, przyrodą, a obserwowanie bogactwa ich życia sprawiało ogromną radość. Fascynacja ptakami i przyrodą
z dzieciństwa nie wygasała, a wręcz
przeciwnie trwała i z wiekiem stawała się
coraz bardziej wszechstronniejsza – interesowały mnie również inne zwierzęta oraz świat roślin – ten z najbliższego
otoczenia, a potem pól, lasu i łąk. I tak
już to pozostało.

– Zawód techniczny energoelektryka – to zauroczenie, czy
świadomy wybór?
Wybór zawodu technicznego to wcale nie zauroczenie, chociaż świadomy
wybór, w pewnym sensie konieczność
na miarę dostępnego w ówczesnych
czasach konkretnego zawodu. Wyborem
był albo mechanik albo elektryk, ale tak
jakoś bardziej wydawał mi się ciekawszy kierunek elektryczny. Tak naprawdę
to marzyłem o leśnictwie, co nie było
wtedy osiągalne w naszym regionie.

– Skąd, i od kiedy, rozpoczęło
się wielkie zainteresowanie
i zauroczenie światem przyrody?
Po szkole podstawowej mimo dalszych nauk w kierunkach technicznych
równolegle trwały coraz szersze zain-
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teresowania zagadnieniami ornitologicznymi.
Ornitologia, czyli nauka o ptakach to
bardzo specyficzny dział wiedzy.
Ogromny przełom w terenowym rozpoznawaniu ptaków i nabywanie doświadczenia otwarł mi dostęp w 1964 roku do
szerszej literatury fachowej, dobrej lornetki, co dziś wydaje się zaskakujące,
ale w tamtych czasach był to rarytas.
Równocześnie przy okazji terenowych
wypraw ornitologicznych trwało nieodłączne zainteresowanie się światem
roślin – botaniką, ale i zoologią (teriologią i herpetologią).

– Komu, czemu, mają służyć
Pańskie zainteresowania?
Przedkładam naukowe zainteresowania przede wszystkim światem ptaków, zwierząt i roślin, szczególnie nie
pomijając zagadnień faunistyczo-florystycznych naszego regionu, jak przez
lata kształtował się rozwój tych formacji,
jaki wpływ mają zmiany w środowisku
i krajobrazie. Wieloletnie obserwacje dynamiki i kształtowania środowiska pod
wpływem gospodarczej działalności lokalnych społeczności, rzutujące na zmiany stanu fauny i flory wymuszają niejako
potrzebę naukowego dokumentowania,
a te w szerszym zakresie jako cząstkowe do opracowań ochronnych w skali
regionu, kraju i Europy. Wykorzystano je
w opracowaniach ornitologicznych, m.in.
w monografiach opracowanych przez
Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego i Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne w Krakowie,
a także w cyklicznych wydawnictwach
„Ptaki Podkarpacia”.
Za istotne uważam podjęcie się i realizację rozeznania występowania i rozmieszczenia w naszym regionie płazów
i gadów, co wykorzystano w opracowaniu zbiorczym Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Satysfakcją jest to, że do czegoś to
się przydaje, skoro już w latach 90. do-

Józef Ciosek.

ceniono zostało przez ówczesne Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów
Naturalnych w Warszawie przyznaniem
mi odznaczenia.
Posiadam również odznaczenia
z krakowskich ośrodków naukowych za
osiągnięcia w dziedzinie badań nad lokalną i regionalną ornitofauną.

– Najbliższa rodzina akceptuje i włącza się w ich realizację?
W okresie szkoły podstawowej moje
zainteresowania przyrodą nie stwarzały
jakichś specjalnych ograniczeń, gdyż
zawsze byłem dobrym uczniem, więc
rodzice uznawali to za „nieszkodliwe”.
Ale trzeba przyznać, że w tamtych latach
(1957-1964) takie specyficzne zainteresowania nie należały do zbytnio pochwalanych. Może dlatego, że nie widziano w nich przyszłych korzyści, zawodu i potrzeby w życiu. Takie to były
zupełnie odmienne niż dziś czasy.

– Proszę opowiedzieć o współpracy naukowej z przyrodnikami i uczelniami, bo wiem, że
takowa jest. O sukcesach, porażkach...
Później w dalszych latach poza sprawami zawodowymi nawiązywałem kontakty z różnymi naukowymi ośrodkami ornitologicznymi, głównie w Krakowie i we
Wrocławiu. Poznałem naukowców z różnych dziedzin przyrodniczych. W tym
okresie co najważniejsze uzyskałem
pewne osiągnięcia na polu ornitologicznym – między innymi odkrycia kilku gatunków ptaków dotąd nie pojawiających
się w kraju, rozpoznanie stanu ornitofauny regionu, ale i herpetofauny oraz
teriologii, co zostało wykorzystane w różnych naukowych opracowaniach.
Uczestniczę i współpracuję z instytucjami i organizacjami prowadzącymi pra-

ŻYJĄ WŚRÓD NAS
ce badawcze środowiska i zasobów przyrodniczych.
Udało się na zasadzie współdziałania opracować i utworzyć Rezerwat Ornitologiczny „Zabłocie” i „Bór” koło Głogowa Młp.
Porażki – chroniczny brak czasu na
zajęcie się jeszcze wieloma tematami,
ich rozpracowaniem dla celów gospodarczych, lokalnej ochrony i naukowych.
Z największym niepokojem obserwuję
malejące zainteresowanie zagadnieniami ochrony środowiska w naszym regionie, nierozważne działania i postępującą
negację zagadnień w ochronie przyrody, a wręcz działania w kierunku przeciwnym. Udało się mi doprowadzić przed
laty do utworzenia w naszym regionie
dwóch rezerwatów przyrody, ale nadal
nie udaje się zabezpieczyć i chronić
w naszej Gminie torfowisk w dolinie
rzeczki Mrowli jako wyjątkowej perełki,
enklawy przyrody bagien na naszym terenie, w tym między innymi wyjątkowego siedliska stawowego koło Otoki, gdzie
występują rzadkie w skali Europy chronione ptaki.

– Jakie ma Pan swe szczególne,
ulubione działy wiedzy o przyrodzie?
Interesują mnie różne zagadnienia
z dziedziny przyrody, a z ornitologii
szczególnie szeroko pojęta systematyka ptaków Europy i Azji, ekologia, ich
biologia, przystosowania do zmian klimatycznych i środowiskowych, ochrona.
Zajmuję się także ssakami, jakie występują na naszym terenie, co będzie zawarte w opracowaniu naukowym, tak jak
to zostało wykorzystane w pozycji dotyczącej płazów i gadów.
Poza tym ciągle fascynuje mnie botanika, na co nie starcza już za wiele
czasu, astronomia, pszczelarstwo,
a z zupełnie odmiennych niż przyrodnicze dziedzin to historia Polski, ale ta
prawdziwa nie dopasowywana i przeinaczana do czasowych ram polityki.

– Jeden z Pańskich dobrych
znajomych powiedział mi, że
jest Pan przyjacielem przyrody i ludzi. Miał rację?
Jak tu nie być przyjacielem przyrody
jeśli jest ona tak fascynująca, a od niej
jesteśmy zależni. Szanuję wszystkich,
którzy patrzą realnie na ochronę środowiska, unikam tych którzy traktują przyrodę jako zło i bezkarnie ją niszczą.
Życzę im przeczytania „Laudato si” papieża Franciszka.

– Przyrodnik musi zobaczyć,
dotknąć, poczuć. Pan prowadzi
projekty badawcze, jakie na
użytek czego lub kogo?
Przede wszystkim zainteresowania
przyrodnicze opieram na rzetelnych, terenowych obserwacjach, co jest podstawą w opracowywaniu zagadnień dla
naukowych celów poznawczych regionu. A to czasochłonne, ale ciekawe.
Szczególnie było nie łatwe do pogodzenia równocześnie z pracą zawodową.
Mam jednak satysfakcję, że są to działania przydatne dla różnych celów i instytucji. Nigdy nie liczę na rozgłos, bo
to sprawy naprawdę obojętne.
Prowadzę różnego rodzaju spotkania z młodzieżą zainteresowaną zagadnieniami przyrodniczymi, spotykam się
z naukowcami i tymi, którzy chcą coś
wykorzystać z mojego doświadczenia.
Cenię także możliwości uczenia się od
nich nowych rzeczy.
Dzięki tym zainteresowaniom mogłem poznać wielu pasjonatów przyrody, także i spośród naszej społeczności, z którymi przyjaźń trwa przez lata.
Bardzo ważne i ciekawe są ich zainteresowania o różnym podłożu, co doceniam.

– Nie ma sukcesów bez pracowitości. Pan posiada te cechy,
ale czy aktywność przyrodni-

cza i ekologiczna idą w parze
i przynoszą korzyści?
Nigdy nie liczę na jakiekolwiek korzyści materialne osiągane dzięki zainteresowaniom przyrodniczym i nie afiszuję się nimi. Nie zajmuję się fotografią
ornitologiczną, ale doceniam tych którzy to robią dla celów naukowych czy lokalnego poznania ornitofauny, ale z zachowaniem wszelakich zasad prawnych
i ochrony, a nie tylko pokazowych. Pomaga to w udokumentowaniu stwierdzeń
przyrodniczych.
Jakiekolwiek zainteresowania zawsze wymagają stałego uczenia się. Tak
to jest i przy zainteresowania ornitologicznych – wiele przeczytanych fachowych książek, opracowań no i ciągłość
kontaktów. Do tego dokładność i dociekliwość, to można wtedy wiele osiągnąć.

– Kończąc naszą rozmowę
i dziękując za nią pozwalam
sobie stwierdzić, że bycie
przyrodnikiem to skomplikowana mieszanka ciekawości
świata, chęci wiecznego uczenia się, uporu, wytrwałości, odporności psychicznej, zwykłej
pracowitości i pewnie jeszcze
wielu innych cech. Bycie przyjacielem przyrody to przede
wszystkim ogromna frajda, na
pograniczu zabawy, jaką daje
poznawanie świata i odkrywanie mechanizmów jego działania. Pańska ciekawość świata,
wieczna chęć odkr ywania
niech nigdy Pana nie odstępuje i przynosi coraz to ciekawsze odkr ycia. Dziękuję serdecznie.

Rozmowa autoryzowana.

„Trzcionka” nr 94/2020

85

ŻYJĄ WŚRÓD NAS
Magdalena Lisowska

Wolontariat to dobrowolność czy pasja,
czy aktywizacja zawodowa i społeczna?
Wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa voluntas, oznaczającego dobrowolność, ochotniczość i oznacza dobrowolną,
nieodpłatną oraz świadomą pracę na rzecz innych ludzi lub
całego społeczeństwa. A zatem wolontariusz to osoba, która
ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na
rzecz innych.
Wolontariat może być akcyjny (jednorazowe akcje, organizowane jako odpowiedź na potrzeby środowiska np. zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt, zbiórka pieniędzy na
rzecz osoby potrzebującej, sprzątanie lasu). Wolontariat stały
wiąże się z podjęciem stałego i systematycznego zobowiązania (np. wspólne odrabianie lekcji z dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej, pomoc w bibliotece szkolnej lub publicznej).
Dobrowolność pracy wolontariusza oznacza, że została
podjęta ona z własnej woli osoby wykonującej dane świadczenia. Nie została ona w żaden sposób przymuszona do
wykonania powierzonych zadań. Wolontariusz samodzielnie
podejmuje decyzję o tym, że chce zaangażować się w wybrane działanie. Jego decyzja jest świadoma oraz wynika z własnej woli.
Nieodpłatność wolontariatu oznacza, że za wykonane
świadczenia wolontariusz nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.

Środowiskowa Świetlica
Socjoterapeutyczna w Świlczy...
...jest miejscem, gdzie każdy może spełnić swoją potrzebę
duchową, jaką jest niesienie pomocy innemu człowiekowi. Od
maja 2018 roku do Świetlicy przybyli wolontariusze, którzy
z całym oddaniem i zaangażowaniem pomagają dzieciom
i młodzieży z placówki. Pomoc ta polega na wspólnym odrabianiu zadań domowych, organizowaniu czasu wolnego dla
dzieci poprzez gry i zabawy. Wolontariusze są w różnym wieku, wiek nie stanowi tutaj żadnej bariery, przychodzą młodzi

i trochę starsi, każdy z plecakiem wiedzy, ciekawych pomysłów oraz życzliwości.

Obdarować kogoś to uszczęśliwić
siebie
Wolontariusze organizują dla dzieci zajęcia tematyczne
– np. teatralne, muzyczne, zajęcia z rękodzieła artystycznego
i inne zajęcia. Istotą wolontariatu jest wspólne spędzanie czasu na wycieczkach, imprezach, wydarzeniach, a przede
wszystkim podczas wypełniania obowiązków w dniu codziennym. Zawsze potrzebni są ludzie, którzy mają zainteresowania, którymi chcą dzielić się z innymi. Rozmowa, dobre słowo,
nawet wysłuchanie kogoś daje wielkie rezultaty, których nie
można zmierzyć, ani ująć w żadne tabele i wykresy. Tylko
uśmiech na twarzy dziecka daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku wolontariackiego.

Dlaczego pomagam innym?
Mija już dwa lata wolontariatu świadczonego w placówce.
Są to tygodnie, dni i godziny pracy osób, na których nasza
świetlica zawsze może polegać. Co powoduje chęć przychodzenia, poświęcenia czasu, pracy bez wynagrodzenia? Na
nurtujące mnie pytania z radością odpowiedziały wolontariuszki, panie: Barbara Wróbel (BW), Janina Rączy-Nykiel (JRN),
Józefa Niedbała (JN) oraz Anna Dziedzic (AD).

– Co Cię przekonało do tego, że zostałaś wolontariuszem?
JN: Do pracy w charakterze wolontariuszki skłoniła mnie
potrzeba pomocy dzieciom. Pomagam, bo chcę to robić. Na
emeryturze mam trochę wolnego czasu. Pracuję z dziećmi
odrabiając z nimi lekcje wyjaśniając i utrwalając wiedzę.

– Jak długo już nim jesteś?
JN: Jako wolontariusz pracuję 4 lata.

– Jakie wnioski wysnuwasz po
tym czasie?
JN: Oddając trochę wolnego czasu innym staję się bardziej szczęśliwym człowiekiem. Rozwijam też swoje umiejętności pracy z dziećmi. Praca to ogromna inwestycja w samego siebie. Swoim zainteresowaniem i postawą promuję ideę pomocy uczniom i działania nie dla zysku.
Wolontariat to jest coś cennego, bo motywuje do życia – działania i przynosi wielką
radość. Uśmiech i radość widziana na twarzy dziecka jest bezcenna.

Nam zimno nie przeszkadza!
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– Co daje Ci najwięcej satysfakcji w pracy wolontariackiej?

ŻYJĄ WŚRÓD NAS
AD: Na emeryturze jestem już 14 lat. Nasyciwszy się
tą „wolnością”, poczułam potrzebę dopełnienia wartości własnego życia. Chociażby bezinteresowną pracą
dla innych. Stwierdziłam, że dzięki swym kwalifikacjom
i umiejętnościom mogę przydać się w pracy w nowo
otwartej świetlicy socjoterapeutycznej w gminie Świlcza.
Podjęłam się pomocy dzieciom przy odrabianiu zadań
domowych. Daje mi to ogromną satysfakcję. Czuję, że
po spełnieniu obowiązków zawodowych i rodzinnych
jeszcze jestem komuś potrzebna. Kontakt z innymi ludźmi – nowo poznanymi – daje mi też dużo radości.

– Czy podczas Twojej działalności w wolontariacie zdarzyła się jakaś sytuacja,
która najbardziej zapadła Ci w pamięci
i utwierdziła w tym, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu?
JNR: Najbardziej zapadła mi w pamięci radość
i uśmiech na twarzach dzieci na powitanie, wdzięczność
na co dzień za okazaną im pomoc i zauważanie mnie
przez dzieci podczas przypadkowych spotkań poza świetlicą. Uważam, że właściwie spełniam swoją rolę jako wolontariusz.
AD: Najwięcej jednak radości daje mi przebywanie z dziećmi. Zwłaszcza z tymi najmłodszymi. Jest to jakby przedłużenie
mojej pracy zawodowej (uczyłam nauczania początkowego).
Czuję się potrzebna i przez to młodsza. Co za radość, gdy
wchodzę w drzwi, a do mnie podbiega jakieś dziecko i przytuli
się. Cieszy się z mojej obecności! I to jest to! Raz dziewczynka
powiedziała mi, że chciałaby mieć w domu taką babcię, która
by jej pomogła w lekcjach, albo by sobie z nią porozmawiała,
tak „o wszystkim i o niczym” jak ze mną tu, w świetlicy. To mi
zapadło na długo w pamięć. Poczułam się ogromnie dowartościowana. I to mi właśnie daje wolontariat.

– Jakie miałaś wątpliwości, kiedy podejmowałaś decyzję o zostaniu wolontariuszem, czego
się najbardziej obawiałaś?
JNR: Podejmując pracę jako wolontariusz w świetlicy, nie
miałam żadnych wątpliwości, ponieważ znam swoje środowisko. Aby być wolontariuszem dla dzieci, trzeba posiadać kompetencje do pracy z nimi. Przede wszystkim lubić je i mieć
z nimi dobry kontakt. Zrobiłam to z wielką przyjemnością, bo
praca z dziećmi sprawia mi radość. Jestem na emeryturze,
więc ucieszyłam się, że mogę komuś służyć pomocą. Przecież
każdy moment w życiu, jest dobrą porą do tej pracy, najważniejsze są chęci. Jestem przekonana, że dając z siebie coś
dobrego, powraca ono do nas.

– Co jest dla Ciebie jako wolontariusza najważniejsze?
BW: Wolontariat – taki jak nasz w Środowiskowej Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Świlczy – może stać się pasją i prowadzić do wysokiej aktywności zawodowej i społecznej, a to jest
bardzo ważne dla Seniorów.
Nasza działalność stanowi konkretną pomoc dla dzieci
– jakże twórczych, zaangażowanych, czy to doskonale radzących sobie w różnych dziedzinach. Uczniowie wydobywają
w nas pokłady humoru, energii, radości, oraz drzemiące ciągle w każdym z nas możliwości. Motywują do działania. Czujemy satysfakcję, obserwując rozwój naszych podopiecznych.
Jesteśmy potrzebni, a przez to szczęśliwi, bo potrzebny Senior to zdrowy i twórczy człowiek w jesieni życia.
Mobilizuje nasze działania też przyjazna, życzliwa i twórcza atmosfera, jaka panuje w świetlicy dzięki pani Kierownik
i Wychowawcom świetlicy.

Józefa Niedbała z grupą dzieciaków.

– Co powiedziałabyś osobom, które jeszcze
wahają się przed podjęciem decyzji dołączenia
do grona wolontariuszy?
BW: Wahasz się? Nie musisz od razu decydować. Rozumiem, myślałam podobnie, ale przecież do odważnych świat
należy.
I należy! Spróbuj – być może spotkanie z dziećmi w świetlicy stanie się dla ciebie gwarancją dobrej zabaw, a przede
wszystkim wspólnej nauki z najmłodszymi i starszymi.
Być może stanie się twoją pasją. Przyjdź i zobacz. Jak wiele możesz ofiarować innym! Jaki jesteś potrzebny, a twoje
umiejętności bezcenne.
Podziel się nimi. Poobserwuj, przemyśl, spróbuj. Każdy
wiek jest dobry. Działaj.
Wolontariat „może stać się pasją i prowadzić do wysokiej
aktywności zawodowej i społecznej” – nie nastawiaj się na
nie, powiedz sobie TAK – przyjdź do świetlicy – zostań naszym
WOLONTARIUSZEM.


Wolontariat to:
•
•

•
•

•

•

SATYSFAKCJA. Wolontariusze mają poczucie, że dzięki ich działaniom i ich bezinteresownej pracy, druga
osoba otrzyma niezbędną pomoc.
KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI. Pomoc udzielana
innym pozwala na przeżywanie emocji oraz doświadczenie sytuacji, które rozwijają takie cechy, jak wrażliwość czy otwartość.
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA. Wolontariusz zyskuje poczucie, że jego działanie ma wpływ na otoczenie i życie
innych ludzi.
DOŚWIADCZENIE. Wolontariusze zdobywają niezbędne doświadczenie (np. poznają tajniki organizacji mniejszych i większych przedsięwzięć, zdobywają
środki na swoje działania).
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ. Wolontariat może
być podejmowany na rzecz osób bądź organizacji, które w jakiś sposób są związane z naszymi zainteresowaniami.
RELACJE. Wolontariusze spotykają nowych ludzi, nawiązują znajomości i przyjaźnie, które wychodzą poza
obszar wspólnej pracy i trwają bardzo często całe życie.
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Najpiękniejsze klejnoty natury w obiektywie
„Świat zatrzymany w fotografii”
Wystawa fotograficzna prac Zbigniewa Lisa zdobiąca wnętrza Regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzciane czynna w okresie od 1 II do 30 VI br. skupiała na10 estetycznych planszach ok. 60 zdjęć – z przewagą – w rozmiarze 20 cm x 20 cm – bez ramek.
Prezentowała piękno podkarpackiej ziemi, zwłaszcza położonej w gminie Świlcza
w pow. rzeszowskim uwiecznione na fotografiach.
Owe spotkania z przyrodą, obcowanie z ludźmi, architekturą zabytkową, na wyciągnięcie ręki, nawet w tak, z pozoru,
niewielkim miejscu, jak nieduża wieś, pozostaną na długo
w pamięci zwiedzających ją. Aby zrobić dobre zdjęcie czasem
wystarczy na chwilę zatrzymać się i spojrzeć na otaczający
nas świat i zobaczyć jego piękno. a czasem trzeba mieć po
prostu trochę szczęścia i znaleźć się w odpowiednim miejscu,
o odpowiedniej porze.
W koleżeńskiej rozmowie zapytałam:

– Co stało się inspiracją do powstania wystawy
indywidualnych prac? Kim jest jej twórca?
Kim jestem? Wybór fotografii może być wizytówką i mówić
– kim jestem. Istnieje fascynujący świat, do którego na co dzień
nie mamy dostępu. Czasami mijamy go w pośpiechu, nie zdając
sobie sprawy z jego istnienia tuż obok nas i roli, jaką odgrywa
w naszym życiu. Niekiedy ze względu na odległość i trudy wyprawy nie mamy możliwości, aby go odkryć. Wcielając się w rolę
detektywów i badaczy, fotografowie przyrody uzbrojeni w ogromną
cierpliwość, nie bacząc na wyjątkowo uciążliwe warunki pracy
– przemierzają nieraz wiele kilometrów, podczas wielogodzinnych wypraw, starając się odnaleźć, poznać i zatrzymać w kadrze magiczne pejzaże, ciekawe zabytki sakralne i budownictwa
wiejskiego, piękno flory, a przede wszystkim – ludzi.
Fotografowanie to licząca już prawie pół wieku moja fascynacja i może nawet miłość, dodam – swoistego samouka. Sporo
innych fotografów popiera owe pasje, będąc fanami ujęć. Fotografia okazjonalna stanowi także część mojej twórczości zdję-

ciowej Na nich tradycja miesza się ze współczesnością. Fotografie o tematyce rodzinnej, obyczajowej, społecznej i politycznej
mogłyby dominować w moich ujęciach. Z nich znawcy odczytają
także techniki fotograficzne. Fotografie otrzymują ludzką twarz
plamami soczystych barw, dbałością o szczegóły architektury,
elementów fauny i flory, ruchu, kostiumu, figury tanecznej, czy
nastroju sytuacji. Powaga i stabilność ujęć zadziwiają, bo w ręku
fotografa okular nigdy się nie powinien spieszyć.

– Jak zaczęła się przygoda z fotografią?
Moja historia zaczyna się zwyczajnie, pierwszy aparat – to
radziecka Smiena 8 M, na owe czasy dość dobry prezent od
Taty. Bawiłem się nim od wczesnego dzieciństwa aż do wieku
młodzieńczego, a potem ok. 50 lat, gdy straciłem dla fotografii
głowę. Nie pobierałem żadnych szkoleń specjalistycznych,
oprócz kursu organizowanego przez WDK w Rzeszowie, ukończenie którego dawało mi tytuł instruktora fotografii. Metodą
samouka, ciekawości świata przy poparciu i finansowaniu długo – przez rodziców – coraz to nowszych aparatów zgłębiałem
wiedzę i doświadczenie o sztuce fotografowania. Od zawsze
interesowało mnie fotografowanie ludzi. Były i krótkie lub dłuższe przerwy – aparat leżał nieużytecznie. Sztuka fotografii cały
czas doskonaliła się. Nastąpiła era cyfrowa, fotografia analogowa zeszła na drugi plan, musiałem się przestawić i wielu
rzeczy uczyć się od nowa. Uczę się zresztą, do dziś..

– Jak opisać by można było Pana prace fotograficzne komuś, kto nigdy ich nie widział?
Fotografuję ludzi i wydarzenia z ich udziałem patrzę w prosty i otwarty sposób, lubię klasyczne ujęcia, lubię pracę ze
światłem, ruchem, uwidocznionymi emocjami. Moje zdjęcia to
różnorodność kolorów, np. stroje ludowe i ich szczegóły, rozwiane włosy, stroje i sytuacje niewyreżyserowane – staram
się, by moje „modelki” wyglądały po prostu dobrze, nie szukam dziwnych, zaskakujących ujęć. Może jestem w tym trochę
staroświecki, ale to prawda.

– Wiem, że fotografowanie Pana to także praca
edukacyjna z młodzieżą i wieloma dorosłymi
osobami.

To nie lampa Alladyna, lecz dawna latarka...
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Praca z dziećmi i młodzieżą jest fascynująca, ale bywa też
ogromnym wyzwaniem. Prawie całe moje życie zawodowe
– to praca w resorcie kultury. Byłem tzw. kaowcem, instruktorem ds. plastyki, dekoratorem, twórcą i edukatorem członków
kół fotograficznych czy plastycznych, np. w dawnych GOK-ach
i obecnym – w naszej gminie GCKSiR od 15 lat. Byłem i jestem
organizatorem i zbieraczem, opiekunem zbiorów i kustoszem

ŻYJĄ WŚRÓD NAS / WYDARZENIA BIEŻĄCE
RDTL przynależnego administracyjnie do Szkoły Podstawowej w Trzcianie. Współpracuję obecnie ze szkołami i przedszkolami oraz innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, czy
opiekuńczymi z terenu gminy. Cenię wysoko inicjatywy i działania w tym zakresie organizowane przez WDK w Rzeszowie,
z którym współpracuję.

– A jak Pan uczy fotografowania?
Podczas jednej sesji fotograficznej – czyli zajęć zbiorowych lub indywidualnych potrafi pracować nawet kilkanaście osób na raz, i każda z tych osób jest tak samo ważna, ma
swoją wizję, swoje pomysły i swoje ambicje. Prawdziwą
sztuką jest zgranie takiego zespołu, sprawienie, by każdy
czuł się doceniony i zrozumiany. Lubię gdy na zajęciach panuje luźna atmosfera bez względu na to, jak ważna jest tematyka. Wysyłamy nasze prace i organizujemy wiele wystaw,
konkursów fotograficznych – także i plenerowych na szczeblu lokalnym i szerszym. Każdy sukces nagroda i wyróżnienie – cieszy nas.
Rzeszowszczyzna jest wdzięcznym tematem do fotografowania. W trakcie naszych zajęć z młodzieżą, czy dorosłymi,
robimy mnóstwo zdjęć. Udawało nam się utrwalić miejsca, których dziś trudno rozpoznać. Uwieczniałem często życie codzienne mieszkańców naszych terenów. To magiczny obraz
prowincji podrzeszowskiej, prowincji której trudno szukać
gdziekolwiek. indziej. Dodam jeszcze, że moje zdjęcia zdobią
od 23 lat lokalne wydawnictwa samorządowe jak np. „Trzcionkę”, ale także wydawnictwa broszurowe, albumowe, książkowe. Jest ich sporo. Jeszcze starsze są moje zdjęcia w kronikach szkolnych, przedszkolnych, albumach rodzinnych. Należę do sporej liczby osób zakochanych w tej ziemi. Jedni piszą
o niej prace magisterskie, drudzy – robią doktoraty, a ja opowiadam o nich fotografiami, zapisuję historię zdjęciami. Miałem szczęście, poznałem dużo pasjonatów fotografii i udało
mi się znaleźć swoje miejsce na ziemi.
W okresie od marca 2020 r. – do chwili obecnej w tym
szczególnym okresie pandemii koronawirusa wystawa jest
prezentem, dającym wyciszenie, nastrojowość i zapomnienie.

– Z jakimi wyzwaniami trzeba radzić sobie teraz?
To trudne pytanie, zawsze odsyłam do zdjęć, wierzę, to
one i tylko one powinny przemawiać do obserwatora. Jeśli
zdjęcia się podobają, wtedy możemy rozmawiać o szczegółach. Nie wolno dać sobie wmówić, że musisz mieć określoną ilość specjalistycznego sprzętu, że musisz oświetlać,
kadrować i obrabiać zdjęcia w określony sposób. Trzeba się
bawić i radować fotografią i fotografowaniem. Daje to wiele
w zamian!

Ciesz się Matko, Polsko!
Ciesz się Matko, Polsko! Ciesz się Ziemio Ojczysta,
bowiem wydałaś na przestrzeni swych dziejów
tyle pięknych Postaci: czystych – jak kryształ,
zdrowych – jak woda źródlana,
dobrych – jak chleb powszedni
To Oni, Wielcy, Bohaterowie, Święci,
którzy mierzyli swoje siły na zamiary.
Życie uświęcali miłością i z miłości umierali.
Ciesz się Matko, Polsko!
I bądź dumna ze swoich Córek i Synów,
którzy odważnie potrafili mówić złu – nie! A dobru – tak!
Dziś, jak brylanty, jak kruszce złota
Zdobią świątynie Pańskie,
A w sercach zajmują poczesne miejsce.
Ciesz się Matko, Polski Królowo!
Ciesz się z Pereł naszej Ziemi,
które swym blaskiem zasłaniają ciemne plamy Narodu.
I prosim, prowadź nas do Królestwa Swego Syna
po drodze bezpiecznej I bądź przy nas do końca.
s. Bernadeta Lipian

Hymn do miłości ojczyzny
Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.
Ignacy Krasicki

– Dziękuję za informacje i czas mi poświęcony.
Dodam od siebie, że od marca br. do chwili obecnej – podczas pandemii koronawirusa wystawa
jest prezentem dla odwiedzających mieszkańców
gminy. Daje wiedzę, emocje, nastrojowość, wyciszenie, zapomnienie o obostrzeniach i ograniczeniach swobód obywatelskich uciążliwych, ale
niezbędnych w walce ze złem.
Pytała i notowała Zofia Dziedzic

Rozmowa autoryzowana.
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Klęski i plagi świata
Największą grozę budziły epidemie, nawiedzały świat przez długie stulecia. Zarazy od
zarania dziejów przetrzebiały ludzką populację (nawet w 80%).
Pierwsze wzmianki o walkach z plagami w latach 430-426 p.n.e. znaleziono w pismach Tukidydesa ze starożytnych Aten. W ciągu 4 lat w Atenach umarło 1/4 mieszkańców. W 2007 r. po dokonaniu tam odkryć archeologicznych
i amerykańskich badań zębów tam znalezionych w zbiorowym cmentarzysku,
ustalono, że był to tyfus – czyli „choroba
brudnych rąk”.
Uważano epidemie także jako efekt
gniewu Boga.
– W latach 541-542 tzw. Dżuma Justyniana, której centrum było w Bizancjum
– uśmierciła prawie połowę ludności Europy, a na świecie – zmarło100 mln ludzi.
– Dżuma z Chin lub Mongolii zw. „czarną
śmiercią” od 1346 r., trwająca ok. 4 lata
pochłonęła ok. 50% ludności Europy.
– W latach 1500-1600 w Meksyku
z powodu ospy zmarło 50% ludności
– W XIX w. cholera i dżuma niszczyły
świat. Powodem były m.in. bieda, wojny,
przemieszczanie się wojsk i ludności cywilnej, brud i brak higieny. W Chinach np.
od 1855 r. do 1959 r. kiedy wynaleziono
szczepionkę, zmarło na dżumę ok 10 mln
ludzi.
– Od 80 lat XX w. wirus HIV był przyczyną śmierci 25-30 mln ludzi na świecie.

Choroby zakaźne
na ziemiach polskich
Pierwsze wzmianki źródłowe o chorobach zakaźnych na ziemiach polskich
dotyczą początku XI wieku. Jak pisał kronikarz Jan Długosz „Głód, mór i zaraza
okropne panowały tymi czasy nie tylko
w Polsce, ale i w całym prawie świecie”.
Najtragiczniejsza była dżuma, czyli
„czarna śmierć”. Ze względu na jeden
z objawów, jakie wywoływała – czarne
plamy pojawiające się na ciele zakażonych – zyskała niesławne miano „czarnej śmierci”.
„Czarna śmierć” najprawdopodobniej rozprzestrzeniła się z Mongolii na
pozostałe rejony Azji. Choroba trafiła do
Europy w październiku 1347 roku na
pokładach genueńskich okrętów, które
powróciły do Włoch z Krymu. Marynarze
szybko zaczęli umierać w cierpieniach,
a niedługo później zaraza zaczęła się
rozprzestrzeniać na resztę kontynentu.
Stopniowo, w kilku falach do 1353 roku
objęła niemal całą Europę. Epidemia
rozprzestrzeniała się szczególnie szyb-
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ko w przeludnionych miastach. Historycy oceniają, że w wyniku zarazy mogła
umrzeć nawet jedna trzecia ludności
Europy.
Również w Polsce wystąpiła zaraza,
która zabiła dużą część populacji. Ziemie polskie się w to wpisują. Wiemy, że
była dżuma, ale nie wiemy, jakie były jej
rozmiary.
„Czarna śmierć” wywarła ogromne
piętno na świadomość ówczesnych ludzi. Większość średniowiecznych klęsk
w Polsce jest opisywanych przez kroniki
napisane w drugiej połowie XIV wieku
i w XV wieku. Lęk przed wszechobecną
śmiercią, w szczególności nagłą, nieustannie towarzyszył ludziom późnego
średniowiecza. Widać to na przykładzie
popularności traktatów nauczających
„dobrego umierania” albo w najważniejszym polskim utworze poetyckim średniowiecza – „Rozmowach mistrza Polikarpa ze śmiercią”.
Wszytcy ludzie, posłuchajcie,
Okrutność śmirci poznajcie!
Wy, co jej nizacz nie macie,
Przy skonaniu ją poznacie,
Bądź to stary albo młody,
Żadny nie ujdzie śmiertelnej szkody;
Kogoli śmierć udusi,
Każdy w jej szkole być musi;
Dziwno się swym żakom stawi,
Każdego żywota zbawi.
Przykłąd o tem chcę powiedzieć,
Słuchaj tego, kto chce wiedzieć!
Dżuma przez długie lata, aż po XVII
wiek, cyklicznie powracała w Europie
i w Polsce.
W XV-wiecznym Krakowie epidemie
powtarzały się średnio co kilka lat. Ludzie żyli w świadomości zagrożenia chorobami zakaźnymi, których liczba wzrastała wraz z odkryciami geograficznymi
i wzrostem mobilności podróżnych. Takie słowa jak cholera, gruźlica, kiła lub
zimnica budziły grozę.
Tragiczna w skutkach pod względem
klęsk spadających na ziemie polskie
okazała się połowa XIX wieku. Na lata
40. oraz 50. w całej Europie cieniem rzuciły się klęski głodu, spowodowane
w dużej mierze zarazą ziemniaczaną.
Wraz z nim szybko zaczęły pojawiać się
epidemie chorób zakaźnych, które dziesiątkowały głodujących.
Lekarz Kazimierz Chechłowski na
początku XX wieku zauważył, że ludność
Królestwa Polskiego, które znajdowało
się na terenie zaboru rosyjskiego,

zmniejszyła się w latach 1846-1855
o 200 tysięcy osób.

Zmierzch epidemii?
XX wiek zmniejszył zagrożenie epidemiologiczne wraz z postępem medycyny, który pozwolił na lepsze diagnozowanie i leczenie groźnych chorób. Nie
oznaczało to jednak całkowitego wyeliminowania ryzyka. Tuż po I wojnie światowej niepodległą Polskę nie ominęła
pandemia grypy zwanej „hiszpanką”,
która na całym świecie pochłonęła więcej ofiar śmiertelnych niż Wielka Wojna,
zmarło 14 milionów ofiar.
Polscy lekarze zauważyli pierwsze
objawy choroby latem 1918 roku. Szybko zaczęła się rozprzestrzeniać i zbierać śmiertelne żniwo, podobnie jak
w innych krajach na świecie. Szczególną
trwogę budziły wieści z Krakowa i Lwowa, najbardziej dotkniętych grypą. Lekarz Karol Rozenfeld wspominał: „Zaskoczeni znienacka, staliśmy wszyscy bezradni w obliczu klęski, której ogromu ani
zmniejszyć, ani nawet w przybliżeniu
określić nie byliśmy w stanie. Ogólne
uczucie grozy zwiększała niemoc terapii,
bezowocność wszystkich wysiłków
w przypadkach złośliwych, szybko kończących się śmiercią”.
„Hiszpanka” zabiła od 21 do 25 milionów osób.
Jednym z ostatnich dużych zagrożeń
epidemicznych w Polsce było pojawienie
się ospy prawdziwej we Wrocławiu w 1963
roku. Została przywieziona przez pracownika Służby Bezpieczeństwa, który powrócił z Indii. Od lipca do września miasto było
objęte stanem epidemii i otoczone kordonem sanitarnym. Udało się zatrzymać liczbę zakażonych na 99 przypadkach. Niestety siedmiu z chorych zmarło.
W wielu polskich miejscowościach
można obecnie spotkać zabytki strachu
przed chorobami zakaźnymi, takie jak
cmentarze epidemiczne, np. w Błędowej
Zgłobieńskiej. Były zlokalizowane z dala
od skupisk ludzkich, dokonywano na
nich skromnych pochówków, bardzo często w zbiorowych mogiłach.
Inną próbą obrony przed epidemiami było stawianie tzw. krzyży cholerycznych, zwanych również morowymi. Często przybierały formę z dwoma poprzecznymi ramionami i miały na celu
ochronę przed zarazami.
(inf. wł.)
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Dzień Strażaka w cieniu pandemii
Corocznie, 4 maja, w dniu imienin św. Floriana – patrona straży pożarnych, wszyscy
strażacy Państwowej Straży Pożarnej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, obchodzą swoje święto – Dzień Strażaka. Główne uroczystości i okolicznościowe spotkania strażackie, tradycyjnie poprzedzane są Mszą św. w intencji żyjących i zmarłych strażaków oraz ich rodzin.
W tym roku strażackie świętowanie
przysłoniła koronawirusowa pandemia.
W związku z tym w celu ochrony życia
i zdrowia wszystkich obywateli rząd,
wprowadził liczne niezbędne zakazy,
nakazy i obostrzenia. Te podstawowe to:
obowiązkowe zakrywanie twarzy maseczką ochronną, zachowanie co najmniej dwumetrowej odległości pomiędzy
osobami, zakaz zgromadzeń i wiele, wiele innych zakazów. Ponadto zamknięto
szkoły, odwołano lub ograniczono do minimum ważniejsze uroczystości o charakterze patriotycznym, kulturalnym, strażackim, kościelnym oraz imprezy sportowe. Nie odbyła się również tegoroczna VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę, zaplanowana na
dzień 26 kwietnia br. Uczestniczyć w niej
mieli również strażacy z OSP Bratkowice. W związku z pandemią nie odbyły
się również gminne uroczystości Dnia
Strażaka w naszej gminie.

1948-1981, który po długim procesie beatyfikacyjnym zostanie uroczyście beatyfikowany przez papieża Franciszka, jesienią 2020 roku. Kapelan wspomniał
również o św. Florianie – patronie strażaków oraz o jego szczególnych zasługach w obronie wiary chrześcijańskiej
i męczeńskiej śmierci.
Kapelan mówił także o bezinteresownej i pełnej poświęcenia służbie bratko-

wickich strażaków w ratowaniu życia
ludzkiego i mienia. Ponadto wspomniał,
że na strażackim sztandarze są wyhaftowane słowa: „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”, co oznacza, że druhowie od wielu pokoleń służą wiernie
Bogu, ludziom i Ojczyźnie. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim strażakom za dotychczasowe ofiarne angażowanie się w życie parafii oraz udział

Strażackie świętowanie
Po raz pierwszy w ponad 114-letniej
historii bratkowickiej OSP, tegoroczne
tradycyjne obchody Dnia Strażaka
w 2020 r. nie miały uroczystego charakteru. Nie było okolicznościowego spotkania, podczas którego wręczano druhom odznaczenia, medale, odznaki honorowe, dyplomy i podziękowania. Nie
było także strażackiego biesiadowania,
które zawsze stanowiło nieodłączną
część takich uroczystości. Wyjątkowy
charakter tego corocznego święta, podkreśliła jedynie uroczysta Msza św.
w intencji żyjących i zmarłych druhów
oraz ich rodzin.
W niedzielę 3 maja w przeddzień uroczystości Dnia Strażaka, nabożeństwo
celebrował ks. kan. dh Józef Książek
– proboszcz bratkowickiej parafii, a jednocześnie kapelan powiatowy strażaków oraz miejscowej OSP. W wygłoszonej homilii nawiązał on do kapłańskiej
misji i zasług śp. ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego – Prymasa Polski w latach

Strażacy na zbiórce tuż przed wyjściem do kościoła.

Strażacy podczas Mszy św.
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i bezpieczny powrót do rodziny. Niech im
towarzyszy łaska Boża tak, by niosąc ratunek bliźniemu, sami nie ponieśli szkody na ciele i duszy”.
Uzupełnieniem życzeń dla bratkowickich strażaków były słowa Modlitwy do
św. Floriana:
Święty Florianie – módl się za nami.
Nieustraszony męczenniku Chrystusowy,
Niezwyciężony obrońco wiary świętej,
Mężny rycerzu Chrystusowy,
Setniku umiłowany
przez swych żołnierzy,
Wraz z żołnierzami umęczony za wiarę,
Pelikanie krwią męczeńską płynący,
Przemożny orędowniku u Boga w czasie
klęsk żywiołowych,
Obrońco nasz przed klęską ognia,
Patronie walczących z klęską pożarów,
Przykładzie stanu rycerskiego,
Opiekunie polskiego narodu,
Orędowniku we wszystkich
naszych potrzebach.
Módl się za nami. Amen

Strażacy z pocztem sztandarowym podczas Mszy św.

W pierwszej ławce od lewej, druhowie – M. Leja, j. Górski i R. Franczyk.

w ważniejszych uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Kapelan, życzył
wszystkim druhom wielu łask Bożych
i opieki św. Floriana na każdy dzień strażackiej służby...
W Eucharystii uczestniczyło ponad
30 strażaków z pocztem sztandarowym
oraz druhowie seniorzy, rodziny strażaków i parafianie. Po nabożeństwie wszyscy druhowie udali się do swoich domów.
Przed tym jednak przyjęli okolicznościowe życzenia, które przekazali im druhowie: Mieczysław Leja – prezes OSP i Jan
Górski – naczelnik.

„Życzymy naszym strażakom, przede
wszystkim Bożego błogosławieństwa
i opieki św. Floriana. Wszystkim Druhom,
którzy są zawsze wierni Bogu i Kościołowi, niech Patron ten wyprasza łaski
u Boga: skuteczny ratunek bliźniemu

Równie piękne życzenia dla bratkowickich strażaków z okazji ich święta od
mieszkańców, zamieszczone zostały na
stronie internetowej Bratkowice.pl: „(...)
Życzymy, aby ten piękny dzień, był źródłem siły w życiu codziennym, a także
przyniósł spełnienie oczekiwań i planów,
tak osobistych, jak i zawodowych. Drodzy Druhowie! Kierujemy do Was słowa
uznania za Waszą ciężką pracę. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo w dzień
i w nocy ratujecie ludzkie życie i mienie.
To dzięki Wam lokalna społeczność może
spać spokojnie. Jesteście przykładem,
jak w dzisiejszych czasach można i należy godnie sprawować swoje obowiązki”.

Życzenia
i podziękowania
Mimo, że tegoroczny Dzień Strażaka
nie miał, jak zawsze uroczystej oprawy,
druhowie otrzymali życzenia i podziękowania. Miedzy innymi na łamach „Parafianina” – Tygodnika Parafii św. Jana
Chrzciciela w Bratkowicach, zamieszczone zostały życzenia o treści:
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Strażacy po wyjściu z kościoła.


Fot. Władysław Kwoczyński
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Święty Florian
– patron strażaków
Święty Florian urodził się około 250 roku
w Ceti (obecnie Zeiselmauer w Austrii).
Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan.
W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów
gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium Rzymskiego. U podwładnych cieszył się poważaniem, przełożeni zaś
cenili jego sumienność, męstwo i odwagę. Jego oddział stacjonował w Lauriacum (obecnie Lorch). Pewnego razu został
wysłany w misji wojskowej do Cacji. Tam dotarła do niego
wiadomość, że część jego żołnierzy stacjonujących w Laureaku nad Anizą (w pobliżu dzisiejszego Linzu) została uwięziona przez prefekta Aquilinusa. Żołnierzom tym postawiono zarzut zdrady stanu, gdyż potajemnie wyznawali religię chrześcijańską. Do zagrożonych żołnierzy – wyznawców Chrystusa, przybył nie kryjący się ze swoją wiarą chrześcijańską Florian, aby ich pokrzepić i podtrzymać na duchu. Niebawem został on aresztowany przez żołnierzy prefekta. Postawiono mu
zarzut zdrady stanu.
W czasie procesu Aguilinus opóźniał jego przebieg, jakby
dając sądzonemu czas do namysłu i odwołania wyznania wiary. Florian był jednak nieugięty. Oświadczył, że jest chrześcijaninem. Mimo nakłaniania przez Aguilinusa nie zgodził się złożyć ofiary bogom Rzymu. Został skazany na śmierć. Najpierw
otrzymał karę chłosty. Potem był okrutnie męczony (w opisach
męczeństwa podano m. in. targanie ciała żelaznymi hakami,
przypalanie ciała ogniem, bicie kijami i inne tortury). W czasie
męczeńskich tortur miał oświadczyć, że gdyby nawet wrzucono go w ogień, on i tak nie zaprze się Chrystusa. Wreszcie
został zaprowadzony na brzeg Anizy, gdzie miał ponieść śmierć
przez utopienie. Żołnierz z eskorty męczennika zniecierpliwiony jego długą modlitwą zepchnął go do rzeki. Obciążony
kamieniem młyńskim u szyi, szybko utonął.
Śmierć męczeńska nastąpiła prawdopodobnie 4 maja
304 r. Ciało męczennika wypłynęło na brzeg pobliskiej wysepki. Pewna kobieta imieniem Waleria, podjęła niebezpieczne i uciążliwe zadanie przewiezienia i pochowania ciała męczennika.
Relikwie św. Floriana w 1184 r. przywiózł do Polski biskup
modeński i legat papieski Idzi. Część z nich znajduje się
w kościele św. Floriana w Krakowie, a część w katedrze na
Wawelu. W 1436 r. św. Florian został zaliczony, wraz ze świętymi: Wojciechem, Stanisławem i Wacławem, do głównych patronów Polski. Otrzymał też honorowe miejsce w pieśni pełniącej rolę hymnu narodowego. Jedna z dopisanych ku czci
świętych zwrotek Bogurodzicy brzmi:
„Święty Florianie, nasz miły patronie,
Proś za nami Gospodyna Paniej Maryjej Syna.”
Wspomnienie św. Floriana obchodzimy 4 maja. Pierwotnie
św. Florian czczony jako żołnierz – męczennik, z czasem stał

się patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem:
strażaków, hutników i koksowników, kominiarzy, garncarzy oraz
piekarzy. Począwszy od XVIII wieku zaczęła rozwijać się organizacja straży ogniowej (pożarnej) odpowiednio przygotowanej do ochrony ludzi przed klęską ogniową. Wówczas to św.
Florian stał się jej patronem cechowym. Strażacy przyjęli
z dumą nazwę „rycerzy św. Floriana”, gdy organizacja strażacka przekształciła się z cechowej w żołnierską (mundurową).
Święty Florian przedstawiany jest, jako młody żołnierz
– oficer legionu rzymskiego, ubrany we wspaniałą zbroję, trzymający w dłoni lancę z proporcem, na którym widnieje krzyż
(biały lub czerwony). Przeważnie postać wylewa wodę z drewnianego skopka (naczynie z wodą) na płonący dom lub kościół. W obecnych czasach niemal w każdej straży pożarnej,
zawodowej, czy ochotniczej, znajduje się figurka św. Floriana
lub pomnik, a na strażackich sztandarach umieszczona jest
zawsze postać tego Patrona.
Do jego atrybutów należą: kamień młyński, kolczuga, krzyż
(czerwony i biały), miecz, palma męczeńska, płonący dom,
orzeł, tarcza, zbroja.


Ks. Jan Twardowski

Święty Florianie
Święty Florianie
proszę wołam
ugaś serce co wybucha jak pożar
niech kocha wśród gór i dolin
równie szybko jak powoli
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Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek
i Położnych – 2020
W okresie koronawirusa praca lekarzy i pielęgniarek, ratowników, wolontariuszy wymaga jeszcze większego zaangażowania. To olbrzymie poświęcenie, wynikające przede
wszystkim z misji i powołania, jakie odczuwa każda z osób niosących pomoc w trudnych sytuacjach Dzięki temu świat staje się lepszy i piękniejszy.
7 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia, a maj
To właśnie pielęgniarki i położne są przy nas w najtrudto szczególny miesiąc. W kalendarzu ochrony zdrowia, przyniejszych chwilach życia, towarzyszą podczas narodzin i ostatpadają w nim bowiem dwa święta: 8 maja – dzień, w którym
niego pożegnania. Zawsze gotowe nieść pomoc, wysłuchać,
położne w Polsce obchodzą swoje świępowiedzieć coś ciepłego. Międzynaroto – Dzień Położnej, w rocznicę urodzin
dowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
wielkiej postaci polskiego położnictwa
jest więc znakomitą okazją, żeby doStanisławy Leszczyńskiej, która uwięziocenić ich pracę, zaangażowanie i wyna w niemieckim obozie koncentracyjbór wyjątkowego zawodu. Nasz polski
nym Auschwitz II – Birkenau (jako więsystem ochrony zdrowia przechodzi
zień nr 41335), pełniła tam funkcję powłaśnie przez ekstremalnie trudny
łożnej. 12 maja został przez Światową
sprawdzian. Działania administracji
Organizację Zdrowia ustanowiony Mięszpitalne obwarowanej często nierealdzynarodowym Dniem Pielęgniarki.
nymi przepisami resortowymi i rządoTego dnia bowiem we Florencji urodziwymi są nieadekwatne do poświęceła się najsłynniejsza na świecie pielęnia, na jakie od lat zdobywają się lekagniarka – Florence Nightingale, uważarze i personel medyczny, ratując zdrona za twórczynię nowoczesnego pielęwie i życie pacjentów. Czy pamiętamy
gniarstwa, założycielkę pierwszej szkoo tym?
ły pielęgniarstwa (w 1860 r. w LondyNarzekają chorzy, którym przyszło
nie.)
znaleźć się na oddziale szpitalnym,
Zawód pielęgniarki ma już tysiące
być odizolowanym od najbliższych,
lat, a jednak mimo ciągłego postępu
poddać się regulaminowi szpitalnemu
technologicznego w medycynie żaden
i wykonywać polecenia personelu meaparat ani urządzenie nie jest w stanie
dycznego, mieć czas na zastanowiezastąpić kompetencji, troski i współczunie i różnorodne myśli. Pobyt w szpiPielęgniarka superbohaterką na najnowszej
cia, jakie daje człowiek pragnący słutalu nie jest przymusem, ale dobropracy Banksy'ego.
żyć choremu i cierpiącemu.
wolną decyzją każdego. Jeżeli wszystkie polecenia wykonywane przez pacjenta są rzetelnie, bez zbędnych komentarzy, bez wysuwania nierealnych żądań pobyt w szpitalu jest dobrodziejstwem.
Radosław Nawrocki
Jest leczeniem chorego. Przyjeżdżają jednak do szpitala ludzie negatywnie nastawieni na innych, krytykują wszystko
Kawa
i wszystkich np. „posiłki niesmaczne, zimne, w domu były
lepsze”, „leki nie takie, które mam w domu”. Dlaczego to,
Ale pachnie kawa,
dlaczego tamto, zjem sobie domowe potrawy lub słodycze
jaka fajna sprawa
w nocy jak wszyscy śpią. Żądania pampersów, gdy nie są
– śpiewał świerszczyk w deszcz.
niezbędne, bo trudno mi iść do toalety, żądanie dźwigania
i podnoszenia do pozycji siedzącej, żądania szybszych wyRozkosz w filiżance,
pisów, lub dłuższego pobytu w szpitalu, przyjmowanie wataw mlecznej, gęstej piance,
hy odwiedzających, i przeciąganie ich wizyt w nieskończosmaku ciepły dreszcz.
ność, głośne rozmowy i bzdurne żądania bez liczenia się ze
współtowarzyszami niedoli. Dodam jeszcze częsty brak naSłońce zza chmur wstaje,
wyków higienicznych i kultury bycia.
ciasto już się kraje,
To my – pacjenci – często jesteśmy przyczyną stwarzającą
idealny wiersz.
złe warunki pracy. Dlatego trzeba otwarcie o tym mówić. Moje
podziękowania za dobrą merytoryczną pomoc i opiekę pielęDodaj kęs rozmowy,
gniarską kieruję do Samodzielnego Publicznego Zakładu
sympatycznej mowy
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie – Oddział Kardiochii to szczęściem jest.
rurgiczny oraz Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2
w Rzeszowie Klinika Kardiochirurgii i Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej.
15 kwietnia 2020 r.
Pacjentka
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Artur Szary

Uroczystość upamiętniająca
75. rocznicę śmierci por. Wiktora
Tadeusza Błażewskiego „Orlika”
17 maja 2020 r. na cmentarzu parafialnym w Świlczy odbyła się ceremonia złożenia
kwiatów i zapalenia zniczy na grobie por. Wiktora Tadeusza Błażewskiego „Orlika”
w 75. rocznicę jego śmierci.
Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Przyjaciół
Świlczy, pod patronatem wójta Gminy Świlcza Adama Dziedzica. Wzięli w niej udział Radosław Sołek z Oddziałowego
Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie,

czy, gdzie Wiktor Błażewski (senior) otrzymał posadę kierownika szkoły powszechnej. Niedługo potem (30 sierpnia
1929 r.) zmarła matka Bolesława osierociwszy piątkę dzieci:
Zbigniewa, Zofię, Janinę, Witora („Tolka”) i Alinę.

przedstawiciele samorządu terytorialnego,
szkoły podstawowej i przedszkola w Świlczy, lokalnych stowarzyszeń i organizacji
społecznych. Honorową asystę zabezpieczyły strzelczynie Plutonu Świlcza Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.
Modlitwie w intencji śp. por. Wiktora Błażewskiego „Orlika” oraz poległych i zamordowanych Żołnierzy Niezłomnych Rzeszowszczyzny przewodniczył ks. kan. Antoni Czerak, proboszcz parafii Świlcza.

On wszedł do historii
swej małej Ojczyzny
Por. Wiktor Tadeusz Błażewski ps. „Orlik” i „Dańczak” (Tolek) urodził się 22 lipca
1923 r. w Niechobrzu jako syn kierownika
tamtejszej szkoły Wiktora Błażewskiego i Bolesławy z Busiów, nauczycielki. W 1927 r.
rodzina Błażewskich przeniosła się do Świl-

W związku z pandemią koronawirusa
i obostrzeniami higieniczno-sanitarnymi
– liczba uczestników uroczystości była ograniczona.
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„Wstają i w grób się kładą narody i pokolenia.
Zmieniają się chłopcy na warcie, ale się warta nie zmienia”.
(M. Hemar)
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Tolek ukończył Szkołę Powszechną w Świlczy. W roku 1935
rozpoczął naukę w I Państwowym Gimnazjum i Liceum im.
Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Po wybuchu II wojny
światowej władze okupacyjne przeniosły rodzinę Błażewskich
do Rudnej Wielkiej. Tam ojciec musiał podjąć obowiązki nauczyciela i kierownika szkoły. W tym okresie „Tolek” Błażewski włączył się w pracę konspiracyjną, wstępując w 1940 r.
w szeregi Związku Walki Zbrojnej (przekształconego w lutym
1942 r. w Armię Krajową).
W ZWZ-AK przyjął pseudonim „Orlik” i został przydzielony
do komórki wywiadowczo-dywersyjnej. „Orlik” ukończył kurs
podchorążych. Zorganizował i dowodził kolejnymi oddziałami
dywersyjnymi, które pozostawały w dyspozycji Inspektora AK,
kpt. (później mjr.) Łukasza Cieplińskiego. Wziął udział w kilkunastu akcjach bojowych, m.in. zabezpieczeniu zrzutu lotniczego (grudzień 1943) i przygotowaniu akcji odbicia płk. Józefa
Spychalskiego w Krakowie (maj 1944).
Odważnie i z dużym poświęceniem walczył w operacji „Burza” w Zgrupowaniu III Rzeszów-Zachód (rejon bratkowickich
lasów). Po „Burzy” został awansowany do stopnia podporucznika. Powierzono mu obowiązki zastępcy oficera dywersyjnego (wrzesień 1944) i p.o. oficera dywersji Inspektoratu AK Rzeszów. Uczestniczył w przygotowaniu i wykonaniu akcji pod

Zamkiem rzeszowskim
w nocy z 7 na 8 października 1944 r. jako
dowódca grupy uderzeniowej. Po rozwiązaniu Armii Krajowej
został dowódcą kolejnej bojówki dyspozycyjnej, tzw. Straży (wiosna 1945) w rzeszowskim inspektoracie organizacji „Niepodległość” („NIE”). Współorganizował niepodległościową siatkę wywiadowczą w Wojewódzkim Urzędzie
Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie. Zginął podczas obławy UB i KBW
w Rudnej Wielkiej w dniu 17 maja 1945 r.

Fot. Sławomir Szot

Kalendarium historyczne
II kwartał 2020 r.
Historia jest nauczycielką życia
UWAGA!
W chińskim mieście Wuhan już w grudniu 2019 r. został
zidentyfikowany koronawirus. 22 stycznia 2020 r., w Korei Południowej w mieście Degu zdiagnozowano po raz pierwszy
koronawirusa, wywołującego w krótkim czasie śmierć ludzi.
Początkowa epidemia w Chinach i Korei – rozprzestrzeniła
się na cały świat. 9 I 2020 r. premier RP otrzymał tę wiadomość. 22. I 2020 r. w Sejmie po raz pierwszy o tym była mowa.
Na początku marca br. informacja o pandemii koronawirusa
(oficjalnie) dotarła do narodu polskiego. Choroba Covid-19
wywoływana przez tego koronawirusa wywołuje strach, zagrożenie życia i zdrowia obywateli. Nadzwyczajne środki
ostrożności wyznaczane przez centralne władze państwowe
mają zapobiegać jej i zwalczyć! Co będzie? – nie wie nikt. Dla
przykładu, wg stanu na 12 VI 2020 r. na świecie chorych jest
7,2 mln osób, zgonów 411 tys., w Polsce – 28 201 zachorowało, zmarlo 1215 osób.

Kwiecień
– 2 kwietnia 2005 r. – 15 lat temu o godz. 21.37 zmarł papież Jan Paweł II.
– 10 kwietnia 2010 r. (przed 10 laty) – polska delegacja
rządowa udawała się na obchody 70. rocznicy ludobójstwa
Polaków zamordowanych w Katyniu. Nie dotarła. Zginęła
w katastrofie lotniczej „Tupolewa” na terenie Rosji pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób – pasażerów i obsługi – w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi rangą
dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na
Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Przyczyny katastrofy do

tej pory nie są wyjaśnione, a wrak samolotu nie został oddany
przez Rosję.
– 13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni w Katyniu.
W tym dniu w br. mija 80 lat od zamordowania Polaków – oficerów WP, żołnierzy korpusu ochrony pogranicza, funkcjonariuszy Policji, Straży Więziennej, urzędników przedstawicieli inteligencji – przez Rosję Sowiecką. W wyniku agresji Związku
Sowieckiego na Rzeczpospolitą w dn. 17 IX 1939 r. do niewoli
dostało się 200 tys. żołnierzy. Więziono ich w obozach w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. 5 III 1940 r. Józef Stalin
podjął decyzję o ich rozstrzelaniu wraz z ponad 7 tys. Polaków
przetrzymywanych w więzieniach i innych zakładach karnych.
Strzałem w tył głowy wiosną 1940 r. uśmiercono 21 857 osób.
Wśród zamordowanych byli: generałowie (kilkunastu), 300
pułkowników, 40 profesorów, 700 lekarzy, 1000 prawników,
tyle samo inżynierów, kilkuset nauczycieli, 200 literatów, 200
księży, dziennikarze, urzędnicy i in. Już w 1941 r. zaczęto bezskutecznie poszukiwać miejsc zbiorowych pochówków. W 1943
r. Niemcy odkryli zbiorową mogiłę w Katyniu, ale Rosja zaprzeczała i zacierała ślady zbrodni. To była ponura, zakazana
tajemnica. Dopiero po upadku komunizmu, w 1990 r. Rosja
przyznała się do popełnienia zbrodni i odtajniła część dokumentów. Pogrzebani byli w Bykowni, Charkowie, Katyniu, Miednoje, a także w miejscach dotychczas nie odnalezionych. Prawie w każdej wsi obecnej gminy Świlcza „Lista Katyńska” wskazuje zamordowanych i z tych terenów.
– 30 kwietnia 1940 r. – przed 80 laty, pod Anielinem
w walce z Niemcami poległ mjr Henryk Dobrzański „Hubal”,
żołnierz Legionów Polskich, kawalerzysta, olimpijczyk, w czasie II wojny światowej, dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, który jedyny nie zaprzestał walki zbrojnej
w październiku 1939 r.
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Maj
1 maja – dzień ten jako Święto Pracy – robotnicze święto,
ustanowione w Paryżu, gdzie zebrali się przedstawiciele socjalistycznych partii robotniczych, by uczcić 100. rocznicę zburzenia Bastylii. Bastylię (łagodne więzienie w Paryżu, gdzie
więziono około 10 więźniów) zburzono 14 lipca 1789 r. Natomiast przedstawiciele tych partii zebrali się w roku 1889. To
w Paryżu postanowiono święcić 1 Maja. Po raz pierwszy świętowano je w roku 1890. Ustanowiono je na cześć robotników
amerykańskich z Chicago, gdzie krwawo stłumiono strajk; stąd
świętowanie pod czerwonymi sztandarami.
2 maja – od 2004 r. Dzień Flagi – święto naszych białoczerwonych barw. Powinniśmy je czcić, m.in. wywieszając
nasze barwy narodowe na budynkach państwowych i prywatnych.
3 maja 1791 r. – w Warszawie Sejm Wielki – Czteroletni
uchwalił pierwszą w Europie, a drugą w świecie Konstytucję,
zbiór praw i obowiązków obywatelskich. Konstytucja 3 Maja
próbowała ratować upadające państwo wprowadzając reformy, które miały przyczynić się do świetności Polski. Niestety
bezskutecznie! W tym czasie Polska była w stanie zapaści
państwowej i musiała zniknąć z mapy Europy.
3 maja 1656 r. – od tego roku święto kościelne – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto to zapoczątkowano
1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej, gdzie w czasie potopu szwedzkiego król Jan Kazimierz zawierzył Matce Bożej
naszą Ojczyznę – Polskę!
8 maja 1945 r. – 75 lat temu zakończyła się II wojna światowa w Europie. W latach 1939-1945 zginęło od 5,6 do 5,8 mln
obywateli polskich.
Powrócą żołnierze z pobojowisk,
powrócą więźniowie z obozów
Powrócę i ja i opowiem o moich dziwacznych losach.
O śmierci milionów ludzi, bez mszy, olejów pogrzebu,
o zbrodni, o skardze, o złudzie i o dzieleniu się chlebem.
O głupiej nadziei o woli, o wierze w świat sprawiedliwy.
Zrozumiesz moją gorycz, nie będziesz się Matko dziwić.
(T. Borowski)
– 9 maja – Dzień Europy, jest dniem, w którym co roku
świętujemy pokój i jedność w Europie. Polska od 2004 r. jest
członkiem UE.
– 9 maja – przypada rocznica podpisania historycznej Deklaracji Schumana w 1950 r. Zaproponował on nową formę
współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby
wybuch nowej wojny.
– 10 maja 1940 r. – 80 lat temu wojska niemieckie zaatakowały Belgię, Holandię, Luksemburg i Francję. W obronie tych
krajów walczyli żołnierze budowanych od września 1939 r.
Polskich Sił Zbrojnych.
– 12 maja 1935 r. – mija 85 lat, gdy w Belwederze, w Warszawie, zmarł Józef Piłsudski, wybitny polityk, mąż stanu, marszałek Polski od 1920 r., naczelny wódz podczas wojny polsko-bolszewickiej, zwycięzca bitwy warszawskiej, premier od
1926 r., faktycznie po przewrocie majowym sprawował władzę
w Polsce. Jego pogrzeb odbył się w Krakowie na Wawelu.
Serce – spoczywa w Wilnie, na Litwie, w grobie matki na cmentarzu „Na Rossie”.
– 18 maja 1920 r. – wiek temu, w Wadowicach urodził się
Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. W Polsce i Litwie
rok 2020 został ustanowiony Rokiem Jana Pawła II. W uchwale przyjętej przez Sejm w czerwcu 2019 r. ustanawiającej rok
2020, zwrócono uwagę, że Jan Paweł II zajmuje „szczególne
miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród naro-
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dów Europy, jego praktyczna obrona praw naszego narodu,
uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski”. W uchwale Senatu z października 2019 r. czytamy,
że „jako intelektualista, filozof i poeta, ale także aktor, miał
doskonały kontakt z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki,
a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem, jako pielgrzym
i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, które darzyło go
wyjątkową miłością”.
18 maja 1944 r. – żołnierze II Korpusu pod dowództwem
gen. Władysława Andersa zatknęli biało-czerwoną flagę na
ruinach klasztoru Monte Cassino. Najbardziej zacięte walki
toczyły się na prawym skrzydle II Korpusu o grzbiet zwany
„Widmo”. Ten najtrudniejszy odcinek ataku gen. Anders wybrał świadomie, pragnąc, by to zadanie wykonali Polacy. Miała być to także demonstracja polityczna wobec rozwoju wydarzeń, zwłaszcza oskarżeń Polskich Sił Zbrojnych o bezczynność. Po okupionych dużymi stratami i wielokrotnie powtarzanymi szturmami ataku rankiem 18 maja opanowano większość
celów, a około godziny 10 patrol 12. Pułku Ułanów Podolskich
zatknął na ruinach klasztoru biało-czerwoną flagę. W południe odegrano hejnał mariacki. W walkach zginęło 924 Polaków, a 3000 zostało rannych. Oznaczało to utratę ponad 30%
atakujących sił.
– 22 maja 1995 r. – 25 lat temu papież Jan Paweł II po raz
piąty w czasie swojego pontyfikatu odwiedził Polskę. W czasie
trwającej zaledwie 10 godzin pielgrzymki (zorganizowanej
przy okazji podróży do Czech) odwiedził Skoczów, BielskoBiałą i Żywiec.
26 maja – Dzień Matki. Oficjalnie Dzień Matki w Europie
zaczęto obchodzić dopiero w XX wieku – w Polsce od 1914
roku, zaś w wielu krajach dopiero po II wojnie światowej. Korzenie tego święta sięgają jednak czasów antycznych. Obchody Dnia Matki 2020 w Polsce polegają, w większości, na obdarowywaniu matek kwiatami, czekoladkami, laurkami. Tego dnia
w przedszkolach i szkołach odbywają się uroczyste spotkania
poświęcone mamom.
– 27 maja 1990 r. – 30 lat temu odbyły się wybory samorządowe – pierwsze w pełni demokratyczne wybory w Polsce po
1945 r. Ponad połowę głosów zdobyli kandydaci „Solidarności”. Ustawa samorządowa z 1990 r., która stworzyła samorządne gminy, uważana jest za jeden z filarów III RP i uchodzi
za jedną z najbardziej udanych reform okresu transformacji
politycznej.

Czerwiec
– 2 czerwca 1943 r. – Rzeź Wołyńska we wsi Hurby przez
oddział UPA – ok. 260 Polaków zostało zamordowanych.
– 14 czerwca 1940 r. – do tworzonego niemieckiego obozu
koncentracyjnego KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł
pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych. Dzień
ten uznawany jest za rocznicę powstania przyszłej fabryki
śmierci.
– 14 czerwca 1970 r. – 50 lat temu w Krakowie zmarł filozof
Roman Ingarden. W hołdzie dla jego zasług i postawy Sejm
RP przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Romana Ingardena. „Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego
bezkompromisowość intelektualna. Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o istnienie świata”. W 1950 r. za krytyczny stosunek do marksizmu został pozbawiony prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Wśród jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła i Józef Tischner”.
23 czerwca – Dzień Ojca świętowany także w Polsce.
(red.)
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Całoroczna praca wychowawcza
z imieniem szkoły
Janina Gaweł

Od 2016 roku patronem Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach są Żołnierze Armii Krajowej. Wcześniej, od 1994 roku, takie imię nosiła Szkoła Podstawowa Nr 3
w Bratkowicach, która została zlikwidowana w 2013 roku. W związku z takim zaszczytnym imieniem, priorytetem w pracy wychowawczej, zarówno poprzedniej szkoły jak
i obecnej, stało się wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu, krzewienie wiedzy o działalności Armii Krajowej i jej bohaterach.
W Niepublicznej Szkole, w minionym roku szkolnym, zostało zrealizowanych wiele działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Armii Krajowej, jej bohaterskich żołnierzach a szczególnie zapoznanie z sylwetkami Żołnierzy
Wyklętych i ich tragicznymi losami po zakończeniu II wojny
światowej.

80. rocznica powstania Polskiego
Państwa Podziemnego
27 września 2019 r. w Rzeszowie odbyły się obchody
80. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego
i Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. W tej uroczystości wzięli
udział wszyscy uczniowie z klas IV-VIII. 27 września to także
dzień, w którym obchodzone jest Święto Szkoły.
Wojewódzkie obchody 80. rocznicy powstania PPP odbyły
się pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów. Delegacja szkoły złożyła pod pomnikiem białoczerwoną wiązankę kwiatów. W uroczystości brali udział podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, służb mundurowych i kombatanci. Po
wygłoszeniu przemówień przez zaproszonych gości, zostały
wręczone pamiątkowe odznaczenia. W czasie świętowania pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie rozprowadzali
ulotki mówiące o historii Polskiego Państwa Podziemnego.
Uczniowie brali też
udział w pikniku wojskowym, podczas którego wystawione były namioty promujące 3. Podkarpacką Brygadę Obrony Terytorialnej
im. płk. Łukasza Cieplińskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej. Zaprezentowana została broń oraz lekki sprzęt wojskowy, publikacje i gry edukacyjne wydane przez IPN. Na zakończenie odbyła się degustacja
wojskowej grochówki, którą
przygotowali żołnierze.
Najmłodsi uczniowie
klas I-III w tym dniu poznali
znak Polski Walczącej i wykonali prace plastyczne
Delegacja szkoły pod pomniz takim znakiem.
kiem AK w Rzeszowie.

Poznajemy sylwetki bohaterów AK
22 listopada br. w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Bratkowicach został zorganizowany, pod patronatem Tomasza Wojtona przew. Rady Powiatu Rzeszowskiego, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Łukasz Ciepliński, ps. Pług – niezłomny dowódca AK – WiN”.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej nr 1 w Mrowli oraz Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Bratkowicach. Zadaniem uczestników
konkursu było rozwiązanie testu, który zawierał pytania dotyczące życia i działalności pułkownika Łukasza Cieplińskiego
oraz historii II wojny światowej. Wszyscy uczestnicy konkursu
zaprezentowali rozległą wiedzę dotyczącą przeszłości naszej
Ojczyzny.

Laureaci Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o płk. Łukaszu
Cieplińskim.

– I miejsce zajął Mikołaj Bachórz (NSP Bratkowice),
– II miejsce zajęli: Jakub Półtorak (SP nr 2 Bratkowice)
i Martyna Chmaj (NSP Bratkowice),
– III miejsce zajął Maciej Styka (SP nr 1 Mrowla),
– wyróżnienie otrzymali: Dominika Majka (SP nr 1 Bratkowice) oraz Miłosz Buda (NSP Bratkowice)
Dyplomy i nagrody laureatom konkursu wręczyli: przew.
Rady Powiatu Tomasz Wojton, dyrektor NSP Bratkowice Janina Gaweł i dyrektor SP nr 1 Mrowla – Janusz Ostrowski.
Po konkursie uczestnicy i uczniowie klas IV-VIII wzięli udział
w programie artystycznym, na który złożyły się wiersze, patriotyczne pieśni śpiewanie przez wykonawców programu
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Moneta z wizerunkiem Łukasza Cieplińskiego.

Uroczystość wręczenia kolekcjonerskiej monety – program artystyczny.

i widzów oraz wspomnienia dotyczące płk. Łukasza Cieplińskiego i mjr Józefa Rzepki – żołnierza AK z Bratkowic.

Uroczyste wręczenie
kolekcjonerskiej monety
11 grudnia 2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Bratkowicach odbyła się uroczystość wręczenia kolekcjonerskiej monety z wizerunkiem płk. Łukasza Cieplińskiego.
Monetę kolekcjonerską o nominale 10 złotych z serii: Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni – Łukasz Ciepliński „Pług” wydał Narodowy Bank Polski. Moneta była wręczana osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w podtrzymywanie pamięci o Łukaszu Cieplińskim. Jerzy Guniewski,
dyrektor oddziału okręgowego Narodowego Banku Polskiego
w Rzeszowie, powiedział, że moneta ta ma upamiętnić bohaterską i patriotyczną postawę Cieplińskiego, który uczestniczył w kampanii wrześniowej w 1939 roku, był żołnierzem Armii Krajowej, a 1 marca 1951 roku został rozstrzelany w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Stał się symbolem nieugiętej postawy wobec komunistycznej władzy.
Moneta została wręczona na ręce Dyrektor NSP przez przybyłych do szkoły gości: płk. Dariusza Słotę – dowódcę 3. Podkarpackiej Obrony Terytorialnej, kpt. w stanie spoczynku – Juliana Pawełka, obecnego prezesa Okręgu Podkarpackiego
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Maję Wolan – sekretarza ŚZŻAK. Na awersie srebrnej monety przedstawiono wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle rozerwanych krat więziennych. Na rewersie znajdują się wizerunki: Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, Orderu Orła
Białego, orderu Virtuti Militari, biało-czerwonej flagi z symbolem
Polski Walczącej oraz napis „Zachowali się jak trzeba”.
W czasie tej uroczystości uczniowie klas VII-VIII zaprezentowali program poświęcony pamięci Łukasza Cieplińskiego
i Józefa Rzepki.

Rocznica powołania Armii Krajowej
(14 lutego 1942 r. – 14 lutego 2020 r.)
Armia Krajowa była zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego i w Europie była największym podziemnym wojskiem. W 1944 roku liczyła ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy.
W piątek 14 lutego br., w Rzeszowie odbyły się obchody
78. rocznicy powołania AK. W uroczystości uczestniczyła de-
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legacja Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach.
Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele św. Krzyża. Później uczestnicy udali się pod pomnik AK, gdzie wygłoszono
okolicznościowe przemówienia. Następnie odbył się apel poległych. Pamięć żołnierzy AK, poległych w walkach i zamordowanych przez hitlerowców, a po wojnie zamordowanych
przez NKWD i SB, uczczono salwą honorową.
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, różnych rodzajów wojsk, organizacji pozarządowych, uczniowie oraz mieszkańcy Rzeszowa. Na
zakończenie uroczystości wszystkie delegacje, w tym trójka
uczniów naszej szkoły, złożyły pod pomnikiem wiązanki białoczerwonych kwiatów.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony w lutym 2011 roku i obchodzony jest 1 marca. To
właśnie w tym dniu, w 1951 r., w piwnicach budynku gospodarczego w warszawskim więzieniu na Mokotowie, zamordowano członków IV Zarządu Niepodległościowego, antykomunistycznej organizacji Wolność i Niezawisłość. Byli to: ppłk.
Łukasz Ciepliński, „Pług”, prezes IV Zarządu WiN, mjr. Adam
Lazarowicz, „Klamra” z Dębicy – z-ca prezesa IV Zarządu WiN,
mjr. Mieczysław Kawalec „Żbik” z Trzciany – członek IV Zarządu WiN, kpt. Józef Batory „Argus” z Weryni k. Kolbuszowej
– członek IV Zarządu WiN, kpt. Franciszek Błażej „Roman”
z Nosówki – członek IV Zarządu WiN, por. Karol Chmiel „Zygmunt” z Zagorzyc – członek IV Zarządu WiN, por. Józef Rzepka
„Znicz” z Bratkowic – członek IV Zarządu WiN.
Szkolną uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Adam
Dziedzic – wójt gminy Świlcza, radni Rady Powiatu: Tomasz
Wojton i Tadeusz Pachorek, radni Rady Gminy z Bratkowic:
Barbara Buda, Andrzej Kozdęba, sołtys Bratkowic Ryszard
Franczyk, Lidia Bułatek – prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Bratkowickiej oraz proboszcz parafii Bratkowice ks.
Józef Książek. W tym roku, z powodu zagrożenia wirusem
SARS-CoV-2, nie przyjechali sędziwi już członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK w Rzeszowie. Wśród uczestników uroczystości byli obecni także emerytowani nauczyciele
i pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Bratkowic i przyjaciele
szkoły. Po przywitaniu gości, dyrektor szkoły wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym przedstawiła sylwetki
kilku Bohaterów – Żołnierzy Niezłomnych, pochodzących
z naszych okolic.
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Następnie, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych w walkach zbrojnych o wolną Polskę i tych, którzy
w powojennej rzeczywistości, za wierność własnym ideałom
i za marzenia o suwerennej Polsce umierali w więzieniach,
byli torturowani i skazywani na śmierć.
Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny
poświęcony Żołnierzom Wyklętym w wykonaniu uczniów klas
VII-VIII.
Po programie artystycznym głos zabrał wójt Adam Dziedzic oraz proboszcz Bratkowic ks. Józef Książek. W swoich
wypowiedziach podziękowali wszystkim zgromadzonym za
utrwalanie pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.
Na uroczystości zostały wręczone nagrody laureatom
„Szkolnego Konkursu Wiedzy o AK”. I miejsce w tym konkursie zdobyli Magdalena Surowiec i Mikołaj Bachórz z klasy VIII,
II miejsce zdobył Miłosz Buda z klasy VIII, a trzecie zdobyły
uczennice klasy VI – Aleksandra Kwoka i Martyna Chmaj.

Pamiętamy o kombatantach AK
Od kilku lat uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej
biorą udział w akcji „BohaterON – włącz historię”, która polega na wykonaniu i przesłaniu kartek dla żyjących uczestników
Powstania Warszawskiego. Zaś kombatantom AK-WiN zrze-

Akademia poświęcona Żołnierzom Wyklętym.

Klasy I-III przy mogile żołnierzy AK na cmentarzu
w Bratkowicach.

szonym w Światowym Związku Żołnierzy AK Okręgu Rzeszów
wykonujemy i dostarczamy kartki na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Wiele radości sprawia im także coroczny udział naszych uczniów w spotkaniach opłatkowych organizowanych
w Rzeszowie przez Koło AK.
Za te spotkania, współpracę szkoły ze ŚZŻAK i piękne kartki świąteczne wyrazili swoją wdzięczność przyznając szkole
medal pamiątkowy w 2016 roku, kolekcjonerską monetę z wizerunkiem płk. Łukasza Cieplińskiego w 2019 r. oraz fundując
dla naszych uczniów dwie jednodniowe wycieczki „Szlakiem
największych walk partyzanckich” i do Muzeum AK w Krakowie.
Organizując w szkole apele, akademie, konkursy, wyprawy na mogiłę żołnierzy i obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także włączając uczniów do udziału w wiejskich uroczystościach jak obchody rocznicy akcji „Burza” oraz wojewódzkich uroczystościach poświęconych AK, budujemy i utrwalamy pamięć o Bohaterach, których przez ponad 40 lat, komunistyczne władze starały się wymazać z kart historii i ludzkiej
pamięci. Budujemy pomnik najbardziej trwały „pomnik pamięci, bo pamięć ludzka to jedyny pomnik, którego nie da się zbezcześcić” (słowa Pana Franciszka Batorego, brata Józefa Batorego zamordowanego 1.03.1951 r.)


Kartki dla uczestników Powstania Warszawskiego.

Program o Łukaszu Cieplińskim i pozostałych członkach
IV Zarządu WiN.

Bożonarodzeniowe i wielkanocne kartki dla żołnierzy-kombatantów AK.
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Józef Ciosek

Świat bez plastiku – czy to możliwe?
Starsi mieszkańcy pamiętają, ze jeszcze nie tak dawno, bo na przełomie lat 50. i 60.
ubiegłego wieku w życiu codziennym plastiki (tworzywa sztuczne) były nieznane.
Zabawki dla dzieci były z drewna, zaczęły pojawiać się
lalki wykonywane z kauczuku i to był już ogromny skok
w świecie dziecięcego marzenia mieć jakąś zabawkę z kauczuku.
Czy ktoś sobie dziś wyobraża, że w gospodarstwie domowym jako opakowania czy sprzęt użytkowy królowało tylko
i wyłącznie szkło, drewno, papier i metal. Dziś nie wyobrażamy sobie egzystencji w takim świecie.
Wchodząca elektryfikacja w naszej wsi w ówczesnych latach była bez plastiku. Przewody domowych instalacji były
w izolacji gumowej z oplotem bawełnianym nasycanym metodą smołowania. Układano je w rurkach wykonanych z tektury smołowanej z osłoną z cienkiej blachy, przez co możliwe
było ich profilowanie specjalnymi kleszczami. Kto zachował
gdzieś w domowej rupieciarni takie kleszcze to ma zabytek.
Ogromna nowoczesnością był bakelit – jedno z pierwszych tworzyw sztucznych oparte na bazie żywic fenolowych,
z którego były wykonane wyłączniki. Oprawki do żarówek
były wyłącznie z porcelany. Obecnie tak wykonana instalacja elektryczna budziłaby przerażenie.
Należałoby zadać sobie pytanie dlaczego dziś konwencjonalne materiały polimerowe w potocznym życiu określane plastikami zrobiły tak zawrotną karierę i nic nie wskazuje
ich krachu. Odpowiedź jest banalna – bo są wygodne, praktyczne i tanie, szczególnie jako opakowania.
I to właśnie...

...stosowanie niemal wszystkich
opakowań z plastiku sprawia
w obecnych czasach wiele
problemów jako śmieciowe
zagrożenie dla środowiska.
Co jest tańsze, transport produktu w opakowaniu szklanym czy plastikowym, które stanowi w przypadku zastosowania folii polimerowej zaledwie około 2% masy całego ładunku, a nie ponad połowę jego ciężaru. Polimery są stosunkowo lekkie, niezmiernie praktyczne w użyciu, skutecznie łatwo
chronią produkt i są przede wszystkim tanie w produkcji.
Ogromny procent używanych opakowań to właśnie tworzywa sztuczne – polietylen czy polipropylen – super materiały,
bardzo szczelne i trwałe przez długi czas.. To niewątpliwie
ogromna ich zaleta i niewyobrażalna praktyczność w życiu
codziennym. Z punktu widzenia ochrony środowiska to już
nie zaleta, a tragedia. Cykl użycia takiego opakowania jest
relatywnie bardzo krótki i szybko kończy ono swą przydatność na śmietniku. Dysponujemy więc materiałem niedopasowanym do docelowego zastosowania w stosunku do przewidzianego czasu użyteczności. Tworzymy górę śmieci w środowisku i to śmieci nieusuwalnych pod względem degradacji. Nasuwa się myśl:
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przecież można prowadzić recykling
polimerów.
To już nie takie proste technicznie i nie, ma co ukrywać,
nieopłacalne.
Skoro tak, to zachodzi pytanie czy jest możliwość zastąpienia polimerów stosowanych jako opakowania innymi materiałami przyjaznymi dla środowiska, ale wygodnymi i praktycznymi w użytkowaniu, tanimi i biodegradowalnymi.
W obecnych czasach wychodząc naprzeciw rosnącym,
wszechobecnym górom śmieci z opakowań polimerowych
próbuje się wprowadzać materiały biodegradowalne, przede
wszystkim tam, gdzie można by wyeliminować wyroby polimerowe użytku jednorazowego. Opracowano już całkowicie
biodegradowalne materiały oparte na bazie surowców pochodzenia naturalnego, ale barierą na razie jest cena, a pod
względem technicznym spełnienie wymagań użytkowych,
czyli aby miały podobne własności użytkowe jak polimery,
niewielką masę, plastyczność zbliżoną do folii i skuteczną
ochronę produktu. Takich materiałów opracowano już dość
dużo i nie ma potrzeby tu wymieniać ich nazw. Istotną rzeczą
jest dlaczego tak trudno wchodzą one w życie. Oprócz głównego czynnika oporu – ceny, to także trudna i skomplikowana technologia ich produkcji w porównaniu do prostej produkcji polimerów, kosztowne przestawienie parku maszynowego, czyli ciągle wszechstronne koszty, mimo że z punktu
ochrony środowiska takie materiały biodegradowalne znacznie obniżają koszty utylizacji.
Trzeba wspomnieć, że obecnie oprócz konwencjonalnych
plastików

coraz częściej pojawiają się
w obiegu polimery
biodegradowalne,
co do niedawna było nie do pomyślenia.
Wzrasta również świadomość w społeczeństwie o potrzebie skutecznej ochrony środowiska, co przekłada się na szybszy rozwój materiałów biodegradowalnych, zwłaszcza tych
stosowanych w jednorazowych opakowaniach. Trudno, ale
aby zachować dobry stan środowiska, w którym żyjemy trzeba ponosić i koszty. Rosnące koszty ochrony środowiska, które
coraz bardziej będzie ponosić każdy z nas, wywołuje „odkrywanie” materiałów dobrze nam już znanych i nadających się
do recyklingu, ale zapomnianych lub celowo unikanych, bo
mniej wygodnych od plastików. Powrót do nich ułatwiają obecnie najnowsze technologie, kiedyś nieznane, co obniża również koszty.
Taką przyszłość mają opakowania z celulozy (papier) i to
o dobrych, praktycznych własnościach, wielofunkcyjne.
W całym tym galimatiasie przede wszystkim opartym na
barierze kosztowo-cenowym niestety potrzebne są rozwią-
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zania systemowe uwzględniające odpowiedzialność producentów opakowań za recykling tego co wprowadzą na rynek.
Warto przytoczyć fakt, że obecnie na Pacyfiku dryfuje wyspa
wielkości Francji z konwencjonalnych, nierozkładalnych śmieci polimerowych i nie wiadomo co z tym zrobić, a tym bardziej
nie martwią się tym ci co wyprodukowali te materiały i nie
interesowali się, jak je później utylizować, aby nie obciążały
środowiska.

Strategia na lata 2018-2030
w zakresie recyklingu
Zgodnie z przyjętą w 2018 roku europejską strategią dotyczącą tworzyw sztucznych, do 2030 roku wszystkie plastikowe, niebiodegradowalne opakowania na unijnym rynku
muszą podlegać recyklingowi. Zmierza się do tego, że tworzywa sztuczne jednorazowego użytku muszą odchodzić
w przeszłość. Cel jest wyrazisty – jak najbardziej zmniejszyć
ilość plastików tam gdzie jest to możliwe i będzie on musiał
być w gospodarce w obiegu zamkniętym. Czy to sięganie
w przyszłość, czy wracanie do przeszłości?
Doskonale wiadomo, że z dnia na dzień z plastiku zrezygnować będzie trudno. To sprowadza się właśnie do wprowadzania opakowań alternatywnych, biodegradowalnych
i najlepiej wielokrotnego użytku, konkurencyjnych dla plastiku – lekkich, praktycznych w użyciu
i wytrzymałych w stopniu odpowiednim do potrzeb. I tu
jest problem – uniwersalność plastiku czyni go trudnym konkurentem. Oznacza to, że wyłania się nowy świat opakowań
z widmem dwóch tendencji – albo poszukiwanie innowacyjnych materiałów w pełni zastępujących plastik, albo powrót
do tradycyjnych sposobów pakowania produktów jak przed
„erą plastików”. A może coś mieszanego, pośredniego?
Tendencja zmierza do ograniczonego używania polimerów, a jeśli już to biodegradowalnych lub konwencjonalnych,
ale ściśle w obiegu recyklingu. Kroi się rozwój ery materiałów innowacyjnych – papieru, kartonów z tektury, drewna
i szkła. Przy tym do świata opakowań wkracza oszczędność
– rozmiary opakowań stają się mniejsze, a więc wymagające
zużycia mniejszej ilości surowców w procesie produkcji, energii i wody.
Wzrasta świadomość potrzeby ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki surowcami. Widać, ze trend ekologiczny staje się bardzo istotną koncepcją kształtującą współczesne kierunki rozwoju w branży opakowaniowej, tej najbardziej „plastikożernej”. Kluczowym zagadnieniem jest tu gospodarka w obiegu zamkniętym – produkcja opakowań o zminimalizowanym wpływie na środowisko poprzez odpowiedni
dobór surowców i materiałów całkowicie pochodzących
z recyklingu. To przerażające dla wielu producentów, bo wymaga zastosowania procesów produkcyjnych ograniczających emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody, a wyprodukowane opakowania musza mieć zredukowane oddziaływanie na środowisko poprzez chociażby wydłużenie ich cyklu używalności, trwałości i wielokrotnego zastosowania. No
i wchodzi potrzeba zainteresowania się ochroną środowiska, a nie tylko wyprodukować i koniec na tym. Kończą się
czasy, kiedy produkowało się sprzęt domowy, który po zepsuciu nadawał się tylko do wyrzucenia, a nie do naprawy.
To napędzało produkcję i zyski bez oglądania się na ogromne zużycie energii, wody, ropy naftowej czy gazu kosztem
środowiska.

Gospodarka w obiegu zamkniętym
to koncepcja racjonalnego
wykorzystania zasobów
i ograniczenia negatywnego
wpływu na środowisko.
Mało znanym podejściem nowoczesnej gospodarki opakowaniami to produkcja i stosowanie opakowań monomateriałowych, tj. takich gdzie opakowanie podstawowe i zastosowane zabezpieczenia wykonane są z jednego surowca, co
ułatwia prowadzenie segregacji i recyklingu.
Skoro długo jeszcze system przetwarzania odpadów polimerowych będzie ulegał poprawie, przy okazji śmieci plastikowych należałoby się przyjrzeć

– jak to się dzieje w naszej
Gminie Świlcza.
Jak wiadomo obowiązuje i funkcjonuje odbieranie każdego rodzaju śmieci i odpadów przez specjalistyczne firmy. To
ogromny postęp, obowiązek ustawowy i zasługa dalekowzrocznej polityki organizacyjnej władz gminnych. Ale czy wszyscy
stosujemy się do wymogów śmieciowych?
Marzyłoby się przejść wzdłuż śródmiejskich potoków i nie
potknąć się o wyrzucane śmiecie, w tym o te najgorsze – plastiki, a nawet opony.
Chciałoby się wejść do lasu czy w zadrzewienia śródpolne, aby nie przewrócić się o kupę wywiezionych śmieci.
Poprzez wprowadzenie w naszej gminie ścisłego obowiązku gromadzenia śmieci do ich odbierania przez uprawnione
podmioty wydawałoby się, że w naszej rzeczce Mrowli nie
będą pływać plastikowe butelki i inne dziadostwo polimerowe, które powinno znaleźć się w kontenerze na śmiecie. A tak
nie jest. Złośliwi mówią, że tamy bobrowe na tej rzeczce są
regularnie rozbierane, co jest zresztą niedopuszczalne prawnie, aby nie zatrzymywały góry płynących plastików, chyba że
chcemy zbudować z nich na Bałtyku plastikową wyspę tak jak
to się dzieje na oceanach.
Mamy u nas nadal świetnie dopracowany sposób na pozbywanie się śmieci wykorzystując transport rzeczny oraz jeszcze sposób pozostawiania śmieci wzdłuż drogi Trzciana – Bratkowice, gdzie na poboczach zalegają śmiecie po napojach
wyrzucanych z jadących samochodów.
Wreszcie i na koniec marzyłoby się, aby na brzegach naszych stawów ich użytkownicy nie pozostawiali porzuconych
opakowań i śmieci.
Myślę, że te wszystkie przypadki wyrzucania nadal śmieci
gdzie popadnie to nie nasza tradycja i nie czynią tego wcale
ludzie, a tym bardziej z naszej gminy, ale kosmici. Oby to była
prawda!

Trochę ciekawostek ze świata plastiku
1.

2.

3.

Tylko jedna na dziesięć z plastikowych butelek zostaje
przerabiana. Reszta będzie zalegać w środowisku i rozkładać się przez 500 lat, a drobiny plastiku będziemy
jeść z produktami żywnościowymi.
Istnieje pełna możliwość techniczna przerobu plastików
na paliwo. Dopóki nie skończy się ropa, gaz i węgiel to
nie znikną plastiki.
Meksyk jest globalnym liderem w recyklingu wyrobów
plastikowych.

„Trzcionka” nr 94/2020

103

ROLNICTWO I EKOLOGIA
4.

Wydawałoby się, że głębiny morskie przyjmą wszelakie
plastiki, a tymczasem drobiny plastiku znajdują się na
samym szczycie drabiny łańcucha pokarmowego i zjadamy je z rybami.
5.
Na 20 kilometrowym odcinku plaży jednej z oceanicznych wysp zebrano 32 tony śmieci plastikowych wyrzuconych przez morze. Najwięcej było popularnych butelek polimerowych PET.
6.
Drobinki powstałe z rozpadu (w wyniku tarcia z cząsteczkami wody) plastikowych śmieci występują już na całym
globie. Znajdują się w wodzie w kranach, arktycznym lodzie, na dnie oceanów, w wodach mórz i ciałach niemal
każdej ryby.
7.
Rocznie do wód oceanów odprowadzamy 10 milionów
ton śmieci, przede wszystkim plastiku. Plama plastikowa
na Pacyfiku ma gigantyczna powierzchnię 1,6 mln kilometrów kwadratowych i ciągle ją „rozbudowujemy” dostawami plastiku. Do 2050 roku w oceanach będzie pływać więcej plastiku niż ryb.
8.
Przewiduje się wprowadzenie zakazu produkcji z surowców pierwotnych rzeczy, które można wyprodukować z surowców wtórnych. Niestety rzeczy wykonane w procesie
recyklingu z odpadów plastikowych nadal będą plastikiem.
9.
Kiedyś istniał świat bez plastiku i wcale nie był gorszy,
a na pewno nie było nim zaśmiecane środowisko. To
tylko przyzwyczajenia.
10. Szaleństwem jest, że materiał plastikowy rozkładający
się od 400 do 500 lat stał się produktem jednorazowego

11.

12.

13.
14.

15.

16.

użytku (opakowania). Przeciętny europejczyk wytwarza
w ciągu roku 31 kg odpadów z tworzyw sztucznych.
Jednorazowego użycia plastikowe talerzyki mogą z powodzeniem być wykonywane z otrąb zbóż, w tym i kukurydzy.
Najbardziej ekologicznymi opakowaniami jest papier, co
wcale nie musi wiązać się z masową wycinką drzew.
Surowcem jest drewno pozyskiwane z szybko rosnących
drzew uprawianych na plantacjach.
Papier jest łatwym materiałem do ponownego wykorzystania i może być poddawany recyklingowi 5-6 razy.
Roślinne włókna celulozy będące podstawowym składnikiem struktury papieru są w pełni biodegradowalne
i rozkładają się na proste, nietoksyczne związki – wodę
i dwutlenek węgla. Czas rozkładu celulozy (papieru)
w warunkach naturalnych wynosi zaledwie kilka miesięcy.
Proces produkcji papieru nie jest obojętny dla środowiska. Jednak porównując emisję dwutlenku węgla przy
produkcji styropianu opakowaniowego (7,3 kg CO2/kg
produktu) i tektury opakowaniowej 1,7 kg CO2/kg produktu, widać wyraźnie przewagę papieru jako bardziej
ekologicznego opakowania.
Opakowania papierowe nawet jeśli nie zostaną poddane powtórnemu przetworzeniu lub utylizacji to i tak w krótkim czasie ulegną procesom naturalnego rozkładu i nie
będą stanowić obciążenia dla środowiska.

Mateusz Radek, Zygmunt Radek

Winnice Pradoliny
Bardzo często spotykamy się z zaskoczeniem osób odwiedzających po raz pierwszy
naszą winnicę, twierdzących, że nie mieli pojęcia, że winnica znajduje się właśnie
w Trzcianie tak blisko Rzeszowa. Tak, mamy w Trzcianie winnicę produkującą jedne
z lepszych win w Polsce.

Zacznijmy jednak
od początku
Pierwsza nasza inwestycja w przetwórstwo żywności w Trzcianie pod numerem
1 została zrealizowania w 2005 roku a jej celem było suszenie i konfekcjonowanie ziół,
kasz, warzyw, owoców, w tym chipsów jabłkowych. Udało nam się, produkcja rosła,
a wszystkie produkty posiadały certyfikat rolnictwa ekologicznego. Bogaty asortyment pozwolił nam na otwarcie jednych z pierwszych
w kraju ekologicznych certyfikowanych sklepów spożywczych. W tym okresie mięliśmy
już kilkuletnie doświadczenie w działalności
społecznej, promując produkcję rolną eko,
promocję polskich produktów na targach międzynarodowych i ogólnopolskich oraz walcząc o rządowe wsparcia dla rolników. Byliśmy współtwórcami założonych w Świlczy
Stowarzyszeń „Eko-Dar” a później Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego PIRE.
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W 2010 r. współtworzyliśmy przetwórnię produkującą soki
owocowe, owocowo-warzywne oraz wyśmienite lemoniady
agrestowe również z zielonym listkiem eko, które to produkty
podobnie jak poprzednie szybko podbiły serca klientów w całej Polsce.

Pierwsze eksperymenty winiarskie
W tym czasie rozpoczęliśmy w gospodarstwie pierwsze
eksperymentalne nasadzenia winorośli. Miała to być próba,
czy uda się w Trzcianie uprawa wysokiej jakości winogron do
produkcji win. Prawdę mówiąc nasze hobby przerodziło się
z biegiem czasu w pasję i właściwą specjalizację naszego
rodzinnego gospodarstwa. Mnie również zafascynował ten pomysł i skłonił do powrotu z zagranicy i rozpoczęcia edukacji
w tym kierunku, realizując studia podyplomowe z zakresu enologii.
Obecnie mamy już, stosunkowo jak na Polskie warunki,
duże doświadczenie w uprawie winorośli i produkcji win. Nie
czekaliśmy długo i od razu przystąpiliśmy do certyfikacji naszych upraw i produktów, co okazało się bardzo trudne, ale
determinacja pozwoliła nam osiągnąć cel. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszą winnicą w Polsce, a na pewno jedną
z niewielu. produkującą ekologiczne wina z upraw własnych.
Jest to spory sukces dla nas, ale także dla
miejscowości Trzciana, gdzie zlokalizowana jest winnica.
Aktualnie nasza ekologiczna winnica
zajmuje areał ponad 3,5 ha, co na skale
ogólnopolską jest wielkością średnią.
Uprawiamy w niej ok. 14 rodzajów winorośli przerobowych zarówno odmian hybrydowych, lepiej dostosowanych do naszych warunków klimatycznych: Solaris,
Regent, Jutrzenka, Muscaris, Leon Millot,
Johanniter czy Seyval Blanc jak i odmian
rdzennych Vitis Vinifera m.in: Riesling,
Chardonnay, Zweigelt, Pinot Noir.
Jak wiadomo winorośl jest rośliną bardzo trudną w uprawie, zwłaszcza w naszym klimacie. Jest to krzew wymagający
olbrzymiej ilości pracy ręcznej jak: przycinanie wiosenne, formowanie winorośli,
zielony zbiór, zrywanie „pasierbów”, zbiory owoców i wiele innych, co powoduje,

że natłok pracy nie ustępuje przez ok. 9 miesięcy. Winorośl
jest też delikatna, podatna na choroby, mająca duże wymagania dotyczące nasłonecznienia i długości cyklu wegetacyjnego, stąd każdy rok jest inny jeżeli chodzi o charakter owoców.
Rok 2017 był słabym rokiem obfitującym w deszcz a uprawa
była dla nas niezmiernie trudna ze względu na ryzyko chorób
grzybowych, i problemy z dojrzewaniem owoców. Rok 2018
był wspaniałym rokiem obfitującym w wysoko jakościowe owoce, które pozwoliły nam wyprodukować jedne z lepszych win
w Polsce.

Bez dobrego owocu
nie ma dobrego wina
Już się o tym przekonaliśmy. Dobre, zdrowe, dojrzałe owoce to połowa sukcesu, druga połowa to praca w winiarni gdzie
przetwarzamy winogrona, macerujemy moszcz, tłoczymy sok,
fermentujemy, dojrzewamy i butelkujemy. Jest to praca na następne 3-4 miesiące w roku. Praca przyjemna ale wymagająca dużo wiedzy, gdyż procesy fermentacji i dojrzewania wina
są często bardzo nieprzewidywalne a bez doświadczenia
i wiedzy, łatwo można zepsuć najlepszy nastaw fermentacyjny.
Na chwilę obecną nasza rodzinna winnica zaoferowała
klientom trzy roczniki win białych i czerwonych. Otrzymaliśmy
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magającą odpowiedniej skali uprawy, technologii produkcji,
i rynku zbytu aby mogła w pełni się zwrócić. To niestety na
obecną chwilę stawia nas w tyle za winnicami u naszych sąsiadów w Czechach, na Słowacji, Austrii, Węgier czy Niemiec,
gdzie winnice są już wielopokoleniowe, dużo większe i dawno zamortyzowane. Jednakże śledząc dynamikę wzrostu powierzchni winnic w Polsce z niespełna 400 ha w 2018 do 500
ha w 2019 oraz przodującym miejscem Podkarpacia pod
względem ilości winnic, napawa to optymizmem na przyszłość
regionalnego winiarstwa.

Zapraszamy!

cztery medale podczas Konkursu Polskich Win
w Jaśle a prasa winiarska bardzo pozytywnie komentuje kolejne nasze roczniki win. Dzięki wysokiej jakości produktów udało nam się zbudować
markę win „Winnice Pradoliny” rozpoznawalną
w wielu miastach w Polsce oraz bardzo popularną
w Internecie.
Myślę, że ogrom pracy, wyrzeczeń, problemów
związany z uprawą i produkcją wina kompensuje
satysfakcja z produkcji jakościowych win gronowych, mogących dojrzewać przez lata, poprawiając swoje walory smakowe.

Winnica to inwestycja
długoterminowa
Z biegiem czasu musimy stwierdzić, że prowadzenie winnicy i produkcja wina nie jest to biznes pozwalający na szybki
zwrot z inwestycji, lecz jest inwestycją długoterminową, wy-

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się czegoś więcej
o naszej winnicy to zapraszamy na naszą stronę internetową
www.winnicepradoliny.pl oraz
na nasze profile w mediach społecznościowych na Instagramie
i Facebooku. Potencjalni amatorzy naszych win mogą je zakupić bezpośrednio na terenie
winnicy, po wcześniejszym umówieniu się z nami.
Chcielibyśmy nadmienić, że
jesteśmy częścią lokalnej inicjatywy Karpackiego Szlaku Wina
oraz należymy do Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia z siedzibą w Boguchwale.
Wina wytwarzane w niewielkich winnicach mają niepowtarzalne walory smakowe, niemożliwe do uzyskania przez wielkich producentów, dlatego też
smakosze wina bardzo sobie je cenią.


Józef Ciosek

Bocianowi krzywdy nie rób
– bociania klątwa
Mamy znowu bociany w Trzcianie na gnieździe koło dawnego przedszkola. Nie było ich
w ubiegłym roku, a raczej jak co roku przyleciały wiosną, ale zostały przepłoszone
wskutek ludzkiej złośliwości.
Bocian biały jest ptakiem podlegającym w naszym kraju
ścisłej ochronie, a jakiekolwiek działania zmierzające do jego
eliminacji są karalne. Chroni go Konwencja Bońska i jeszcze
kilka innych, a przede wszystkim prawo unijne – Dyrektywa
Ptasia Unii Europejskiej. W Polsce bociany chroni Ustawa
o Ochronie Przyrody oraz Rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt. To tak dla przypomnienia gdyby ktoś udawał,
że o tym nie wie. Nie miejsce tu przytaczać zestawu dotkliwych kar jakie grożą za jakiekolwiek działania prowadzące
do niszczenia tego ptaka lub utrudniające mu celowo egzystencję, np. ustawicznym płoszeniem.
Bocian ma dość kłopotów w okresie migracji i na zimowiskach, gdzie jego populacja ponosi ogromne straty. Polskie
bociany podejmują wędrówki na afrykańskie zimowiska le-
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cąc przez kraje Bliskiego Wschodu – Izrael, Liban, Jordanie
i Egipt, gdzie padają ofiarą nielegalnych polowań dla sportu
i zabawy strzelania jak do rzutków. Nie powiększajmy tu
u nas w kraju strat wśród tego pięknego ptaka, darzonego
opieką od stuleci.
W całym basenie Morza Śródziemnego w wyniku nielegalnych polowań zabijane jest rocznie 25 milionów ptaków,
w tym są i bociany. Tylko w samym Libanie ginie 1,7 do 3,5
miliona różnych gatunków przelotnego ptactwa, które u nas
w Europie chronimy.
Dopiero w 2014 roku dzięki naciskom wielu europejskich
organizacji rząd tego kraju wreszcie przyjął dekret ustanawiający Służbę Ochrony Przyrody. Może będzie trochę lepiej
z ochroną ptaków przelatujących w tamtych regionach.

ROLNICTWO I EKOLOGIA
W Polsce wprawdzie przypadki nieludzkiego zamęczania bocianów odchodzą w przeszłość, ale z bocianem i tak
nie jest najlepiej, a to z powodów niszczenia i degradacji
jego żerowisk – podmokłych łąk i terenów nisko trawiastych,
wprowadzania polnych monokultur. Dużo bocianów, szczególnie ptaków młodych ginie rozbijając się na sieciach elektrycznych lub ulegając porażeniom prądem. Straty w okresie
migracji i na zimowiskach wśród młodych osobników sięgają
aż 70%.
Wracając do naszych trzciańskich bocianów, czyli istniejącego od lat gniazda na słupie koło dawnego przedszkola to
nie stwarza ono żadnego zagrożenie dla sieci elektrycznej,
gdyż znajduje się na stalowej platformie zamontowanej przez
Zakład Energetyczny, co jest powszechnie stosowaną metodą
w całym kraju i w ucywilizowanych krajach europejskich. Bociany od lat wyprowadzały w nim młode i dotychczas dla nikogo nie były problemem. Nasze miejscowe społeczeństwo od
zawsze szanowało bociany.
Ciekawa jest historia lokalizacji tego gniazda. Otóż według przekazów jeszcze na długo przed I wojną światową około 100 metrów poniżej znajdował się ogromny, wiekowy wiąz
przy ówczesnej drodze (a raczej była to tylko ścieżka) na którym było bocianie gniazdo zbudowane na kole od wozu. Nawet podczas działań wojennych nikt nie strzelał do bocianów,
chociaż przewijały się tu różne wrogie jednostki wojskowe,
nawet nieprzyjazne ptakom.
Wśród bocianów istnieje jakaś bliżej nieznana więź przywiązania do miejsca gniazdowania, przekazywana przez pokolenia i stąd założyły one gniazdo w rejonie dawnego gniazdowania.
Bociany białe, podobnie jak łabędzie w tradycji kultury cywilizowanych ludów europejskich, a szczególnie słowiańskich
są ptakami szanowanymi i niemal świętymi. Na Podlasiu
i Suwalszczyźnie oraz na Białorusi i w Rosji przekazywana
jest legenda, że kto zrobi bocianowi krzywdę to spotka go kara
– najczęściej jakaś choroba, a taki sprawca nie jest szanowany przez społeczność, a to już jest wystarczająco dotkliwe.

W każdej legendzie jest przysłowiowe ziarnko prawdy. Jest
wiele legend związanych z bocianem, które zawsze ukazują
karę za naruszenie jego nietykalności. Jedna z ciekawszych,
pochodząca z terenów Galicji dotyczy zniszczenia bocianiego gniazda zbudowanego na dachu budynku. W dawnych czasach bociany zakładały gniazda na kalenicy dachów stodół,
szczególnie tych krytych strzechą, co niejednokrotnie z biegiem lat stwarzało zagrożenie załamania się dachu pod ciężarem stale nadbudowywanego gniazda. Ale nigdy gospodarz nie dopuszczał się zrzucenia gniazda i albo zmniejszał
jego ciężar poprzez ujmowanie gałęzi, a jeśli z różnych powodów musiało ono być usunięte to zawsze zadbano o postawienie obok słupa z zamocowanym kołem od wozu jako zaczątek nowego gniazda.
Na Polesiu panuje przesąd, że zniszczenie bocianowi
gniazda lub jego płoszenie zemści się przyniesieniem przez
niego palącej się gałązki z ogniska i porzucenie jej na dachu,
a dachy w tamtych czasach były kryte słomą.
Ile jest prawdy w legendach o bocianach nie wiadomo, ale
bierzmy wzór z dawnych Słowian i strzeżmy tego pięknego
ptaka, a jest to obowiązek nie jednego człowieka, ale lokalnej
społeczności wiejskiej.
Tak się składa, że w naszej wsi takim pasjonatem czynnej
ochrony bocianów (i w ogóle przyrody oraz ptaków) jest
Witold Draus i to jego zasługa, że w tym roku bociany bezpiecznie mogły podjąć lęgi i nie są płoszone. Dobrze się składa, że z okna dawnego Domu Kultury, a obecnie muzeum to
bocianie gniazdo jest obserwowane przez kolejnego pasjonata przyrody i fotografa – Zbigniewa Lisa, któremu nie ujdą
uwadze jakieś złe zamiary wobec bocianów.
Ale czy tylko tacy pasjonaci, miłośnicy przyrody mają dbać
o to bocianie stanowisko i chronić bociany przed płoszeniem?
Bocian to ptak symbol wielkiego prestiżu wśród społeczności
i świadek wysokiej kultury przyrodniczej, a przecież jego stanowisko lęgowe znajduje się w miejscu powszechnie znanym, uczęszczanym i dobrze widocznym.


Bocianie stanowisko.
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Stanisława Stasiej

Żywa tradycja – to pamięć Pokoleń
Zielone Świątki to uroczystość
bliska rolnikom
Zielone Świątki to radosne, jedno z najważniejszych i najstarszych świąt kościelnych, które obchodzone jest od IV wieku. Występuje również pod nazwą Pięćdziesiątnicy, gdyż obchodzi się je pięćdziesiąt dnia po Wielkanocy. W ramach świętowania, w niektórych wsiach i miasteczkach, zdobi się domy
gałązkami brzozowymi lub tatarakiem, stroikami z kwiatów
i młodych gałązek drzew! Zielone Świątki to potoczna nazwa
święta Zesłania Ducha Świętego. Ma ono pogańską genezę,
która była związana z radosnymi obchodami wiosny. Aby
ustrzec się przed złymi urokami, zdobiono wówczas domy zielonymi gałązkami i kwiatami, palono ogniska.

Polskim rolnikom należy się
szacunek i wdzięczność
Tradycja rozpoczęła się w 1904 na pamiątkę 110. rocznicy
bitwy pod Racławicami. To święto radosne, przypomina uroki
polskiej przyrody. Udział mieszkańców wsi w odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, przypomnę tegoroczną rocznicą wojny polsko-bolszewickiej, gdzie walczyło i ginęło zdecydowanie więcej synów chłopskich niż innych.

Ogromne ciężary ponieśli mieszkańcy wsi po II wojnie światowej, kiedy to zmuszano ich do kolektywizacji rolnictwa. Setki
tysięcy rolników aresztowano i poddano represjom. W latach
komunizmu nałożone zostały ogromne obciążenia ekonomiczne związane z dostawami obowiązkowymi.

Koszty zmian ustrojowych
poniosła polska wieś
Rolnicy zasługują na wielki szacunek, jak każda inna grupa zawodowa. To oni uzmysłowiają społeczeństwu, najważniejsze teraz sprawy: bezpieczeństwo żywnościowe, konieczność troski o przyrodę, o żywotność społeczno-ekonomiczną,
o sprawy klimatyczne itp.
W Zielone Świątki deszcz pada, wielką biedę zapowiada
– tak było w br.!
„Zielone Świątki” jednoczą mieszkańców wsi i kultywują
tradycje ludowe. Powołanie obchodów tego dnia, zostało podjęte 30 maja 1903 r. jednogłośnie na posiedzeniu Rady Naczelnej w Rzeszowie. Jest to okazja do przypomnienia historii
i kultywowania tradycji, ale i upomnienia się o interesy polskiej wsi.

Powstali z kolan w walce o swoją
wolność i prawa pod sztandarem
„Żywią i bronią”
Ponad 120 lat temu nastąpiła znaczna aktywizacja polityczna chłopów, którzy w 1931 stanowili 60% ludności kraju.
Dzięki działalności oświatowej ludowców chłop zrozumiał
swoją wartość. Wyzbywając się kompleksów wobec „dobrze
urodzonych”, chłopi zaczęli odważnie upominać się o swoją
wolność i prawa. Stali się otwarci na hasła niepodległościowe
– marzyli o wolnej i demokratycznej Polsce, w której będą
współgospodarzami. Ugrupowania chłopskie włączyły się
w tworzenie nowych struktur państwa. Ruch Ludowy od początku skupiał się na budzeniu świadomości narodowej chłopów, ale również ukształtowaniu postawy patriotycznej i wychowaniu w umiłowaniu Ojczyzny. Były to wartości narodowe,
chrześcijańskie i ludowe.
Wspólnie świętowano pod sztandarem „Żywią i bronią”.
Hasło, nie tylko silnie rozbudzało ducha narodowego wśród
galicyjskich chłopów, ale też wzmacniało poczucie godności
i potrzebę walki z niesprawiedliwościami społecznymi. Nastąpiła długa przerwa w świętowaniu.

Czterolistna koniczynka
– symbol szczęścia i nadziei

Fot. D. Wadiak
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Symbol Ruchu Ludowego – czterolistna koniczynka na odznace został przyjęty przez Stronnictwo Chłopskie w 1927 r.
Szybko stał się najważniejszym atrybutem nie tylko Ruchu Ludowego w Polsce, ale także wśród europejskich ugrupowań.
Nową datą obchodów Święta Ludowego uznano Zesłanie
Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki.
Święto Zesłania Ducha Świętego od pradawnych czasów towarzyszyło tradycji ludności wiejskiej. Uroczyście ce-

ROLNICTWO I EKOLOGIA
lebrowane dni były prawdziwym świętem chłopów. Wszystkie domostwa i podwórza przyozdabiano gałązkami brzozy,
jesionu czy świerka. Wysypywano na ziemię zielony tatarak, świerczynę i kwiaty. Wielkie święto wiejskie wieńczyły
procesje wokół pól z obrazami Matki Boskiej, którym towarzyszyły śpiewy.
Nasza izba umajona,
Tatarakiem obstawiona,
Tatarakiem, wodną trzciną
i czeremchą i kaliną,
Zielone Święta La, la, la, la!
Zielone Święta La, la, la, la!
Maju, maju, świeży gaju,
Pachniesz ty dziś w całym kraju.
Niosą chłopcy gałązeczki,
Wiją wianki panieneczki,
Zielone Święta La, la, la, la!
Zielone Święta La, la, la, la.

Ziemia, władza i oświata dla ludu
Jednoczące się w marcu 1931 r. ugrupowania ludowe, włączyły do wspólnej tradycji Święto Ludowe, a Kongres uchwalił, że święto całego Ruchu Ludowego będzie obchodzone
w dzień Zielonych Świątek. Przyjęto również w kanon symboli
czterolistną koniczynę – atrybut szczęścia i nadziei – oraz zielony sztandar.
W latach 30. Święto Ludowe było dniem wzmożonej walki
politycznej. Najbardziej masowy przebieg miało Święto Ludowe w 1937 r.
W czasie wojny nie zarzucono tradycji Święta Ludowego.
Obchodzono je tam gdzie pozwalały na to warunki – przeważnie w lasach i obozowiskach partyzanckich. Organizatorami
byli żołnierze Batalionów Chłopskich i kobiety z LZK (Ludowego Związku Kobiet).

Powrót do tradycji
Prawdziwe odrodzenie nastąpiło jednak dopiero w latach
90. Ludowcy odzyskując swobodę działania po 1989 r. powrócili do dziedzictwa Ruchu Ludowego. Oficjalnie dokonało się
to podczas Kongresu Odrodzenia Ruchu Ludowego w listopadzie 1989 r. Wróciła nazwa Polskie Stronnictwo Ludowe wraz
ze swoją tradycją i symboliką.
Po roku członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego
z dumą wrócili do pięknej tradycji Święta Ludowego. Tego dnia
wspólnie zbieramy się pod zielonymi sztandarami, dając przykład patriotyzmu i przywiązaniu do ludowego dziedzictwa.
Obchody Święta Ludowego znowu gromadzą tłumy i łączą
pod zielonymi sztandarami.
W bieżącym roku, w związku z pandemią koronawirusa,
nieliczne uroczystości były skromne, z ograniczoną liczbą
uczestników – zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w Polsce.

Z własnego podwórka
Podmiejska gmina Świlcza, niegdyś typowo rolnicza, współcześnie zmienia swe oblicze. Na ogólną liczbę mieszkańców
(ponad 15 tys.) jedynie ok. 80 osób zajmuje się rolnictwem.

Duccio, Zesłanie Ducha Świętego
(fragment retabulum Maesta), 1308-1311.

Są to wielohektarowe gospodarstwa rodzinne, zmechanizowane, specjalistyczne, o wysokiej kulturze gospodarowania,
w tym ekologicznego. Efektywność gospodarstw jest zadowalająca. Tradycje giną, giną stare obrzędy, których sens zanikł
już w ludzkiej pamięci. Często zmieniają się w zabawę – dzięki temu dalej trwają.


Żeby Polska była Polską
Z głębi dziejów, z krain mrocznych,
Puszcz odwiecznych, pól i stepów,
Nasz rodowód, nasz początek,
Hen od Piasta, Kraka, Lecha.
Długi łańcuch ludzkich istnień
Połączonych myślą prostą.
Żeby Polska, żeby Polska!
Żeby Polska była Polską!
Wtedy, kiedy los nieznany
Rozsypywał nas po kątach,
Kiedy obce wiatry grały,
Obce orły na proporcachPrzy ogniskach wybuchała
Niezmożona nuta swojska.
Żeby Polska, żeby Polska...
Zrzucał uczeń portret cara,
Ksiądz Ściegienny wznosił modły,
Opatrywał wóz Drzymała,
Dumne wiersze pisał Norwid.
I kto szablę mógł utrzymać
Ten formował legion, wojsko.
Żeby Polska, żeby Polska...
Matki, żony w mrocznych izbach
Wyszywały na sztandarach
Hasło: „Honor i Ojczyzna”
I ruszała w pole wiara.
I ruszała wiara w pole
Od Chicago do Tobolska.
Żeby Polska, żeby Polska...
Jan Pietrzak
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Dofinansowania dla osób
niepełnosprawnych w 2020 roku
Powiatowe Centr um Pomocy Rodzinie
w Rzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. Aktywny Samorząd.

Wnioski można
składać:

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się w 2020
roku o dofinansowanie:

– w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,
ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów,

1.
2.
3.

– w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem
strony:
https://
sow.pfron.org.pl.
W przypadku wystąpienia
wątpliwości oraz pytań PFRON
uruchomił bezpłatną infolinię
dla osób korzystających z portalu SOW, tel. 800 889 777.
Infolinia jest dostępna w godzinach od 9.00 do 17.00.

Zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Pomocy w uzyskaniu prawa jazdy różnych kategorii;
Zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także szkoleń w zakresie ich obsługi;
4.
Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
5.
Pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
6.
Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
7.
Pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
8.
Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
9.
Pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
10. Pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej;
11. Pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu w 2020 roku można uzyskać w siedzibie PCPR,
pod numerami telefonu 17 8594823 wew. 7 lub 519585427 oraz na stronach internetowych
bip.powiat.rzeszow.pl lub www.pcpr.powiat.rzeszow.pl.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW
Moduł I (punkty 1-10)
od 1.03.2020 r. do 31.08.2020 r.
Moduł II (punkt 11)
od 1.03.2020 r. do 31.03.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
od 1.09.2020 r. do 10.10.2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).
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Benedykta Piątek

COVID-19 nie wszystko wstrzymał
Od roku 2015 realizatorem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
(POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy. Program ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Pomoc otrzymują osoby/rodziny, które wymagają wsparcia
z powodu ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz których dochód nie
przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł na osobę
w rodzinie.
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świlczy kwalifikują osoby do
uczestnictwa w PO PŻ i wydają zainteresowanym skierowania do
otrzymania pomocy. Potrzebujesz
takiej pomocy, zadzwoń 178670
165, 178670145, 8670120.
W poszczególnych latach wydano żywność:
2015 – 67 962 kg dla 539 osób,
2016 – 28 657 kg dla 707 osób,
2017 – 28 000 kg dla 747 osób,
2018 – 52 386 kg dla 840 osób,
2019 – 20 039 kg dla 868 osób,
V 2020 – 19 730,40 dla 667 osób.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wydawanie żywności rozpoczęto
dopiero w maju 2020 r. z zachowaniem szczególnej ostrożności,
tj. obowiązkowego zasłaniania
ust i nosa, zachowania 2-metrowej odległości oraz noszeniem
rękawiczek. Artykuły żywnościowe obejmowały: makaron, sok
jabłkowy, koncentrat pomidorowy, szynkę drobiową, powidło
śliwkowe i mleko.
Następne transze – w kolejnych miesiącach.
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Alina Kulczycka

Sportowa aktywność uczniów
Szkół Podstawowych
w Gminie Świlcza
w roku szkolnym 2019/2020

Pod pojęciem sportu szkolnego należy rozumieć taką formę sportowej aktywności
uczniów, która realizowana jest w ramach i na terenie szkoły, animowana przez nauczycieli, realizująca cele i zadania szkoły. Organizowane są imprezy sportowe, pozwalające
na rozwijanie talentów i pasji uczniów.
Sport dzieci i młodzieży jest tą formą, która dotycząc młodego pokolenia jest ogniwem (częścią) sportu, realizującą jego
cele i zadania w systemie sportowych, to znaczy szkolnych
i pozaszkolnych sportowych klubów i stowarzyszeń. Sport dzieci i młodzieży stanowi nierozdzielny etap perspektywicznego
procesu szkolenia sportowego obejmujący jego pierwsze lata,
którego efektywność oceniana jest w kategoriach realizacji
założonych celów perspektywicznych.
Swoim zasięgiem obejmuje przekrój wiekowy młodzieży
szkolnej, poczynając od przedszkola, aż do ósmej klasy szkoły
podstawowej. Reprezentacje gminnych szkół w ramach rozgrywek sportowych rywalizują o tytuł mistrza Gminy Świlcza i prawo
reprezentowania gminy na wyższych szczeblach w dyscyplinach
objętych regulaminem Szkolnego Związku Sportowego.
Od wielu lat, młodzież szkolna dzięki bardzo dobrej współpracy szkół z organem prowadzącym – samorządem gminnym może uczestniczyć we wszystkich formach aktywności
fizycznej zarówno na terenie gminy, jak i poza nią.
Ze środków przeznaczonych na sport szkolny, dokonuje
się zakupu sportowych trofeów. Uczniowie – sportowcy i zwycięzcy mają zapewnione: medale, puchary, dyplomy itp. Gmina zapewnia również bezpłatny transport zawodników na zawody sportowe i wyjazdy. Dodam, że każda szkoła we własnym budynku posiada jedną lub dwie sale gimnastyczne oraz
zewnętrzne boiska sportowe z zapleczem sanitarnym. Młodzież szkolna, w razie potrzeby, korzystać może pod nadzorem trenerów/opiekunów ze stadionów i boisk sportowych LKS
w każdym sołectwie, pola golfowego „Dwa Stawy” w Trzcianie, hali sportowej w SP Świlcza „Orlika” w Rudnej Wielkiej
i Gminnego Centrum Sportu w Trzcianie.

Szkolne turnieje i zawody sportowe
już przeprowadzone w 2019/2020:
1.
2.
3.
4.
5.

IV Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Futsalu o Puchar
Wójta dla dziewcząt i chłopców z klas 7-8, SP Świlcza,
IV Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Futsalu o Puchar Wójta dla chłopców z klas 5-6, SP Świlcza,
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce
Chłopców, Świlcza,
Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Koszykówce
Dziewcząt, Świlcza,
IV Gminne Igrzyska Dzieci w Futsalu o Puchar Wójta dla
dziewcząt i chłopców z klas 3-4, SP Świlcza,
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6.

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłka siatkowa
dziewcząt, Trzciana,
7. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłka siatkowa
chłopców, Trzciana,
8. IV Gminne Zawody Futsalu SP chłopców i dziewcząt klas
5-6, Świlcza
9. „Narty dzieciom”, czyli ferie na nartach dla uczniów Gminy Świlcza, Puławy (150 uczniów)
10. Gminne Drużynowe Igrzyska Dzieci w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców, Trzciana,
11. Gminne Igrzyska Dzieci w piłka siatkowej chłopców, SP1
Mrowla,
12. Gminne Igrzyska Dzieci w piłka siatkowej dziewcząt, Rudna Wielka,
13. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
dziewcząt, SP Trzciana,
14. Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
dziewcząt, SP Trzciana,
15. Czwórbój lekkoatletyczny chłopców i dziewcząt,
16. Trójbój lekkoatletyczny chłopców i dziewcząt,
17. Gminne Igrzyska Dzieci w koszykówce dziewcząt, Świlcza,
18. Gminne Igrzyska Dzieci w koszykówce chłopców, Świlcza.
Niestety w związku z pandemią koronawirusa od marca br.
część imprez sportowych nie odbyła się.

Rywalizacja sportowa w wyższych
niż gmina szczebli
Zawodnicy, którzy zdobyli tytuł Mistrza Gminy Świlcza
w poszczególnych konkurencjach sportowych reprezentowali
Gminę na zawodach powiatowych, a przy dalszym awansie
także na wojewódzkich.
Wiele czasu i zaangażowania potrzeba ze strony nauczycieli wychowania fizycznego, by móc osiągnąć wyniki lepsze
od pozostałych. Na szczęście, większości naszych gminnych
wuefistów, tej energii i chęci nie brakuje. Dzięki takiemu podejściu do swojej pracy, nasi uczniowie wielokrotnie awansowali w wielu konkurencjach, na szczebel powiatowy, czy wojewódzki.
Szkołą, która jest szczególnie widoczna i znana ze swojego aktywnego podejścia do sportu to Szkoła Podstawowa
w Trzcianie. Widać to po sukcesach.

SPORT, ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO
SP Trzciana
Nauczyciele: Jakub Grodecki, Alicja Basznianin i Jacek Kisiel
Klasy I-III Gminne: Futsal I m
Klasy IV-VI Gminne: Minikoszykówka dziewcząt – III m, Minisiatkówka dziewcząt – I m, Tenis stołowy dziewcząt – I m
Powiatowe: Tenis stołowy dziewcząt w Sokołowie – IV m
Klasy VII-VIII, Gminne: Piłka siatkowa dziewcząt – I m, Piłka
siatkowa chłopców – I m, Piłka koszykowa chłopców – II m,
Piłka koszykowa dziewcząt II m, Tenis stołowy dziewcząt
– II m, Futsal chłopców – II m.
Powiatowe: Półfinał powiatu w piłce siatkowej dziewcząt
w Kamieniu – II m, Finał powiatu – III m.

Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej SP Rudna Wielka

SP w Mrowli

Tenis stołowy dziewcząt w Sokołowie – V m

SP Rudna Wielka
Gry zespołowe są domeną uczniów-sportowców – zwłaszcza koszykówka dziewcząt. Autorem ich sukcesów jest nauczyciel kultury fiz. Janusz Filarowski.
W tym roku zdobyli Mistrzostwo Gminy w koszykówce dziewcząt i w mini koszykówce dziewcząt oraz 3 miejsce w powiecie
rzeszowskim – w koszykówce dziewcząt.

Od lat ma sukcesy na wyższych szczeblach rywalizacji
sportowej w lekkiej atletyce i tenisie stołowym. Uczą tam wf
następujący nauczyciele: Janusz Ostrowski i Alina Kulczycka.
Tenis stołowy kl. IV-VI: W
tym roku uczniowie szkoły:
Michał Frączek, Radosław
Urban i Piotr Styka zdobyli
2 miejsce w powiecie
i 5 miejsce na Rejonowych
Igrzyskach Dzieci w tenisie
stołowym.
Lekkoatletyka kl. VII-VIII:
Powiatowe Indywidualne
Mistrzostwa Lekkoatletyczne: I m-ce w skoku w dal
i II m-ce w skoku wzwyż Szymon Ostrowski, I m-ce w biegu na
300 m Dawid Domański.
Wojewódzkie Indywidualne Mistrzostwa Lekkoatletyczne:
IV m-ce w biegu na 300 m Dawid Domański, VI m-ce w skoku
w dal Szymon Ostrowski.
Tych sukcesów jest jeszcze o wiele więcej. Za sukcesami
uczniów, czasem płyną łzy po przegranej. Jednak nie byłoby
tego wszystkiego gdyby nie tak wspaniałe wsparcie Gminy
Świlcza i zaangażowanie nauczycieli.

Elementarz sportowy
•

•

•
•
•
•
Gminne Igrzyska dzieci w mini koszykówce dziewcząt

Każdy człowiek o tym wie: Chcesz być zdrowy – ruszaj się!
Sport to bardzo ważna sprawa. Są reguły, jest zabawa.
Jest dyscyplin co nie miara, część z nich nowa, a część
stara.
Od wędkarstwa, sztuk łowieckich, od antycznych igrzysk
greckich, poprzez dzieje, poprzez lata aż do współczesnego świata. Każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź, co dobre jest dla ciebie.
Może rolki, koszykówka, rower, piłka lub siatkówka, szachy, judo czy pływanie taniec, skoki, żeglowanie biegi, sanki
i łyżwiarstwo, hokej, snowboard czy narciarstwo?
Może tenis lub karate? Namów mamę, siostrę, tatę. Również dla twojego brata dobrodziejstwa sportów świata: refleks, sprawność, orientacja, walka i rywalizacja.
Ważna jest też ta zasada (to zaleta jest, nie wada): nie są
ważne tu medale, lecz jak ćwiczysz – czy wytrwale, czy
szanujesz przeciwnika. Jaki jesteś, stąd wynika!
Sport nauczyć może wiele. Zdrowy duch jest w zdrowym
ciele, a z wszystkiego jedna racja: górą sport i rekreacja!
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Podsumowanie sezonu piłkarskiego
2019/2020 drużyn gminy Świlcza
Obowiązujące od marca 2020 r. rozporządzenia rządowe dotyczące epidemii COVID-19
uniemożliwiły kontynuowanie rozgrywek w zaplanowanej pierwotnie formie. Runda
rewanżowa sezonu piłkarskiego 2019/2020 nie rozpoczęła się w ogóle i jak się później
okazało zapadła decyzja o zakończeniu sezonu. Poinformował o tym fakcie Wydział
Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w dniu 8 maja 2020 r. Wtedy to związek
podjął Uchwałę (nr 21/V/2020) dot. zakończenia rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych z uwzględnieniem klasyfikacji po dotychczas rozegranych meczach.
cyzji o zakończeniu sezonu 2019/2020 podopieczni Dawida
Homy taką szansę stracili i będą dalej występować w A klasie.
Na pewno cieszą się działacze, zawodnicy i kibice KS Rudnianka Rudna Wielka, która po rundzie jesiennej zajmowała
premiowane awansem II miejsce w tabeli. Po decyzjach związku piłkarskiego klub uzyskał awans i od sezonu 2020/2021
grał będzie w A klasie. Z tej okazji składamy serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia w wyższej klasie rozgrywkowej.
Przypomnijmy, że zespół prowadzi Wojciech Brudek, który
pełni w nim rolę grającego trenera.
Niepocieszeni za to mogą być piłkarze LKS Mrowlanka
Mrowla. Na pewno, po udanej jesieni niektórzy po cichu liczyli
na rozegranie jeszcze lepszej rundy rewanżowej i włączeniu
się do walki o A klasę. Strata tylko 4 punktów do zajmującej
II miejsce Rudnianki napawała optymizmem i pozwalała realnie myśleć o podjęciu udanej walki o awans. Niestety dla drużyny Huberta Różańskiego pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany. Od nowego sezonu znów trzeba będzie bić się
o ligowe punkty w B klasie.
Do rozgrywek B klasowych przystąpi również KS Świlcza,
której formę szlifuje Krzysztof Depa oraz LKS Dąb Dąbrowa.
Obok przedstawiamy, jak ostatecznie kształtują się tabele
po zakończeniu sezonu piłkarskiego 2019/2020.
Działaczom sportowym, trenerom i asystentom, wolontariuszom, za całoroczną pracę, a nade wszystko piłkarzom za
wysiłek treningowy i meczowy – dziękujemy.
Przypominając znaną maksymę: To nie talent robi z ciebie
mistrza, tylko to, czego się nauczysz, co masz w sercu i to czym
dzielisz się z innymi.


Fot. archiwum Z. Lis

Zgodnie z treścią Uchwały, zespoły zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskują promocję do wyższej klasy rozgrywkowej, natomiast drużyny sklasyfikowane w strefie spadkowej nie spadają do niższej klasy, z zastrzeżeniem, że zespoły te mogą zrezygnować z przywileju utrzymania się
w wyższej klasie, pod warunkiem złożenia pisemnej deklaracji gry w niższej klasie rozgrywkowej do dnia 20.05.2020 r.
W związku z dużą liczebnością klas rozgrywkowych na
sezon 2020/2021, opracowywane są warianty umożliwiające
dostosowanie optymalnego terminarza rozgrywek (stan na
1 czerwca 2020 r.). Decyzję co do ostatecznego kształtu rozgrywek w s. 2020/2021 podejmą Wydział Gier Podkarpackiego ZPN oraz Komisje Gier Podokręgów w Stalowej Woli, Dębicy i Rzeszowie po konsultacji z klubami.
Co to oznacza w praktyce dla gminnych klubów?
W bardzo ciężkiej sytuacji po rozegraniu rundy jesiennej
znajdowali się piłkarze Bratka Bratkowice. Jedyny gminny
przedstawiciel grający w V lidze na półmetku rozgrywek zamykał tabelę i miał aż 15 punktów straty do pierwszej bezpiecznej pozycji gwarantującej utrzymanie w lidze. Wydawało się,
że tylko cud może pomóc w utrzymaniu... no i można uznać, że
taki się zdarzył. Decyzja Wydziału Gier to wybawienie dla Bratka, który w przyszłym sezonie nadal będzie występował
w V lidze. Drużynę w dalszym ciągu trenował będzie Rafał
Twardowski.
Wydawało się, że realne szanse na poprawę miejsca
w ligowej tabeli będzie mieć LKS Trzcianka Trzciana i kto wie
– może nawet na historyczny awans do „okręgówki”. Odrobić
pięć punktów do drugiego miejsca w tabeli – to przy wyrównanej stawce drużyn nie byłoby zadaniem niemożliwym. Po de-
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Tabela – klasa okręgowa, sezon 2019/2020, grupa: Rzeszów
Lp.

Drużyna

M

Pkt

Bramki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Resovia II Rzeszów
Sawa Sonina
Sokół Sokołów Małopolski
Crasnovia Krasne
Stal II Rzeszów
KS Stobierna
Wisłok Czarna
KS Zaczernie
GKS Niebylec
Jedność Niechobrz
Stal Łańcut
Strumyk Malawa
Błękit Żołynia
Orzeł Wólka Niedźwiedzka
Strug Tyczyn
Błażowianka Błażowa
Bratek Bratkowice

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

34
32
32
28
27
27
24
23
23
23
22
21
19
18
14
11
4

60
46
44
36
34
28
23
28
25
30
23
26
26
21
21
26
13

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

14
27
16
23
33
27
32
29
34
30
23
25
31
33
35
45
53

Tabela – klasa A, sezon 2019/2020, grupa: Rzeszów I
Lp.

Drużyna

M

Pkt

Bramki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Czarni Czudec
KS Przybyszówka
Grunwald Budziwój
Plantator Nienadówka
Wisłok Strzyżów
Korona II Rzeszów
Trzcianka Trzciana
LKS Trzebownisko
Victoria Budy Głogowskie
Diament Pstrągowa
Start Borek Stary
Iskra Zgłobień
Piast Nowa Wieś
Grom Mogielnica
ŁKS Łukawiec

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

37
28
26
26
24
23
23
23
21
16
14
14
8
6
4

45 – 15
30 – 15
32 – 20
30 – 17
25 – 16
35 – 27
25 – 20
27 – 19
18 – 20
23 – 30
19 – 25
18 – 29
13 – 31
19 – 44
9 – 40

Tabela – klasa B, sezon 2019/2020, grupa: Rzeszów I
Lp.

Drużyna

M

Pkt

Bramki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Heiro Rzeszów
Rudnianka Rudna Wielka
Orzeł Wysoka Głogowska
KP Zabajka
Mrowlanka Mrowla
LKS Jasionka
Świlczanka Świlcza
Staroniwa Rzeszów
Rudzik Rudna Mała
RKS Rzeszów
Jedność Hucisko
Dąb Dąbrowa
Junak Słocina
LKS Biała

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

30
29
28
28
25
25
22
21
14
12
11
9
9
0

46 – 14
31 – 10
60 – 13
30 – 15
32 – 19
29 – 13
24 – 25
35 – 30
28 – 36
22 – 31
14 – 46
20 – 32
20 – 46
6 – 67
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Aby ciało twe i duch były
młode wciąż...
Ludzie powinni być aktywni fizycznie, aby jak najdłużej utrzymać swoje ciało w zdrowiu i sprawności. Ruch jest bardzo ważny dla człowieka, a niektórzy lubią go tak bardzo, że wybierają drogę zawodowych sportowców. Jest to ścieżka pełna przeszkód
i wyrzeczeń, ale na jej końcu czeka satysfakcja i sukces.
O tym, jak ważną rolę w rozwoju ludzkiej osobowości odgrywa sport świadczą też cytaty o sporcie. Sport to nieoceniona pomoc w kształtowaniu charakteru człowieka. Dzięki niemu ludzie uczą się wytrwałości w dążeniu do celu czy skutecznego stawiania czoła porażkom. Cytaty o sporcie są więc cenną
skarbnicą mądrości, która pomaga zmobilizować się do aktywności. Uprawianie sportu uczy także tego, że prawdziwy
sukces nigdy nie jest dziełem przypadku, ale wynikiem ciężkiej i wieloletniej pracy. Sportowcy doskonale wiedzą, że bez
poświecenia i wysiłku nie ma dobrych efektów, dlatego warto
brać z nich przykład i wzorować się na ich wytrwałości.

Sanatorium, wycieczka,
obóz wędrowny?

stać z basenów, siłowni oraz sali fitness na wyjeździe może
nie tylko odchudzić, ale także pozytywnie wpłynąć na kondycję żołądka, która często nie jest już najlepsza w tym wieku.
Dla niektórych emerytura to pierwszy moment, kiedy mają
czas i środki na wyjazd na wakacje za granicę. Wśród popularnych kierunków są przede wszystkim ciepłe kraje, ponieważ organizujemy je głównie poza sezonem, kiedy w Polsce
pogoda nie rozpieszcza. Nic dziwnego, że wybór pada na kraje, w których świeci piękne słońce i jest gorąco.
Czy znasz wykaz „cudów” (najnowszy tegoroczny)? Jeśli
decydujesz się – radzimy wybierz dobrze. U nas na Podkarpaciu mogłoby być nieźle, bo przyrody pięknej i dzikiej mamy
pod dostatkiem. Cudownych krajobrazów również. Czy wykorzystujemy to?

Oto 7 nowych cudów świata:

Po trudach wieloletniej pracy i gromadzenia środków finansowych na przyszłość, wreszcie przychodzi czas, który
emeryci powinny poświęcić przede wszystkim sobie. Wydaje
się, że wczasy dla emerytów to najlepszy sposób na połączenie relaksu oraz zwiedzania najpiękniejszych miejsc nie tylko
w Polsce, ale także za granicą.
Emeryci borykający się z dolegliwościami zdrowotnymi
mogą wybrać wczasy, które łączą odpoczynek, zwiedzanie
i rehabilitację lub zabiegi lecznicze.
Z oferty wczasów dla emeryta mogą skorzystać nie tylko
osoby posiadające partnera, ale także samotni seniorzy.
W wielu przypadkach okazało się, że wczasy dla osoby starszej
były okazją do znalezienia nowej przyjaźni, a nawet miłości.
Wczasy dla emerytów to doskonała okazja do zwiedzania
miejsc, w których dotychczas seniorzy nie byli. Wśród polskich
emerytów dużym powodzeniem cieszą się sanatoria. Jednak
oczekiwanie na wyjazd sponsorowany przez NFZ jest bardzo
długie. Wczasy dla emerytów mogą być także doskonałą
okazją do zrzucenia nadprogramowych kilogramów. Jeśli organizowane są przy ośrodkach SPA, seniorzy mogą skorzy-

1. Piramida Chichen Itza (Meksyk)
2. Chrystus Zbawiciel (Brazylia)
3. Wielki Mur (Chiny)
4. Petra (Jordania)
5. Tadż Mahal (Indie)
6. Machu Picchu (Peru)
7. Koloseum (Rzym, Włochy).

7 nowych cudów Podkarpacia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pomnik Chrystusa Króla w Małej
Bunkier Adolfa Hitlera w Stępinie
Zamek w Łańcucie
Rezerwat przyrody „Prządki”
Kaplica Grobu Bożego w Przeworsku
Bazylika oo. Bernardynów w Leżajsku
Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej

7 nowych cudów Polski:
1. Kompleks OFF Piotrkowska (Łódź)
2. Suwalski Park Krajobrazowy – Podlaskie
3. Zakrzówek – małopolskie (Kraków)
4. Tężnie solankowe – kujawsko-pomorskie (Inowrocław)
5. Brama Poznania – Wielkopolskie (Poznań)
6. Klasztor Cystersów – Dolnośląskie (Lubiąż)
7. Muzeum Państwa Krzyżackiego – Warmińsko-Mazurskie
(Działdowo)

Piękna nasza Polska cała!
Zwiedzaj Polskę i świat!
Fot. D. Wadiak
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26 maja
– Dzień Matki
Jest jedna miłość, która nie liczy na wzajemność,
nie szczędzi ofiar, płacze a przebacza,
odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.
J.I. Kraszewski

MATKA – kobieta, która kocha za nic.
26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki,
coroczne święto mające na celu okazanie
matkom szacunku, miłości, podziękowania
za trud włożony w wychowanie. Historia
tego święta sięga czasów starożytnych.
W starożytnym Egipcie, ludzie czcili boginię Izydę będącą
ucieleśnieniem doskonałej matki i zony. Była matką Horusa,
a więc matką samego króla. W starożytnym Egipcie matka była
kobietą nad wyraz szanowaną.
U starożytnych Greków i Rzymian kultem
otaczano matki-boginie,
symbole płodności i urodzaju. Z rozkwitem wiosny w Grecji ofiary składano bogini Rei, żonie
Kronosa, która według
mitologii była matką
wszechświata i wszystkich
bóstw. Rzymianie oddawali cześć bogini Cybele. Tradycja
święta matki została zapomniana na bardzo długi czas. Dopiero w XVII-wiecznej Anglii oraz Szkocji powrócono do oddawania czci matkom. Święto przetrwało do XIX wieku, a ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.
Historia Dnia Matki w Polsce związana jest z Krakowem,
gdzie w 1914 roku święto to było obchodzone po raz pierwszy.
Od tamtego odległego momentu dzień matki jest w Polsce
obchodzony co roku 26 maja. Wówczas to nasze mamy są
obdarowywane kwiatami, bombonierkami, laurkami oraz innymi upominkami. A oto aforyzmy o niej:
• Matka – kobieta, która kocha za nic, dobra matka jest więcej warta niż stu nauczycieli.
• Jest na świecie piękna istota, u której jesteśmy wiecznymi
dłużnikami – matka.
• Matka to osoba, która zastąpi Ci każdego, ale nikt nie jest
w stanie zastąpić jej.
• Dom to wcale nie są ściany i sufity i podłogi, ale ręce naszej mamy.

***
Mama to miękkie ręce, Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność, coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie. A jednak równocześnie Mama to szereg praw, niezłomnych „pójściów spać”, okropnych „proszę to włożyć”. Mama to szorowanie ostrym ręcznikiem, to godziny odmierzone, żywot przyjemny, życzliwy, słoneczny, ale bez niespodzianek i zanadto świątobliwy.
M. Wańkowicz „Ziele na kraterze”

Czas niedokończony
Nie opowiadajcie, razem i osobno
że nie ma ludzi niezastąpionych
bo przecież moja matka
łagodna i nieubłagana
cała w czasie teraźniejszym niedokończonym
wychyla się z nieba
żeby mi przyszyć oberwany guzik
kto to lepiej potrafi?
w czyich palcach drży igła, jak drucik ciepła
gdy tyle dzisiaj uczuć, a mało miłości (...)
Jan Twardowski

Mojej matce
O najczcigodniejsza z niewiast żyjących tu na świecie.
Do piersi twojej się tulę, mamo, ja twoje dziecię.
Kocham cię całym sercem, jak ono tylko może,
bo widzę jak przeze mnie trud drogą twą twarz orze.
Lecz nie smuć się jedyna, bo żadna już ozdoba
nie sprawi, byś się mogła nam jeszcze więcej podobać.
Twe zmarszczki pod oczyma – to życie twoje całe,
to ja tak, mamo, troską twarz ci porysował
Klemens Oleksik

„Miłość Mamy”
Usiądę sobie przy Mamie.
Obejmę Mamę rękami
I tak jej powiem na uszko:
„Mamusiu, moje Jabłuszko!
Mamusiu, moje Słoneczko!”
Mama uśmiechnie się do mnie
I powie: „Moja córeczko!”
Co będzie,
Co jest,
Co już było,
I Mama, i my obok mamy
– to miłość.
Kiedy nie mogę liczyć już na nikogo
i zamykają się wszystkie okna,
wiem że – jest Ktoś, kto nigdy nie powie: Odejdź...
Kiedy wątpię, czy chce mnie jeszcze ten świat,
wiem – i tak na nim zostanę,
dla Niej,
dla Mojej kochanej Mamy.
Wiem jak ciężko pracujesz Mamo!
Bardzo Cię kocham za to
a także Twoje szlachetne serce,
w którym rodzina pierwsze ma miejsce!
Dziękuję Ci Kochana Mamo za to,
że mnie bardzo kochasz.
Twój uśmiech otworzyłaś dla mnie,
zamknęłaś w sercu każdy smutek.
Dziś moje serce mówi:
dziękuję Mamo za Twą miłość.
Ty pozostaniesz jak światło na całe moje życie.
Izabela Jankowska
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Czy wiesz, że...
Września k. Poznania, woj. wielkopolskie
– symbol walki dzieci
Był 20 maja 1901 r., gdy w wyniku II rozbioru Polski w 1793 roku rozpoczęło się na terenach dzisiejszej Wielkopolski panowanie pruskie, uczniów
poddano germanizacji. Na początku XX w. świat usłyszał o pewnym incydencie, który wstrząsnął opinią publiczną: gdy dzieci odmówiły odpowiadania w języku niemieckim na lekcji religii, niemiecki nauczyciel wymierzył im
karę cielesną. W odpowiedzi na to 118 uczniów i uczennic zbuntowało się.
Dalsze wypadki potoczyły się błyskawicznie. Choć dzieci zostały dotkliwie
pobite, rodzice sprzeciwiających się germanizacji, trafili do więzienia. To za
ich przykładem poszli uczniowie w innych szkołach zaboru pruskiego
i w 1906 roku można było mówić już o powszechnym strajku (w fazie największej ekspansji na 1100 placówek oświatowych udział około 75 tys. dzieci
w około 800 szkołach).
„My z Tobą Boże rozmawiać chcemy,
lecz „Vater unser” nie rozumiemy,
i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać,
boś Ty nie Vater, lecz Ojciec nasz”
(anonimowy wiersz napisany przez
dzieci wrzesińskie w 1901 r.)
Rodzice nie zamierzali biernie przyglądać się, jak nauczyciele wykonują
karę chłosty na ich pociechach. Szybko sami zaczęli wymierzać sprawiedliwość agresywnym nauczycielom. Strajk dzieci we Wrześni w latach 19011904 był najgłośniejszą formą protestu przeciwko germanizacji w szkołach.
Pisały o nim gazety na całym świecie, a w obronie uczniów stanęło wiele
znanych osobistości. Maria Konopnicka poświęciła strajkującym dzieciom kilka wierszy, a później napisała Rotę ze słynnym zdaniem „Nie będzie Niemiec
pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił”. Po dopisaniu muzyki utwór ten
kandydował wraz z Mazurkiem Dąbrowskiego do miana hymnu narodowego
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Humor... śmiech
to zdrowie!
Lubisz się
uśmiechać?
Wiedza o społeczeństwie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tam od Gniezna i od Warty / Biją głosy w świat otwarty,
Biją głosy, ziemia jęczy / Prusak dzieci polskie męczy!
Za ten pacierz w własnej mowie / Co ją zdali nam ojcowie,
Co go nas uczyły matki / Prusak męczy polskie dziatki! [...]
M. Konopnicka

•

W obronie dzieci stanął również Henryk Sienkiewicz, który w krakowskiej
gazecie „Czas” napisał list otwarty do niemieckiego cesarza Wilhelma II.
Za czasów zaboru niemieckiego cała nauka szkolna prowadzona była
w języku niemieckim, z wyjątkiem religii i śpiewu kościelnego. W ten sposób
Niemcy chcieli narzucić swoją kulturę, obyczaje i język. Wiosną 1901 roku
Niemcy nakazali dzieciom również naukę religii i śpiewu po niemiecku. Na to
już Polacy zgodzić się nie mogli.
Strajk rozpoczął się od symbolicznego gestu Bronisławy Świętowicz, która
w symbolicznym geście oddała nauczycielowi swój katechizm i niezmiernie
zaimponowała innym dzieciom. Byli to uczniowie pierwszej klasy, czyli w wieku 13-14 lat, ponieważ wówczas w Niemczech nauka w szkole zaczynała się
w klasie szóstej i trwała do pierwszej. Podobny system – istniejący do dziś
– obowiązywał również w przypadku ocen: najlepsza była jedynka, a najgorsza szóstka.
Strajk trwał w zasadzie do 1904, potem osłabł, ale też Niemcy widząc
ogromny opór zaczęli się wycofywać z przepisów nauki religii i śpiewu kościelnego po niemiecku. Nie zrobili tego oficjalnie, ale zaczęli na wiele rzeczy
przymykać oczy, widząc, że nie dadzą sobie rady z polskimi dziećmi.
Duchowym przywódcą strajku był ksiądz Jan Laskowski, miejscowy wikariusz, który udzielał tajnych lekcji religii w języku polskim. Został zresztą za to
ukarany i musiał opuścić Wrześnię.
Na podst. internetu – Maria Koryl
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Harcerstwo ma swoje zalety, a pewne intymne wypaczenia nie są częste.
Praca lekarza jest trudna i niebezpieczna
dla pacjenta.
Najbardziej podoba mi się zawód sekretarki, bo z dyrektorem jest czysta praca.
Nowoczesne sposoby gospodarowania to
robić jak najmniej.
Polska wysyła za granicę: węgiel, artykuły
spożywcze, samochody i inne zabytki.
Męty społeczne to fusy w szklance napoju
uczciwej części społeczeństwa.
Odpowiednikiem soch i radła jest dzisiejszy cep i sierp.
Gdyby Kordian działał w kolektywie, nie
zemdlałby pod drzwiami cara.
Gerwazy zabił majora w czynie społecznym.
Jednym z zadań Policji jest uczestniczenie
w wypadkach.
Bolało mnie serce i w ośrodku zdrowia miałem robione KGB.
Strażacy śpią w kalesonach i mają tam
dzwonki alarmowe.
Przyjeżdżają jednostki straży pożarnej
i potem po zgaszeniu straty są milionowe.
Przed wojną chłop dzielił zapałkę na cztery i też mu wystarczała.
Wieś była samowystarczalna, bo kobiety
dostarczały mleka, mięsa i skór.
Młodzi rolnicy dostarczaliby więcej płodów,
ale brakuje im żon.
Chłopi mają dobrze, bo zjadają swoje jajka.
Obecnie na wsi buduje się domy kultury,
w których chłop po pracy może odpocząć
i przespać się.
W domach publicznych są organizowane
różne odczyty dla społeczeństwa.
Na ten temat mówiło i pisało wielu mądrych
ludzi, więc i ja chciałbym zabrać głos w tej
sprawie.
Przewodniczący zebrania nie mógł dalej
mówić, ponieważ wyschła mu karafka.
Obywatel po użyciu probierza trzeźwości
zmienił kolor. To znak, że alkohol był używany.
Młodzież w stanie nietrzeźwym może spowodować potomstwo.
Choroby weneryczne są szeroko rozpowszechnione przez radio, telewizję, prasę
i wykłady.
(inf. wł.)

Promocja najnowszych samorządowych pozycji wydawniczych
Jest czas poinformować czytelników o „młodych” nowościach książkowych dotyczących gminy, chcemy zwrócić
uwagę Czytelników na nowe tytuły i życzyć przyjemnej lektury - zwłaszcza podczas kwarantanny epidemiologicznej.
Parafia Rzymskokatolicka
w Bratkowicach
w latach 1934-2014
W. Kwoczyński, 2015 r.
Książka dokumentuje bardzo szczegółowo
80-letnią historię parafii i świątyni pw. św. Jana
Chrzciciela. Ukazała się w 2015 r. Wydana
nakładem parafii i parafian jak też głęboko zakorzenionej wiary katolickiej. Jest przykładem
patriotyzmu lokalnego i kreatywności. Zachowując chronologię wydarzeń, wręcz szczegółowe opisy, dokładne spisy duchownych
i służby kościelnej itp. sfinalizowano dzieło historyczne - wzór dla młodych, którzy potrzebują
wzorców postępowań. Jest to wskazywanie im właściwej drogi. Jest to
uczenie, że norm społecznych trzeba przestrzegać. Zwraca uwagę duża
ilość fotografii z nabożeństw kościelnych, a zwłaszcza świadectw wiary
parafian - krzyży i kapliczek przydrożnych. Wielkie podziękowania należą
się inspiratorowi, kronikarzowi, aktywiście społecznemu niezwykle uzdolnionemu i pracowitemu autorowi w jednej osobie, red. samorządowej
„Trzcionki” Władysławowi Kwoczyńskiemu.

Jubileusz 140-lecia szkolnictwa
w Trzcianie. Z kart historii.
Zespół Szkół w Trzcianie (20002015)
praca zbiorowa, 2015 r.
Jest to kolejna pozycja wydawnicza o najnowszej historii szkoły podstawowej i środowiska trzciańskiego. Wieś ta od ostatnich
dwóch wieków - śmiało można tak twierdzić
była wyróżniającą się osadą pod względem
aktywności, pracowitości, uzdolnień artystycznych mieszkańców, tradycji, folkloru i zachowywania dziedzictwa kulturowego i podtrzymywania na wysokim poziomie tradycji oświatowych. Szkoła w latach 20002015 była zespołem szkół - zgodnie z ówczesną reformą oświatową.
Jubileuszowe wydanie z okazji 140-lecia szkoły jest wspaniałą pamiątką dla
jej absolwentów, zważywszy na sukcesy i upadki ludzi w niej pracujących,
uczniów i uczennic tu się uczących i ludzi tu mieszkających. Redaktor główna całości wydania dyr. Zofia Draus. Na uroczystość jubileuszową em. dyr.
A. Trawka przesłał taki limeryk:
Pracownicy słynnej Szkoły Podstawowej w Trzcianie
Świetnie wykonują swe zadanie
Dbają o poziom nauczania
Nie zaniedbują wychowania
I niech tak na zawsze pozostanie.

Osobliwości przyrodnicze torfowisk
w dolinie rzeki Mrowli
J. Ciosek, Z. Lis, 2016 r.
Jest to unikatowy album przyrodniczy
wydany w 2016 r. stanowiący cenny materiał do
charakterystyki flory i fauny na obszarze gminy
Świlcza. Ukazano także przemiany środowiskowe, działania zapobiegawcze i ochronne
przed ewentualnymi zagrożeniami. Niewątpliwą zaletą wydawnictwa są bogate prezentacje
kolorowych zdjęć przyrodniczych w konwencji
ujęć wg 4 pór roku. Niekorzystne zmiany
środowiskowe - ocieplenie klimatyczne, działanie nagłe i niespodziewane żywiołów
wiatrów, burz, pożarów, czy podtopień powodują stopniowe wymieranie
niektórych gatunków roślin i zwierząt. Autorzy albumu: Józef Ciosek
i Zbigniew Lis zadbali o najdrobniejsze szczegóły graficzne i merytoryczne
nie tyle po to, by imponować czy rywalizować z innymi wydawcami, ale
dlatego, że „Każda sztuka, która ma sens wyrażony obrazem, słowem,
kolorem, czy dźwiękiem o ile porusza duszę unosi ją zachwyca, zasmuca,
miażdży lub rozwesela i... oczyszcza”.
Zachęta do przeżyć estetycznych podczas czytania i oglądania albumu
- nie jest na wyrost.

W poszukiwaniu minionych lat
w kronikach szkolnych
(1891-2016) w 125 rocznicę
początków szkolnictwa
w Rudnej Wielkiej
praca zbiorowa, 2016 r.
Efektem zbiorowej pracy dyrekcji i rady
pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej z okazji 125 lat początków
szkolnictwa w tej wsi jest wydanie książkowe
rodzaj monografii. Wydanie z 2016 r. pod kier.
dyr. szk. Janiny Godlewskiej. W tym czasie
szkoła i nauczycielstwo zawsze obdarzane
było zaufaniem i akceptacją społeczną.
Niebagatelną rolę dla powstania szkoły odegrał ówczesny właściciel wsi
hrabia dr S. Dąmbski. Książka prezentuje bogatą przeszłość oświatową
obfitą w sukcesy dydaktyczno-wychowawcze. Prezentuje uroczystości
jubileuszowe połączone z nadaniem imienia fundatora obecnej szkole.
W uroczystości uczestniczyła wnuczka hrabiego Dąmbskiego. Dziś szkoła
należy do jednej z najlepszych szkół w Gminie Świlcza.
Zapraszam do przeczytania interesującej książki nie tylko zainteresowanych ze środowiska oświatowego. Każdy Czytelnik znajdzie ciekawe
informacje ilustrowane bogatą dokumentacją fotograficzną z odległej
przeszłości i współczesności. Zapraszam do lektury.

Błędowa Zgłobieńska.
Szkice z dziejów wsi i parafii
S. Stasiej, C. Włodyga, 2018 r.
Obszerna, starannie wydana w 2018 r.
książka autorstwa Stanisławy Stasiej
i Czesławy Włodygi to pierwsza w historii
wioski pozycja wydawnicza obejmująca, jak
piszą we wstępie autorki, pożyteczny zapis
dziejów wsi. To także złożenie hołdu dla
dziadów i pradziadów oraz przesłanie dla
młodego pokolenia, by naśladując przodków
godnie tworzyli dalszą chlubną historię wsi.
Autorki wskazują na tak ważne elementy
tożsamości, jak: genealogia szkolnictwo,
rolnictwo, rzemiosło i ludzi zasłużonych - dla
tej ziemi.
Dwa rozdziały wydawnictwa zawierają informacje o powstawaniu parafii
po uprzednim wybudowaniu świątyni.
Cel zasadniczy - odtworzenie i przypomnienie społeczno-religijnego
życia mieszkańców Błędowej Zgł. i Trzciany - Słotwinki został zrealizowany.
Jak? Ocenią to Czytelnicy po uważnej lekturze opracowania.

Świlcza. Czasy, ludzie, historia
A. Szary, 2019 r.
Obszerna praca jest w większości
zbiorem artykułów historycznych, popularnonaukowych, które ukazywały się w kwartalniku społeczno-kulturalnym Gminy Świlcza
okresie ok. 20 lat, a których problematyka
dotyczyła różnych problemów życia wsi i jej
mieszkańców.
Przedstawiana pozycja książkowa jest
kolejną w dorobku historyka z wykształcenia
i pasji, nauczyciela z zawodu, red. „Trzcionki”
i społecznika Artura Szarego. Rzecz naturalna, że wszechstronne ukazanie życia
mieszkańców Świlczy, jej roli w regionie
nie było możliwe mimo staranności opracowania. W przygotowaniu znajduje
się II część wydawnictwa.
Dodatkowym atutem dla wytrawnych Czytelników jest bogata
bibliografia, staranna szata graficzna, dużo materiałów archiwalnych. Zaletę
dodatkową stanowią tłumaczenia streszczenia książki na języki: angielski,
francuski, hiszpański.
Zebrała: Zofia Dziedzic

