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ŻYCZENIA BABCI CZYRKOWEJ
rodziłam się tuż po pierwszej wojnie jako siódme dziecko w rodzinie małorolnego chłopa. Nasza wieś była inna niż sąsiednie –
chociaż otoczona dworami, ale gospodarująca na swoim. Najbogatszy gospodarz to właściciel pięciu morgów. Ten chował już trzy krowy
i dwa konie. Najwięcej jednak było gospodarzy dwumorgowych. Ci, co nie
posiadali ziemi, brali pole w dzierżawę, przeważnie w Trzebownisku, ale
i tak w każdym domu musiała być krowa, koń, świnka i kury.
Jakie było moje dzieciństwo? Rosłam otoczona troską i miłością najbliższych – rodzeństwa i rodziców. Codzienną zabawą było krycie i ściganie się, skakanki, blaszanki, kampy, świnki, obręcze i kto co mógł wymyślić. Balony szyłyśmy z gałganków. Jak miałam cztery latka, dali mnie do
ochronki w Jasionce, do sióstr. O czym marzyłam? Żeby mieć własne
buciki i kolorową chusteczkę. W szkole szybko nauczyłam się czytania
i pisania. Lubiłam też deklamować. Wyznaczona przez nauczycielkę wyrecytowałam wierszyk na powitanie przywódcy chłopów Wincentego Witosa. Strojną sukienkę uszyła mi wtedy siostra, ale białe sandałki pożyczono w Zaczerniu, bo we wsi nikt takich nie posiadał.
W Nowej Wsi spędziłam młodość. Pracowałam w polu i przy koszykach. Tutaj wyszłam za mąż, ślub braliśmy 12 sierpnia 1939 roku. Zaraz potem była straszna wojna z Niemcami, a wraz z nią pojawiło się
lotnisko, które pozostało tu już na zawsze. W 1949 roku wraz z mężem
wystawiliśmy nasz dom, w którym zresztą wciąż mieszkam. Dziś z jego
okien podziwiam hale z basenami i boiska sportowe, które ludzie nazywali jak w piosence – San Francisco. Tuż obok wyrósł hotel ze szkła. Dziękuję Panu Bogu, że doczekałam XXI wieku oraz tej wielkiej autostrady. Bo
dzięki niej moim wnukom pewnie bliżej będzie do Europy i świata.
Mam 94 lata. Cieszę się, że moja wieś jest dziś tak piękna i nowoczesna. Raduję się, że ludziom we wsi żyje się coraz lepiej, a postęp widać
w każdym domu. Chodząc do pierwszej klasy, jako zeszyt miałam czarną
drewnianą tabliczkę i rysik. Moje prawnuczęta na komunijny prezent dostały komputery i aparaty fotograficzne. Modlę się za nie, bo chcę, by ich
dzieciństwo było zawsze beztroskie i szczęśliwe, a nade wszystko – bez
wojen i biedy.

U
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Życzę tym wszystkim, którzy za 50, a może 100 lat sięgną po tę książkę, by tak jak ja byli zawsze dumni z naszej Nowej Wsi oraz jej mieszkańców. Następnym pokoleniom pragnę zadedykować takie oto słowa: Dla
mnie, przed laty, podróżą życia była wycieczka na Jasną Górę, a potem
do Rzymu i wizyta w Bazylice św. Piotra. Dla Was, nowowsian witających
XXII wiek, wycieczką życia będzie – być może – eskapada na Księżyc,
a może nawet Marsa. Życzę Wam szczęśliwej podróży i pomyślnego powrotu do domu nad Wisłokiem i Czarną. Bo dom rodzinny ma się tylko
jeden, tak jak jedną ma się matkę…
Wszystkim Szczęść Boże,

Nowa Wieś, maj 2013 roku
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KALENDARIUM TEJ ZIEMI PO ROK 1918
9 – 6 tys. lat p.n.e. Z tego okresu pochodzą materialne dowody
(m.in. narzędzia krzemienne) przebywania i zamieszkiwania człowieka
na naszym terenie. Zajmował się on myślistwem, zbieractwem, rybołówstwem. Pokrywająca te tereny gęsta Puszcza Sandomierska bogata
w drzewostan liściasty (dominowały dęby, graby i buki), a także pełna
zwierzyny i runa leśnego, stwarzała ku temu przyjazne warunki.
6 – 2 tys. lat p.n.e. Nasi prapraprzodkowie przeszli do gospodarki
kopieniaczej. Zaczęli uprawiać rolę i budować stałe ziemianki. Las stopniowo ustępował pod toporami osadników. Skutecznie trzebili (karczowali) oni puszczę. Z tą też czynnością kojarzy się nazwy wsi Trzebownycza (Trzebownisko), Trzebuska. Trzeboś.
Ok. 1000 lat p.n.e. Nd Wisłokiem pojawiły się pierwsze stałe osady
liczące kilka chałup drewniano–glinianych. Dokumentują to wykopaliska
z terenu obecnej Jasionki i Terliczki. W 2005 roku, w trakcie przygotowań do budowy autostrady A4, w Terliczce natrafiono na ślady starej
studni. Badania potwierdziły, iż dąb użyty do jej budowy ścięto ok. roku
870 p.n.e. Czasy te historycy nazywają epoką łużycką.
IX wiek n.e. Prawdopodobnie po linię Wisłoka sięgały wpływy tzw. państwa Wiślan z centrum w Krakowie. Tereny na wschód ciążyły ku Rusi
Kijowskiej. Jeszcze przez wieki między władcami jednoczącymi plemiona
Wiślan, Polan i Lechitów a książętami ruskimi trwały walki o ziemię pasa
przygranicznego oraz o panowanie nad zamieszkującą tu ludnością. Historycy ustalili m.in., że w roku 1260 ziemie dorzecza Wisłoka należały do Rusi, dwadzieścia lat później znalazły się pod władaniem polskich
władców. Można domniemywać, że za panowania Władysława Łokietka,
który doprowadził do częściowego scalenia ziem polskich i koronował się
na króla w 1320 roku, mieszkańcy osady wyrastającej na przyszłe miasto Rzeszów oraz osadnicy z sąsiednich skupisk identyfikowali się z polskim państwem i jego królem. Jeszcze mocniej więzy te zacieśniły się za
Kazimierza Wielkiego: ziemie te stały się bezspornie własnością króla.
Lata 1340 – 1341. Po kolejnej wyprawie na wschód króla Kazimierza Wielkiego, Ruś Czerwona (obecne Podkarpacie) już na wieki weszła w skład państwa polskiego. Prawosławie ustąpiło miejsca wyznaniu
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rzymsko–katolickiemu. Powstały kolejne parafie podległe diecezji przemyskiej i papieżowi rzymskiemu. W osadzie Łąka, na potrzeby drużyny
królewskiej polskiego władcy, prowadzona była hodowla koni. W sąsiedniej Terliczce wytwarzano uprząż końską; od terlicy (drewniany szkielet
siodła) wywodzi się najprawdopodobniej nazwa tej miejscowości. Jak
pisze ks. Wawrzyciec Puchalski w „Drobnych dziejach Łąki”, książce
wydanej w roku 1892, król zaludnił te tereny osadnikami z Mazurów.
Nęciła je nie mało w te strony bogata gleba tutejsza. (…) I tak gdzie były
niegdyś tylko bory i lasy, rozsiadły się liczne osady mazurskie. I tak, życiem nowem zawrzała rychło okolica cała. Dzieło to Kazimierza W.
Rok 1354. Z tego roku pochodzi najstarszy dokument, który dotyczy
również osadników mieszkających na terenie współczesnej Nowej Wsi.
Chodzi o przywilej Kazimierza Wielkiego dla Jana Pakosławica, rycerza
ze Stróżysk, nadający mu, za zasługi dla państwa polskiego oraz jego
władców, włość rzeszowską rozciągającą się na 30 mil wokół Rzeszowa. Jan Pakosławic dał początek rodowi Rzeszowskich. Pod koniec XIV
wieku wszystkie osady w okolicy miały status wsi lokowanych na prawie
niemieckim. Liczyły średnio 30 – 40 rodzin.
Wiek XIV. Ksiądz Puchalski pisze: Ustała królewszczyzna, a Łąka stała się w r. 1354 własnością prywatną Rzeszowskich. I wtedy też wiodło
się dobrze Mazurom naszym. (…). Nie więcej jak dwadzieścia wieśniaczych chat mogło tu być wtedy, nie więcej jak sto mieszkańców mogło
zaludniać wtedy tą przestrzeń. (…) Mieli więc mieszkańcy tutejsi miejsca
dość na pola i ogrody i pszenicy dość, aby ją galarami w świat daleki wysyłać. (…) Później było już inaczej. I częste i groźne napady dzikich hord
przeróżnych nie pozwalały już mieszkańcom naszym używać w spokoju
błogosławiących owoców i pracy i mienia.
Przed rokiem 1374. Świadectwem rozwijania się akcji osadniczej
było ufundowanie przez nowego dziedzica Rzeszowa parafii na Staromieściu, obsługującej wsie (osady) włości rzeszowskiej z północnej jej strony.
Przed końcem XIV wieku. Prawdopodobnie już wtedy na skraju puszczy osadzono Kamyszyn, Rudną, Zaczernie i Trzebownisko, zaś w puszczę osadnicy zapuścili się jedynie wzdłuż potoku nazwanego przez nich
Stobierną, nad którym ulokowano wieś o tej samej nazwie.
Przełom stuleci. Można domniemywać, że powstała też osada Jasiennik (Jasionka), zaś nad Czarną – osada „Slopyska”. Jednakże to
ostatnie miejsce nie sprzyjało stałemu osadnictwu ze względu na ciągnące się tu bagna i mokradła. Dlatego, jak stwierdza Janusz Kurtyka
w pracy „Dzieje Rzeszowa” (t.1), lokacja ta rychło upadła. Dopiero dokumenty pochodzące z XVIII wieku cytują nową osadę powstałą w miejscu
osady „Slopyska”. Stąd też zapewne jej nazwa – NOWA WIEŚ.
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Rok 1409. Z parafii Staromieście wydzielono parafię Łąka, obejmującą: Łukawiec, Palikówkę i Stobierną. W 1416 roku erygowano parafię w Zaczerniu. Osady Jasiennik (Jasionka) oraz „Slopyska”, pozostały
w granicach parafii staromiejskiej.
Rok 1416. Jak potwierdza dr Janusz Kurtyka w „Dziejach Rzeszowa”,
w źródłach pisanych datowanych na rok 1416 po raz pierwszy użyto nazw
Trzebowniska, Jasionki oraz osady „Slopyska”, poprzedzającej współczesną Nową Wieś. W „Liber conclusionum” kapituły przemyskiej – pochodzącym z lat 1424–1439 spisie osad districtus Rzeszów, płacących kapitule przemyskiej dziesięcinę, obok nazwy Trzebowniska (Trzebownycza)
zapisano taksę w wysokości 2 grzywien 1 wiadrunku, Łąki (Lanky) – 1
kopy, Zaczernia (Saczyrna) – 1 kopy i 10 denarów, Stobiernej – 16 groszy.
Połowa XV wieku. Osadnicy lokowani na prawie niemieckim dysponowali gruntem na tzw. prawie zakupnym, mogli więc go przekazywać następcy, a także sprzedawać, ale za zgodą pana, właściciela danej włości
– klucza. Najliczniejszą grupą chłopów we wsi, a zarazem najbogatszą, byli
kmiecie gospodarujący na 1 łanie (ok. 17 ha). Obok kmieci gospodarowali
zagrodnicy; dysponowali zwykle małymi poletkami, co najwyżej ćwierć łana
(ok. 4 ha). Nie mogąc się na tym utrzymać, zmuszeni byli podejmować
pracę w folwarku. Biedotę wiejską stanowili komornicy i czeladź; nie dysponując własną zagrodą ani ziemią, mieszkali kątem we dworze lub u bogatych chłopów (kmieci), w zamian za pracę i strawę. W Wólce, Jasionce
i Stobiernej występowali też tzw. budnicy; to osadnicy leśni zajmujący się
przerobem runa leśnego. Ziemię uprawiano w tzw. systemie trójpolówki.
Wśród zbóż najwięcej wysiewano owsa i żyta. Upowszechniła się uprawa
roślin strączkowych, głównie grochu. Hodowano bydło, drób i nierogaciznę. W pracach polowych z biegiem lat woły zastępowano końmi. Kmieć
gospodarujący na łanie posiadał najczęściej konia lub 2 – 3 wołów, 2 – 3
krów oraz kilka cieląt i źrebiąt na sprzedaż.
Stulecia XIV – XV. Przez stulecia chłopi byli ekonomicznymi niewolnikami właściciela majątku, a także – w jakimś stopniu – kościoła. Wyrażało się
to znaczną daniną w pieniądzu i w towarze, a także obowiązkiem pracy na
obcym polu. W czasie gospodarki czynszowej (XIV – XV wiek) obciążenie
wynosiło zwykle 12 groszy z łanu oraz w naturze po 3 korce pszenicy, żyta
i owsa z łanu rocznie. W dokumencie założycielskim parafii Łąka z 3 lutego
1409 roku Jan Feliks Rzeszowski zapisał na rzecz plebana m.in.: Podajemy
dziesięcinę snopową z pól naszych dworskich i w Łące i pobór zwyczajnie
sep zwany i czynsz nasz rzeczny zwany rzeczne od każdego kmiecia po 12
groszy i jedną walną zaporę na Wisłoku dla plebana. Meszne zaś, kmiecie
naszych wsi w Łące, Stobiernej, Palikówce z każdego łanu po jednej miarze
żyta i drugiej owsa dawać mają.
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1496 r. Dobra Rzeszowskich, potomków Jan Pakosławica, przeszły
w ręce rodu Pileckich. Jan Pilecki, starosta lubelski, otrzymał Trzebownisko, Zaczernie, Łąkę, Jasionkę i Palikówkę jako zastaw za sumę 3000
florenów pożyczoną Andrzejowi Rzeszowskiemu. Wkrótce Pileccy skupili
w swym ręku klucze dóbr: Przeworsk, Łańcut, Tyczyn, Łąka, Sokołów.
Mieszkali w rezydencji w Łące.
Wiek XVI. Życie osadników zmagających się z przeciwnościami natury (leśne pustkowia, bagna i mokradła w dorzeczu Wisłoka) co jakiś czas
zakłócane było przez najazdy i konflikty wojenne tak ze strony najbliższych
sąsiadów, jak i nacji orientalnych. Szczególnie groźne były ataki hord tatarskich. M.in. odnotowano ich najazd w roku 1502 i 1524, kiedy to
Tatarzy splądrowali kościół w Łące.
1624 r. Straszliwe spustoszenia poczynił 2 – tysięczny czambuł Tatarów budziackich Kantymira Murzy. Sam Rzeszów udało się obronić.
Jednakże pożoga i śmierć dotarły wtedy do okalających miasto wsi. Ówczesny właściciel Rzeszowa, kasztelan sandomierski Mikołaj Spytko Ligęza, pisał: „Popaleli kościoły i dwory w popiół obrócili. Bydła nie brali,
tylko ludzie, a drugich w pień ścinali, a konie brali, a okrutnie paleli”.
Z dawnych opowieści naszych przodków wynika, że część z nich próbowała się chronić przed najeźdźcą, uciekając na bagna wokół Czarnej
Rzeki. Do tamtych wydarzeń nawiązuje zapewne powiedzonko „Kaśka
Maryna uciekaj, bo Tatary jadą”. Niewiele ostało się gospodarstw, długo
jeszcze straszyły pogorzeliska chałup, karczm, młynów i browarów.
1644 r. W latach 1621 – 1644 dobra rzeszowskie należały do
rodu Kostków. W 1644 roku przejął je Stanisław Lubomirski z Łańcuta. Później, około roku 1720, klucz łącki, w skład którego wchodziło 10
wsi (Łąka, Łukawiec, Jasionka et. Gęsiówka, Palikówka, Trzebownisko,
Terliczka, Wysoka ad Łąka, Wulka Łukawska, Zaczernie, Wola Niedźwiedzia), stał się własnością litewskiego rodu Sanguszków. Jak należy
przypuszczać, w pobliżu rzeki i potoku Czarna, na miejscu dawnej osady
„Slopyska” w pierwszych dekadach XVIII wieku wyrosło kilka (kilkanaście)
chat, które dały początek nowej osadzie, znanej później jako Nowa Wieś.
Jan Bereś, nauczyciel historii w miejscowym Zespole Szkół, przywołuje
jedną z opinii, iż byli to osadnicy ściągnięci przez Sanguszków ze wschodu. Mają o tym świadczyć niektóre nazwiska, np. Bieńkowie.
Wieki XVII – XVIII. Z nastaniem gospodarki folwarczno–pańszczyźnianej jeszcze bardziej wzrosło obciążenie mieszkańców wsi wobec dworu.
Chłopi, oprócz czynszu, zmuszani byli do codziennej pracy na polu pańskim (nawet w niedzielę), wg ustalonych norm. Przykładowo, w 1785
roku w Zaczerniu spośród istniejących 61 gospodarstw kmiecych i 36
zagrodniczych większość obrabiała pańszczyznę w wymiarze 53-78 dni
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rocznie. Obok ręcznych prac polowych, inne robocizny to m.in.: podwody
(praca z własnym zaprzęgiem), stróże, zwózka drewna z lasu, naprawa
grobli. Stałe obciążenie wobec kościoła to dziesięcina polowa snopowa
lub pieniężna i meszne (zwykle 1 korzec zboża z włóki), a także świętopietrze na rzecz kurii papieskiej. Stale też rósł podatek wobec państwa,
tzw. pobór. W wieku XVII pojawił się podatek zwany podymne (od zamieszkałych domów) i pogłówne, jako podatek osobisty. Kmiecie płacili
po 3 grosze za siebie i po 1 groszu za żonę i każde dziecko. Jak obliczyli
kronikarze Zaczernia (Zaczernie dawniej i dziś, wyd. 1988), obowiązkowe i powszechne czynsze i daniny wobec pana, plebana oraz państwa
stanowiły blisko 20 proc. wartości zbiorów każdego gospodarstwa
chłopskiego.
Połowa sierpnia 1744 r. Po czterodniowej ulewie wystąpiły wody
Wisłoka, zalewając Rzeszów i wszystkie osady położone nisko nad rzeką.
Ustępujące wody wyżłobiły nowe koryto śladem małego Strugu (płynącego przez Trzebownisko) a potem rzeki Czarnej. Przed tym kataklizmem
rzeka Czarna była zdecydowanie dłuższa – od Nowej Wsi płynęła łukiem
(dzisiejszym korytem Wisłoka) pod obecną Wólkę Podleśną i dalej na
wschód po Wolę Dalszą, gdzie wpadała do starego Wisłoka. Przekonuje
o tym nazwa wsi Czarna. Po dawnym korycie Wisłoka pozostało istniejące do dziś Stare Wisłoczysko. Przed 1744 rokiem wieś Łąka leżała na
lewym brzegu Wisłoka, dziś zajmuje brzeg prawy. Zmiana biegu Wisłoka
spowodowała też modyfikację drogi tranzytowej z Krakowa na Lwów. Do
czasów owej powodzi ten ważny szlak handlowy biegł, jak podaje dr Józef
Świeboda, lewym brzegiem Wisłoka przez trzebowniskie Błonia i dalej na
Łąkę, Strażów i Łańcut. Ponadto nowy potężny Wisłok odciął od dworu
oraz macierzystej parafii w Łące mieszkańców lewobrzeżnej Wólki. Nie
była to już skromna rzeczułka Czarna, którą przekraczano w bród. W tej
sytuacji, z chwilą powołania w 1789 roku parafii w Stobiernej, zostali do
niej przypisani także wólczanie.
Rok 1775. Południowe tereny Rzeczypospolitej, znajdujące się od
roku 1772 po zaborem austriackim, objęte zostały paktem „Urbarium
terezjańskie”. Zakazano najbardziej krzywdzących nadużyć ze strony
dworu, m.in. zwolniono chłopów z obowiązku zakupu w karczmie gorzałki, uregulowano kwestię kar cielesnych, zabroniono pańszczyzny
w niedziele i święta, wprowadzono ulgi dla ludzi zapadających na zdrowiu. Ustawy z 1781 i 1782 r. poszły zdecydowanie dalej: ograniczono
wymiar pańszczyzny do 3 dni w tygodniu, ograniczono osobiste poddaństwo chłopa, który mógł teraz ożenić się bez zgody pana, zmienić
zawód, odejść ze wsi pod warunkiem znalezienia zastępcy. Poważny
problem stanowił wprowadzony w 1787 roku zakaz podziału gruntów;
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gospodarstwo obejmował najstarszy syn. Zakaz ten zniesiono dopiero
w roku 1868.
Rok 1781. W wyniku sprzedaży majątek klucza łąckiego nabyli hrabiowie Morscy, zamieszkując, jak poprzednicy, w pałacu w Łące. W dokumentach z tej sprzedaży, zachowanych do dziś, pojawia się już nazwa
Nowawieś. Publikowany w części fotograficznej tej książki fragment „Wyciągu tabularnego dóbr Gąsiówka i Gront Zofii z hr. Potockich” przywołuje m.in. zapis notarialny z 26, 27 i 30 stycznia 1781 r. dot. zbycia majątku Sanguszków na rzecz Aleksandra Morskiego za kwotę 860 tys.
złotych polskich. Zapis ten wylicza następujące dobra: Łąka, Palikówka,
Trzebowisko, Nowawieś, Terliczka, Łukawiec, Wólka, Pogwizdów, Jasionka oraz Gęsiówka, Zaczernie, Górka et Wysoka. W dokumentach
tych stosowano pisownię „Nowawieś”. Także na pierwszym planie miejscowości z roku 1849 naniesiono tytuł: NOWAWIES in Galizien (patrz
reprodukcje w części fotograficznej opracowania).
Rok 1784. Galicja otrzymała ustawy stopniowo porządkujące funkcjonowanie samorządu wiejskiego. Na czele wsi stał wójt wybierany na zebraniu gromady na 2-3 lat, zatwierdzany przez dziedzica. Pomagała mu Rada
Gromadzka z 7 ławnikami (przysiężnymi). Zebrania gromadzkie odbywały się
zwykle w karczmie, we dworze albo domu wójta. Zadania Rady: sądzenie,
ściąganie podatków, kontrola wywiązywania się z pańszczyzny, bezpieczeństwo we wsi. Tak ukształtowany samorząd zarządzał majątkiem gminnym,
na który składały się wspólne pastwiska, łąki i las pod Tajęciną. Zachowaną
do dziś w archiwum rodzinnym Jana Kucaby z Trzebowniska umowę darowizny pochodzącą z 7 października 1839 roku poświadczyli następujący
przedstawiciele lokalnego samorządu (wg oryginalnej pisowni): Jan Szwagiel – wójt Trzebowniska, Stanisław Czernik – wójt Nowej Wsi, Sebastyan Szary – podwójci z Trzebowniska, Jan Tomasik – przysiężny, Grzegórz
Krawczyk z gromady, Michał Bereś z gromady. Dokument ten jest poświadczony w Dominium Zaczernie przez Ludwika Jędrzejowicza m.p. dziedzica.
1785 rok. Dokładny spis wiernych w diecezji przemyskiej wykazał, że
w Nowej Wsi staromiejskiej mieszkają 183 osoby, zaś w części zaczerskiej 176, razem 369. W Trzebownisku spisano 579 osób (571 katolików i 8 izraelitów) osiedlonych w 140 chatach wiejskich, prawie tyle
samo w Zaczerniu (592), najmniej w Miłocinie – 83. Po raz pierwszy spis
tego typu uwzględnia właśnie nową osadę nad rzeką i potokiem Czarna.
Wszystkie wcześniejsze dokumenty o takim charakterze nie zawierają
nazwy Nowej Wsi. Brak jej zarówno w spisie wsi klucza łąckiego z 1713
roku, zawartego w „Rewizji generalnej ziemi przemyskiej zasańskiej”, jak
i w wykazie „Podymne z klucza łąckiego” z 1733 roku, opublikowanym
w pracy J. Niecia „Rzeszowskie za Sasów” wyd. 1933.
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Od stuleci mieszkańcy z terenu Nowej Wsi znajdowali się w zasięgu 2 parafii: w Staromieściu i Zaczerniu. Jedynie sześć nieruchomości
(z okolic późniejszego starego Portu Lotniczego) znajdowało się na katastrze Jasionki. One należały do parafii Sobierna, a od 1966 roku leżą
w obrębie parafii w Jasionce, z chwilą jej erygowania. Granicę parafii
staromiejskiej i zaczerskiej stanowiła rzeka Czarna. Ten stan utrzymał
się aż do roku 1945, kiedy to wierni z Nowej Wsi staromiejskiej znaleźli
się w granicach nowej parafii w Trzebownisku. Dopiero erygowanie parafii Nowa Wieś w czerwcu 1988 roku i definitywne określenie jej granic
w styczniu 1989 roku, dało kres owemu wielowiekowemu rozbiciu miejscowej społeczności kościoła rzymsko–katolickiego.
Lata 1803 – 1806. Nowy proboszcz parafii Zaczernie ks. Marcin
Meszczyński, człowiek wykształcony i obyty w świecie, skłonił ówczesnego właściciela klucza łąckiego Aleksandra Morskiego do ufundowania
w Zaczerniu nowego murowanego kościoła. Jak podaje kronika parafialna, do prac budowlanych sprowadzono 12 murarzy aż z Sieniawy, a do
prac ciesielskich zatrudniono jarosławskiego stolarza i snycerza Antoniego Belczykiewicza. Cegłę i wapno dostarczyła Łąka, piasek – Zaczernie. Prace fizyczne, pod nadzorem mistrzów budowlanych, wykonywali
głównie mieszkańcy Nowej Wsi.
Rok 1820. Zachował się oryginał dokumentu „Inwentarz Folwarku
Jasienieckiego i Poddanych do tego należących” sporządzony w czerwcu 1820 roku (patrz reprodukcje w części fotograficznej). Zawiera on
imienny spis kmieci (najbogatsi chłopi, zwykle 1 łan – ok. 17 ha), zagrodników (niewielkie gospodarstwo na utrzymanie rodziny – zwykle ok. 3 – 4
ha), budników gruntowych (dawni osadnicy leśni, też z kawałkiem ziemi)
oraz „komornicy w swych chatach” (najbiedniejsi, bez ziemi), z terenu
wsi Jasionka, Nowa Wieś i Wólka, z wyszczególnieniem powinności wobec dworu. Z dokumentu tego wynika, że najbogatsi chłopi gospodarzyli
jedynie w Jasionce (61 gospodarstw kmiecych). Brak natomiast kmieci
w pozostałych wymienionych wsiach. Najwięcej było rodzin zagrodników:
Jasionka – 39, Wólka – 37, Nowa Wieś – 46. Budnicy gruntowi żyli w Jasionce – 19 rodzin i Wólce – 36. Ponadto spisano „komorników w swych
chatach”: Jasionka – 28 rodzin, Wólka – 10, Nowa Wieś – 8. Oto odnotowane nazwiska chłopów zamieszkujących wraz ze swymi rodzinami
w Nowej Wsi (najprawdopodobniej chodzi o mieszkańców z terenu części zaczerskiej). W grupie zagrodników znaleźli się (oryginalna pisownia):
Maciej Keler, Bartłomiej Boyda, Kazimierz Szwagiel, Józef Szwagiel,
Jakób Strzempek, Antoni Dynia, Józef Grata, Sobek Grata, Mateusz
Grata, Jakób Grata, Franciszek Guzek, Marcin Głowiak, Wojciech
Gancarz (młody), Paweł Bator, Walenty Boyda, Walentowa Kozicz-
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ka, Mikołaj Drzałka, Paweł Mazur, Tomasz Chmiel, Krzych Malec,
Mateusz Noworól, Walenty Maluki, Antoni Malec, Waleria Koziczka, Grzegorz Poźniak, Kazimierz Wantrych, Antoni Kloc, Bartłomiej
Kloc, Jędrzej Szczupaj, Walenty Boyda, Bartłomiej Boyda, Wojciech
Ostrowski, Antoni Guz, Józef Duszka, Maciey Kula, Jędrzej Walat,
Stanisław Walat, Jędrzej Nowak, Maciej Boyda, Wojciech Pudło, Tomasz Nowak, Stanisław Kołcz, Bartłomiej Wilk, Marcin Kornak, Tomasz Koń, Jan Poźniak. W grupie biedoty wiejskiej (komornicy w swych
chatach) w Nowej Wsi zaleźli się: Wawrzkiewicz Wantryszka, Tomek
Drzał, Jakub Kuźniar, Mateusz Malcowa, Grzech Poźniak, Woyciech
Malcowa, Bartt Muriałka, Roch Wisz. Dostępne dane wskazują, że
średnie gospodarstwo zagrodnika liczyło 2 – 5 morgów (1-2 ha). Świadczyło ono na rzecz dworu pańszczyznę w wymiarze rocznym 50 – 70
dniówek robocizny, a także w naturze (zboże, kury, jaja, motki przędzy).
Lata dwudzieste XIX stulecia. Prezentowany w części fotograficznej oryginał „Inwentarza Folwarku Jasienieckiego” zawiera też szczegółowy opis dóbr dworskich. W grupie budynków wymienia się: folwark,
gumno, obora i spichlerz. Spis bydła skarbowego wyszczególnia: krowy
– 40 sztuk, buhaj – 1, owce – 200 sztuk. Folwark dysponował sprzętem
gospodarczym, w tym spisano m.in.: młynek trybowy – 1 szt., przetaki
łyczane – 5 szt., litry snopkowe – 2, sanie -1, jarzmo do zaprzęgania
wołów – 13 szt., drabiny dachowe – 3 szt., widły grabowe do siana – 5
szt., widły drewniane do gnoju – 2, skopce do dojenia – 6 szt., a także
maśnica, cebrzyk do płukania masła i beczka do wożenia mleka.
Przełom lat dwudziestych i trzydziestych XIX w. Właścicielka klucza
łąckiego Zofia Oborska, prowadząc rozrzutne i światowe życie, bardzo
zadłużyła swój majątek do tego stopnia, iż doszło do jego licytacji. Łąka,
Łukawiec, Palikówka, Terliczka a także Pogwizdów przeszły do Potockich
z Łańcuta. Pozostałe wsie: Trzebownisko, Jasionka, Zaczernie, Górka,
Nowa Wieś, Wólka Podleśna i Załęże nabyła w latach 1820 – 1831 rodzina ziemska Jędrzejowiczów. Po Ludwiku Jędrzejowiczu (żył w latach
1783-1848) folwarki te odziedziczył w 1848 roku jego syn Jan Kanty
Jędrzejowicz, przy czym, już w 1845 roku, dobra Jasionkę i Wólkę objął
drugi syn Ludwika Henryk. Po śmierci Jana Kantego (1865) jego folwarki podzielono pomiędzy synów: Adama (Trzebownisko i Zaczernie) oraz
Władysława (ten drugi odziedziczył Pobitno i Załęże). Adam Jędrzejowicz
z Zaczernia przeniósł się do odremontowanego pałacu w Staromieściu.
Rok 1848. W zaborze austriackim zniesiono pańszczyznę i poddaństwo. Chłopi stali się pełnoprawnymi właścicielami ziemi, która była
w ich posiadaniu od roku 1820. Państwo zobowiązało się wypłacić
dziedzicom odszkodowanie za utratę robocizny i danin poddańczych.
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Uwłaszczenie chłopów oznaczało koniec potęgi ekonomicznej i samowoli szlachty oraz magnaterii.
1849 r. Sporządzono pierwszy plan zbudowań i obiektów fizjograficznych Nowej Wsi. Kolorowy plan wykonany piórkiem austriackiego
urzędnika zatytułowany „NOWAWIES in Galizien”, jest bardzo dokładny
i szczegółowo oddaje układ ówczesnej wsi (patrz część fotograficzna).
Zdecydowana większość wytyczonych dróg i traktów pozostała w tym
samym miejscu do dziś. Szacując, miejscowość dysponowała mniej
więcej jedną trzecią współczesnej zabudowy (2013 rok). W pełni zabudowana była prawa strona drogi biegnącej skrajem pastwiska, od
sokołowskiego gościńca w kierunku zachodnim (część staromiejska).
W części zaczerskiej grupowe zabudowania stoją przy środkowym
fragmencie drogi wzdłuż obecnego lotniska (Budy). W tej części gminy
katastralnej NOWAWIES jest ponadto 5 miejsc, gdzie stoją obok siebie 2 – 4 gospodarstwa. Prawie zupełnie brak zabudowy w środkowej
części dzielnicy Góry (dziś droga przy szkole i kościele). Plan z 1888
roku potwierdza, iż przybyło kilkanaście gospodarstw, głównie w części zaczerskiej.
1. połowa XIX wieku. Typowy dom kmiecia: chata niska, z drewna,
kryta słomą, rzadko gontami. Dom składał się zwykle z jednej izby, wyjątkowo z dwóch. Do izby wchodziło się przez sień, z sieni były też wejścia do
stajni. W izbie mieszkalnej chodziło się po glinianym klepisku, drewniane
podłogi wprowadzono dopiero w następnym stuleciu. W zimie do izby
wganiano na noc krowy, aby było cieplej. Budowano tzw. chaty dymne,
bez kominów. Kominy, wznoszone z drogiej cegły to „wynalazek” z drugiej
połowy XIX wieku. Wtedy też w izbie pojawił się piec kuchenny, zaś w sieni piec chlebowy. Wodę do konsumpcji czerpano ze studni z „żurawiem”
kopanych na skraju pastwiska.
Zrywy powstańcze 1830 i 1863 roku nie wzbudziły specjalnego
zainteresowania podrzeszowskich chłopów. Czołową rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu powstania listopadowego w 1830 r. odegrał
urodzony w Stobiernej (1804) Ludwik Nabielak. To on poprowadził atak
chorążych na Belweder, potem brał udział w bitwach pod Grochowem
i Iganiami, za co otrzymał Złoty Krzyż Virtuti Militari i awans na porucznika. Historia powstania listopadowego odnotowała też udział w nim Jana
Kantego Jędrzejowicza, od 1848 roku właściciela tutejszych folwarków
(po ojcu Ludwiku). Walczył on pod dowództwem gen. Henryka Dembińskiego, dosłużył się stopnia porucznika oraz Srebrnego Krzyża Zasługi.
Jan Kanty Jędrzejowicz wraz z bratem Henrykiem, w latach czterdziestych włączyli się w organizację kolejnego ogólnonarodowego powstania. W tym celu w 1845 roku gościli w dworze w Zaczerniu Edwarda
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Dembowskiego. Jędrzejowiczowie wyrazili akces do formowanego
w Krakowie Komitetu Rewolucyjnego. Poczynania te ukróciły władze zaborcy. Henryk trafił do wiezienia.
Rok 1850. W rozbudowanym dworze (pałacu) w Jasionce zamieszkał
Henryk Jędrzejowicz (żył w latach 1818-1875) ze swą wybranką Marią
Angellą Hoffman. W skład jego majątku wchodziły włości w Jasionce i Wólce. Po śmierci Henryka schedę po ojcu przejął syn Stanisław (żył 18481913). Część włości Jędrzejowiczowie przekazali najbardziej ofiarnym ludziom ze służby hrabiego. M.in. kilkadziesiąt morgów otrzymał na Kozicach
Ludwik Bieniek. – Mój pradziadek – komentuje Mieczysław Błoniarz – był
niejako głównym założycielem rodu Bieńków w Nowej Wsi. Przychylam się
też do opinii, że jego korzenie rodzinne sięgają ziem wschodnich. Ludwik
Bieniek żył w latach 1823 – 1893. Pochowany jest na cmentarzu w Zaczerniu. Janina Koziołowa z d. Bieniek uzupełnia: – Ludwik przybył z Jędrzejowiczami spod Wilna razem z żoną i czwórką dzieci: 12 – letnim Franciszkiem (późniejszy mój dziadek), Janem, Tomaszem i Marią. Najpierw
mieszkali w Zaczerniu, potem wybudowali dom na Kozicach. Dziadek Franciszek odziedziczył część kozickich gruntów, po nim mój ojciec Wincenty.
To był strasznie trudny teren do uprawy. Rosła tu ostra, twarda trawa.
Pamiętam, jak tato zaprzęgał trzy pary koni do sochy, my, dzieci na niej
siadałyśmy i tak próbowano orać. Z dociekań syna Janiny, Marka Kozioła
wynika: – Bieńkowie przybyli ze wschodu po powstaniu styczniowym.
Okres lat 1862 – 1867. Sejm Galicyjski uchwalił gruntowną reformę systemu samorządu wiejskiego. Ustawa z 5 marca 1862 roku
określiła podstawy organizacji gminy na obszarze Galicji; ustawa z 12
sierpnia 1866 r. zdefiniowała reguły ordynacji wyborczej. Na członków Rady Gminnej, liczącej od 8 do 36 radnych, mogli być wybrani
podatnicy płacący określoną kwotę podatku. Spośród radnych Rada
wyłaniała zwierzchność gminną: wójta i co najmniej 2 przysiężnych.
Samorząd miał prawo i obowiązek: zarządzać majątkiem gminy, czuwać nad bezpieczeństwem obywateli oraz ich mienia, czynić starania o budowę dróg, mostów, zapewnić straż polową, zorganizować
służbę ppoż., egzekwować przestrzeganie przepisów sanitarnych,
czuwać nad obyczajnością publiczną, zapewnić opiekę ubogim, organizować szkolnictwo, itp. Zwierzchność gminna wykonywała zarazem
zadania zlecone przez władzę polityczną (starostwo); chodzi o ściąganie podatków i władzę policyjną. Relacjonując funkcjonowanie nowych władz samorządowych Stanisław Rząsa z Zaczernia tak pisał
w swych wspomnieniach: Zniesienie pańszczyzny i wprowadzenie nowej administracji przez rząd austriacki dawało ludności znaczne swobody. Upowszechnił się zwyczaj codziennego dodawania w pacierzu słów
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„Boże chroń naszego cesarza”. Wójt nie był zależnym od pana, ponieważ
był urzędnikiem państwowym. Z dworem jednak zawsze się liczono, gdyż
można tam było otrzymać pracę. Samorząd gminny nie mógł ingerować w funkcjonowanie tzw. obszarów dworskich. Były to jednostki samoistne podlegające bezpośrednio starostwu. Rangę gmin katastralnych otrzymały na naszym terenie wsie: Jasionka, Łąka, Łukawiec,
Miłocin, Nowa Wieś, Stobierna, Staromieście, Terliczka, Trzebownisko
wraz z Górką, Wólka Pod Lasem i Zaczernie wraz z Tajęciną.
Koniec lat sześćdziesiątych XIX w. Z dostępnych źródeł można
wnioskować, iż pierwszym wójtem gminy katastralnej Nowa Wieś był
Franciszek Porada. Najprawdopodobniej był niepiśmienny; dokument
„Zapisu przedślubnego” Macieja Woźniaka na rzecz swej córki Katarzyny i jej przyszłego męża Wojciecha Rybaka, sporządzony 16 czerwca
1877 roku poświadczył znakiem krzyża, tak zresztą jak i pozostali świadkowie (patrz dokumenty w części fotograficznej). Jak na ówczesne czasy, był człowiekiem nowoczesnym – jego dom, jako jeden z pierwszych
we wsi posiadał komin, ponadto Porada, jako pierwszy chłop w okolicy
nabył lampę naftową.
Lata siedemdziesiąte XIX wieku. Utwardzono przebiegającą obok
drogę krajową Rzeszów – Sokołów – Nisko. Regularnie kursowały tym
traktem wozy pocztowe, w okresie międzywojennym – pierwsze autobusy. Gościniec obsadzono lipami aż do samego dworu w Jasionce. Drzewa przylegające do lotniska wycięto w czerwcu 1941 roku, w przeddzień
ataku III Rzeszy na Związek Radziecki.
1872 rok. Wydany w Krakowie „Przewodnik statystyczno–topograficzny” tak charakteryzuje Nową Wieś. Liczba mieszkańców – 589.
Grunta orne – 734 morgi niżnoaustriackie, łąki i ogrody – 58 mórg, pastwiska 63 morgi. W rubryce właściciel – Henryk Jędrzejowicz (zmarł
w 1875 roku). Sąd powiatowy i notarialny oraz urząd pocztowy – Głogów. Nowa Wieś nie miała dworu i folwarku, gospodarstwa folwarczne
funkcjonowały natomiast wokół: w Zaczerniu, Trzebownisku i Jasionce.
Gruntami rodziny Jędrzejowiczów leżącymi w granicach gminy katastralnej Nowa Wieś (z części staromiejskiej) administrował folwark w Trzebownisku, który dysponował m.in. 6 wozami kutymi, 12 pługami i 12
bronami. Grunty leżące za Czarną oraz pola późniejszego lotniska to był
majątek dworu w Jasionce. Tutaj wyposażenie w sprzęt rolniczy było zdecydowanie bogatsze.
Lata siedemdziesiąte i następne dekady. Mieszkańcy podrzeszowskich wsi szukają chleba na obczyźnie. Najpierw wyjeżdżano do Niemiec,
najdalej do Francji. Ale wkrótce „modna” stała się Ameryka. Z wywiadów
i rozmów przeprowadzonych już w latach siedemdziesiątych XX wieku
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przez nauczyciela Kazimierza Drzała, na początku XX wieku w ramach
emigracji zarobkowej wyjechało z Nowej Wsi blisko 50 osób. Zdecydowana większość pozostała w Ameryce na stałe. Brat ściągał brata, kuzyna,
sąsiada. Na eskapadę za Atlantyk zdecydowało się aż po parę osób z rodzin: Bieńków, Bałów, Bojdów, Drzałów, Firlejów, Gratów, Kornaków,
Kosików, Mazurów, Miękiszów, Noworolów, Poradów, Poźniaków,
Walatów, Wantrychów oraz innych. Jak ustalili kronikarze Trzebowniska,
wielu podrzeszowskich imigrantów pierwsze swe kroki kierowało do osady
Zachodnia Seneka nad brzegiem jeziora Erie, niedaleko Buffalo. W 1909
roku osada otrzymała prawa miejskie i nazwę Lackawanna. Tam znajdowali schronienie m.in. w domach noclegowych prowadzonych przez Jana
Tomakę, imigranta z Trzebowniska, oraz jego żonę Weronikę.
Koniec lat siedemdziesiątych. Znaczną część płodów rolnych wytwarzanych w folwarku Jasionka oraz w pozostałych folwarkach Jędrzejowiczów przetwarzano we własnych zakładach. Młyn wodny na Czarnej
dysponował aż 3 kamieniami. Najnowsze urządzenia zakupiono również
do gorzelni, bo ta przysparzała nadzwyczajnego dochodu (prawo propinacji posiadał właściciel dóbr dworskich). Stanisław Jędrzejowicz, już
ok. 1880 roku zainstalował tu motor parowy wytwarzający prąd (magazynowany w akumulatorach) dla celów oświetlenia dworu i folwarku.
Wyszynk jasienieckiej i zaczerskiej okowity oraz zaczerskiego piwa prowadzono przede wszystkim w miejscowych karczmach. Szczególną popularnością wśród przejezdnych cieszyła się karczma na nowowiejskim
pastwisku, stojąca przy ruchliwym trakcie na Sokołów.
Rok 1879. Wśród informacji odnotowanych przez „Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem” z datą
1879, w dziale „Kasy pożyczkowe gminne” jest także Kasa w Nowej Wsi
z majątkiem założycielskim 196 zł 10 ct. W 1900 roku kasy pożyczkowe gminne zostały zastąpione kasami typu Raifeisena. Tuż przed I wojną
kasy przemianowano na Spółkę Oszczędności i Pożyczek. Od lat dwudziestych XX wieku upowszechniła się nazwa Kasa Stefczyka.
Okres lat 1878 – 1886. Za probostwa w zaczerskiej parafii ks. Władysława Glodta, przystąpiono do gruntownych prac remontowych kościoła. Fundusze na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek. Jak zapisano
w kronice parafialnej, dziedzic Zaczernia Adam Jędrzejowicz własnym
kosztem (400 złr) odnowił ołtarz główny, gmina Zaczernie ołtarz św. Sebastiana (300 złr), gmina Wysoka ołtarz św. Izydora (200 złr), Jasionka
ołtarz N. Marii Panny Różańcowej (200 złr), zaś wierni z Nowej Wsi złożyli
się (200 złr) na renowację ołtarza Serca Jezusowego.
Rok 1881. Andrzej Rurak w opracowaniu „Ludność gminy Trzebownisko ongiś i dziś” podaje, iż pod względem wyznaniowym nasze miejsco-
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wości były w miarę jednolite. I tak, wg. spisu z 1881 roku, spośród 621
mieszkańców Nowej Wsi 613 identyfikowało się z kościołem rzymsko–
katolickim, a 8 z judaizmem.
Początek lat osiemdziesiątych. Śladem kmieci z Trzebowniska i Jasionki także zagrodnicy z Nowej Wsi zdecydowali się budować domy lepiej wyposażone i obszerniejsze. Powszechne do tej pory chaty dymne
powoli ustępowały chatom z ceglanym kominem, aczkolwiek domy wciąż
budowano z drewna i kryto słomą. Pierwszą we wsi chałupę z kominem
„zafundował sobie” ok. roku 1880 Andrzej Poźniak, zaraz potem jego
śladem poszedł wójt Franciszek Porada z Końca. Dom wójta rozświetlała pierwsza we wsi lampa naftowa.
14 lipca 1884 r. We dworze w Jasionce marszałek powiatu Edward
Jędrzejowicz zebrał właścicieli gruntów nękanych przez wylewający
wody Wisłok. Obecny był m.in. hr. Alfred Potocki z Łańcuta, a także
wójt Nowej Wsi Franciszek Porada. Porozumiano się co do konieczności utworzenia spółki wodnej, której celem będzie regulacja Wisłoka od
Rzeszowa po ujście do Sanu.
Rok 1884. „Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” wydany w 1884 roku cytuje następujące dane odnośnie do gospodarki rolnej Nowej Wsi. Chłopi dysponowali gruntami
o powierzchni 366 mórg, zaś Jędrzejowiczowie byli właścicielami 197
mórg. W szczegółowym rozbiciu Słownik podaje: ziemie orne 296 (chłopi), 149 (dwór), łąki odpowiednio 13 i 45 mórg, pastwiska 56 i 7 mórg.
1886 r. Sporządzono kolejny dokładny plan Nowej Wsi. Porównując
go do planu z 1849 roku, łatwo zauważyć, że wieś rozbudowała się,
zwłaszcza w części zaczerskiej w dzielnicy Góry. Na plan naniesiono następujące nazwy poszczególnych fragmentów tej miejscowości: Zarzecze, Nadrzecze, Międzyrzecze, Wyspie, Wyspisko (tereny nad Wisłokiem), Nowe Nadatki (północno – zachodnie tereny w części zaczerskiej).
1892 rok. Gospodarze z Nowej Wsi Jadwiga i Stanisław Poźniakowie ufundowali za 600 złr srebrną monstrancję dla zaczerskiego kościoła. W tym samym czasie, dzięki zabiegom ówczesnego proboszcza ks.
Wojciecha Żebrackiego powstała w Zaczerniu nowa plebania, wybudowano dwie kaplice. Początek XX wieku to równocześnie inne ważne dla
zaczerskiej parafii inwestycje: zakupiono nowe organy za sumę 2000 złr
i położono w kościele nową posadzkę.
Przełom stuleci. Wciąż w obiegu pozostawało nazewnictwo części
wsi i przysiółków używane przez pradziadków. Kozice, to tereny od strony północnej zajęte 4 dekady później pod lotnisko. Rosła tu ostra trawa,
którą zajadały się jelenie. Na południe od Kozic wzdłuż drogi do Zaczernia
ciągną się Budy. Równolegle do Bud, jeszcze dalej na południe, wzdłuż
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drogi obok szkoły i kościoła leżą Góry. Zachodnia część wsi od strony
Zaczernia to Koniec.
Początek XX wieku. Wśród ludności wsi coraz większe uznanie zyskiwał ruch spółdzielczy. Zespołowe gospodarowanie i wspólne działanie stało się szansą na poprawę bytu mieszkańców i rozwój cywilizacyjny
środowiska. Zrozumieli to również chłopi z podrzeszowskich wsi. Rolnicze organizacje samopomocowe kształtowały się już pod koniec XIX wieku, śladem doświadczeń przywiezionych z zachodniej Europy. Najpierw
upowszechniły się kasy pożyczkowe, na początku XX wieku spółki mleczarskie oraz kółka rolnicze. Na naszym terenie najwcześniej powstały
spółki mleczarskie w Zaczerniu (rok 1906), w Trzebownisku i Nowej Wsi
(1907), w Górce, Stobiernej i pozostałych wsiach. Już w 1903 roku
w Zaczerniu organizatorzy kółka rolniczego utworzyli sklep. Dwa lata później (1905) ruszyło kółko w Łące, zaś w 1906 w Nowej Wsi, Jasionce,
Łukawcu, Trzebownisku i Stobiernej. Rówieśnikami kółek są niektóre jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwcześniej zorganizowali się
strażacy ochotnicy w Zaczerniu (1905), ich śladem natychmiast poszli
koledzy z Trzebowniska (1906). W Nowej Wsi jednostka OSP podjęła
działalność dopiero w roku 1926.
17 stycznia 1901 r. Jakub Wisz dotarł do Ameryki i – jak wielu jego
kolegów z Trzebowniska, Nowej Wsi, Łąki czy Łukawca – osiedlił się w kilkutysięcznej osadzie Lackawanna koło Buffalo. Pracował przy remoncie
lokomotyw. Inni znajdowali zatrudnienie przy wytopie stali i formowaniu
szyn w Kompanii Stalowej. Z biegiem lat wchodzili w miejscowy biznes.
Rodzina Dodolaków otworzyła sklep spożywczy, Beresiowie mieli mleczarnię, Tomakowie dorobili się składu drzewnego i węglowego, tawerny oraz hali do nauki tańca. Jan Tomaka z żoną Weroniką prowadzili
dwa domy noclegowe; tutaj znajdowali dach nad głową imigranci znad
Wisłoka i Czarnej.
Rok 1907. Jako jedne z pierwszych w powiecie powstały Spółki Mleczarskie – spółdzielnie z ograniczoną odpowiedzialnością w Zaczerniu
(1906), zaś rok później w Nowej Wsi oraz w Trzebownisku. Początkowo
dostawy były skromne – do spółdzielni w Staromieściu odwożono zaledwie kilka baniek. Z czasem rolnicy nabrali zaufania do Spółdzielni, zwłaszcza gdy regularnie otrzymywali należność za sprzedane mleko, bo, jak
mówiono, dobrze jest „brać grosz kupką”. Liczącym się dostawcą mleka
do Staromieścia był folwark w Jasionce.
Rok 1910. Do Rady Powiatowej w Rzeszowie wszedł Walenty Tomaka, działacz PSL „Wyzwolenie”.
Wrzesień 1910 r. Z taką datą zachował się pierwszy wpis w „Protokole czynności kierownika szkoły w Nowej Wsi”. Zajęcia odbywały się
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w izbie starej karczmy na pastwisku; drewniany budynek stał przy gościńcu na Rzeszów, pięćdziesiąt metrów od drogi idącej w środek wsi.
Na świadectwie Jana Augustyna ze stycznia 1914 roku noszącym nagłówek „Szkoła Ludowa I – klasowa mieszana” oceniono: zachowanie się
– chwalebne, pilność – wytrwała, a dalej, stopnie z religii, czytania, pisania, języka polskiego, rachunków i śpiewu. Na świadectwie tym (patrz
część fotograficzna) obok podpisu kierownika szkoły Marii Charchalis
jest też podpis ks. Kazimierza Zawałkiewicza, proboszcza z Zaczernia.
Dziennik szkolny z roku 1917 wymienia już nazwisko Marii Dzieniewicz,
można, więc przypuszczać, że wtedy dzieci uczyły się już w nowym murowanym budynku w części zaczerskiej na tzw. Górze (dziś stoi tu Zespół Szkół). Od kiedy? Trudno to rozstrzygnąć. W każdym razie, Kazimierz Drzał pamięta, iż na frontonie parterowego budynku widniała data
1910. Obiekt ten kilkakrotnie rozbudowywany, od 1960 roku służył jako
przedszkole. Wyburzono go na początku lat dziewięćdziesiątych; jego
fundamenty uwidaczniają się na szkolnym trawniku gdy dokuczy susza.
1 września 1910 r. W „Dzienniku Rozporządzeń c.k. Starostwa”
ukazał się komunikat, iż Rada Szkolna Okręgowa i Starostwo w Rzeszowie przyznaje do użytku szkoły ludowej w Nowej Wsi na rok szkolny
1910/1911 podręczniki dla młodzieży ubogiej. Były to następujące pozycje: „Mała historyja biblijna”, „Szkółka dla młodzieży” – cz. I – V, a także
„Rachunki” – cz. II – IV. Łącznie szkółka w Nowej Wsi otrzymała 25 egz.
tych podręczników.
Ok. roku 1911. Przed I wojną światową, znaczną część majątku Jędrzejowiczów w folwarku w Trzebownisku, wskutek zadłużenia, przekazano do sprzedaży. Rozparcelowane działki nabyli miejscowi chłopi. Dlatego stan zwierząt gospodarskich w folwarcznych stajniach i oborach
zmalał do 13 koni, 23 sztuk bydła i 250 owiec. Druga, definitywna rozprzedaż majątku dworskiego nastąpiła w 1936 roku.
Rok 1911. W legitymacji członkowskiej Kółka Rolniczego (Legitymacya na trzechlecie 1911 – 1913), tak definiowano prawa i obowiązki
członka: Pierwszym obowiązkiem jest płacić regularnie wkładki do Kółka.
Drugim obowiązkiem wystrzegać się karczmy, natomiast uczęszczać na
zgromadzenia Kółka, tam wspólnie się naradzać i pouczać o poprawnej
gospodarce, zająć się godziwą zabawą. Trzecim obowiązkiem czytać
„Przewodnika Kółek rolniczych”, korzystać z jego rad i pracować nad
podniesieniem swego gospodarstwa, a innych do starannej pracy na roli
zachęcać. Czwartym obowiązkiem jest wspólnie ze wszystkimi członkami
Kółka ku polepszeniu dobrobytu swej gminy pracować i we wszystkim
popierać działalność swego Kółka i Towarzystwa Kółek rolniczych. Piątym obowiązkiem – zapotrzebowania swe wspólnie pokrywać, a więc ku-
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pować zbiorowo przez Kółko rolnicze nawozy sztuczne, nasiona, pasze
treściwe, maszyny, węgiel, itd., gdzie zaś sklep Kółka rolniczego istnieje
z niego tylko pobierać towary...
Wiosna 1912 r. Wprawdzie folwark w Trzebownisku chylił się ku
upadkowi, to gospodarstwa dworskie w Jasionce i Zaczerniu osiągały
korzystne wyniki zwłaszcza w produkcji mleka i hodowli koni. Folwark
w Jasionce miał na stanie 135 sztuk bydła, w tym bydło rasowe z Moraw. Założona Spółdzielnia Mleczarska w Staromieściu mogła więc liczyć
na znaczące dostawy z jasienieckich obór. Wciąż utrzymywała się też
dobra renoma stadniny koni w Jasionce liczącej ponad 100 sztuk, szczycącej się końmi wyścigowymi rasy angielskiej.
Rok 1913. Spółka Oszczędności i Pożyczek w Trzebownisku liczyła
124 członków. Najliczniejsza funkcjonowała w Zaczerniu (481 członków), w Stobiernej (361) i w Łące (347). Gospodarze z Nowej Wsi należeli do spółek w Zaczerniu i Trzebownisku.
Rok 1914. „Najnowszy Skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami” z datą 1914 tak charakteryzował Nową Wieś. Ludność – 685
osób. Urząd pocztowy – Jasionka. Urząd telegraficzny – Rzeszów.
Okres I wojny światowej. Przez rzeszowskie wsie kilkakrotnie przemieszczały się wojska walczących stron. W 3 tygodnie od wybuchu wojny Austriacy wycofali się pod natarciem Rosjan, którzy pozostali na tym
terenie do wiosny 1915 roku. Po wycofaniu się Moskali, teren ten stał
się zapleczem armii austriacko–węgierskiej. Ludność musiała dostarczać żywność i żołnierzy dla frontu aż do końca wojny. Austriacy rekrutowali coraz to nowe roczniki, brali rekrutów niemal z każdego domu,
były liczne ofiary. Z sąsiedniego Zaczernia w latach 1914 – 1920 zginęło 68 żołnierzy. Brak szczegółowych danych na ten temat dot. Nowej Wsi. Można jedynie stwierdzić, że do armii austriackiej powołano
kilkudziesięciu mieszkańców naszej wioski. Nie zachowały się żadne rejestry. W pamięci zanotowano jedynie, że na froncie włoskim walczyli
m.in. Piotr Wieszczek, w szeregach armii austriackiej znalazł się też
Wincenty Bieniek, zaś na wschodzie m.in. Wincenty Błoniarz, Walenty Tomaka oraz Stanisław Kloc. Kloc, przed wojną strażak zawodowy
w Rzeszowie, w walkach na Ukrainie został ranny i znalazł się w szpitalu
w Jarosławiu (zmarł w 1939 r.). W Armii Hallera byli: Stanisław Poźniak, Jan Poźniak, Franciszek Poźniak, Jan Bieniek (od ławy). Wojna
poczyniła widoczne straty w liczbie mieszkańców. Z danych na rok 1914
wynika, że wieś zamieszkiwało 685 osób, ze spisu w roku 1921 – 643.
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 Na terenie dzisiejszej Nowej Wsi na przełomie XIV i XV wieku powstała niewielka
osada, określana nazwą SLOPYSKA. Tak
wynika z dociekań krakowskich historyków.
Potwierdza to szkic włości rzeszowskiej z 2.
poł. XV w. opracowany przez dr. Janusza
Kurtykę, opublikowany w tomie 1 „Dziejów
Rzeszowa”.

 Jest to fragment wyciągu tabularnego
dóbr Gąsiówka i Gront Zofii Czosnowskiej.
Dokument ten przywołuje zapis notarialny z 26 stycznia 1781 roku zbycia majątku
Sanguszków na rzecz Aleksandra Morskiego,
w którym widnieje nazwa NOWAWIES.
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 Wprawdzie fotka pochodzi z lat czterdziestych XX wieku, można
jednak przypuszczać, że ładnie utrzymane zabudowania rodziny
Augustynów wzniesione zostały jeszcze w XIX wieku. Po 1950 roku
należały do rodziny Deców.
 Niestety, historia poskąpiła mieszkańcom wsi większych zabytków materialnych. Świadkami życia naszych prapradziadków w XVIII wieku, kiedy ponownie
na naszym terenie odradzała się zorganizowana osada,
mogły być jedynie kapliczki i krzyże stawiane zwyczajowo na rozwidleniach dróg, bądź na skraju danej wioski.
Ok. roku 1750 stanął też drewniany krzyż z zachodniej
strony, na polu Poradów, przy drodze na Zaczernie.
Kilkakrotnie odnawiany. Oryginalna jest metalowa figurka Chrystusa.

Zachował się „Inwentarz Folwarku Jasieńskiego i poddanych do tego Należących”. Z jego tekstu wnika, iż obejmuje również
mieszkańców Nowej Wsi (najprawdopodobniej z części zaczerskiej). Pod tą nazwą widnieją nazwiska 46 zagrodników oraz 8 „komorników w swych chatach”. W Nowej Wsi nie było kmieci, najbogatszych chłopów, podobnie jak w Wólce. Kmiecie gospodarzyli
natomiast w Jasionce.

Zachowany najstarszy plan
Nowej Wsi sporządzony piórkiem austriackiego urzędnika
geodety (?). Pochodzi z roku
1849. Wiernie oddaje szczegóły topografii terenu. Część
numeracji działek jest aktualna
do dziś. Dokument pochodzi
z Archiwum Państwowego
w Rzeszowie.
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 Mapa Nowej Wsi z roku 1886. Porównując obydwa plany łatwo zauważyć, iż wieś się rozbudowała o kilkanaście gospodarstw, zwłaszcza na tzw. Górze. Dokument ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Rzeszowie.
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 Naszych dziadków również obciążano różnymi zobowiązaniami pieniężnymi na rzecz państwa. Do tego, przed uwłaszczeniem,
dochodziły powinności w pracy i naturze na rzecz dworu i plebanii. Wawrzyniec Kuźniar, kmieć z Trzebowniska pod nr 20, miał
kawałek gruntu w obrębie gminy podatkowej Nowa Wieś. Z tej racji jego podatek gruntowy za rok 1898 wyliczono na 89 ct .

 To końcowy fragment „Zapisu przedślubnego” sporządzonego 16 czerwca 1877 roku. W dokumencie literalnie stwierdzono:
„Zapisujący ojciec Maciej Woźniak uznaje ażeby nabywające dzieci Wojciech i Katarzyna Rybak za właścicieli dwunastu zagonów
gróntu w gminie Nowejwsi położonych, uznajem i zainstalowanemi zostali. Na koniec tak zawarty zapis obydwie strony uznają, i takowy przy uproszonych świadkach własnoręcznie wzięciem za pióro znakiem Krzyża Świętego podpisujemy”. Wszyscy
uczestnicy tego aktu: strony oraz świadkowie – wójt Nowej Wsi Franciszek Porada oraz Sobestyan Kołcz podpisali się krzyżykiem.
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 W 1910 roku, z chwilą
uruchomienia
wiejskiej
szkółki w Nowej Wsi, pojawiła się szansa na to, że
wnuki Rybaków poznają
wreszcie sztukę pisania
i czytania. Obok jedno
z pierwszych świadectw
wydanych przez nowowiejską nauczycielkę Maryę
Charchalisową dla Jana
Augustyna z wynikami nauki za półrocze 1913/1914.
Obok podpisu kierowniczki szkoły również
nazwisko ks. Kazimierza
Zawałkiewicza z Zaczernia.

 Oświata zapukała do chłopskich chałup. Mieszkańcy wsi chcą korzystać
także z innych cywilizacyjnych udogodnień. Staje się tradycją uwiecznianie
rodzinnych uroczystości wspólnym zdjęciem w atelier znanego rzeszowskiego fotografa Janusza. Obok pozują członkowie rodziny Wincentego
Bieńka (na pierwszym planie), syna Ludwika Bieńka – protoplasty nowowiejskiej linii rodu, przybyłego w połowie XIX wieku spod Wilna.
Dziewczyny w cudownych ludowych strojach z charakterystycznymi zapaskami, gorsetami i prawdziwymi koralami.

 Jednakże z biegiem lat również na wieś
wchodzi miejska moda. W pierwszej kolejności dotknęła mężczyzn, zwłaszcza tych wybierających się do rzeszowskiego gimnazjum.
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 Austriacki zaborca podjął werbunek do swych armii walczących na frontach I wojny. Pożegnanie rekruta zwykle odbywało się przy wiejskiej kapliczce. W mundurach żołnierzy
cesarza monarchii Austro–Węgier znalazło się kilkunastu
mieszkańców Nowej Wsi. Był w tej grupie także Wincenty
Bieniek. W drodze na front zatrzymał się wraz ze swym kuzynem w Wiedniu. Wykorzystał okazję, aby zrobić pamiątkowe
zdjęcie.

 Zdjęcie z archiwum rodzinnego Anny Srokowej. Jej wujowie: Piotr Wantrych (ur. w 1890), to ten w środku, i Walenty
Wantrych (z prawej) w mundurach żołnierzy okresu I wojny. 
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KALENDARIUM 1918 – 1939
ima 1918/1919. Wójtowie podjęli werbunek ochotników do
tworzącego się Wojska Polskiego.
Wrzesień 1919 r. Po odzyskaniu niepodległości, dotychczasowa jednoklasowa Szkoła Ludowa zmieniła nazwę na Szkołę Powszechną
(patrz część fotograficzna). Obowiązywał czteroletni program nauczania.
Obok nauki czytania i pisania, religii, języka polskiego i rachunków, w trzecim i czwartym roku dochodziły lekcje rysunku, śpiewu, robot ręcznych
(dla dziewcząt) i gimnastyki (dla chłopców). Podstawowym wyposażeniem
ucznia oddziału początkowego była tabliczka – prostokątna drewniana
płytka oprawiona w ramki, pomalowana na czarno, z zaznaczonymi liniami na jednej stronie i kratką na drugiej. Uczeń pisał rysikiem, a mazał
szmatką bądź gąbką morską. W drugiej klasie pisano już w zeszycie, najpierw ołówkiem, potem atramentem.
Rok 1920. Kraj podnosił się z wojennych zniszczeń, goił rany. Wyrazem normalizacji życia publicznego i podejmowania przez odrodzone
państwo polskie swych funkcji była rejestracja wszystkich poborowych
i rezerwistów zakończona przez Powiatową Komendę Uzupełnień w Rzeszowie w 1920 roku. Każdy dorosły mężczyzna z Nowej Wsi zdolny do
służby wojskowej, otrzymał książeczkę wojskową. Znajdowały się w niej
szczegółowe o nim adnotacje. Np. na rysopis składały się dane dotyczące: włosów, oczu, brwi, nosa, ust, brody, twarzy. Obok znajdował się odcisk kciuka. W książeczce były też m.in. rubryki: udział w wojnach, pobyt
na froncie, udział w ważniejszych bitwach
Rok 1921. Sąsiednia wieś Trzebownisko otrzymała przeprawę mostową
przez Wisłok. Drewniany most miał 6 rzędów podpór, chronionych osłonami. Był to najbliższy przejazd mostem przez rzekę. W Nowej Wsi przeprawa
na drugi brzeg odbywała się dzięki promowi obsługiwanemu przez człowieka
z Terliczki. Na rzece (w okolicach dzisiejszej kładki) rozwieszona była lina prowadząca, a na prawym brzegu stała budka dla schronienia się promiarza.
30 września 1921 r. Główny Urząd Statystyczny RP podał, że według I spisu powszechnego przeprowadzonego 30.09.1921 r. gmina
(katastralna) Nowa Wieś liczyła 643 mieszkańców, w tym 298 męż-

Z
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czyzn i 345 kobiet. Wojna poczyniła znaczące straty. Rachunki dokonane tuż przed wybuchem I wojny cytowały bowiem liczbę 685 mieszkańców (dane na rok 1914). Ubyły więc 42 osoby. Wszyscy mieszkańcy
spisani w roku 1921 podali, że są wyznania rzymsko–katolickiego. Wieś
posiadała 142 budynki mieszkalne.
Rok 1922. Zmarły w 1913 roku dziedzic Jasionki Stanisław Jędrzejowicz nie pozostawił potomka. Przez okres wojny majątkiem zawiadywała wdowa Helena Jędrzejowicz. W 1922 roku zdecydowała się zapisać dobra Jasionki i Wólki swemu krewniakowi z linii Jędrzejowiczów
staromiejskich 6–letniemu Stanisławowi (żył w latach 1916 – 1998).
Zamieszkał w jasioneckim dworze ok. roku 1930, ściągając tu z pałacu
w Staromieściu swych rodziców Jana i Marię z d. Tyszkiewicz. Jan był
już wtedy bankrutem, m.in. folwark w Trzebownisku został zlicytowany
a grunty rozprzedane kmieciom.
Lipiec – wrzesień 1923 roku. Lato to tradycyjnie miesiące, w których
odbywało się najwięcej wesel. Zanim młodzi stanęli przed ołtarzem, urządzano oświadczyny, zwykle w obecności rodziców oraz swata, który zachwalał kandydata na męża. Potem następowały zmówiny, czyli ustalenie
przez rodziców posagu młodych. Następnie dawano księdzu na zapowiedzi. Na uroczystości weselne młodzi zapraszali osobiście – młody jeździł
konno ze starszym swatem, młoda ze starszą drużką. Przez dwa dni trwały wygrywiny pod oknami… Na stoły weselne podawano barszcz bądź rosół
z ziemniakami, kaszę jęczmienną, pierogi z kapustą, bułki pszenne i masło
na talerzach, później przekładańce z makiem i marmoladą, suchy ser na
przetaku, białą kawę, piwo z beczki i wódkę… W maju nie organizowano
wesel, bo takie małżeństwa były nieszczęśliwe. Rzadkie też były wesela
w czerwcu. Zwyczaje weselne z naszego terenu pięknie utrwalili: Józef
Ryś w „Weselu łąckim” i Stanisław Rząsa w „Weselu zaczerskim”.
Czerwiec 1924 r. Paul Tomaka, syn Jana Tomaki, trzebowniskiego
imigranta, ukończył farmację na amerykańskim Uniwersytecie Bufallo,
i powrócił do rodzinnego domu w Lackawannie, niewielkiej osadzie koło
Buffalo, którą upodobali sobie imigranci znad Wisłoka. Tutaj Paul uruchomił aptekę i prowadził ją do roku 1950. W roku 1935 wybrany został
na urząd burmistrza Lackawanny. Do dziś tym 20–tysięcznym miasteczkiem rządzi burmistrz pochodzenia polskiego.
Druga dekada XX w. Zaktywizowała swą działalność Spółka Mleczarska – spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. Mleko dostarczone
przez rolników odstawiano codziennie furmanką do spółdzielni w Staromieściu. Z chwilą oddania Domu Ludowego koło krzyża (rok 1932), jeden
z kantorków zajmował zlewniowy Stanisław Czyrek. Po odebraniu mleka
w tej części wsi, jechał na drugą stronę; tam punkt odbioru mieścił się
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w domu Pieczonkowej. Mleko odstawiała większość gospodarzy, aczkolwiek jednostkowo nie były to ilości rekordowe, jak w przypadku kmieci
z Trzebowniska czy Jasionki. Maria Czyrkowa zapamiętała to następująco: Najbogatszy gospodarz to właściciel pięciu morgów. Ten chował już
trzy krowy i dwa konie. Najwięcej jednak było gospodarzy dwumorgowych.
Ci co nie posiadali ziemi, brali pole w dzierżawę, przeważnie w Trzebownisku, ale i tak w każdym domu musiała być krowa, koń, świnka i kury…
Rok 1925. Nowy proboszcz Zaczernia ks. Jan Guzy (wcześniej wikariusz w Staromieściu) był wyjątkowym gospodarzem. Angażował się
w prace przy kościele i plebańskim gospodarstwie, ale też w inwestycje
służące całemu środowisku. W 1926 rozpoczęto budowę stajni i spichlerza, jak również prace przy naprawie muru okalającego plac kościelny. Większość robót została wykonana przez parafian, przy wydatnym
wsparciu finansowym Jana Jędrzejowicza – kolatora zaczerskiego kościoła. W kronice parafialnej zanotowano: „Na szczególną zaś wzmiankę
zasługują naczelnicy gmin z Zaczernia, i z Nowej Wsi, i z Jasionki. W Zaczerniu był wówczas wójtem Jan Prusak, w Nowej Wsi Michał Bojda po
śmierci śp. Walentego Augustyna, a w Jasionce Wojciech Pokrzywa.
Trzeba im tu przyznać, że dzięki nim właśnie budowa szła sprawnie i bez
kłopotu, na co obcy, pracujący koło budowy patrzyli z podziwem i powiadali sobie – u nas by tak nie przyszły” .
Okres międzywojenny. Nowa Wieś, dzięki zaradności i inicjatywie mieszkańców (dodatkowe źródło dochodów – upowszechniające się koszykarstwo) zaliczana była do gospodarnych w powiecie, choć średnio zamożnych.
W pamięci Marii Czyrek zapisał się fakt, że najzamożniejszy chłop gospodarował na pięciu morgach, chował trzy krowy i dwa konie. Przeważały jednak
gospodarstwa dwumorgowe. Ci, co nie mieli własnej ziemi, grunty dzierżawili, najwięcej w Trzebownisku. Wydajność zbóż uprawianych w tej okolicy
szacowano wtedy na 15 q z hektara, tj. powyżej średniej krajowej. Nic więc
dziwnego, iż tutejszy młyn też nieźle prosperował. Dr Andrzej Rurak w swej
książce o ludności gminy Trzebownisko cytuje za starszymi mieszkańcami
również taką opowiastkę o młynarzu: Kiedy dobrze się zabawił w Rzeszowie,
wracał do domu dwoma dorożkami: pierwsza wiozła na tylnym siedzeniu kapelusz, jego właściciel jechał drugą z tyłu…
Niedziela, 28 listopada 1926 r. Także w Nowej Wsi podjęto decyzję
o organizacji własnej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej, zwłaszcza iż
w sąsiednich gminach funkcjonowały one od lat. W Zaczerniu od 1905
roku, zaś w Trzebownisku od 1906 roku. Pierwszym prezesem OSP
został Stanisław Charchalis – mąż kierowniczki nowowiejskiej szkoły,
naczelnikiem Antoni Rzeszutek, a sekretarzem Zarządu Stanisław Czyrek. Działalność strażaków mocno wsparli członkowie Koła Młodzieży,
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którzy niebawem przekazali OSP własny sklep. Dochody, jakie przynosił,
powiększone o wpływy z tytułu zabaw ludowych, pozwoliły na zakup już
w 1927 roku sikawki ręcznej. Wkrótce udało się nabyć też mundury
i podręczny sprzęt dla 19 strażaków.
Rok 1927. Dotychczasowe Spółki Oszczędności i Pożyczek przyjęły
nazwę Kas Stefczyka.
Wrzesień 1928 r. Szkoła otrzymała drugą salę lekcyjną, dobudowaną do istniejącego budynku. Równocześnie zmieniła rangę na Szkołę
II–klasową. Odeszła Maria Charchalis. W Nowej Wsi zamieszkało nauczycielskie małżeństwo Maria i Tadeusz Klocowie. Tadeusz Kloc kierował placówką do roku 1939. W kronice zanotowano m.in. informacje
o takich akcjach jak „święto sadzenia drzew”, o zbiórkach na szkolnictwo
za granicą – na Spiszu i Orawie, o akcji wysyłania kartek i życzeń z okazji
urodzin Józefa Piłsudskiego i prezydenta Ignacego Mościckiego.
Lata dwudzieste. Ważną „instytucją” w ówczesnej wsi była kuźnia.
Przez dziesięciolecia funkcjonowała przy trakcie na Sokołów, między chałupami Tomaków i Miękiszów (naprzeciw Domu Ludowego). Jan i Stanisław Kasperkowie znani byli z fachowości i solidności. Tutaj zaglądali też
gospodarze z Trzebowniska, a nawet z Jasionki.
8 listopada 1928 r. Na posiedzeniu rzeszowskiej Rady Miejskiej dyskutowano m.in. o potrzebie wybudowania w okolicach miasta lotniska przelotowego, głównie z myślą o samolotach latających na trasie Kraków – Lwów.
Wstępnie zadecydowano, iż powstanie ono na polach Trzebowniska. Plany
te nigdy nie doczekały się realizacji. Lotnictwo wpisało się w tę ziemię 12 lat
później, w 1940 roku, za sprawą niemieckiego okupanta, który na polach
między Nową Wsią a Jasionką wybudował lotnisko tranzytowe dla sił powietrznych Luftwaffe. W trakcie bitwy stalingradzkiej Jasionka pełniła rolę
lotniska wypadowego dla sił powietrznych 6. armii gen. Paulusa.
Koniec lat dwudziestych. Ruszyło stałe połączenie samochodowe
Rzeszów – Sokołów Młp. Dwa razy w ciągu dnia szutrowym gościńcem
na Sokołów przejeżdżał autobus. W tym samym czasie powstała linia telefoniczna łącząca Rzeszów z Sokołowem. W archiwum szkoły w Nowej
Wsi zachowało się pismo przesłane w styczniu 1934 roku przez powiatowego inspektora oświatowego w sprawie „szkód wyrządzanych przez
młodzież na trasach telefonicznych”. W drugą stronę poszła odpowiedź:
„Kierownik szkoły przeprowadził z uczniami odpowiednią pogadankę”. Do
wsi docierały też inne nowości ówczesnej techniki. W kronice szkolnej,
pod adnotacją z datą roku 1931 zapisano, że szkoła otrzymała odbiornik
radiowy na słuchawki.
Cały okres międzywojenny. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców była praca na roli, potem doszło koszykarstwo. Jak wiele wsi,
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tak i nasza w zakresie szycia, robienia butów czy stolarki była samowystarczalna. Krawiectwem zajmował się dziadek Franciszek Czyrek
oraz Eugeniusz Lech (przyszedł z Trzebowniska), zaś w części zaczerskiej Władysław Bieniek i Marcin Malec. Podstawy krawiectwa i wyszywania musiała posiąść każda młoda dziewczyna – jej obowiązkiem
było wyhaftować zapaskę na swe wesele. Sztuki haftowania uczono się
m.in. na kursach organizowanych w gronie członkiń Koła Młodzieży Katolickiej. Naprawę odzieży ułatwiały maszyny do szycia Kayzera (napęd
ręczny lub nożny), które były na wyposażeniu kilku bogatszych domów.
Meble, ale też stolarkę okienną zamawiało się zwykle u Balów (Wojciech prowadził znany w okolicy zakład aż do lat sześćdziesiątych). Po
II wojnie stolarstwem trudnił się też Władysław Dembowski. W części zaczerskiej smykałkę do stolarstwa posiedli Jan Bieniek i Stanisław
Grata; ten ostatni nabył umiejętności stolarskie w szkole zawodowej
w Rzeszowie, do której uczęszczał w latach 1934-36 Nie brakowało
również dobrych szewców. M.in. złotą rączkę do naprawy butów posiadali: Józef Kuźniar, Walenty Wcisło czy Franciszek Drzał. W tamtych
czasach buty to była zawsze inwestycja kosztowna, więc reperowano je
do granic możliwości. Znakomicie robił to również Franciszek Kozioł (za
Czarną) i Franciszek Kornak.
Piątek, 19 lipca 1929 r. Wielkim wydarzeniem, także dla mieszkańców Nowej Wsi, była wizyta w sąsiednim Zaczerniu prezydenta RP
prof. Ignacego Mościckiego. Swą obecnością uświetnił on powiatowy
przegląd ochotniczych straży pożarnych, w którym uczestniczyła również nasza drużyna OSP.
Lato 1929 r. Wieś doświadczyła dużej powodzi. Jak opisała Maria
Czyrek: – Na górce, między szkołą a rzeką Mrowla stały dwa domy – Bojdów i dziadka Guza. Do dziadka można się było dostać tylko na drzwiach
od stodoły. W następnych latach dała o sobie znać susza. Wtedy tak
ważne znaczenie miały przydomowe studnie. Kopano je zwykle od strony
pastwiska. W większości były to studnie z żurawiem.
Niedziela, 1 września 1929 r. Osiem zaproszonych jednostek OSP,
dwie orkiestry strażackie z Trzebowniska i Staromieścia oraz liczne grono dostojnych gości uczestniczyło w imprezie poświęcenia sztandaru
nowowiejskiej OSP. Sztandar wręczył naczelnik gminy Tadeusz Poźniak,
w przygotowaniu godnego poczęstunku pomogło prężne koło gospodyń.
18 października 1929 r. W kronice szkolnej zanotowano: Tego
dnia nie było zajęć lekcyjnych ze względu na dzień patrona szkoły. Był
nim św. Jan Kanty, główny patron archidiecezji krakowskiej, Krakowa,
profesorów, studentów i szkół katolickich. Zdarzały się również dni wolne od nauki z powodu święta parafialnego, czyli odpustu, który w parafii
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zaczerskiej (szkoła leżała na terenie tej parafii) wypadał 8 września (np.
w 1934 i 1938 r.).
Zima roku 1929/1930. Polskę nawiedziła bardzo ostra zima.
W kronice szkoły w Terliczce zanotowano: Mrozy w naszej okolicy dochodziły do wysokości 45 stopni niżej zera. Rozpoczęły się w styczniu,
wzmagały się cały luty, dochodząc do punktu kulminacyjnego przy końcu lutego i w pierwszych dniach marca. Ostra zima wyniszczyła sporo
drzew owocowych, zwłaszcza tę niewielką część drzew uszlachetnionych, szczepionych.
Na progu trzeciej dekady. Jak zapisano w kronice nowowiejskiej szkoły, do I wojny światowej średnie wykształcenie uzyskały tylko 2 osoby z Nowej Wsi, a w okresie między wojnami – 7. Jak pisze Maria Czyrek, gimnazjaliści skupiali wokół siebie innych rówieśników, spotykali się w domu
ludowym albo na pastwisku i organizowali różne ciekawe zajęcia i zabawy.
Byli to m.in.: Tadeusz Kloc, Józek Musiał, lubiany przez wszystkich Kazimierz Firlej, późniejszy podchorąży. Zwłaszcza ten ostatni wymyślał różne
konkursy, biegi. Miał dar opowiadania i przekonywania. Na te opowieści
przychodziła młodzież i z zaczerskiej strony. Często zaglądali tu Augustyni, Tomaki, bracia Jan i Józef Bieńkowie, Władzio Głowiak.
Początek lat trzydziestych. Kryzys ekonomiczny odbił się również
na poziomie życia mieszkańców podrzeszowskich wsi. Do części domów
zajrzała nędza i głód, zwłaszcza na przednówku. W rodzinach mniej zamożnych dzieci nie znały smaku cukru, mięso jadło się od wielkiego święta. Niektórzy próbowali szukać chleba za granicą, wyjeżdżając na „saksy”
na zachód Europy. W wielu domach m.in. suszyło się rzepę, z której gotowano zupę suhajkę Z tym faktem kojarzy się, używany obiegowo wobec nowowsian przydomek – Suhajcorze. Do trzebowniczan przylgnęło określenie Kumosy, do mieszkańców Zaczernia – Żytnioki. Wobec
powszechnej biedy i ogromnego przeludnienia galicyjskiej wsi, nastroje
wśród chłopów uległy znacznej radykalizacji. Po zjednoczeniu ruchu ludowego w 1931 roku i powstaniu Stronnictwa Ludowego, partia ta urosła
do najpotężniejszej siły opozycyjnej wobec endecji i tzw. ruchu BBWR.
Ok. roku 1930. Zapalił się drewniany budynek, w którym zlokalizowany był sklep (obok drogi i krzyża). Intensywność ognia zwielokrotniła nafta
magazynowa do sprzedaży. Po pożarze zdecydowano, iż w tym miejscu
wieś wybuduje murowany Dom Ludowy.
Lipiec 1932 r. Coraz więcej zwolenników zyskiwał Wincenty Witos, już wtedy niekwestionowany przywódca chłopów, wyrastający na
głównego lidera antysanacyjnej opozycji na wsi. W 1932 roku dwukrotnie odwiedził on powiat rzeszowski, m.in. 5 maja uczestniczył w wiecu
w Łące. Głosił bardzo radykalne tezy, m.in. postulował likwidację wielkiej
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własności rolnej bez odszkodowania. Przyjęto wtedy rezolucję domagającą się rozwiązania sejmu i senatu, i rozpisania nowych wyborów. Postanowiono w każdej gminie zorganizować koło SL. Z początkiem lipca
1932 roku Wincenty Witos przyjechał do Nowej Wsi, gdzie odbyła się
uroczystość poświęcenia i nadania jego imienia domowi ludowemu wzniesionemu obok szosy i krzyża, na miejscu zniszczonego przez pożar (ok.
roku 1930) budynku mieszczącego sklep. Na pastwisku ludowcy zorganizowali wielki wiec z udziałem blisko 15 tys. chłopów z rzeszowskiego i 6
sąsiednich powiatów. Wraz z Witosem pojawiło się całe kierownictwo SL:
Pluta, Pawłowski, Kloc. Przybyli też przedstawiciele lewicy socjalistycznej
i komunistycznej z Rzeszowa i z terenu. Lewica miała silne zaplecze organizacyjne w sąsiednim Trzebownisku, gdzie już od połowy lat dwudziestych
działało koło KPP. Jak relacjonował „Piast” w nr. 29 z 27 lipca, zgromadzeni uczcili pamięć chłopów zabitych podczas zajść z policją w Łapanowie
i Lubli. Wiec w Nowej Wsi tak wspomina Maria Czyrek: – Mnie przypadło
zadanie wygłoszenia wierszyka na powitanie gości. Miałam na sobie białą
sukienkę z zieloną kokardką, którą uszyła mi siostra. Nikt we wsi nie miał
białych bucików, więc pożyczono je dla mnie w sąsiedniej wsi. W ogromnym upale na bryczce otoczonej przez młodzież na koniach, przyjechaliśmy do wsi. Poproszono pana posła i towarzyszące mu osoby do domu
Agnieszki Woźniak, aby goście się umyli, bo wszyscy byli pokryci kurzem,
bo gościniec to same dołki i wystające kamienie. Potem była msza święta
w starej szkole (karczmie) na pastwisku, pamiętam tylko zielone sztandary. Potem obiad w parterowym domu ludowym, który z tyłu miał dobudowaną remizę; w niej stała ręczna sikawka…
Jesień 1932 r. Nowa Wieś stała sie ważnym ogniwem na mapie
działań partii chłopskiej. Już wtedy koło Stronnictwa Ludowego liczyło 53
członków, przewodził mu Franciszek Lech. Tadeusz Kowalski w opracowaniu „Ruch ludowy w powiecie rzeszowskim” przypomina najaktywniejszych działaczy Stronnictwa na naszym terenie. Koło w Łące liczyło 60
członków (prezes Andrzej Koń). Najliczniejsze grupy istniały w Łukawcu
(117 czł., prezes Jan Wiercioch) i Stobiernej (blisko 200 czł., prezes
Jakub Bielenda). Prezesami pozostałych kół SL byli: w Terliczce Tomasz
Wiącek, w Jasionce Marcin Goclon, zaś w Wólce – Władysław Jakubowski.
Poniedziałek, 19 czerwca 1933 r. Policja próbowała szykanować
mieszkańców Wólki pod Lasem za zabór drzewa z lasu Jędrzejowicza.
Na odsiecz wólczanom przybyło kilkuset chłopów z sąsiednich gromad.
Oddział policji otwarł ogień do zebranych, zabijając sześć osób. Zginęli
mieszkańcy Łukawca: Józef Chmiel, Jan Kuras, 17–letnia Stanisława Tomaka i Stanisław Wiącek oraz Antoni Pietraszek z Wólki. Kula
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śmiertelnie ugodziła również komendanta posterunku w Jasionce Rejmana, który znajdował się w tłumie. Jesienią 1933 roku przed Sądem
Okręgowym w Rzeszowie postawiono 42 chłopów oskarżonych o spowodowanie zajść w Wólce. Uniewinniono 11, pozostali otrzymali kary
więzienia. Najbardziej aktywny Andrzej Kokoszka z Wólki trafił do więzienia na 3 lata. Wydarzenia w Wólce na długo zapadły w świadomość polityczną rzeszowskich chłopów. Wymownym tego potwierdzeniem były
m.in. wybory w 1935 roku, generalnie zbojkotowane przez chłopów. Jak
podał „Piast”, do urn poszło co najwyżej 15 proc. uprawnionych. Nikt nie
głosował w Wólce, w Nowej Wsi głosowało 70 osób, w Łukawcu 90.
Cała trzecia dekada XX w. Remiza OSP pełniła także ważną rolę…
artystyczną. Sikawkę wyciągano na zewnątrz, a pod dachem urządzano
scenę z kotarą i budką suflera. Szły tam przedstawienia, przygotowywane zwykle pod okiem nauczycieli. W swym pamiętniku Maria Czyrek
zanotowała m.in.: Podobała się „Królewna przedmieścia”, którą zagrała
najpiękniejsza dziewczyna Agnieszka Woźniak. W rolę modelki wcieliła
się Maria Woźniak. Kazimierz Rydz, z urodzenia komik, bawił wszystkich w „Pałce Madeja”. Marysia Czyrek zadebiutowała na scenie w roli
anioła w sztuce „Żywot świętej Genowefy”. Rolę Zygfryda odtworzył przystojny Jan Bieniek, zaś jego scenicznej żony – Stefa Pieczonkówna.
Rolę synka Bolesia otrzymała … 9-letnia Joasia Chmielówna, którą tekstu uczyła mama, a było tego cały zeszyt. Z innej sztuki „Sąsiedzi” zapamiętano Wincentego Noworóla i Katarzynę Rydz, znaną z przebierańców z bram weselnych. Na takie przedstawienia przychodziła cała wieś.
14 lipca 1934 r. Śladem Ustawy z 23 marca 1933 r. o częściowej
zmianie ustroju samorządu terytorialnego, Minister Spraw Wewnętrznych wydał rozporządzenie o podziale powiatu rzeszowskiego w woj.
lwowskim na gminy wiejskie (tzw. zbiorowe). W skład gminy wiejskiej
Trzebownisko z siedzibą w Trzebownisku weszło 11 dotychczasowych
samodzielnych gmin wiejskich: Jasionka, Łąka, Łukawiec, Miłocin,
Nowa Wieś, Stobierna, Staromieście, Terliczka, Trzebownisko, Wólka Pod Lasem i Zaczernie. Odtąd miejscowości te otrzymały status
gromad. Urzędowy spis gmin podawał, że gmina wiejska Trzebownisko
zajmowała powierzchnię 112,97 ha, posiadała 3003 budynki i liczbę
ludności 13 951.
Koniec lipca 1934 r. Wisłok osiągnął rekordowy stan. W Nowej Wsi
woda zalała gościniec na Sokołów, do młyna można było dojść, brodząc
po pas w wodzie. Na szczęście wieczorem poziom zaczął opadać. Wieś
odetchnęła. M.in. dzięki temu, że w Trzebownisku woda przelała się niziną od mostu po Spiny i popłynęła 2-metrowej wysokości falą na pola
między Łąką a Łukawcem. Ludzie z trwogą obserwowali porwane kłody
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drzewa, zżęte co snopy, potopione zwierzęta, fragmenty porwanych zabudowań. Powódź zniosła drewniany most w Trzebownisku.
28 września 1934 r. Kierownik szkoły Tadeusz Kloc przesłał powiatowemu inspektorowi oświaty wykaz dzieci powodzian. Podobny wykaz
dotyczący obuwia i ubrania wysłano do starostwa. Władze powiatowe
przekazały dzieciom z Nowej Wsi zeszyty, 8 par butów i zapasy żywności
na dożywianie. Akcję dożywiania kontynuowano w następnych latach.
7 października 1934 r. Rada Gminna w Nowej Wsi, a także Rady
w Zaczerniu, Terliczce, Łukawcu i Jasionce wystosowały apel do władz
nowej gminy zbiorowej w Trzebownisku w sprawie konieczności budowy
mostu na Wisłoku na linii trasy Nowa Wieś – Terliczka – Łańcut. Część
mieszkańców uważała, iż po zniesieniu przez powódź mostu w Trzebownisku należy rozważyć odbudowę przeprawy przez Wisłok w innym miejscu – właśnie na linii Nowa Wieś – Terliczka.
Lata trzydzieste. Większości mieszkańców nie stać było na wizytę
u rzeszowskiego lekarza. Do miasta zawożono chorego w ostateczności. Najczęściej korzystano z pomocy domorosłych „medyków”. Dużym
doświadczeniem dysponowały siostry zakonne z Jasionki. Zawsze miały
przy sobie zapas różnych ziół. Do porodu zaś woziło się położną Mazurową, też z Jasionki – Grądu. Rolę wiejskiego ortopedy pełnił Ciasnocha,
ustawiający kości i usztywniający je łupkami. Specjalistką od masaży leczniczych była babcia Maria Probolowa, nazywana potocznie Probolką,
a potem jej córka Aniela.
Piątek, 14 grudnia 1934 r. Odbyły się wybory do nowej Rady Gminnej (gminy zbiorowej) składającej się z wójta, podwójciego (zastępca wójta), ławników i radnych. W gminie Trzebownisko (powyżej 10 tys. mieszkańców) wybrano 3 ławników i 20 radnych. Nowa gmina wiejska (tzw.
zbiorowa) przejęła całe szkolnictwo powszechne, zarząd nad drogami
gminnymi oraz czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli. Pierwszym
wójtem nowej (dużej) gminy Trzebownisko został Michał Pieniążek, organista z Łąki, po nim funkcję tę objął, pod koniec 1936 roku, Jan Kret
ze Staromieścia i piastował ją do końca okupacji hitlerowskiej.
Jesień 1934 – wiosna 1935 r. Szkody powodziowe dawały o sobie
znać przez wiele miesięcy. Skutki kataklizmu uwidoczniły się zwłaszcza na
kiepskich drogach. W tej sytuacji pod groźbą kary egzekwowano powinność szarwarkową. Był to ustawowy obowiązek świadczeń w naturze,
polegających na fizycznej pracy przy budowie i utrzymaniu dróg publicznych. Wisłok przynosił straty i szkody, ale dla niektórych był też źródłem
dochodów, m.in. z łowienia ryb. Rzeka toczyła wody czyste, niemal przeźroczyste. Z wysokiego brzegu można było obserwować przesuwające
się pod prąd ławice ryb, głównie świnek, brzan i jelców. Charakterystycz-
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ną rybą dla tego fragmentu rzeki były miętusy – ryby dorszowate. Część
ryb konsumowano w domu, resztę sprzedawano Żydom, dla których
była to podstawowa potrawa.
Cały okres międzywojenny. Bardzo ważnym źródłem utrzymania
mieszkańców było koszykarstwo. Bo tylko dwu gospodarzom Janowi
Klocowi i Ludwikowi Poźniakowi udało się zatrudnić na kolei. Zdaniem
Jana Beresia, nauczyciela historii w szkole w Nowej Wsi, skoro wieś
założyli litewscy Sanguszkowie, to być może część nowych mieszkańców sprowadzono z ich litewskich posiadłości. Tam wyplatanie z wikliny
było czymś oczywistym i powszednim. Tezę tę pośrednio potwierdzałoby
stwierdzenie o „kresowym” pochodzeniu nazwisk niektórych mieszkańców, np. nazwisko Bieniek. Tak czy inaczej, w latach trzydziestych koszykarstwo było zajęciem większości nowowsian. Pierwszym, najpopularniejszym wyrobem były „kosatki” – kosze na towary noszone na targ
do Rzeszowa. Maria Czyrek zapisała: – Wieś produkowała wikliniarskie
wyroby w kilkunastu wzorach: od malutkich koszyczków dla dzieci do
święcenia, aż po wielkie kosze potrzebne przy kopaniu ziemniaków oraz
w innych pracach gospodarczych. Specjalnością stały się też koszyki na
chleb, przyjeżdżali po nie piekarze nawet z odleglejszych stron. Wyplatano ponadto „półkosze” (obudowa wozu), jeden z gospodarzy oferował
nawet wiklinowe elementy do bryczki. Wikliniarstwo angażowało całą rodzinę; cenne były m.in. ręce podrostków, których zadanie polegało m.in.
na obieraniu patyków, a nade wszystko na pomocy przy pozyskiwaniu surowca. Jechało się po wiklinę daleko za Rzeszów, najczęściej do Siedlisk,
Zarzecza, Babicy. Specjalnymi zakrzywionymi nożami wycinano wiklinę
porastającą brzegi Wisłoka i jego dopływów. Po załadowaniu 18 – 20
wiązek, wieczorem powracano do Nowej Wsi. Dalsza kolejność obróbki
surowca: patyczki gotowało się przez 2 godziny i drucianymi skrobaczkami obierało z kory. Część wikliny, głównie na kosatki, kolorowano farbą.
Lepszy gatunek wikliny nabywano u p. Dulińskiego w Babicy (wiązki po
5 kg). Gotowe wyroby oferowano do sprzedaży na placu nad Mikośką
w Rzeszowie. Stałym odbiorcą był też żydowski handlarz z Kolbuszowej;
on zamawiał zwłaszcza koszernice na mace.
Rok 1935. Działacze zorganizowani w kole Towarzystwa Szkoły Ludowej zainicjowali dyskusję o potrzebie wybudowania w części zaczerskiej
Domu Ludowego z prawdziwego zdarzenia. Wśród osób, które najmocniej zaangażowały się w tę ideę był m.in. Piotr Tomaka, po wojnie wójt
gminy Trzebownisko. Z pomocą ówczesnego kierownika szkoły Tadeusza
Kloca zaciągnięto kredyt w Kasie Stefczyka na kwotę 300 złotych. Plac
pod budowę przekazał bezpłatnie Władysław Głowiak. Roboty własnym
sumptem trwały od 1934 roku. Jesienią 1937 roku dom był gotowy.
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13 maja 1936 r. Ukonstytuował się Komitet Budowy Kościoła
w Trzebownisku. Ideę wzniesienia własnej świątyni oraz utworzenia samodzielnej parafii walnie wspierał rodak Trzebowniska, od 1933 roku
biskup sufragan diecezji przemyskiej ks. Wojciech Tomaka. Na czele
Komitetu Budowy stanął Antoni Bereś. W jego składzie był też przedstawiciel mieszkańców Nowej Wsi staromiejskiej – Józef Pokrzywa. Na
zlecenie bp. Wojciecha Tomaki projekt opracował architekt inż. Wawrzyniec Dayczuk ze Lwowa. Staromiejski proboszcz Władysław Kisielewicz zgodził się na budowę większej kaplicy, obsługiwanej jednakże przez
swoją parafię. Niebawem podjęto prace budowlane. Do robót ziemnych
chodzili też wierni z Nowej Wsi. Do wybuchu II wojny ukończono mury i 3
przęsła.
29 czerwca 1936 r. Na wielką manifestacją w Nowowsielcach koło
Przeworska wybrało się furmanką kilkunastu chłopów z gminy Trzebownisko. Zgromadzenie ściągnęło z całej środkowej Galicji prawie 150 tys.
osób. W rezolucji złożonej marszałkowi Edwardowi Rydzowi–Śmigłemu
domagano się „usunięcia rządów sanacyjnych” oraz wysuwano inne żądania polityczne (m.in. postulat podziału ziemi obszarniczej bez odszkodowania).
Rok 1936. Doszło do kolejnej, tym razem definitywnej likwidacji posiadłości Jędrzejowicza w Trzebownisku. Zadłużony majątek uległ parcelacji i sprzedaży bogatym kmieciom. Największy areał – od dworu w kierunku Nowej Wsi (Zadworze), wraz ze spichlerzem, stajniami i stodołą,
nabył Józef Motyka „Kaczorz”, później odziedziczył ten majątek Józef
Płonka.
Lato 1936 r. Frajdą dla najmłodszych był mały zalew przy zaporze
spiętrzającej wodę na potrzeby młyna Sitarskiego. W zalewie pluskały
się dzieci z okolicznych domów, ale też zwierzęta. Oprócz zasilania wodnego, młyn posiadał napęd mechaniczny (silnik na olej).
Grudzień 1936 r. Przed świętami ceniony w okolicy masarz Franciszek Polak ubijał do piętnastu świń. Zamówienie trzeba było złożyć jeszcze na jesieni. Po wojnie tradycje masarskie w Nowej Wsi kontynuował
m.in. Stanisław Pustelak.
Styczeń 1937 r. Rolnicy starali się, w miarę możliwości finansowych,
mechanizować prace w gospodarstwie. Od I wojny używano młynków do
czyszczenia ziarna młóconego cepami. W okresie międzywojennym pojawiły się młockarnie napędzane kieratem. W latach trzydziestych sprowadzono siewniki do siania rzędowego. Maria Czyrek w swych wspomnieniach zanotowała: – Wszystkie roboty wykonywano ręcznie. Sprzęt rolniczy to pług i brona, później radła, sierp i dopiero całkiem później kosa.
Konne kosiarki zastępowały żniwiarzy z kosami dopiero po roku 1945,
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zaś pierwszy kombajn zajechał na miejscowe pola w latach siedemdziesiątych… Zadanie mechanizacji prac polowych oraz naprawy nabywanego do gospodarstw sprzętu spoczęło m.in. na wiejskich kowalach. Rzecz
jasna, główną ich powinnością pozostawały tradycyjne czynności: kucie
koni, wykonanie pługa, bron, obręczy do kół. Kuźnia z największą tradycją, prowadzona przez Jana i Stanisława Kasperków stała przy trakcie
na Sokołów, między chałupami Tomaków i Miękiszów (naprzeciw staromiejskiego Domu Ludowego).
Wiosna 1937 r. Działające pod kierunkiem nowowiejskich nauczycieli Towarzystwo Szkół Ludowych było inicjatorem zajęć kółka teatralnego, które – z udziałem dzieci – przygotowywało m.in. jasełka. – Po jasełkach – zauważa Maria Czyrek – zostało do dziś wiele kolęd śpiewanych
poprawnie, bo pani ucząc ich grała na fortepianie z nut… W szkole działał też chór, a także odbywały się kursy dla matek z zakresu szycia, gotowania. Kilka osób skończyło kursy prowadzone przez szkołę w Miłocinie.
Efekt? W ogródkach pojawiły się pomidory, jarzyny i szczepione drzewka
owocowe.
1 kwietnia 1937 r. Czasopismo „Zew Rzeszowa” donosiło o otwarciu nowego mostu na Wisłoku. Gazeta informowała: Pod Trzebowniskiem wybudowano na drodze gminnej do Łąki most drogowy 84 m długości, o 7 przęsłach 12–metrowych każde. Most postawiono w miejscu
dawnego, zerwanego przez powódź w 1934 r. Otwarcia mostu dokonał
p. Starosta Bernatowicz wraz z inż. Jareckim, kier. Pow. Zarządu Drogowego w Rzeszowie. Nowy most był dziełem ekipy Jana Świebody z Palikówki. Ta sama brygada naprawiała tę samą przeprawę 7 lat później.
31 lipca 1944 roku, Niemcy uciekający przed Armią Czerwoną wysadzili
bowiem dwa przęsła.
16 – 25 sierpnia 1937 r. Na apel kierownictwa SL spora część
mieszkańców poparła Wielki Strajk Chłopski, polegający na wstrzymaniu się od sprzedaży płodów rolnych i dowozu żywności do miast. Już
w pierwszym dniu strajku zakład w Staromieściu nie otrzymał mleka ze
zlewni w Stobiernej, Nowej Wsi, Trzebownisku, Łące i Łukawcu. Prym
w akcjach wiedli młodzi z ZWM „Wici’, którymi w powiecie kierował Stanisław Szybisty ze Stobiernej. Między Jasionką a Nową Wsią na gościńcu stanęła warta, która nie przepuszczała łamistrajków. I tym razem
doszło do policyjnych szykan zwłaszcza wobec liderów kół.
12 października 1937 r. Rzeszowskie gazety poinformowały o zawodach cyklistów. W wyścigu kolarskim Rzeszów – Łańcut zwyciężyli
bracia Stanisław i Władysław Atamanowie z Trzebowniska. Tymczasem w Nowej Wsi wspólne zabawy z piłką na Próchnicy skłoniły nastolatków do utworzenia wiejskiej drużyny piłki nożnej. Myśl taka zrodziła
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się wśród członków Związki Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Liderem zespołu
został Jan Bieniek, który zaprosił na mecze rozgrywane na pastwisku
kolegów z obydwu części wsi.
12 listopada 1937 r. Szkoła Powszechna w Nowej Wsi zmieniła
swój stopień organizacyjny – została przemianowana na szkołę I stopnia. Wieś doczekała się pełnej, jak na tamte czasy, szkoły podstawowej.
Zgodnie z tzw. reformą jędrzejewiczowską, siedmioletnia szkoła podstawowa I stopnia realizowała program tylko 4 klas, zaś jej absolwenci
nie mogli kontynuować nauki w gimnazjum. Pomimo tego ograniczenia,
opisaną zmianę organizacyjną należy uznać za sukces lokalnej społeczności.
Jesień 1937 r. Udało się sfinalizować prace przy Domu Ludowym
(od strony Zaczernia). – Pamiętam jego poświęcenie, przyjechał ks.
Jan Guzy – wspominała po latach Anna Sroka.– A wieczorem odbyła
się pierwsza potańcówka. Chłopaki przyszli aż z Jasionki i Zaczernia. Po
kolejnej niedzielnej zabawie, na chłopaków wychodzących z sali czekał
posłaniec z kartami powołania. Kilkunastu młodych wzywano na ćwiczenia wojskowe. To był jakby przedsmak zbliżającej się wojny…
Wiosna 1938 r. Znów na tarasie przy Wisłoku (powyżej Domu Ludowego) swój obóz rozbiły tabory cygańskie. Tak było niemal każdego roku.
Smagłe dzieciaki plądrowały wszędzie, nawet na „okopisku” – cmentarzysku zwierząt zlokalizowanym jakieś dwieście metrów w górę rzeki (na
wysokości obecnego wjazdu na baseny).
Rok 1938. Wielką sensacją, zwłaszcza dla chłopaków z Nowej Wsi,
ale też Zaczernia, Terliczki czy Jasionki, był fakt lądowania na dworskich
polach (w okolicach dzisiejszej stacji benzynowej) samolotu. Dwupłatowiec natychmiast otoczyła chmara nastolatków. Był w tej grupie też 12–
letni Edek Czyrek: – Na pilota i jego ubiór patrzyliśmy z zaciekawieniem,
jak na wysłannika z kosmosu. Przywiózł 3 panów. Wkrótce pojawiła się
dworska bryczka i zabrała całą ekipę do dworu w Jasionce. Ponoć byli
to bliscy znajomi Jędrzejowicza… Potem długo jeszcze opowiadano niestworzone rzeczy, jak to na polach wyładował „gawron”. Nikt wtedy nie
przypuszczał, że za kilka lat tutejsze pola zrobią lotniczą karierę na skalę
całego kontynentu.
Wiosna 1939 r. Dla młodych szukających zarobku nadarzyła się
niezwykła okazja. Na wiosnę 1939 r. ruszyły przyjęcia do uruchamianych w ramach COP nowych rzeszowskich fabryk. Najwięcej robotników zatrudniły: Fabryka Obrabiarek poznańskiej spółki Cegielski (dzisiaj
„Zelmer”) oraz Wytwórnia Silników PZL (dzisiaj WSK), która w czerwcu 1939 r. wypuściła pierwsze silniki do bombowców „Łoś”. Wśród tak
„awansowanych” robotników znalazł się m.in. Józef Guz (starszy).
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Lipiec 1939 r. Setki gapiów, zwłaszcza najmłodszych, ściągnął radosny orszak podążający głównym traktem ze staromiejskiego pałacu do
dworu w Jasionce. To właściciel miejscowego majątku 23 – letni Stanisław Jędrzejowicz wprowadzał żonę Irenę Bielską. Tak to postrzegła Maria Czyrek: – Wyległa cała Jasionka i pół Nowej Wsi. Siostry
z ochronki przyprowadziły dzieci z kwiatami. Przy kapliczce, która stoi
w rogu ogrodu Balów, państwo młodzi zeszli ze specjalnej bryczki, która miała siedzenia wzdłuż, i zostali przywitani przez służbę folwarczną
chlebem i solą. Potem bryczki w asyście banderii (młodzi na koniach)
przepiękną aleją lipową, która ciągnęła się od Bojdów aż do pałacu i nie
brakowało ani jednego drzewa w szeregu, pojechali do dworu… Janina
Kozioł (z d. Bieniek), wspominając tamto wydarzenie dodaje: – Ludzie
gadali, że wybranka młodego dziedzica to Niemka. Być może była Ślązaczką. Słyszałam jej rozmowę z księdzem, mówiła pięknie po polsku…
Z pierwszego małżeństwa Stanisław Jędrzejowicz miał 2 córki Zofię
i Marię.
Wakacje 1939 r. Na rok szkolny 1939/40 do szkoły w Trzebownisku zapisano 280 dzieci, z czego jedna trzecia uczniów klas wyższych
pochodziła z sąsiednich gromad: Nowej Wsi, Terliczki i Załęża. Na
przyjęcie uczniów gotowe były już wszystkie pomieszczenia nowej szkoły (6 sal lekcyjnych na piętrze i parterze). Placówka miała otrzymać
III stopień organizacyjny i zatrudnić piątego nauczyciela. Przeszkodziła
temu wojna.
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NOWA WIEŚ
LATA DWUDZIESTE XX WIEKU
ZE WSPOMNIEŃ MARII CZYREK

W domu Marysi
JADŁO SIĘ BÓB, GROCH I KASZĘ. Z prosa uzyskiwano kaszę jaglaną,
z jęczmienia pęcak, z tatarki – kaszę hreczkę (na kiszki). Codzienne danie
to kapusta z grochem, fasolą i ziemniakami, zaprawiana zasmażką na
słoninie z dodatkiem skwarków, aczkolwiek nie we wszystkich domach
starczało na kraszenie zasmażki słoniną. Obok kapusty i ziemniaków,
ważnym składnikiem codziennych posiłków było oczywiście mleko i jego
przetwory: masło i ser, bryndza, gomółki. W końcu prawie w każdym
domu była krowa.
KASZĘ OBRABIAŁO SIĘ W „STĘPACH”. Do mielenia ziarna na mąkę
na codzienne domowe potrzeby służyły żarna. Na solidnej drewniane
podstawie osadzony był okrągły, obrobiony kamień, który obracało się
drążkiem. Robota to nie lekka, zwykle potrzebna była siła dwóch osób…
Większość prac polowych wykonywano ręcznie. Jako sprzęt mechaniczny służyły pług i brona, później radła, sierp i całkiem niedawno kosa.
Młóciło się cepami. Wcześniej trzeba było zboże zgromadzić w stodole.
Biedniejsi zwozili snopy na taczkach z krótkimi drążkami. Silny mężczyzna
ładował i ze dwadzieścia snopów. Kobiety brały mendel, to jest 15 sztuk.
Gospodarze dysponujący własnym zaprzęgiem musieli najpierw przygotować wóz, wyposażając go w specjalne drabiny (litry) oraz „podkówki”
na tylne koła wozu.
WODA W WISŁOKU BYŁA CZYŚCIUSIEŃKA. Widać było kamyki na
dnie i pływające rybki. W takiej wodzie od świętego Jana, gdy święty pokropił już wszystkie strumyki, kąpała się cała wieś. W rzece prało się też
bieliznę i odzież. Wcześniej ubrania zgrzebne i płachty mama układała
w „polewarce”. Była to okrągła beczka z dziurą w dnie zatykana czopem.
Na to wszystko kładła worek z popiołem drzewnym, a następnie zalewała
wrzącą wodą i szczelnie zamykała. Po 2-3 godzinach wypuszczano ług
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i „pranie” wieziono nad rzekę. Tam wszystko lądowało na deskach i było
okładane kijonkami aż puścił brud. Na koniec pozostało tylko przepłukać
rzeczy w Wisłoku…
PRZED ŚWIĘTAMI WIELKANOCNYMI wszędzie trwały generalne
porządki. Na podwórkach stały powynoszone z izb kanapy, łóżka, stoły
i kufry, w których chowano ubrania i chusty kościelne. Ściany bieliło się
przysiwianym wapnem, polepę lepiło gliną, dobrze wygniecioną, często
nogami, w dużym cebrze. Łóżka czy kanapy myło się ciepłą wodą, a potem polewało gorącą z sodą, aby uchronić je przed pasożytami. Na deski kładło się równiutko żytnią słomę i kryło płachtą z grubego, lnianego
płótna. Pod głowy kładło się worek wypchany słomą owsianą, gdyż była
miększa. Potem szły pierzyny i poduszki…. Nikt nie wzdychał za dywanami i kilimami. Owszem, oglądaliśmy je u rzeszowskich Żydów. Oni mieli
pieniądze i handel, a my kury i króliki. Nam trzeba było pieniędzy na cukier, sól, naftę, na ubrania łatane potem do ostateczności i na buty,
które, chociaż chodziło się boso, ale do kościoła trzeba było mieć. Niosło
się je najpierw na ramieniu, a potem, na rogatkach Zaczernia czy Staromieścia, wciągało na stopy. U bogatszych gospodarzy każdy miał swoje
obuwie, ale u biedaków i buty były wspólne.
DZIEŃ ZACZYNANO WSPÓLNĄ MODLITWĄ. Starsi wstawali bardzo
rano, zaraz po piątej. Na klęcząco każdy całował ziemię, a potem razem na głos: W imię Ojca…, Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę
w Boga Ojca…, Dziesięcioro przykazań, Dwa przykazania miłości, Sześć
prawd wiary, Siedem świętych sakramentów i Siedem grzechów głównych. I jeszcze taki dodatek: Kto cię stworzył…, Kto cię odkupił…, Kto cię
uświęcił…, Na co nas Pan Bóg stworzył…, Gdzie jest Pan Jezus…
KAŻDEGO WIECZORU CZYTANO NA GŁOS KSIĄŻKI. Taki zwyczaj
przyjął się w naszym domu. Zaczynano zawsze od „Żywotów Świętych”;
na każdej kartce inny patron dnia. Potem słuchaliśmy powieści: Trylogii,
„W pustyni i puszczy”, historycznych jak „Nasi wielcy pisarze polscy” i podróżniczych, jak „Tarzan nieposkromiony”. Na te czytania przychodzili
czasami sąsiedzi. Zwykle mnie przypadała rola lektora…
PODSTAWOWYM OBOWIĄZKIEM GOSPODYNI BYŁO PIECZENIE
CHLEBA. Najpierw należało sięgnąć po zakwas; to kawałek surowego
ciasta z poprzedniego wypieku. Zmieszany z drożdżami i odrobiną wody
stanowił rozczyn fermentujący przez noc pod ciepłym przykryciem. Rano
dodawało się mąkę, sól, kminek i tyle wody lub ciepłej serwatki, aby po
dokładnym wymieszaniu ciasto zrobiło się lekko opadające. Przykrywano
je ponownie kocem i czekano, aż wypełni całą dzieżę. W międzyczasie
rozpalało się w piecu i następnie rozgarniało żar na całą powierzchnię
posadzki. Po pewnym czasie resztki węgla drzewnego wymiatano mo-
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krym słomianym pomietkiem; zgarnięty do wiaderka, zalany wodą, służył
potem jako „paliwo” do żelazka. Formowano zwykle 6 bochenków, każdy
naznaczony krzyżem. Na łopacie bochny wędrowały do pieca. Potrzebna
była wprawa i doświadczenie, by przygotować tyle ciasta ile trzeba, by
ułożyć chleb w piecu tak, aby jeden nie skleił się z drugim. Po dwóch godzinach specjalnym pociaskiem bochenki wyciągano, obmywano wodą,
wtedy dostawały połysku. Tak przygotowany chleb starczał na dwa tygodnie, zawsze był świeży i jakże smaczny.
Powyższe opisy zredagowałem na podstawie wspomnień Marii
Czyrek zawartych w broszurce „Autobiografia”, opracowanej przez
Martynę Czyrek. Wydawnictwo to powstało w roku 2005.
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W PODRZESZOWSKIEJ WSI
POCZĄTKU XX WIEKU
Z KRONIKI BRONISŁAWA JAKUBOWSKIEGO

W rodzinie Bronka
NASZA CHATA SKŁADAŁA SIĘ Z OBSZERNEJ IZBY, z sieni z dwoma drzwiami otwieranymi na przestrzał oraz dużej komory. Tutaj przechowywano w skrzyniach zboże, a także chleb, masło, ser, mleko oraz
słoninę, sadło i kiełbasę z ubitej świni. Ponadto w komorze stała duża
beczka, w której kiszono kapustę, dwie szafy oraz kufer – skrzynia do
przechowywania odzieży. W izbie prawie jedną czwartą powierzchni zajmował piec kuchenny. Płyta kuchenna zwana potocznie blachą, składała
się z żelaznej ramy i z trzech płyt żeliwnych; najszersza, środkowa, posiadała okrągły otwór, zamykany trzema żeliwnymi krążkami. W górnej
części pieca urządzono obszerne klepisko, tzw. napiec, w zimie miejsce
przesiadywania i snu dzieci oraz najstarszych członków rodziny.
W izbie i sieni zamiast podłogi była gliniana polepa. Przy bocznych
ścianach izby stały dwa łóżka, z których na noc wysuwano dłuższy bok zewnętrzny po to, aby poszerzyć legowisko. Wówczas na łóżku mogły spać
nawet trzy osoby dorosłe oraz w nogach jedno dziecko. Na dłuższych
ścianach izby wisiało kilka obrazów o treści religijnej. Obrazy umocowano
skośnie względem ściany, aby można był schować za nie ważne pisma.
PODSTAWĘ CODZIENNEGO ŻYWIENIA stanowił razowy chleb i ziemniaki. Ziemniaki podawano w różnych postaciach, a więc jako całe ugotowane w łupkach, jako tłuczone oraz w postaci zupy kartoflanej. Kolejne
miejsce zajmował barszcz zabielany. Niekompletny byłby posiłek dzienny
bez gotowanej kapusty z kolorową fasolą. Wysoko cenionym pokarmem
była kasza jaglana (gotowana na mleku), a także pęcak z łuszczonego
jęczmienia. Spośród potraw mącznych najczęściej gościły kluski z serem
lub makiem oraz pierogi z farszem ziemniaczanym; były duże, bo ciasto
wykrawano garnuszkiem półlitrowym. Wszystkie potrawy miały jedną
wspólną cechę – były mało kraszone tłuszczem.
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Do potraw spożywanych na surowo należały przede wszystkim: kapusta kiszona, rzepa i marchew. Dzieciaki rozbijały się za owocami: najczęściej były to jabłka, gruszki, śliwki. Były cierpkie i małe, bo pochodziły
z drzew dziko rosnących. Drzewka szczepione to dopiero „wynalazek” lat
trzydziestych.
PRZEZ WIĘKSZĄ CZĘŚĆ ROKU CHODZIŁY BOSO nie tylko dzieci, ale
i osoby dorosłe. Nawet w dni świąteczne idący do kościoła polną drogą
nieśli buty na ramieniu. Ubierano je dopiero obok kościoła. Brak środków
na zakup odzieży oraz na inne cele gospodarstwa zmuszał do uprawy lnu
i konopi. Włókna lnu służyły bowiem do produkcji tkanin, z których szyto
odzież i pościel, zaś włókna konopi wykorzystywano do wyrobu płótna na
worki zbożowe, na płachty do noszenia z pola trawy dla bydła, rzadziej na
prześcieradła, bo takie w czasie snu mocno „gryzły” gołe ciało.
MYCIE NACZYŃ odbywało się w niewielkiej ilości wody ciepłej wlanej
do cebrzyka. Pomyje wykorzystywano do pojenia bydła, uważając, iż taki
napój jest odżywczy dla zwierząt. A higiena osobista ludzi? Rano myto
twarz, ale nie zawsze. Szczególnie dzieci były temu niechętne. Jedna
miska wody starczyła dla całej rodziny. Kąpiel organizowano przeważnie
w soboty. Służył do tego duży cebrzyk. W tej samej wodzie pluskało się po
troje dzieci. Przed ważniejszymi świętami serwowano kąpiel generalną.
Wówczas oprócz cebrzyka, napełniano wodą dużą beczkę po kapuście.
KŁOPOTY Z HIGIENĄ, kiepskie odżywianie się, skromny przyodziewek,
to jedna z przyczyn różnych chorób. Znaczna część społeczności cierpiała na schorzenia przewlekle, prowadzące do zgonów w wieku 40-50 lat.
Największa jednak śmiertelność panowała wśród noworodków, umierało co piąte niemowlę. Leczeniem chorych zajmowały się głównie babki
– znachorki, które obok stosowania przeróżnych ziół, wykonywały przedziwne sztuczki – zaklęcia. Ogromne spustoszenia w uzębieniu czyniła
próchnica. Chorych zębów nie leczono, a gdy bolały, usuwano je różnymi
sposobami. Nasz wiejski domorosły „dentysta” znieczulał za pomocą ałunu, a potem używał metalowych kleszczy.
OBRZĘD WESELNY był na rangę tego wydarzenia: najpierw odbywały
się osłęby (zmówiny), potem zaprosiny gości, przygotowanie jadła i picia, wygrywiny pod oknem oraz w izbie swaszki, a także panny młodej.
Kolejny etap to ślub w kościele, uczta weselna, poprawiny i oczepiny.
Zmówiny to nic innego jak oświadczyny kandydata na męża w towarzystwie swatów, których zadaniem było targowanie się z rodzicami młodej
o jak największy majątek dla córki. Obiad weselny składał się z barszczu
z flaczkami, kapusty z kiełbasą, ryżu zapiekanego i herbaty. Potrawy te
jadły dwie osoby z jednej miski. Wieczorem roznoszono placek na przetaku, zaś gospodyni podawała krojoną bułkę z kawałkiem sera, natomiast

51
gospodarz obdzielał gości szklanką piwa i kieliszkiem wódki. Z biegiem lat
weselny stół bogacił się: podawano rosół drobiowy z makaronem już dla
każdego na oddzielnym talerzu. Zamiast bułki pojawiły się placki przekładańce z makiem, serem i marmoladą.
STROJENIEM BOŻONARODZENIOWEGO DRZEWKA zajmowały się
dziewczyny już od rana w Wigilię. Większość ozdób była własnej produkcji. Na szczycie błyszczała gwiazda betlejemska, poniżej zwisało kilka
aniołków, obok krakowianki i gwiazdki ze staniolu. Na niższych gałązkach
koszyczki z białego papieru obciążone orzechami. Pień drzewka obwieszony był małymi jabłkami. Całą choinkę opasywał kolorowy łańcuch wykonany ze słomy i bibuły. Na wigilijnym stole pod obrusem leżała gruba
warstwa sianka. Postnikowe potrawy, w obowiązkowej liczbie 12, podawano w jednym naczyniu. W kolejności: żur z ziemniakami, kasza jaglana
z suszonymi śliwkami, fasola kolorowa (turecki groch), pierogi z serem
i ziemniakami, pierogi z kapustą oraz z kaszą jaglaną, kluski z makiem,
kapusta z grzybami, a do popicia kompot z suszonych owoców. Omastę
do potraw stanowił olej lniany lub konopny. Co najmniej godzinę przed
północą wyruszaliśmy pieszo na pasterkę. Chłopcy zapalali smolne pochodnie. Z kościoła wracaliśmy koło trzeciej nad ranem. W drugi dzień
świat, na św. Szczepana, już wczesnym rankiem w zagrodach pojawiali
się śmieciarze. Zaopatrzeni byli w worki z sieczką lub plewami, w wiadro
wody i brzozową drapacę. Sieczka lądowała przed wejściem do domu
i na podwórzu. Śmieciarze trafiali zwłaszcza tam, gdzie mieszkały panny
na wydaniu. Po południu wielu nastoletnich chłopców ujeżdżało konie.
Przez wieś szła fala kolędników; ochoczo zapraszano ich do domów,
zwłaszcza tych z szopką w stylu teatrzyku kukiełkowego.
PRZED WIELKANOCĄ sporo czasu zajmowało młodym przygotowanie pisanek. W dużych metalowych formach pieczono baranki, tyle, ile
było dzieci. W koszyczku do święcenia musiały też obowiązkowo znaleźć
się gomółki uformowane ręcznie z sera z jajkiem i kminkiem; sztuką było
ich suszenie…. Z Zielonymi Świątkami związane były uroczystości odpustowe w Leżajsku. Do tego sanktuarium jechały liczne pielgrzymki z całej
okolicy. Większość pielgrzymów szła boso.
Są to wybrane fragmenty wspomnień Bronisława Jakubowskiego,
rodem z sąsiedniej Wólki Podleśnej, nauczyciela, zawarte w książce „Wólka Podleśna”. Książkę wydano w 2006 roku przy wsparciu
Urzędu Gminy Trzebownisko.
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 Ledwie co synowie i mężowie wrócili z jednej wojny, ojczyzna znów  Odrodzone państwo polskie potrzebowało wsparcia
wzywała na front. Tym razem z Ukrainą i Rosją radziecką. Wśród finansowego obywateli. Świadectwo na obligacje wystażołnierzy, którym przyszło wdziać mundur WP i sięgnąć po karabin wione na Stanisława Augustyna.
był m.in. Stanisław Czyrek (starszy). Szczęśliwie wrócił do domu.
W latach trzydziestych był sekretarzem najpierw w Urzędzie Gminy
(katastralnej) w Nowej Wsi, potem w Zarządzie Gminy (zbiorczej)
w Trzebownisku. Także w trakcie okupacji niemieckiej. Wtedy jako
zaprzysiężony żołnierz AK, uczestniczył w pozyskiwaniu „lewych”
przepustek i kenkart. W Placówce AK „Jabłoń wykonywał zadania
kwatermistrzowskie. Zmarł w 1946 roku.

 W wolnej Polsce dotychczasowa Szkoła Ludowa zmieniała nazwę na Powszechną. Do 1928 roku była to szkoła jednoklasowa, później dwuklasowa. Władysław Augustyn zakończył edukację w nowowiejskiej szkole odebraniem świadectwa
czwartego oddziału, Weronika Augustynówna, jak napisano na świadectwie, dopiero ją zainaugurowała.
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Znaczącym wydarzeniem w życiu wsi było powstanie jesienią 1926 roku drużyny
Ochotniczej Straży Pożarnej. Liczyła 19 druhów. Już w następnym roku zakupiono
ręczną sikawkę. W następnych latach strażacy zafundowali sobie mundury, hełmy,
toporki i czapki. Z pieniędzy uzbieranych na zabawach oraz z tytułu prowadzenia
sklepu spożywczego, w 1929 roku udało się zakupić sztandar. Jego poświęcenie
odbyło się 1 września 1929 r. Relację z tej uroczystości skrzętnie spisał Stanisław
Czyrek, zaś zacni goście wpisali się do pamiątkowej księgi (patrz foto).
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 Ten okazały drewniany most łączył brzegi Wisłoka w Trzebownisku. To jedyna na naszym terenie taka przeprawa przez
rzekę. Największa w XX wieku powódź, jaka w lipcu 1934 roku nawiedziła ten rejon Polski, zniosła most i poczyniła ogromne
straty, także w Nowej Wsi. Niebawem, wójtowie gmin: Zaczernie, Jasionka, Nowa Wieś, Łukawiec i Terliczka zwrócili się do
władz nowej gminy zbiorowej o odbudowę przeprawy na wysokości drogi Zaczernie – Nowa Wieś i dalej na Terliczkę. Nie
podjęto tej propozycji. Odbudowany most w Trzebownisku otwarto w kwietniu 1937 roku.

 Po wyborach samorządowych w grudniu 1934
roku, podjęły działalność duże gminy zbiorcze.
Gmina z siedzibą w Trzebownisku skupiała 11 dotychczasowych gmin katastralnych, teraz nazywanych gromadami. Wójtem gminy w Trzebownisku
został Michał Pieniążek, organista z Łąki, po nim
funkcję tę objął, pod koniec 1936 roku, Jan Kret
ze Staromieścia i piastował ją do końca okupacji
hitlerowskiej. Nasi wójtowie przemieszczali się po
gminie bryczką. Michał Pieniążek (na zdjęciu stoi)
w trakcie rozmowy z powożącym Janem Kretem.

 Władza gmina otrzymała nowe tytuły i pieczątki.
Bo, prawem urzędników, bez pieczątki decyzja jest
nieważna. Szkoda, iż nie podtrzymano malowniczych pieczątek gmin jednostkowych. Zaczernie
miało na niej jelonka, Trzebownisko – symbole
rolniczego trudu: kosę, sierp, cepy, grabie…
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 Wierni, którzy uczęszczali do kościoła w Staromieściu, z uwagą przyjęli inicjatywę mieszkańców Trzebowniska w sprawie budowy we wsi własnej świątyni. Ideę tę walnie wspierał rodak Trzebowniska, od 1933 roku biskup sufragan diecezji przemyskiej, ks. Wojciech Tomaka. Na czele Komitetu Budowy
stanął Antoni Bereś. W jego składzie był też przedstawiciel mieszkańców
Nowej Wsi staromiejskiej – Józef Pokrzywa (na zdjęciu drugi od lewej).

 Po pożarze drewnianej chałupy, w której
mieścił się sklep i gdzie strażacy trzymali swój sprzęt, zdecydowano wybudować
murowany Dom Ludowy. Nazwano go imieniem Wincentego Witosa, gościa nowowsian
w lipcu 1932 roku. Dom (sfotografowany od
południa) określany popularnie „witosówką”
służył sołtysowi, spółdzielcom spożywców
z „Jedności”, którzy prowadzili sklep, a także
strażakom, którzy dobudowali remizę na strażacki sprzęt. Często sikawkę wyciągano na
pole, aby urządzić scenę, bo miejscowi „artyści” przygotowali kolejną sztukę teatralną.

 Spektakl teatralny to było wydarzenie kulturalne roku. Codziennością natomiast były wieczory spędzone przy wiklinie i wyplataniu
koszy. Wcześniej wiklinę należało fachowo przygotować. Na zdjęciu: złożone pod zabudowaniami Augustynów wiązki z wikliną, czekające
na taką obróbkę. Surowca starczy na miesiąc.

 Pracą przy koszykach zajęte były także dzieci. W maju dziewięciolatkowie mieli przerwę na nauki u proboszcza. W czerwcu
bowiem tradycyjnie odbywały się pierwsze komunie w Zaczerniu. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z roku 1934. Wśród
dzieci z Zaczernia ich rówieśnicy z Nowej Wsi i Tajęciny.
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KALENDARIUM 1939 – 1944
ierpień – wrzesień 1939 roku. W niedzielę, 27 sierpnia, przez wieś
lotem błyskawicy przetoczyła się wieść o ogłoszonej właśnie powszechnej mobilizacji. Około dziewiątej wieczorem do wsi dotarł goniec z wezwaniami mobilizacyjnymi. Część młodych wróciła właśnie z Jasionki, gdzie
bawili się na niedzielnej potańcówce. Wszyscy mieli natychmiast zgłosić się
do swych jednostek, zgodnie z dyspozycjami widniejącymi na imiennych kartach powołania. Nazajutrz rano zapłakane matki i żony, żegnały swych mężczyzn idących na wojnę. W kampanii wrześniowej uczestniczyło kilkunastu
nowowsian, wśród nich m.in. Kazimierz Firlej; jako plutonowy podchorąży
zmobilizowany do macierzystej jednostki 6. Pułku Strzelców Podhalańskich
w Samborze, trafił na front pod Czarnocinem na Śląsku; szlakiem bojowym
przez Busko–Zdrój, Puszczę Sandomierską i Solską dotarł ze swoim oddziałem w okolice Suchowoli na Zamojszczyźnie. Tutaj został ranny. Na froncie
walczyli też m.in. Józef Bieniek i Władysław Bieniek. Władysław szedł potem z armią Andersa i walczył pod Monte Cassino (zmarł w Kanadzie). Do
niewoli dostał się m.in. Kazimierz Kuźniar (wrócił w trakcie wojny), Stanisław Czyrek (był w obozie jenieckim, potem u bauera, po wojnie został we
Francji), a także szewc Franciszek Bereś.
Piątek, 1 września 1939 r. Gdy tylko radio podało komunikat, że Niemcy bez wypowiedzenia zaatakowały Polskę, ludzi ogarnął paniczny strach
i przerażenie. W sklepie w domu ludowym natychmiast opustoszały półki.
Kupowano zwłaszcza sól, cukier, naftę. Równocześnie starsi pamiętający
I wojnę zabrali się za budowę przydomowych schronów w ziemi.
Wieczorem 1 września 1939 r. Zgodnie z wojskowym planem strategicznym, na pustym ugorze koło zaczerniańskiego cmentarza, wyładowały 3 samoloty RWD-8 należące do 5. plutonu łączności Armii „Karpaty”.
Następnego dnia samoloty wykonały szereg lotów łącznościowych. Potem
odleciały na wschód. Ten fakt jakby zapowiadał naszym okolicom rychłą „karierę lotniskową”. Faktycznie tak też się stało, ale już za sprawą niemieckiego okupanta.
3 września 1939 r. Pierwsze samoloty niemieckie pojawiły się nad Rzeszowem rankiem 2 września. Już 3 września lotnicy Luftwaffe ostrzeliwali
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mieszkańców Trzebowniska i Nowej Wsi pracujących w polu. W tej sytuacji
zaprzestano wypasu bydła na pastwiskach, ukradkiem przewożono paszę
z pola do obory. Maria Czyrek napisała w swoich wspomnieniach: – Nieświadomi zagrożenia patrzyliśmy z podwórka na lecące nisko niemieckie
samoloty z czarnym krzyżem. Krążyły nad gościńcem, którym w stronę
Lublina szli uciekinierzy, m.in. pracownicy Cegielskiego z Rzeszowa. Już
w pierwszych dniach wojny w naszym pobliżu spadły 3 bomby: jedna upadła
na pastwisko, druga zniszczyła zaporę regulującą dopływ wody do młyna,
trzecia trafiła w dom Gratów. Dom się spalił, ocalała jedynie obok stojąca
kapliczka. Od wybuchów spłonął też sąsiedni dom Anny Poźniak.
8 września 1939 r. Do wsi dotarły cofające się frontowe jednostki Wojska Polskiego. Była to piechota wzmocniona artylerią lekką z moździerzami.
Pod wieczór część oddziałów odeszła w kierunku Łąki, gdzie przy drodze
ks. Jan Bielecki, katecheta z Łąki, udzielał sakramentu pokuty i komunii
świętej. Razem z cofającym się wojskiem, pojechało kilkanaście chłopskich
zaprzęgów jako tabor wojskowy.
9 września 1939 r. Dziewięć dni po wybuchu wojny oddziały Wehrmachtu zajęły Rzeszów.
Połowa września. Plutonowy Kazimierz Firlej wraz ze swymi towarzyszami broni z 6. pułku Strzelców Podhalańskich przedziera się w tragicznym marszu na wschód. Żołnierze, mimo woli walki, mają świadomość
zdecydowanej przewagi niemieckiego najeźdźcy. W swych wspomnieniach
podchorąży napisał potem: Na terenie Puszczy Sandomierskiej 13 września spotkałem przy plutonie moich rodaków z rodzinnej wsi: Józefa Ciasnochę i Franciszka Miękisza, a w późniejszym przemarszu – Józefa Bojdę. Byli pesymistami, bo to ludzie starsi i żonaci. Mówili: – Niedługo nas
rozbroją, wrócimy do domu. A ty, jesteś starszy rangą, masz konia to wojuj.
I tak się stało. Wrócili do swych rodzinnych domów o parę tygodni wcześniej
ode mnie. Dla mnie, podobnie jak dla wielu innych dowódców pododdziałów,
podoficerów i oficerów, nie było to w myślach i życzeniach. Martwiło nas to,
że od 9 września nie mamy żadnego kontaktu z wrogiem.
25 września 1939 r. Dla wielu polskich żołnierzy były to ostatnie dni
wrześniowej kampanii. Choć gdzieniegdzie broniły się jeszcze enklawy pododdziałów regularnej armii WP, starające się przeciwstawić najeźdźcom
z zachodu, a także ze wschodu i południa, fakt klęski militarnej był oczywisty.
Kazimierz Firlej tak to skomentował: Żołnierze walczący w 1939 roku to
w przeważającej mierze synowie wsi. Mieszkańcy wsi żywili i chronili żołnierzy nawet wtedy, kiedy paliły się ich domostwa i udzielali wszelkiej pomocy,
nawet sanitarnej i transportowej. Doświadczyłem tego na własnej skórze
na szlaku mej wrześniowej służby. Zwłaszcza w ostatniej jej fazie, w walkach
o Suchowolę, gdy 25 września zostałem ranny...
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Początek października 1939 r. Do domu wróciła część żołnierzy walk
frontowych. Powracali też ci, którzy zdecydowali się uciekać przed hitlerowcami na wschód. Po kilkunastodniowym pobycie w szpitalu w Zamościu,
który najpierw zajęła Armia Czerwona, a potem, przejęli te tereny Niemcy,
Kazimierz Firlej zdecydował się na własną rękę wracać do Nowej Wsi. Przemycany przez cywilnych pasażerów niemieckiej ciężarówki, 14 października dotarł do Rzeszowa, a następnie do Nowej Wsi. Zapisał w pamiętniku:
Radości rodziny z mego powrotu nie było końca. Zmianę opatrunków przy
ranach wykonała moja matka, choć jako kobieta wiejska nie miała w tym
względzie żadnego doświadczenia. W Czarnej Rzece wyprała moją bieliznę
i spodnie wojskowe. Kiedy okładała je kijonką, czerwona smuga zastygłej
krwi popłynęła do młynówki…
Listopad 1939 r. Pionierem w organizacji podziemnych struktur zbrojnych na terenie gminy Trzebownisko był Wojciech Kuraś z Łukawca, sierżant zawodowy WP. Już jesienią 1939 roku namówił do wspólnego działania kilku znanych sobie byłych zawodowych żołnierzy z naszego terenu.
W tej grupie znaleźli się: Edward Babiarz, Władysław Barnat, Jan Noga.
W tym samym czasie w Zaczerniu Józef Porada i Stanisław Pukała też
zorganizowali samodzielną grupę konspiracyjną. Kontakty z powstającą organizacją nawiązał m.in. Jan Bieniek z Nowej Wsi. Stało się to poprzez
szkolnego kolegę Stanisława Szybistego ze Stobiernej, przed wojną szefa
powiatowego ZMW „Wici”. Jak napisał potem Bieniek w swych wspomnieniach, w kwietniu 1940 roku wraz z Michałem Rydzem z Nowej Wsi oraz
Janem Kluzem z Łukawca, złożyli przed Szybistym w jego domu rodzinnym
w Stobiernej przysięgę wojskową. W następnych tygodniach do nowej organizacji podziemnej nazywanej ZWZ (Związek Walki Zbrojnej) za namową
Jana Bieńka przystąpili z Nowej Wsi m.in.: Stanisław Poźniak, Władysław
Kuźniar, Józef Bieniek, Stanisław Probola, Kazimierz Kuźniar, Franciszek Augustyn, Franciszek Miękisz.
Początek roku 1940. Niemiecki okupant podjął decyzję o budowie lotniska polowego między Nową Wsią a Jasionką, po lewej stronie drogi z Rzeszowa na Sokołów i Nisko. Grunty te należały do folwarku w Jasionce i były
własnością Jędrzejowiczów. Nie była to lokalizacja przypadkowa. Jak należy
przypuszczać, znalazła się w niemieckich planach strategicznych dotyczących podboju centralnej i wschodniej Europy, jeszcze przed napadem III
Rzeszy na Polskę. Lotnisko w Jasionce, nazywane zwykle Reichshof, miało
mieć charakter tranzytowy w lotach na wschód. Dysponowało znakomitymi
warunkami meteorologicznymi (lotnymi), a co najważniejsze, leżało w bardzo bliskiej odległości od Rzeszowa. W planach Niemców Polskie Zakłady
Lotnicze (PZL – późniejsze WSK) uruchomione w ramach COP (tuż przed
wojną fabryka wypuściła pierwsze silniki do „Łosi”), miały produkować silniki
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samolotowe na potrzeby Luftwaffe. I tak się też stało. Poprzez „Jasionkę”
silniki do junkersów trafiały do fabryk na terenie III Rzeszy, a także do zakładów remontujących te maszyny na okupowanym terytorium Związku Radzieckiego (m.in. w Mikołajewie na Ukrainie).
Wiosna 1940 r. Już w zimie do Niemiec wyjechały pierwsze transporty
Polaków kierowanych tam na przymusowe roboty. Na początku ta forma
eksterminacji narodu dotyczyła głównie bezrobotnych według gminnych
„spisów bezrobotnych”. Wiosną 1940 r. przymusowa branka na roboty
w rolnictwie i przemyśle III Rzeszy przybrała charakter masowy, a organizowały ją niemieckie urzędy pracy Arbeitsamt. Ogółem w głąb Niemiec wywieziono kilku mieszkańców Nowej Wsi, głównie ludzi młodych.
1 marca 1940 r. Po rezygnacji Tadeusza Kloca z kierowania szkołą
w czerwcu 1939 roku, nowym jej kierownikiem od 1 marca 1940 r. został Mieczysław Brydak. Dopiero wtedy w szkole znów odbywały się lekcje.
Z programów szkolnych usunięto historię i geografię Polski. Naukę języka
polskiego sprowadzono do przyswojenia czytania, pisania i znajomości gramatyki. 28 listopada na polecenie Schulamtu (niemieckiego urzędu szkolnego) kierownik szkoły przesłał do starostwa w Rzeszowie całą bibliotekę
i wszystkie mapy Polski.
Marzec 1940 r. Na gruntach Nowej Wsi i Jasionki Niemcy rozpoczęli
roboty przy wytyczaniu i urządzaniu lotniska. Do przymusowych prac wyznaczano mieszkańców okolicznych wsi. Wkrótce ściągnięto też Żydów
z rzeszowskiego getta. Podstawowy plac lotniskowy to rozległy kompleks
pól należący do Jędrzejowiczów i częściowo okolicznych chłopów położony
po zachodniej stronie drogi na Nisko pomiędzy zabudowaniami Nowej Wsi
a Jasionki. Do tej pory od strony południowej (dobre gleby) uprawiano tu
m.in. buraki cukrowe i pszenicę, od strony Jasionki (gleby bardziej piaszczyste) – owies, ziemniaki. Wysiedlono mieszkańców kilkunastu numerów,
głównie z kompleksu między drogami przez Budy oraz Góry aż po „zaczerski” Dom Ludowy. Część obiektów zburzono. W pierwszej kolejności spotkało to trzy gospodarstwa na Kozicach, w tym zabudowania Bieńków,
którzy przenieśli się w inne miejsce, Pustelaków, którzy zamieszkali w Zaczerniu, a potem w Miłocinie, oraz Stanisława Morcińca (znany z tego,
że leczył domowymi sposobami zwierzęta), który wystawił dom kilkaset
metrów dalej. Kilka rodzin trafiło do Trzebowniska i Zaczernia. Te chwile
wspomina Mieczysław Błoniarz: – Nasz dom był na Górach. Wraz z rodzicami zamieszkaliśmy u Staszka Bieńka w Jasionce. Babcia Anna Tomaka
wraz z dziećmi (2 synów i córka) przenieśli się też do rodziny w Jasionce...
Prawie wszyscy przesiedleni po 2 – 3 miesiącach powrócili na macierzyste posesje. Wkrótce na lewym brzegu potoku Czarna, od placu obecnego
OKL oraz ogrodów Lechów i Tomaków w kierunku zachodnim do połowy
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długości drogi do Domu Ludowego, zaś od północy po zabudowania stojące bezpośrednio przy drodze na Zaczernie (tzw. Budy) wyrosło ok. 30
baraków. Zlokalizowano w nich: biura, kuchnię, stołówkę, aptekę, sanitariaty i łaźnie, gabinet lekarski. W innych urządzono magazyny wszelkiego
sprzętu. W ziemi znalazły się dwa ogromne zbiorniki na paliwo, urządzono
trzy baseny przeciwpożarowe. Przy drodze na Zaczernie – wzdłuż lotniska
(dziś w okolicy posesji Deców) stanął murowany budynek komendantury lotniska. Koło krzyża na zakręcie ustawiona była główna radiostacja. Grupa
Niemców nadzorujących prace budowlane kwaterowała w wielu domach
Nowej Wsi, w domach wschodniej części Zaczernia, a także w kwaterach
zajętych w Jasionce (także w zabudowaniach dworskich). Kwaterujących
budowlańców szybko zastąpili niemieccy oficerowie oraz cywilni fachowcy
z obsługi i dowództwa lotniska.
Kwiecień 1940 r. Z polecenia por. Edwarda Brydaka, komendanta
obwodu ZWZ, Franciszek Lang i Stanisław Wiśniowski „Wrzos” – kierownik szkoły w Jasionce, przystąpili do koordynacji istniejących grup konspiracyjnych. Przyjęto plan objęcia wpływami organizacji wszystkich sołectw. To
był początek placówki, która w następnych miesiącach przyjęła kryptonim
„Jabłoń”.
27 czerwca 1940 r. Zarządzeniem generalnego gubernatora zniesiono rady gmin. Gminami zarządzali wójtowie mianowani przez starostę.
W gminie Trzebownisko wójtem pozostał Jan Kret i pełnił tę funkcję do końca okupacji. Sekretarzem gminy był Stanisław Janda. W okresie okupacji
hitlerowskiej funkcję sołtysa Nowej Wsi wypełniał Jan Augustyn. Potrafił
dogadywać się z dowództwem lotniska, co sprzyjało rozwiązywaniu sytuacji
konfliktowych i ochronie mieszkańców przed represjami. Podobne działania realizował Stanisław Czyrek („Starszy” – ojciec Edwarda) zatrudniony
w Urzędzie Gminy. Jako zaprzysiężony żołnierz ZWZ – AK ps. „Tarcza”,
pozyskiwał dla celów konspiracyjnych kenkarty, a także inne dokumenty
urzędowe. Pełnił w Placówce „Jabłoń” zadania kwatermistrzowskie, m.in.
prowadził szkolenie z zakresu posługiwania się bronią.
Wrzesień 1940 r. Okupant zintensyfikował roboty przy lotnisku. Utworzono obóz pracy dla ok. 300 Żydów. Jak wspomina Bronisław Jakubowski, miejscem ich zakwaterowania był hangar. Otrzymywali głodowe wyżywienie, toteż rzucali się na śmietnisko koło kuchni niemieckiej, by wygrzebać
resztki kapusty i chleba. W 1941 roku obóz przeniesiono na przylegające
do lotniska tereny leśne, jesienią 1942 roku Żydów wywieziono do Boru
i rozstrzelano. Jak ustalił dr Andrzej Rurak, miejsce Żydów w prowizorycznym obozie zajęli jeńcy radzieccy. Natomiast dr Tadeusz Kowalski dodaje,
iż do prac budowlanych na lotnisku wykorzystywano także chłopców z rzeszowskiego obozu Baudienstu, wcielanych na 9 miesięcy do służby okupan-
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towi (roczniki 1924 – 27). Pracowali oni m.in. przy pozyskiwaniu piasku
z Wisłoka na potrzeby budowlańców wylewających płytę i pasy startowe.
„Junacy” korzystali z estakady uformowanej poniżej Domu Ludowego i dwu
drewnianych baraków, posadowionych na palach. Po wyzwoleniu w barakach tych Rosjanie urządzili „banię” dla wojska oraz prowizoryczną izbę szpitalną.
Październik 1940 r. Na polecenie Michała Beresia z kierownictwa
ZWZ Rzeszów-Północ, Jan Bieniek wraz z kolegami ze wsi szczególnie
uważnie śledzili przebieg prac przy płycie lotniska. Roboty te realizowała
francuska firma. Piotr Tomaka znający biegle francuski, nawiązał kontakt
z francuskimi robotnikami i zasugerował zaniżanie cementu w betonie.
Nadwyżki cementu zabierali wozacy z Terliczki i Nowej Wsi. Jako zapłatę
Francuzi otrzymywali kiełbasę i nabiał. Jak zapisał w swej relacji Władysław
Bieniek „Olsza”, inna forma sabotażu polegała na dostarczaniu piasku zanieczyszczonego mocno mułem; wykonana z takiego surowca płyta miała
kiepską jakość.
Listopad 1940 r. Prawie gotowy był już pas betonowy o długości 1200
m i szer. 40 m, niemal od samego gościńca na Nisko w kierunku zachodnim. Obok głównej płyty betonowej powstała drewniana konstrukcja drugiego pasa (ok. 750 x 30 m). Wytyczono też drogi kołowania oraz postoju
samolotów, pokryte zwykle masą bitumiczną. Jako materiał utwardzający
wykorzystywano gruz ze zburzonych żydowskich kamienic w Rzeszowie.
Lotnisko posiadało własne zasilanie w energię elektryczną, własne wodociągi; wykopano studnie, pozyskując wodę z ogromnego naturalnego zbiornika pod ziemią. (Zlokalizowane tu ujęcie służy dziś całej gminie). Od strony
Rzeszowa doprowadzono specjalną napowietrzną sieć telefoniczną łączącą
nowe lotnisko z innymi lotniskami na Podkarpaciu, m.in. z krośnieńską Moderówką. Wg relacji części świadków, tędy prowadziła też linia telekomunikacyjna Berlin – front wschodni. Niebawem w krajobraz okolicy wpisały się
sylwetki 3 hangarów. Oprócz dwu zbiorników na paliwo (wielkości wagonu
kolejowego) zlokalizowanych niedaleko hangarów, dwa zbiorniki zapasowe
zakopano przy drodze lubelskiej (dzisiaj parking hotelu Wellness&SPA).
W następnych miesiącach wykonano ponadto inne obiekty towarzyszące
lotnisku. I tak, za Sokołowem, w lasach Górna powstał ośrodek szkoleniowo–wypoczynkowy dla pilotów Luftwaffe. W Górnie zlokalizowano dowództwo, organizowanego na tym terenie ogromnego poligonu doświadczalnego Truppenübungsplatz Luftwaffe Górno. W tym celu okupant przystąpił
do masowych wysiedleń. Z zaplanowanych 43 miejscowości, wysiedlenia
objęły 31 wsi z 4 powiatów, na więcej hitlerowcom nie starczyło czasu. Kilka
wysiedlonych rodzin znalazło schronienie w domach mieszkańców gminy
Trzebownisko.
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Marzec 1941 r. Część chłopskich zabudowań Nowej Wsi znalazła się
w ścisłej strefie obiektów przylotniskowych. Dlatego komunikacja i dojazd
osób cywilnych poza tę strefę był ograniczony, zaś stali mieszkańcy posiadali przepustki. Posterunki kontrolne ze szlabanami ustawiono na drodze
od strony Zaczernia, a także przy zjeździe z drogi lubelskiej (koło Bala).
Kwiecień roku 1941. Zaraz po świętach wielkanocnych Niemcy zarządzili modernizację drogi z Rzeszowa do Jasionki. Wówczas to nawierzchnia
otrzymała pierwszy dywanik asfaltowy. Zajęła się tym specjalistyczna ekipa
francuskich drogowców. Okupant maksymalnie przyśpieszył budowę lotniskowej bazy. W trzeciej dekadzie czerwca do Jasionki, która na niemieckich
mapach widniała pod nazwą Reichshof, ściągnięto kilkanaście eskadr junkersów i messerschmittów. Od strony północnej (dziś stoją tu bloki) wyznaczono miejsce postoju dla bombowców. To była zapowiedź operacji, która
weszła do historii II wojny pod nazwą „Barbarossa”.
14 kwietnia 1941 r. W związku z przygotowaniami ataku na ZSRR,
na lotnisku i wokół zrobiło się naprawdę tłoczno. Niemieckie wojsko zajęło
szkołę i kwaterowało w niej do końca sierpnia 1941 r.
Niedziela, 22 czerwca 1941 r. Wczesnym rankiem nowowsian obudził ryk samolotów startujących jeden za drugim. O godzinie 3.15 rozpoczął
się atak III Rzeszy na Związek Radziecki. Dopiero w dzień ludzie zauważyli, że
nocą ścięto wszystkie lipy przy drodze na Nisko, od domu Bojdów na całej
długości lotniska, aż do zabudowań Jasionki.
Jesień roku 1941. Służbę na lotnisku pełnili m.in. żołnierze w czarnych
mundurach tzw. Czarnej Wachy. Byli to głównie Ślązacy. Można było u nich
kupić żywność, nawet spadochron, z którego szyto ubrania. Od nich też
udało się pozyskać beczkę nafty dla wiejskiego sklepiku. Tak opisuje ten incydent Maria Czyrek: Kradzież się wydała. Niemcy otoczyli wieś, zabrali 8
mężczyzn, w tym sklepowego Jana Musiała i kierownika Stanisława Augustyna. Zwolniono ich w następnych dniach, ponoć po interwencji właściciela młyna Bronisława Sitarskiego. W czasie wojny była wielka solidarność
między mieszkańcami, nikt nikogo nie oskarżył do okupanta, a przecież
wszyscy wiedzieli, kto zabił świnię czy cielaka, lub kupił coś zabronionego…
14 lutego 1942 r. Związek Walki Zbrojnej przemianowany został na
Armię Krajową. Komendantem placówki AK w gminie Trzebownisko został
kierownik szkoły w Jasionce Stanisław Wiśniowski „Wrzos”. Zastępował
go Włodzimierz Maurer „Bór”. W skład komendy placówki weszli ponadto:
Stanisław Porada (oficer ds. uzbrojenia), kwatermistrz Wojciech Kuraś
„Orzeł”, Franciszek Mroczka odpowiedzialny za łączność oraz Anatol Iłkiewicz – obsługa stacji nadawczo–odbiorczej. W kierownictwie oddziału był też
Marian Tomczyk „Sęp”, specjalista z zakresu lotnictwa. Placówka o kryptonimie „Jabłoń” liczyła pięć plutonów; łącznie, w końcowym okresie wojny,
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grupowała – jak wyliczył Franciszek Sagan, autor monografii o AK – ok. 280
zaprzysiężonych żołnierzy. Nie we wszystkich wioskach udało się stworzyć
samodzielne plutony, gdyż w Stobiernej i Trzebownisku część mieszkańców była mocno związana z przedwojenną lewicą. Najliczniejszy pluton AK,
w maksymalnym składzie108 osób, powstał w Zaczerniu (dowódca Stanisław Pukała). Pluton w Łące (Antoni Magierski) skupiał w całym okresie
wojny 53 żołnierzy. Pluton nr I wspólny dla Nowej Wsi i Trzebowniska (Jan
Bieniek) gromadził 44 żołnierzy, na stanie plutonu Łukawiec – Terliczka
(Edward Babiarz) znalazły się ogółem 42 osoby, natomiast do plutonu Jasionka – Stobierna (Jan Słonka) udało się zwerbować i zaprzysiąc 29 żołnierzy. W obrębie gminy zbiorowej Trzebownisko, na terenie staromiejskiej
plebanii zlokalizowano kryjówkę, gdzie przechowywano część dokumentacji
dowództwa ZWZ, a potem AK miasta, powiatu i Inspektoratu. Z Inspektoratem ZWZ – AK ściśle współpracował Stanisław Jędrzejowicz z Jasionki.
Do jesieni 1943 r. był on szefem organizacji pomocniczej tzw. „Uprawy”,
zrzeszającej ziemian wspierających finansowo podziemne struktury AK.
Luty 1942 – sierpień 1944 r. Działający w konspiracji zaprzysiężeni
żołnierze AK przechodzili szkolenie bojowe, gromadzili broń, rozprowadzali ulotki i prasę podziemną, prowadzili nasłuch radiowy. Prasę pobierano
z punktu kontaktowego zlokalizowanego w cieplarni Stanisława Zająca (teścia Jana Bieńka „Pantery”) w Jasionce. Nasłuchem zajmowali się przede
wszystkim kapłani parafii zaczerskiej: ks. Piotr Myszak i katecheta ks.
Michał Dobrzański. Pluton I Nowa Wieś – Trzebownisko miał szczególne
zadania związane ze zbieraniem informacji o lotnisku i przekazywaniem specjalnych meldunków do Inspektoratu. W końcowej fazie wojny pluton ten
liczył 44 osoby: 26 mieszkańców Nowej Wsi, 18 – Trzebowniska. Dowódcą oddziału był pchor. Jan Bieniek z Nowej Wsi, zaś jego zastępcą Józef
Bieniek. Drużynami dowodzili Stanisław Poźniak i Kazimierz Kuźniar. Role
sanitariuszy pełnili Stanisław Drupka i Michał Augustyn. Jak podaje Franciszek Sagan, autor monografii o AK w obwodzie rzeszowskim, powołując
się na dane przekazane przez Jana Bieńka i Jakuba Pieczonkę, członkami
plutonu nr I byli następujący mieszkańcy Nowej Wsi (w kolejności alfabetycznej): Franciszek Augustyn, Michał Augustyn, Henryk Bieniek, Władysław Bieniek, Edward Czyrek, Stanisław Czyrek, Aleksander Gieral,
Stanisław Grata, Andrzej Jacek, Józef Jacek, Franciszek Kasperek, Jan
Kula, Kazimierz Kuźniar, Franciszek Miękisz, Stanisław Miękisz, Wincenty Noworól, Stanisław Poźniak, Stanisław Probola, Stanisław Ptak,
Antoni Rybak, Michał Rydz, Józef Siuta, Julian Siuta, Maria Siuta, Stanisław Szlachta, Jerzy Wiśniewski. Dowódca plutonu Jan Bieniek w swych
wspomnieniach wymienia ponadto Jana Cłonkę, jako swego zastępcę,
w miejsce Józefa Bieńka, gdy ten został dowódcą plutonu w Jasionce.
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Koniec maja 1942 r. Niemiecki okupant nasilił akcje wywózki polskiej
młodzieży na przymusowe roboty w głąb Rzeszy. Po ulicznej łapance na
ulicach Rzeszowa, w transporcie na zachód znalazła się m.in. 20–letnia
Anna Sroka. – Pracowałam w gospodarstwie bauera. Tam spotkałam kilku
polskich rówieśników z różnych stron. Po wojnie znalazłam się w amerykańskiej strefie. Do domu wróciłam dopiero w październiku 1945 roku… Do
robót przymusowych w rolnictwie i przemyśle III Rzeszy wywiezieni zostali
jeszcze m.in.: Józef Wantrych, Zofia Wantrych, Maria Szybisty z d. Kozioł, Józef Tarała.
Lato roku 1942. Ludzie zatrudnieni na lotnisku z uwagą śledzili zachowanie się niemieckich pilotów i mechaników. Lądujące samoloty, wielekroć
ze śladami przebytej walki powietrznej, mocno okaleczone, były najlepszym
świadectwem trwających na froncie wschodnim śmiertelnych zmagań.
Niemcy włączali do nich również swych sojuszników. Na lotnisku spotykano żołnierzy rumuńskich, węgierskich (samoloty z białym krzyżem), a nawet
lotników włoskich. Szczegółowe informacje o stanie lotniska przekazywali
w stałych meldunkach zatrudnieni tam mieszkańcy Nowej Wsi, zakonspirowani w AK. Dowódca plutonu Jan Bieniek wymienia m.in.: Zofię Kloc,
Franciszka Augustyna, Stanisława Poźniaka, Marię Błoniarz. Sporządzili
plany rozmieszczenia baraków i bunkrów. Spisywali: liczbę samolotów i ich
rodzaje, stan obsługi i ochrony lotniska, rozmieszczenie artylerii przeciwlotniczej i karabinów maszynowych. Szczególnym obiektem zainteresowania
był bunkier ogrodzony drutem kolczastym, stale pilnowany, położony na cyplu między zbiornikami ppoż., a także główna radiostacja nadawczo–odbiorcza zlokalizowana koło krzyża na zakręcie.
Koniec lipca 1942 r. W meldunkach kierowanych do dowództwa AK
starano się też odnotowywać przyloty znaczących polityków i dowódców III
Rzeszy. Symptomem takich wizyt były nadzwyczajne środki bezpieczeństwa
i dodatkowa ochrona wokół lotniska. Zdaniem Kazimierza Beresia, w Jasionce kilkakrotnie lądował feldmarszałek Hermann Goering, dowódca
Luftwaffe. Udokumentowano także wizytę na tym lotnisku asa niemieckich
lotników (104 strącone samoloty) najmłodszego niemieckiego generała
Adolfa Gallanda. Towarzyszyły jej pokazy lotnicze, zawody w strzelaniu do
kwietnych bukietów. Gość, jako główny inspektor lotnictwa myśliwskiego,
wizytował też ośrodek pilotów w Górnie.
Sierpień 1942 r. Jedną z pierwszych akcji sabotażowych było wysadzenie magazynu bomb zlokalizowanego na tarasie tuż nad brzegiem Wisłoka,
między zabudowaniami młynarza Sitarskiego a Czarną. Pod plandekami
Niemcy zgromadzili trzy pryzmy bomb. Wybuch spowodował m.in. zniszczenie dachu na posesji młynarza. Kilka miesięcy później miał miejsce zamach
na linię telekomunikacyjną jakoby łączącą Berlin z frontem wschodnim. Jak
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relacjonuje Kazimierz Bereś, kabel (kable?) kilkucentymetrowej średnicy,
zabezpieczony oplotem stalowym, rozwieszony był na drewnianych podporach. W obrębie lotniska biegł ziemią. Podpalono wówczas zabudowania
Walnej (parcela naprzeciw Domu Ludowego). Opaleniu uległy stojące obok
4 lipy, kabel pozostał nienaruszony.
Wrzesień 1942 r. Okupant realizując plan masowej eksterminacji narodu polskiego, w pierwszej kolejności uderzał w polską inteligencję. Na liście do likwidacji znalazł się też kierownik Szkoły w Nowej Wsi Mieczysław
Brydak, jako polski oficer rezerwy WP. Przed wywiezieniem do Oświęcimia
uratowała go interwencja zarządu gminy Trzebownisko oraz wstawiennictwo mieszkańców, reprezentowanych przez Piotra Tomakę, u komendanta lotniska. W późniejszym okresie Brydak był pięciokrotnie aresztowany
przez gestapo m.in. pod zarzutem udziału w podpaleniu agregatu prądotwórczego na lotnisku; za każdym razem wstawiali się za nim mieszkańcy;
skutkowały też łapówki wręczane niemieckim żołnierzom.
Jesień 1942 – styczeń 1943 r. Z lotniska w Jasionce bez przerwy
startowały bombowce i myśliwce obierając kurs na front wschodni. Trwała jedna z największych i najkrwawszych bitew II wojny – batalia na froncie
stalingradzkim. Operacja między Donem a Wołgą angażowała ogromne
ilości sprzętu i ludzi. Zatrzymanie ofensywy niemieckiej i zadane straty to
przełomowy moment II wojny. Wojenne wahadło przesunęło się na korzyść
koalicji antyhitlerowskiej. Wojska radzieckie rozbiły pod Stalingradem 5 armii (dwie niemieckie, dwie rumuńskie, jedną włoską). Przeciwnik stracił 1,5
mln żołnierzy (zabici, ranni, wzięci do niewoli, w tym 20 generałów na czele
z feldmarszałkiem F. von Paulusem). Wspominając tamten czas na lotnisku, Edward Szczepanik zapamiętał m.in. ogromne drewniane szybowce do transportowania niemieckich żołnierzy, sprzętu oraz żywności. Do
szybowców, holowanych przez ciężkie samoloty, ładowano m.in. termosy
z gorącymi ziemniakami parowanymi w gorzelni w Jasionce. Było to zaopatrzenie dla żołnierzy otoczonych w kotle stalingradzkim. Szybowce uwalniano dopiero w okolicach linii frontu. Bronisław Jakubowski, który pracował
wtedy jako robotnik w rejonie płyty startowej, napisał: Miałem możliwość
obserwacji przylatujących samolotów transportowych z rannymi żołnierzami; wielu nabawiło się ciężkich odmrożeń. Niesprawne, uszkodzone w locie
samoloty często kozłowały poza pasem, co przynosiło kolejne śmiertelne
ofiary. Wśród Niemców obsługujących lotnisko rosło zdenerwowanie, widać było coraz większy niepokój i agresję...
Październik 1942 r. W swych wspomnieniach Jan Bieniek ps. Pantera zanotował: Jasionka stała się główną bazą zaopatrującą front wschodni,
w szczególności miejsca okrążenia Niemców. Stąd startowały superfortece ośmiomotorowe ciągnące szybowce giganty załadowane czołgami, ar-
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matkami, bronią, amunicją, żywnością, odzieżą, lekarstwami. Otrzymałem
specjalne zadanie rozszyfrowania radiostacji na lotnisku, tj. odczytania danych znajdujących się na wskaźnikach wewnątrz obiektu. Zadanie wprost
niewykonalne. Radiostacja pilnowana była przez kilku żołnierzy uzbrojonych
w czterolufowe karabiny obrotowe na stojakach. Przypadek zrządził, że zaszła pilna potrzeba wykonania wewnątrz radiostacji naprawy stolarskiej.
Niemiec z obsługi lotniska wziął do pomocy fachowca stolarza Franciszka
Augustyna z naszego plutonu. On to w trakcie naprawy odpisał na kawałku deski dane z tablic, po czym schował deseczkę do torby z narzędziami.
Dane te przekazane drogą wojskową pozwoliły służbom wywiadowczym koalicji rozszyfrowywać meldunki o startach z Jasionki kolejnych niemieckich
transportów na front wschodni. Mając te informacje lotnictwo ZSRR mogło
namierzyć kursy superfortec i szybowców. Znaczna ich część dzięki temu
nie dotarła do celu.
Listopad 1942 r. W wyniku nieudanej akcji grupy dywersyjno–wywiadowczej na tajemniczy bunkier koło zbiorników ppoż., Niemcy aresztowali
10 zakładników ze wsi. W grupie tej znaleźli się: Mieczysław Brydak – kierownik szkoły, Józef Bieniek (wówczas już szef plutonu AK w Jasionce),
Jan Musiał, Jan Polak, Tadeusz Pieczonka, Walenty Wcisło, Franciszek
Miękisz, Stanisław Augustyn, Stanisław Grata, Franciszek Rzeszutek.
Przygotowane zostało pismo stwierdzające, że mieszkańcy poważnie traktują polecenia władz niemieckich („samoloty stoją bezpiecznie między domami i nic się nie dzieje”), oraz poręczające za zatrzymanych jako spokojnych
obywateli i pracowników lotniska. List ten sołtys Jan Augustyn przedstawił
komendantowi lotniska, który dokument zaopiniował pozytywnie. Jan Augustyn i Jan Bieniek (wtedy pracował jako sekretarz gromadzki) pismo dostarczyli na gestapo w Rzeszowie. Po miesiącu aresztowanych uwolniono.
Grudzień 1942 r. Echem rozniosła się po okolicy informacja o napadzie
na kasę gminy w Trzebownisku; zabrano pieniądze pochodzące z podatków.
Akcji dokonał oddział partyzancki Gwardii Ludowej „Iskra” pod dowództwem
Józefa Bielendy ze Stobiernej. Wkrótce, głośno było o następnych akcjach
gwardzistów. W nocy z 19 na 20 lutego 1943 r. partyzanci z „Iskry” napadli na komisariat policji granatowej w Głogowie Młp. i rozbroili jego załogę,
a także zdemontowali urządzenia kolejowe na stacji Rudna Wielka, powodując przerwę w ruchu pociągów na tej ważnej trasie. W tym samym miesiącu 1943 roku partyzanci przeprowadzili brawurowy atak na rzeszowski
Arbeitsamt i zniszczyli dokumenty dotyczące wywozu Polaków na przymusowe roboty.
Okres 1942 – 1943. Różne były metody pozyskiwania broni dla jednostek poziemnego ruchu oporu. Część wyposażenia pochodziła ze zrzutów
(jeden z nich miał miejsce latem 1943 r. w lasach Bud Głogowskich). Udało
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się też pozyskać trochę broni, rozbrajając niemieckich żołnierzy w trakcie
akcji sabotażowych. Były też przypadki odkupienia pistoletów od obsługi lotniska, zwłaszcza Ślązaków. Z lotniska szmuglowano też amunicję i środki
opatrunkowe. Gabriel Cieśla, mieszkaniec Zaczernia, wspominał, jak w ramach szarwarku wywoził gruz poza obszar strzeżony. W gruzie i śmieciach
ukryta była broń wyniesiona z lotniczego magazynu. Broń przewieziono do
magazynu głównego placówki „Jabłoń” w majątku w Jasionce. Broń przewoził też m.in. Jakub Wilk ze Stobiernej, zaopatrujący sklepy wiejskie w towary. Jan Bieniek ps. Pantera w swych wspomnieniach napisał: Pluton
we własnym zakresie zdobył na lotnisku 40 karabinów, 1 pistolet maszynowy, 2 pistolety oraz kilkaset granatów. Część broni była przechowywana
w specjalnie wykonanym bunkrze na polach mego ojca między Nową Wsią
a Zaczerniem.
Zima 1942/43 r. Rzeszowska komenda AK zorganizowała własną
podziemną produkcję broni w kilku miejscach, m.in. w Zakładzie Ślusarsko–Mechanicznym Józefa Nędzy w Staromieściu. W przedsięwzięciu
uczestniczyli zatrudnieni tam zaprzysiężeni żołnierze AK, m.in. Edward
Czyrek i Antoni Rybak z Nowej Wsi, z Trzebowniska: Kazimierz Tomasik i Marian Ćwiok, a także Stanisław Wilk i Bolesław Dziągwa ze Stobiernej. Pracował tam również Stanisław Szczepanik z Trzebowniska,
związany z lewicą. Produkcję granatów podjęto na początku 1943 roku.
W połowie tego roku, po tygodniach prób, przystąpiono do produkcji magazynków do karabinów „sten”. Jak napisał Kazimierz Wilk w opracowaniu „AK w Staromieściu”: dużą pomysłowością w wykonaniu oprzyrządowania do magazynków wykazał się bardzo zdolny czeladnik z Nowej Wsi,
Antoni Rybak. To głównie on kierował pracą kolegów, sprawdzał parametry wytwarzanych elementów, itp.
Cały okres okupacji hitlerowskiej. Rolnicy gnębieni byli drastycznymi kontyngentami nakładanymi przez okupanta. Za niewywiązanie się z obowiązku
odstawienia nałożonej kwoty produktów rolnych groziły ostre sankcje finansowe i karne, łącznie z wysłaniem do obozu. Taki los spotkał m.in. Władysława Kloca z Górki; zginął w obozie w Oranienburgu. W latach 1940 – 1941
roczne obciążenia kontyngentami wszystkich rolników gminy Trzebownisko
wynosiły w zbożu 4585 kwintali, zaś w ziemniakach prawie 14 tys. kwintali.
Na samą Nową Wieś nałożono obowiązek dostarczenia 200 kwintali zboża
i 900 kwintali ziemniaków. W latach 1943–44 obciążenia te wzrosły prawie
dwukrotnie. Maria Czyrek wspominała: – Płacili za to małą ilością pieniędzy, za to dużą ilością wódki. Za jedną oddaną sztukę otrzymywaliśmy 10
litrów wódki… Jak pisali kronikarze Zaczernia, aby zminimalizować ciężar
kontyngentów, stosowano różne metody, m.in. z mleka przeznaczonego dla
Niemców odciągano tłuszcz, a nawet rozcieńczano je wodą.
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Styczeń 1943 r. Posterunki kontrolne oraz patrole wokół lotniska uniemożliwiały swobodne przemieszczanie się mieszkańców. W lepszej sytuacji
byli stali mieszkańcy strefy, a także ludzie pracujący codziennie na lotnisku (kobiety zatrudnione w kuchni oraz jako pokojowe, mężczyźni jako rzemieślnicy, wozacy, strażacy, palacze itp.), gdyż posiadali stałe przepustki.
W skrajnych sytuacjach, dla celów podziemia, Jan Bieniek jako sekretarz
gromadzki dysponujący blankietami przepustek, wystawił je „na lewo”. Podobnie było z kenkartami.
Okres 1942 – 1944. Ważną sferą działalności podziemnego państwa
było tajne nauczanie. Ośrodkiem tajnego nauczania w całej gminie kierowali
prof. Józef Stopa z Zaczernia oraz kierownik szkoły w Trzebownisku Stanisław Marczyk, a w skład komisji egzaminacyjnej wchodzili Tadeusz Kloc
z Zaczernia i Józef Leja z Łukawca. Tajne nauczanie w Nowej Wsi prowadzili
w swym domu Weronika i Piotr Tomakowie. Od 1943 roku w spotkaniach
tych uczestniczyło 4 – 5 uczniów; realizowano naukę z zakresu programu
ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Była w tym gronie Janina Bieniek (po mężu Kozioł). – W moim komplecie – wspomina – byli
ponadto: siostra Zofia oraz Bronisława Lech i Eugeniusz Lech. Dzięki tym
zajęciom mogłam zaraz po wyzwoleniu kontynuować naukę w rzeszowskim
gimnazjum…. Jak podaje Franciszek Sagan, w ramach tajnego nauczania
szkołę średnią ukończyło w gminie Trzebownisko 16 osób.
Wiosna 1943 r. Czarne chmury zawisły nad Janem Bieńkiem „Panterą”. Cudem umknął z nocnej zasadzki, jaką przygotowała na niego na
moście na Świerkowcu uzbrojona grupa GL. Powód zasadzki: Bieniek
zdradził szeregi Gwardii Ludowej, skoro teraz działa w AK, a został zaprzysiężony przez Stanisława Szybistego (w tym czasie Szybisty był już
„sztandarowym” partyzantem GL). Po kilkunastu dniach nieformalnych
rozmów z ludźmi GL, sprawę uznano za wyjaśnioną. Przyjęto bowiem do
wiadomości fakt, że w kwietniu 1940 r., Stanisław Szybisty ze Stobiernej
związał się z powstającymi grupami Związku Walki Zbrojnej, bo nie było
innych możliwości włączenia się w działania antyniemieckiego ruchu oporu. I wtedy został potraktowany przez swego kolegę Jana Bieńka za człowieka ZWZ. Do takiej też organizacji Bieniek wstępował zaś z późniejszą
decyzją Szybistego przejścia na lewicę on nie miał nic wspólnego. Rozmówców z GL takie argumenty przekonały. Z kolei zasadnicze wątpliwości sformułowali koledzy i szefowie z Placówki AK. W pewnym momencie
oskarżono go, iż jest wtyczką GL w AK. Już po wojnie dowiedział się, że
wydano nawet wyrok śmierci. Na szczęście szybko tę decyzję anulowano.
Po dwóch miesiącach zawieszenia w czynnościach dowódcy plutonu AK,
zimą 1943 roku „Pantera” znów dowodził akcjami wokół niemieckiego
lotniska.
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Początek lata 1943 r. Na Wołyniu i Podolu nasiliły się zbrodnicze akcje
nacjonalistów ukraińskich wobec mieszkającej tu od wieków ludności polskiej. Czystki i mordy dotknęły dziesiątki tysięcy Polaków. Część z nich próbowała uciekać przed prześladowaniami na zachód, docierając aż w nasze
strony. W Nowej Wsi osiedliło się wówczas kilka polskich rodzin ze wschodu. Były to rodziny: Tłuczków, Łabęckich, Raerów z okolic Wojniłowa koło
Stanisławowa. W domu Balów zatrzymała się rodzina Glińskich. Irena
Tomaka (z d. Bal) zapamiętała z opowieści rodziców, że dwie dziewczyny
z Kresów znalazły we wsi swych przyszłych mężów. Już na początku wojny
wojenna zawierucha zaprowadziła do Nowej Wsi również uchodźców z Pomorza i Poznańskiego.
Marzec 1943 r. Choć każdy dzień wojny przynosił tragiczne wieści
o terrorze okupanta, to marcowe obławy gestapo urządzane tuż za miedzą
– w Trzebownisku – napawały grozą. W nocy z 19 na 20 marca gestapo
najechało domy: Kogutków, Beresiów, Rzucidłów, Poradów, Duszów,
Tomaków, Wiszów; zabrano 19 mieszkańców Trzebowniska, następnej
nocy – 6. Aresztowani zostali najbliżsi i krewni Franciszka Beresia i Józefa
Kogutka, okręgowych działaczy Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej. Część z nich trafiła do obozów i nigdy już do domu nie powróciła.
Wakacje 1943 r. Za namową kierownika Mieczysława Brydaka, w czasie wakacji dzieci szkolne zajmowały się hodowlą jedwabników, karmiąc je
liśćmi drzew morowych obrastających szkołę. Jedwabniki przetrzymywano
na tackach porozstawianych w szkolnych izbach. Ciekawskie wszystkiego
dzieci docierały też na teren lotniska. Kazimierz Bereś, który miał wtedy 10
lat, wspomina, jak bawiono się w chowanego w hangarze stojącym z północno–wschodniej strony (dziś stoi tu hangar aeroklubu, tyle że niemiecki
był dwukrotnie większy). Odstawiano tu wraki uszkodzonych samolotów.
Z litej gumy, z której wykonane były koła samolotów, chłopcy wycinali piłkę
do gry…
Czwartek, 8 lipca 1943 r. Mieszkańcy całej gminy zostali poruszeni
kolejnym dramatem, tym razem sąsiadów ze Stobiernej. Podczas pacyfikacji, w odwecie za zaangażowanie mieszkańców w walkę z okupantem, niemieccy siepacze zastrzelili 17 osób, w tym wszystkich mężczyzn o nazwisku Szybisty. Tego lipcowego dnia zastrzelono m.in. rodziców Stanisława
Szybistego. To kara za to, że ich syn odważył się działać w ruchu oporu.
Stanisław Szybisty zaczynał w ZWZ (to on zaprzysiągł Jana Bieńka „Panterę”). Później jednak najbliżsi koledzy z lewicy komunistycznej (m.in. Józef
Kogutek z Trzebowniska) skłonili go do zmiany przynależności. Bliższa stała
się mu idea walki z faszystami w ramach tworzących się grup Gwardii Ludowej. Wkrótce awansował na szczeblu dowódczym, został komendantem
okręgowym GL na Podkarpacie.
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Grudzień 1943 r. W Trzebownisku i Nowej Wsi doszło do rozmów miedzy przedstawicielami działających w konspiracji ugrupowań politycznych
w sprawie wspólnej walki z okupantem hitlerowskim. W spotkaniach tych
i rozmowach uczestniczyli m.in.: członkowie Gwardii Ludowej Wincenty Tomaka i Władysław Dusza, oraz przedstawiciele rzeszowskiego Inspektoratu Armii Krajowej, m.in. Władysław Martynuska ps. „Zagroda” ze Staromieścia. Choć oficjalnie do takiej współpracy nie doszło, to nieformalnych
kontaktów nigdy nie zaniechano.
Wiosna 1944 r. Znów do wielu domów zajrzał głód. Wojna bardzo mocno przetrzebiła również pogłowie krów – przez lata podstawę egzystencji
tutejszych gospodarstw. Okupant w ramach kontyngentów odbierał kolejne
„żywicielki” chłopskich rodzin – każdego miesiąca z obór ubywało nawet po
10 sztuk. Przy końcu wojny wiele stajni straszyło pustką.
26 kwietnia 1944 r. Front był coraz bliżej. Ruch na lotnisku nie ustawał
ani na dzień. 26 kwietnia Niemcy znów zajęli budynek szkolny. W tej sytuacji
nauka odbywała się na zmiany w prywatnym domu pana Stanisława Graty,
w jednej izbie, bez podłogi. Rok szkolny 1943/1944 skończył się dopiero 4
lipca. Był to ostatni rok szkolny pod okupacją niemiecką.
Koniec lipca 1944 r. Zwiastunem zbliżającego się frontu stało się
opuszczenie Zaczernia przez niemiecką jednostkę remontową. Jej miejsce
zajęły oddziały wojsk frontowych ze wschodu. W drugiej dekadzie lipca na
lotnisko ściągnięto ludzi z okolicznych wsi do kopania rowów od strony północnej i wschodniej oraz okopów przysłaniających plac postojowy bombowców (dzisiaj teren bloków). W ostatnie dni lipca przystąpiono do zniszczenia
pasów startowych (płytę zaminowano i odpalono ładunki, czyniąc kilkadziesiąt lejów). Wysadzono też 3 istniejące hangary.
31 lipca – 1 sierpnia 1944 r. 31 lipca wycofujący się Niemcy wysadzili
dwa przęsła mostu w Trzebownisku. Tego samego dnia na prawym brzegu
Wisłoka pojawili się żołnierze 23. korpusu piechoty 60. Armii wchodzącej
w skład I Frontu Ukraińskiego. Niemcy przez cały wtorek (1 sierpnia) prowadzili ostrzał artyleryjski radzieckich przyczółków. Wczesnym rankiem 2
sierpnia żołnierze 23. korpusu gen. mjr. M. Grigorowicza sforsowali Wisłok.
1 sierpnia 1944 r. „Pantera” zebrał swoich ludzi na końcu Nowej Wsi
od strony Zaczernia. Było ich ośmiu. Polscy żołnierze czekali na rozkaz zajęcia lotniska. Taki rozkaz nie dotarł. W powojennych notatkach dowódcy
czytamy: Tymczasem Józef Kołcz zameldował, że w części staromiejskiej
Niemcy zabierają konie i wycofują ludzi. Pod osłoną starej rzeki i wałów,
obok pastwiska oraz zboża natarliśmy na Niemców. Uciekli w popłochu.
Wtedy i my wycofaliśmy się i ukryliśmy broń w rządkach ziemniaków. Nagle nastąpił ostry ostrzał artyleryjski od Zaczernia, z równoczesnym natarciem piechoty pod osłoną dwu czołgów. Kryliśmy się między chałupami.
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Gdy Niemcy znów się pojawili, wszystkich mężczyzn ustawiono pod ścianą
i zrewidowano w poszukiwaniu broni. Pytaniom, gdzie partyzanci, nie było
końca… Każdy z nas miał przy sobie przepustkę pracownika lotniska. To
nas uratowało przed egzekucją...
Wieczorem 1 sierpnia 1944 r. Wspomina Maria Czyrek: – Ruscy
byli już za Wisłokiem i kryli się za mendlami skoszonego zboża. Przed wieczorem Niemcy wygonili wszystkich mieszkańców Nowej Wsi. Mówili, że
wieś ma być spalona. Rodziny się pogubiły. Jedni poszli na Górkę, drudzy
do Zaczernia, a my udaliśmy się do krewnych w Trzebownisku. W oborach
pozostały zwierzęta. Z Trzebowniska obserwowałyśmy łunę nad wsią rozjaśniającą nocny horyzont. Modliliśmy się i płakali. Koło północy wszystko ucichło i znieruchomiało, jakby czuwała nad nami opatrzność. Skoro świt z sąsiadką pobiegłyśmy do swych domów. Stały całe. Okna i drzwi pootwierane,
w ścianach dziury po pociskach. Wszędzie tylko rozpościerał się swąd spalenizny. Uciekający Niemcy podpalili wszystkie baraki polotniskowe, zbiorniki
z paliwem i składowane hałdy węgla. Mimo że od zabudowań mieszkalnych
dzieliło je często kilkanaście metrów, nie odnotowano większych strat w pobliskich gospodarstwach. Jedynie zapaliła się stodoła Władysława Bieńka.
Weszłam do domu, a za mną ruski żołnierz. Mokry do pasa, bo przeszedł
Wisłok w bród, zniszczony mundur, karabin zawieszony na szyi. Pytał, gdzie
Giermańcy. Niemcy opuścili wieś jakieś 3 godziny wcześniej.
Środa, 2 sierpnia 1944 r. W godzinach rannych cały teren wsi był już
wolny od niemieckich okupantów. Na polecenie dowódcy placówki „Jabłoń”
żołnierze AK założyli biało–czerwone opaski. Po dwóch dniach, przyszło polecenie ich ściągnięcia. W staromiejskim kościele odbył się pogrzeb ofiar
frontu. Z relacji Pani Marii: – Kościół uprzątnięty tylko ze szkła. A na posadzce kilkanaście trumien, takie paczki zbite naprędce z desek. Wśród
ofiar głównie rodziny z Trzebowniska. W Nowej Wsi zginęła mała Stefcia
Musiał, którą rozerwał ruski pocisk i 17–letni Tadeusz Kloc, syn Andrzeja,
trafiony na podwórku rodzinnego domu przez snajpera. Na żałobnym nabożeństwie 2 sierpnia, pod ścianą staromiejskiej świątyni m.in. statuetka
Niepokalanej Matki, też ugodzona pociskiem; figurka ta zawsze noszona
była przez wiernych z Nowej Wsi. Po latach figurka trafiła do nowo wybudowanego kościoła już w naszej parafii. Na rękach nowowiejskich gospodyń
dalej uczestniczy w adoracji Bożego Ciała.
Koniec II wojny. Faszystowska niewola mieszkańców Nowej Wsi trwała
dokładnie 1793 dni. Bezpośrednio z racji działań wojennych, życie straciły
dwie osoby. Kilkanaście osób przeszło przez obozy jenieckie oraz niewolniczą pracę w niemieckich fabrykach, a także w majątkach bauerów.
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 Kapliczka przy drodze do szkoły stoi w tym miejscu od 1932
roku. Była świadkiem pierwszych bombardowań Nowej Wsi we
wrześniu 1939 r. Od zrzuconej bomby zapalił się pobliski dom
Anny Graty. Kapliczka ocalała. W czasach gdy do najbliższego kościoła dzieliło nowowsian kilka kilometrów, tutaj w maju
zbierali się ludzie, by śpiewać Litanię Loterańską.

Pamiątkowe zdjęcie z początku wojny (gdzieś w jesieni 1940 roku). Ze
swymi wychowankami Zofia Hołówko
i kierownik szkoły Mieczysław Brydak.
W zimie, gdy nie było czym zapalić
w piecu, zajęcia odwoływano. 

 Mimo wojny i szykan ze strony hitlerowców (aresztowanie na kilka tygodni księży w parafii zaczerskiej), aktywność życia
duchowego okupowanego narodu nie malała, wręcz przeciwnie. Na ile pozwalały warunki, prowadzono katechezę i przygotowanie najmłodszych do pierwszej komunii. Zdjęcie wykonano 7 czerwca 1942 roku na tle zaczerskiej plebanii. Wśród dzieci
również najmłodsi mieszkańcy Nowej Wsi.

 Takie samoloty zobaczyli
mieszkańcy Zaczernia i Nowej
73 Trzy
Wsi 1 września 1939 roku.
maszyny RWD-8 z biało–czerwoną szachownicą wylądowały
na pustym ugorze koło zaczerniańskiego cmentarza, Należały
do 5. plutonu łączności Armii
„Karpaty”. Następnego dnia samoloty wykonały szereg lotów
łącznościowych. Potem odleciały na wschód.

 Weronika Guz zbiera snopy zboża w trakcie żniw 1941 roku na polu koło ochronki w Jasionce. W tle niemieckie baraki
lotniska Luftwaffe. Kilkadziesiąt takich samych baraków stanęło od strony południowej, na lewym brzegu potoku Czarna
w stronę „zaczerskiego” Domu Ludowego. Mieściły całe zaplecze dla kadry i obsługi lotniska.

 Takie samoloty towarzyszyły mieszkańcom Nowej Wsi, Zaczernia i Jasionki niemal przez cała wojnę. Messerschmitty
stanowiły podstawowy samolot myśliwski Luftwaffe. W uruchomionych tuż przed wojną Zakładach Lotniczych w Rzeszowie
okupant podjął produkcję silników Junkers. „Jasionka” stało się ważnym strategicznym lotniskiem III Rzeszy w batalii podboju wschodniej Europy.
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 Rzeszowska komenda AK zorganizowała własną podziemną produkcję broni w kilku miejscach, m.in. w Zakładzie
Ślusarsko–Mechanicznym Józefa Nędzy w Staromieściu. Mieścił się w okolicy obecnego ronda na ul. Marszałkowskiej
W przedsięwzięciu uczestniczyli zatrudnieni tam zaprzysiężeni żołnierze AK, m.in. Edward Czyrek i Antoni Rybak z Nowej
Wsi, z Trzebowniska: Kazimierz Tomasik i Marian Ćwiok, a także Stanisław Wilk i Bolesław Dziągwa ze Stobiernej. Pracował
tam również Stanisław Szczepanik z Trzebowniska, związany z lewicą. Stąd wywieziono kilka tysięcy sztuk granatów oraz
magazynków do karabinów „sten”. Na archiwalnym zdjęciu wykonanym ok. roku 1943 od lewej: Antoni Rybak, Stanisław
Wilk, Józef Nędza „Kowadło”, Bolesław Dziągwa.

Zdjęcie do legitymacji służbowej Edwarda Czyrka, który pracował w firmie
jako czeladnik. Jako zaprzysiężony żołnierz AK, oprócz obowiązków przy produkcji broni, wypełniał też zadanie łącznika. Z polecenia swego szefa dostarczał meldunki, instrukcje oraz inne przesyłki do ludzi podziemia.

Produkcję granatów podjęto na początku 1943 roku. W połowie tego roku,
po tygodniach prób, przystąpiono do produkcji magazynków do karabinów
„sten”. Jak napisał Kazimierz Wilk w opracowaniu „AK w Staromieściu”: dużą
pomysłowością w wykonaniu oprzyrządowania do magazynków wykazał się
bardzo zdolny czeladnik z Nowej Wsi Antoni Rybak. To głównie on kierował
pracą kolegów, sprawdzał parametry wytwarzanych elementów, itp. 

 Jako żołnierz konspiracji
przyjął pseudonim „Pantera”.
W jego charakterze było bowiem
wiele cech bliskich temu zwinnemu, zaradnemu czworonogowi, potrafiącemu przechytrzyć
przeciwnika. Takich przykładów
można by znaleźć wiele: zarówno wtedy, kiedy Jan Bieniek dowodził podziemnym plutonem
czterdziestu żołnierzy AK, kiedy
współpracował z innymi partnerami działającymi w podziemiu,
jak i wówczas, gdy przyszło mu
przetrwać gehennę łagru i syberyjskiej niewoli.

 Wprawdzie jakość zdjęcia dyskwalifikuje jego publikację, to nie
może go w tej galerii zabraknąć,
zwłaszcza, iż nigdy jeszcze nikt
go publicznie nie udostępnił.
Wykonane zostało na spotkaniu
konspiracyjnym żołnierzy AK
Placówki „Jabłoń” w szklarni
Stanisława Zająca w Jasionce.

Okupant polecił oddać wszystkie
przedmioty będą na wyposażeniu poszczególnych organizacji
– atrybuty polskości, niepodległości i wolności. Dla strażaków taką relikwią był pierwszy
sztandar poświęcony w 1929
roku. Przez całą wojnę przeleżał
w komorze Franciszka Kasperka
w specjalnym schowku skonstruowanym tak, aby ochronić
płótno przed zbutwieniem. 
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 Obok widocznej z prawej strony Weroniki
Augustyn (Dec), do zdjęcia stanęło rodzeństwo Zofia i Stanisław Klocowie.
Zofia, zatrudniona przy obsłudze niemieckiego lotniska, realizowała ważne zadania
łączniczki ZWZ – AK. Na polecenie szefostwa Inspektoratu pod nadzorem dowódcy plutonu Jana Bieńka zbierała informacje
wywiadowcze z terenu lotniska, m.in. dotyczące liczby samolotów i ich przeznaczenia, stanu obsługi i ochrony lotniska,
rozmieszczenia artylerii przeciwlotniczej
i karabinów maszynowych, itp.
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SYBERYJSKA ODYSEJA JANA BIEŃKA
o była połowa listopada 1944 roku. Wyprowadzono wszystkich
z celi i załadowano do samochodów stojących na dziedzińcu rzeszowskiego zamku. Transport w obstawie żołnierzy NKWD ruszył
w nieznane. Strach odebrał im mowę: czy jadą w swą ostatnią drogę? Po
blisko 3–godzinnej podróży i odrzuceniu plandeki, pojawiła sie nadzieja.
To nie las i miejsce egzekucji. Znaleźli się w jakichś koszarach ze stajniami na konie. J. zauważył kilku znajomych z tej samej Placówki „Jabłoń”.
W następnych dniach zwożono samochodami kolejnych aresztowanych
i lokowano w stajniach…
Po tygodniu do odzieży, w jakiej zabrano ich z domu, każdy otrzymał
żołnierski płaszcz poniemiecki i czapkę. W nocy załadowano wszystkich
do wagonów, po 42 do każdego. Dopiero na stacji dowiedzieli się od kolejarzy, że znajdują się w Przemyślu i jadą do Rosji, ale gdzie, nikt nie wie….
Po 2 tygodniach przez Moskwę dobił transport do Borowinki, miejscowości wysuniętej daleko na północ, aż pod Archangielskiem. Ich domem
na wiele miesięcy miał stać się wielki obóz jeniecki koło osady Jagolsk.
Wcześniej, do pierwszych lat wojny, przebywali tu obywatele Związku
Radzieckiego, którzy „narazili się” władzy. Całość otoczona drutem, wieżyczkami, stale strzeżonymi przez żołnierzy NKWD z psami. W obozie
tym przebywało ok. 15 tys. Polaków z terenu całej Polski – od generała
do prostego żołnierza, od profesora do zwykłego robotnika. Zdarzali się
ludowcy, komuniści i socjaliści. Zresztą nikt nikogo o poglądy nie pytał,
tu wszyscy byli równi…
Rozdzielono ich do długich ziemianek pokrytych darnią. Do każdej po
40 więźniów. W środku cztery rzędy piętrowych pryczy, bez światła,
wody, bez sienników, poduszek i koców, gołe dechy. Znajomi trzymali się
razem, w ziemiance nr 5 spotkali się chłopcy z Rzeszowskiego. J. zebrał
kolegów z plutonu i Placówki AK: pięciu na górnej pryczy, pięciu na dolnej. Potem też trzymali się razem i razem wspierali, także w tych chwilach najstraszliwszych. Był w tej grupie: ojciec narzeczonej J., dowódca
Placówki „Jabłoń”, jego zastępca, dowódcy plutonów, kilku żołnierzy…
Dwa razy w ciągu dnia odbywała się powierka, czyli sprawdzanie stanu osobowego. Kuchnię obsługiwali jeńcy niemieccy. Na każdego więź-
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nia przypadała norma dzienna: 55 dkg chleba razowego, płaska łyżeczka
cukru oraz rano i wieczór na ziemiankę wiadro zupy, czyli przegotowanej
wody z garścią pszenicy lub kilkoma kawałkami suszonych ziemniaków.
Brakowało wody do mycia, mydła, przyborów do golenia. Jeńcy, bo tak też
Polaków nazywano, chodzili w tym, w czym zabrano ich z domu. W rogu
ziemianki – wiadro służące za ubikację. Wszystko tonęło w niesamowitym
zaduchu i smrodzie. Wszy cięły na okrągło. To był nieludzki koszmar. Wegetacja obliczona na stopniowe wyniszczenie organizmu głodem i zimnem.
Ludzie ginęli z ciała. Pierwsi nie wytrzymali najsłabsi – osoby starsze…
J., człowiek rezolutny, zaryzykował i zgłosił swoich kolegów do służby przy ochronie części magazynowej obozu. To stało się wybawieniem,
także od głodu. Każdy z nich, wychodząc na ochronę obiektu ubierał kożuch, walonki, czapkę, zmiana następowała co dwie godziny. Za pomoc
Niemcom obsługującym kuchnię (dostarczanie drewna opałowego),
otrzymywali dodatkowe wiadro zupy trochę gęściejszej. Potem grupa
spod Rzeszowa stanęła chętnie do innych prac gospodarczych – przy
sadzeniu ziemniaków, zaś jesienią, która zaczynała się z początkiem
września i trwała tylko 3 – 4 tygodni – przy zbiorze płodów w ogrodzie
komendanta obozu oraz kiszeniu kapusty. Wtedy, dodatkowo, zawsze
wpadło coś do brzucha…
Pod koniec lutego 1945 roku w obozie 531 zjawiła się komisja lekarska; mówiono, że będą wysyłać do Polski. Wyselekcjonowano kilkuset
więźniów mogących jeszcze pracować i wysłano do … pobliskich kopalń
glinki i węgla. Tę pierwszą Niemcy nazywali obozem śmierci. Ci, którzy
stamtąd wracali, to nie byli ludzie – to sczerniałe kościotrupy. Kopalnianą windą zwożono ludzi do korytarzy; zewsząd ciekła woda. Po całodniowym pobycie „górnicy” wyjeżdżali zupełnie przemoczeni. Na powierzchni,
gdzie panowała syberyjska zima, ubrania błyskawicznie marzły na kość.
W takim stanie więźniowie spędzali noc w nieogrzewanych barakach.
Najwytrwalszy osobnik wytrzymywał tydzień. Tak wymordowano tysiące
ludzi, bez egzekucji i wystrzałów…
9 maja 1945 roku Rosjanie cieszyli się ze zwycięskiej wojny. Dla więzionych na nieludzkiej ziemi Polaków gehenna trwała dalej. Jedyna zmiana to usunięcie z ubrań literki „W” i przyszycie literki „I”. Już nie było
polskich jeńców. Byli internowani. Ale za kilka tygodni, mimo wszystko,
doświadczyli oznak zmiany na lepsze. Zarządzono akcję odwszenia i zagoniono wszystkich do bani. Wreszcie, po 9 miesiącach, każdy dostał
świeżą bieliznę i odzież po żołnierzach niemieckich. Od tej pory łaźnia
i zmiana bielizny obowiązywały raz na miesiąc…
Na jesieni 1946 roku J. znalazł się w grupie polskich więźniów, których przewieziono w inne miejsce, kilkaset kilometrów dalej – za Uralem.

78
Był to obóz pod nazwą „15 km” w pobliżu dużych zakładów zbrojeniowych
„Urałmaszt Zawod”. W porównaniu do poprzedniego miejsca zsyłki,
J. oraz trzymający razem z nim koledzy z Placówki, znaleźli tu warunki
prawie, że „hotelowe”: baraki otynkowane, łóżka z siennikami, kocami
i poduszkami, światło elektryczne, co tydzień zbiorowa kąpiel i czysta bielizna. Tylko racje żywnościowe bez zmian. Wszyscy codziennie wychodzili do pracy: w sowchozach, w fabryce zbrojeniowej, w cegielni. J. był
szanowany nawet przez komendanta obozu i miejscowe władze cywilne
– kierował 100–osobową brygadą budującą domki jednorodzinne…
Z początkiem października 1947 roku komendant NKWD poinformował: – Za tydzień wracacie do Polski… Podstawiono wagony z pryczami.
O chwili tej marzyli każdej nocy spośród ponad tysiąca spędzonych pod
rosyjskim niebem. W Brześciu zatrzymali się w obozie na kwarantannę.
Ten miesiąc był dla nich dłuższy niż poprzednie 3 lata. Kiedy znaleźli się
wreszcie w Terespolu, wzruszenie odbierało rozum. Każdy klęczał na ziemi i witał się z POLSKĄ.
Nie wszystkim dane było wrócić. Na wieki w obcym kraju spoczęli żołnierze z jasioneckiej i nowowiejskiej JABŁONI: Sz. S. P. W. T. Ci co przeżyli, całując polską ziemię, podziękowali Bogu, i odmówili za towarzyszy
syberyjskiej odysei modlitwę „Wieczny odpoczynek”. Kierownik pociągu dał
sygnał odjazdu do Białej Podlaskiej. Z Lublina obrali kurs na Rzeszów…
Publikowany tekst jest
dziennikarskim streszczeniem
36–stronnicowego
maszynopisu zatytułowanego „Wspomnienia”, wystukanego gdzieś w połowie lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jan Bieniek (ur. 6
czerwca 1914 r. w Nowej
Wsi) pozostawił ów materiał
swym najbliższym. Tekst to
specyficzny. Nie ma w nim
nazwisk, są jedynie inicjały. Tekst pisany jest w trzeciej osobie. Jak należy domniemywać, autor wspomnień jest w nich ukryty pod literką J.
To wymowny ślad połagrowskiej skazy i znamię tamtych powojennych
czasów, jakże dramatycznych i niesprawiedliwych dla ludzi z akowskim
rodowodem. Pan Jan nigdy nie ufał tamtej władzy, nosił w sobie ludzką
bojaźń do końca swych dni. Zmarł 10 kwietnia 1988 roku. Leży na
wilkowyjskim cmentarzu.
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KALENDARIUM 1944 – 1989
oczątek sierpnia 1944 r. Rosjanie postanowili jak najszybciej uruchomić lotnisko w Jasionce, choć Niemcy tuż przed jego opuszczeniem dokonali maksymalnej dewastacji obiektu (wysadzono pas
betonowy oraz zryto pasy trawiaste, a także spalono wszystkie baraki).
Niezwłocznie przystąpiono do rozminowywania terenu oraz wyrównywania łąk. Na polecenie radzieckiego komendanta wojennego, już od 2
sierpnia do prac tych dowożono mieszkańców okolicznych miejscowości.
Relacja Edwarda Szczepanika z Trzebowniska: – Już 3 sierpnia duży fragment pasa trawiastego (ok. 200 m) był w miarę gotowy. Koło południa
wylądowały dwa ruskie samoloty sanitarki (dwupłatowce). Za sterami kobiety. Zabrały rannych i odleciały na wschód. W następnych dniach, aby
wydłużyć pas wybronowano pole w stronę Zaczernia. Tak prowizorycznie
urządzone lotnisko funkcjonowało do styczniowej ofensywy 1945 roku…
Środa, 23 sierpnia 1944 r. W domu Władysława Ruszla w Trzebownisku zebrała się Gminna Rada Narodowa, zdominowana przez
ugrupowania lewicowe. Na przewodniczącego Rady wybrano Ignacego
Warchoła ze Stobiernej. Ustalono, że władzę wykonawczą sprawował
będzie – na razie – dotychczasowy wójt (od 1936 roku) Jan Kret. Wkrótce jednak obowiązki wójta przejął Ignacy Warchoł. W sierpniu 1945 rozdzielono funkcję przewodniczącego GRN i wójta. Na zebraniu Rady 23
sierpnia 1945 r. w głosowaniu Warchoł przegrał z Piotrem Tomaką
z Nowej Wsi. Wójt Tomaka i pozostali członkowie Zarządu reprezentowali Stronnictwo Ludowe (późniejsze ZSL). W składzie Rady, utworzonej na zasadzie oddelegowania przez organizacje polityczne i społeczne,
znalazło się ponadto trzech członków PPR, dwóch PPS, a także przedstawiciele: Związku Walki Młodych, ZMW „Wici”, Związku Samopomocy
Chłopskiej, OSP i spółdzielczości.
Cały sierpień 1944 r. „Jasionka” przysposabiała się do roli lotniska
przyfrontowego, tak było do stycznia 1945 r. Dość sprawnie naprawiono
betonowy pas startowy. Jak relacjonuje Kazimierz Bereś, szybko uporano się z zalaniem dziur w płycie betonowej, ponieważ do wysadzenia płyty
Niemcy użyli zwykłych bomb; wyrządzone szkody okazały się stosunkowo
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niewielkie, zniszczeniu uległa jedynie górną warstwa betonu. Połatano
drogi kołowania, usypano wały ochronne. Armia Czerwona urządziła wokół Rzeszowa cały węzeł lotnisk przyfrontowych. Obok „Jasionki” samoloty stały w Zaczerniu, w Mrowli (na tzw. Rękawku), na polach Zalesia
– w okolicy obecnej al. gen. W. Sikorskiego.
Koniec sierpnia 1944 r. Znów do części domów wprowadzili się „lokatorzy” – niemieckich oficerów zastąpili „Ruskie”. Szeregowi żołnierze
zadowalali się ziemianką. Pewnego dnia sierpnia pojawili się inni niezapowiadani goście – lotnicy amerykańscy. Na lotnisku próbował wyładować
potężny „Liberator”, pas okazał się za krótki, maszyna ryjąc brzuchem
zatrzymała się w polu. Drugi aliancki samolot przyziemił na Zalesiu. Na
szczęście załogom nic się nie stało. Amerykańskie maszyny zmuszone
były lądować, gdyż dostały się w ogień zaporowy działek ustawionych
przez Rosjan na rogatkach Rzeszowa i mocno „oberwały”.
Początek września 1944 r. Mimo poważnego uszkodzenia budynku
szkoły oraz sprzętu w trakcie niszczenia lotniska przez Niemców, z początkiem września rozpoczął się normalny rok nauki dla 104 uczniów
w 5 klasach. Zdecydowano, że dzieci starsze dochodzić będą do szkoły w Trzebownisku (klasy VI-VII). Tam zajęcia rozpoczęły się dopiero 8
września, bo też trzeba było, choć z grubsza, usunąć szkody frontowe.
W następnym roku szkolnym 1945/1946 w Nowej Wsi prowadzono
zajęcia w zakresie 4 klas (łącznie 78 dzieci), do klas V, VI i VII nowowiejskie dzieci chodziły dalej do Trzebowniska. Do tamtejszej szkoły przeniósł
się też Mieczysław Brydak. W Nowej Wsi na funkcji kierownika zastąpiła
go Zofia Hołówko. Drugą nauczycielką została Helena Wiśniewska.
16 września 1944 r. W składzie 23–osobowej Gminnej Rady Narodowej Nową Wieś reprezentował radny Ludwik Walat. Wkrótce do
Rady dołączył Stanisław Bieniek, który kilkakrotnie interweniował do
powiatu w sprawie obniżenia obowiązków kontyngentowych wsi z racji
wojennych zniszczeń (tereny przylotniskowe).
Rok 1944 i następne. Z miesiąca na miesiąc narastała fala prześladowań i represji ze strony NKWD oraz polskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, wobec dowódców, a później szeregowych żołnierzy
Armii Krajowej. Na porządku dnia były aresztowania, mroczne śledztwa,
finalizowane także wyrokami śmierci. Część żołnierzy podziemia trafiła
do łagrów i obozów na terenie Związku Radzieckiego. 3 września aresztowano m.in. zastępcę komendanta Placówki „Jabłoń” Włodzimierza
Maurera, w Łukawcu – Wojciecha Kurasia i Wojciecha Wiśniewskiego, niedługo potem aresztowano nowowsian braci Józefa Bieńka, Henryka Bieńka oraz Jana Bieńka „Panterę”, dowódcę plutonu AK Nowa
Wieś – Trzebownisko. Więzieni byli w lochach rzeszowskiego zamku.
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Jesień 1944 r. Trwała akcja mobilizacyjna w szeregi formowanej
w Rzeszowie II Armii WP. Wśród „ochotników” byli m.in. żołnierze Armii
Krajowej; niektórzy w ten sposób chcieli się uchronić przed ewentualnymi represjami ze strony organów bezpieczeństwa. Na Wale Pomorskim walczył Stefan Miękisz. Edward Walny za odwagę w bojach nad
Odrą otrzymał wojskowy order. W walkach nad Nysą i Odrą uczestniczył
ponadto b. dziedzic Jasionki Stanisław Jędrzejowicz (po wojnie mieszkał w Warszawie i został głównym projektantem w Instytucie Przemysłu
Mięsnego, zmarł w 1998 roku). W szeregach II Armii WP znaleźli się
też m.in.: Kazimierz Guz, Mieczysław Chmiel, Edward Bieniek, Adam
Bojda, Stanisław Szwagiel. Do wojskowej służby w I Armii WP trafił natomiast Antoni Rybak.
Połowa listopada 1944 r. Transport kilku ciężarówek z grupą żołnierzy Armii Krajowej wiezionych od września w rzeszowskim zamku wyruszył na wschód. W Przemyślu uformowano transport kolejowy, którym
kilkuset polskich patriotów – bojowników państwa podziemnego AK, pod
nadzorem funkcjonariuszy i żołnierzy NKWD, wywieziono do łagru pod
Archangielskiem. Potem część z nich znalazła się w obozie internowanych na Uralu. Jak wspominał uczestnik tego transportu Jan Bieniek
z Nowej Wsi, wśród uwięzionych na tej nieludzkiej ziemi, bez żadnego
sądu i wyroku, znalazło się 11 członków Placówki „Jabłoń” z terenu naszej gminy. Franciszek Sagan, autor wydanej w 2000 roku książki „ZWZ
– AK Obwód Rzeszów”, wymienia miejsca zsyłki rzeszowskich Ak-owców.
Były to łagry: Riazań, Jagolsk, Swierdłowsk, Stalinogród, Badajew. Podaje zarazem 104 nazwiska wywiezionych z terenu obwodu rzeszowskiego, w tym m.in.: Edwarda Babiarza (Jasionka), Jana Cisłę (Wólka
Podleśna), Stanisława Dyni (Tajęcina), Wojciecha Kurasia (Łukawiec),
Włodzimierza Maurera (Jasionka), Stanisława Noworóla (Zaczernie),
Stanisława Pukały (Zaczernie), Stanisława Szwagla. Jak stwierdza, po
trzech latach koszmarnych przejść, w listopadzie 1947 roku tylko połowa z nich wróciła do domu. (Zapis fragmentów wspomnień Jana Bieńka
z syberyjskiej odysei publikuję w odrębnym rozdziale tej książki).
Wiosna roku 1945. Po ofensywie styczniowej Armii Czerwonej, lotnisko stopniowo przejęło zadania portu cywilnego. Były to loty nieregularne, najpierw z Lublina, potem na kierunku Warszawy. Nad Nową Wieś
nadleciała komunikacyjna „Dakota” z biało–czerwoną szachownicą. Po
wznowieniu działalności przez PLL LOT w sierpniu 1945 r., Rzeszów
uzyskał w miarę regularną linię z Warszawą. Jesienią na południowo–
wschodnim skrawku lotniska stanął niewielki baraczek, zainstalowano
radiostację. Pierwszą załogę obsługi portu stanowili: Tadeusz Krajewski, Tadeusz Wierzbicki, Jan Gołubiew, Bogusław Kulas Franciszek
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Kula. Po przerwie zimowej, wiosną 1946 roku, loty wznowiono z większą częstotliwością. Niestety, przeszkody natury technicznej (prymitywna baza) oraz organizacyjnej przyniosły w połowie 1948 roku decyzję
o zawieszeniu lotów cywilnych z Rzeszowa.
14 czerwca 1945 r. W całej gminie odbyły się wybory sołtysów.
W Nowej Wsi na ogólną liczbę mieszkańców 743, uprawnionych do głosowania było 420 osób. Głosowało 254. W protokole komisji wyborczej
podpisanej przez przewodniczącego Stanisława Gratę, zapisano: sołtysem został Franciszek Sroka (ur. 1906, członek SL) z liczbą głosów
174, a podsołtysem Józef Noworól – 76 głosów.
Niedziela, 14 października 1945 r. Uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod parafialny kościół w Trzebownisku z udziałem ks.
bpa Wojciecha Tomaki. Po blisko 550–letniej przynależności do parafii
w Staromieściu, Trzebownisko otrzymało własną parafię obejmującą też
wiernych z Nowej Wsi staromiejskiej. Pierwszym proboszczem został
ks. Józef Czyż, dotychczasowy wikariusz ze Staromieścia; pełnił tę funkcję do lipca 1947 roku. Tym samym wierni zamieszkali w części staromiejskiej Nowej Wsi (po rzekę Czarna) przeszli do parafii Trzebownisko.
Marzec 1946 r. Rozpoczął działalność Aeroklub Rzeszowski. Jego
pierwszym prezesem został wojewoda Jan Mirek. Pilotem i instruktorem był Teofil Kępka, zaś mechanikiem Stanisław Tauter. Do pionierów
samolotowej pasji dołączyli wkrótce m.in.: Eugeniusz Biłyk, Tadeusz
Ferenc, Marian Dzióbka. Aeroklub miał do dyspozycji dwa pofrontowe
samoloty PO-2 oraz z demobilu amerykański Piper-Club. Polskie Zakłady
Lotnicze (rzeszowska WSK) zafundowały Aeroklubowi pierwszy hangar
transportowany z Pustkowa, nie żałowały paliwa, nie skąpiły części zamiennych do silników.
Lipiec roku 1946. Wójt gminy Trzebownisko Piotr Tomaka z Nowej Wsi, członek Stronnictwa Ludowego, został ciężko ranny w wyniku
zbrojnego zamachu. Na stanowisku wójta gminy zastąpił go Piotr Wisz
z Trzebowniska; piastował ten urząd do 1950 roku. We wrześniu 1946
roku, decyzją Komisji Międzypartyjnej, przewodniczącym Prezydium
GRN został Ludwik Walat z Nowej Wsi.
20 sierpnia 1946 r. Podjęła działalność Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Jasionce, która do 1990 roku była w gminie
monopolistą na rynku rolnym (sprzedaż towarów konsumpcyjnych, przemysłowych oraz do produkcji rolnej, kontraktacja i skup płodów rolnych,
gastronomia, usługi bytowe). Wkrótce GS Jasionka przejęła wszystkie
inne jednostki spółdzielcze na terenie gminy, także Spółdzielnię Spożywców „Jedność” w Nowej Wsi, wraz z jej sklepem zlokalizowanym w Domu
Ludowym koło krzyża. Kierownikiem sklepu był Wojciech Szybisty.
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28 stycznia 1947 r. Strażacy powołali komitet budowy remizy. Na
jego czele stanął Stanisław Kasperek (później zastąpił go Józef Czyrek), funkcję sekretarza powierzono Józefowi Pokrzywie, a skarbnika
Józefowi Guzowi.
24 lutego 1947 r. Na zebraniu wiejskim podjęto uchwałę o sprzedaży z majątku gromadzkiego działki o obszarze 468 m2 i przeznaczeniu
uzyskanych śródków w całości na budowę remizy strażackiej OSP Nowa
Wieś. Kasę komitetu budowy zasilały też dochody z zabaw ludowych oraz
– w latach pięćdziesiątych – z pomocy przy organizacji imprez „Święta
Lotnictwa”. Już w lecie 1947 roku udało się zakupić pustaki betonowe
i wapno. Praktyczne roboty ruszyły na jesieni 1949 roku. Plany zakładały, że obiekt ten pomieści – obok remizy – świetlicę, sklep GS, magazyn,
zlewnię mleka. Wcześniej rozebrano stary Dom Ludowy. Mieszczący się
w tym obiekcie sklep przeniesiono do prywatnego domu Szybistego.
Lipiec roku 1947. Ksiądz Józef Czyż, od 12 października 1945 roku
pierwszy proboszcz parafii w Trzebownisku, został ostrzeżony, iż interesuje się nim Urząd Bezpieczeństwa. Opuścił więc wieś i wyjechał na
Śląsk. Ks. Czyż był poszukiwany za aktywną działalność w strukturach AK
w czasie II wojny; jako wikariusz w parafii staromiejskiej utrzymywał stały
kontakt z dowódcą Okręgu por. Łukaszem Cieplińskim, przechowywał
broń i dokumentację organizacji. Po „Październiku 1956” powrócił na
nasz teren, w latach 1967 – 1985 był proboszczem w Przybyszówce.
Jego odwadze przypisywano uratowanie życia mieszkańcom Trzebowniska zatrzymanym przez Niemców w trakcie działań frontowych w 1944
roku. Jak pisze w swej kronice Maria Czyrek, przebrany w mundur oficera niemieckiego jakoby przyjechał do wsi na koniu i rozkazał, aby uwolnić
zakładników. Ks. Czyż zapytany o ten incydent w latach siedemdziesiątych przez Stanisława Wierciocha odpowiedział jedynie …uśmiechem.
Sobota, 25 października 1947 r. Poświęcenie cmentarza parafialnego w Trzebownisku. Wcześniej zmarłych z części staromiejskiej Nowej
Wsi grzebano na cmentarzu w Staromieściu. Wierni przypisani parafii
zaczerskiej grzebani byli w Zaczerniu. Dopiero utworzenie własnej parafii
i otwarcie parafialnego cmentarza w Nowej Wsi (26 listopada 1989 r.)
zmieniło ten wielowiekowy porządek.
Grudzień 1948 r. Po raz pierwszy w historii, starsi uczniowie z Nowej Wsi uczęszczający do szkoły w Trzebownisku mieli okazję obejrzeć
projekcję filmu. Co miesiąc Instytut Filmowy prezentował dzieciom filmy
o tematyce kulturalno–naukowej. Również dla znacznej części dorosłych
mieszkańców było to pierwsze spotkanie z X Muzą.
Lato roku 1949. Mieszkańcy wsi z zainteresowaniem przyjęli zaproszenie na publiczną imprezę na lotnisku. W ramach Tygodnia Ligi Lotni-
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czej odbyły się skromne pokazy. Podniosłym momentem było przekazanie samolotu sanitarnego Zarządowi Okręgowemu PCK. To zapowiedź
ważkiej decyzji z roku 1956 o powołaniu Zespołu Lotnictwa Sanitarnego
w Jasionce.
Lipiec – sierpień 1949 r. Koło Gospodyń, korzystając z pomieszczeń
szkolnych, zorganizowało 3–tygodniowy dzieciniec dla 16 dziewcząt
i chłopców; prowadziła go Alicja Brezdeń. Ta forma opieki nad dziećmi
w trakcie wakacji, kontynuowana była w latach następnych.
Zima 1949/1950 r. W ramach ogólnokrajowej akcji likwidacji analfabetyzmu, także w całej gminie zorganizowano kursy nauki czytania i pisania dla dorosłych. Zajęcia, trwające od października 1949 do marca
1950 roku, prowadzili kierownicy szkół. Kursami objęto kilkunastu dorosłych mieszkańców gminy.
Marzec 1950 r. Zniesiono zarządy gmin z wójtem na czele, a ich
kompetencje przekazano w całości radom narodowym – Prezydium
Gminnej Rady Narodowej oraz jego przewodniczącemu. Przewodniczącym Prezydium GRN został Jan Urban z Wólki pod Lasem, reprezentujący Zjednoczone Stronnictwo Ludowe; pełnił tę funkcję do 1954 roku.
Sierpień 1950 r. Wyrazem narastającej stalinizacji polskiej gospodarki była próba powszechnej kolektywizacji naszego rolnictwa. Wtedy
to działalność podjęły spółdzielnie produkcyjne w Jasionce, Zaczerniu
a także Spółdzielnia Produkcyjna „Wyzwolenie” w Trzebownisku. Ten
system kolektywnego gospodarowania na wsi, forsowany przez ówczesne władze z przyczyn ideologicznych, był obcy tradycji i mentalności galicyjskiego chłopa. Majątek spółdzielni był rozkradany i marnotrawiony.
Większość spółdzielni zawiązanych na początku lat pięćdziesiątych, po
październiku 1956 upadła. Jedynym udanym przykładem tej formy gospodarowania na naszym terenie była i jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Postęp” w Jasionce.
Kwiecień 1951 r. Na pobliskie pola na Zadworzu w Trzebownisku
po raz pierwszy zajechał traktor. Szary „Ursus” z Państwowego Ośrodka
Maszynowego w Boguchwale obrabiał pola do zasiewu należące do Spółdzielni Produkcyjnej „Wyzwolenie” w Trzebownisku. W gospodarstwach
indywidualnych oprócz siewników, kieratów oraz prymitywnych młynków
i sieczkarń raczej nie używano innych maszyn. Wkrótce jednak kółko rolnicze nabyło młockarnię i koparkę do ziemniaków (oczywiście ciągnioną
przez konie).
15 czerwca 1951 r. Po zakończeniu modernizacji lotniskowej infrastruktury, z Jasionki znów wystartował samolot do Warszawy. Tak
wznowiono regularne połączenie lotnicze ze stolicą. Przy ul. Jagiellońskiej w Rzeszowie otwarto biuro PLL LOT. Równocześnie „rósł w siłę”
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Aeroklub. Stanął nowy hangar, przybyło sprzętu lotniczego (samoloty
CSS-13, czyli popularne „kukuryźniki”, szybowce „Salamandra”, „Komar”, „Mucha”, „Jaskółka”). Średnio rocznie uprawnienia pilotów samolotowych uzyskiwało 20 osób; zasilali kadry lotnictwa wojskowego, cywilnego, sanitarnego, gospodarczego i fabrycznego.
18 czerwca 1951 r. „Nowiny Rzeszowskie” poinformowały, że
Okręgowy Zarząd Kin uruchomił 10 stałych kin wiejskich i przeszkolił personel do ich obsługi. Wśród środowisk obdarzonych atrakcją X Muzy
znalazło się też Trzebownisko.
Jesień roku 1951 r. Obowiązkowe dostawy usankcjonowano ustawowo. Ceny oferowane rolnikom daleko odbiegały od cen rynkowych.
Szczególnie dotkliwie odczuwały to duże gospodarstwa. Za zwłokę w realizacji dostaw groziły sankcje administracyjne. Obowiązkowe dostawy,
kojarzone z kontyngentami z czasów okupacji, były przedmiotem ostrej
krytyki i wrogo usposabiały ówczesnych rolników do nowej władzy. Formalnie obowiązek ten zniesiono na początku lat siedemdziesiątych.
Rok 1952 r. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
uruchomiło stałą linię autobusową Trzebownisko – Osiedle WSK. Linię
nr 2 obsługiwał stary zdezelowany autobus marki zachodniej, zwany potocznie „stodołą”. Teraz wystarczyło już tylko pomaszerować do Trzebowniska, aby skorzystać z dobrodziejstwa motoryzacji. Do tego czasu
nowowsianie pieszo pokonywali 7–kilometrowy odcinek do Rzeszowa,
w tym do parafialnego kościoła w Staromieściu.
Wrzesień 1952 r. W Szkole w Nowej Wsi przywrócono VI klasę nauczania (V klasa wróciła już w roku 1948/1949) oraz zwiększono liczbę
etatów nauczycielskich do trzech. Zofia Hołówko przeszła do Trzebowniska, a na jej miejsce kierownikiem został Stanisław Sztajer, wcześniej
kierownik szkoły w Trzebownisku. Zadań trzeciego nauczyciela podjęła
się jego żona Aniela. Ponieważ w szkole były tylko dwie sale lekcyjne i aż
6 klas, Stanisław Sztajer utworzył nową salę z pokoju kierownika szkoły.
Umeblował ją Komitet Rodzicielski.
Niedziela, 9 listopada 1952 r. Ks. bp Wojciech Tomaka dokonał
konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha w Trzebownisku.
Stale uzupełniano wyposażenie świątyni. W następnym roku zamontowano witraże przy ołtarzu głównym, w roku 1957 poświecono ogrodzenie kościoła i zakończono budowę plebanii, zaś w 1959 roku piękne witraże powstały w kaplicach bocznych.
8 marca 1953 r. Uroczystą akademię zorganizowaną w szkole
z okazji 8 marca uświetniło wydarzenie niemal historyczne – włączenie
pierwszych żarówek. Sporym wysiłkiem pracy oraz składek wszystkich
mieszkańców do zabudowań Nowej Wsi dotarła energia elektryczna.
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W grupie liderów Społecznego Komitetu Budowy znaleźli się m.in.: Józef Czyrek, Wojciech Bal, Józef Pokrzywa. Ton tym pracom nadawali
strażacy. Nowowsianie marzyli o tym „wynalazku” już od czasów wojny,
obserwując dobrodziejstwo energii elektrycznej w obiektach lotniska i zazdroszcząc tym nielicznym ziomkom, których zabudowania też korzystały
z lotniskowej infrastruktury energetycznej. W dowód „wdzięczność” za
podłączenie do sieci całej wsi, kolumna furmanek z worami pełnymi pszenicy odstawiła do punktu GS Jasionka dodatkową partię zboża. Innym
przejawem cywilizacyjnego postępu było doprowadzenie do wsi radiofonii
przewodowej Radiowęzła Rzeszów. Jego programy odbierano od 1952
roku na popularnych „kołchoźnikach”. Wyszły z użycia dopiero pod koniec
lat sześćdziesiątych.
Sierpień 1953 r. Także do Nowej Wsi zaglądnął młody, początkujący dziennikarz i literat Edmund Niziurski. Plonem rozmów m.in. z Franciszkiem Koziołem był wydany w sierpniu 1953 roku zbiór reportaży
z 3 miejscowości Rzeszowszczyzny, w tym z Nowej Wsi, zatytułowany
„W zapadłej wsi”. Był to klasyczny materiał propagandowy, typowy dla
tamtych czasów. Książka stała się tematem spotkań w „zaczerskim”
Domu Ludowym i powodem wielu krytycznych uwag wobec autora oraz
złośliwości wobec jego rozmówców. Kazimierz Dział przywołuje w pamięci specjalne zebranie mieszkańców w tej sprawie. Wielu z nich zabolało określenie „zapadła wieś”. – Mamy zlewnie, okazały Dom Ludowy,
dorobiliśmy się własnej Kasy Stefczyka. Zarzut, że byliśmy i jesteśmy zacofani jest niesprawiedliwy!
Wrzesień 1953 r. Nowowiejska szkoła otrzymała status pełnej szkoły siedmioklasowej oraz 4–osobową obsadę. Najstarsze klasy rozpoczęły
naukę w czwartej sali lekcyjnej urządzonej w Domu Ludowym w części
zaczerskiej. W szkole działały kółka: artystyczne, przyrodnicze i kółko
muzyczne, do którego zakupiono 6 mandolin, skrzypce i harmonię. Nieco później atrakcją wiejskich akademii był chór prowadzony przez Stanisława Sztajera oraz zespól taneczny kierowany przez Krystynę Drzał.
27 maja 1954 r. Bardzo powoli postępowały roboty przy „staromiejskim” Domu Ludowym i remizie. Główną przeszkodą był chroniczny brak
materiałów budowlanych. Tymczasem sporym wydarzeniem dla strażaków było otrzymanie w maju 1954 roku motopompy. W roku 1955
udało się zakupić przechodzony samochód strażacki produkcji amerykańskiej. Za jego kierownicą zasiadł Tadeusz Wiercioch.
5 grudnia 1954 r. Odbyły się wybory do Gromadzkich Rad Narodowych. Ustawą z 25 września 1954 roku wprowadzono nowy podział administracyjny kraju (obowiązywał do końca roku 1972). Powstały gromady, jednostki małe i słabe ekonomicznie, zarządzane przez Gromadzkie
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Rady Narodowe, na czele z przewodniczącym. Teren gminy zbiorowej
Trzebownisko został przez Wojewódzką Radę Narodowa podzielony na
6 gromad. Były to gromady: Jasionka (obejmująca sołectwa Jasionkę,
Wólkę, potem też Tajęcinę), Łukawiec, Stobierna, Zaczernie i Trzebownisko (w jej skład wchodziły sołectwa Trzebownisko, Nowa Wieś i Terliczka). W następnych latach dokonano korekty granic: połączono gromadę
Jasionka ze Stobierną, zaś Łąkę z Łukawcem. Funkcję przew. Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebownisku pełnili kolejno: Stanisław Kot,
Władysław Majcher, Wojciech Kusaj (zamieszkali w Trzebownisku),
Józef Nowak, a w ostatnim etapie funkcjonowania gromady Bronisław
Pieczonka z Nowej Wsi.
Połowa lat pięćdziesiątych. Rozwój budownictwa murowanego spowodował duże zapotrzebowanie na piasek i kruszywo. Intratnym źródłem
pozyskiwania tego surowca był Wisłok. Piasek pobierano z piaszczystych
płacht zwanych ispami: jedna z drobnym piaskiem znajdowała się po
stronie Spin, druga, z grubszym, na wysepce w okolicy Domu Ludowego
i trzecia w pobliżu promu. Na odcinku od Trzebowniska po łańcucką
Czarną powstało kilkanaście stałych miejsc wydobywania żwiru, co spowodowało szybką degradację Wisłoka, w tym znaczne pogłębienie jego
koryta. Lustro wody opadło, a brzegi jakby urosły o kilka metrów. Na wysokiej lessowej skarpie prawej strony rzeki swoje gniazda miały jaskółki
„brzegówki”.
20 sierpnia 1955 r. Na funkcję proboszcza parafii w Trzebownisku
skierowany został ks. Jan Bielecki. Należał on do najbardziej płomiennych mówców w tej części diecezji. Administrował parafią przez 14 lat.
Po nim proboszczami parafii pw. św. Wojciecha byli: ks. Jan Piesowicz
(1969 – 1997), ks. Władysław Kret (1997 – 2001), ks. Zygmunt Mularski (2001 – 2009). Od sierpnia 2009 r. proboszczem Trzebowniska
jest ks. Ryszard Miśniak.
Karnawał 1956 r. Z racji przedłużającej się inwestycji przy Domu Ludowym w części staromiejskiej, rolę centrum życia kulturalnego i towarzyskiego wsi pełnił Dom Ludowy w części zaczerskiej. Zawsze wielkim wydarzeniem były organizowane w karnawale zabawy kotylionowe; imprezom tym
patronowało koło Związku Młodzieży Wiejskiej. Młodzieżowcom przewodził
wtedy Kazimierz Drzał. Autentycznym talentem aktorskim popisywali się
m.in.: Salomea Chmaj, Irena Kret, Władysław Bieniek, Franciszek Augustyn, Józef Poźniak. Jak wspominają seniorki KGW, w dalszym ciągu
szczyty popularności biła sztuka „Żywot świętej Genowefy”. W spektaklu
wyreżyserowanym ok. roku 1958 przez Henryka Bieńka, tytułową rolę zagrała Felicja Pietraszek, jej mężem na scenie był Józef Poźniak, żołnierza
odtwarzał Franciszek Augustyn, a niemowlę Basia Pudło.
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Rok 1956. Lotnisko miało dwu zarządców. Zachodnią częścią administrowało wojsko, zaś wschodnią PLL LOT. Z chwilą powstania Układu
Warszawskiego w 1955 roku Jasionka stała się jednym z lotnisk sił powietrznych UW. Dowództwo WP zdecydowało o konieczności budowy
nowej nowoczesnej płyty startowej. Powstała w północnej części lotniska, spełniając kryteria floty powietrznej Układu. Oczywiście służyła także
lotnictwu cywilnemu, przede wszystkim PLL LOT. Niemal każdego lata
odbywały się tutaj zgrupowania i ćwiczenia eskadr lotnictwa wojskowego, także ZSRR. Dowództwo jednostki zajmowało koszary zlokalizowane
w głębi głogowskiego lasu. Mieszkańcy „Bud” obserwowali przemarsze
radzieckich pododdziałów do obsługi samolotów, spore wrażenie robiły
startujące i lądujące ponaddźwiękowe Migi. Największy ruch w części
wojskowej panował w latach sześćdziesiątych do inwazji na Czechosłowację w 1968 roku.
Rok 1957. W miejsce drewnianego mostu na Wisłoku w Trzebownisku pojawił się metalowy, służący mieszkańcom i przejezdnym do roku
2011. W listopadzie 2011 roku Skanska oddała do użytku nowy most,
szerszy i bardziej nowoczesny. Ma wytrzymać co najmniej 150 lat.
10 lipca 1958 r. Wbito pierwsze łopaty pod fundamenty nowej
szkoły. Na czele Społecznego Komitetu Budowy stanął Józef Mierzwa,
potem zastąpił go Piotr Tomaka. Nowy obiekt zaplanowano na działce
obok szkoły staruszki z 1916 roku. Znaczną część środków zebrano
wśród mieszkańców na zasadzie powszechnego opodatkowania się. Pomagały rzeszowskie zaprzyjaźnione firmy. Nowowiejska inwestycja otrzymała miano „Tysiąclatki”, w ramach ogólnokrajowej akcji „Tysiąc szkół na
1000–lecie państwa polskiego”. To zdecydowanie przyspieszyło tempo
prac, tak że rok szkolny 1960/1961 rozpoczął się już w nowych, pięknych salach lekcyjnych.
Niedziela, 7 września 1958 r. Po dziesięciu latach budowy w oparciu o własne społeczne fundusze i społeczną pracę mieszkańców, staromiejski Dom Ludowy był wreszcie gotowy. Jego poświęcenie odbyło się
7 września 1958 roku.
Początek 1959 r. Administrowanie cywilną częścią lotniska przejął od PLL LOT powołany na szczeblu kraju Zarząd Portów Lotniczych
i Lotnictwa Komunikacyjnego. Od 1956 roku „Jasionka” dysponowała
już nowym okazałym obiektem mieszczącym m.in. stanowiska obsługi
pasażerów oraz siedzibę zarządu Portu.
Rok 1959. Także wierni z Nowej Wsi nie szczędzili datków na remont
starego zabytkowego kościoła w Zaczerniu. W kronice parafialnej zanotowano: Wstawiono również nowe witraże, których ofiarodawcami byli:
ks. proboszcz Jan Guzy, Salomea Polak, Jan i Salomea Probola, prof.
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Jan Bereś, uczestnicy pielgrzymki do Leżajska w 1957 roku, Andrzej
Tomaka z Ameryki, rodzina Tomaków – Walenty, Tadeusz i Bronisława (z Nowej Wsi). Z zabytkowych witraży zachowały się cztery – fundacji:
Heleny ze Stojowskich Jędrzejowiczowej, ks. proboszcza Wojciecha
Żebrackiego, Gromady Zaczernie oraz witraż bez podpisu.
20 lipca 1959 r. Niecodziennym wydarzeniem stała się wizyta w Rzeszowie i w Łańcucie I sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, premiera ZSRR Nikity S. Chruszczowa. Ubrany w jasny garnitur,
w odkrytej „czajce”, przejechał przez Nową Wieś i Trzebownisko, pozdrawiając zebranych słomkowym kapeluszem. Towarzyszyli mu Władysław
Gomułka – I sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej i ówczesny gospodarz woj. rzeszowskiego Władysław Kruczek. „Nowiny” relacjonowały: W Trzebownisku wzniesiono bramę powitalną. Przedstawia ona chłopską słomianą strzechę. (..) Tłum wiwatujących chłopów zatrzymuje samochód. Gospodarze Trzebowniska w imieniu
wszystkich chłopów Rzeszowszczyzny witają dostojnych gości chlebem
i solą. Stary to polski zwyczaj. Kolumna powoli jedzie dalej…
11 września 1960 r. Nowowiejska „Tysiąclatka” otwarta! Przybył ówczesny minister oświaty i władze wojewódzkie. Szkoła otrzymała
sprzęt i pomoce naukowe, jakich mogli pozazdrościć uczniowie z innych wsi. Od II półrocza roku szkolnego 1960/61 uruchomiono tzw.
klasopracownie. Dzieci po szkole chodziły w pantoflach, co było zupełną nowością; w sąsiednich szkołach na takie rozwiązania zdecydowano
się dopiero za kilka lat. W grudniu 1963 roku zakończono prace przy
sanitariatach zaopatrzonych w nowoczesną sieć wodno–kanalizacyjną,
zasilaną hydroforem ze studni obok szkoły. Pomieszczenia starej szkoły
zaadaptowano na przedszkole.
Początek lat 60. Do Nowej Wsi dotarła telewizja. Jeden z pierwszych
odbiorników zakupiła dla szkoły Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, która
patronowała nowowiejskim uczniom (prezesem Spółdzielni Mleczarskiej
w Rzeszowie był pochodzący z Nowej Wsi Kazimierz Firlej). Działo się to
w roku 1960. W roku następnym sfinansowano wysoką antenę, aby odbierać programy z ośrodka pod Lublinem; stacja nadawcza na Suchej Górze koło Krosna ruszyła dopiero w grudniu 1962 roku.
10 stycznia 1963 r. W gospodarstwie Wojciecha Bala, stolarza,
komendanta OSP, wybuchł pożar. Spaleniu uległa stodoła z przybudowanym warsztatem stolarskim. Dom uratowano m.in. dlatego, że w gaszeniu żywiołu strażakom ochotnikom z Nowej Wsi pomogli zawodowi strażacy z Rzeszowa. Ściągnięto ich dzięki łączności telefonicznej; tuż przed
pożarem zainstalowano w remizie telefon alarmowy, pierwszy aparat
telefoniczny we wsi.
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Lipiec 1963 r. Cieszyła nas każda dobra wiadomość, jaka nadchodziła z portu i płyty lotniska. Kibicowaliśmy sportowym wyczynom lotników
i instruktorów. Oni też zawsze darzyli nowowiejskie środowisko szczerą sympatią. Zwłaszcza byli hojni dla najmłodszych. Szkoła otrzymała
od PLL LOT środki na meble do świetlicy i radiolę. Na zakończenie roku
grupka prymusów w nagrodę poleciała samolotem nad Rzeszowem.
Jesień 1965 r. Na zebraniu sprawozdawczo–wyborczym OSP zdecydowano o powołaniu drużyny młodzieżowej. Młodzi druhowie zostali
umundurowani i przeszkoleni. Byli chlubą wsi na różnego rodzaju spartakiadach i zawodach pożarniczych.
Połowa lat sześćdziesiątych. W krajobrazie wsi zagościły nowe akcenty – kwitnące i owocujące sady. Jeszcze w czasie okupacji Tadeusz
Tomaka nauczył się fachu, pracując w „przylotniskowym” gospodarstwie
Niemców. Po wojnie wykorzystał tę wiedzę prowadząc własną szkółkę
(m.in. chryzantemy). Produkcję owoców na dużą skalę podjął Stanisław
Augustyn. Tradycje te kontynuował jego zięć. Śladem Augustyna poszli:
Edward Lech, Eugeniusz Lech i Mieczysław Błoniarz. Po porzeczkach
i jabłkach, przyszła moda na wiśnie. 6–morgowy kompleks prowadzili
Mieczysław Błoniarz ze szwagrem Andrzejem Kretem oraz z Janem Tomaką. Głównym odbiorcą surowca, w ramach umów kontarktacyjnych,
była „Alima”. Po wiśniach znów powróciły jabłka (wspólna uprawa na 8
morgach). Ogromne szkody w sadzie poczyniła wichura, zwłaszcza ta
z 1988 roku, niszcząc jedną trzecią drzewostanu. Dziś tradycje ogrodnicze kontynuuje się głównie w części zaczerskiej. Uprawą sadzonek
kwiatowych zajmują się głównie rodziny: Tarałów, Rzucidłów, Florków
i Poradów (w tym ostatnim gospodarstwie stery przejął Janusz Przygórzewski).
Rok 1966. W wydawnictwie komisji ds. nazewnictwa przy Urzędzie
Rady Ministrów dla powiatu rzeszowskiego, przy sołectwie Nowa Wieś
wymieniono następujące części wsi: Budy, Góry, Kozice, Nowa Wieś
Staromiejska, Nowa Wieś Zaczerska. W rubryce „obiekty fizjograficzne”
wyszczególniono: Góry – pole, Krzypopa – rzeczka, Wybrodek – przejazd.
6 lutego 1967 r. W 92. roku życia, mając 68 lat kapłaństwa, w tym
34 lata posługi biskupiej, zmarł w Przemyślu senior Episkopatu Polski ks.
bp WOJCIECH TOMAKA, rodak z Trzebowniska. Na pogrzeb do Przemyśla w dniu 9 lutego przybyło m.in. 20 biskupów i blisko 600 księży.
14 maja 1968 r. Na zebraniu w Domu Ludowym z udziałem kilkudziesięciu miłośników sportu oraz czynnych sportowców udzielających się
w sąsiednich klubach oraz w Rzeszowie, założono Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś. Od 1977 roku nosi nazwę LKS PIAST. Nawiązał on do
przedwojennych tradycji sportowych środowiska oraz drużyny piłkarskiej
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działającej do połowy lat pięćdziesiątych. Prezesem Klubu został Antoni
Woźny, wcześniej aktywny działacz rzeszowskiej „Resovii”. Po kilku tygodniach skompletowana została drużyna piłkarska; w jej skład weszli
nowowiejscy piłkarze, którzy do tej chwili grali w klubach Trzebowniska,
Zaczernia, Stobiernej czy Terliczki. Prowizoryczne boisko wytyczono na
łące, gdzie dziś stoi osiedle domków, obok kortów tenisowych. Z inicjatywy prezesa, którego realnie wspierał Czesław Pokrzywa, opracowano
projekt stadionu, który miał powstać na kawałku wiejskiego pastwiska.
W 1970 roku ruszyły prace w czynie społecznym. Pomagali wszyscy, od
dzieci po dorosłych. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 10 września
1972 roku.
Jesień 1968 r. Nasza wieś otrzymała wiejskie wodociągi. Inwestycja powstała czynem społecznym mieszkańców, dotowanym z budżetu
państwa. Sołtys Stanisław Bieniek mógł liczyć na wsparcie wiejskiego
aktywu, m.in.: Edwarda Czyrka, Mieczysława Błoniarza, Stanisława
Pokrzywy, Wojciecha Bala, Władysława Miękisza. Do nowych wodociągów podłączono m.in. szkołę „Tysiąclatkę”, a także starą szkołę,
w której teraz mieściło się przedszkole. Wodę czerpano z ujęcia zbiornikowego w Trzebownisku koło kościoła (wspólnego dla obydwu wsi). W latach osiemdziesiątych, wskutek wyczerpania się źródła, wodę racjonowano. Dopiero podłączenie wiejskich wodociągów do gminnego ujęcia
przy lotnisku w Jasionce, w listopadzie 1992 roku, rozwiązało deficyt
wody, i zdecydowanie poprawiło jej jakość.
6 lipca 1969 r. Po 14 latach sprawowania służby proboszcza zmarł
ks. mgr Jan Bielecki, określany najwybitniejszym mówcą w całej diecezji. Spoczął na cmentarzu parafialnym 8 lipca. Żegnały Go tłumy wiernych z Trzebowniska i Nowej Wsi, a także kilkunastu księży z sąsiednich
parafii. Nowym proboszczem został ks. Jan Piesowicz.
30 września 1971 r. Kilka tysięcy wiernych z całej okolicy żegnało na zaczerskim cmentarzu emerytowanego proboszcza ks. dziekana
Jana Guzego, administrującego parafią w Zaczerniu przez ponad 40
lat. W imieniu miejscowych księży – rodaków, których wychował w liczbie
kilkunastu, mowę żałobną nad jego trumną wygłosił ks. Józef Pustelak.
19 maja 1972 r. W pobliżu domu Walentego Skały na drodze lubelskiej wyznaczono start ostry XIII etapu jubileuszowego XXV Wyścigu Pokoju. To było wielkie wydarzenie dla wsi, a zwłaszcza dla młodych mieszkańców. Szkolne koło PCK wystawiło posterunek sanitarny. Szczególnie
owacyjnie żegnano polską drużynę i jej kapitana Ryszarda Szurkowskiego. Doping okazał się skuteczny. Szurkowski jako pierwszy minął metę
w Lublinie. W tamtych czasach młodymi talentami sportowymi z Nowej
Wsi opiekował się nauczyciel wf, Jan Przygórzewski. To dzięki niemu
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pojawiły się znaczące sportowe sukcesy nowowiejskich uczniów w skali
powiatu (zwłaszcza w piłce ręcznej i biegach).
10 września 1972 r. W dniu, kiedy piłkarska reprezentacja Polaki, po zwycięstwie z Węgrami stanęła na najwyższym stopniu podium
olimpiady w Monachium, w Nowej Wsi uroczyście otwierano piękny stadion sportowy. Powstał w czynie społecznym. Dobrze wykonana płyta,
pawilon klubowy z szatniami, natryskami, magazynem i świetlicą oraz
dodatkowo boisko do siatkówki. Nie było lepszego boiska LZS–owskiego
w naszym regionie, ba, nawet w kraju, dlatego nowy stadion wygrał ogólnopolski konkurs; za nagrodę (25 tys. zł) zakupiono sprzęt.
16 października 1972 r. „Nowiny Rzeszowskie” w okazjonalnym
artykule o Aeroklubie Rzeszowskim piszą: Plejadzie polskich skoczków
przewodzą teraz wybitni zawodnicy rzeszowskiego „chowu”: Henryk
Rozwadowski, Janusz Mac, Wacław Czyż, Jacek Hałoń, Jan Bober.
1 stycznia 1973 r. Znów przywrócono do życia gminy zbiorowe.
Nowa Wieś stała się jednym z 10 sołectw gminy Trzebownisko. Organem wykonawczym Gminnej Rady Narodowej został naczelnik gminy wybierany przez Radę. Funkcję tę pełnili kolejno: Bronisław Dubiel z Łąki,
Stanisław Kowalski z Rzeszowa, Stefan Koczot z Trzebowniska i Jan
Kościak z Rzeszowa.
Lata siedemdziesiąte. Kilkudziesięciu nowowsian, tzw. chłoporobotników, autobusami zakładowymi i MPK dojeżdżało codziennie do pracy
w WSK, „Zelmerze”, w dziesiątkach innych zakładów i instytucji Rzeszowa. Ponadto źródłem sporego dochodu mieszkańców była sprzedaż kontraktacyjna płodów rolnych, m.in. dla Zakładów „Alima” (owoce, warzywa, zwłaszcza kapusta i marchew), oraz dla Zakładów Mięsnych i Zakładów Drobiarskich w Rzeszowie. Z niemałym zadowoleniem przyjęła wieś
zniesienie obowiązkowych dostaw, objęcie rolników ubezpieczeniem
społecznym (opieka zdrowotna, renty) oraz upowszechnienie umów kontraktacyjnych. Fakt wzrostu zamożności mieszkańców, połączony z ich
pracowitością, zaowocował m.in. boomem mieszkaniowym.
1 stycznia 1974 r. Lotnisko Rzeszów – Jasionka otrzymało rangę
lotniska międzynarodowego i możliwość przyjmowania oraz odpraw samolotów w komunikacji międzynarodowej. Od czasu do czasu odbywały
się loty czarterowe do Włoch (m.in. transport koni i cieląt), do Moskwy
(truskawki), oraz do Bułgarii (loty turystyczne) Ze względu na szczególnie
korzystne warunki lotne (statystycznie ponad 300 dni w roku) rzeszowskie lotnisko pełniło rolę lotniska zapasowego dla Warszawy. W ruchu
krajowym „Jasionka” posiadała regularne połączenia z Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem, Koszalinem, Wrocławiem i Szczecinem. Obsługiwała
blisko 100 tys. pasażerów rocznie.
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Wrzesień 1974 r. W wyniku kolejnej reformy systemu oświaty szkoła w Nowej Wsi została filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Trzebownisku.
Tam też na zajęcia uczęszczali uczniowie klas starszych (V-VII). Społeczność wsi odebrała tę decyzję jako degradację środowiska. Mimo wszystko kierownictwo szkoły nie zaniechało inicjatyw na rzecz rozwoju młodych
talentów czy zacieśniania więzi szkoły z mieszkańcami. M.in. kółko modelarskie prowadzone przez Zdzisława Chirsza ze Stobiernej, w latach
1978 – 79 zajmowało czołowe miejsca w województwie w rywalizacji
szkolnych modelarzy.
Rok 1976. Wieś podłączona została do ogólnopolskiej sieci gazowej.
Doprowadzenie gazu ziemnego do wiejskich zabudowań to kolejny bardzo ważny etap w cywilizowaniu życia naszego środowiska. W tamtych
czasach gaz był stosunkowo tani dla odbiorców indywidualnych, stąd aż
do lat dziewięćdziesiątych był on ważnym źródłem ogrzewania domów,
zwłaszcza tych wyposażonych w c.o.
18 lipca 1976 r. Nowowiejscy strażacy otrzymali nowy sztandar.
Jego wręczenia dokonał sołtys Bronisław Pieczonka. Sztandar odebrali: prezes OSP Edward Czyrek i naczelnik jednostki Jan Ciasnocha.
1 lipca 1977 r. Na lotnisku podjął działalność Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego (OSPL) jako integralna jednostka Politechniki Rzeszowskiej. Głównym zadaniem OSPL było szkolenie grup studentów na potrzeby lotnictwa komunikacyjnego, głównie PLL LOT. Do dyspozycji studentów
i instruktorów oddano samoloty: An-2, PZL-110 Koliber, PZL-104 Wilga
oraz M-20 Mewa. Pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy w 1981 roku,
w tym Tadeusz Wrona, dziś kapitan, bohater awaryjnego lądowania
Boeinga na warszawskim Okęciu 1 listopada 2011 roku. Od 1977 roku
ośrodek wypuścił prawie 600 absolwentów z licencją pilota zawodowego
II kat. Od kwietnia 1992 roku ta jedyna w Polsce placówka nosi nazwę
Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL).
18 listopada 1977 r. OSP otrzymała typowy samochód strażacki
LGM8; dzięki temu strażacy ochotnicy mogą ratować mienie mieszkańców sąsiednich wsi. W Nowej Wsi przez wiele lat ustrzeżono się pożaru,
to m.in. wynik pracy profilaktyczno–szkoleniowej.
Jesień 1980 r. Akcje strajkowo–protestacyjne, które latem 1980
roku ogarnęły cały kraj, mocno rozbudziły nastroje również mieszkańców
naszej gminy, przede wszystkim ludzi zatrudnionych w największych rzeszowskich fabrykach: WSK i „Zelmerze”. W domach toczyły się zacięte
dyskusje. Młodzi mówili o zmianie systemu, starsi, pomni słów prymasa
Stefana Wyszyńskiego, wypowiedzianych w trakcie uroczystości na Jasnej Górze w sierpniu 1980 roku, ostrzegali przed radykalizmem. Wszyscy marzyli o poprawie warunków życia i lepszym zaopatrzeniu rynku
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w towary. Z nadzieją więc przyjęto podpisanie porozumień ze stoczniowcami 31 sierpnia oraz zgodę władz na powstanie niezależnych związków
zawodowych.
18 lutego 1981 r. Ludzie nie kryli satysfakcji, bo po 47 dniach strajku i okupacji budynku b. WRZZ w Rzeszowie podpisano ze stroną rządową tzw. Porozumienia Rzeszowsko–Ustrzyckie. Wśród sygnatariuszy
porozumienia był Józef Ślisz z Łąki. Władza zgodziła się na rejestrację
NSZZ Rolników Indywidualnych; Ślisz znalazł się w Komitecie Założycielskim rolniczej „Solidarności”.
15 listopada 1981 r. Przejeżdżający przez Załęże zauważyli na kominie Zakładu Karnego transparent „Głodówka”. Jak się okazało, na
szczycie komina zabarykadowało się kilkunastu więźniów i ogłosiło strajk.
Transparent wykonali z prześcieradeł. Zażądali m.in. rewizji wszystkich
wyroków. Nikomu nie było jednak do śmiechu. Telewizja donosiła o kolejnych strajkach, tymczasem zbliżała się zima, zaś w magazynach szkoły
zapasy węgla mogły starczyć ledwie na kilka dni. W sklepie GS chleba
z piekarni w Jasionce nie brakowało, ale wszystko inne było na kartki:
m.in. mięso (to śladem postulatów ze Stoczni Gdańskiej), ale też cukier,
masło, mąka, kasza. Ustawiały się długie kolejki przed każdą dostawą
papierosów i mydła. Dziennik Telewizyjny jakby przygotowywał na najgorsze, informując o fiasku rozmów wielkiej trójki (Jaruzelski – Glemp – Wałęsa). 21 listopada lektor w Dzienniku TV informował o skierowaniu do
gen. Wojciecha Jaruzelskiego posłania Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Sekretarz generalny KPZR Leonid
Breżniew ostrzegał: „Niezbędne są zdecydowane działania przeciwko
jawnym wrogom ustroju ludowego (...). Bez zdecydowanej walki z przeciwnikami klasowymi niemożliwe jest uratowanie socjalizmu w Polsce”.
Niedziela, 13 grudnia 1981 r. W Polsce ogłoszono stan wojenny.
Wielu rezerwistów dostało wezwania do natychmiastowego stawienia
się do swych jednostek wojskowych. Na drodze do Rzeszowa, w okolicy
bazy PTHW (dziś ARiMR oraz giełda rolno-spożywcza) na kilka tygodni
ustawiono szlaban i punkt kontrolny złożony z milicjantów i żołnierzy. Prawie codziennie okolicę przemierzały z wyciem syren kolumny milicyjnych
„nysek”, stacjonujących w Zaczerniu w jednostce ZOMO. Pracownicy
aresztu w Załężu przynosili zatrważające informacje o nowych transportach osób internowanych, dowożonych niemal z całej Polski południowej. Od godz. 22 do 6 rano przez kilka tygodni obowiązywała godzina
policyjna, złagodzona na czas świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
W grudniu 1981 r. internowano ok. 5 tys. czołowych działaczy „Solidarności”, w woj. rzeszowskim – 103. Większość zwolniono po 2 – 3
miesiącach; do końca marca 1982 r. w ośrodkach odosobnienia pozo-
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stawało 25 osób spośród ścisłego kierownictwa rzeszowskiego MKR.
Miejscem odosobnienia Lecha Wałęsy stał się Ośrodek Wypoczynkowy
Rady Ministrów w Arłamowie koło Birczy. Wśród zatrzymanych i internowanych było też kilkadziesiąt osób z kierownictwa ekipy gierkowskiej,
rządzącej państwem w dekadzie lat siedemdziesiątych.
Listopad – grudzień 1982 r. Odrodziła się nadzieja. 14 listopada
wrócił do domu Lech Wałęsa. Także z Załęża zaczęły nadchodzić pomyślne wieści. Władze podjęły decyzje o zwolnieniu przed świętami Bożego
Narodzenia 1982 roku wszystkich internowanych. 31 grudnia 1982
roku stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 roku zniesiony.
Pozostawił on jednak trwałe rany w świadomości społecznej i postawach
ludzi. Do dziś ocena celowości jego wprowadzenia, podobnie jak rzetelna
ocena całego 45–lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mocno dzieli
Polaków.
Rok 1983. W krajobraz naszej ziemi wpisał się 230–metrowy komin
Elektrociepłowni Załęże, zasilającej Rzeszów.
Wrzesień 1983 r. Do szkoły w Nowej Wsi znów powrócili uczniowie klas starszych. Od roku 1983/1984 placówka funkcjonowała, jako
szkoła ośmioklasowa (po zaniechaniu koncepcji dziesięciolatek). Z roku
na rok wzrastała liczba nauczycieli. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych kadra ta liczyła ogółem 15 osób. Ta nowa sytuacja unaoczniła, iż
budynek jest za ciasny; wymaga rozbudowy i unowocześnienia; nie było
na to szans, kryzys ekonomiczny drążył całą gospodarkę państwa.
Lata osiemdziesiąte. Mimo różnych napięć politycznych i ekonomicznych targających kraj i społeczność regionu, współpraca kierownictwa
Portu, Aeroklubu i Ośrodka Politechniki z lokalnym środowiskiem układała
się w miarę harmonijnie. Sołtysi Nowej Wsi, panie z KGW czy panowie ze
straży oraz klubu sportowego zawsze mogli liczyć na życzliwość szefów
oddziału PLL LOT, zarówno Elżbiety Orłowskiej, jak i jej następcy Juliana
Burdzela. Przez całe lata nowowsianie znajdowali i znajdują tu zatrudnienie, z ludźmi lotniska łączą ich znajomości i przyjaźnie. Zarówno starsi,
jak i młodsi mogą cytować przykłady wzajemnej pomocy i integracji. A to
autobus wypożyczony na wycieczkę, a to pomoc przy kolejnej imprezie „Dni
Lotnictwa” oraz okazja do dodatkowego zarobku dla KGW czy OSP.
Wrzesień 1984 r. Także wieś dorobiła się własnego autokaru. Konkretnie, LKS PIAST otrzymał 5–letni autosan od MPK Rzeszów. Teraz
nasi piłkarze zajeżdżali na gościnne występy z klasą. W tamtych czasach
niewiele klubów wiejskich mogło poszczycić się klubowym autobusem.
Rok 1984. Jakby na wyciągnięcie ręki, za pastwiskiem i Mrowlą wyrosły
obiekty Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, najstarszej w regionie, założonej jeszcze w 1906 roku. W latach osiemdziesiątych RESMLECZ prze-
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rabiał 90 mln litrów mleka rocznie, głównie z terenu powiatu rzeszowskiego; dostawy z samej gminy Trzebownisko stanowiły jedną czwartą
planu skupu Spółdzielni. Wśród 300–osobowej załogi od samego początku znaczny odsetek stanowili mieszkańcy Trzebowniska i Nowej
Wsi. W lipcu 2012 r. RESMLECZ stał się oddziałem filialnym Spółdzielni
MLEKOVITA.
Jesień 1984 r. W obiektach b. „Bacutilu”, który przez kilkanaście
lat zasmradzał życie mieszkańcom w całej okolicy, podjęto generalny remont. W 1986 roku ruszyła tu produkcja …kosmetyków i zdrowej żywności w ramach Przedsiębiorstwa Zagranicznego COMINDEX. W 1992 r.
firma przestawiła się wyłącznie na produkcję leków (od 1996 jako SANOFI BIOCOM). W 2006 roku zakład stał się fabryką światowego potentata
SANOFI AVENTIS. Kluczowym lekiem wytwarzanym w firmie przy ulicy
Lubelskiej jest No–Spa.
Wiosna 1985 r. Gospodarze z części zaczerskiej (150 gospodarstw)
za aprobatą proboszcza Zaczernia podjęli przygotowania do budowy własnej świątyni; działkę w pobliżu szkoły przekazała Salomea Kloc. Na czas
budowy postawiono małą kapliczkę drewnianą (niebawem przedłużono
ją o 5 metrów), obok której 14 września 1986 roku odprawiona została pierwsza msza święta; w jej trakcie plac poświęcono. Uroczystości
przewodniczył ks. prałat Józef Mucha z Niechobrza. Na czele Komitetu
Budowy stanął Eugeniusz Bukała. Obowiązki fachowego nadzoru nad
inwestycją przyjął inż. Bronisław Wrona. Świątynię zaprojektowali architekci: Roman Orlewski i Władysław Jagiełło. Inwestycję wydatnie
wspierała, także finansowo, macierzysta parafia w Zaczerniu; członkowie Komitetu Budowy zbierali w każdą trzecią niedzielę miesiąca składki
również od zaczernian.
Czerwiec 1985 r. Odbyły się uroczystości 200–lecia państwowego
gimnazjum w Rzeszowie (dziś I LO im. S. Konarskiego). Z opracowania
dr. Józefa Świebody wynika, że tę renomowaną szkołę średnią Podkarpacia ukończyło w okresie powojennym (1945 – 1985) dziesięciu uczniów
z Nowej Wsi. W powojennym 40–leciu absolwentami „Konarskiego” zostało 126 młodych mieszkańców gminy Trzebownisko.
Lipiec 1985 r. 17–letnia Bernadetta Tomaka z sekcji łuczniczej
LKS PIAST zdobyła tytuł wicemistrzyni Polski juniorek młodszych. Wicemistrzem Polski juniorów młodszych został jej klubowy kolega Grzegorz
Nowak. Na XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży Tomaka i Nowak
zdobyli 5 medali w swoich kategoriach i pojechali na Mistrzostwa Europy Juniorów we Francji. Nowiny pisały: Łucznictwo było zawsze naszym
mocnym punktem i to zarówno w sporcie młodzieżowym, jak i seniorów.
W tym roku jednak jego centrum młodzieżowe przesunęło się z Rzeszo-
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wa do podrzeszowskiej Nowej Wsi Sekcja łucznicza zawiązana w Nowej
Wsi w 1981 roku była rewelacją w skali kraju. Działała z sukcesami do
1994 r. Z tej okazji gościliśmy w naszej wsi łuczniczych mistrzów m.in.
ze Związku Radzieckiego. Brak środków finansowych zmusił klub do rezygnacji z tej dyscypliny. Jakby ostatnim akordem łuczniczych aspiracji LKS
PIAST był udział Norberta Rusina (1991, Norwegia) oraz Kingi Szeligi
(1993, Francja) w Mistrzostwach Świata Juniorów.
Lato 1985 r. Prasa doniosła o wielkim sukcesie Wacława Nycza
z Aeroklubu Rzeszowskiego, który zdobył tytuł mistrza świata w lataniu
precyzyjnym. To najbardziej utytułowany zawodnik z tej drużyny. W swej
karierze zawodniczej „wylatał” 16 medali, w tym 3 złote (1885, 1987
i 1992). Zginął w wypadku samochodowym w kwietniu 2013 roku w
wieku 59 lat. Równie piękne sukcesy w mistrzostwach świata, Europy
i Polski odnosili: Witold Świadek – 11 medali, Marek Kachaniak – 8,
Jan Baran – 5. Obok sportów samolotowych, nasze lotnisko dało młodym talentom szansę sięgnięcia po najwyższe kwalifikacje w szybownictwie, spadochroniarstwie, modelarstwie. Takie nazwiska jak m.in.: Antoni Schabowski, Janusz Trzeciak, Henryk Rozwadowski, Bolesław
Gargała, Wacław Czyż, Krzysztof Wyskiel weszły do historii polskiego
sportu. Każdy ich sukces cieszył także mieszkańców Nowej Wsi, bo zawsze to było nasze lotnisko, bo to byli i są nasi mistrzowie.
Środa, 13 maja 1987 r. Na placu przyszłej świątyni rozpoczęły się
konkretne prace budowlane. Zrobiono wykopy, 10 lipca ubito pierwszy
strop nad piwnicą. Wśród pracujących (codzienne stawiało się 7 – 8
osób) m.in. ks. Kazimierz Żak – wikariusz z Łąki, późniejszy pierwszy
nowowiejski proboszcz. Znów oddajmy głos kronikarce Marii Czyrek:
Nasza strona jakby bierna, ksiądz z Trzebowniska też nie wykazuje entuzjazmu. Jednakże z tygodnia na tydzień i u nas wzrasta zainteresowanie postępem prac. Zwłaszcza iż nikt nie odmawia datków finansowych
niestrudzonym paniom z komitetu budowy zachodzącym także na naszą
stronę. Powoli i nasi, z własnej inicjatywy, szli pomagać. Tych chętnych
było coraz więcej. Ta budowa znów zjednała całą społeczność. Wreszcie
spotkali się w jednej parafii. Ale czy mogło być inaczej?
Rok 1987. Lotnisko dostało kolejnego gospodarza. Zarządzanie
obiektem przeszło w ręce PP „Porty Lotnicze”, nowo powołanego przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnokrajowym. Fani lotniska łudzili się, iż nowy
gospodarz zdoła ożywić komunikację lotniczą w rejon Polski południowo
– wschodniej. Z szerokiej gamy połączeń pozostała bowiem jedynie linia
do Warszawy. Niestety, nadzieje te okazały się złudne.
22 września 1987 r. „Nowiny” donosiły: Rzeszowskie łucznictwo odnotowało kolejny sukces. Zespół męski LKS PIAST awansował do ekstra-
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klasy. Awans młodej sekcji z Nowej Wsi to w dużej mierze zasługa trenera
i równocześnie zawodnika Jana Szeligi. Oprócz trenera, w łuczniczym
zespole występowali: Jerzy Mucha, Paweł Kandler, Wiesław Woźny,
Zbigniew Oczoś, Grzegorz Nowak, Krzysztof Polak, Krzysztof Palczak
i Sławomir Subczak. Kierownikiem drużyny był Tadeusz Noworól.
Końcówka lat osiemdziesiątych. Szkoła z Nowej Wsi znowu zaczęła
odnosić sukcesy sportowe i naukowe. Drużyna chłopców w piłce nożnej przez dwa lata z rzędu wygrywała zawody gminne i zupełnie nieźle
prezentowała się na zawodach rejonowych. Kilku uczniów osiągnęło sukcesy indywidualne w lekkiej atletyce na poziomie rejonu i województwa.
Również w konkursach przedmiotowych Nowa Wieś zaczęła wyraźnie
zaznaczać swoją obecność, najpierw na etapie gminnym i rejonowym,
a później wojewódzkim. W roku 1987/88 i 1988/89 szkoła zajęła
I miejsce w gminie pod względem liczby zwycięzców w konkursach przedmiotowych (nazwiska laureatów w rozdziale o Zespole Szkół).
3 kwietnia 1988 r. Maria Czyrek odnotowała: W Wielką Niedzielę
1988 roku nasi strażacy zamiast do Trzebowniska pomaszerowali prosto
na plac budowy kościoła w Nowej Wsi. W remizie dzielili się jajkiem. Za kilka miesięcy, na pasterce 25 grudnia roku 1988, wszyscy już byli razem!
1 lipca 1988 r. Biskup przemyski Ignacy Tokarczuk erygował parafię
Nowa Wieś. 3 lipca w uroczystej procesji wierni wprowadzili do kaplicy zastępującej kościół nowo mianowanego proboszcza ks. Kazimierza Żaka.
Był najmłodszym proboszczem w dekanacie głogowskim; miał 33 lata.
Piątek, 8 lipca 1988 r. Nad okolicą przeszła ogromna wichura, wyczyniając wiele szkód. Poleciały dachy i ściany na kilkunastu budynkach.
Z pierwszą pomocą ruszyli nasi strażacy! Ucierpiały też szalunki i mury
wznoszonego kościoła. Mimo wszystko prace przy świątyni posuwały się
naprzód. 10 grudnia, mimo mrozu, wylano wewnątrz ślepą posadzkę.
W pośpiechu zrobiono prowizoryczną instalację elektryczną i nagłośnienie. Wykonano szopkę i dekoracje. Pasterkę odprawiono w nowej świątyni, wypełnionej mieszkańcami całej Nowej Wsi. Od tej pory wszystkie msze święte sprawowano w kościele. Powoli dojrzewała sprawa
zjednoczenia całej wioski w jedną parafię.
Okres 1988 – 90. Mieszkańców dosięgła „katastrofa” z wodą. Zasoby w trzebowniskiej studni nad Wisłokiem, z której czerpał też wodociąg
w części staromiejskiej, zupełnie się wyczerpały. Bywały dni, że woda
dostępna była w kranach tylko przez 3–4 godzin. Do tego, zmętniała
i mocno zażelaźniona; jak wykazały badania obecność żelaza aż 30–krotnie przekraczała dopuszczalne normy. W tej sytuacji konieczna stała się
nowa inwestycja – wybudowanie nowego rurociągu do lotniska i uruchomienie studni po Ośrodku Politechniki.
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Doczekali końca hitlerowskiej okupacji. Choć nie wszystkim
koniec wojny przyniósł wolność, choć nie dla wszystkich kraj,
podnoszący się z ruin, okazał się ich własnym domem, to mimo
wszystko wiedzieli jedno: na mapę Europy wróciła POLSKA.
Nowowiejskie dzieci mogły już bez żadnych obaw wziąć do
ręki biało–czerwoną flagę i zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego.
Gwarem zapełniła się wiejska szkółka, czynna już bez żadnych
przerw. Kierowniczka Zofia Hołówko mogła ze spokojem stanąć
ze swymi wychowankami do zdjęcia na szkolnych schodach (rok
1947), jak i poprowadzić dzieci do pierwszej komunii (razem
z koleżanką Heleną Wiśniewską i ks. Janem Guzym – rok 1946).
Starsze dziewczyny wybrały się natomiast na wiejski festyn koło
Domu Ludowego.
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W swoim żywiole byli też strażacy. Właśnie
otrzymali na wyposażenie swej jednostki nową
motopompę. Uroczystość (27 czerwca 1954 r.)
uświetnili druhowie z sąsiednich wsi. Na trybunie od lewej: Bronisław Czyrek, Wojciech Bal,
Franciszek Kasperek, Józef Guz. Stoją od lewej:
Jan Skała, Stanisław Miękisz, Kazimierz Tomasik,
Władysław Miękisz, Edward Czyrek, dalej koledzy
ze sztandarami z Trzebowniska i Terliczki. Klęczą:
Tadeusz Kloc, Kazimierz Kuźniar…  

 Wreszcie, po 10 latach budowy, piękny, rozległy Dom Ludowy przyjął mieszkańców i swych użytkowników. Uroczyste
poświęcenie zorganizowano 7 września 1958 roku. W remizie stanął sprzęt, który w międzyczasie wzbogacił stan jednostki:
nowa motopompa otrzymana w 1954 roku oraz zakupiony rok później wóz pożarniczy marki Dodge. Nowy obiekt, oprócz remizy, pomieścił ponadto pomieszczenia sklepowe, salę zebrań, zlewnię mleka. Do pamiątkowego zdjęcia stanęli członkowie
Komitetu Budowy oraz prawie wszyscy ówcześni działacze społeczni Nowej Wsi. Towarzyszyły im ich pociechy.

W towarzyskiej koleżeńskiej rozmowie ludzie,
którzy przez znaczny okres wojennych i powojennych dziejów wsi mieli znaczący wpływ
na życie środowiska. Od lewej: Piotr Tomaka
– zasłużony działacz ludowy, tuż po wojnie
wójt gminy Trzebownisko; Kazimierz Firlej –
Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej,
sponsor szkoły i innych organizacji społecznych Wojciech Bal – naczelnik OSP w latach
1959 – 1973. 
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 Otwarcie „Tysiąclatki” w Nowej Wsi (11 września 1960 r.) było uroczystością na skalę regionu. Przybył minister oświaty i władze wojewódzkie. Kierownik szkoły Stanisław Sztajer odebrał symboliczne klucze od ówczesnego gospodarza województwa
Władysława Kruczka. Obserwowała to dosłownie cała wieś. Potem wielu czekało w długiej kolejce, by wpisać się do pamiątkowej księgi. Wreszcie uczniowie i nauczyciele otrzymali komfortowe – jak na tamte czasy – warunki do pracy, także do nauki nut.
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Nowowsianie chłonni byli
wiedzy i nauki, równocześnie
zawsze starali się być blisko
Boga i Kościoła, mimo że do
siedziby parafii musieli przez
wieki wędrować godzinami:
część do Staromieścia, potem
do Trzebowniska, część do
Zaczernia. Przypominają o tym
wspólne pamiątkowe fotografie
sprzed 50 lat: Dziadków i Ojców
dźwigających dożynkowy wieniec, Babć i Mam asystujących
w procesji Bożego Ciała oraz
towarzyszących im dzieci tuż po
pierwszej komunii.
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Na stadion PIASTA zjeżdżali znani w regionie sportowcy oraz popularne zespoły artystyczne. To również za sprawą różnych imprez i festynów inicjowanych przez działaczy
LKS, nie tylko o charakterze sportowo–rekreacyjnym. Zaś w latach osiemdziesiątych
nazwa klubu znalazła się na ustach fanów
łucznictwa w całej Polsce; w 1987 roku
sekcja łucznicza LKS PIAST awansowała do
łuczniczej ekstraklasy. M.in. dzięki takim zawodnikom jak Grzegorz Nowak i Bernadetta
Tomaka (na najwyższym stopniu podium).

 Równocześnie kwitły tu sporty lotnicze. Rzeszowski Aeroklub grupował najlepszych w Polsce, w Europie i na świecie lotników, szybowników, spadochroniarzy. Jednym z nich był Wacław Nycz, zdobywca 16 medali, mistrz w lataniu
precyzyjnym, fantastyczny nauczyciel oraz kolega młodszych adeptów latania.
Zginał w wypadku samochodowym 17 kwietnia 2013 roku.

 „Hossę” dla „Jasionki” przyniosły lata siedemdziesiąte. W 1974 roku lotnisko otrzymało status międzynarodowy, pełniło rolę zapasowego dla Warszawy. Rzeszowski oddział LOT oferował regularne połączenia z Warszawą, Gdańskiem,
Poznaniem, Koszalinem, Wrocławiem i Szczecinem. Obsługiwał blisko 100 tys. pasażerów rocznie.
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Na chwile te wierni z Nowej Wsi czekali kilkaset lat. Za akceptacją i osobistym wsparciem ordynariusza przemyskiego ks.
bpa Ignacego Tokarczuka ruszyły prace budowlane przy własnej świątyni. Na historycznym dziś zdjęciu z maja 1987 roku,
przy wykopach pod fundamenty, przewodniczący Komitetu Budowy Eugeniusz Bukała towarzyszy geodetom i inżynierom
budowy. 17 kwietnia 1988 r. ksiądz biskup poświęcił kamień węgielny i wmurował akt erekcyjny, zaś 12 maja 1991 roku
poświęcił ołtarz i cały kościół.

 W trudnych latach osiemdziesiątych szkoła w Nowej Wsi jakby czekała na trzecią już młodość. Liczyła m.in. na pomysły i zapał takich ludzi jak Jan Bereś, który w 1983 roku rozpoczął tu swą nauczycielską karierę. Na zdjęciu wraz ze swymi wychowankami w roku 1985/86. Do zdjęcia pozują dziewczęta, m.in.: Urszula Bojda, Agnieszka Figiela, Anna Błoniarz, Dorota Nowak, Sylwia Marcinek. W drugim
rzędzie: Beata Kasperek, Joanna Rybak, Katarzyna Musiał, Agnieszka Woźny. Wśród chłopaków: Witold Cisło, Mariusz Siłka, Paweł Kuźniar, Sławomir Czyrek, Tomasz Maślanka, Grzegorz Kubas.
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KALENDARIUM 1989 – 2013
czerwca 1989 r. Zmiany ustrojowe w państwie znalazły żywe poparcie społeczne również w gminie Trzebownisko. W pierwszych,
w pełni demokratycznych wyborach do Senatu w czerwcu 1989 r.,
mandat senatora uzyskał Józef Ślisz z Łąki, działacz podziemnej „Solidarności” Rolników Indywidualnych, na wiosnę 1989 uczestnik obrad „Okrągłego Stołu” (zasiadał w zespole ds. pluralizmu związkowego). W latach
1989 – 93 był wicemarszałkiem Senatu; 1989 – 92 przewodniczący
PSL „Solidarność” a w 1992 – 94 – przewodniczący Krajowej Rady Politycznej Stronnictwa Ludowo–Chrześcijańskiego. Zmarł w 2001 roku.
Niedziela, 26 listopada 1989 r. Poświęcenie parafialnego cmentarza na górce między szkołą a rzeką Czarna (dziś tuż obok biegnie autostrada). Jako pierwszy spoczął tu Stanisław Drzał. Cmentarz o powierzchni 0,65 ha powstał na kilku sąsiadujących działkach podarowanych przez wiernych.
Styczeń roku 1990. Proboszcz ks. Kazimierz Żak odbył wizytę duszpasterską w parafii. Po raz pierwszy, na prośbę mieszkańców części
staromiejskiej, odwiedził domy wiernych także po stronie Trzebowniska.
84 rodziny wyraziły chęć przynależenia do nowej parafii. 18 stycznia na
mocy dekretu biskupa skorygowano granice parafii. Od tej chwili cała
Nowa Wieś stanowi jedną parafię!
Kwiecień roku 1990. Ośrodek Kształcenia Personelu Lotniczego
zmienił nazwę na Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL PR). W 1992 roku OKL zakupił symulator typu FNPT II. W tym
samym czasie samoloty An-2 i PZL-104 Wilga zostały zastąpione samolotami TB-9 TAMPICO i TB-20 TRYNIDAD. W 1992 roku, po otwarciu
nowego pawilonu odpraw towarowo – pasażerskich (od strony Tajęciny),
na potrzeby Ośrodka przekazano tzw. stary Port Lotniczy. Budynek po
gruntownej adaptacji stał się siedzibą kierownictwa OKL i miejscem zajęć teoretycznych studentów.
15 maja 1990 r. Z dalekich Emiratów Arabskich nadeszła tragiczna wiadomość o śmierci Witolda Świadka, jednego z najwybitniejszych
pilotów Aeroklubu. Zginął w czasie lotu służbowego jako szef personelu
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latającego WSK Rzeszów. Głęboka żałoba objęła całe środowisko, także
nowowiejską społeczność. W swej karierze sportowca i szkoleniowca
w latach 1978 – 1986 Witold Świadek zdobył 11 medali mistrzostw
świata i Europy, w lataniu rajdowym i precyzyjnym w konkurencjach indywidualnych i drużynowych.
27 maja 1990 r. W wyniku reformy ustroju samorządu terytorialnego podjęły działalność nowo wybrane Rady Gmin, wyposażone w szerokie kompetencje uchwałodawcze, gwarantujące im rolę faktycznego
gospodarza terenu. Przewrócono instytucję wójta i zarządu jako organów wykonawczych RG. Po wyborach samorządowych 27 maja 1990
roku, władzę w gminie Trzebownisko zdominowało Stronnictwo Konserwatywno–Ludowe, obsadzając większość mandatów w 26–osobowej
RG. Funkcję przewodniczącego powierzono Władysławowi Prucnalowi
z Wólki Podleśnej. W Nowej Wsi mandat radnego RG uzyskali: w okręgu
nr 9 Jan Tomaka (189 głosów na 206 głosujących), zaś w okręgu nr
10 Jan Czyrek (161 głosów na 254 głosujących). Na pierwszym posiedzeniu Rady na wójta wybrano Jana Tomakę. Jan Czyrek objął w RG odpowiedzialną funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjno–Budżetowej.
20 lipca 1990 r. Na załęskich polach po raz pierwszy odbył się targ
samochodów. Przyjechało blisko 400 wozów; dominowały duże fiaty,
„maluchy” i polonezy. Hitem były owoce cytrusowe oraz napoje w puszkach. Z biegiem lat giełda koło elewatora stała się największym targowiskiem samochodów na Podkarpaciu. Można tu kupić dosłownie wszystko – od elektroniki po obuwie i zabawki. Dziś na niedzielne handlowanie
zjeżdża do tysiąca samochodów z całego regionu i Polski, często zakłócając sen i spokój okolicznych mieszkańców.
Jesień 1990 r. Transformacja ustrojowa oraz przekazanie władzy
w terenie w ręce samorządu gminnego zaowocowało w naszej gminie
m.in. rozmachem inwestycji komunalnych i oświatowych. Szansę tę wykorzystało również środowisko Nowej Wsi. Z pomocą ówczesnych władz
gminy (wójt Jan Tomaka z Nowej Wsi) oraz kierownictwa Kuratorium
Oświaty (kurator Jan Stanisz), przystąpiono do prac planistycznych nad
rozbudową szkoły. Zaczęła się zbiórka materiałów i środków finansowych.
Niedziela, 12 maja 1991 r. Wielka uroczystość w naszej parafii. Ks.
biskup Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół w Nowej Wsi pw. Dobrego Pasterza. W ołtarzu umieszczono relikwie św. Stanisława bpa i św.
Jana Bosko. Koszt budowy kościoła to ponad 51 mln złotych. Powierzchnia użytkowa obiektu – 538 m2. Kościół jednopoziomowy, dwunawowy,
z zapleczem mieszkalnym i salą parafialną. W następnym roku poświęcono dzwony. W latach 1992 – 1999 wykonano ogrodzenie kościoła,
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uporządkowano obejście, wzniesiono obok świątyni kaplicę przedpogrzebową z chłodnią oraz rozbudowano plebanię.
Niedziela, 2 czerwca 1991 r. Podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny
w dniach 1 – 9 czerwca 1991 roku papież Jan Paweł II odwiedził m.in.
Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów. 2 czerwca ok. godziny 9. samolot z Ojcem Świętym wylądował na lotnisku w Jasionce. Na trasie przejazdu
z Jasionki przez Nową Wieś, Trzebownisko do Rzeszowa witali Go owacyjnie mieszkańcy gminy, prawie wszyscy mieszkańcy naszej wsi oraz tysiące przyjezdnych przybyłych z całego regionu. W pobliżu granicy gminy
Trzebownisko i miasta Rzeszowa, na wprost wjazdu do firmy farmaceutycznej Sanofi Biocom, Jan Paweł II przesiadł się z rządowej limuzyny do
papamobile. Przemierzając główne ulice miasta, udał się na plac przed
obecną katedrą diecezjalną, gdzie odprawił mszę świętą.
1 lipca 1991 r. Ukazał się pierwszy numer prywatnej gazetki „Nowiny z naszej gminy”, wydawanej przez red. Ryszarda Beresia z Trzebowniska. Na szpaltach nr 1 i 2 m.in. następujące tytuły: Prezydent RP L.
Wałęsa pozdrawia Trzebownisko, Plany wójta Tomaki, Telefon w każdym
domu?, Koniec gehenny z wodą… Ile wart jest majątek J. Ślisza? Kto
rządzi w samorządzie, Pielgrzymowanie ks. Kalinki… Czterostronicowe wydawnictwo powielane na ksero (priport) wychodziło do września
1992 roku. Łącznie do rąk czytelników w całej gminie trafiło 15 numerów w średnim nakładzie 600 egz.
Lipiec roku 1991. Uruchomiono nową centralę telefoniczną w Trzebownisku, dzięki czemu dla tej miejscowości przybyło 110 numerów, zaś
dla Nowej Wsi – 34. Na czele Społecznego Komitetu Telefonizacji naszego sołectwa stał Mieczysław Błoniarz. Nowe centrale wybudowano
w pozostałych wsiach, dzięki czemu liczba zarejestrowanych aparatów
w gminie wzrosła do 400. Jednakże prawdziwa rewolucja telekomunikacyjna na naszym terenie stała się faktem za sprawą Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST w Łące. Zarejestrowana w lipcu 1991 roku, po
15 latach działalności obsługiwała już ponad 10 tys. abonentów w 35
miejscowościach z terenu 11 gmin. W gminie Trzebownisko telefony
WISTA w 2005 roku posiadały 4 tys. gospodarstw. I kto by pomyślał, że
zaledwie kilka lat później telefon stacjonarny stanie się dla wielu anachronizmem i przeżytkiem.
27 października 1991 r. W wyniku samorozwiązania się tzw. Sejmu
Kontraktowego odbyły się kolejne wybory do parlamentu. Znów rekordowe poparcie zebrał Józef Ślisz z Łąki, wicemarszałek Senatu, startujący
z listy nr 13 Komitetu Wyborczego Porozumienia Ludowego. Głosowało
na niego 78 582 wyborców, tj. prawie co trzeci dorosły mieszkaniec
województwa.
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Czwartek, 18 czerwca 1992 r. Po nowym moście na Mrowli łączącym staromiejską i zaczerniańską część sołectwa przeszła po raz
pierwszy procesja Bożego Ciała i udała się na stadion PIASTA, gdzie
ustawiono główny ołtarz. W asyście proboszcza ks. Kazimierza Żaka,
mszę koncelebrował ks. misjonarz Kazimierz Bojda, rodak z Nowej Wsi,
przebywający od kilkunastu lat w Australii i na Tasmanii.
Lipiec roku 1992. Liczba mieszkańców gminy przekroczyła 16 tys.
W Nowej Wsi mieszkały już 1054 osoby.
1 sierpnia 1992 r. Prace przy rozbudowie szkoły zaczęły się na całego. We wrześniu 1993 r. nad nową częścią stała już konstrukcja dachu.
Na wiosnę 1994 r. można było kończyć prace tynkarskie. Równolegle
finalizowano roboty przy sali gimnastycznej. W czasie wakacji 1994 r.
zburzono budynek starej szkoły pamiętającej rok 1916. Na tym miejscu do dzisiaj widać zarys jego fundamentów, szczególnie latem, kiedy
w czasie upałów na tej części szkolnego podwórka zwiędnie trawa.
Listopad 1992 r. Na święta Bożego Narodzenia roku 1992 skończyła się gehenna z racjonowaniem wody w Nowej Wsi i Trzebownisku. Po
nabyciu przez gminę „rozgrzebanej” hydroforni Ośrodka Kształcenia Lotniczego, w ciągu roku uporano się z całą inwestycją: odwiercono studnie oraz wybudowano rurociąg PCV 225 łączący nowe ujęcie z siecią
obydwu wsi. Otrzymaliśmy wodę, jakości której pozazdrościć nam mogą
mieszkańcy Rzeszowa i innych miejscowości. Wiele zabiegów o szybkie
sfinalizowanie tego przedsięwzięcia wykazali działacze ze Społecznego
Komitetu Rozbudowy Wodociągów na czele z sołtysem Bolesławem
Rzucidłą. W późniejszym okresie przeprowadzona została modernizacja
linii przesyłowych i przyłączeniowych (wymiana rur azbestowych na rury
z tworzywa – finał tych prac w 2009 roku) oraz rozbudowa samej hydroforni o nowe zbiorniki.
Rok 1992. Po trzydziestu latach Port Rzeszów – Jasionka doczekał się wreszcie nowego pawilonu odpraw zlokalizowanego w północnej
części lotniska, od strony Tajęciny. W opuszczonych pomieszczeniach
starego portu rozgościła się załoga gminnego Komisariatu Policji. Później budynek przejęła Politechnika Rzeszowska, aby po gruntownym remoncie zlokalizować tu siedzibę OKL. Niestety, nowy pawilon odpraw nie
ożywił ruchu lotniczego. Zła koniunktura gospodarcza sprawiła, iż zawieszono regularne połączenie pasażerskie ze stolicą. Odbywały się jedynie
loty czarterowe pasażerskie i cargo m.in. do Azerbejdżanu i Gruzji. Taka
sytuacja trwała do roku 1998.
Maj 1993 r. Wójt gminy Jan Tomaka z Nowej Wsi powołany został
na stanowisko wicewojewody rzeszowskiego. Na fotelu gospodarza gminy zastąpił go Wacław Kuziara, dyrektor szkoły z Wólki Podleśnej.
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Sierpień 1993 r. Drużyna piłkarska LKS PIAST, prowadzona do tej
pory przez Aleksandra Adamowicza, rozpoczęła nowy sezon w IV lidze!
Trzon drużyny stanowili: Mariusz Czyrek, Tomasz Szwagiel, Mariusz
Bąk, Bogusław Jurek, Grzegorz Potępa, Jacek Walat oraz Zbigniew
Pieczonka. Debiut w rzeszowskiej „erce” był niezły, ale 12. miejsce w tabeli klasy regionalnej okazało się niewystarczającym rezultatem do pozostania tam na dłużej.
19 czerwca 1994 r. W kolejnej kampanii samorządowej wybierano 24 radnych RG w okręgach jednomandatowych, w tym dwu radnych
z Nowej Wsi. W okręgu nr 10 mandat otrzymał Tadeusz Musiał, zaś
w okręgu nr 9 Jan Tomaka; jemu też Rada ponownie powierzyła funkcję
wójta (zastępcą był Wacław Kuziara). W kadencji 1998 – 2002 obowiązki wójta pełnił Tadeusz Dynia (Zaczernie), a od 2002 roku – w wyniku wyborów powszechnych – Józef Fedan, zamieszkały w Wólce, wcześniej przewodniczący RSP „Postęp” w Jasionce.
Sobota, 12 listopada 1994 r. Poświęcono i oficjalnie oddano do
użytku nowy kompleks szkolny w Nowej Wsi. Znalazły tu lokum: Szkoła
Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole. Mają one do dyspozycji: 9 sal
lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe, pracownię języków obcych, salę
gimnastyczną 12 x 24 m, 2 sale przedszkolne, bibliotekę z czytelnią
internetową, stołówkę z zapleczem kuchennym, boiska do piłki ręcznej
i koszykówki, plac zabaw dla najmłodszych. Ponad połowę ogólnej kwoty
inwestycji – całość kosztów przekroczyła 10 mld (starych) złotych – przekazał samorząd gminny, zaś pozostałą część sfinansowało kuratorium.
Udało się również uzyskać fundusze z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej (500 mln złotych), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (150 mln złotych), Zakładu Energetycznego z Rzeszowa (ok. 60
mln złotych).
11 czerwca 1995 r. Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie odbył
się jubileuszowy koncert z okazji 40–lecia pracy artystycznej Kazimierza
Pustelaka, jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych.
Sam jubilat wystąpił w partii Stefana ze „Strasznego dworu” Moniuszki.
Urodził się w 1930 roku w Nowej Wsi. Przepustką na sceny świata stały
się nagrody na międzynarodowych konkursach wokalnych: Srebrny Medal w Moskwie (1957) i Złoty w Tuluzie (1960). Związany z Operą Warszawską, a potem z Teatrem Wielkim. Jako tenor był głównym wykonawcą partii operowych w całym repertuarze polskim i międzynarodowym.
Dokonał licznych nagrań partii operowych, operetkowych i oratoryjnych.
Był też pedagogiem kształcącym przyszłych śpiewaków. W niedawnym
wywiadzie dla miesięcznika „Nasz Rzeszów” (nr z 04.2013) z sentymentem wspomina swe dzieciństwo i rodzinne strony. Ceniony przez miłośni-
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ków opery, ale i lżejszego repertuaru, choćby z interpretacji lubianych
piosenek patriotycznych, m.in. „Przybyli ułani”, „Serce w plecaku”, „Czerwone maki na Monte Cassino”.
1 września 1995 r. Uchwałą Rady Gminy utworzono Zespół Szkół
w Nowej Wsi. W skład jednostki weszły Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. Klasy gimnazjalne do roku 2003 wciąż pozostawały w strukturze
Gimnazjum w Zaczerniu.
Rok 1996. Odnotowano symptomy dalszej stopniowej ewolucji gospodarki wsi oraz gminy – z rolniczo–przemysłowej na przemysłowo–rolniczą.
Spadła liczba gospodarstw prowadzących aktywną produkcję, zmniejszyło
się pogłowie hodowanych zwierząt. Według danych spisu rolnego z 1996
roku, stado krów w porównaniu z 1985 rokiem zmniejszyło się we wsi
z 152 do 53, trzody z 146 do 63, zaś owiec z 81 do 6. Rachmistrze odnotowali, że rolnicy w Nowej Wsi uprawiają: 25 ha pszenicy, 3 ha żyta, 40
ha ziemniaków. Ogółem funkcjonuje 280 gospodarstw domowych, w tym
37 bezrolnych, 76 do 1 ha i 176 powyżej 1 ha.
Wiosna 1996 r. Znów większy ruch na lotnisku. Zapadła decyzja
o wznowieniu stałych połączeń pasażerskich „Jasionki” ze stolicą. Na jesieni 1998 r. doszło do integracji rzeszowskiej linii z lotami za Atlantyk.
Niedziela, 23 czerwca 1996 r. W Nowej Wsi odbyła się uroczystość 25–lecia kapłaństwa ks. misjonarza Kazimierza Bojdy. Obecni
byli ks. Jan Bojda, ks. Edward Bojda, najbliższa rodzina. Ks. Kazimierz
Bojda od kilkunastu lat prowadzi posługę duszpasterską w Australii i na
Tasmanii.
14 lipca 1996 r. Wielka msza polowa na stadionie LKS PIAST ukoronowała uroczystości 70–lecia OSP. Strażacy otrzymali nową kopię
historycznego sztandaru strażackiego z 1929 roku. Sztandar odebrali
naczelnik OSP Jan Ciasnocha i prezes Bronisław Czyrek.
Lato 1997 r. Stadion PIASTA był miejscem Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego z udziałem polonijnej drużyny Polonia´94 z Mississaugi
w Kanadzie. Jej rywalami były zespoły: Stal Rzeszów, AZS Resovia Polfa
oraz reprezentacja Nowej Wsi. Nasi grali w składzie: bramkarze Mariusz Czyrek i Grzegorz Wojewoda, Mariusz Kogut, Tomasz Szwagiel, Zbigniew Pieczonka, Krzysztof Sala, Jacek Walat, Grzegorz Bal,
Janusz Tomaka, Piotr Musiał, Piotr Róg, Jan Augustyn, Marcin Dec,
Janusz Miękisz, Artur Goclon, Bogusław Jurek. Na dwudniowe zawody sprzedano rekordową liczbę 1500 biletów.
Rok 1998. Po dwu latach intensywnych prac (I etap – 1996, II etap –
1997), gros zabudowań w Nowej Wsi zostało podłączonych do wiejskiej
sieci ściekowo–kanalizacyjnej. Inwestycja była dofinansowywana z europejskich funduszy przedakcesyjnych (ASAL). Znaczną część środków
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pokryli sami mieszkańcy; zadania z tym związane pilotował Społeczny
Komitet, którym kierował Mieczysław Błoniarz. Równocześnie na gruntach sołectwa, na terenie dawnego pastwiska, obok wyznaczonej trasy
autostrady A4 w 1995 roku stanęła nowoczesna oczyszczalnia ścieków
(fundusze przedakcesyjne ASAL i PHARE), z mocą przerobu 2 tys. m3 na
dobę. Rychło okazało się, iż jest zbyt mała. W 2012 roku przystąpiono
pilnie do jej rozbudowy.
23 sierpnia 1998 r. Nasi piłkarze LKS PIAST wrócili do IV ligi! Trzon
drużyny prowadzonej przez trenera Stanisława Roga stanowili: Mariusz Czyrek, Piotr Róg, Bogusław Jurek, Jacek Walat, Marek Rzeszutko, Piotr Musiał, Janusz Rzeszutek, Jacek Wiercioch i Krzysztof
Chwałka. Hitem sezonu stał się mecz ze słynną przed laty rzeszowską
Stalą rozegrany 23 sierpnia. Pojedynek obserwowała rekordowa liczba
800 widzów. Mecz wygrali goście jedną bramką. Występy w sezonie
1998/99 zakończyły się największym sukcesem naszych piłkarzy w historii, jakim było zajęcie 9. miejsca w rozgrywkach IV ligi. W kolejnym
sezonie drużyna PIASTA osłabiona brakiem kilku podstawowych zawodników nie grała już tak rewelacyjnie, kończąc rozgrywki na przedostatniej
pozycji w tabeli.
10 października 1998 r. Kolejne wybory samorządowe na kadencję
1998 – 2002. Do Rady, której przewodniczył Andrzej Stopa z Zaczernia, z terenu Nowej Wsi wybrani zostali: Tadeusz Musiał, na którego
głosowało 326 wyborców, oraz Henryk Chwajoł (264), obydwaj wystawieni przez komitet Akcji Wyborczej „Solidarność.”
4 września 1999 r. Poświęcenie figury św. Floriana umieszczonej
w murze remizy.
Wrzesień 1999 r. Zasadnicza reforma systemu oświatowego wprowadziła 6–klasową szkołę podstawową oraz 3–letnie gimnazja i 3–letnie
licea. Od roku szkolnego 1999/2000 uczniowie z rocznika 1990 stawali się gimnazjalistami. Pierwsi gimnazjaliści z Nowej Wsi zostali uczniami
klasy Ic Gimnazjum w Zaczerniu. Samodzielne Gimnazjum w Nowej Wsi,
jako odrębna jednostka oświatowa powstało w roku 2003.
Wiosna 2000 r. Ruszyły prace przy modernizacji obiektów LKS
PIAST. Trwały przez kilka następnych lat. Odrestaurowano pawilon sportowy, wybudowano nowe ogrodzenie, postawiono scenę i uporządkowano tereny wokół boiska. W międzyczasie PIAST wzbogacił się także o rezerwowe boisko piłkarskie. To pozwoliło na realizację najważniejszego
przedsięwzięcia, jakim był gruntowny remont głównej płyty boiska. Ekipa
budowlańców weszła na płytę po zakończeniu sezonu 2004/2005.
15 marca 2001 r. LKS PIAST wzbogacił się o własny portal internetowy, promujący sportową aktywność naszego środowiska. Serwis
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prezentuje historię i dorobek Klubu, a także bieżącą informację o rozgrywanych meczach, o organizowanych imprezach sportowo–kulturalnych
oraz pracy Zarządu LKS. Od początku portal redagują bracia Łukasz Pokrzywa i Rafał Pokrzywa (były zawodnik klubu).
2 września 2001 r. Strażacy i cała wieś świętowali jubileusz 75–lecia jednostki. OSP liczy 54 druhów, działają jednostki młodzieżowe męskie
i żeńskie. 26 września Polskie Radio Rzeszów wyemitowało okolicznościową audycję „Trzy pokolenia strażaków”. W roku jubileuszowym OSP odebrała nowy wóz pożarniczy Jelcz, poświęcony 5 maja 2002 roku.
23 września 2001 r. Znów mieszkaniec gminy zdobył mandat parlamentarny. Po Józefie Śliszu z Łąki (Senat 1989 – 1993), mandat posła
otrzymał Jan Walenty Tomaka z Nowej Wsi, były długoletni wójt gminy.
W 2001 roku uzyskał najlepszy wynik na liście PO – w okręgu otrzymał
poparcie 8762 wyborców, z tego 3154 w samym powiecie rzeszowskim. Jan Tomaka był posłem do 2 kwietnia 2011 roku. Z zawodu geolog górniczy, z zamiłowania sadownik. Wójtem gminy został po wyborach samorządowych w 1990 roku i pełnił tę funkcję do 1998 roku,
z przerwą (maj 1993 – luty 1994), kiedy to piastował urząd wicewojewody rzeszowskiego. Z jego nazwiskiem wiąże się, zapoczątkowana w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, zasadnicza modernizacja infrastruktury
komunalnej i oświatowo–sportowej gminy. W kadencji 1998 – 2001
radny Sejmiku Województwa i wicemarszałek podkarpacki. W kwietniu
2011 zrzekł się mandatu posła w związku z objęciem stanowiska prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Instytucja ta finansuje kredytami najważniejsze inwestycje gospodarki
wodno-ściekowej w naszej gminie. W 2010 roku Jan Tomaka postanowił raz jeszcze ubiegać się o fotel wójta, ale bezskutecznie; odpadł
w I turze głosowania.
4 – 5 lipca 2002 r. Parafię w Nowej Wsi nawiedziła kopia Obrazu
Jasnogórskiego. Nawet obfita ulewa nie była w stanie popsuć atmosfery
uroczystości. Wieś została pięknie udekorowana, zwłaszcza trasa przejazdu orszaku. Akcenty związane z nawiedzeniem obecne były niemal na
każdej posesji. Po południu 5 lipca obraz przewieziono do Jasionki.
Środa, 4 września 2002 r. Po 3 latach budowy oddano do użytku krytą pływalnię FALA, pierwszy i dotąd najokazalszy obiekt Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Wsi. Inwestycja kosztowała 11 mln,
gros pieniędzy pochodziło z budżetu gminy. Pływalnia (niecka duża) ma
standardowe wymiary 25x12,5 m. Obok jest niecka mała (dla dzieci)
oraz 60–metrowa zjeżdżalnia. Miłośnicy pływania mają też do dyspozycji:
saunę, solarium, siłownie, bufet. Obiekt szybko zyskał popularność fanów sportów wodnych. W pierwszych dwóch latach odwiedziło go ponad
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pół miliona osób. Z basenów korzystają codzienne uczniowie naszych
szkół w ramach zajęć sportowych. Rokrocznie gmina dopłaca do kosztów funkcjonowania ośrodka po to, by ceny najpopularniejszych biletów
(na basen) były dostępne dla wszystkich.
27 października 2002 r. Po październikowych wyborach samorządowych w 15–osobowej Radzie Gminy, której przewodnictwo objął Stanisław Ryś z Trzebowniska, znalazł się jeden mandatariusz Nowej Wsi.
Był nim Antoni Lech, który otrzymał największe poparcie spośród czterech kandydatów w tym okręgu; zebrał ponad 46 proc. wszystkich głosów. Mandat wójta, obsadzany po raz pierwszy w wyborach bezpośrednich, otrzymał Józef Fedan, w latach 1983 – 2002 prezes Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej „Postęp” w Jasionce.
Wtorek, 18 marca 2003 r. Nagłe roztopy spowodowały dramatyczny przybór wody w Wisłoku i Mrowli. Zalana została cała „Próchnica”.
Woda podtopiła kilkanaście okolicznych gospodarstw, wdarła się do piwnic szkoły, szatni i innych pomieszczeń. Strażacy wiele godzin spędzili
na sypaniu wałów, potem wypompowywaniu wody. Usuwanie skutków
żywiołu trwało do 22 marca. Powódź nawiedziła wieś również w lipcu
2004 oraz marcu 2005 r. Jednakże największy kataklizm zanotowano
w czerwcu 2010 roku.
1 września 2003 r. W składzie Zespołu Szkół w Nowej Wsi znalazł
się trzeci człon – Gimnazjum, obejmujące dwie klasy gimnazjalne.
Marzec 2005 r. Wylała Mrowla, zalewając cały teren między cmentarzem a szkołą, aż do Zaczernia. Strażacy układali wały, minimalizując
zatopienie najbliższych domów: Czyrków, Rybaków, Pieczonków, Wierciochów, Kloców, Sierżęgów; przez kilka dni usuwano skutki powodzi,
zaczynając od wypompowania wody ze szkolnych piwnic oraz szatni,
a także pomieszczeń prywatnych.
2 – 8 kwietnia 2005 r. Żałoba narodowa po zgonie papieża Polaka
Jana Pawła II. W dniu pogrzebu o godz. 8 w kościele parafialnym odprawiono mszę żałobną. W chwili rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych
w Watykanie, w nowowiejskiej remizie OSP zawyły syreny alarmowe
i rozległy się klaksony samochodów.
Kwiecień roku 2005. Dzięki dotacji budżetowej (61 mln złotych) „Jasionka” otrzymała pas o długości 3200 m, (najdłuższy w Polsce po „Okęciu”), umożliwiający lądowanie największych samolotów komunikacyjnych
świata, a także drugą drogę kołowania i płytę postojową. W wojewódzkich
elitach politycznych nikt nie miał wątpliwości, iż dofinansowanie lotniska
w Jasionce (z budżetu centralnego 2004) stało się faktem dzięki osobistym zabiegom rzeszowskiego posła SLD Wiesława Ciesielskiego, ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów rządu Leszka Millera.
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Kwiecień 2005 r. Pełną parą ruszyły prace przy płycie głównej boiska PIASTA (drenaż, niwelacja, nowa murawa). W tej sytuacji przez cały
następny sezon piłkarze (seniorzy i juniorzy) rozgrywali mecze na płycie
rezerwowej. W sierpniu 2006 r. boisko było gotowe. Pierwszy mecz na
nowej murawie rozegrano 27 sierpnia 2006 z Czarnymi Czudec. Równolegle zmodernizowano pawilon sportowy: m.in. otrzymał: nowy dach,
nowe okna, lepsze ogrzewanie, a na koniec – ładną elewację.
12 listopada 2006 r. Po 4–letniej kadencji, znów odbyły się wybory
samorządowe. Już w I turze głosowania funkcję wójta gminy Trzebownisko powierzono ponownie Józefowi Fedanowi z Wólki Podleśnej (otrzymał poparcie 72,7 proc. głosujących). Do 15–osobowej Rady Gminy
mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś wybrali Marię Rzucidło, wystawioną
przez KWW „Wspólne Dobro Wsi”. Na I sesji Rady Gminy w dniu 27
listopada, na przewodniczącego RG wybrano ponownie Stanisława Rysia z Trzebowniska.
25 marca 2007 r. Zebranie wiejskie wybrało nowego sołtysa i Radę
Sołecką. Funkcję sołtysa po raz pierwszy w historii Nowej Wsi powierzono kobiecie. Taki tytuł przypadł Marii Rzucidło, rok wcześniej wybranej na radną RG (kadencja 2006 – 2010). W skład RS weszli ponadto:
Wojciech Kloc, Jan Tarała, Irena Pudło, Agnieszka Tomaka, Wiesław
Krzyśko.
18 grudnia 2007 r. Znowu zmiany na lotnisku. Nowym jego gospodarzem została spółka prawa handlowego „Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka”. W chwili podpisania umowy 53 proc. udziałów w spółce należało do Województwa Podkarpackiego, a 47 proc. do PP „Porty Lotnicze”.
22 lutego 2008 r. Rada Gminy uchwaliła Program Odnowy Sołectwa Nowa Wieś na lata 2008 – 2015. Dokument określił najważniejsze
przedsięwzięcia inwestycyjne i organizatorskie, mające zapewnić zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny wsi oraz służyć poprawie życia
mieszkańców.
14 grudnia 2008 r. W dworze „Ostoya” odbyła się VI edycja spotkania „ Wokół wigilijnego stołu”. W konkursie tradycyjnych potraw stołu
wigilijnego i ciasta świątecznego wzięło udział 11 zespołów. Rywalizację
wygrały panie z Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 w Nowej Wsi.
14 grudnia 2009 r. Najmłodsi mają powody do radości. Także w naszej wsi powstał „Orlik” – kompleks boisk ze sztuczną murawą, wybudowany w ramach rządowego programu. To pierwszy tego typu obiekt
w gminie. Kolejny otrzymała Łąka w 2011 roku.
Wiosna roku 2010. Takiego zamieszania wieś jeszcze nie doświadczyła w całej swej historii. Choć niektórzy mówili z zadowoleniem: wreszcie. Wreszcie przystąpiono do budowy autostrady A4. Zaczął się trudny
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czas dla nowowsian: warczące i dymiące maszyny, tumany kurzu pokrywającego wszystko wokół, zniszczone drogi dojazdowe. Sołtyska Maria
Rzucidło wiele razy musiała interweniować w kierownictwie budowy „Mostostalu”. Po dwu latach stwierdziła z satysfakcją: – Mimo wszystko, jakoś się dogadywaliśmy. Najważniejsze, że arteria już gotowa. Dla wygody następnych pokoleń. (Więcej o autostradzie w oddzielnym rozdziale).
23 maja 2010 r. Po uroczystościach w rzeszowskiej katedrze, ks.
Przemysław Krzysztoń odprawił mszę prymicyjną w naszym parafialnym kościele. Urodzony w 1985 r., ukończył Szkołę Podstawową w Nowej Wsi. Od lipca 2010 r. jest wikariuszem w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle.
18 czerwca 2010 r. Wisłok osiągnął poziom porównywalny z powodzią z 1934 roku. Przy moście w Trzebownisku pomiar wskazywał 7 metrów. Wszystkie tereny niżej położone wzdłuż całego biegu rzeki zostały
zalane. Z brzegów wystąpiły również mniejsze dopływy, także Mrowla
i Czarna. Skutki kataklizmu odczuli mieszkańcy, ale też budowniczowie
autostrady A4. Dla strażaków to był prawdziwy egzamin sprawności
i ofiarności (patrz część fotograficzna).
Czwartek, 9 września 2010 r. Szkoła w Nowej Wsi ma już sto lat.
Z tej okazji społeczność wsi zafundowała młodzieży nowy sztandar szkolny. Na jubileuszowym spotkaniu odebrał go dyrektor Zespołu Szkół Grzegorz Szczepan. Goście, rodzice i uczniowie obejrzeli specjalną wystawę
oraz pokaz slajdów z historycznym fotkami. W części artystycznej z koncertem piosenek wystąpiła Anna Sroka, niegdyś absolwentka naszej
szkoły, dziś aktorka telewizyjna i filmowa.
10 listopada 2010 r. Odbyły się kolejne wybory samorządowe. O jeden mandat RG z Nowej Wsi ubiegało się trzech kandydatów. Radnym
został Czesław Pokrzywa, prezes LKS PIAST (wystawiony przez KW
Samorządowe Porozumienie Wyborcze Jana Tomaki). Józef Fedan zatrzymał fotel wójta już na 3. kadencję. Pokonał on w II turze Jana Lecha
stosunkiem głosów 55 proc : 45 proc.
10 grudnia 2010 r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wzbogacił
się o kolejny piękny obiekt. Jest to kryta hala tenisowa z dwoma kortami.
Inwestycja kosztowała 4,8 mln złotych, z czego 1,7 mln wyasygnowała
UE. W 2011 roku z kortów skorzystało prawie 10 tys. osób.
19 czerwca 2011 r. Po raz pierwszy sołtysa i Radę Sołecką wyłoniono w powszechnych tajnych wyborach. O poparcie na funkcję sołtysa
ubiegali się: Marcin Nowak (113 głosów), Mieczysław Nowak (136)
i ponownie Maria Rzuciło (199). Zaś o miejsca w 5–osobowej Radzie
Sołeckiej rywalizowało 10 kandydatów. Zasiedli w niej: Wojciech Kloc,
Wiesław Krzyśko, Irena Pudło, Jan Tarała i Agnieszka Tomaka.
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10 lipca 2011 r. Obchodzący 40–lecie kapłaństwa ks. misjonarz Kazimierz Bojda znów przyjechał do Nowej Wsi, by w rodzinnym gnieździe
dziękować Bogu za ten wspaniały dar. Obecna była grupa kolegów misjonarzy, w tym z dalekiej Australii. Siostra Maria i brat Andrzej ofiarowali
Jubilatowi kosz z 40 różami. Do rodzinnego zdjęcia stanęło z ks. Kazimierzem ponad 70 osób.
Październik 2011 r. Na terenie OSiR otwarto obiekt będący znakomitą wizytówką bazy hotelowo–gastronomicznej gminy. Jest to nowy
kompleks Wellness&SPA. Dysponuje 140 łóżkami, dwiema restauracjami, nowoczesnym salami konferencyjnymi. Kosztował 17,5 mln
złotych.
Grudzień 2011 r. Zakończono remont Domu Ludowego przy „dziewiętnastce. W pięknej scenerii mogło się więc odbyć kolejne, X spotkanie „Wokół wigilijnego stołu”. Koszt inwestycji to 220 tys. złotych,
z czego połowę uzyskano z funduszy europejskich. Obiekt otrzymał m.in.
nowe elewacje. Szkoda, iż prawie natychmiast zostały zniszczone przez
chuligańskich grafficiarzy. W 2011 roku udało się też: odbudować kilometr rowu C-1 (tzw. przykopa), na co pieniądze dała Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, przebudować drogę i chodnik od granicy
z Trzebowniskiem, położyć asfalt na drodze powiatowej z Zaczernia do
pętli autobusowej plus 370 metrów chodnika.
14 listopada 2011 r. Po 6–miesięcznej budowie SKANSKA oddała
do użytku nowy piękny most na Wisłoku w Trzebownisku. To nadal najważniejsza przeprawa łącząca lewo i prawobrzeżną część gminy. Nowy
most zastąpił żelaznego staruszka z 1957 roku. Inwestycja kosztowała
8 mln złotych. Most ma długość 85,5 m i szerokość 10 m. Nośność 40
ton. Posiada chodniki po obu stronach jezdni. Ma służyć mieszkańcom
co najmniej 150 lat.
17 kwietnia 2012 r. Pierwszych pasażerów przyjął nowy terminal
lotniska Jasionka. Obiekt godny miana budowli XXI wieku zrealizowała firma SKANSKA S.A. w okresie 15 miesięcy. Dzięki tej inwestycji kilkakrotnie wzrośnie tzw. przepustowość lotniska; będzie możliwa równoczesna
obsługa pasażerów 3 dużych samolotów. Terminal dysponuje bowiem
17 stanowiskami odpraw. Wyjście na płytę prowadzi przez 4 bramy,
w tym jedną ze specjalnym rękawem. Terminal kosztował ok. 140 mln
złotych, pochodzących w większości z funduszy UE. Kosztowne były też
inne zrealizowane w tych latach inwestycje: zmodernizowane płyty postojowe, drogi kołowania, oświetlenie. Dopełnieniem tych ambitnych
przedsięwzięć będzie w 2013 roku nowa wieża kontroli ruchu. W sumie
na inwestycje te wydatkowano ze środków unijnych ok. 180 milionów
złotych.
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Czerwiec 2012 r. Ogłoszono wyniki rankingu „Złotej Setki” największych
firm Podkarpacia 2011. Na 52. miejscu uplasował się HARTBEX, firma
z Trzebowniska. W 2011 roku sprzedała ona produkcję wartości 110 mln
złotych, przy zatrudnieniu 352 osób. W rankingu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, NOWIN oraz marszałka województwa w „Złotej Setce”
za 2011 rok znalazły się ponadto 3 inne firmy z tereny gminy Trzebownisko. Na 44. miejscu jest BorgWarner (PPNT Tajęcina) z zatrudnieniem
148 osób i przychodami ze sprzedaży 151 mln. Na 70. pozycji znalazł się
drugi zakład ze strefy w Tajęcinie – OPTeam (sprzedaż 79 mln, zatrudnienie 181 osób). Na 96. miejscu jest Spółka ANIA, której szefem jest Jan
Czyrek z Nowej Wsi (sprzedaż 45 484 tys. zł, zatrudnienie 86 etatów).
11 lipca 2012 r. Wielu mieszkańców Nowej Wsi, z racji obcowania
z samolotami od urodzenia, może być domorosłymi ekspertami w tej dziedzinie. Cieszy ich każda pozytywna zmiana na lotnisku, zauważają każdy
nowy lotniczy nabytek. W ostatnich miesiącach ich uwagę zwróciły nowe
piękne samoloty szkoleniowe dla studentów. W lipcu 2012 roku OKL zakupił bowiem kolejny cenny egzemplarz – samolot Piper PA-28R-201 Arrow
III. Stało się to możliwe dzięki programowi „Rozwój Polski Wschodniej”;
OKPL otrzymał w w ramach projektu „Rozbudowa i doposażenie OKL” blisko 40 mln złotych. Pieniążki wykorzystano na zakup 7 samolotów (5 jednosilnikowych Liberty XL2 oraz 2 dwusilnikowych maszyn Piper ), supernowoczesnego symulatora lotów oraz na rozbudowę obiektów Ośrodka,
w tym na 900–metrowy betonowy pas startowy. Zajęcia ze studentami
prowadzi 14–osobowa kadra pilotów instruktorów. Teraz, mają do dyspozycji łącznie 20 samolotów. Działania te umożliwiły zwiększenie liczby
miejsc na I roku szkolenia lotniczego z 15 do 26.
Poniedziałek, 10 września 2012 r. Wprawdzie obyło się bez przecięcia wstęgi i telewizyjnych kamer, ale fakt jest faktem! Wreszcie mamy
gminną autostradę! Po 2 latach i 6 miesiącach prac „Mostostal” przekazał inwestorowi GDDKiA 7–kilometrowy odcinek autostrady A4. To jedyny oddany do użytku fragment tej arterii na odcinku Tarnów – Korczowa. Umożliwia kierowcom podążającym nowym odcinkiem drogi S19 od
Stobiernej, dotarcie do drogi warszawskiej na tzw. Węźle Centralnym.
Na tym 7–kilometrowym odcinku gotowych jest: 8 wiaduktów, 3 mosty,
przepusty, dwa węzły, kilka fragmentów przebudowanych dróg powiatowych i gminnych, niezbędne zabezpieczenia (bariery, osłony, ogrodzenia). Gotowy jest też najdłuższy na Podkarpaciu 512–metrowy most na
Wisłoku. Zadbano też o zieleń wokół arterii, o zbiorniki wodne, a nawet
o nowe nasadzenia. Roboty trwały dwa lata i 5 miesięcy. Ten fragment
autostrady kosztował 442 mln złotych, blisko 60 proc. środków pochodziło z funduszy europejskich.
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Kwiecień 2013 r. Od marca trwają tak oczekiwane roboty przy rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Już w połowie przyszłego
roku powinna pracować pełną mocą nowa oczyszczalnia – bardziej wydajna, pracująca według najnowocześniejszych technologii, co uwolni
mieszkających w pobliżu nowowsian od przykrych zapachów. Inwestycja realizowana przez renomowaną firmę SKANSKA kosztować będzie
gminę 14 mln złotych. Kolejne cztery mln złotych pochłonie rozbudowa
ujęcia i stacji uzdatniania wody przy OKL. Finał tej inwestycji przewidziano
na koniec br. Planowana wydajność ośmiu studni to 4 tys. m sześć wody
na dobę; to zagwarantuje potrzeby mieszkańców gminy na kilkanaście
lat naprzód.
30 kwietnia 2013 r. Po utwardzeniu podłoża w rejonie tzw. Dębiny
i ustabilizowaniu nawierzchni, oddano do użytku fragment obwodnicy od
Terliczki do ronda Jacka Kuronia na Załężu, biegnący obok giełdy i elewatora. Z miejsca natężenie ruchu przez Nową Wieś po starej trasie drogi
lubelskiej zdecydowanie zmalało.
18 maja 2013 r. Świecenia kapłańskie przyjął ks. Paweł Karczmarczyk, rodowity mieszkaniec Nowej Wsi, ur. w 1985 roku. Następnego
dnia odprawił mszę prymicyjną w parafialnym kościele. Jest on trzecią
osobą pochodzącą z Nowej Wsi, która od chwili erygowania parafii przywdziała szaty duchownego, po siostrze Marii Tarale i ks. Przemysławie
Krzysztoniu. Na V roku Wyższego Seminarium w Rzeszowie studiuje
kleryk Damian Ataman.
Przy redagowaniu KALENDARIUM NOWEJ WSI wykorzystano
niektóre zapisy KALENDARIUM TRZEBOWNISKA, zawarte w opracowaniu „Trzebownisko ma 600 lat”, wydanego w lutym 2013 roku.
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 Po transformacji ustrojowej, w 1990 roku gminy odzyskały
prawdziwą samorządność oraz możliwość autentycznego działania i inicjatywy. Znakomicie wykorzystał to pierwszy w III RP
wójt gminy Trzebownisko Jan Tomaka z Nowej Wsi. Kierował
gminą przez 8 lat z kilkumiesięczną przerwą w 1994–95 roku.
To on zapoczątkował dynamiczny rozwój infrastruktury na wsi,
zwłaszcza bazy oświatowej, sieci wodno–kanalizacyjnej, dróg.
Na zdjęciu w trakcie dożynek gminnych w Nowej Wsi w 1995 r.

 Tadeusz Dynia z Zaczernia rządził gminą w kadencji 1998
– 2002. Obecnie, jego oczkiem w głowie jest Muzeum
Regionalne, stworzone przez zasłużonego twórcę etnografa
Stanisława Rząsę. Na zdjęciu wraz z córką S. Rząsy, Wandą
Kosior.

 Gospodarze sąsiednich gmin trochę zazdroszczą
wójtowi Trzebowniska – niby mają u siebie wszystko, ale … lotniska nie mają. Na otwarciu terminalu
(kwiecień 2012) od lewej: wicestarosta rzeszowski
Marek Sitarz, wójt gminy Trzebownisko od 2002
roku Józef Fedan, burmistrz Głogowa Paweł Baj
i poseł Stanisław Ożóg.
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 W 1995 roku wieś była miejscem gminnych uroczystości dożynkowych z udziałem gości z całej gminy. Miana gospodarzy
dostąpili Lucyna Zięba i Stanisław Walat. Wieniec odebrał wójt Jan Tomaka, bochen chleba sołtys Bolesław Rzucidło.

 Lata dziewięćdziesiąte okazały się szczęśliwe dla wsi.
Początek tej dekady to przede wszystkim rozbudowa
szkoły. Po 26 miesiącach robót, w połowie 1994 roku
gotowy był cały zespół: 9 klasopracowni, przedszkole
z zapleczem, stołówka i kuchnia, sala gimnastyczna.

 Na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie jubileusz
40–lecia pracy artystycznej obchodził wielki polski
tenor Kazimierz Pustelak, rodak z Nowej Wsi. Jubilat
wystąpił w partii Stefana ze „Strasznego dworu”
Moniuszki.
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 W 1998 roku drużyna seniorów PIASTA po raz drugi wywalczyła awans do IV ligi. Do zdjęcia stanęli autorzy tego sukcesu.
W górnym rzędzie od lewej: Marek Rzeszutko, Tomasz Szwagiel, Janusz Tomaka, Krzysztof Chwałka, Krzysztof Sala i Artur
Goclon. W środkowym rzędzie od lewej: prezes Wiesław Woźny, wiceprezes Czesław Pokrzywa, trener Stanisław Róg,
Janusz Kuźniar, Mariusz Bąk, Mariusz Czyrek, Marcin Dec, Arkadiusz Rzucidło, skarbnik i sekretarz klubu Tadeusz Musiał
oraz kierownik drużyny Mirosław Kwiecień. Z przodu od lewej: Jan Augustyn, Michał Piestrak, Piotr Róg, Janusz Miękisz,
Bogusław Jurek i Jacek Walat.
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Na przełomie wieków gmina doczekała
się obiektów sportowych, jakie bywają marzeniem niejednego miasteczka
powiatowego. Zlokalizowano je na terenie dawnego pastwiska, na granicy
Nowej Wsi i Trzebowniska. W 2002
roku ruszył tu zespół basenów FALA
wraz z zapleczem sportowo–gastronomicznym (sauna, solarium, siłownia,
bufet), w 2010 roku otwarto krytą halę
tenisową, w grudniu 2009 roku udostępniono zespół boisk „Orlik”. Jak
szacuje dyrekcja Ośrodka, w minionym
dziesięcioleciu z obiektów wodnych
skorzystały łącznie 2 mln osób.
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Wielkim wydarzeniem w życiu
wsi były obchody stulecia szkoły.
Placówka dysponująca dziś rozległym
zapleczem dydaktyczno–wychowawczym jest dumą całego środowiska,
jako prawdziwa świątynia wiedzy.
Korzystają z niej też najmłodsi; przedszkolaki, jak i uczniowie mają do dyspozycji stołówkę serwującą obiady
w cenie 3,20 – 3,70 zł. Szkoła służy
także dorosłym; w jej pomieszczeniach odbywają się zebrania wiejskie i różne imprezy środowiskowe.
Uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i zawodach
sportowo–kulturalnych. 16 maja
2013 r. zespół szkolny znakomicie
zaprezentował się w Łukawcu na przeglądzie „Ocalić od zapomnienia”.
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 Powstanie samodzielnej parafii było bardzo znaczącym impulsem na rzecz zdynamizowania życia duchowego, ale i aktywności społeczno–kulturalnej wsi. Do kalendarza weszły m.in. coroczne dożynki parafialne oraz wyjazdy na dożynki diecezjalne. Zaszczytu godności pary niosącej tradycyjny bochen oraz inne plony rolniczego trudu dostępują małżonkowie cieszący się największym autorytetem w środowisku. W tym miejscu z konieczności tylko 3 przykłady. Księża Kazimierz Bojda
i Kazimierz Żak odbierają plony od Danuty i Romana Walatów. Innym razem role te powierzono Barbarze i Kazimierzowi
Lechom, obok córeczka Faustyna. Natomiast na dożynkach diecezjalnych 2010 parafię Nowa Wieś reprezentowali m.in.
Alicja i Wiesław Krzyśkowie. Przed wyjazdem do wspólnej z nimi fotografii stanął senior Bronisław Pietraszek.

126

 Współcześnie robi się wiele,
aby kult dla ludzi w podeszłym
wieku stał się trwałym elementem także polskiej mentalności.
Ostatnie dziesięciolecia przyniosły pozytywne zmiany również
na tym polu. Stało się tak za
sprawą starań takich organizacji jak KGW i OSP. W Nowej
Wsi do tego tandemu z dobrym
skutkiem dołączył miejscowy
Caritas. Takie akcje jak Dzień
Seniora czy Dzień Chorego mobilizują społeczność do stałej
systematycznej troski i pomocy
ludziom w podeszłym wieku.

 Mieszka we wsi od urodzenia,
czyli już 94 lata. Jej życiorys jest
częścią historii tej miejscowości,
jak też częścią dziejów szkoły
oraz Koła Gospodyń. Była i jest
zwykłą wiejską kobietą, ale też
aktorką, recytatorką, poetką.
Zwłaszcza cenione są jej kuplety, żartobliwie oceniające wioskową rzeczywistość. Na zdjęciu
sprzed laty z wnuczką Martyną.
Martyna Czyrek w 2005 roku
pomogła Babci spisać i zredagować wspomnienia, które stały
się ważnym źródłem wiedzy dla
autora niniejszej książki.

Rówieśnicą pani Marii Czyrkowej jest Anna Sroka.
Ją też wciąż pasjonuje lektura codziennej gazety
i wiadomości w telewizorze. 

 W trakcie jednego ze spotkań z seniorami. Na imprezie zorganizowanej przez Radę
Sołecką wspólnie z organizacjami społecznymi i kierownictwem szkoły, 19 lutego 2010
roku, przy wspólnym stole spotkali się m.in.
(od lewej): Włodzimierz Miękisz, Bolesław
Rzucidło, Edward Czyrek, Jan Sądej.

 Zawsze, gdy się zejdą, starają się zapomnieć o codziennych dolegliwościach, Bo najlepszą receptą na dobre samopoczucie jest uśmiech. Zacne grono nowowiejskich seniorek. Do zdjęcia pozowały
z przodu od lewej: Bronisława Augustyn, Irena Lech, Anna Sroka, Maria Bukała, Julia Polewczak. Stoją od lewej: Antonina Rybak, Aleksandra Sala, Genowefa Kloc, Irena Szczupaj, Teresa Rzeszutek.
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 18 maja 2013 roku w rzeszowskiej katedrze świecenia kapłańskie przyjął ks. Paweł Karczmarczyk. Następnego dnia odprawił mszę prymicyjną w parafialnym kościele w Nowej Wsi.
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 Mieszkańcy Nowej Wsi to ludzie światowi. W pierwszej kolejności przez fakt dysponowania lotniskiem, które w 2012 roku
wzbogaciło się o fantastyczny terminal, oraz autostrady, która – jest taka nadzieja – ruszy na całej długości koło roku 2015.
Nowowsianie lubią też podróżować – daleko i blisko, ostatnio w Nowosądeckie do przyjaciół z Ptaszkowej. Na zdjęciu podziwiają tam rzeźbę samego Wita Stwosza. Lubią się także zabawić. Festyn lotniczy w 2010 roku raz jeszcze przypomniał, że
„parkietem” do cudownej wspólnej zabawy może być też płyta naszego lotniska. Tak jak to niegdyś bywało.
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 Już z początkiem XXI wieku powodzie przypomniały ze zdwojoną siłą o mocy żywiołu oraz konieczności pokory i szacunku
dla przyrody. Powódź z roku 2010 dorównywała rozmiarami tej z 1934 roku – największej w ubiegłym stuleciu. To nowe
wyzwanie dla służb ratowniczych. Jak sobie poradziły? Odsyłam do lektury książki.
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 Ogromny zbiornik wodny ciągnący się m.in. pod płytą lotniska zapewnia mieszkańcom gminy smaczną wodę, naprawdę
znakomitej jakości. Modernizacja stacji uzdatniania koło Ośrodka OKL, wybudowanie 4 kolejnych studni (finał prac to koniec
2013 r.). Wszystko to sprawi, że przez kilkadziesiąt najbliższych lat wody w kranach nam nie braknie.
Rolnicze tradycje wsi starają się kontynuować cztery duże gospodarstwa ogrodnicze. To prawdziwy
raj m.in. dla miłośników kwiatów. Wywiezione stąd
sadzonki zdobią ogrody i balkony Nowej Wsi oraz
licznych podrzeszowskich miejscowości. 

 Pierwsza oczyszczalnia na tzw. Próchnicy dla prawie całej lewobrzeżnej części gminy służyła mieszkańcom blisko 20 lat. W 2013 roku podjęto się jej
gruntownej modernizacji. Gospodarze gminy zapewniają, że niebawem przykre zapachy stad dochodzące będą już tylko wspomnieniem.

 Jaka będzie Nowa Wieś za lat kilkanaście? To zależy w znacznym stopniu od inicjatywy i operatywności ludzi uwiecznionych na tej fotografii. W maju 2013 roku do wspólnego rodzinnego zdjęcia
stanęła Rada Sołecka na czele z panią sołtys, ksiądz proboszcz, radny Rady Gminy, dyrektor Zespołu Szkół oraz liderzy najważniejszych organizacji społecznych działających w tym środowisku
od lat. W pierwszym rzędzie od lewej: Teresa Pierzchała, Helena Kowal, Renata Górak, Irena Pudło, Wiesław Noworól, Zofia Gałucha. W drugim rzędzie od lewej: Magdalena Kluczniak, Krystyna
Pustelak, Danuta Sieczek, Maria Rzucidło, Wojciech Kloc, ks. Kazimierz Żak, Wiesław Krzyśko, Czesław Pokrzywa, Jan Tarała, Grzegorz Szczepan.
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100 LAT NASZEJ SZKOŁY
Z CHŁOPSKIEJ IZBY DO SZKOLNEGO PAŁACU
asi prapradziadkowie pozbawieni byli sztuki pisania i czytania. Nie
było w interesie dworu i pana troszczyć się o edukację swych poddanych, a tym bardziej rozwijać ich świadomość społeczną i obywatelską. Jeszcze do połowy XIX wieku w wielu osadach nikt z mieszkańców nie znał liter. Tak było też we wsi nad Czarną i Wisłokiem. Analfabetą
był zapewne wójt Nowej Wsi Stanisław Czernik oraz podwójci Trzebowniska Sebastyan Szary, którzy w 1839 roku poświadczali zapis sporządzony przez Jakóba Krawczyka na rzecz jego przyszłego zięcia Macieja
Czernika. Kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych tamtego stulecia po raz
pierwszy wolą ogółu mieszkańców wybierano wójtów, ludzie obdarzeni tą
funkcją też byli najczęściej analfabetami. Gminne papiery sporządzał etatowy pisarz. Jeszcze na przełomie wieków wiele dokumentów osobistych
tutejszych chłopów, takich jak testamenty, darowizny czy ugody, zainteresowani podpisywali krzyżykiem.
Aczkolwiek już pod koniec XVII wieku powstały na naszym terenie
pierwsze szkółki przy parafiach – w Staromieściu, Łące i w Zaczerniu.
Mówią o tym protokóły powizytacyjne diecezji przemyskiej. Szkółki parafialne, gdzie naukę pobierało 3–10 chłopców, prowadzili zwykle organistowie albo sami księża. W Zaczerniu pod potrzeby takiej szkółki
na kawałku ogrodu plebańskiego, z pomocą ówczesnego właściciela
dworu Jana Kantego Jędrzejowicza, wybudowano drewniany budynek szkolny; od 1860 roku na naukę uczęszczało tu ok. 80 dzieci. Być
może w tej grupie znalazły się też dzieci chłopów z Nowej Wsi. Jeśli tak,
to nieliczni i to najbogatszych gospodarzy, jako że wyznaczono opłatę
za naukę 1 zł rocznie (na utrzymanie nauczyciela). Tymczasem Nowa
Wieś, obok Wólki, należała do osad najuboższych w okolicy. Sporządzony w roku 1820 spis poddanych zobowiązanych do pańszczyzny na
rzecz folwarku w Jasionce, pod rozdziałem Nowa Wieś zawiera nazwiska 46 zagrodników (posiadali średnio 2–5 morgów) oraz 8 komorników. Najbogatsi chłopi – kmiecie, mieszkali jedynie w Jasionce, gdzie
funkcjonowało 61 gospodarstw kmiecych (patrz reprodukcje w części
fotograficznej).

N
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Pierwsze wzmianki o własnej Szkole Ludowej w Nowej Wsi pochodzą
dopiero z roku 1910. Z tą datą wiążę się więc początek zorganizowanej
oświaty szkolnej w naszej miejscowości. Szczegółową informację o funkcjonowaniu nowowiejskiej szkoły zawiera kronika szkolna, w której pierwszy wpis dokonany został we wrześniu 1910 roku. Cenne dokumenty
z minionego stulecia zawiera specjalna wystawa przygotowana z okazji
jubileuszu, staraniem nauczyciela historii Jana Beresia. W oparciu o te
materiały przedstawię poniżej najważniejsze odnotowane tam fakty.

Nasze prababcie uczyły się w starej karczmie,
ich praprawnuki otrzymały szkolny pałac
Uruchomiona w izbie dawnej karczmy szkółka miała charakter 1–klasowej szkoły mieszanej. Na świadectwie z roku 1914 widnieją stopnie
z takich przedmiotów jak: religia, czytanie, pisanie, język polski, rachunki, śpiew. Ponadto oceniano zachowanie się i pilność. Na rok szkolny
1910/1911 Rada Szkolna Okręgowa i Starostwo w Rzeszowie przyznały do użytku młodzieży w Nowej Wsi następujące podręczniki: „Mała
historyja biblijna”, „Szkółka dla młodzieży” – cz. I – V, a także „Rachunki”
– cz. II – IV. Łącznie 25 egzemplarzy. Nauka w szkole ludowej nie była obowiązkowa. Placówkę utrzymywała gmina, która ściągała od gospodarzy
specjalną składkę na ten cel, podobnie jak to miało miejsce w Zaczerniu
i w Trzebownisku. Po kilku latach nauki w karczmie dzieci przeniosły się do
murowanego budynku w części zaczerskiej (miejsce obecnej szkoły). Kiedy
to dokładnie nastąpiło? Trudno to dziś rozstrzygnąć. W każdym razie, Kazimierz Drzał pamięta, iż od samego początku na frontonie parterowego
budynku (1 izba plus pokój dla nauczyciela) widniała data 1910.
Na świadectwie z roku 1918 (patrz część fotograficzna) używano
zmienionej już nazwy szkoły. Jest to jednoklasowa Szkoła Powszechna
w Nowej Wsi. Takie miano otrzymały w odrodzonym państwie polskim
wszystkie placówki nauczania podstawowego. Realizowano czteroletni
plan nauczania. W 3. i 4. roku nauki, oprócz wymienionych wyżej, dochodziły jeszcze takie przedmioty jak: przyroda, geografia, historia, rysunek, roboty, gry i gimnastyka. W latach dwudziestych szkoła otrzymała
rangę dwuklasowej z racji dobudowania do szkolnego budynku dodatkowej sali. Na świadectwie z roku 1928 zapisano więc: Dwuklasowa
Publiczna Szkoła Powszechna. Ale i tak prowadzono łączone zajęcia dla
dwu oddziałów. W tym też roku nowowiejscy uczniowie otrzymali patrona szkoły – został nim św. Jan Kanty.
Na efekty nauczania rzutowała niewątpliwie plaga niskiej frekwencji
na zajęciach. Dzieci obciążane były przez rodziców różnymi pracami
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w gospodarstwie (m.in. przy koszykach). Dodatkowo, w zimie zawieszano zajęcia nawet na kilka tygodni z powodu braku opału. Poziom
pracy oświatowej wzrósł zdecydowanie w latach trzydziestych. Stało
się tak głównie dzięki staraniom nowych nauczycieli – małżeństwa Kloców. Dzieci i ich rodzice uczestniczyli w różnorakich akcjach i przedsięwzięciach wychowawczych, np. Tydzień Propagandy Trzeźwości, Tydzień Oszczędzania, wysyłanie kartek z życzeniami na urodziny Józefa
Piłsudskiego i prezydenta Mościckiego, zbiórki na szkolnictwo polskie
za granicą, na Fundusz Obrony Morskiej, itp.
W listopadzie 1937 roku, śladem tzw. reformy jędrzejowiczowskiej,
szkole w Nowej Wsi przyznano status szkoły powszechnej I stopnia.
Oznaczało to, iż w ramach programu 7–letniej szkoły podstawowej,
w Nowej Wsi realizowano program tylko 4 klas; jej absolwenci nie mogli podjąć nauki w gimnazjum. Zainteresowani dalszym kształceniem
się musieli więc kontynuować naukę w ramach programu podstawówki
w szkołach w Trzebownisku lub w Zaczerniu. Z tej możliwości skorzystało niewielu. Kronikarz szkolny sprzed 50 lat pisze, że do pierwszej
wojny światowej do średniej szkoły uczęszczały 2 osoby z Nowej Wsi,
a w okresie między wojnami – 7. Trzeba jednakże zauważyć, że nauka
w szkole średniej była płatna, dwumorgowych chłopów gospodarujących na piaszczystych glebach najzwyczajniej nie stać było na kształcenie swych córek i synów.
Nadszedł czas hitlerowskiej niewoli. Okupant usunął z programów
wszystko, co miało związek z Polską. Zabroniono uczyć polskiej historii, geografii, naukę polskiego ograniczono do kaligrafii i ortografii.
Zobowiązano kierownika do przekazania starostwu biblioteki szkolnej
i map Polski. Nauka odbywała się bardzo nieregularnie. Niemal każdej
zimy odwoływano lekcje na kilka tygodni z powodu braku opału. Od
połowy kwietnia do końca sierpnia 1941 roku budynek zajął na kwatery Wehrmacht, przygotowujący się do wojny z ZSRR. Także zajęcia
w końcu roku szkolnego 1943/44 odbywały się na zmiany w domu
Stanisława Graty – znów w szkole zakwaterowano cofające się na
zachód oddziały wojska niemieckiego oraz wzmocnioną obsługę lotniska.
Kronika szkolna odnotowuje w krótkim zapisie fakt tajnego nauczania
– akcji realizowanej w ramach państwa podziemnego AK. Zajęcia prowadzili od roku 1943 małżonkowie Weronika i Piotr Tomakowie dla kilkuosobowej grupy. Z relacji uczestników wynika, iż nauka (języka polskiego,
historii, fizyki, chemii, geografii, religii, matematyki i języka niemieckiego)
odbywała się przez 3 godziny dziennie w wyznaczonych prywatnych domach, najpierw w Zaczerniu, potem w domu Tomaków.
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W trakcie walk frontowych i akcji niszczenia przez Niemców lotniska
budynek szkoły mocno ucierpiał. Mimo to, po doraźnym remoncie, rok
szkolny 1944/45 podjęło 104 uczniów (w 5 klasach), zaś w następnym
78 w 4 klasach. Starsze dzieci wysłano na lekcje do szkoły w Trzebownisku. Piąta klasa „zagościła” w Nowej Wsi na stałe od roku 1952. Wtedy
też zwiększono obsadę nauczycieli do 3 osób. Nowy szef placówki Stanisław Sztajer zdecydował się oddać pokój kierownika także dla celów
dydaktycznych. Ponieważ od roku szkolnego 1953/54 szkoła w Nowej
Wsi otrzymała uprawnienia placówki 7–klasowej, najstarsze klasy rozpoczęły naukę w czwartej sali lekcyjnej urządzonej w Domu Ludowym
w części zaczerskiej. Mimo wszystko część zajęć musiano realizować
w klasach łączonych. Nie miało to jednakże większego wpływu na poziom
nauczania. Świadczy o tym choćby fakt, ze na 18 absolwentów szkoły
w roku 1954, dalszą naukę w szkołach średnich i zawodowych Rzeszowa kontynuowało 12 osób.
Jednym z nastolatków, który od 1947 roku kontynuował naukę w liceum przy ul. 3 Maja był Kazimierz Bereś. – Z uśmiechem obserwuję
dziś – mówi – jak rodzice podwożą swe pociechy samochodem pod bramę
szkoły, choć uczniowie mają do pokonania kilometr. Ja i moi rówieśnicy
do rzeszowskich szkół chodziliśmy pieszo, potem jeździliśmy rowerami.
Gdy za dobre stopnie otrzymałem stypendium, wtedy mama umieściła
mnie na czas zimy w bursie. Z Nowej Wsi (z części staromiejskiej) codzienną wyprawę do miasta „zaliczali” m.in. Staszek Pokrzywa, Staszek
Wieszczek, Andrzej Sitarski, Janek Bojda. W Trzebownisku dołączała
do nas prawie 10–osobowa grupa koleżanek i kolegów. W powrotnej
drodze przy kapliczce robiliśmy postój na degustację rzepy uprawianej
na przydrożnym polu. W rosnących tu akacjach, w dziupli, chowaliśmy
koziki… Tak krzewiła się młodzieńcza przyjaźń Kumosów i Suhajcorzy…
Zdecydowanie niekomfortowe warunki, w jakich przyszło pracować
nowowiejskim nauczycielom i uczniom, skłoniły wiejski aktyw do intensywnych starań na rzecz rozbudowy szkoły. Mieszkańcy zaczęli od siebie.
Na zebraniu w grudniu 1956 roku zapadła decyzja o opodatkowaniu się
od numeru. Powstał Społeczny Komitet z Józefem Mierzwą na czele.
Później zastąpił go Piotr Tomaka. Członkami Komitetu byli: Tadeusz Tomaka, Stanisław Sztajer, Jan Polak, Stanisław Mierzwa, Franciszek
Sroka, Stanisław Grata, Józef Guz, Jan Musiał, Hieronim Dec, Maria Czyrek, Edward Czyrek, Wincenty Błoniarz, Mieczysław Błoniarz,
Edward Lech i sołtys Henryk Bieniek.
Nowowiejską inwestycję uznano za jedną ze szkół realizowanych
w ramach ogólnokrajowej akcji „Tysiąc szkół na 1000-lecie państwa
polskiego”, podjętej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
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tych. To sprzyjało społecznikom; inwestycja mogła liczyć na dofinansowanie z budżetu państwa oraz na łatwiejszy dostęp do deficytowych
materiałów budowlanych. M.in. dzięki temu roboty nabrały tempa. 10
lipca 1958 roku wbito pierwsze łopaty pod fundamenty nowej szkoły,
a już 11 września 1960 roku „Tysiąclatka” oficjalnie powitała uczniów
i nauczycieli. Przybył ówczesny minister oświaty i władze wojewódzkie.
Koszty budowy nowowiejskiej „Tysiąclatki” zamknęły się kwotą 1128
tys. złotych, w tym 765 tys. zł stanowiła dotacja ze strony władz wojewódzkich i powiatowych. Środki własne Społecznego Komitetu wyceniono na 226 tys. złotych, w tym dniówki piesze – 84 tys. i konne – 30
tys. zł.
Szkoła otrzymała sprzęt i pomoce naukowe, jakich mogli pozazdrościć uczniowie z innych wsi. Od II półrocza roku szkolnego 1960/61 uruchomiono tzw. klasopracownie. W świetlicy szkolnej stanął telewizor,
jeden z pierwszych OTV we wsi, ufundowany przez prezesa Kazimierza
Firleja z OSM. Dzieci po szkole chodziły w pantoflach, co było zupełną
nowością; w sąsiednich szkołach na takie rozwiązania zdecydowano się
dopiero za kilka lat. W grudniu 1963 roku zakończono prace przy sanitariatach zaopatrzonych w nowoczesną sieć wodno–kanalizacyjną, zasilaną hydroforem ze studni obok szkoły. Pomieszczenia „staruszki” – szkoły
pamiętającej początek wieku, zaadaptowano na przedszkole. W 1968
roku, też dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy grupy społeczników, udostępniono uczniom obiekty sportowe: boisko z bieżnią, skocznią, bramkami
do piłki ręcznej.
W roku szkolnym 1966/67 system kształcenia podstawowego
uzupełniła klasa VIII. Ponadto decyzją władz oświatowych na zajęcia
do Nowej Wsi uczęszczały też starsze dzieci z Terliczki (klasy od V do
VIII, średnio 30–40 uczniów). Ogółem więc liczba uczniów przekraczała
150. Lekcje odbywały się w sześciu salach lekcyjnych, a nawet dodatkowo w sali gimnastycznej. Rok 1975/76 przyniósł kolejną reformę.
Z chwilą reaktywowania gmin zbiorowych i uchwalenia „10-latki”, powołano zbiorcze szkoły gminne; szkoła w Nowej Wsi zdegradowana
została do roli filii takiej placówki w Trzebownisku. Tam też, a także do
Zaczernia poszły starsze klasy, w filii uczyły się klasy od I–IV. To był
trudny i zniechęcający czas dla przyjaciół szkoły. Niektórzy twierdzili, że
wegetowała, niemal całe piętro straszyło pustką. Po grudniu 1981 r.
zaniechano koncepcji „10-latki”. Do Nowej Wsi stopniowo powróciły
starsze klasy.
Po wyborach czerwcowych 1989 r., w wyniku transformacji ustrojowej oraz przywrócenia autentycznego samorządu lokalnego, przed
aktywem Nowej Wsi stanęły kolejne wyzwania. Z wydatnym wsparciem
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władz gminy, a zwłaszcza pochodzącego z Nowej Wsi pierwszego wójta Jana Tomaki, zapadła decyzja o rozbudowie szkoły. Inwestycja ruszyła w maju 1992 roku i trwała 26 miesięcy. W czerwcu 1994 r.
na zakończenie roku szkolnego na nowych obiektach kładziono elewacje zewnętrzne. Już kolejny rok 1994/95 dzieci z Nowej Wsi powitały w klasach pachnących farbą, z nowiutkim wyposażeniem. Powołany formalnie w 1995 roku Zespół Szkół dysponował 9 pracowniami,
przedszkolem z kuchnią i zapleczem oraz stołówką, salą gimnastyczną.
Koszt rozbudowy szkoły oszacowano na ponad 10 mld ówczesnych złotych, z tego połowa pochodziła z budżetu gminy, reszta to tzw. fundusze
zewnętrzne, w tym z budżetu państwa (Kuratorium). Część środków
(500 tys. zł) wyasygnował Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Lokalowo placówka ta przygotowana była więc na kolejną reformę
oświaty: wprowadzenie w 1999 roku 6–letniego nauczania podstawowego oraz 3–letniego w gimnazjum. Wprawdzie klasy gimnazjalne
odbywały zajęcia na miejscu, to strukturalnie funkcjonowały w ramach
Gimnazjum w Zaczerniu. Dopiero od roku szkolnego 2003/04 Gimnazjum jest częścią składową Zespołu Szkół w Nowej Wsi.

ZAWÓD DLA LUDZI Z POWOŁANIEM
Na świadectwie Jana Augustyna ze stycznia 1914 roku, w rubryce
„gospodarz klasy” jest podpis Maryi Charchalis, obok jako „nauczyciel
religii” widnieje nazwisko ks. Kazimierza Zawałkiewicza (proboszcza
z Zaczernia). Dziennik szkolny z roku 1917 wymienia też nazwisko Marii
Dzieniewicz. Takie dwuosobowe zespoły pedagogów (zwykle mąż i żona)
uczyły nasze dzieci aż do lat czterdziestych. W pracy i życiu tych ludzi,
w ich postawach i ofiarności można by znaleźć wiele wartości bliskich literackiej Siłaczce. Poniżej pełna lista nauczycieli szkoły w Nowej Wsi – od
roku 1910 do dziś. Już pobieżna statystyka nasuwa ważne spostrzeżenie. Jeszcze w latach pięćdziesiątych zajęcia dla 140 uczniów prowadziło
3 nauczycieli, znajdujących także czas na kółka zainteresowań, teatrzyki,
organizacje społeczno–kulturalne, kursy dla rodziców. W roku szkolnym
2012/13 grono 124 uczniów pozostaje pod opieką 21 nauczycieli. Już
przez ten fakt nasze oczekiwania wobec nich są i będą ogromne. W roku
szkolnym 2012/13 naukę w I klasie rozpoczęło 13 najmłodszych obywateli Nowej Wsi. To warunki iście komfortowe, umożliwiające niemal
indywidualną pracę z pierwszoklasistami. Czy jedna i druga strona (nauczyciele oraz uczniowie i ich rodzice) wykorzystają tę szansę? Przekonamy się o tym za 5 – 10 lat.
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Kadra kierownicza szkoły w Nowej Wsi
Imię i nazwisko

Okres kierowania szkołą Stanowisko – uwagi

Maria Charchalis

1916 – 1929

Tadeusz Kloc
Mieczysław Brydak
Zofia Hołówko
Stanisław Sztajer
Jan Przygórzewski
Franciszek Piliński
Julia Pilińska
Jan Bereś
Grażyna Kacprzak
Jerzy Kloc
Grzegorz Szczepan

1929 – 1939
1940 – 1945
1945 – 1952
1952 – 1973
1973 – 1974
1974 – 1985
1985 – 1990
1990 – 1991
1991 – 1995
1995 – 1998
1998 -

Kierownik Szkoły Ludowej,
od 1919 Powszechnej
Kierownik Szkoły Powszechnej
Kierownik Szkoły Powszechnej
Kierownik Szkoły Podstawowej
Kierownik Szkoły Podstawowej
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Dyrektor Zespołu Szkół

Nauczyciele i wychowawcy naszych dzieci
Wykaz obejmuje okres 1910 – 2013 (nazwiska wg alfabetu)
Maria Bednarz – pracuje od roku 1990, Jan Bereś – od 1983, Andrzej
Biel – nauczyciel w okresie 1981–1982, Jolanta Bieniek od 1985 do
1995, Lidia Bieniek 1981–1987, Zofia Bieniek 1960–1985, Grzegorz
Błoniarz 1995, Mieczysław Brydak 1940–1945, Katarzyna Bykowska –
Urban 2000–2001, Maria Charchalis 1912–1929, Joanna Chorzępa
1999–2000, Małgorzata Cieśla 1992–1993, Jadwiga Depa 1973–
1974, Zofia Drapała 1995–1996, Janina Drzał 1985–1989, Mieczysław
Drzał 1926–1929, Helena Dubaj 1986, 1989–1990, Przemysław
Dudek – pracuje od 2003 r., Genowefa Dworak 1963–1985, 1989–
1990, Krystyna Dworak 1958–1963, Elżbieta Dymek – pracuje od 2003,
Maria Dzieniewicz (po mężu Kopeć) – 1917 do ok. 1926, Dorota Gnyp
1994–1999, Krystyna Grela 1981–1987 Stanisław Hnacik 1983–1992
Zofia Hołówko 1941–1952 Grażyna Kacprzak 1983–2008, Agata Kąkol
– pracuje od 2003, Piotr Kilar 1997–1998, Jerzy Kloc 1995–1998,
Maria Kloc 1929–1939, Tadeusz Kloc 1929–1939, Krystyna Kopeć
1957–1968. Elżbieta Kot 2003–2004, Ewelina Kot 2004, Józefa Kowalik
1966–1974, Aneta Kowalska – pracuje od 2002, Agata Kozłowska
2003–2004, Dariusz Krupa 2003–2004, Dorota Książek – pracuje od
1990, Piotr Kulig 1996–1997, Lucjan Kulpiński 1993–1994, Agnieszka
Kuraś 2003–2004, Maria Kuśnierz 1989–1990, 1994–1995, Tamara
Marciniec – 1986–1992, Anna Matuła – pracuje od 2003, Zofia Moskal

140
1989–2000, Zofia Mroczka 1953–1957, Cecylia Mularz 1951, Jan
Nabożny 1999–2008, Monika Niemiec 2000–2003, Beata Nowak –
Sanecka 2002, Sławomir Nowiński 1995–2001, Danuta Ożarska 1999 –
2000, Krystyna Pańczyk 1987–1989, Emilia Pelc 1966–1968, Barbara
Pikuła 1966–1968, Joanna Pieczonka – pracuje od 2007, Julia Pilińska
1968–1990, Franciszek Piliński 1968–1985, Tomasz Piwowar – pracuje
od 2008, Krzysztof Płonka – pracuje od 2004, Anna Pokrzywa 1997–
1998 i 2000–2001, Elżbieta Polak 1993 – 1994, Jadwiga Próchnik
(Faszczowy) 1999–2002, Janina Przygórzewska 1969–1974, Krystyna
Przygórzewska – pracuje od 1987, Jan Przygórzewski 1971–1974,
Krystyna Pustelak – pracuje od 1995, Dorota Rzucidło – od 1995, Justyna
Rzeszutko – od 2002, Danuta Rybka 1993–1995, Barbara Sarama – od
2004, Joanna Siłka – od 1995, Jarosław Stanek 1990–1995, Krystyna
Suska 1968–1969, Aniela Sztajer 1952–1973, Stanisław Sztajer 1952–
1973, Grzegorz Szczepan – od 1998, Elżbieta Szczur 2000/2001,
Anna Szubierska – Szyszka – od 1995, Magdalena Szul – od 2000,
Małgorzata Szwagiel – od 1985, Irena Świderska – od 1985, Agnieszka
Tomaka 2007 – 2008, Teresa Tomaka 2003–2004, Stanisław Tworek
2000–2002, Renata Walat – od 1988, Aniela Wielgorz 1973–1974,
Danuta Wilk 1982–1990, Helena Wiśniewska 1945–1960, Katarzyna
Wojnarska – od 2009, Magdalena Zaborowska 2001 – 2002, Ewa Zdeb
– od 2003, Grzegorz Złotek 1998–1999, Joanna Złotek – pracuje od
2008.

Księża katecheci
Ksiądz Emil Borowiec, ks. Mieczysław Folta, ks. Jan Guzy, ks. Piotr
Myszak, Władysław Rachwał, ks. Władysław Szypuła, ks. Kazimierz
Zawałkiewicz, ks. Kazimierz Żak.
Pozostali pracownicy szkoły i przedszkola w latach 1950 – 2013 (wg
alfabetu):
Lucyna Bal, Elżbieta Boguszewicz, Maria Bukała, Helena Drabik,
Zofia Gałucha, Anna Grata, Elżbieta Grata, Renata Górak, Zofia Guzek,
Stanisława Hołowacka, Maria Jamuła, Maria Janusz, Anna Kamińska,
Bożena Kamińska, Aniela Kloc, Magdalena Kloc, Janina Lampart,
Tadeusz Lepionka, Krystyna Migut, Krystyna Migut, Stanisław Migut,
Melania Mlicka (Skrabucha), Stanisława Musiał, Teresa Motyka, Maria
Palcowska, Maria Pietraszek, Danuta Pięciak, Elżbieta Polak, Janina
Porada, Zofia Porada, Elżbieta Pukała, Bronisława Rzeszutek, Aleksandra
Sala, Danuta Sieczek, Bogdan Totoń, Waleria Walny, Maria Wieszczek.
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CO TO ZNACZY SZKOŁA ŚRODOWISKOWA?
Nowowiejska „świątynia wiedzy” zawsze była oczkiem w głowie tutejszej
społeczności. Potrzeby szkoły, nauczycieli i uczniów zawsze były na pierwszym planie. Mając tego świadomość, kierownik szkoły i jego współpracownicy starali się też wychodzić naprzeciw potrzebom środowiska, szeroko
otwierać drzwi placówki przed wszystkimi – także rodzicami uczniów i ich
dziadkami. Działo się tak zarówno wtedy, gdy szkoła dysponowała dwiema
klasami, jak i wówczas, kiedy dorobiła się przestronnych klasopracowni.
I tak jest do dziś. Określenie szkoła środowiskowa ma w tym przypadku
znakomite potwierdzenie w codziennej praktyce. Ze szkolnej kroniki minionych 100 lat odnotuję jedynie kilka wymownych tego przykładów.
W latach trzydziestych małżeństwo Maria i Tadeusz Klocowie prowadzili dla mieszkańców kursy oświatowe. Ślady tej działalności pozostały
w postaci wykazu pism – sprawozdań składanych do inspektoratu w Rzeszowie. Przykładowo, w związku z łamaniem przepisów drogowych przez
gospodarzy powożącymi furmankami jednokonnymi, w szkole odbyła
się specjalna pogadanka z udziałem uczniów i ich rodziców. Pogadanką
skwitowano również interwencję powiatowego inspektora śladem szkód
wyrządzanych przez dzieci na liniach telefonicznych. W szkole odbywały się przedstawienia organizowane przez działające koło Towarzystwa
Szkół Ludowych (wzmianka z marca i maja 1937 r.), kursy szycia i gotowania (marzec 1938 r.). Działał również chór i Szkolna Kasa Oszczędności. Niemal co roku organizowano akcję zadrzewiania, nazywaną „świętem sadzenia drzew”. Szkoła rozprowadzała także środki przekazywane
przez gminę i starostwo powiatowe w ramach pomocy najbiedniejszym
dzieciom. Tak stało się po powodzi stulecia w 1934 roku; władze powiatowe przekazały wówczas zeszyty, 8 par butów i zapasy żywności na
dożywianie.
Szeroki program oświaty pozaszkolnej dla dorosłych realizowano
zwłaszcza w pierwszych latach powojennych. Animatorem i organizatorem różnych spotkań, kursów, szkoleń, itp. był kierownik szkoły od 1952
roku Stanisław Sztajer. Pomagała mu w tym małżonka Aniela. Od lat
pięćdziesiątych tradycją stawały się spotkania i zabawy organizowane
przez Komitet Rodzicielski z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Kobiet, Dnia
Matki, z udziałem aktywu społecznego wsi oraz gości z zaprzyjaźnionych
instytucji i zakładów. Najczęstszymi gośćmi byli członkowie kierownictwa OSM w Rzeszowie, które wydatnie wsparło budowę szkoły. W tym
czasie nawiązano współpracę z przedsiębiorstwem „Konsumy” i z „Lotem”. Dzięki tym kontaktom szkoła otrzymała meble, radiolę, pierwszy
telewizor, 230 książek do biblioteki szkolnej, „Lot” bezpłatnie użyczał
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autokaru na wycieczki szkolne, zaś w 1963 roku w nagrodę za bardzo
dobre wyniki w nauce kilku uczniów oglądało Rzeszów z pokładu samolotu. W dalszym ciągu – jak przed wojną – w klasach odbywały się różnego
typu kursy: kroju i szycia oraz gotowania dla KGW, zajęcia Uniwersytetu
Powszechnego dla Dorosłych (w 1961 r. ok. 45 osób), spotkania z literatami (w 1962 r. red. Jan Grygiel), żołnierzami, dziennikarzami.
Zawsze istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb szkoły oraz zacieśnianiu
więzi ze środowiskiem odgrywał Komitet Rodzicielski. Na szczególne
podkreślenie zasługują inicjatywy i przedsięwzięcia podejmowane przez
to grono pod koniec lat osiemdziesiątych, niektóre, bowiem są aktualne do dziś. Formy tej aktywności były różne: pomoc w organizowaniu
wycieczek, zabawy noworoczne dla dzieci, drobne prace remontowe,
urządzenie lodowiska obok szkoły, itp. To wtedy narodziła się tradycja
organizowania uroczystego pożegnania klas ósmych, składającego się
z okazałej części artystycznej, zabawy i poczęstunku dla młodzieży, oraz
spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami wszystkich uczniów.

Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego
z okresu 1950 – 2013
Józef Guz, Franciszek Sroka, Józef Czyrek, Mieczysław Pierzchała, Tadeusz Sendera, Józef Bieniek, Czesław Piecuch, Maria Pieczonka, Małgorzata Drozdowska, Agnieszka Tomaka

MEDALIŚCI I MISTRZOWIE Z NOWEJ WSI
Niegdyś sprawdzoną formą rozbudzania indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży były różne kółka, zespoły artystyczne i sportowe
oraz działające w szkole organizacje społeczno–kulturalne o zasięgu ogólnokrajowym. Z lat siedemdziesiątych wspomnieć wypada m.in.: kółko
hafciarskie i szycia, księgowości, taneczne, muzyczne, wokalne (chór),
Szkolną Kasę Oszczędności, zuchów, drużynę ZHP, koło LOP, koło Ligi
Obrony Kraju, koło PCK, Szkolny Klub Sportowy, spółdzielnię uczniowską
„Jutrzenka”. Ta specjalizacja pozwoliła wyłuskiwać i promować szkolne
talenty. Dzięki temu oraz pasji nauczyciela wf. Jana Przygórzewskiego
w latach 1971–74 uczniowie z Nowej Wsi odnosili spore sukcesy w skali powiatu w rozgrywkach piłki ręcznej oraz w biegach. W roku 1978
i w następnym kółko modelarskie prowadzone przez Zdzisława Chirsza
było najlepsze w województwie rzeszowskim.
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W 1965 roku założono „Złotą Księgę” najlepszych absolwentów.
Prowadzono ją do czasu reformy oświatowej w 1973 roku. Zaszczytu
wpisania do „Księgi” dostąpili następujący absolwenci Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi: Maria Bal, Albina Dec, Franciszek Grata, Tadeusz
Lech, Krystyna Noworól, Stanisław Porada (z Terliczki), Krystyna
Drzał, Danuta Więcek (z Terliczki), Grażyna Pieczonka, Janusz Nędza, Maria Tomaka, Elżbieta Bukała, Andrzej Czyrek, Roman Walat,
Barbara Galant, Barbara Migut, Bronisława Tomaka, Marta Lech,
Grażyna Palcowska.
Świadectwem poziomu nauczania w szkole oraz talentów nowowiejskiej młodzieży były także tytuły mistrzów i punktowane miejsca w różnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. W wielkim skrócie
zacytuję tylko niektóre nazwiska w układzie chronologicznym: Dorota
Nowak – laureatka Konkursu Historycznego w roku 1987/88; Anna
Krztoń – Konkurs Matematyczny 1990/91; Wojciech Sroka – Konkurs
Historyczny 1992/93; Marzena Róg – Ogólnopolski Konkurs „Młodzież
zapobiega pożarom” 1996/97; Anna Kloc – Wojewódzki Konkurs Literacki „Europa w szkole” 2001/2002; Karolina Migut – Ogólnopolski
Konkurs Wiedzy o Armii Krajowej – 2002/03; Łukasz Potępa – finalista Konkursu Fizycznego 2005/06; Rafał Szwagiel – laureat Konkursu
Polonistycznego 2009/10, Konkurs Historyczny 2008/09; Wojciech
Tarnowski – laureat Konkursu Fizycznego 2006/07 i 2007/08, laureat Konkursu Matematycznego 2007/08, finalista Konkursu Matematycznego 2006/07, finalista Konkursu Polonistycznego 2007/08;
Karolina Chwajoł – laureatka Konkursu Polonistycznego 2007/08
i finalistka Konkursu Matematycznego 2007/08; Karolina Walat – finalistka Konkursu Polonistycznego 2009/2010 i laureatka Konkursu
Polonistycznego 2010/2011.
Talentem na niwie sportu popisali się w zawodach szczebla wojewódzkiego m.in.: Rafał Dziubak – 1. m. w biegu na 100 m – 1993/94;
Marcin Dziubak – 2. m. w sztafecie 4 x 100 m – 1993/94; Magdalena Sroka – 5. m. w skoku w dal – 1993/94; Aneta Lech – 7. m. w biegu na 100 metrów – 1993/94; Dawid Porada – 3. m. w pchnięciu
kulą – 1993/94; Paulina Pięciak – 3. m. w zawodach w lekkiej atletyce
– 2005/06; Anna Filip, Piotr Rzucidło, Tomasz Pustelak, Mateusz
Kloc – laureaci w badmintonie. W zawodach powiatowych sukcesy odnieśli: Tomasz Kula – 3. m. w sztafecie 4x100 m; Marcin Lech – laureat w konkursie rzutu oszczepem 2009; Krystian Szymański – laureat
w konkursie pchnięcia kulą 2009; Adrian Rusin – najlepszy w rzucie pi-
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łeczką palantową 2010; Grzegorz Grabek – laureat w konkursie skoku
wzwyż 2010; Kamil Sierżęga (biegi), Lech Albert (rzut oszczepem),
Karol Knyżewski (skok wzwyż) – w roku szkolnym 2010/11; Mateusz
Ataman (biegi), Wiktoria Lech (skok wzwyż) – w roku 2011/12; Maciej
Sieczek – konkurs w skoku wzwyż 2012/13.
Wśród wychowanków szkoły w Nowej Wsi są też przyszli twórcy i mistrzowie sceny. W gronie tym mają szansę znaleźć się m.in.: Magdalena Szuber – II miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego – 1995/96; Anna Tarała – wyróżnienie w eliminacjach
wojewódzkich konkursu recytatorskiego – 1996/97; Angelika Szczupaj – I m. w Konkursie o Wisławie Szymborskiej – za recytacje (2001);
Andrzej Szymczakiewicz – I m. w Konkursie Wojewódzkim na Szopkę
(2001); Joanna Pustelak, Natalia Noworól, Katarzyna Ślusarz, Anna
Musiał, Katarzyna Szczupaj, Dominik Potyrała, Daniela Kloc – laureaci wojewódzkich konkursów recytatorskich Sacrum w Literaturze
w okresie 2001 – 2013; Justyna Pustelak – II miejsce za monodram
w Konkursie Recytatorskim 2011.

Zespół Szkół w Nowej Wsi w liczbach – stan styczeń 2013
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Przedszkole

Liczba oddziałów
6
3
2

Liczba uczniów
– wychowanków
76
48
50

Liczba nauczycieli
12
9
3

Stołówka szkolna wydaje codziennie posiłki (średnio) dla:
 50 wychowanków przedszkola,
 70 uczniów SP i Gimnazjum.
Cena obiadów:
 Dla wychowanków przedszkola – 3,70 zł,
 Dla uczniów SP i Gimnazjum – 3,20 zł.
Utrzymanie jednego ucznia w przeciągu całego 2012 roku kosztowało gminę 8567 zł. Tyle pieniążków wydano z budżetu gminy (przeliczając
statystycznie na 1 ucznia) na opłacenie nauczycieli, zakup sprzętu, bieżącą eksploatację obiektów, na media, itp. W tych wydatkach nie liczy
się środków, również niebagatelnych, przeznaczonych na realizowane
zadania inwestycyjne w oświacie.
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 Największym skarbem każdej szkoły są nauczyciele i ich …wychowankowie. Z chwilą przekroczenia progu szkoły pani nauczycielka staje się drugą mamą, którą zwykle zachowuje się w sercu do końca życia. Dla wielu dorosłych mieszkańców Nowej
Wsi takim wzorem nauczyciela i wychowawcy był wspominany przez nich do dziś Stanisław Sztajer (na fotce czarno – białej).
Kilkanaście roczników przygotowali do dorosłego życia m.in. Maria Bednarz i Jan Bereś. W roku szkolnym 2012/2013 pani
Maria prowadzi, po raz ósmy już, klasę I. Pan Jan jest wychowawcą drugiej gimnazjalnej; w Nowej Wsi uczy dzieci historii od 30
lat. Bądźmy przekonani, że w nowowiejskiej placówce znajdzie swą drugą „mamę” także Ola Tywoniuk. Na razie namalowała jej
portret, który rozpoczął tę naszą fotograficzną kolekcję
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 Szkoła w Nowej Wsi trzykrotnie przeżywała swą młodość. Pierwszy raz ok. roku 1914, gdy naukę przeniesiono z izby
w starej karczmie do murowanego obiektu za Czarną w części zaczerskiej. Jednoklasowa parterowa szkoła została potem powiększona o drugą izbę. W 1960 roku tuż obok szkoły staruszki stanęła piętrowa „Tysiąclatka”, najpiękniejsza w okolicy. Nic
dziwnego, iż na jej otwarcie przyszła dosłownie cała wieś. Fotki, choć kiepskie technicznie, mają dziś wartość historyczną.
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Trzecią młodość nowowiejskiej szkoły
przyniosły lata dziewięćdziesiąte. Władze
gminy na czele z wójtem Janem Tomaką
zdecydowały o gruntownej modernizacji
obiektu. Roboty zakończono latem 1994
roku. Obchodzony we wrześniu 2010
roku jubileusz 100–lecia szkoły w Nowej
Wsi był świętem całej społeczności i powodem do zbiorowej zasłużonej satysfakcji. Lata wyrzeczeń i wspólnego budowania dały dorodne owoce. Takiej szkoły
pozazdrościć nam mogą inni.

 Na ławce elementarz
Falskiego, obok pióro ze
stalówką, a w149
kałamarzu atrament. Takie były
podstawowe uczniowskie
akcesoria w szkole lat pięćdziesiątych. Lecz nikt nie
narzekał, pęd do nauki i szacunek do szkoły, jako świątyni wiedzy, był ogromny.
Na zdjęciu w trakcie zajęć
klasy 2 w roku szkolnym
1961/1962. Lekcję prowadzi
Krystyna Dworak.

Klasa 4 w roku szkolnym
1964/1965. W trakcie zajęć
z geografii z Zofią Bieniek.
Nauczycielka bardzo lubiana
przez dzieci, uczyła w naszej
szkole 25 lat. 

 Rok 1967/1968. Wśród uczniów klasy 6 Aniela i Stanisław Sztajerowie. Poświęcili nowowiejskiej młodzieży 21 lat swej
nauczycielskiej kariery. Zastali maleńką szkółkę z 2 klasami, kiedy opuszczali Nową Wieś pozostawili „Tysiąclatkę” oferującą
uczniom 6 klasopracowni, salę gimnastyczną, obiekty sportowe. Byli kochani przez wszystkich, bo praca z dziećmi to była dla
nich szczególna życiowa misja.
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 Lata siedemdziesiąte (ok.
1974 r.). W szkole funkcjonowały liczne kółka zainteresowań i organizacje. Harcerzami
opiekowała się Zofia Bieniek.
Na trzecim planie widać mury
starej szkółki, która od roku
1960 stała się siedzibą przedszkola.

W miejsce jednakowych fartuszków do szkoły wkroczyła
moda. Do dziś trwa dyskusja, co było lepsze i bardziej
wychowawcze. A buzie, jak
zawsze uśmiechnięte, zwłaszcza iż po dalszej rozbudowie
szkoły na początku dziewiątej
dekady, od 1994 roku placówka dysponuje znakomitymi
warunkami do pracy uczniów
i nauczycieli. 

 Pierwszy dzień w szkole. We wrześniu 2012 roku naukę w 1 klasie rozpoczęło 13 uczniów. W pamięci każdego z nich ten
dzień i ta chwila pozostaną na całe życie.
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 Przez pierwsze 50 lat szkoła w Nowej Wsi zatrudniała dwuosobowy zespół nauczycieli. Prowadzili zajęcia równolegle z kilkoma grupami uczniów. W roku 1964/1965 kadra pedagogiczna liczyła już 5 osób. Byli to: kierownik Stanisław Sztajer, jego
żona Aniela oraz Zofia Bieniek i Genowefa Dworak, a także (nieobecna na zdjęciu) Krystyna Kopeć.

 Zdjęcie pochodzi z początku roku 1984. W górnym rzędzie od lewej: Jan Bereś, dyrektor szkoły Franciszek Piliński, Danuta
Wilk, Stanisław Hnacik. Dolny rząd od lewej: Julia Pilińska, Lidia Bieniek, Genowefa Dworak, Zofia Bieniek.
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 W 1998 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Nowej Wsi został Grzegorz Szczepan. Zdecydowanie liczniejszy zespół pedagogiczny
gwarantował realizację zadań dydaktyczno–wychowawczych wśród przedszkolaków, uczniów podstawówki i gimnazjum. Na zdjęciu, na pierwszym planie Grażyna Kacprzak i Krystyna Przygórzewska. Stoją od lewej: ks. Kazimierz Żak, Renata Walat, Krystyna
Pustelak, Grzegorz Szczepan, Anna Szubierska-Szyszka, Irena Świderska, Zofia Moskal, Maria Bednarz, Jan Bereś, Małgorzata
Szwagiel, Joanna Siłka.

 9 maja 2013 roku. Tak prezentuje się szkolny zespół przygotowujący do startu w dorosłość najmłodszych obywateli Nowej Wsi. Oni
odpowiadają za właściwy poziom dydaktyki oraz gwarantują nienaganne funkcjonowanie całej szkoły, Obok nauczycieli, pracownicy
administracji i obsługi. Z przodu od lewej: Ewa Zdeb, Elżbieta Dymek, Aneta Kowalska, Agata Kąkol, Bogdań Totoń, Jan Bereś, Joanna
Siłka. W rzędzie drugim od lewej: Małgorzata Szwagiel, Irena Świderska, Anna Matuła, Dorota Książek, Dorota Rzucidło, Grażyna Ślisz,
Anna Szubierska-Szyszka. W trzecim rzędzie: Renata Górak, Krystyna Pustelak, Krystyna Przygórzewska, Renata Walat. U góry od lewej:
Danuta Sieczek, Joanna Złotek, Magdalena Szul, Zofia Gałucha, Maria Bednarz, Przemysław Dudek, Grzegorz Szczepan.
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Skarb Nowej Wsi – jej najmłodsi
obywatele. Zawsze otaczani miłością
i troską swych najbliższych. Rzecz
jasna, marzeniem małej Marysi z lat
sześćdziesiątych (tej z fotki biało–
czarnej) była lalka płacząca. Jej rówieśnica Kornelia z roku 2013 wieku
bawi się lalką mówiącą. Po chwilach
znakomitej zabawy przyjdzie pora na
obiad w szkolnej stołówce. Dziś pani
Zosia serwuje placki ziemniaczane…

154

 Wykorzystanie w nauce i pracy urządzeń elektronicznych, znajomość języków obcych, wszystko to staje się standardem
dla współczesnego pokolenia nastolatków. Również z podrzeszowskiej Nowej Wsi. Albowiem jest szansa, iż po wejściu
w dorosłe życie znajdą oni interesującą pracę w supernowoczesnych firmach wysokich technologii. Takie fabryki funkcjonują
już za miedzą – w Parku AEROPOLIS w Tajęcinie.
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BOSKI DAR 25-LECIA
PARAFIA SCALIŁA WIEŚ
arafia pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi, obchodząca
w 2013 roku 25–lecie powstania, kultywuje ponad 600–letnie
tradycje wiary rzymsko–katolickiej na tym terenie. Jej kolebką
były parafie w Staromieściu i w Zaczerniu. Śladem kronikarskich zapisów odnotujmy najważniejsze fakty z całego tego okresu.

P

TO BYŁA NASZA KOLEBKA
Po kolejnej wyprawie na wschód króla Kazimierza Wielkiego w 1340
roku Ruś Czerwona (obecne Podkarpacie) już na wieki weszła w skład
państwa polskiego. Prawosławie ustąpiło miejsca wyznaniu rzymsko–katolickiemu. Powstały kolejne parafie podległe diecezji przemyskiej i papieżowi rzymskiemu. W osadzie Łąka na potrzeby drużyny królewskiej prowadzona była hodowla koni. W sąsiedniej Terliczce wytwarzano uprząż
końską. Jak pisze ks. Wawrzyciec Puchalski w „Drobnych dziejach Łąki”,
książce wydanej w roku 1892, król zaludnił te tereny osadnikami z Mazurów. Nęciła je nie mało w te strony bogata gleba tutejsza. (…) I tak gdzie
były niegdyś tylko bory i lasy, rozsiadły się liczne osady mazurskie. I tak,
życiem nowem zawrzała rychło okolica cała. Dzieło to Kazimierza W.
Świadectwem rozwijania się akcji osadniczej było ufundowanie przez
nowego dziedzica Rzeszowa Jana Paszko zwanego Pakosławem herbu
Półkozic, parafii na Staromieściu, obsługującej wsie (osady) włości rzeszowskiej z północnej jej strony. Datuje się to na rok 1356. Zachowane
do dziś źródła potwierdzają, iż w tym właśnie czasie do publicznego obiegu weszły tak bliskie nam nazwy jak: Jasiennik, Trzebownycza. Lanka,
Saczyrna. Po roku 1390 w obrębie rzeczek Czarna i Mrowla powstała
osada „Slopyska”. Jednakże to ostatnie miejsce nie sprzyjało stałemu
osadnictwu ze względu na ciągnące się tu bagna i mokradła. Dlatego,
jak stwierdza Janusz Kurtyka w pracy „Dzieje Rzeszowa” (t.1), lokacja ta
rychło upadła.
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W kolejnych dziesięcioleciach, w miarę powstawania następnych stałych
osad ludzkich, struktura administracji kościelnej ulegała ewolucji. W 1409
roku z parafii Staromieście wydzielono parafię Łąka, obejmującą: Łukawiec,
Palikówkę i Stobierną. W 1416 roku erygowano parafię w Zaczerniu. Jasiennik (Jasionka) oraz „Slopyska” podlegały dalej parafii staromiejskiej.
W następnych wiekach granica parafii zaczerskiej oraz staromiejskiej
opierała się na rzeczce Czarna. W tej sytuacji mieszkańcy odrodzonej po
wiekach osady Nowa Wieś (przełom XVII i XVIII wieków) znaleźli się pod
administracją dwu parafii: w Zaczerniu oraz w Staromieściu. Stąd do dziś
brzmi nazewnictwo: Nowa Wieś staromiejska i Nowa Wieś zaczerska. Jedynie sześć nieruchomości (z okolic późniejszego starego Portu Lotniczego) znajdowało się na katastrze Jasionki. One należały do parafii Stobierna,
a od 1966 roku leżą w obrębie parafii w Jasionce, z chwilą jej erygowania.
Jak już wspomniano, granicę parafii staromiejskiej i zaczerskiej stanowiła rzeka Czarna. Ten stan utrzymał się aż do roku 1945, kiedy to
wierni z Nowej Wsi staromiejskiej znaleźli się w granicach nowej parafii w Trzebownisku. Dopiero erygowanie samodzielnej parafii w Nowej
Wsi w czerwcu 1988 roku i definitywne określenie jej granic w styczniu
1989 roku, dało kres owemu wielowiekowemu rozbiciu miejscowej społeczności Kościoła rzymsko–katolickiego.

PIESZO DO STAROMIEJSKIEGO KOŚCIOŁA
Pierwsze trzy staromiejskie kościoły miały konstrukcję drewnianą;
wielokrotnie niszczyły je pożary, w tym wzniecane przez hordy tatarskie
czy tureckie. Obecny kościół, z cegły i kamienia, wzniesiono w 1900
roku, za probostwa ks. Józefa Stafieja.
Spore oddalenie nowowsian od kościoła i plebanii, sprawiało, iż intensywność oraz forma życia religijnego nowowiejskich chłopów były zróżnicowane. Praktykowano m.in. spowiedzi na kartki, a także spotkania
wiernych na modlitwach przy wiejskich kapliczkach. Pielgrzymkę do swego kościoła odbywano pieszo i boso. Buty były własnością wybranych,
a jeśli już się je miało, to należało je szanować, tak aby służyły jak najdłużej oraz całemu rodzeństwu. Zakładano je więc dopiero na staromiejskiej góreczce. Tutaj też odprowadzano na wieczny spoczynek zmarłych
członków swej rodziny. W kościele św. Józefa nowowiejskie dzieci dostępowały pierwszej świętej komunii i błogosławieństwa bierzmowania.
Tak wspomina te chwile z roku 1927 Maria Czyrek: – Przygotowywał
nas ksiądz Rąb po okiem księdza prałata Kisielewicza. Ksiądz prałacik,
bo tak go nazywaliśmy, czekał zawsze z uśmiechem, częstował orzeszkami, albo brał nas do kuchni i gosposia podawała nam mleko. Dzieci
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z Nowej Wsi miały specjalne względy u proboszcza. Przed uroczystością mamy nosiły na plebanię to czym dysponowały: mąkę, masło, ser,
aby gosposia mogła wszystkim przygotować śniadanie. Składało się ono
z ciasta i białej kawy oraz owoców. W domach nie było żadnych przyjęć
ani prezentów. Starym zwyczajem całowałyśmy wszystkich w rękę: księży, a także obecnych nauczycieli ze szkoły.
Niemal 20 lat później, w sierpniu 1944 roku, staromiejski kościół był
świadkiem chwil bardzo dramatycznych. Znów oddajmy głos Pani Marii: –
Kościół uprzątnięty tylko ze szkła. A na posadzce kilkanaście trumien, takie
paczki zbite naprędce z desek. Najbliżsi żegnają ostatnie ofiary tej strasznej wojny. Wśród zebranych głównie rodziny z Trzebowniska, gdzie zginęło
12 osób. W Nowej Wsi życie straciła mała Stefcia Musiał, którą rozerwał
ruski pocisk i 17–letni Tadeusz Kloc, syn Andrzeja, trafiony na podwórku
rodzinnego domu przez snajpera. Pod ścianą kościoła m.in. statuetka Niepokalanej Matki, też ugodzona pociskiem. Na parafialnych nabożeństwach
figurka ta zawsze „patronowała” wiernym z Nowej Wsi. Po latach Niepokalana Matka trafiła do nowo wybudowanego kościoła parafialnego w Nowej
Wsi. Na rękach gospodyń dalej uczestniczy w adoracji Bożego Ciała…
12 października 1945 roku, dzięki staraniom i decyzjom przemyskiego
biskupa, rodem z Trzebowniska, ks. Wojciecha Tomaki, erygowano samodzielną parafię pw. św. Wojciecha w Trzebownisku. Początek budowy
parafialnego kościoła sięga roku 1936. W składzie Komitetu Budowy, którym kierował Antoni Bereś, był też przedstawiciel wiernych z Nowej Wsi
– Józef Pokrzywa. Pierwszym proboszczem parafii w Trzebownisku został
staromiejski wikariusz ks. Józef Czyż. W 1947 roku na działce nad Wisłokiem poświęcono parafialny cmentarz. To kolejne miejsce wiecznego spoczynku dla części nowowsian. W styczniu 1989 roku wierni z Nowej Wsi,
przynależni przez 43 lata do parafii Trzebownisko, odnaleźli wreszcie własną wymarzoną wspólnotę: parafię pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi.

ZWIĄZANI Z ZACZERNIEM
Północno–zachodnie tereny wsi, po Czarną, znalazły się pod zarządem proboszczów z Zaczernia. Także ta część społeczności naszej wsi
czyniła zawsze starania, aby godnie wypełnić obowiązki wobec całej
wspólnoty wiernych parafii Zaczernie oraz przewodzącemu jej pasterzowi. Kiedy w 1803 roku nowy proboszcz ks. Marcin Meszczyński,
człowiek wykształcony i obyty w świecie, skłonił ówczesnego właściciela klucza łąckiego Aleksandra Morskiego do ufundowania w Zaczerniu
nowego murowanego kościoła, nowowsianie wsparli – jak mogli – dzieło
budowy. Mimo iż zagrodnicy z Nowej Wsi majętnością daleko ustępo-
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wali kmieciom z Zaczernia czy Trzebowniska, nie szczędzili grosza i siły
swych rąk. Jak podaje kronika parafialna, do prac budowlanych sprowadzono 12 murarzy aż z Sieniawy. Cegłę i wapno dostarczyła Łąka, piasek – Zaczernie. Prace fizyczne, pod nadzorem mistrzów budowlanych,
wykonywali głównie mieszkańcy Nowej Wsi.
Po latach użytkowania, świątynia domagała się gruntownego remontu. Prac tych podjął się w latach 1878 – 1886 ks.Władysława Glodta.
Fundusze na ten cel pochodziły z dobrowolnych składek. Jak zapisano
w kronice parafialnej dziedzic Zaczernia Adam Jędrzejowicz własnym
kosztem (400 złr) odnowił ołtarz główny, gmina Zaczernie ołtarz św.
Sebastiana (300 złr), gmina Wysoka ołtarz św. Izydora (200 złr), Jasionka ołtarz N. Marii Panny Różańcowej (200 złr). Zaś wierni z Nowej
Wsi złożyli się (200 złr) na renowację ołtarza Serca Jezusowego.
W 1892 roku gospodarze z Nowej Wsi Jadwiga i Stanisław Poźniakowie ufundowali za 600 złr srebrną monstrancję.
Na miano niezwykłego budowniczego zasłużył inny zaczerski proboszcz
ks. Jan Guzy (wcześniej wikariusz w Staromieściu). W 1926 roku rozpoczęto budowę stajni i spichlerza, jak również prace przy naprawie muru
okalającego plac kościelny. Większość robót została wykonana przez parafian, przy wydatnym wsparciu finansowym Jana Jędrzejowicza – kolatora
zaczerskiego kościoła. W kronice parafialnej zanotowano: „Na szczególną
zaś wzmianką zasługują naczelnicy gmin z Zaczernia, i z Nowej Wsi, i z Jasionki. W Zaczerniu był wówczas wójtem Jan Prusak, w Nowej Wsi Michał Bojda po śmierci śp. Augustyna, a w Jasionce Wojciech Pokrzywa.”

POWOŁANIA Z TERENU NOWEJ WSI
Z parafialnych dokumentów, a także z informacji dnia współczesnego
wynika, że Nowa Wieś dała Kościołowi liczną grupę swych najlepszych
ziomków, którzy przywdziawszy strój duchownego, zdecydowali się służyć Bogu i ludziom. W gronie tym byli bądź są:
 siostra Maria Sroka, córka Jana, urodzona w 1914 r. w Nowej
Wsi, profesja zakonna w 1932 r. w Zgromadzeniu Służebniczek
Starowiejskich. Zmarła w 1978 r.;
 ks. Antoni Sroka, syn Jana, urodzony w 1925 r. w Nowej Wsi,
święcenia kapłańskie otrzymał w 1953 r. w Przemyślu. Pracował
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej;
 ks. Kazimierz Bojda, syn Wawrzyńca, urodzony w 1946 r. w Nowej Wsi, święcenia kapłańskie otrzymał w 1971 r. w Poznaniu,
misjonarz Towarzystwa Chrystusowego, obecnie na misji w Australii, kilkakrotnie odwiedzał rodzinny dom i naszą parafię;
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 siostra Maria Tarała, córka Tadeusza, urodzona w 1962 r. w Nowej Wsi, profesja w 1993 r. w Zgromadzeniu Franciszkanek Misjonarek Maryi, obecnie na misji w Burkina Faso – Afryka;
 ks. Przemysław Krzysztoń, ur. w 1985 r., uczeń SP Nowa Wieś. Po
Wyższym Seminarium Duchownym wyświęcony 22 maja 2010 r.,
23 maja odprawił mszę prymicyjną w Nowej Wsi; od lipca 2010 r.
jest wikariuszem w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle;
 ks. Paweł Karczmarczyk, ur. w 1988 r., ministrant i lektor w naszym kościele. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym
w Rzeszowie; święcenia przyjął 18 maja 2013 roku, 19 maja odprawił mszę prymicyjną w Nowej Wsi;
 kleryk Damian Ataman, ur. w 1986 r. uczeń SP w Nowej Wsi.
W 2008 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego.
Obecnie (maj 2013 r.) jest na V roku.

WSPÓLNE BUDOWANIE
Myśl o budowie kościoła w Nowej Wsi rodziła się jakby nieśmiało. Pierwszy głośno i stanowczo wypowiedział ją Eugeniusz Bukała z zaczerskiej
strony. Część osób od razu była za, choć nie brakowało też wątpliwości,
czy środowisko udźwignie olbrzymie koszty inwestycji. Warto też dodać, iż
lata osiemdziesiąte przyniosły szczególny zastój polskiej gospodarki, gdy na
rynku brakowało wszystkiego, zwłaszcza materiałów budowlanych. Mimo
to, temat nie schodził z niedzielnych dyskusji. Za namową Marii Lech i Czesława Dworaka, właścicielka 36–arowej działki położonej w pobliżu szkoły,
Salomea Kloc zdecydowała się na sprzedaż ziemi pod świątynię.
W tej sytuacji do przemyskiej kurii wydelegowano Eugeniusza Bukałę i Stanisława Pudłę. Po serdecznej i budującej rozmowie z ks.
bp. Ignacym Tokarczukiem, na zebraniu mieszkańców 17 listopada
1985 roku zdali oni relację z wizyty w kurii. Wybrano Komitet Budowy Kościoła na czele z Eugeniuszem Bukałą. Do jego składu weszli:
Aleksander Błoniarz, Mieczysław Błoniarz, Stanisław Cichoń, Stanisław Cisło, Czesław Dworak, Maria Lech, Stanisław Nędza, Julia
Polewczak, Jan Porada, Stanisław Pudło, Henryk Woźny, potem dołączyli Stanisław Cieśla i Stanisław Tarała.
Na zakupionym placu stanął duży drewniany krzyż, wkrótce też wzniesiono niewielką kapliczkę. 14 września 1986 roku prałat ks. Józef Mucha z Niechobrza odprawił tu pierwszą mszę świętą. Poświęcono krzyż,
plac i materiał na budowę kościoła. Teraz już w każdą niedzielę kaplica
stała się miejscem mszy świętej. Ponieważ obiekt okazał się za ciasny,
kaplicę przedłużono o 5 metrów.
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24 kwietnia 1987 roku architekt Roman Orlewski i projektant Władysław Jagiełło oraz kierownik budowy inż. Bronisław Wrona wytyczyli oś bryły
kościoła, a 13 maja wytyczono fundamenty. Codziennie do pracy przychodziło po 30 mężczyzn i w krótkim czasie wykopy były gotowe. Niestety, 22 maja
duża niszczycielska ulewa spowodowała konieczność rozpoczęcia prac od
nowa. Murarzom codziennie pomagało 7 – 8 osób wyznaczonych z kolejnych
gospodarstw. Podobnie „w kolejności” przygotowywano posiłki. 10 lipca ubito
pierwszy strop nad piwnicą, a we wrześniu drugi. Krzątającym się przy ciężkiej pracy fizycznej często towarzyszył ks. Kazimierz Żak, wtedy jeszcze wikariusz w Łące. W każdą trzecią niedzielę miesiąca członkowie komitetu zbierali
po domach ofiary na budowę. Zbiórkę prowadzono też w parafialnym kościele w Zaczerniu. Budowę nowej świątyni pilnie obserwowali ziomkowie z części
staromiejskiej. Ten przełomowy moment tak wspomina Maria Czyrek: Nasza strona jakby bierna, ksiądz z Trzebowniska też nie wykazuje entuzjazmu.
Jednakże z tygodnia na tydzień i u nas wzrasta zainteresowanie postępem
prac. Zwłaszcza, iż nikt nie odmawia datków finansowych niestrudzonym paniom z komitetu budowy zachodzącym także na naszą stronę. Powoli i nasi,
z własnej inicjatywy, szli pomagać. Tych chętnych było coraz więcej. Ta budowa znów zjednała całą społeczność. Wreszcie spotkali się w jednej parafii.
6 lipca 1988 roku nad południowo–wschodnią Polską przeszła gwałtowna burza. Stemple przygotowane pod górną płytę stropową zawaliły się,
uszkadzając częściowo mury świątyni. Mimo wszystko ludzie nie załamali się.
W miesiąc po kataklizmie zalano strop nad punktem katechetycznym, 17
września – strop główny. 10 grudnia 1988 r., mimo mrozu, wylano „ślepą”
posadzkę wewnątrz nowego kościoła. W pośpiechu zrobiono prowizoryczną instalację elektryczną i nagłośnienie. Stanęła szopka i dekoracje. Po raz
pierwszy nowowsianie spotkali się na pasterce w nowym kościele. Roboty
budowlane kontynuowano przez cały rok 1989 i połowę 1990. Pod koniec
września 1990 r. gotowe były wszystkie polichromie. Przyszedł czas na kompletowanie wyposażenia nowej świątyni oraz urządzanie otoczenia wokół niej.
Uwieńczeniem wszystkich ofiar i trudu poniesionego przy wznoszeniu kościoła, a także nagrodą za wytrwałość, były główne uroczystości z udziałem wielkiego patrona tej budowy ks. biskupa Ignacego Tokarczuka. 12 maja 1991
roku dokonał on poświęcenia oraz konsekracji ołtarza, a także ścian świątyni.
Wmurował też relikwie św. Stanisława Biskupa i św. Jana Bosko.

MAMY WŁASNĄ PARAFIĘ
Z prawnego punktu widzenia najważniejsza decyzja dla wiernych z Nowej Wsi zapadła 20 czerwca 1988 roku. Tego bowiem dnia sufragan
diecezji przemyskiej mocą swego majestatu ustanowił w Nowej Wsi odrębną parafią pod wezwaniem Dobrego Pasterza. Powstała ona przez
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wydzielenie miejscowości Nowa Wieś Zaczerska z parafii Zaczernie; została włączona do dekanatu głogowskiego. Na proboszcza parafii ksiądz
biskup mianował 33–letniego ks. Kazimierza Żaka, dotychczasowego
katechetę w parafii Łąka. Był najmłodszym proboszczem w Dekanacie
Głogowskim i miał najmniejszą parafię. Zamieszkał na plebanii w Zaczerniu, skąd codziennie dojeżdżał do Nowej Wsi.
Uroczystość erekcji parafii i instalacji jej proboszcza odbyła się w niedzielę 3 lipca 1988 roku. Zaczerski proboszcz ks. Władysław Janowski, w obecności dziekana głogowskiego ks. Stanisława Ujdy, przekazał
ks. Kazimierzowi Żakowi księgi metrykalne tej wioski: chrztów, ślubów
i zmarłych od 1908 roku, kaplicę drewnianą, która służyła jako tymczasowy kościół parafialny, tabernakulum metalowe, kielich mszalny z pateną,
2 puszki do przechowywania Najświętszego Sakramentu, monstrancję
z kustodią, szaty liturgiczne i mszał z czytaniami.
W styczniu 1990 ks. Kazimierz Żak na prośbę mieszkańców części
staromiejskiej, przynależnych do parafii Trzebownisko, poszedł „z kolędą”
również po ich domach. 84 rodziny wyraziły chęć przynależenia do nowej
parafii. 18 stycznia 1990 r. ordynariusz diecezji przemyskiej wydał
dekret o zmianie granic parafii; na jego mocy cała Nowa Wieś stanowi dziś jedną parafialną rodzinę.
Z perspektywy 25 lat jej funkcjonowania widać, jak ważny był to moment dla zjednoczenia i pojednania społeczności sztucznie dotąd od wieków podzielonej. W poprzednich dziesięcioleciach podejmowano przedsięwzięcia, aby scementować życie społeczne i samorządowe całego środowiska. M.in. wspólna była drużyna strażacka, wspólny klub sportowy,
jeden wójt i sołtys, wreszcie jedna nowowiejska szkoła. Byli niby razem,
ale jednak osobno. Bo życie duchowe, tak ważne dla rozwoju człowieka
i jego osobowości, kształtowane było z różną intensywnością i różnymi
metodami, wszak bardzo różnie działo się w obrębie poszczególnych parafii: staromiejskiej, trzebowniskiej czy zaczerskiej... Od 25 lat są razem
w jednym kościele. I tak pewnie zostanie na zawsze.
Obszerny materiał dotyczący historii 25 lat parafii pw. Dobrego
Pasterza w Nowej Wsi zamieszczony został w drugiej części tej
książki. Zawiera on informację o budowie świątyni, szczegóły najważniejszych wydarzeń z życia parafii, z działalności organizacji
przykościelnych, a także bogaty zestaw poezji religijnej autorów
związanych z tym środowiskiem. Materiały, ze słowem wstępnym
proboszcza ks. Kazimierza Żaka oraz licznymi fotografiami, przygotował zespół po kierunkiem Renaty Rzeszutek–Lech.
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W Nowej Wsi Kościół się nie starzeje. Pewnie głównie dlatego,
że gospodarz parafii stara się wciągać w życie wspólnoty już
od pierwszej komunii. Wymyślone przez ks. Kazimierza Żaka
„Wakacje z Bogiem”, znakomicie trafiły do gustu młodych; dają
okazję spędzić czas przerwy wakacyjnej mądrze i atrakcyjnie.
W programie – wycieczki w interesujące strony. „Wakacje” finalizuje „Dzień wspólnoty” z bogatą częścią artystyczną i typowo
młodzieżową zabawą. Nic więc dziwnego, że także podejmowane
przez koło „Caritas” akcje charytatywne i społeczne (m.in. paczki
dla chorych) nie muszą wcale kojarzyć się z cierpieniem i wykluczeniem, a raczej z uśmiechem i serdecznością bliźnich.
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 Zawsze jest to ogromne przeżycie dla dzieci, jak i ich rodziców. Młodzi mieszkańcy Nowej Wsi przez dziesiątki lat przystępowali do swej pierwszej komunii wspólnie z rówieśnikami z Zaczernia i Trzebowniska. Przed trzebowniskim kościołem
razem z dziećmi z Nowej Wsi stanął proboszcz ks. Henryk Piesowicz.

 Po uroczystości pierwszej komunii w Zaczerniu w 1962 roku. Obok proboszcza ks. Jana Guzego ks. Michał Dobrzański i ks.
Zieliński.
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 W tamtych latach dożynki parafialne były okazją dla poszczególnych społeczności do wzajemnej rywalizacji: który
wieniec bardziej strojny, w który włożono więcej serca…
Połowa lat sześćdziesiątych – wieniec z Nowej Wsi przed
kościołem w Trzebownisku prezentuje się naprawdę okazale.

To zdjęcie zrobiono prawie dziesięć lat później, ok. roku 1974. W tradycyjnej procesji
Bożego Ciała kroczą nowowiejskie dziewczyny,
za nimi ich matki, a dalej babcie. Od dziesięcioleci niosą te same obrazy i figurki, tak było
w Staromieściu, tak jest w Trzebownisku… 

 Po latach rozważań i mierzenia sił z zamiarami, sprawa jakby dojrzała. Mieszkańcy Nowej Wsi zdecydowali
się ubiegać o prawo do własnej parafii. Godnego sojusznika w tych staraniach znaleźli w osobie samego
biskupa ordynariusza ks. Ignacego Tokarczuka. 17
kwietnia 1988 roku ksiądz biskup przyjechał do Nowej
Wsi i dokonał poświęcenia oraz wmurowania kamienia
węgielnego. Rosły mury nowowiejskiego kościoła.

 Wielkim zwolennikiem inicjatywy budowy kościoła i utworzenia parafii w Nowej Wsi był tutejszy rodak ks. Kazimierz
Bojda, od 1974 roku przebywający na pracy misyjnej
w Australii. Potem nawiedził nową świątynię, aby tutaj odprawić uroczyste msze w 25. i 40. rocznice swego powołania.

165

Już na swoim. Mimo iż to najmniejsza parafia w dekanacie,
promieniuje na całą okolicę aktywnością życia duchowego
i organizacyjnego całej wspólnoty. Prężnie pracują liczne
organizacje przykościelne, w nadzwyczajnej oprawie przebiegają tradycyjne obrzędy i wydarzenia religijne. Do takich
należy niewątpliwie sakrament pierwszej komunii. Zdjęcie
o tej tematyce zrobiono 18 maja 2003 roku. Na dwu sąsiednich fotografiach dożynki parafialne. Gospodarzami
jednych z nich byli Małgorzata i Wojciech Klocowie.
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 Roli gospodarzy kolejnych dożynek podjęli się
małżonkowie Krystyna i Jan
Czyrkowie. Pan Jan od wielu
lat jest wiceprzewodniczącym Rady Duszpasterskiej.

 Na wiklinowych tackach plony rolniczego trudu: chleb, owoce, wino.
Gospodarze niosą je do swej
parafialnej świątyni Bogu
w ofierze. Funkcję gospodyni
pełni Henryka Tarała, a gospodarza jej małżonek Jan.

 Kolejny dożynkowy korowód. Prowadzą go gospodarze Stanisława i Jerzy Musiałowie. Snopki niosą Marzena Hull i Nico
Fiovaranti. Wieniec dźwigają: Mariola Kloc, Anna, Szymczakiewicz, Bogusława Noworól i Bronisława Czyrek.

167
  Nowowsianie nie mieli powodów do
zawodu.
Delegacja ich parafii zaprezentowała się na dożynkach
diecezjalnych 2010 nadzwyczaj bogato i paradnie, co widać zresztą na załączonych fotografiach. Grupę wieńcową
stanowili: siostry Maria Rzucidło – sołtyska oraz szefowa
KGW2 Zofia Gałucha, a także Alicja i Wiesław Krzyśkowie,
Danuta Sieczek i Krystyna Pustelak.

 Przypominamy tę fotkę
nie bez przyczyny. Jeden
z asystentów wieńca z 2004
roku Paweł Karczmarczyk
(z przodu z prawej strony)
19 maja 2013 roku odprawił swą mszę prymicyjną. 9
lat temu w asyście wieńcowej towarzyszyli mu koledzy Rafał Szymczakiewicz,
Marcin Krzyśko i Mateusz
Makara.
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Równie podniosłym i uroczystym świętem w polskim
Kościele jest uroczystość
Bożego Ciała. Zdjęcia, których autorem jest Mariusz
Tywoniuk, wykonane zostały
22 maja 2008 roku.
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 Ksiądz Kazimierz Żak bywa
na stadionie PIASTA nie tylko
przy okazji uroczystości religijnych. Też jest kibicem piłkarskim. W dowód uznania sportowych zainteresowań swego
proboszcza, w 25-lecie Jego
kapłaństwa, Zarządu Klubu
sprezentował Wielebnemu pamiątkową statuetkę.

W trakcie mszy z okazji 100–lecia szkoły
biskup ks. Edward Białogłowski poświecił
sztandar Zespołu Szkół. 

 W dalekiej Afryce na misji przebywa siostra Maria
Tarała

 Nowa Wieś obdarzona jest wielością kapliczek i krzyży przydrożnych. Wszystkie otoczone są troskliwą opieką właścicieli posesji
bądź osób mieszkających w sąsiedztwie. Na pełną galerię nowowiejskich kapliczek zapraszamy do II części książki.

 19 maja 2013 r. w nowowiejskim kościele mszę prymicyjną odprawił ks. Paweł Karczmarczyk. Jest on trzecią osobą pochodzącą z Nowej Wsi, która od chwili erygowania parafii założyła szaty duchownego.
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RZĄDZĄ W DOMU I NA WSI
GOSPODYNIE NIE TYLKO OD PARADY

ie sposób wyobrazić sobie życia wsi bez udziału i aktywności naszych gospodyń. Co więcej, one w wielu sprawach mają głos
decydujący, zwłaszcza od dnia, gdy ster rządów w sołectwie
przejął „szeryf w spódnicy”. Maria Rzucidło jest jedyną sołtyską w gminie. Wójt i jego podwładni nie mają wątpliwości: tak aktywnego gospodarza trudno by szukać w innych wioskach. Pani Maria ma na swym
koncie sporo załatwionych, w interesie mieszkańców, spraw, zdecydowanie więcej niż jej koledzy z innych sołectw. Skutkuje stara zasada: jak
tu kobiecie odmówić…
W organizacji życia gospodarczego i społecznego środowiska mocną
podporę ma sołtyska właśnie w koleżankach z KGW. Bo nawet, gdy panie same nie udźwigną jakiejś sprawy, wiedzą znakomicie, jak do roboty
na rzecz wsi zmobilizować małżonków. W ostateczności aktywność taką
są w stanie wymusić. Kobiecymi metodami!
Zresztą gospodynie są chlubą tego środowiska od zawsze. Stanisław
Czyrek, gminny pisarz, relacjonując uroczystości poświęcenia strażackiego sztandaru w 1929 roku, nie omieszkał w kronice odnotować: „Zaraz po zamówieniu sztandaru, odbyło się Walne Zgromadzenie Gospodyń, które ochoczo przyczyniły się z prowiantami na dzień uroczystości
dla ugoszczenia zaproszonych”
W tamtych czasach życie nowowiejskich kobiet – matek i córek – wymagało szczególnej zaradności i samozaparcia, zwłaszcza że tutejsze gospodarstwa nie należały do zasobnych. W tych domach wiedziano dobrze,
co to bieda na przednówku, jak smakuje suhajka. A przecież na głowie
kobiet spoczywał obowiązek utrzymania domu i opieki na wieloosobową
gromadą dzieci – zabezpieczenia codziennej strawy, zatroszczenia się
o ubiór. Do tego dochodziły obowiązki w oborze i w polu – pomoc mężowi
przy obrządku i uprawie. Jesienne i zimowe wieczory to w większości domów zbiorowa praca przy koszach. Mimo wszystko, wiele gospodyń znajdowało czas na wspólne spotkania w szkole na kursach szycia i gotowania.

N
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Fakty takie odnotowuje kronika szkolna m.in. w zapisie z marca 1938 r. To
wtedy kilkunastoletnia Marysia Czyrek odnalazła talent aktorski i poetycki.
Osiemdziesiąt lat później w swojej autobiografii przypomniała: Największą
popularnością cieszyła się sztuka „Królewna przedmieścia”, w której rolę
tytułową zagrała najpiękniejsza dziewczyna Agnieszka Woźniak. Nie mniejszą urodą pociągała chłopaków Maria Woźniak w roli modelki. W remizie
graliśmy flisaków, po których pozostały piękne piosenki. Zagrano „Pałkę
Madeja”. Rolę te odtwarzał komik z urodzenia Kazimierz Rydz. Ja pierwszy raz znalazłam się na scenie w postaci aniołka w sztuce „Żywot świętej
Genowefy”. W postać Zygfryda wcielił się przystojny Jan Bieniek, a w rolę
żony Stefa Pieczonkówna. Rolę Bolesia otrzymała …Joasia Chmielówna,
którą mama całego zeszytu nauczyła na pamięć….
Jak wspominają seniorki KGW z drugiej strony, „Święta Genowefa”
biła szczyty popularności jeszcze przez wiele sezonów. W spektaklu wyreżyserowanym ok. roku 1958 na scenie „zaczerskiego” Domu Ludowego
przez Henryka Bieńka, tytułową rolę zagrała Felicja Pietraszek, jej
scenicznym mężem był Józef Poźniak, żołnierza odtwarzał Franciszek
Augustyn, a niemowlę Basia Pudło.
Lata trzydzieste dały dziewczynom przedsmak społecznego awansu.
Maria Czyrek zanotowała: Wtedy już młodzież szukała szkół i kilka dziewcząt skończyło Szkołę Gospodarstwa Domowego oraz kursy ogrodnicze.
Po powrocie do domów było widać na wsi ogródki z rzędami pomidorów
i innych jarzyn. Zaczęto też sądzić drzewka owocowe.
Powiew nowego przyniosły zwłaszcza lata powojenne. Nowa władza
szermująca hasłami sojuszu robotniczo–chłopskiego podejmowała różnorakie akcje, aby pozyskać do zmian ustrojowych przychylność mieszkańców, zwłaszcza tych z wiejskiej biedoty. Faktem jest, iż do kilkunastu
wzrosła liczba uczniów, którzy rokrocznie kontynuowali naukę w szkołach średnich. Państwo dofinansowywało akcje kolonijne dla dzieci oraz
wspierało powołanie placówek przedszkolnych. W 1949 roku, skrzyknięte doraźnie gospodynie, w budynku szkolnym, zorganizowały wakacyjny
dzieciniec. Na 6 – tygodniowy turnus zapisano 16 dzieci; opiekowała się
nimi Alicja Brezdeń. W następnych latach opiekę nad uczestnikami dziedzińca sprawowały: Maria Marzec, Janina Miśta i Wiktoria Wiśniewska. Jeszcze większą popularnością cieszyły się kursy kroju i szycia oraz
gotowania. W kronice szkolnej (rok 1961) odnotowano dużą frekwencję
na spotkaniach Uniwersytetu Powszechnego, zwłaszcza na prelekcjach
dotyczących oświaty zdrowotnej, zasad higieny i racjonalnego żywienia.
Na spotkaniach tych, śladem doświadczeń koleżanek z ościennych
wsi, zrodziła się myśl utworzenia własnego Koła Gospodyń Wiejskich.
Podjęło ono pracę w zimowych tygodniach sezonu 1959/60.
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W STRONĘ NOWOCZESNOŚCI
Pierwszą przewodniczącą KGW została Krystyna Miękisz. Z owego
pionierskiego etapu działalności koła w pamięci seniorek pozostał kurs pieczenia, który już w marcu 1960 roku poprowadziła instruktorka Czesława Płonka ze Słociny. Tego rodzaju szkolenia weszły do tradycji pracy organizacji, której celem była pomoc w prowadzeniu domu, w wychowaniu
dzieci, w zachowaniu zdrowia i własnej urody. Temu służyły więc kolejne
kursy szycia, gotowania, szydełkowania, układania kwiatów, fryzjerstwa,
pogadanki z zakresu zdrowego stylu życia, ale też pedicure i manicure.
Wiele zależało od fachowości instruktorek opiekujących się kołem. Maria Bukała, członkini niemal od początku istnienia KGW, z dużą sympatią
wspomina Halinę Kubicką z Ośrodka Doradztwa z Boguchwały. To ona
przekonała młode gospodynie do uprawy ziół, sprowadzała nasiona nowych warzyw i kwiatów. Maria Czyrek uczyła ich haftowania i wyszywania.
Natomiast Irena Lech wraz z mężem Eugeniuszem zachęcali do zakładania przydomowych ogrodów i uczyli szczepienia i sadzonkowania roślin
– zwłaszcza iglaków i bylin. Prelekcje na ten temat urządzali we własnym
ogródku w Nowej Wsi – pierwszym tego typu we wsi.
W latach siedemdziesiątych problematykę pracy KGW zdominowały
tematy oświaty rolniczej i nowoczesnego gospodarowania. Na spotkania
z gospodyniami przyjeżdżali agronomowie, instruktorzy doradztwa rolniczego oraz z Instytutu Sadownictwa. Powszechną formą zbytu produkcji
rolnej, a zwłaszcza jarzyn, warzyw i owoców, którą rekomendowało koło
swym członkiniom, stała kontraktacja z „Alimą”.
Nasza wieś, jak zresztą cała gmina, była liczącym się dostawcą mleka
do uruchomionej w 1984 roku dużej mleczarni w Trzebownisku. W tutejszych oborach stało przecież ponad 200 sztuk krów. Wobec kilku zaledwie, jakie uchowały się w roku 2013, tamten stan wydaje się wprost
niewiarygodny. Nic więc dziwnego, że stałym tematem obchodzącym
również koło KGW były konkursy bielenia obór oraz czystości w obejściach gospodarczych. Zresztą, sprawy estetyki posesji oraz porządku
w domu i wokół niego angażowały uwagę pań z KGW także z racji wzajemnej rywalizacji: który ogródek najładniejszy, która aranżacja rabatowa zasługuje na I nagrodę? W tym względzie nie do pobicia były i są do
dziś ogródki przydomowe Stanisławy Niemiec i Małgorzaty Filip. To jakby tradycja rodzinna tych gospodyń. W 1994 roku I miejsce w konkursie
organizowanym przez ODR Boguchwała pod nazwą „Estetyka i higiena
w zagrodzie” zajęła Teresa Pierzchała.
W latach siedemdziesiątych sporym zainteresowaniem cieszyła się
ponadto akcja zbiorowego odchowu kurcząt jak też zakupu piskląt czte-
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rotygodniowych. Najwięcej trudu w praktyczne przeprowadzenie tych akcji wnosiły panie: Zofia Jamuła, Władysława Pieczonka, Janina Lampart czy Teresa Pierzchała. Odchów prowadzono w pomieszczeniach
udostępnionych przez Jamułową, koleżanki pomagały jej w dokarmianiu
ptaków. Stale trwała powszechna i udana rywalizacja w ramach konkursu „Więcej owoców, warzyw i kwiatów”.
Panie z KGW ściągały na wieś nowoczesny sprzęt gospodarstwa
domowego, ułatwiający prowadzenie domu. Najpierw pojawiły się odkurzacze z „Zelmeru” i pralki elektryczne, z popularną „Franią” na czele.
Pomocą służyła Gminna Spółdzielnia w Jasionce, fundując np. szatkownicę oraz inne urządzenia. W ten sposób powstał zalążek wypożyczalni
sprzętu i naczyń stołowych. W dokumentacji koła zachowały się rachunki
z 1967 roku, gdy zakupiono pierwszą partię talerzy i szklanek. Przechowywano je w pomieszczeniach Domu Ludowego. Pieczę nad nimi sprawowały m.in.: Czesława Bąk, Aleksandra Sala, Janina Nowak, Anna
Noworól. Odnowione w latach dziewięćdziesiątych zastawy stołowe na
100 osób są wciąż w dyspozycji obydwu kół, i – o dziwo – dalej są wykorzystywane na różnych imprezach rodzinnych i towarzyskich.

SZACUNEK DLA TRADYCJI
W 1976 roku zdecydowano o podziale koła na dwa zespoły – jeden objął
gospodynie z części zaczerskiej, drugi z tzw. części staromiejskiej. Stan ten
trwa do dziś. Ma on tylu zwolenników (czytaj: zwolenniczek), co i przeciwników (przeciwniczek). Jedno nie ulega wątpliwości – sytuacja ta wyzwala
wzajemną konkurencję, która oby dobrze służyła kobietom całego sołectwa.
Najważniejsze jednak to fakt, że gdy trzeba prezentować dobre imię wsi na
zewnątrz, bądź też niemal walczyć o interesy członkiń, to zarządy tak jednego, jak i drugiego koła zawsze starają się dogadać i być wobec siebie lojalne.
Zmiany cywilizacyjne i społeczno–gospodarcze, jakie nastąpiły na przełomie wieków, spowodowały, że również Koła Gospodyń Wiejskich stanęły
przed nowymi wyzwaniami. Zadania, jakie jeszcze ćwierć wieku temu stanowiły motto działalności kół gospodyń, częściowo straciły na aktualności.
Wieś, podobnie jak cała gmina, przestała być spichlerzem żywności oraz
zapleczem surowcowym, choćby dla mleczarni. Na karty historii przeszły też
„Alima” i rzeszowskie Zakłady Mięsne. Jedną z nielicznych dziedzin produkcji
rolnej, jaka funkcjonuje na tym terenie do dziś jest ogrodnictwo. Prosperujące cztery rodzinne gospodarstwa ogrodnicze w znacznym stopniu angażują
właśnie pracę kobiet. Ich rolę i wysiłek doceniła niedawno Podkarpacka Izba
Rolnicza. Na wniosek KGW nr 2, Henryka Tarała, prowadząca wraz z mężem na dużą skalę produkcję kwiatów i sadzonek warzyw ,otrzymała odznakę
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honorową „Zasłużony dla Rolnictwa im. św. Izydora Oracza”. Tym samym
odznaczeniem uhonorowano Małgorzatę Szczęch, prowadzącą hodowlę
brojlerów. Uroczystość miała miejsce 5 czerwca 2011 r., w trakcie gminnych obchodów Dnia Matki, których gospodarzem było tym razem Koło nr 2.
Takie przykłady muszą sprawiać satysfakcję. Z drugiej jednak strony,
pełne urynkowienie gospodarki oraz globalna komercjalizacja życia, w którym zwykle pieniądz jest kryterium wartości jednostki, spowodowały, że
osłabł nieco motyw do społecznego zaangażowania oraz zespołowych form
aktywności. Mają tego świadomość szefowe kół i ich zarządy, ubolewają
nad tym seniorki zapraszane na spotkania przy różnej świątecznej okazji.
Dlatego tak wiele miejsca w planach kół, poświęca się dziś tym formom
działalności, które angażują w pracę KGW również uczniów miejscowej
szkoły, mobilizując do podejmowania inicjatyw także najmłodszych. I to się
gospodyniom udaje – obok matek i babć, zasiadają ich córki i wnuczęta,
choćby przed ekranem komputera, w jednym szeregu – na wspólnym rodzinnym pikniku rywalizuje i bawi się kilka pokoleń nowowiejskich gospodyń.
Główną ideą, która przyświeca wielu inicjowanym przedsięwzięciom,
zarówno tym jednorazowym, jak i cyklicznym, jest kultywowanie tradycji
i dorobku poprzednich pokoleń, w myśl zasady „Bez szacunku dla przeszłości nie ma lepszej przyszłości”. Akcją o zasięgu ponadregionalnym, do
której członkinie KGW i ich liderki przywiązują specjalną wagę, jest zbiórka
zniczy pod hasłem „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”.
W kronice Koła nr 2 jest nawet specjalne podziękowanie od samego Konsula RP we Lwowie.
Bez wątpienia wymownym ukłonem wobec tradycji oraz potwierdzeniem
głębokiej wiary ludzi tej ziemi był i jest udział wiejskich gospodyń w życiu swego
kościoła. Tak było zarówno wtedy, gdy do świątyni trzeba było chodzić kilometrami. Tak jest i dziś, kiedy Nowa Wieś chlubi się już własną parafią. Zamieszczone w części fotograficznej zdjęcia potwierdzają, jak wiele ambicji zawsze
wkładały panie z KGW w przygotowanie i adorację dożynkowego wieńca. Ma
to miejsce zarówno przy okazji dożynek parafialnych na święto Matki Boskiej
Zielnej, w związku z udziałem w dożynkach diecezjalnych, jak i w trakcie tradycyjnego gminnego przeglądu i konkursu wieńca dożynkowego.

ZNANE W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE
W 1995 roku Nowa Wieś była godnym gospodarzem dożynek gminnych, zaś w 2006 oraz w 2008 roku grupa wieńcowa KGW nr 1 w konkursach wieńca dożynkowego wypadła najlepiej w gminie. W nagrodę,
grupa ta z sukcesem reprezentowała środowisko na przeglądzie w Radomyślu Wielkim (2006) oraz Haczowie (2008). Równie podniosłym
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i kolorowym świętem są uroczystości Bożego Ciała; parada wiejskich
gospodyń w tradycyjnych, przepięknych strojach, które niegdyś nosiły
nasze babcie, zawsze przyciąga oczy uczestników procesji.
W podobnej atmosferze i kolorycie przebiega rokrocznie w Domu Ludowym impreza firmowana przez KGW nr 2 oraz Gminny Ośrodek Kultury. Chodzi o konkurs na koszyk i babę wielkanocną „W bukszpanowej
ozdobie”. W tegorocznym spotkaniu (23 marca 2013 r.) KGW nr 2
reprezentowały: przewodnicząca Zofia Gałucha oraz jej koleżanki: Danuta Sieczek, Renata Górak, Alicja Krzyśko, Dorota Bereś, a także
sołtyska Maria Rzucidło. Natomiast za pięknie nakrytym stołem KGW
nr 1 obok przewodniczącej Teresy Pierzchały stanęły: Krystyna Czyrek, Mariola Kloc, Magdalena Kluczniak, Anna Szymczakiewicz, Zofia Musiał i Zofia Rzuciło.
Kolejną sztandarową imprezą ściągającą do Dworu OSTOYA w Jasionce grupy krzewiące obrzędowość bożonarodzeniową z kraju i zagranicy
jest konkurs potraw, ciasta i ozdób świątecznych „Wokół wigilijnego stołu”. Także na tym forum panie z Nowej Wsi potrafiły zadziwić – m.in. I nagrodą w grudniu 2008 r. za zupę suhajkę. Zresztą animatorzy ludowej obrzędowości z WDK w Rzeszowie, partnerzy z Urzędu Marszałkowskiego
i ODR w Boguchwale czy też współpracownicy z Eurogalicji wiedzą dobrze:
każdorazowy wyjazd delegacji nowowiejskich gospodyń na różne imprezy
rangi wojewódzkiej zwykle wieńczy fakt „zgarnięcia” przez nie jednej z czołowych nagród. Tak było m.in. w Straszydlu, Lubeni, Górnie, Lesku (impreza „Nasze kulinarne dziedzictwo”), czy w Wyszatycach, skąd jako nagrodę
przywieziono aparat fotograficzny. Warto podkreślić, że przygotowując
się do tych konkursów panie wzorują się na pomysłach starszych koleżanek, m.in. nieżyjącej już Marii Walat, która słynęła na całą okolicę ze
sztuki wyplatania koszyczków wielkanocnych z wikliny oraz strojenia palm
wielkanocnych, które potem przez cały rok służyły jako kropidło.
Nie sposób opisać wszystkie formy działalności kobiecej organizacji.
Część wynika z długofalowego kalendarza imprez, niektóre jednak narzuca życie, jak choćby udział w akcjach charytatywnych. Panie nie mogły
nie zareagować na apel o zabawki i inne środki na rzecz chorych dzieci
z rzeszowskiego Hospicjum. Serca mieszkańców Sokolnik, Gorzyc i Sandomierza podbiły nowowiejskie gospodynie, niosąc realną pomoc rzeczową po powodzi na wiosnę 2010 roku. Samochód dostawczy z meblami,
sprzętem AGD, środkami czystości i żywnością kursował na tej trasie aż
13 razy. Kataklizm, jaki sprawiła wówczas przyroda, wymagał akcji ratowniczej także w obrębie nowowiejskich zabudowań (patrz fotki w części fotograficznej). Najtrudniejsze chwile przyszły 19 i 20 maja 2010
roku; na członkinie KGW spadł obowiązek przygotowania posiłków dla
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150 strażaków walczących z nawałnicą. W tym kontekście poczęstunek przygotowany dla gości różnych wiejskich i gminnych uroczystości
to rzecz prawie rutynowa, choć zawsze odpowiedzialna i kompetentna.
Tak trzeba ocenić krzątaninę kucharek i kulinarne pomysły gospodyń,
gdy przyszło przyjąć w 1999 roku uczestników dwudniowej konferencji
z udziałem kierownictwa krajowego oraz delegatów KGW i OSP z terenu całej Polski. Zaradne gospodynie nie szczędziły starań, aby godnie
ugościć Polonusów, którzy zjechali do Rzeszowa z całego świata na XV
Światowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych. Spisały się na medal
także wówczas, kiedy należało zająć się serwowaniem swojskiego jadła
w trakcie pikniku lotniczego 2010.

BABCIA I WNUCZEK W JEDNYM SZEREGU
Zapewne nie ma potrzeby silić się na recenzowanie całości imprez
odnotowanych w rocznych sprawozdaniach poszczególnych kół. O jednej
sprawie wszak napisać trzeba obowiązkowo. To obecny w każdym momencie pracy kół wielki szacunek i uznanie dla autentycznych społeczników, których życie i postawa jest dla następców wzorem ludzkiej prawości, ofiarności oraz miłości wobec bliskich i bliźnich. Taką okazję stwarzają każdorazowo spotkania seniorów połączone z obchodami Światowego
Dnia Chorego, oraz kultywowane od dziesięcioleci uroczystości z okazji
Dnia Kobiet czy Dnia Matki.
Niepowtarzalną okazją do powiedzenia serdecznych słów „Jesteśmy
z Was dumni, dziękujemy” było jubileuszowe spotkanie na 50–lecie Koła
nr 1 i gminne obchody Dnia Matki, z udziałem gości z całej gminy, urzą-

Przewodniczące KGW w Nowej Wsi
Krystyna Miękisz (przewodnicząca koła w okresie 1960–1965);
Teresa Pierzchała (1965–1968); Stanisława Rzucidło (1968
–1970); Maria Wieszczyk (1970–1974); Zofia Musiał (1974–
1980).
Po rozdziale koła na dwa zespoły w 1976 roku, na czele KGW nr
1 stały kolejno: Zofia Musiał, Bronisława Guz i od 1990 roku nieprzerwanie Teresa Pierzchała. Natomiast Kołem Gospodyń Wiejskich nr 2 od 1976 roku kierowały: Zofia Jamuła, Maria Cieśla,
przez 21 lat Maria Bukała, następnie Lucyna Ziemba, Maria
Rzucidło, Małgorzata Szczęch, Zofia Gałucha.
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dzone 31 maja 2009 roku. Kolejna grupa nowowiejskich matek otrzymała wówczas najpiękniejszą nagrodę, jaką wymyślono w tej kobiecej
organizacji. To Order Serca Matkom Wsi – za wychowanie licznej gromadki dzieci na prawych obywateli Rzeczypospolitej. Dwa lata później
(2011) na cytowanej już imprezie w Feniksie z okazji kolejnego gminnego
Dnia Matki firmowanego tym razem przez Koło nr 2, order otrzymały
następne trzy panie z Nowej Wsi.
Na tej niezwykłej liście matek uhonorowanych Orderem w całym
okresie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi znalazły się:
Maria Bojda, Maria Bukała, Maria Czyrek, Krystyna Czyrek (żona
Edwarda), Krystyna Czyrek (żona Jana), Elżbieta Dziubak, Bronisława Fila, Zofia Gałucha, Anna Grata, Bronisława Guz, Bogumiła Kacperek, Bronisława Kuźniar, Janina Lampart, Irena Lech, Stanisława
Musiał, Zofia Musiał, Anna Ostrowska, Teresa Pierzchała, Krystyna
Pustelak, Maria Rzeszutek, Maria Rzucidło, Zofia Rzucidło, Danuta
Sieczek, Anna Sroka, Irena Szczupaj, Maria Świder.
Wymownym przykładem zrozumienia wyzwań współczesności oraz
umiejętności znakomitego dostosowania się do potrzeb XXI wieku jest
choćby projekt zwany „Aktywny babiniec”. W programie m.in. chodzenie z kijkami, kurs u kosmetyczki, aquaaerobik na basenie. Na zajęciach
prowadzonych przez informatyka (projekt „Komputer od podstaw”) kilkanaście pań nauczyło się korzystać z komputera i Internetu. Najstarszej
uczestniczce owego kursu stuknęła siedemdziesiątka. Do grona „komputerowców w sile wieku”, w grudniu 2012 r. dołączyło kilku panów.
Teraz już Mama oraz Tato mogą liczyć na własne siły, nie muszą prosić
najmłodszych, by pokazali, co piszą w sieci o Nowej Wsi. Równie interesującą formułę integracji pokoleniowej zaproponowano w trakcie pikniku
rodzinnego w Ośrodku Sportu i Rekreacji 1 września 2012 r.(projekt
„Obierz kurs na Orlika”). Kiedy dzieci i nastolatki grały w nożną, tenisa
i siatkówkę plażową, ich mamy i babcie ćwiczyły na basenie, a potem
spacerowały z kijkami.
Koła Gospodyń pomagają, uczą, wychowują, ale też bawią i łączą ludzi
towarzysko. Od lat tradycją są różne turystyczne i pielgrzymkowe eskapady po kraju i za granicę. Te pierwsze wiodły niemal po całej Polsce, te
drugie objęły niemal połowę Europy, m.in. podróżowano do Lwowa, na
Słowację, do Pragi i Budapesztu. Są miejsca szczególnie ulubione oraz
przyjaciele, do których ciągnie z potrzeby serca. Od grudnia 2011 r.
takie serdeczne więzy łączą panie z Nowej Wsi z koleżankami ze wsi
Ptaszkowa w woj. małopolskim. Przypadły sobie do gustu na przeglądzie
„Wokół wigilijnego stołu”. Dwukrotnie już autokar z Ptaszkowej obwoził
członkinie KGW i ich mężów strażaków z tamtejszej OSP po trzebowni-
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skiej gminie. Dzięki tej współpracy mieszkanki Nowej Wsi w listopadzie
2012 r. miały przyjemność podziwiać uroki beskidzkich krajobrazów,
a także, zachowane w ptaszkowskim kościele, rzeźby Wita Stwosza.

CZŁONKINIE KGW NR 1 (stan na maj 2013 r.)
Zarząd: Teresa Pierzchała – przewodnicząca, Dorota Hull – wiceprzewodnicząca, Magdalena Kluczniak – sekretarz, Elżbieta Dziubak –
skarbnik, Zofia Orczyk i Maria Wiercioch – członkinie Zarządu. Ponadto
w skład koła wchodzą: Czesława Bąk, Beata Bielecka, Zofia Borowicz,
Irena Chorzępa, Bronisława Czyrek, Krystyna Czyrek (żona Jana), Zofia
Figiela, Barbara Goclon, Bogumiła Kasperek, Mariola Kloc, Grażyna Kołodziej, Bronisława Kuźniar, Urszula Mazur, Wanda Migut, Katarzyna
Musiał, Stanisława Musiał, Zofia Musiał, Janina Nowak, Bogumiła Noworól, Ewa Pieczonka, Zofia Rzuciło, Anna Szymczakiewicz, Joanna Tomaka, Ludwika Walat, Maria Wieszczek, Maria Woźniak. Tytuł seniorki
KGW otrzymały członkinie uczestniczące w pracy koła od chwili jego powstania w 1960 roku: Maria Czyrek, Krystyna Czyrek (żona Edwarda),
Bronisława Guz (honorowa przewodnicząca), Jadwiga Orzechowska,
Władysława Pieczonka i Maria Rzeszutek.

CZŁONKINIE KGW NR 2 (stan na maj 2013 r.)
Zarząd: Zofia Gałucha – przewodnicząca, Dorota Bereś – wiceprzewodnicząca, Danuta Sieczek – sekretarz, Bronisława Fila – skarbnik. Do
grupy seniorek zaliczyć wypada: Bronisławę Augustyn, Marię Bojdę, Marię Bukałę, Annę Gratę, Janinę Lampart, Irenę Lech, Genowefę Kloc,
Annę Ostrowską, Julię Polewczak, Bronisławę Rzeszutek, Teresę Rzeszutek, Janinę Rydzko, Annę Srokę, Irenę Szczupaj. Pozostałe członkinie to: Danuta Bieniek, Krystyna Drzał, Małgorzata Filip, Renata Górak,
Anna Kloc, Alicja Krzyśko, Irena Pudło, Krystyna Pustelak, Maria Rzucidło, Katarzyna Sroka, Małgorzata Szczęch, Danuta Ślusarz, Henryka
Tarała, Danuta Walat.
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Czy ktoś z młodych uwierzy, że jeszcze 30 lat temu
po pastwiskach nad Czarną rzeką (urzędowo:
Mrowla), spacerowało kilkaset krów? Współczesnym
przedszkolakom „buba” znana jest raczej z obrazka.
Wspominam o tym również dlatego, aby przypomnieć,
że znaczny ciężar pracy w oborze spoczywał na gospodyni. Nic więc dziwnego, iż w centrum zainteresowania KGW, którego początki sięgają roku 1960, obok
kursów gotowania i szycia, były także sprawy stricte
rolnicze. Pierwsza szefowa KGW Krystyna Miękisz, jak
wszystkie członkinie koła, znała tę tematykę z autopsji.
Na załączonych zdjęciach również ze swą krasulą. Tuż
obok jedna z młodszych jej następczyń Zofia Musiał.
Jej koleżankom nie brakowało czasu i ochoty, by
w wolnej chwili założyć ludowy kostium…
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Marzeniem niejednej mamy z Nowej Wsi jest przekazać swej córce tajniki dobrej kuchni. Bo jak świat
światem, wciąż aktualne jest powiedzenie: przez
żołądek do serca. To, co tradycyjnie prezentują nasze gospodynie na urządzanych w Domu Ludowym
spotkaniach pod hasłem „W bukszpanowej ozdobie”
jest „wyższą sztuką jazdy”. Fantastyczne serniki,
smakowite sałatki, wędliny, że palce lizać – czy za lat
trzydzieści ktoś potrafi je naśladować?
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Umiejętność układania palm wielkanocnych
nie jest obca m.in. Teresie Pierzchale. To niewątpliwie wdzięczny temat do pokazania go
na telewizyjnym ekranie. Red. Anna Tomczyk
z Oddziału TVP nie ma wątpliwości, że zainteresuje on widzów „Aktualności” w całym regionie. Podobnie red. Wanda Mołoń z „Nowin”
nie może zaprzepaścić okazji, aby wyciągnąć
od Zofii Gałuchy kolejny wielkanocny przepis
i udostępnić go czytelniczkom gazety.
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„Babki” z nowowiejskich KGW potrafią żyć tradycją i godnie kultywować sztukę swych mam, ale potrafią też fantastycznie podołać współczesnym wyzwaniom. I świetnie
naśladują w tym względzie swe pociechy. Regułą w tym środowisku
stały się wielopokoleniowe imprezy
rekreacyjne i kulturalno–sportowe.
Młodzi uczą się od starszych, ale
też seniorzy podglądają nastolatków. W tym towarzystwie świetnie
czuje się przewodnicząca Rady
Gminy Bogusława Czachor.
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Rodzinnie zwiedzają Polskę
i Europę, można je spotkać na
basenie „FALA”, można poobserwować ich wyczyny z kijkami i piłką na „Orliku”. W końcu
oswoiły do swoich „babskich”
celów również domowy komputer syna czy wnuczki. I buszują po sieci, i ślą ….emaile
z liścikami. A wszystko dzięki
projektom i zajęciom organizowanym przez Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich, często
przy wykorzystaniu środków
z UE.
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Są do tańca i różańca. Także, gdy trzeba
pomóc innym, aby ratować ludzkie życie i mienie. Kiedy na wiosnę 2010 roku
woda zalała sąsiadów, nie liczyły godzin,
aby pomagać strażakom, zadbać o posiłek dla ekip ratowniczych, potem wesprzeć w pracach porządkowych. Nie odmówiły też wsparcia tym, których los doświadczył jeszcze dotkliwiej. Mieszkańcy
Sokolnik i innych nadwiślańskich wsi
mogą to poświadczyć najlepiej.
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Choć tradycyjne rolnictwo mieszkańcy Nowej Wsi
zdecydowali się pozostawić w XX wieku, to kult promocji trudu rolnika i szacunek do efektów jego ciężkiej
pracy obecny jest do dziś. Widać to zwłaszcza przy
okazji uroczystości dożynkowych. To wciąż – obok
procesji Bożego Ciała – najbarwniejsze nasze święto. A wieńce każdego roku bywają inne i zadziwiają
kunsztem wykonania.
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Przyjaźnią się narody, miasta i wsie. Od prawie 2
lat partnerkami dla nowowsianek są ptaszkowianki.
Spotkały się na konkursie wigilijnego stołu w Ostoyi
w 2011 roku i tak sobie przypadły do gustu, że systematycznie się odwiedzają, wożą prezenty, a co najważniejsze, wciągnęły do tej przyjaźni także swych
małżonków. W trakcie listopadowej wizyty (2012)
w Ptaszkowej, wsi niegdyś królewskiej, obejrzały
m.in., zabytkowy kościółek parafialny, w którym część
elementów wyposażenia pamięta wiek XV. Niedawno
okazało się, że jedna ze stojących tu rzeźb wyszła spod
dłuta Wita Stwosza.
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 Bywają specjalistkami od serników, suhajek i sombrero. Ze swych inicjatyw znane są w całym województwie. Mają w dyspozycji samoloty i autostradę na wyciągnięcie ręki. Czy ktoś im dorówna?

 Każda kobieta lubi się fotografować. Także ta z Nowej Wsi, bez względu na to, czy ma się lat naście, czy też wiek mocno dojrzały. Koło KGW w pełnym składzie….
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WŚRÓD DRUHÓW OSP
ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE BYĆ OFIARNYM W RATOWANIU ŻYCIA I MIENIA…

ygodnik „Kuryer Rzeszowski” z 19 sierpnia 1888 roku w notatce
zatytułowanej „Znowu pożar” relacjonował: Trzebownisko, jedna
z największych i najzamożniejszych wsi powiatu rzeszowskiego,
zgorzała w większej części we wtorek 14 bm. Pożar wszczął się na zachodnim końcu wsi i rozszerzył się wskutek dość silnego wiatru zachodniego z taką gwałtownością, że w przeciągu pół godziny cała południowa
połać wsi między gościńcem a Wisłokiem spłonęła w płomieniach. Z Rzeszowa przybyła straż ochotnicza w dość pokaźnej liczbie wraz z naczelnikiem i zastępcą naczelnika. W ruchu były 4 sikawki: 2 z Rzeszowa, a po
jednej ze Staromieścia i Zaczernia…
Łuna nad Trzebowniskiem, widoczna przecież gołym okiem, zatrwożyła również nowowsian. To prawda, co kilka lat okolicę niszczył czerwony
kur, ale ten u sąsiadów zza miedzy był najtragiczniejszy. Gęsta zabudowa, słomiane pokrycie, wiele chat wciąż bez kominów, wszystko to sprzyjało pożarom. M.in. 10 lat wcześniej spłonęły 32 domy w Łące. Równie
tragiczny był bilans przełomu wieków. W 1891 roku znów płonęła Łąka,
tym razem zgorzało prawie100 zabudowań, kilka tygodni potem spłonął browar w Zaczerniu. W tej samej wsi w 1903 roku ogień strawił
32 zagrody, dwa lata potem ponad 50. Nic więc dziwnego, że do idei
organizacji drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych nie trzeba było długo
przekonywać. W 1905 roku zorganizowała się straż w Zaczerniu, rok
potem swoją remizę z sikawką mieli trzebowniczanie.
Wprawdzie Nową Wieś pożary omijały bokiem, to i w tym środowisku
pojawiła się myśl utworzenia własnej drużyny „fajermanów”. Po wojnie
(pierwszej) temat nie schodził z porządku wiejskich zebrań. No bo straż,
to pomoc w tragicznej potrzebie, ale też zarodek różnych społecznych
i kulturalnych inicjatyw. Trochę ludzie zazdrościli „Żytniokom” strażackiej
orkiestry, zabaw urządzanych w remizie, a nawet przedstawień teatru
włoszczańskiego działającego pod szyldem zaczerskiej OSP. Swoją strażacką orkiestrą chwaliły się też „Kumosy”.

T
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Na zebraniu 15 października 1926 roku przegłosowano powstanie
straży i powołanie Zarządu OSP w Nowej Wsi. Pierwszym prezesem został Kazimierz Charchalis, mąż kierowniczki szkoły. Naczelnikiem wybrano Antoniego Rzeszutka. Ten tandem przewodził nowowiejskim strażakom aż do II wojny. Protokołów pilnował Stanisław Czyrek, od 1935
roku pracownik Urzędu Gminy Zbiorowej w Trzebownisku. Jemu OSP
zawdzięcza kronikarskie zapiski dokumentujące pracę OSP od początku
jej istnienia. Do składu pierwszej drużyny weszli: Ludwik Guz, Franciszek
Porada, Józef Czyrek, Stanisław Probola, Stanisław Kasperek, Stanisław Kloc, Tomasz Kuźniar, Stanisław Noworól, Jan Musiał, Józef
Pierzchała, Jan Probola, Józef Pudło, Ludwik Walat, Piotr Wieszczek,
Andrzej Woźniak. Za pieniądze zebrane wśród mieszkańców oraz za
dochody z organizacji zabaw, już w następnym roku zakupiono sikawkę. W następnej kolejności strażaków umundurowano, wyposażając ich
m.in. w toporki i hełmy. Rzecz jasna, wtedy za środek lokomocji służył zaprzęg konny, zaś środkiem alarmowym był dzwon przy remizie, dopiero
potem syrena. Jak zapisała w swych wspomnieniach Maria Czyrek: Do
ognia jechali końmi wytypowanymi przez gromadę. Najczęściej jeździli
gospodarze: Rzeszutek Antoni, Kasperek Stanisław, Noga Jan, Skała
Walenty. Byli za to zwolnieni z opłaty pastwiskowej…

POD WŁASNYM SZTANDAREM
Dla strażaków rzeczą świętą był sztandar. Sztandar nobilitował, stając się ważnym eksponatem wielu uroczystości, w tym kościelnych. Służba przy sztandarze to był i jest zaszczyt. Nic więc dziwnego, że strażacy
z Nowej Wsi też niezwłocznie zamówili swój sztandar. Jego uroczyste
poświęcenie miało miejsce 1 września 1929 roku. Przybyły delegacje
z 8 ościennych jednostek OSP, zaproszenie przyjęli starosta Fryderyk
oraz Jan Jedrzejowicz. Stanisław Czyrek zanotował w protokołach: Za
sprawą Zarządu Straży Pożarnej odbyło się Walne Zgromadzenie Gospodyń, które ochoczo przyczyniły się z prowiantami na dzień uroczystości
dla ugoszczenia zaproszonych. Dalej w protokołach zapisano: O godzinie
5 rano wygrała pobudkę orkiestra Trzebowniska. O godz. 9.30 odprawił uroczystą mszę świętą w budynku gminnym parafialny wikariusz ks.
Rąb Andrzej… Gdy złożono przysięgę naczelnik gminy Poźniak Tomasz
wręczył sztandar prezesowi Straży Charchalisowi Kazimierzowi, prezes
zaś oddał go naczelnikowi Rzeszutkowi Antoniemu i wreszcie naczelnik
wręczył chorążemu Proboli Stanisławowi. Po południu odbyła się przy
dźwiękach dwóch orkiestr dętych i jednej smyczkowej zabawa taneczna,
na której zaproszeni zostali ugoszczeni przez miejscową Straż. Tak za-
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kończono tę wielką uroczystość, którą notuje się w Nowej Wsi jako fakt
pięknego zdarzenia, który przytoczyć się godzi jak niezrównanie wartkim
płynęły te czyny potokiem.
Sztandar towarzyszył strażakom ochotnikom we wszystkich doniosłych chwilach, m. in. w lipcu 1932 roku podczas wielkiego wiecu na pastwisku z udziałem Wincentego Witosa i wielotysięcznej rzeszy chłopów
z terenu całego regionu.
Niemiecki okupant jesienią 1939 r., wezwał do oddania wszelkich
tego typu akcesoriów organizacyjnych eksponujących polskość. Strażacy postanowili ocalić swą „relikwię”. Przez całą wojnę sztandar był ukrywany w komorze Franciszka Kasperka, zastępcy komendanta. Jako
stolarz skonstruował on tam specjalny drewniany schowek, taki, który
gwarantował, że płótno nie zbutwieje. Dzięki temu sztandar szczęśliwie
doczekał wyzwolenia w sierpniu 1944 roku.
Na rocznicę 50–lecia jednostki, 18 lipca 1976 roku, w trakcie uroczystej zbiórki na stadionie LKS PIAST Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi otrzymała drugi, typowy sztandar strażacki. Z rąk sołtysa Bromisława Pieczonki odebrali go prezes Edward Czyrek i naczelnik Jan
Ciasnocha. Na imprezę zjechali koledzy z Głogowa, Załęża, Tajęciny,
Terliczki, Zaczernia. Rudnej Małej, Stobiernej, Jasionki i Trzebowniska.
Odznaczeniami uhonorowano prezesa OSP oraz Józefa Guza i Franciszka Poradę.
W latach dziewięćdziesiątych strażacy zdecydowali o uczczeniu 70.
rocznicy powstania OSP ufundowaniem kopii pierwszego historycznego
sztandaru jednostki. Jego poświęcenie miało miejsce 14 lipca 1996
roku w trakcie uroczystości rozpoczętej mszą polową na stadionie. Grupie druhów wręczono strażackie odznaczenia. Wyrazem krzewienia tradycji oraz szacunku dla wiary swych przodków było wmurowanie w elewację remizy, a następnie poświęcenie figurki św. Floriana; uroczystość
tę urządzono 4 września 1999 roku. Pielęgnując wiarę ojców, nowowiejscy strażacy, przywdziawszy swe tradycyjne mundury, każdego roku
uczestniczą w najważniejszych uroczystościach religijnych – na straży
Grobu Pańskiego, w procesji Bożego Ciała. Nie może ich też zabraknąć,
gdy wspólnota parafialna świętuje peregrynacje, wizytacje biskupa czy
inne ważne wydarzenia w życiu parafii oraz wsi.

ICH WSPÓLNYM DOMEM JEST REMIZA
Z chwilą zawiązania jednostki nie mieli praktycznie nic. W 1927 roku
zakupiono ręczną sikawkę oraz nabyto komplet podstawowego wyposażenia dla druhów (mundury, hełmy, toporki). Wszystko trzymali w maga-
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PREZESI I NACZELNICY OSP
Od 1926 roku funkcję prezesa OSP Nowa Wieś pełnili kolejno:
Kazimierz Charchalis (1926–1939), Stanisław Probola
(1939 –1945), Walenty Bieniek (1945–1954), Józef Czyrek
(1954–1958), Józef Pokrzywa (1958–1973), Edward Czyrek
(1973–1994), Bronisław Czyrek (1994–2001),
Leszek Wiercioch (2001–2011), Wojciech Kloc – od 2011 roku.
Obowiązki naczelnika jednostki sprawowali kolejno:
Antoni Rzeszutek (1926–1939), Ludwik Walat (1939–1945),
Jan Walat (1945–1953), Franciszek Kasperek (1953–1957),
Kazimierz Rydz (1957–1959), Wojciech Bal (1959–1973),
Józef Guz (1973–1974), Józef Pieczonka (1974–1976),
Jan Ciasnocha (1976–1994), Janusz Przygórzewski
(1994–1996), Jan Ciasnocha, ponownie (1996–2001),
Maciej Woźniak (2001–2006), Grzegorz Kowal (2006–2011),
Kazimierz Bereś – od roku 2011.

zynku przy sklepie, który to odziedziczyli po Kole Młodzieży. Niestety, los
sprawił, że sklep się spalił. Wtedy wieś zdecydowała wybudować Dom
Ludowy z remizą. Murowany obiekt stanął w tym samym miejscu obok
starego krzyża. Na nadanie mu imienia Wincentego Witosa przybył
sam „imiennik”; w lipcu 1932 roku na pastwisku zgromadziło się około
15 tysięcy chłopów z kilku podrzeszowskich powiatów. Odbył się wiec
wzywający rządzących do większej troski o byt mieszkańców wsi.
Przez wiele lat strażacka remiza pełniła funkcję… sali teatralnej. Gdy zespół miejscowych „artystów” przygotował kolejną premierę, wyciągano sikawkę na zewnątrz, rozwieszano kurtynę z koców, i … oklaskom nie było końca.
Po wojnie coraz realniej rysowano plany budowy wielofunkcyjnego
obiektu z prawdziwego zdarzenia, także na potrzeby OSP. 28 stycznia
1947 roku zebrał się na pierwszym spotkaniu Społeczny Komitet Budowy. Na jego czele stanął Stanisław Kasperek, dwa lata później zastąpił
go Józef Czyrek. Spółdzielczo–strażacki dom miał pomieścić remizę,
sklep, świetlicę, zlewnię mleka. Już latem 1947 roku zrobiono partię
pustaków i zgaszono wapno. Niestety, czas inwestycji niemiłosiernie
się wydłużał, mimo zapału i zabiegów ofiarnych społeczników. Z długiej
listy wypada wymienić m.in.: Józefa Pokrzywę, Józefa Guza, Francisz-
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ka Poradę, Walentego Skałę, Wincentego Noworóla, Jana Walata,
Franciszka Kasperka, Jana Musiała, Kazimierza Rydza, Wojciecha
Bala. Brakowało funduszy, było sporo kłopotów z nabyciem deficytowych
materiałów, no i rozmiar zadania chwilami przerastał możliwości środowiska. Wreszcie, po 10 latach, piękny, rozległy dom przyjął mieszkańców i swych użytkowników. Uroczyste poświęcenie zorganizowano
7 września 1958 roku. W remizie stanął sprzęt, który w międzyczasie
wzbogacił stan jednostki: nowa motopompa otrzymana w 1954 roku,
zakupiony rok później wóz pożarniczy marki Dodge.
Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku to systematyczne
działania na rzecz utrzymania sprzętu i obiektów w należytym stanie
technicznym. Wymieniono drzwi frontowe (1977), wyremontowano
dach (1982), wykonano ogrodzenie, wybetonowano plac przed remizą
(1998). W następnych latach zajęto się obsadzeniem placu od strony
rzeki i urządzeniem toru przeszkód (czerwiec 2002). W 1977 roku jednostka otrzymała specjalistyczny samochód „Żuk”, zaś w maju 2002
roku samochód pożarniczy „Jelcz”. W 2005 roku OSP Nowa Wieś wyposażono w ratowniczy sprzęt pływający. Z tej racji, 4 druhów przeszło
odpowiedni kurs i uzyskało patent sterników motorowodnych.

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK…
Przez dziesiątki lat standardowym zadaniem strażaków ochotników
było wspomaganie straży zawodowej w ratowaniu życia i mienia obywateli przed skutkami „czerwonego kura”. Na szczęście, zwykle były to akcje
wyjazdowe do sąsiednich miejscowości. Nową Wieś los uchronił przed
masowymi pożarami, zaś te indywidualne też zdarzały się sporadycznie.
Nie ulega wątpliwości – to przede wszystkim efekt odpowiedzialnej postawy druhów oraz ogółu mieszkańców, poprzez takie postępowanie,
które minimalizowało niebezpieczeństwo wywołania pożaru.
Lecz z biegiem czasu zmieniały się strażackie powinności. Coraz częściej wzywano druhów do walki z innymi żywiołami natury: powodziami,
skutkami huraganów. W miarę rozwoju motoryzacji rośnie zakres działań i obecności, również strażaków ochotników, w ratownictwie drogowym. Dość powiedzieć, że tradycyjna walka z pożarami to dziś zaledwie
jedna trzecia strażackich obowiązków.
Sięgając do kalendarza czynności jednostki OSP Nowa Wieś ostatnich
dwudziestu lat, wymienić wypada kilka akcji ratowniczych, które w szczególny sposób mobilizowały siły naszych strażaków. Były to zwłaszcza:
 Walka z powodzią w lipcu 1997 r. – udział w ratowaniu elektrowni
„Połaniec” oraz życia i mienia mieszkańców gmin Czermin i Mielec;
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 Marzec 2003 – woda w Wisłoku gwałtownie wezbrała na skutek
błyskawicznej odwilży i opadów deszczu, w przeciągu kilku godzin
zagrożone zostały domy: Bojdów, Ciasnochów, Szczupajów; pompę OSP wsparła pompa wysokiej wydajności PSP; zabudowania
uratowano przed zalaniem;
 Marzec 2005 – wylała Mrowla, zalewając całą „Próchnicę” (teren
między cmentarzem a szkołą, aż do Zaczernia); układano wały
minimalizując zatopienie najbliższych domów: Czyrków, Rybaków,
Pieczonków, Wierciochów, Kloców, Sierżęgów; przez kilka dni usuwano skutki powodzi zaczynając od wypompowania wody ze szkolnych piwnic oraz szatni, a także pomieszczeń prywatnych. W pamiątkowej księdze zapisano, iż w czasie akcji ratowniczej najbardziej zasłużyli się strażacy: Leszek Wiercioch, Kazimierz Bereś,
Karol Krzysztoń, Krzysztof Sala, Grzegorz Lachtara, Krzysztof
Świder, M. Wiercioch, Artur Goclon, Bogusław Szramowicz,
Tadeusz Szymczakiewicz, Andrzej Szymczakiewicz, Tadeusz Pudło, G. Figiela, Adam Rząsa;
 Maj 2010 – Wisłok osiągnął poziom porównywalny z powodzią
z 1934 roku. Wszystkie tereny niżej położone wzdłuż całego biegu
rzeki zostały zalane. Z brzegów wystąpiły również mniejsze dopływy,
także Mrowla i Czarna. Skutki kataklizmu odczuli mieszkańcy, ale też
budowniczowie autostrady A4. Działania członków OSP Nowa Wieś
koordynowane przez Gminny Sztab Kryzysowy obejmowały wszystkie niezbędne zadania, takie jak: ewakuacja mieszkańców i zabezpieczanie obiektów, kontrola szlaków komunikacyjnych zagrożonych
podmyciem, usuwanie skutków powodzi (patrz część fotograficzna).
Oczywiście, tej skali akcje ratownicze są zawsze najsurowszym i najbardziej wiarygodnym egzaminem umiejętności i kondycji druhów. Kierownictwo jednostki zawsze robiło wiele, aby owe kwalifikacje doskonalić
i podwyższać. Stąd, udział w różnych szkolenia, kursach i manewrach.
Temu służyły i służą różnorakie pokazy, przeglądy, zawody sportowo–pożarnicze. Nierzadko reprezentacja OSP znad Czarnej i Mrowli powracała z nich z pucharami i dyplomami. Warto m.in. przypomnieć czołowe
miejsca drużyny młodzieżowej. Chlubą OSP była nade wszystko drużyna
żeńska na czele z Małgorzatą Noworól. Panie w strażackich mundurach zajmowały czołowe miejsca w zawodach w latach 1978 i 1980.
W 1985 roku opiekunem drużyny młodzieżowej został Józef Sala. Jego
podopieczne już w 1986 roku zajęły I miejsce na zawodach w Bratkowicach, a następnie w Raniżowie. Z nagrodami za III miejsce przyjechały
druhny z Wólki Podleśnej z zawodów rozegranych w lipcu 2002 oraz
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w 2004 roku. Drużyna młodzieżowa w tych ostatnich zawodach uplasowała się na drugim miejscu w gminie. Znakomitą okazją do popularyzacji
wiedzy pożarniczej wśród najmłodszych jest coroczny turniej organizowany przez Zarząd Gminny OSP. Także na tym forum nasi reprezentanci nie
są bez szans. Przykładowo, w 2005 roku druhny z MDP Sabina Świder
i Paulina Wiercioch, na szczeblu powiatu zajęły punktowane miejsca.
Ochotnicza Straż Pożarna jest najstarszą organizacją działającą we wsi
funkcjonuje nieprzerwanie 87 lat. Dominują w niej panowie, ale do jednostki
garną się też dziewczyny, pod okiem starszych działa drużyna młodzieżowa.
Nic więc dziwnego, iż organizacja ta jest najbardziej opiniotwórcza, zdolna
zmobilizować całą tutejszą społeczność. I czyniła to wielokrotnie, gdy przyszło wspólnie podejmować ważne dla wsi zadania gospodarcze i społeczne.
Działacze OSP zawsze nadawali ton pracy różnym społecznym komitetom
przymierzającym się do priorytetowych dla wsi inwestycji. Ich lista jest nadzwyczaj pokaźna. Wymienię je w telegraficznym skrócie, posiłkując się zapisami ze strażackiej kroniki. Tak więc kierownictwo OSP oraz jej członkowie
aktywnie uczestniczyli w realizacji takich m.in. przedsięwzięć jak:
 budowa Domu Ludowego tzw. witosówki (sklep z remizą) – lata
1930–1932;
 udział kilkunastu gospodarzy z części staromiejskiej w pracach budowlanych przy kościele w Trzebownisku – lata 1937–1952;
 wybudowanie jednopiętrowego Domu Ludowego przy zakręcie
o wszechstronnym przeznaczeniu (remiza, sklep, sala zebrań, zlewnia mleka) – okres 1947–1958;
 podłączenie gospodarstw do krajowej sieci elektrycznej – lata
1951–1953;
 aktywny udział wszystkich mężczyzn zdolnych do ciężkiej pracy fizycznej przy wznoszeniu nowej szkoły; wg szacunków Społecznego
Komitetu wartość tzw. dniówek pieszych przy „Tysiąclatce” wyniosła ok. 85 tys. zł, zaś konnych – ok. 30 tys. zł;
 budowa wiejskiego wodociągu; sołtys Stanisław Bieniek mógł liczyć
na wsparcie wiejskiego aktywu, także z szeregów OSP – okres prac
1966–1968;
 pomoc kolegom z LKS przy budowie stadionu PIASTA – lata 1970
– 1972;
 czynne wsparcie działań Społecznego Komitetu Gazyfikacji wsi –
w latach 1975–1976;
 powszechny udział przy wznoszeniu kościoła w Nowej Wsi – lata
1987–1991; ponadto członkowie OSP sfinansowali jeden z witraży (przedstawiający św. Rafała Kalinowskiego, bł. ks. Jana Balickiego, św. Floriana);
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 czynny udział 28 strażaków przy budowie drogi do szkoły – rok
1987;
 wsparcie modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej – lata
1991–1992;
 gremialny udział w pracach przy rozbudowie szkoły oraz jej zaplecza – okres 1992–1994;
 wsparcie środkami finansowymi oraz pracą fizyczną kolejnej ważnej inwestycji komunalnej na wsi – sieci wodno–kanalizacyjnej –
czas realizacji 1996–1998.

OSP W ROKU 2013
W składzie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
wybranego na zebraniu sprawozdawczo–wyborczym 5 lutego 2011 r.
znajdują się: prezes Wojciech Kloc, komendant Kazimierz Bereś, ich zastępcy – Wiesław Krzyśko i Krzysztof Sala, skarbnik Krzysztof Czyrek,
gospodarz Karol Krzysztoń, sekretarz Maciej Lech oraz członkowie Zarządu – Bogusław Szramowicz i Grzegorz Lachtara.
Skład drużyny OSP: Krzysztof Świder, Janusz Przygórzewski, Tomasz Pudło, Tadeusz Szymczakiewicz, Grzegorz Horodecki, Artur
Goclon, Wojciech Rząsa, Leszek Wiercioch, Grzegorz Kowal, Andrzej
Szymczakiewicz, Rafał Szymczakiewicz, Mateusz Makara, Adam Rząsa,
Mateusz Rząsa, Kamil Rząsa, Bartłomiej Głód, Tomasz Piecuch, Rafał
Poźniak, Wojciech Tarnowski, Wojciech Kowal.
W skład Kobiecej Drużyny Pożarniczej wchodzą: Katarzyna Krzyśko
(dowódca), Ewelina Nędza, Kinga Sieczek, Anna Krzyśko, Daniela Kloc,
Natalia Świątoniowska.
Młodzieżowa Drużyna Chłopców: Mateusz Nędza (dowódca), Patryk
Cichoń, Kacper Kubas, Paweł Kloc, Karol Krzyśko, Mikołaj Czyrek, Piotr
Nowak, Jakub Polak.
Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt: Anna Kloc (dowódca), Agnieszka
Siłka, Aleksandra Świątoniowska, Paulina Cichoń, Ewa Polewczak, Justyna Tomaka, Wiktoria Sala, Julia Czekańska.
Do zaszczytnej grupy seniorów OSP zaliczani są: Edward Czyrek,
Jan Ciasnocha, Stanisław Porada, Henryk Nowak, Franciszek Kloc, Bolesław Rzucidło, Aleksander Rzeszutek, Józef Kacperek, Tadeusz Nowowról, Jan Wieszczek, Jan Czyrek, Stanisław Motyka.
Grupę wspierającą OSP stanowią panie: Dorota Bereś, Małgorzata
Kloc, Jolanta Szramowicz, Ewa Świder, Anna Krzysztoń, Agata Czyrek,
Bożena Sala, Jolanta Lachtara, Dorota Wantrych.
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 Co drugi pięciolatek chciałby zostać strażakiem albo policjantem. Lubimy i szanujemy naszych strażaków już od dzieciństwa. Widać to przy różnych okazjach: a to na pogadankach w szkole na tematy profilaktyki przeciwpożarowej, a to w trakcie
zwiedzania strażackiej remizy. Działalność druhów absorbuje uwagę również naszych kobiet. Do tego stopnia, że część
z nich zdecydowała się też przywdziać strażacki mundur.
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Tylko jedna trzecia akcji podejmowanych przez
jednostki strażackie dotyczy gaszenia pożaru.
Większość to ratowanie życia i zdrowia ludzi na
drodze oraz przed skutkami powodzi. Te ostatnie stały się plagą XXI wieku. Niemal rokrocznie
przysparzają szkód i absorbują siły ratowników,
zwłaszcza tych w strażackich mundurach. Tak
było m.in. w latach 2003, 2005 i 2010. Ten
ostatni kataklizm dorównał powodzi z roku
1934, nazywanej największą w XX stuleciu.
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Zmiana charakteru strażackich interwencji wymusiła
modyfikację wyposażenia w specjalistyczny sprzęt oraz
skłoniła do zdobycia nowych umiejętności. OSP Nowa
Wieś od 2005 roku posiada ratowniczy zestaw pływający. Czterech druhów uzyskało patent sterników motorowych. Dowodzi nimi dh Krzysztof Sala. Na zdjęciu:
w trakcie zajęć na zbiorniku w Wilczej Woli. Kiedy OSP
nabywa nowy sprzęt, stary wędruje do magazynu. Na
„emeryturę” przeszła m.in. pompa służąca druhom od
1954 roku. O tamtym wydarzeniu sprzed 60 lat przypomina sąsiednia fotka.
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Ludzi noszących strażackie mundury łączą silne wizy
koleżeńskie i towarzyskie. Wszak podołanie tej niebezpiecznej służbie wymaga zgodnej współpracy i wzajemnego zaufania. Nic więc dziwnego, że w gronie
serdecznych kolegów przyjemniej jest spędzać czas
relaksu i zabawy. Stosowną ku temu okazję stwarzają tradycyjne imprezy: zawody, festyny, uroczystości
lecia. A te bez defilady i wręczania odznaczeń są nieważne. W roku 1996 do odznaczeń wystąpili, od lewej:
Krzysztof Kloc, Tomasz Pudło, Janusz Rzeszutek,
Bogusław Szwagiel, Maciej Nowak, Adam Rząsa,
Sławomir Wołowiec, Krzysztof Sala, Wiesław Woźny.
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 Z kroniki defilad i uroczystości OSP w Nowej Wsi wyciągnęliśmy jeszcze jedno zdjęcie. To uroczysta zbiórka 27 maja 1954
roku. Wtedy to odwiedzili nas druhowie z sąsiednich wsi, aby wspólnie świętować fakt otrzymania nowej motopomy. Przy
sztandarze jednostki stanęli, od lewej: Franciszek Kasperek, Bronisław Czyrek, Wojciech Bal – naczelnik OSP, Stanisław
Noworól – zastępca naczelnika, Jan Skała, Józef Kuźniar, Józef Guz, Władysław Miękisz – chorąży, Edward Czyrek, Kazimierz
Kuźniar, Stanisław Kasperek, Kazimierz Tomasik, Stanisław Miękisz, Stefan Miękisz.

 Wnukowie druhów z lat pięćdziesiątych jakże
godnie kontynuują tradycje dziadków. Wiek XXI, ta
sam sylwetka, ten sam wdzięk… Na czele defilujących drużyn szefowie jednostki: Kazimierz Bereś
i Grzegorz Kowal oraz Mateusz Makara ze sztandarem. Z lewej Grzegorz Lachtara. Zdjęcie wykonano
w roku 2007.
Pełni blasku dodaje im, rzecz jasna, towarzystwo miejscowych pań. Współpraca OSP z Radą
Sołecką, nie mówiąc już o KGW, układa się naprawdę budująco. 
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Strażacy przez dziesięciolecia
przewodzili różnym społecznym
akcjom we wsi, inicjowali czyny
społeczne, budowali i urządzali.
Pierwsi też znaleźli się w gronie budowniczych parafialnego kościoła.
Zdjęcie biało–czarne wykonano 17
kwietnia, na uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego. Starym
zwyczajem, strażacy meldują się
przy Grobie Pańskim. Bez ich mundurów pewnie mniej dostojnie wypadłaby też procesja Bożego Ciała
(fot. z 22 maja 2008 r.).
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LKS PIAST – COŚ WIĘCEJ NIŻ SPORT
port jest tą sferą naszego życia, która bardziej niż wszystkie inne
ma charakter uniwersalny. Nie znosi granic, wszystkim stawia te
same warunki. Nic dziwnego, że chłopaki z Nowej Wsi i Trzebowniska zawsze znajdowali wspólny język właśnie na polu rywalizacji sportowej. Przez dziesiątki lat taką areną wzajemnych zmagań w skokach, biegach i rzutach na odległość było pastwisko nad Czarną Rzeką. Używam
tej nazwy (oficjalnie to Mrowla), gdyż dla tamtego pokolenia trzebowniczan była to zawsze Czarna Rzeka. Powtórzę słowa, jakie napisałem na
ten temat w książce „Trzebownisko ma 600 lat”:
Zawsze lubiliśmy się popisywać tężyzną fizyczną. Robili to również nasi
dziadkowie i ojcowie, wypełniając czas przy pasieniu domowych krasul.
Na Próchnicy odnajdywali swe powołanie przyszli piłkarscy mistrzowie.
Rzecz jasna, takie pojęcia jak Adidas czy markowa Puma były nieznane. Wystarczyły bose nogi, „szmacianka”, łuk sklecony z wierzbowego
patyka, i ... dobre chęci. Do najpopularniejszych gier naszych pradziadków należały: zabawa w klasy, gra w „kiczkę”, „zośkę”, „kampę”, „cztery
ognie”. Grano „szmaciankami”, pierwsze piłki skórzane trafiły z Ameryki
od ziomków, którzy tam emigrowali za chlebem. Zimą grano w hokeja
na sadzawkach i Wisłoku. Dla najmłodszych organizowano konne kuligi.
Bliższy kontakt z prawdziwym sportem i współczesnymi dyscyplinami
sportowymi stał się możliwy po I wojnie, kiedy w Rzeszowie rozpoczęły działalność kluby popularyzujące piłkę nożną, boks, kolarstwo, lekkoatletykę.
Przez Trzebownisko i Nową Wieś przebiegały trasy wyścigów cyklistów.
Na placu „Grunwald” w Trzebownisku Klub „Resovia” urządzał w latach trzydziestych różne zawody gromadzące sportowe talenty ze wsi i okolicy.
Ich uczestnikami byli też utalentowani młodzi nowowsianie. Rzecz jasna, najwięcej entuzjazmu budziły zawsze rozgrywki piłkarskie. Myśl organizacji wiejskiej drużyny piłki nożnej zrodziła się już w latach trzydziestych
wśród członków Związki Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Liderem zespołu został Jan Bieniek, który zaprosił do wspólnej zabawy na boisku kolegów
z obydwu części wsi. Stronę zaczerską reprezentowali również bracia
Jana – Józef i Henryk oraz Franciszek Szybisty, Władysław Bieniek,
Antoni Sroka (organizator ogniska harcerskiego, późniejszy ksiądz),

S

207
Franciszek Augustyn, Stanisław Poźniak. Ze strony staromiejskiej piłkarskie powołanie poczuli: Kazimierz Firlej, Tadeusz Kloc, Stanisław
Miękisz, Wincenty Czyrek, bracia Franciszek i Andrzej Kasperkowie,
Antoni Rybak. Spotkania z reprezentacjami sąsiednich miejscowości,
tj. Zaczernia, Wólki Podleśnej, Trzebowniska czy Jasionki, rozgrywano
oczywiście na pastwisku (w miejscu, gdzie dziś stoi osiedle nowych domków, obok krytych kortów tenisowych).
Na boisko wytyczone na Próchnicy powrócono zaraz po ustaniu wojennej zawieruchy w sierpniu 1944 roku. Znów spotykały się tu wiejskie
reprezentacje z całej okolicy. Zawodnicy grali zwykle na bosaka, stroje
też każdy miał własne, kibicujące dziewczyny podziwiały więc mistrzowskie popisy swoich chłopaków i swoistą …rewię sportowej mody. W końcu lat czterdziestych drużyna z Nowej Wsi otrzymała z Rady Powiatowej LZS skromny przydział sprzętu: stroje, obuwie, getry, a nawet buty
„biegówki” (z kolcami) dla dobrze zapowiadającego się biegacza, jakim
był wtedy Henryk Pierzchała. W monografii klubu LZS z Łąki czytamy:
Na otwarcie boiska sportowego rozegrano w 1952 roku mecz piłkarski z Nową Wsią, gdzie już w tym czasie bardzo dobrze funkcjonował
miejscowy LZS. Zawodnicy Nowej Wsi już w tym czasie mieli jednolite
umundurowanie, a na mecz przyjechali sześcioma bryczkami konnymi.
Trzon zespołu w okresie przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych stanowili: Kazimierz Walat, prawoskrzydłowy Stanisław Czyrek,
Henryk Pierzchała i jego brat Mieczysław, który był wyróżniającym się
lewoskrzydłowym, Mieczysław Błoniarz, Czesław Bieniek, obrońca
Józef Guz, bracia Julian i Bolesław Szwaglowie, Tadeusz Noworól,
bramkarz Mieczysław Szwagiel, Tadeusz Szybisty, Henryk Bieniek,
bracia Czesław, Eugeniusz i Józef Czyrkowie, Andrzej Sitarski, Tadeusz Czyrek, Zdzisław Musiał, bracia Stanisław i Józef Rzeszutkowie,
lewoskrzydłowy Tadeusz Tomasik, Stanisław Wieszczek, Stanisław
Szwagiel, Stanisław Woźniak.
Kilku zawodników z tej grupy występowało z powodzeniem w barwach innych zespołów na wyższych szczeblach rozgrywek ligowych. Czesław Czyrek bronił barw Sokoła Rzeszów, który w wyniku reorganizacji
w 1949 r. przyjął nazwę Spójnia Rzeszów. Właśnie w tym czasie przygodę ze Spójnią rozpoczął również Tadeusz Noworól, który w 1952 roku
przeszedł do Stali Rzeszów; potem trafił do LZS Trzebownisko.
Po pewnym czasie, kiedy wprowadzono cały system rozgrywek ligowych, a mecze towarzyskie należały do rzadkości, większość utalentowanych piłkarzy z Nowej Wsi została zagospodarowana przez większe
kluby z ościennych sołectw, aktywność organizacyjna miejscowego LZS
zanikła. Taki stan utrzymał się aż do końca lat sześćdziesiątych.
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LKS WYSTARTOWAŁ PO RAZ DRUGI
Orędownikiem reaktywacji działalności klubowej był Antoni Woźny,
przez lata działacz Resovii. 16 maja 1968 roku na zebraniu w Domu
Ludowym zdecydowano o wznowieniu pracy Ludowego Zespołu Sportowego w Nowej Wsi. Nazwa PIAST, wyłoniona w konkursie, funkcjonuje
dopiero od roku 1977, wtedy też w miejsce LZS zaczęto używać określenia Ludowy Klub Sportowy. Na pierwszego prezesa wybrano Antoniego Woźnego. Po kilku tygodniach udało się skompletować drużynę
piłkarską; w jej skład weszli nowowiejscy piłkarze, którzy do tej chwili grali
w klubach Trzebowniska, Zaczernia, Stobiernej czy Terliczki. Za szatnię
służył zawodnikom Dom Ludowy stojący w odległości kilkuset metrów
przy drodze lubelskiej. Z inicjatywy prezesa, którego realnie wspierał
Czesław Pokrzywa, opracowano projekt stadionu z prawdziwego zdarzenia.
W 1970 roku w czynie społecznym ruszyły prace przy stadionie.
Pomagali wszyscy, od dzieci po dorosłych. Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło 10 września 1972 roku, w dniu, w którym reprezentacja
narodowa biało–czerwonych stanęła na najwyższym podium olimpiady
w Monachium. Był to stadion – jak na tamte czasy – najokazalszy w okolicy: dobrze wykonana płyta, pawilon klubowy z szatniami, natryskami,
magazynem i świetlicą oraz dodatkowo boisko do siatkówki. Rok później klub w Nowej Wsi był już gospodarzem spartakiady młodzieży i wielu innych ciekawych imprez rekreacyjno–kulturalnych, słynnych na cały
powiat. Również za sprawą festynów, na których przygrywał tak lubiany rzeszowski zespół Albrzykowskiego. Z festynów czerpano środki na
codzienną klubową działalność. Godnym sponsorem była też Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna „Postęp” z Jasionki. W późniejszym okresie
do grona sponsorów dołączyła firma „Janipex”, Gospodarstwo Ogrodnicze i Spółdzielnia Mleczarska. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych roli
strategicznego sponsora podjął się „Chemifarb”, który wszedł też na

PREZESI KLUBU LKS
Antoni Woźny – w latach 1968–1974, Tadeusz Noworól – od
1974 do 1976 roku, Jan Gajdek – od 1976 do 1980 roku, Jerzy
Łoś – od 1980 do 1981 roku, Czesław Pokrzywa – od 1981 do
1982 roku, Tadeusz Noworól ponownie od 1982 do 1996 roku,
Wiesław Woźny – od 1996 do 2000 roku,Czesław Pokrzywa –
ponownie od 2000 roku.
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nazwę klubu. Zresztą fani i przyjaciele LKS nie zaprzepaścili żadnej okazji, aby wzbogacić majątek klubu. W 1984 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie przekazało na rzecz PIASTA 5-letni
autokar Autosan. Dzięki temu chłopaki z Nowej Wsi zajeżdżali na występy w terenie własną „bryką”. Już ten fakt wzbudzał u przeciwnika …
bojaźń i respekt.
Znani z solidności organizacyjnej działacze z Nowej Wsi brali na swe
barki również imprezy międzynarodowe. Pod koniec lat osiemdziesiątych na stadionie PIASTA występowali łucznicy ze Związku Radzieckiego.
W roku 1997 odbył się tu międzynarodowy turniej piłkarski z udziałem
polonijnej drużyny z Kanady.
Wskutek kłopotów organizacyjno–technicznych (dewastacja przez powódź obiektów LZS Trzebownisko, a także kłopotów kadrowych sekcji
piłkarskiej PIASTA) w 1987 roku nastąpiła fuzja obydwu klubów. Przez
prawie 7 lat występowały one pod wspólną nazwą LKS PIAST Trzebownisko – Nowa Wieś.
Ważną rolę w promocji klubu odgrywa uruchomiony w 2001 roku klubowy serwis internetowy. Witryna pod adresem www.piastnowawies.pl
szybko dorobiła się tysięcy czytelników w kraju i za granicą. Strona na profesjonalnym poziomie, redagowana od początku przez braci Łukasza i Rafała Pokrzywów, zyskała licznych naśladowców. Jej śladem poszły inne
kluby z gminy i okręgu, uruchamiając w sieci własne internetowe serwisy.
Po 30–letniej intensywnej eksploatacji zaszła konieczność gruntownej
modernizacji sportowej bazy. Konkretne prace ruszyły na wiosnę 2002
roku i trwały przez kilka lat. Odrestaurowano pawilon sportowy, wybudowano nowe ogrodzenie, postawiono scenę i uporządkowano tereny
wokół boiska. W międzyczasie PIAST wzbogacił się także o rezerwowe
boisko piłkarskie. To pozwoliło na realizację najważniejszego przedsięwzięcia, jakim był gruntowny remont głównej płyty boiska. Ekipa budowlana weszła na płytę 5 kwietnia 2005 roku. Pierwszy mecz na nowej murawie rozegrano 27 sierpnia 2006 z Czarnymi Czudec. Równolegle zmodernizowano pawilon sportowy, m.in. otrzymał nowy dach, nowe okna,
lepsze ogrzewanie, a na koniec – ładną elewację. Marzeniem działaczy
i fanów PIASTA jest wyposażenie stadionu w solidne pojemne trybuny dla
publiczności. Trwają przymiarki do projektu, który byłby finansowany ze
środków UE.
W 2013 roku obiekty LKS PIAST są spójnym elementem Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponadto składa się nań: zespół basenów
FALA oddanych do eksploatacji we wrześniu 2002 roku wraz z zapleczem sportowo–gastronomicznym (sauna, solarium, siłownia, bufet),
kryta hala tenisowa udostępniona w grudniu 2010 roku, zespół boisk
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„Orlik” otwartych w grudniu 2009 roku, zespół hotelowo-gastronomiczny Wellness&SPA (październik 2011) dysponujący 140 łóżkami, dwiema restauracjami, nowoczesnym salami konferencyjnymi. Jak szacuje
dyrekcja Ośrodka, w minionym dziesięcioleciu z obiektów wodnych skorzystało łącznie 2 mln osób. Istniejące plany przewidują dalszy rozwój
bazy GOSiR. Chodzi o nowy stadion lekkoatletyczny ze sztuczną murawą i bieżnią (w miejscu rezerwowej płyty boiska LKS), lodowisko oraz
o nowoczesną pełnowymiarową halę sportową z widownią (między „Orlikiem”, hotelem a basenem). Przewiduje się też budowę nowoczesnego pawilonu sportowego dla Klubu PIAST (wg kryteriów UEFA). Plany te
mają szansę realizacji po roku 2015.

PRZEZ 45 LAT WIERNI PIŁCE
Przez całe minione 45–lecie przez składy poszczególnych zespołów
i sekcji LKS PIAST przeszło kilkuset zawodników. Wiodącą sekcją w klubie jest oczywiście piłka nożna. Od sezonu 2000/01 do dziś tylko przez
drużynę seniorów i zespoły młodzieżowe przewinęło się ponad 250 piłkarzy. Nigdy nie brakowało im ambicji. Niektórzy, wykazawszy się szczególnym talentem, możliwościami oraz ciężką pracą na boisku zrobili karierę
zawodniczą nawet na szczeblu regionu. Do takich utalentowanych graczy, którzy zasilili renomowane zespoły Podkarpacia zaliczyć można by
m.in.: Janusza Czyrka (m.in. Zelmer, Stal Rzeszów, Stal Mielec, Siarka), Marka Bieńka i Jacka Walata (Zelmer Rzeszów), Mariusza Bąka
(Stal Rzeszów).

INSTRUKTORZY PIŁKI NOŻNEJ
Tadeusz Noworól, Zygmunt Luka, Stanisław Marciniak, Jan
Kuźma, Janusz Szpond, Stanisław Warchałowski, Stanisław
Zając, Andrzej Nabożny, Marian Zwoliński, Jan Kustra – w latach 1993–1995, Aleksander Adamowicz od 1988–1993 roku
a następnie od 1995–1996 roku, Władysław Patycki w latach
1996–1997, Tomasz Kaczyński w rundzie wiosennej 2006, Stanisław Róg w latach 1997–2005 oraz w rundzie jesiennej 2006,
Bolesław Tarka (2007), Andrzej Zieliński w okresie styczeń –
marzec 2008, Zbigniew Pieczonka (kwiecień – czerwiec 2008),
Marek Amarowicz od rundy jesiennej 2008 do końca 2009 r.,
Adam Domaradzki od 2010 – do czerwca 2012 roku. Od lipca
2012 roku trenerem jest Paweł Kloc.
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W ciągu 45 lat funkcjonowania drużyna piłkarska z Nowej Wsi doświadczyła, jak to w życiu bywa, wspaniałych sukcesów, wspinając się na
szczyty ligowych tabel, ale też posmakowała goryczy sportowej porażki.
Drogę owej ligowej kariery szczegółowo obrazuje poniższe zestawienie.
Obok lista osób szczególnie zasłużonych dla treningu i wychowania nowowiejskich zawodników w całej historii klubu.

Udział drużyny seniorów sekcji piłki nożnej w rozgrywkach OZPN
Sezon – sezony
1968/69
1969/70
1970/71 – 1975/76

Szczebel rozgrywek
Podgrupa klasy C
klasa C
klasa B
klasa wojewódzka, od sezonu 1985/86
1976/77 – 1988/89
nazwana okręgową
1989/90 – 1990/91 klasa A
1991/92 – 1992/93 klasa okręgowa
klasa regionalna, od sezonu 1998/99
1993/94
nazwana IV ligą
1994/95 – 1997/98 klasa okręgowa
1998/99 – 1999/00 IV liga
2000/01 – 2005/06 klasa okręgowa
2006/07 – 2008/09 klasa A
2009/10
klasa okręgowa
2010/11 – 2012/13 klasa A

Efekty gry
awans
awans
awans
spadek
awans
awans
spadek
awans
spadek
spadek
awans
spadek

Do największych sukcesów naszych piłkarzy zaliczyć wypada awans
do IV ligi. W całej historii klubu miało to miejsce dwukrotnie:
 Pod koniec sezonu 1992/93 po wyjazdowym zwycięstwie nad Gryfem Mielec 3:1 drużyna prowadzona przez trenera Aleksandra
Adamowicza zapewniła sobie historyczny awans do klasy regionalnej (IV ligi). Zaraz potem opiekę nad zespołem przejął Jan Kustra.
PIAST, mający w składzie kilku rutyniarzy: Mariusza Czyrka, Marka Żebrakowskiego, Bogusława Jurka, Grzegorza Potępę, Tomasza Szwagla, Mariusza Bąka, Jacka Walata oraz Zbigniewa
Pieczonkę, zajął dwunaste miejsce na tym szczeblu rywalizacji i po
roku opuścił szeregi klasy regionalnej;
 Po usilnych staraniach na szczeblu ligi okręgowej (przez 2 sezony utrzymywał się na drugim albo czwartym miejscu), w sezonie
1997/98 orły z PIASTA znów uzyskały przepustkę do IV ligi. Ze-
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spół pod szyldem Chemifarb grał tam przez dwa „rozdania”. Trzon
drużyny prowadzonej przez trenera Stanisława Roga stanowili:
Mariusz Czyrek, Piotr Róg, Bogusław Jurek, Jacek Walat, Marek Rzeszutko, Piotr Musiał, Janusz Rzeszutek, Jacek Wiercioch i Krzysztof Chwałka. Sezon 1998/99 drużyna z Nowej
Wsi zakończyła na 9. miejscu w tabeli. Nasi piłkarze rywalizowali
na równi z takimi uznanymi ekipami jak Stal Rzeszów, Resovia czy
Stal Mielec.

NAŚLADOWCY ROBIN HOODA
Szczególne zasługi w historii klubu (lata 1981 – 1994) mieli łucznicy.
Dzięki tej sekcji, założonej w 1981 roku staraniem ówczesnego prezesa
Czesława Pokrzywy, nazwa maleńkiego Klubu PIAST Nowa Wieś była
podziwiana przez znawców dyscypliny daleko poza granicami regionu.
Nasi młodzi zawodnicy wygrywali mistrzostwa Polski i bez kompleksów
walczyli na mistrzostwach Europy. Pracę z młodzieżą od samego początku prowadził Jan Szeliga, któremu społecznie pomagała żona Maria, olimpijka z Moskwy’80, wielokrotna mistrzyni Polski. Do grona godnych następców Robin Hooda zaliczali się m.in.: Bernadetta Tomaka,
Barbara Drozdowska, Grzegorz Nowak, Wiesław Woźny, Krzysztof
Czyrek, Janusz Tomaka, Tomasz Miękisz, Roman Lew, Tomasz Lampart, Jerzy Mucha, Zbigniew Oczoś, Krzysztof Polak, Krzysztof Palczak, Sławomir Subczak, Paweł Kandler, Norbert Rusin. Byli w tym
mistrzowskim gronie również mieszkańcy naszej gminy. Warto przypomnieć największe ich osiągnięcia sportowe:
 W 1985 roku Bernadetta Tomaka zdobyła złoty i srebrny medal,
zaś Grzegorz Nowak trzy razy „srebro” na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży. W nagrodę zawodnicy PIASTA znaleźli się
w składzie polskiej drużyny na Mistrzostwa Europy Juniorów (14.
miejsce Nowaka);
 W 1983 roku męska drużyna LKS PIAST awansowała do II ligi łuczniczej w kraju, a w 1987 do I ligi; w rozgrywkach na tym poziomie
uczestniczyła przez kilka następnych sezonów;
 W składzie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów
w Norwegii w 1991 roku znalazł się Norbert Rusin;
 W 1993 roku córka państwa Szeligów, Kinga, zakwalifikowała się
do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów we Francji. Ponadto w tym samym roku z Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych wróciła z tytułem wicemistrzyni Polski i trzema medalami.
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PRZYGODA Z AKROBATYKĄ I KOLARSTWEM
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, dzięki znakomitym
nauczycielom wf. ze szkół w Nowej Wsi i Trzebownisku, dużą popularnością wśród najmłodszych miłośników sportu cieszyła się akrobatyka
i lekkoatletyka. Sekcję akrobatyki prowadził Jan Przygórzewski. Drużyna młodych akrobatek w składzie: Beata Płonka, Elżbieta Cisło i Anna
Czyrek była atrakcją wielu pokazów towarzyszącym różnym imprezom
rekreacyjno–kulturalnym w gminie i województwie. Za znakomitą popularyzację sportu wśród młodzieży w 1978 roku Jan Przygórzewski
uhonorowany został specjalną nagrodą ministra oświaty i wychowania
I stopnia.
Na początku lat siedemdziesiątych furorę w klubie robiła sekcja kolarska. Istniała w latach 1970–1973. W kilkunastoosobowej grupie
kolarzy prym wiedli czołowi zawodnicy regionu: Ryszard Wisz, Janusz
Pomorski oraz Stanisław Migut. Niestety, zbyt duże koszty utrzymania sekcji zmusiły działaczy klubu do zawieszenia jej działalności.

Skład władz i kadry szkoleniowej
Obecny Zarząd Klubu wybrany 6 marca 2010 roku pracuje
w składzie: Czesław Pokrzywa – prezes, Wiesław Woźny – wiceprezes, Wiesław Noworól – skarbnik, Marek Żebrakowski
– sekretarz, Janusz Nędza, Andrzej Skała, Zdzisław Makara –
członkowie Zarządu. Drużyna piłki nożnej liczy 20 piłkarzy (patrz
część fotograficzna). Kapitanem jest Łukasz Żebrakowski, zaś
trenerem zespołu – Paweł Kloc.
Przy redagowaniu tej części książki korzystałem z materiałów udostępnionych przez kierownictwo klubu oraz przygotowanych przez
Łukasza Pokrzywę. Autorami zdjęć w części fotograficznej są: Łukasz Pokrzywa, Jacek Czochara, Tadeusz Poźniak, Anna Kiełb. Wykorzystano też fotki z prywatnych zbiorów m.in.: Jana Augustyna,
Czesława Pokrzywy, Karola Krzysztonia, Bernadetty Płonki, Wiesława Noworóla. Wszystkich zainteresowanych aktualną działalnością
LKS PIAST Nowa Wieś odsyłam na strony serwisu internetowego
www.piastnowawies.pl
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 Skromna wystawa urządzona z okazji 40–lecia Klubu to świadectwo sportowych pasji młodzieży z Nowej Wsi, realizowanych
z pokolenia na pokolenie. Synowie kontynuują wyczyny swych ojców, próbując dorównać ich osiągnięciom na boisku, ale też
w działalności społecznej i w życiu osobistym. Jednym z najstarszych zdjęć na jubileuszowej ekspozycji była fotka wykonana
kilka lat po II wojnie. To właśnie ta grupa chłopaków pisała pierwsze karty w kronice nowowiejskiego sportu. W górnym rzędzie
od lewej: Kazimierz Walat, Stanisław Czyrek, Mieczysław Pierzchała, Mieczysław Błoniarz, Henryk Pierzchała, Czesław Bieniek,
Józef Guz. Przed nimi od lewej: N.N., Bolesław Szwagiel, Tadeusz Noworól. Na głównym planie bramkarz Mieczysław Szwagiel.
Dwadzieścia lat później ich synowie wybrali się samochodowym weteranem do Łąki na rozgrywki o puchar prezesa GS.

 Do budowy boiska stanęli wszyscy:
mężczyźni, kobiety, pomagali nastolatkowi. Data jego otwarcia215
przeszła do
historii Polski. 10 września 1972 roku
reprezentacja narodowa biało–czerwonych zdobyła złoty medal w piłce
nożnej na olimpiadzie w Monachium.
Nowy stadion był najokazalszy w okolicy. Wkrótce stał się dla mieszkańców
gminy, ale i przyjezdnych z dalszych
miejscowości ulubionym miejscem
imprez nie tylko o charakterze sportowym. Zdjęcie z połowy lat siedemdziesiątych – w trakcie jednego z meczów
ligowych.

W sportowym pawilonie zawiązywały
się przyjaźnie i …małżeństwa. Wreszcie
była sposobność i warunki, aby umówić
się z dziewczyną na kawę, podyskutować o ostatnim meczu wyjazdowym. Na
pamiątkowej fotce na pierwszym planie
Bogusław Szwagiel, zawodnik Piasta,
późniejszy sekretarz klubu. Z boku Anna
Krzysztoń. W klubie poznała swego
męża Karola Krzysztonia, wieloletniego
zawodnika PIASTA. Ich syn Przemysław,
też grający w barwach LKS, wybrał posłannictwo księdza. 

 Swą karierę ligową przyszli Lubańscy z Nowej Wsi rozpoczynali w podgrupie klasy C, by po dwóch latach wystartować w klasie B. Do rozgrywek na tym szczeblu w sezonie 1970/71 przystąpili w renomowanym składzie. Stoją od lewej: Marian Noworól,
Wojciech Kuźniar, sympatyk zespołu Józef Guz, bramkarz Kazimierz Rybak, Aleksander Rzeszutek i Czesław Noworól. Z przodu
od lewej: Aleksander Czyrek, Wiesław Skała, Wiesław Woźny, Janusz Rzeszutek, Ryszard Walat i Kazimierz Klus.

216

 Jesienią 1976 roku zawodnicy LZS Nowa Wieś zagrali w klasie wojewódzkiej A (zwanej później okręgową). Startowali tam
przez 12 sezonów. Zdjęcie wykonano 21 listopada 1976 r. przed meczem ligowym ze Stalą II Rzeszów. Spotkanie zakończyło się porażką gości – wynikiem 3-1 dla rezerw drugoligowej wówczas Stali. Stoją od lewej: Wiesław Noworól, Wojciech
Kuźniar, Czesław Noworól, Ryszard Walat i Andrzej Bojarski. Z przodu: Stefan Migut, Jan Augustyn, Jarosław Tomaka,
Wiesław Skała, Wiesław Bieniek i Wiesław Jankowski.

 Latem 1977 roku chłopcy wyjechali na obóz kondycyjny do Ulanowa. Humory wszystkim dopisywały. Klub noszący od
niedawna nazwę LKS PIAST mógł liczyć na wsparcie solidnego sponsora – Spółdzielni Produkcyjnej Postęp z „Jasionki”.
Środki na codzienną klubową działalność czerpano też z organizacji festynów. Były znane na całą okolicę, bo do tańca przygrywał m.in. zaprzyjaźniony z Nową Wsią popularny rzeszowski zespół Albrzykowskiego.

217

 O sekcji łuczniczej LKS PIAST stało się głośno w 1985 roku po XII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, na której czołowe
role odegrali właśnie zawodnicy z Nowej Wsi. Bernadetta Tomaka (rodem z Trzebowniska) zdobyła dwa medale: złoty i srebrny,
zaś Grzegorz Nowak trzy medale srebrne, na zdjęciu na podium z lewej. Wtedy już sekcja łucznicza PIASTA walczyła w II lidze.
W 1987 roku awansowała do I ligi. LKS PIAST Nowa Wieś wszedł wtedy na czołówki sportowych gazet w całej Polsce.

 Obok łucznictwa, klubowi zawodnicy interesowali się akrobatyką i kolarstwem. Jednakże zawsze, przez cały 45–letni okres
działalności, pierwszoplanową dyscypliną pozostawała piłka nożna. Publikowana fotografia pochodzi z 1980 roku. Drużyna
PIASTA wciąż grała w tzw. klasie wojewódzkiej. Marzeniem chłopaków był awans do IV ligi. W sezonie 1980/1981 skład
drużyny stanowili m.in.: Stefan Migut (stoi drugi z lewej), Ryszard Walat (czwarty z lewej), Zbigniew Tomaka, Jan Augustyn.
W pierwszym rzędzie od lewej: Marek Siciak, Bogusław Szwagiel, bramkarz Zbigniew Owsiany, Karol Krzysztoń i Wiesław Skała.
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 W 1984 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie przekazało na rzecz PIASTA 5-letni autokar
„Autosan”. Dzięki temu chłopaki z Nowej Wsi zajeżdżali na występy w terenie własną „bryką”. Był to powód do dumy i stosowny „podkład” do zbiorowych fotografii. Publikowana fotka uwieczniła ówczesny młody narybek PIASTA. Stoją od lewej
juniorzy: Robert Pokrzywa, Karol Mikrut, Andrzej Gołojuch, Artur Mroczka, Zbigniew Świder, Henryk Kuźniar, Mariusz …,
Wacław Ożóg i trener Ryszard Karol. W dolnym rzędzie od lewej: Wiesław Musiał, Marcin Nowak, Władysław Porada, Paweł
Musiał, Janusz Kuźniar, Sławomir Czyrek i Paweł Kuźniar.

 Obok piłkarzy kierownictwo klubu. W górnym rzędzie od lewej: prezes Tadeusz Noworól, nierozpoznany, trener Stanisław
Warchałowski, Mirosław Kwiecień, Tadeusz Wiśniewski, Dariusz Błażej, Artur Opaliński i Czesław Pokrzywa. Z przodu od
lewej: Andrzej Pikor, Karol Krzysztoń, Andrzej Nabożny, Zbigniew Wiercioch i Ryszard Karol.

219

 Gdy jedni odchodzą „na emeryturę”, zastępują ich
młodsi koledzy, w większości klubowi wychowankowie, rodem z Nowej Wsi. Na rodzinnym zdjęciu z 1991
roku V-ligowy zespół seniorów. Stoją od lewej: prezes
Tadeusz Noworól, gospodarz klubu Aleksander Szajna,
Wacław Bąk, Mariusz Czyrek, Jacek Tobiasz, Marek
Żebrakowski, Albert Kunysz, Andrzej Żebrakowski,
Zbigniew Pieczonka, Tomasz Szwagiel, trener
Aleksander Adamowicz oraz sekretarz klubu Tadeusz
Musiał. W dolnym rzędzie od lewej: Janusz Tomaka,
Bogusław Jurek, Paweł Adamowicz, kapitan drużyny
Wacław Porada, Zbigniew Kot i Bogdan Szczepanik.
W 1997 roku Nowa Wieś stała się gospodarzem
międzynarodowego turnieju piłkarskiego. Bohaterem
rozgrywek z udziałem kilku znanych rzeszowskich
drużyn był zespół piłkarzy polonijnych z Kanady.
W żółtych koszulkach do kolejnego meczu przygotowują się zawodnicy PIASTA. Gospodarz gminy wójt
Jan Tomaka miał powody do satysfakcji. 

 Kierowanie klubem z kilkoma sekcjami nie było rzeczą łatwą,
zwłaszcza gdy społeczne funkcje w zarządzie trzeba pogodzić z pracą zawodową. Na zdjęciu z 1997 roku po lewej, Czesław Pokrzywa
(wiceprezes). Od prawej: Mirosław Kwiecień (kierownik drużyny),
Wiesław Woźny (prezes) oraz wieloletni działacz, a zarazem sekretarz
i skarbnik Tadeusz Noworól.
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 W sierpniu 1993 roku piłkarze PIASTA rozpoczęli nowy sezon w IV lidze! Oto drużyna, która wywalczyła awans do klasy
regionalnej. Stoją od lewej: Krzysztof Sala, Janusz Tomaka, Zbigniew Pieczonka, Grzegorz Błoniarz, Mariusz Czyrek i Marek
Rzeszutko. W dolnym rzędzie od lewej: Andrzej Żebrakowski, Jan Augustyn, Tomasz Porada, Adam Kajzer i Jacek Tobiasz.

 Po raz kolejny awans do IV ligi wywalczono w roku 1998. Ze składu sprzed 4 lat pozostało kilku zawodników. Zdjęcie z 1999 roku.
W górnym rzędzie od lewej: trener Stanisław Róg, Mariusz Czyrek, Mariusz Wiercioch, Bogusław Jurek, Marek Rzeszutko, Tomasz
Nowak, Marcin Więcek i Robert Goclon. Z przodu od lewej: Janusz Miękisz, Jacek Walat, Łukasz Grębowski, Marcin Drzał i Piotr Róg.
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Okazją do zasłużonego świętowania były obchody
40–lecia klubu w 2008 roku. Fani PIASTA dziękowali swym chłopakom za ciężki wysiłek na treningach i sportową postawę na boisku. Na słowa
podzięki i uznania zasłużył m.in. wieloletni kapitan
Piasta – Łukasz Żebrakowski (po lewej). Jednakże
głównymi bohaterami uroczystości jubileuszowych stali się „piłkarscy emeryci” b. zawodnicy
PIASTA. Na wspólnym zdjęciu od lewej: Andrzej
Żebrakowski, Wiesław Noworól, Zbigniew Tomaka,
Karol Krzysztoń, Marek Żebrakowski, Jacek Tobiasz,
Janusz Tomaka, Jacek Walat i Jan Augustyn.

 W innych środowiskach większość nastolatków preferuje komputer i gry na ekranie. Młodzi z Nowej Wsi, lubią komputer, ale i zabawy na boisku piłkarskim. Na rodzinnym zdjęciu komplet drużyny
trampkarzy starszych w sezonie 2012/13. Stoją od lewej: Bartłomiej Dworak (trener), Jakub Tomaka, Michał Patała, Wojciech Jacek, Jakub Marszał, Paweł Trzyna, Hubert Bojda, Sebastian Marszał,
Adrian Czyrek i Łukasz Pokrzywa (kierownik drużyny). W dolnym rzędzie od lewej: Mikołaj Czyrek, Dominik Szczygieł, Dawid Woźny, Karol Czyrek, Krzysztof Kowal, Michał Krudysz i Paweł Woźny.
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 Na zdjęciu wykonanym w kwietniu 2013 roku najbardziej aktualny skład zespołu seniorów A-klasowego PIASTA. Stoją od lewej: Bartosz Lachtara, Mateusz Ataman, Maciej Rzeszutek, Kamil
Sierżęga, Mateusz Kędzior, Łukasz Ożóg, Marek Klamut, Tomasz Brzychc, Paweł Młynarczyk i kierownik drużyny Łukasz Pokrzywa. W dolnym rzędzie od lewej: Bartłomiej Sendera, grający trener
Paweł Kloc, Bartłomiej Dworak, Rafał Gałusza, Michał Matlak, Marcin Drzał, Łukasz Żebrakowski i Kamil Przygórzewski.
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 Stadion LKS PIAST był i jest areną licznych imprez sportowych. Stadion jest miejscem spotkań nie tylko miłośników piłki. Bywa w centrum zainteresowania całej wsi. Ściąga widzów różnych
festynów i dożynkowych obrzędów. Użycza swej murawy również wiernym i uczestnikom uroczystości Bożego Ciała, bo nowowiejski stadion jest własnością i chlubą całego środowiska.
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LOTNISKO TUŻ ZA OKNEM
la młodych mieszkańców Nowej Wsi lotnisko było zawsze. Ze
zdziwieniem przyjmują opowieści swych babć i dziadków, że
przez wieki nad pastwiskami i szuwarami Czarnej latały jedynie
bociany oraz leśne ptactwo, zaś początek lotów człowieka powożącego
metalowego „ptaka” nad wodami Wisłoka zaczyna się w dopiero w latach
czterdziestych minionego wieku.
Nowowsianom trudno dziś wyobrazić sobie życie wsi bez obecności krążących nad głowami samolotów i szybowców, bez spadochronowych czaszy oraz warkotu silników startujących i ładujących maszyn. Lotnisko było
i jest dla wielu miejscem pracy, dla całego środowiska zaś instytucją, która
– w miarę możliwości – pomagała w zaspokajaniu różnych społecznych potrzeb mieszkańców. Tak było i tak będzie pewnie w przyszłości.
Chcąc uchronić od zapomnienia okoliczności powstania oraz rozwoju
lotniska i Portu Lotniczego, a zwłaszcza udziału w tym procesie obywateli
Nowej Wsi, tej specyficznej tematyce postanowiłem poświecić oddzielny
rozdział książki. Wszak opracowanie monograficzne naszej miejscowości
bez wątku lotniczego byłoby nieprawdziwe i jakże ubogie, zwłaszcza że lektura ta za lat 50 czy sto, w epoce lotów na Marsa, może jawić się jak wspomnienie z dziejów średniowiecza.

D

IKAR ZAGOŚCIŁ NA POLACH JASIONKI I NOWEJ WSI
Gdy lotnictwo stało się ważnym elementem podróżowania, gospodarki, ale i obronności, także włodarze II Rzeczypospolitej zaczęli myśleć o lokalizacji lotniska komunikacyjnego w pobliżu Rzeszowa, w połowie drogi
między Krakowem a Lwowem. W dokumentach Rady Miasta zachowała
się uchwała z 8 listopada 1928 roku o potrzebie wybudowania w okolicach Rzeszowa lotniska przelotowego. Wstępnie zadecydowano, że „powstanie ono na polach Trzebowniska”. I jak to zwykle bywa, na uchwale
się skończyło.
Bezpośredni kontakt nowowsian z metalowymi ptakami miał miejsce
gdzieś koło roku 1938. Wówczas to wielką sensacją zwłaszcza dla najmłodszych był fakt wylądowania samolotu na dworskich polach między Ja-
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sionką a Nową Wsią. Dwupłatowiec przywiózł gości Stanisława Jędrzejowicza. Edek Czyrek, Kazek Bereś czy Mietek Błoniarz, choć mieli wtedy
po lat kilka(naście), do dziś pamiętają dotyk metalowego skrzydła wielkiego
„gawrona”.
W tym samym czasie w pobliskim Rzeszowie od strony Zwięczycy trwała intensywna budowa Polskich Zakładów Lotniczych. Inwestycja ta, podjęta z rozmachem przez władze II Rzeczypospolitej w ramach planu Centralnego Okręgu Przemysłowego, stała się początkiem nowej – lotniczej ery
w historii Rzeszowszczyzny. Kolebką dzisiejszej Doliny Lotniczej były sztandarowe inwestycje lat trzydziestych w widłach Wisły i Sanu. Czy ktoś mógł
wówczas przewidzieć, że tamte decyzje bezpośrednio zarzutują również na
przyszłość mieszkańców Nowej Wsi i Jasionki oraz zadecydują o ich osobistym udziale w budowie historii rzeszowskiego lotnictwa?
Gdy w czerwcu 1939 roku z rzeszowskiej Wytwórni Silników PZL wywożono pierwsze silniki do polskich samolotów bombowych „Łoś”, w sztabach
Wehrmachtu i Luftwaffe finalizowano prace nad koncepcjami ataku na Polskę, a potem zawojowania całej Europy. Być może historycy doszukają się
kiedyś dokumentów potwierdzających tezę, że już latem 1939 r. istniał
w Berlinie plan budowy w okolicach Rzeszowa dużego lotniska wypadowego do dalszych działań militarnych Luftwaffe na froncie wschodnim. Oczywistą konsekwencją tamtych niemieckich założeń stało się natychmiastowe,
zaraz po wkroczeniu do Rzeszowa we wrześniu 1939 r., przygotowanie
PZL do produkcji silników do junkersów i innych niemieckich samolotów
bojowych. I kolejne logiczne kroki: przystąpienie już wiosną 1940 roku do
budowy lotniska na polach między Nową Wsią a Jasionką, zorganizowanie
za Sokołowem, w lasach Górna ośrodka szkoleniowo–wypoczynkowego dla
pilotów Luftwaffe, zlokalizowanie w Górnie dowództwa ogromnego poligonu doświadczalnego Truppenübungsplatz Luftwaffe Górno, co wiązało się
z wcześniejszym wysiedleniem 43 miejscowości…

PLACÓWKA „JABŁOŃ” MELDUJE
Już w marcu 1940 roku w Nowej Wsi, w towarzystwie grupy wysokich
niemieckich oficerów zjawili się geodeci. Zaczęto pomiary i palikowanie.
Sołtys Jan Augustyn dowiedział się pierwszy: Niemcy zdecydowali, że będą
budować tu lotnisko wojskowe. W rozdziale Kalendarium wsi okresu II wojny, przytoczyłem wiele dat i faktów z dziejów funkcjonowania lotniska oznaczonego na niemieckich mapach strategicznych jako Reichshof. Część
z przytoczonych wydarzeń pochodzi z relacji ówczesnych mieszkańców
tych terenów, bezpośrednich świadków tamtych dziejów. Moi rozmówcy,
z racji wieku, odchodzą spośród nas, natomiast ich opowieści utrwalone
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na łamach tej książki zachowają się dla potomnych. Wszystkich zainteresowanych odsyłam więc do Kalendarium. W tym miejscu zbiorę w całość
najważniejsze ustalenia.
Budowa lotniskowej infrastruktury trwała równo rok. Nie zmarnowano
ani tygodnia. Jak się później okazało, lotnisko musiało być gotowe na czerwiec 1941 – termin akcji „Barbarossa” – najazdu na ZSRR. Wysiedlono
i zburzono zabudowania 3 gospodarstw na tzw. Kozicach, bo weszły w obręb płyty lotniska. Wysiedlono mieszkańców kilkunastu gospodarstw przy
drodze na Zaczernie do wysokości Domu Ludowego (tzw. Budy) oraz kilku gospodarstw posadowionych wzdłuż północnej strony drogi przez tzw.
Góry. Po 2–3 miesiącach ludzie ci powrócili z powrotem do swych mieszkań. Na kompleksie ograniczonym lewym brzegiem Czarnej, od północy
zaś drogą na Zaczernie, od tzw. tomakówki (od wschodu) po połowę odległości do zaczerskiergo Domu Ludowego stanęło ok. 30 baraków (patrz
zdjęcie lotnicze z 1944 r.). Zlokalizowano w nich biura, kuchnię, stołówkę,
aptekę, sanitariaty i łaźnie, gabinet lekarski. W innych urządzono magazyny wszelkiego sprzętu. W ziemi znalazły się dwa ogromne zbiorniki na paliwo, urządzono trzy baseny przeciwpożarowe. Przy trakcie wzdłuż lotniska
(dziś w okolicy posesji Deców) stanął murowany budynek komendantury
lotniska. Koło krzyża na zakręcie ustawiona była główna radiostacja. Lotnisko otrzymało 3 hangary, w tym największy w okolicy obecnego Aeroklubu. Obok, w sąsiedztwie ochronki, też wyrosły baraki (patrz część fotograficzna). Lotnisko posiadało własne zasilanie elektryczne oraz połączenie
telefoniczne z innymi lotniskami na Podkarpaciu. Uruchomiono też własne
studnie głębinowe, pozyskując wodę z ogromnego podziemnego zbiornika;
stąd czerpie się dziś wodę dla całej gminy. Obok lotniska, jak twierdzą żyjący świadkowie, poprowadzono strategiczny kabel telekomunikacyjny Berlin
– front wschodni.
Większość prac fizycznych wykonywali ściągnięci z rzeszowskiego getta
Żydzi oraz zwerbowani mieszkańcy okolicznych wsi. Zatrudniano ponadto
junaków w ramach tzw. Baudienstu. Mieli służbę na lotnisku, a także przy
pozyskiwaniu z Wisłoka żwiru (brzeg za Domem Ludowym). Wylewanie betonowego pasa startowego nadzorowali fachowcy z francuskiej firmy. Pas,
a także asfaltowe pasy kołowania były gotowe późną jesienią 1940 roku.
Zaraz po świętach wielkanocnych 1941 r. ta sama ekipa zmodernizowała
gościniec do Rzeszowa, który otrzymał pierwszy dywanik asfaltowy.
Lotnisko miało charakter wojskowy. Jak wspominał potem Jan Bieniek:
– Jasionka stała się główną bazą zaopatrującą front wschodni, w szczególności miejsca okrążenia Niemców. Stąd starowały superfortece ośmiomotorowe ciągnące szybowce giganty załadowane czołgami, armatkami, bronią, amunicją, żywnością, odzieżą, lekarstwami. Parowane w jasienieckiej
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gorzelni ziemniaki pakowano w termosy, które miały trafić do żołnierzy VI
armii feldmarszałka Paulusa uwięzionych w stalingradzkim kotle…
Szeregowi żołnierze okupanta kwaterowali w barakach, czasowo
w szkole i zaczerskim Domu Ludowym, a także w zabudowaniach dworskich. Oficerowie mieszkali w kwaterach zajętych w licznych domach w Nowej Wsi, Zaczerniu i Jasionce. Na kwatery takie kierowano też niemieckich
cywilnych fachowców od lotnictwa i samolotów. W wielu przypadkach ich
stosunek do nowowsian – właścicieli kwater – był ludzki i życzliwy, zwłaszcza
wobec dzieci. Stanisław Bieniek (syn późniejszego sołtysa, już w latach powojennych), ciepło wspominał oficera zakwaterowanego w ich domu. Dzieci mogły liczyć na cukierki, a nawet zabawę na kolanach żołnierza. Janina
Bieniek (po mężu Kozioł), wtedy nastoletnia dziewczyna, do dziś pamięta
Niemca, ewangelika, zajmującego się obsługą samolotów, który przychodził do ich domu na pogaduszki z jej ojcem Wincentym, dogadującym się
świetnie po niemiecku. Mieszkający w sąsiedztwie niemiecki felczer okazał
praktyczną pomoc, gdy dziewczyna zachorowała na czerwonkę.
Ówczesnemu sołtysowi Nowej Wsi oraz osobom z nim współpracującym (w tym gronie byli m.in. Jan Bieniek i Piotr Tomaka) udało się ułożyć dobre kontakty z komendantem lotniska i pozyskać jego zaufanie. Fakt
ten procentował potem w sytuacjach dramatycznych i konfliktowych, gdy
trzeba było wydobyć z aresztu dziesięciu zakładników czy ratować przed
wysłaniem do obozu kierownika szkoły Mieczysława Brydaka (po te i inne
szczegóły odsyłam do Kalendarium wsi).
W całym okresie wojny na lotnisku pracowało kilkudziesięciu mieszkańców z okolicznych wsi: kobiety – w kuchni, przy sprzątaniu, jako pokojowe,
zaś mężczyźni – przy pracach technicznych i gospodarczych. Każdy stały pracownik posiadał przepustkę umożliwiającą poruszanie się po ścisłej
strefie lotniskowej. Dzięki tym dokumentom ich posiadaczom udało się –
w kilku przypadkach – uratować własne życie. Tak było m.in. w trakcie obławy i pacyfikacji Stobiernej w lipcu 1943 roku; m.in. Bronisław Sierżęga
przedostał się przez kordon obławy, legitymując się przepustką pracownika lotniska; oprawcy spalili w trakcie pacyfikacji jego dom rodzinny i rozstrzelali brata Mieczysława.
Wśród nowowsian zatrudnionych przy obsłudze lotniska znaleźli się
również zaprzysiężeni żołnierze Armii Krajowej. Byli członkami plutonu
Nowa Wieś – Trzebownisko wchodzącego w skład gminnej struktury AK
o kryptonimie Placówka „Jabłoń”. Dowódca plutonu AK Jan Bieniek „Pantera” w swych wspomnieniach wymienia m.in.: Zofię Kloc, Franciszka
Augustyna, Stanisława Poźniaka, Marię Błoniarz. Sporządzili oni plany
rozmieszczenia baraków i bunkrów. Spisywali: liczbę samolotów i ich rodzaje, stan obsługi i ochrony lotniska, rozmieszczenie artylerii przeciwlot-
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niczej i karabinów maszynowych. Systematycznie meldunki takiej treści
wędrowały do kierownictwa rzeszowskiego Inspektoratu.
Żołnierze AK przygotowali i przeprowadzili na lotniczych obiektach kilka akcji sabotażowo–dywersyjnych. Podobne działania sabotażowe podjęli partyzanci z działającego w okolicy oddziału lewicowej Gwardii Ludowej
„Iskra”. Nie wszystkie akcje podziemia przebiegły zgodnie z planami. M.in.
udało się wysadzić magazyn bomb zlokalizowany na terasie Wisłoka, obok
zabudowań Sitarskiego, a także uszkodzić radiostację w Stobiernej. Iście
nadzwyczajny przebieg, jak w sensacyjnym filmie, miała akcja przejęcia szyfrów z głównej lotniskowej radiostacji koło krzyża (też czytaj: Kalendarium
wsi). Nie powiodła się natomiast akcja przerwania magistrali telefonicznej
Berlin – Wschód oraz napad na tajemniczy bunkier koło zbiorników ppoż.
Lotnisko i jego służby stwarzały okazję pozyskania broni palnej dla podziemia. Kilka sztuk potajemnie zakupiono od żołnierzy, większość wykradziono z magazynów. Po wojnie Jan Bieniek ps. Pantera napisał: Pluton
we własnym zakresie zdobył na lotnisku 40 karabinów, 1 pistolet maszynowy, 2 pistolety oraz kilkaset granatów. Część broni była przechowywana
w specjalnie wykonanym bunkrze na polach mego ojca między Nową Wsią
a Zaczerniem.
W planach podziemnego państwa była również akcja ataku i opanowania lotniska na wypadek „powstania powszechnego”. Pisze o tym Andrzej
Zagórski w III tomie „Dziejów Rzeszowa”. Konkretne zadania wyznaczono
dla plutonów Placówki „Jabłoń”. Autor stwierdza: – Po opanowaniu lotniska jego osłonę miał zapewnić pluton WSOP, zaś Stanisław Wiśniowski, dowódca plutonów, które operowały na lotnisku, miał przesunąć się
w rejon Trzebowniska i w razie potrzeby podjąć działania wspierające
plutony walczące w mieście…. Do walk na taką skalę nigdy nie doszło.
W ograniczonym zakresie przystąpiła do nich w ostatnich godzinach
okupacji grupa Jana Bieńka. Bieniek zebrał swoich ludzi na końcu wsi
od strony Zaczernia. Było ich ośmiu. Czekali na rozkaz zajęcia lotniska.
Taki rozkaz nigdy nie dotarł. – Tymczasem – jak wspominał „Pantera” już
po wojnie – Józef Kołcz zameldował, że w części staromiejskiej Niemcy
zabierają konie i wycofują ludzi. Pod osłoną starej rzeki i wałów, obok pastwiska oraz zboża natarliśmy na Niemców. Uciekli w popłochu. Wtedy
i my wycofaliśmy się i ukryliśmy broń w rządkach ziemniaków. Nagle nastąpił ostry ostrzał artyleryjski od Zaczernia, z równoczesnym natarciem
piechoty pod osłoną dwu czołgów. Kryliśmy się między chałupami. Gdy
Niemcy znów się pojawili, wszystkich mężczyzn ustawiono pod ścianą
i zrewidowano w poszukiwaniu broni. Pytaniom, gdzie partyzanci, nie było
końca… Każdy z nas miał przy sobie przepustkę pracownika lotniska. To
nas uratowało przed egzekucją...
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Podsumowując pierwszy, wojenny rozdział dziejów naszego lotniska pozwolę sobie sformułować dwie tezy. Lokalizacja lotniska w trzebowniskiej
gminie, na polach między Nową Wsią a Jasionką, oraz stworzenie jego
podstawowej infrastruktury technicznej było udziałem niemieckiego okupanta. Nie ma żadnej gwarancji, iż bez tamtej decyzji Niemców lotnisko
w powojennej Polsce, jeśli powstałoby, zostałoby zlokalizowane akurat na
byłych gruntach jasienieckiego folwarku. I kolejne, być może kontrowersyjne dla niektórych stwierdzenie: przez fakt funkcjonowania niemieckiego
lotniska „Jasionka”, nowowsianie uniknęli jeszcze większych tragedii i prześladowań ze strony okupanta, takich, jakich doznali mieszkańcy innych polskich wsi. Ludzi, którzy obsługiwali niemieckie lotnisko, Niemcy potraktowali bardziej po … ludzku.

ANTKI POLUBIŁY „JASIONKĘ”
Wycofujący się faszyści nie oszczędzili lotniska. Przed odejściem
wszystko z premedytacją zniszczyli: pas startowy, urządzenia nawigacyjne,
hangary, całą infrastrukturę techniczno–bytową. Obraz tego kataklizmu ilustruje fotografia „Jasionki” wykonana 15 sierpnia 1944 roku z wysokości
4300 m (patrz część fotograficzna).
Natychmiast po zajęciu terenu dowództwo jednostek radzieckich postawiło zadanie przywrócenia funkcji lotniska, mimo wyznaczenia w okolicy
kilku polowych miejsc do startu maszyn (Mrowla, Zaczernie, Zalesie). Do
prac przy wyrównywaniu pola trawiastego ściągnięto młodych mieszkańców z okolicznych wsi. Jak zapamiętał zmarły w marcu 2013 roku Edward
Szczepanik z Trzebowniska, już następnego dnia po przejściu frontu, na
skrawku lotniska wylądowały radzieckie sanitarki pilotowane przez kobiety.
W następnych miesiącach stopniowo przywrócono funkcjonalność lotniska. Zwłaszcza po ofensywie styczniowej 1945, w Jasionce widywano
także loty cywilne. Były to loty nieregularne, najpierw z Lublina, potem na
kierunku do Warszawy. Nad Nową Wieś nadleciała komunikacyjna „Dakota” z biało–czerwoną szachownicą, pod koniec roku po raz pierwszy pojawił się cywilny przewoźnik – PLL LOT. Jesienią na południowo–wschodnim
skrawku lotniska stanął niewielki baraczek, zainstalowano radiostację. Jak
odnotował w Encyklopedii Rzeszowa Roman Przepióra, pierwszym pasażerem, który wykupił bilet lotniczy z Rzeszowa do Warszawy 24 sierpnia
1945 roku był Roman Duda.
W 1948 roku, z racji prymitywnej bazy lotniskowej, loty zawieszono.
15 czerwca 1951 roku znów wznowiono komunikację ze stolicą, głównie
dzięki staraniom ówczesnych fanów polskiego lotnictwa. Tak zasłużony dla
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„Jasionki” Roman Przepióra cytuje następujące nazwiska: Tadeusza Krajewskiego, Tadeusza Wierzbickiego, Jana Gołubiewa, Bolesława Kulasy, Franciszka Kuli (pierwsze lata powojenne) oraz Stanisława Bączara
(po 1951 roku), a następnie kolejnych szefów rzeszowskiego oddziału LOT
Elżbiety Orłowskiej i Juliana Burdzela.
Lotnisko w Jasionce i Nowej Wsi zorganizowało wojsko i głównie celom
militarnym przez pierwszych kilka lat służyło. Wojsko też zagwarantowało jego dalszy rozwój w latach powojennych. Z chwilą powstania Układu
Warszawskiego, w 1955 roku Jasionka stała się jednym z lotnisk dla sił
powietrznych UW. W tej sytuacji resort Obrony Narodowej zdecydowano
o budowie nowoczesnej płyty startowej. Powstała w północnej części lotniska, spełniając kryteria floty powietrznej Układu. Oczywiście służyła także lotnictwu cywilnemu, przede wszystkim PLL LOT. W zaistniałej sytuacji
lotnisko miało dwu zarządców – częścią wschodnią administrowali cywile,
zachodnią – wojsko. Taki stan utrzymał się w zasadzie do roku 1990. Niemal każdego lata odbywały się tutaj zgrupowania i ćwiczenia eskadr lotnictwa wojskowego, także ZSRR. Dowództwo jednostki zajmowało koszary
zlokalizowane w głębi głogowskiego lasu. Mieszkańcy „Bud” obserwowali
przemarsze radzieckich pododdziałów do obsługi samolotów, spore wrażenie robiły startujące i lądujące ponaddźwiękowe Migi. Największy ruch
w części wojskowej panował w latach sześćdziesiątych – do czasu inwazji
na Czechosłowację w 1968 roku.
Gdy to, co działo się pod lasem w leśnych koszarach owiane było nutką
tajemnicy, wszelkie przedsięwzięcia w Porcie i Aeroklubie mogły liczyć na
życzliwe kibicowanie mieszkańców całej gminy. Wszystkich cieszył nowy,
okazały gmach Portu Lotniczego wybudowany ok. roku 1956, z charakterystyczną wieżyczką kontrolerów ruchu, przynoszącą splendoru całemu
środowisku.
1 stycznia 1974 roku „Jasionka” otrzymała rangę lotniska międzynarodowego oraz możliwość przyjmowania oraz odpraw samolotów w komunikacji międzynarodowej. Od czasu do czasu odbywały się loty czarterowe do
Włoch (m.in. transport koni i cieląt), do Moskwy (truskawki), oraz do Bułgarii (loty turystyczne). Ze względu na szczególnie korzystne warunki lotne
(statystycznie ponad 300 dni w roku) rzeszowskie lotnisko pełniło rolę lotniska zapasowego dla Warszawy. W ruchu krajowym „Jasionka” posiadała
regularne połączenia z Warszawą, Gdańskiem, Poznaniem, Koszalinem,
Wrocławiem i Szczecinem. Obsługiwała blisko 100 tys. pasażerów rocznie, korzystających z floty PLL LOT, na którą składały się radzieckie samoloty z pracowni Antonowa i Iljuszyna.
Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte okazały się niezbyt hojne dla komunikacji lotniczej i naszego lotniska. Kryzys ekonomiczny, a potem trud-
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ny proces urynkowienia gospodarki nie sprzyjały „Jasionce”. Komunikacja
z Warszawą niemal zamarła. Jednym jasnym punktem było wybudowanie
w 1992 roku od strony Tajęciny nowego terminalu towarowo–pasażerskiego. Ożywienie ruchu przyniósł dopiero rok 1998, kiedy to loty do Warszawy zintegrowano z liniami atlantyckimi, głównie do USA.
Wejście w XXI wieku zaowocowało międzynarodowym awansem „Jasionki”. Nazwa naszego portu znalazła miejsce w ofertach uznanych linii
lotniczych na świecie. Rok 2012 był szczególny pod względem obsługi pasażerskiej, ponieważ, po raz pierwszy w historii tego lotniska w listopadzie
został odprawiony 500 000. pasażer.
W maju 2013 roku regularne połączenia z Jasionki obsługiwały: PLL
LOT, EUROLOT, LUFTHANSA i RYANAIR. W rozkładzie prawie codziennie
5 połączeń z Warszawą. Ponadto możemy z Jasionki dolecieć do Barcelony, Birmigham, Bristolu, East Midlans, Londynu, Glasgow, Manchesteru,
Oslo i Trapani. W maju uruchomiono połączenie do Rzymu. Szykuje się linia
do Paryża. LUFTHANSĄ lecimy do Frankfurtu. Od sezonu letniego łącznie
w tygodniu będą do dyspozycji 33 rejsy. W okresie wakacyjnym Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka zaprasza do korzystania z oferty połączeń czarterowych przez sprawdzonych touroperatorów. W sezonie letnim 2013
będzie można dotrzeć do Bułgarii, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Tunezji i Turcji.
Zarządzająca portem od 2007 roku rodzima spółka „Port Lotniczy –
Rzeszów Jasionka” dokłada wszelkich starań, aby ofertę tę maksymalnie
poszerzyć, zwłaszcza iż dysponuje obiektem spełniającym światowe kryteria w komunikacji lotniczej. Na obszarze 610 ha zlokalizowano bowiem
m.in.: piękny terminal z 17 stanowiskami odpraw, oddany do użytku
w 2012 roku, drugi po Okęciu betonowy pas startowy o długości 3200
metrów (wybudowany w 2005 r.), obszerne drogi kołowania i place postojowe dla samolotów, supernowoczesny systemem oświetlenia nawigacyjnego i naprowadzania maszyn, nową wieżą kontroli ruchu (realizacja
2013 r.). I atut, którego może nam pozazdrościć niejedna metropolia –
zaledwie kilkaset metrów od lotniczego terminalu odpraw czeka na podróżujących wjazd na autostradę A4. Europa i świat XXI wieku jest w zasięgu
naszej ręki!

TUTAJ ZDOBYWAŁ KWALIFIKACJE KPT. WRONA
Jesteśmy dumni z naszego lotniska. Zarazem cieszymy się, że to właśnie
u nas od lat zdobywają oficerskie szlify przyszli dowódcy statków powietrznych. 1 lipca 1977 r. w Jasionce rozpoczął działalność Ośrodek Szkolenia
Personelu Lotniczego (OSPL), jako integralna jednostka Politechniki Rzeszowskiej. Do dyspozycji studentów i instruktorów oddano samoloty: An-2,
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PZL-110 Koliber, PZL-104 Wilga oraz M-20 Mewa. Pierwsi absolwenci
otrzymali dyplomy w 1981 roku, w tym Tadeusz Wrona, dziś kapitan, bohater awaryjnego lądowania Boeinga na warszawskim Okęciu 1 listopada
2011 roku. Od 1977 roku Ośrodek wypuścił prawie 600 absolwentów
z licencją pilota zawodowego II kat. Od kwietnia 1990 roku ta jedyna w Polsce tego typu placówka, nosi nazwę – Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL PRz).
Następcy kapitana Wrony mają do dyspozycji zdecydowanie lepsze warunki nauki niż ich starsi koledzy. Politechnika dla celów OKL przejęła i wyremontowała budynek tzw. starego Portu Lotniczego, gdzie mieści się obecnie
administracja Ośrodka i sale wykładowe. Antki i Wilgi zastąpił sprzęt latający
nowszej generacji. W ostatnich latach dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiono 7 nowych samolotów (5 jednosilnikowych Liberty XL2 oraz 2 dwusilnikowe maszyny Piper). Udało się również urządzić supernowoczesny symulator lotów oraz zmodernizować bazę
Ośrodka, w tym wybudować własny 900–metrowy betonowy pas startowy.
Zajęcia ze studentami prowadzi dziś 14–osobowa kadra pilotów instruktorów. Teraz mają do dyspozycji łącznie 20 samolotów. Działania te umożliwiły
zwiększenie liczby miejsc na I roku szkolenia lotniczego z 15 do 26.

MISTRZOWIE AEROKLUBU RZESZOWSKIEGO
To, że w cieniu zabudowań Nowej Wsi znakomicie prosperuje kuźnia
polskich pilotów, mających na swych dyplomach nazwę Politechniki Rzeszowskiej, jest bez wątpienia zasługą najlepszych w Polsce nauczycieli
i instruktorów lotnictwa. Od blisko 70 lat ich kolebką jest Aeroklub Rzeszowski, stowarzyszenie grupujące pasjonatów lotnictwa z naszego regionu – zawodowców, ale i amatorów. W Aeroklubie poznali abecadło
latania, by po kilku, kilkunastu latach, często sięgnąć po medale najlepszych na świecie.
Pozwolę sobie w tym miejscu na osobistą refleksję. Moje dzieciństwo
przypadło na lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte ubiegłego wieku. Wiele
dni spędziłem wraz ze swymi rówieśnikami z Trzebowniska i Nowej Wsi za
Czarną Rzeką, dopatrując na pastwisku naszych krasul i gniadych. Czas
tam spędzony urozmaicały wyczyny młodych spadochroniarzy wirujących
nad naszymi głowami. W przerwy tego cudownego spektaklu, wbijał się delikatny świst szybowców, zmierzających w kierunku murawy lotniska. Tak
było przez dekadę lat sześćdziesiątych i całe lata siedemdziesiąte. To była
złota era Rzeszowskiego Aeroklubu. Szkolenie młodych fanów sportów lotniczych w całości finansowało państwo. Każdy młody pasjonat latania miał
szanse zostać Ikarem przestworzy.
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Aeroklub w Jasionce dał wówczas Polsce wspaniałych instruktorów lotnictwa oraz dziesiątki ich utalentowanych wychowanków w sportach lotniczych – najlepszych w akrobatyce, szybownictwie, spadochroniarstwie.
Długo można by ciągnąć ową mistrzowską listę: Polski, Europy i świata.
Są na niej nazwiska m.in.: Witolda Świadka, Jana Barana, Krzysztofa
Wyskiela, Janusza Trzeciaka, Wacława Nycza, Marka Kachaniaka,
Bolesława Gargały, Janusza Maca, Henryka Rozwadowskiego, Wacława Czyża, Juliana Ziobry. Wspominając mistrzów, nie wolno zapomnieć
o ich nauczycielach: Antonim Schabowskim, Marianie Złamańcu, Stanisławie Wiśniewskim, Leszku Kucińskim, Bolesławie Gargale, Tadeuszu
Gancarzu, Mirosławie Nalepie. I jeszcze co najmniej dwa nazwiska – niezapomnianych kierowników AR: Romana Przepióry i Bronisława Janusa. Byli niekwestionowanymi idolami całej ówczesnej młodzieży, zwłaszcza
chłopaków z trzebowniskiej gminy. Bo to było nasze lotnisko, nasz Aeroklub, nasi mistrzowie...

CZY WRÓCI LOTNICZE SHOW?
Te piękne lotnicze widoki na niebie Nowej Wsi i okolicznych wiosek
zamknęła definitywnie końcówka lat osiemdziesiątych i ustrojowa transformacja. Lotnicze hobby stało się własnością wybrańców, jedynie tych,
mogących liczyć na wsparcie zamożnego taty bądź hojnego sponsora. Aeroklub próbuje się odnaleźć w gospodarce kapitalistycznej. Kurs na samolocie PZL-110 Koliber kosztuje – w promocyjnej cenie – 23 500 złotych (zajęcia teoretyczne i praktyczne). Szkolenie szybowcowe, ponad 4 tysiące.
Nic dziwnego, że niebo nad Jasionką wciąż razi monotonią.
Jest kwiecień roku 2013. W ubiegłym tygodniu ciszę zakłóciły pierwsze
akrobacje. Oby z wiosną zagościły znów na stałe. Marzę również o tym,
aby do Jasionki, z naszym wszak udziałem, znów powróciły lotnicze festyny
z pokazami skoczków, szybowców, modeli latających, występami zespołów
i różnymi konkursami. Warto byłoby reaktywować owe wspaniałe imprezy
goszczące na lotniczej murawie w każdą ostatnią niedzielę sierpnia pod
hasłem Święta Lotnictwa. W końcu nie wszystko, co wymyślono w Polsce
Ludowej zasługuje na potępienie. Jestem przeświadczony, że tak jak i pół
wieku temu, tak i dziś pomocy w organizacji lotniczego show nie odmówi
nasza OSP, że włączą się panie z KGW, a zespoły artystyczne z GOK zyskają wspaniałą scenę do prezentacji swych umiejętności. To znów może
być fantastyczna promocja lotnictwa, ludzi Jasionki i Nowej Wsi oraz całej
naszej gminy!
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 Tak wyglądało lotnisko w połowie sierpnia 1944 r. Zdjęcie z wysokości 4300 m wykonał niemiecki samolot wywiadowczy.
Na płycie liczne leje po wybuchach. Widać fundamenty spalonych baraków (zwłaszcza nad Czarną). Zdjęcie pochodzi z archiwów amerykańskich.

 Szczegółowy zapis faktów dotyczących powojennych dziejów lotniska znajdzie czytelnik w Kalendarium. Niestety, dobrych zdjęć, zwłaszcza z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zachowało się niewiele. Wybudowany w tym czasie
obiekt Portu Lotniczego, mieszczący przez wiele lat zarząd lotniska i punkt
odpraw pasażerów, prezentujemy więc na fotce wykonanej współcześnie.
Oryginalne są natomiast zdjęcia prawdziwych gospodarzy lotniska: działaczy,
zawodników i instruktorów Aeroklubu oraz ich podniebnych ptaków.

 Aeroklub Rzeszowski był przez
kilkanaście lat kuźnią polskich i świa237lotnitowych mistrzów w sportach
czych – nawigacji, szybownictwie
i spadochroniarstwie. Tę złotą listę
otwiera Wacław Nycz -16 medali
w lataniu precyzyjnym, w tym 3 złote
(1985, 1987,1992). Był pilotem PLL
LOT. Zginął w wypadku samochodowym 17 kwietnia 2013 r. Obok
skreślone jego ręką pozdrowienia dla
mieszkańców naszej gminy.

 Witold Świadek to także mistrz latania precyzyjnego. W rajdowych mistrzostwach świata w 1988 roku zdobył indywidualnie złoty medal, dwukrotnie wszedł w skład złotej drużyny.
Wielokrotny mistrz Polski. Zginał w wypadku lotniczym w czasie
lotu służbowego w Emiratach Arabskich w 1990 roku.

 Marek Kachaniak (na zdjęciu wraz
z Wacławem Nyczem) pełni dziś funkcję prezesa Aeroklubu Rzeszowskiego. W jego kolekcji
jest m.in. 8 medali, w tym drużynowego mistrza
świata w lataniu precyzyjnym (2000, 2009),
a także w lataniu rajdowym. Publikowane zdjęcia pochodzą z jego archiwum.
 Rok 1985. Trwa medalowa passa chłopaków z Jasionki. W mistrzostwach Polski
rozegranych na naszym lotnisku na podium
stanęli (od lewej): Krzysztof Wyskiel, Wacław
Nycz, Maciej Białek, Włodzimierz Skalik, Witold
Świadek, Bogdan Wójtowicz. Tylko Białek
i Skalik byli spoza rzeszowskiego Aeroklubu.
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 Takiej szkoły nie ma żadna inna gmina w Polsce. Tuż pod naszym bokiem szkolą się piloci statków powietrznych lotnictwa
komunikacyjnego. I tak jest od 1977 roku, kiedy to podjął działalność Ośrodek Szkolenia Personelu Lotniczego (OSPL) jako
integralna jednostka Politechniki Rzeszowskiej. Do dyspozycji studentów i instruktorów oddano samoloty: An-2, PZL-110
Koliber, PZL-104 Wilga oraz M-20 Mewa. Pierwsi absolwenci otrzymali dyplomy w 1981 roku.
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 Od kwietnia 1992 roku nasza szkoła pilotów nosi nazwę: Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL).
W minionych 35 latach prawie 600 absolwentów otrzymało licencję pilota zawodowego II kat. W ostatnim okresie ze środków UE zakupiono m.in. nowe samoloty, urządzono supernowoczesny symulator lotów. Zajęcia ze studentami prowadzi dziś
14–osobowa kadra pilotów instruktorów. Teraz mają oni do dyspozycji łącznie 20 samolotów.
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 Terminal rzeszowskiego Portu Lotniczego to perełka architektoniczna Podkarpacia. Otwarty 17 kwietnia 2012 r. natychmiast trafił na strony wielu serwisów informacyjnych i turystycznych. Honorowym gościem na otwarciu był m.in. Tadeusz
Wrona, absolwent OSPL w 1981 roku, dziś kapitan, bohater awaryjnego lądowania na Okęciu 1 listopada 2011 roku (samolot przyziemił na brzuchu bez podwozia). W Jasionce witany był przez rzecznika Portu, Łukasza Sikorę.
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Ostatnie wielkie lotnicze show pod niebem „Jasionki”
miało miejsce w 1986 roku, na 40–lecie aeroklubu. W pamięci fanów lotnictwa pozostał też wcześniejszy pokaz
z 1983 roku, z okazji 45-lecia przemysłu lotniczego na
Rzeszowszczyźnie i 40. rocznicy powstania Ludowego
Wojska Polskiego. Wówczas to wystąpili razem nasi
kochani mistrzowie: Jan Baran, Wacław Nycz i Witold
Świadek. Niestety, po raz ostatni, Świadek zginął rok później w katastrofie. Próbę przywrócenia nam wszystkim
lotniczego święta podjęła EUROGALICJA w czerwcu 2010
roku. Obok kilka fotografii z tego pikniku. A jakże, nie mogło na nim braknąć również gospodyń z Nowej Wsi!
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AUTOSTRADĄ W XXI WIEK
WITAJ EUROPO!
a mapie Europy pierwsze odcinki autostrad pojawiły się w latach
dwudziestych XX wieku. Do II wojny drogi tego typu powstawały
m.in. we Francji i Anglii, najwięcej jednak na terenie nazistowskich Niemiec (ponad 3 tys. km). Polskie plany połączeń typu autostradowego zaczęto kreślić tuż przed wojną; wówczas pojawiła się koncepcja
trasy Katowice – Kraków – Lwów.
W Polsce powojennej konkretne rozmowy o programie budowy autostrad podjęto dopiero w latach siedemdziesiątych. I wtedy, jak wspomina Edward Czyrek, obecni na wiejskich zebraniach przedstawiciele
władz zaczęli … straszyć autostradą również mieszkańców Nowej Wsi.
Miała biec tuż koło Domu Ludowego, z jego północnej strony. Jakby równolegle do trasy autostradowej kreślono na mapie trasę kolejową, niby
kolejową obwodnicę Rzeszowa na kierunku wschód – zachód. I znów plany odłożono na półkę. Do rozmowy wrócono w połowie lat dziewięćdziesiątych. Jedno było pewne. Nowa Wieś pozostała trwałym punktem na
trasie przyszłej autostrady Kraków – Przemyśl. Jedynie jej bieg przesunięto o kilkaset metrów na północ – miała biec tuż obok starego młyna Sitarskiego. Tym razem wizję budowy przybliżały konkretne decyzje. Służby
administracyjno–geodezyjne w obrębie wyznaczonego pasa przewidzianego pod przyszłą drogową magistralę odmawiały zgody na prywatne inwestycje. Aczkolwiek i te plany okazały się pisaniem patykiem po wodzie.
Jak wiadomo, do realizacji wybrano jeszcze inny, trzeci już wariant.
Nie ulega wątpliwości, iż koronnym argumentem, który urealnił nasze wieloletnie sny o autostradzie, była decyzja UEFA z kwietnia 2007
roku o przyznaniu Polsce prawa organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012. W tej sytuacji to, co posuwało się z szybkością żółwia, dostało kosmicznego przyśpieszenia. Informacja była czytelna: za
unijne pieniądze, przy znacznym wsparciu budżetu państwa, do 2012
roku ma powstać sieć autostrad łączących główne polskie aglomeracje.

N
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Na trasie jednej z nich – A4 – leży Nowa Wieś. I choć również ów plan
odrobinkę przesunął się w czasie, we wrześniu 2012 roku nasza gmina
dostała AUTOSTRADĘ. Do całkowitego finału trzeba jeszcze poczekać
kilkanaście miesięcy. Orientacyjny termin uruchomienia A4 na całym odcinku do wschodniej granicy, to początek 2015 roku.
Dla wiedzy czytelnika, który otworzy tę książkę w roku 2050, przypomnę historię budowy naszego odcinka, przecinającego gminę od Węzła
w Terliczce po Węzeł Centralny w Zaczerniu. Posłużę się fragmentami
publikacji prasowych. To naprawdę pasjonująca lektura.

Rewelacyjne znaleziska
Tak o efekcie zeszłorocznych badań archeologicznych na odcinku
przyszłej autostrady A-4 mówi Sylwester Czopek, dyrektor Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie. Od kwietnia do listopada 2005 roku przebadano trzy kompleksy stanowisk archeologicznych w rejonie Nowej Wsi
i Terliczki. Wykopano m.in. liczne zabytki krzemowe, ceramikę oraz jedną z najstarszych na ziemiach polskich drewnianą studnię, datowaną na
872 r. p.n.e. O randze wykopalisk świadczą nie tylko konkretne zabytki,
ale i szersze obserwacje z zakresu organizacji osad, a wiele następujących po sobie warstw znalezisk pokazuje kilkakrotne zasiedlenie tego terenu. Po opracowaniu i skatalogowaniu, najciekawsze znaleziska będzie
można zobaczyć w Muzeum. Gazeta w Rzeszowie 16.02.2005

Autostrada A4 i lotnisko uznane za priorytet przed EURO 2012
Pierwsze spotkanie w sprawie najważniejszych inwestycji odbyło się
w czwartek w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele samorządów z województw, na terenie których odbędą
się mistrzowskie mecze, a także Lubelskiego i Podkarpacia. Zaproszono nas dlatego, że Podkarpacie leży blisko Ukrainy. Na liście najważniejszych inwestycji znalazła się autostrada A4 i lotnisko w Jasionce. Gazeta
w Rzeszowie 24.05.2007

Nasz odcinek wybudują firmy z Polski, Portugalii i Hiszpanii
Wykonawców wybrano dzisiaj w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budową odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód zajmie się konsorcjum
firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras z Hiszpanii. Ekspre-
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sówkę między Rzeszowem a Stobierną wykona natomiast firma z Portugalii, wspomagana przez trzy polskie przedsiębiorstwa, w tym Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie oraz Molter z Rudnej Małej k. Rzeszowa.
– Budowa obu odcinków o łącznej długości 16 km będzie kosztować ponad 650 mln zł. To dla nas spora oszczędność, bo zgodnie z kosztorysem przygotowaliśmy na ten cel ponad 880 mln zł – mówi Joanna
Rarus, rzecznik prasowy GDDKiA w Rzeszowie. Nowiny 10.12.2009

Wojewoda podpisał zezwolenie na budowę
– Jest powód do radości, bo proces przygotowania jednego z odcinków autostrady dobiega końca – mówił wczoraj wojewoda Mirosław
Karapyta. – Ten odcinek po terenie gminy Trzebownisko będzie kosztował 439 milionów złotych, a budowę rozpoczniemy w marcu przyszłego
roku. Ta autostradowa obwodnica Rzeszowa będzie gotowa za dwa lata.
Nowiny 30.12.2009

Ostatnia powódź opóźniła tempo prac
Szefowie rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji oceniają, że
kilka straconych tygodni da się nadrobić. Marzenia o podkarpackim
odcinku autostrady A4 nie rozmyły się wraz z powodzią – zapewniają.
Wiesław Kaczor, dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, stwierdził,
że kilka tygodni opóźnienia nie oznacza, że terminy budowy autostrady
nie zostaną dotrzymane. Nadrobić opóźnienia może się uda. Nie da się
jednak zatrzymać zegara informującego o liczbie dni, które zostały do
piłkarskich mistrzostw Euro 2012. Czy zdążymy z budową autostrady
na piłkarskie mistrzostwa Europy? Plany zakładają, że tak. Jednak nikt
nie da dziś stuprocentowego zapewnienia, że stanie się tak na pewno.
Nowiny 14.06.2010

Rekordowy most w Nowej Wsi
Dziś zakończono budowę mostu w Nowej Wsi k. Rzeszowa na odcinku autostrady A4 Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschód. Inwestycję udało się ukończyć przed terminem, pomimo dwukrotnego zalania
budowy przez Wisłok. Konstrukcja estakady została zaprojektowana
przez Mosty Gdańsk i była budowana od marca ub.r. Most jest rekordowy pod wieloma względami. Most nad rzekami Wisłok i Mrowla oraz
drogą krajową nr 19 jest najdłuższy na całym Podkarpaciu i liczy 512
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metrów. Składa się także z 9 najdłuższych w Polsce przęseł po ok. 60
metrów każde. Do budowy nowej przeprawy zużyto 33 tys. m sześc. betonu i 3 tys. ton stali. Pod każdą z dziesięciu podpór wykonawca musiał
wzmocnić grunt żelbetowymi palami o średnicy 150 cm. Każdy ma 22
metry długości. Ten most to także jedna z największych w kraju budowli,
wzniesiona w tzw. technologii nasuwania podłużnego. Dzięki niej kolejne
odcinki mostu budowane były na miejscu, a następnie nasuwane z jednej
strony na wcześniej przygotowane filary. Ten sposób budowania umożliwił jednoczesne nasuwanie przęseł bez przerywania ruchu na drodze
krajowej. 2.08.2011 nowiny24. pl

600 ton nacisku
Dzisiaj most na obwodnicy Rzeszowa przeszedł generalny test obciążenia. Najpierw wjechało na niego 8 ciężarówek. Każda razem z ładunkiem
ważyła 38 ton. Następnie liczbę samochodów podwojono. W ten sposób
fachowcy sprawdzili, jak konstrukcja przeprawy zachowuje się pod obciążeniem 300 i 600 ton. Naukowcy sprawdzili także, jak pod obciążeniem
zachowują się podpory mostu. Osiadły maksymalnie o 0,4 mm. Konstrukcja mostu ugięła się natomiast maksymalnie o 10 mm. – To bardzo dobry
wynik – ocenia Lucjan Janas. 23.05.2012 nowiny24.pl

W poniedziałek o godz. 17 otwarto fragment A4 przez Nową Wieś
Otwarcie odbyło się bez fanfar i nawet bez przecięcia wstęgi.
Wszystko dlatego, że to tylko część autostradowej obwodnicy Rzeszowa. Do dokończenia pozostaje jeszcze kawałek, który zaczęło budować konsorcjum pod przewodnictwem Radko. Z tym wykonawcą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązała na początku
lata umowę. Powód? Opóźnienia. Nie jest także gotowy łącznik, który
ma połączyć miasto z autostradą. Inwestorem tej drogi jest miasto
i również tu są opóźnienia. GDDKiA o oddaniu do użytku gotowych
tras poinformowała media kilkanaście minut przed faktem. A oficjalny
komunikat w tej sprawie jest pełen radości: „Mapa drogowa Polski
powiększyła się dzisiaj o kolejne 15 kilometrów tras szybkiego ruchu.
Bezkolizyjna obwodnica Rzeszowa dołączyła do 250 kilometrów dróg
ekspresowych i autostrad oddanych od początku roku do użytku kierowców. To kolejna inwestycja, która powstała przy wykorzystaniu
środków unijnych”. Do ruchu oddane zostały: 6,9–kilometrowy odcinek autostrady A4 Rzeszów Centralny – Rzeszów Wschodni oraz 8,3–
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kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 Stobierna – Rzeszów
Wschód. Gazeta w Rzeszowie 10.09.2012

Dalsze plany
Zacznijmy od zachodniej część autostradowej obwodnicy Rzeszowa.
Przetarg na jej dokończenie wygrał Budimex SA. Kontrakt został wyceniony na ponad 183 mln zł. To odcinek od węzła Rzeszów Zachód do
Rzeszów Centralny. Umowa pomiędzy GDDKiA a Budimeksem została
podpisana w piątek, 1 lutego 2013 r. Wykonawca będzie miał 14 miesięcy na dokończenie tej budowy. Z kolei w czwartek została podpisana
umowa na dokończenie budowy S19 od węzła Rzeszów Zachód do Świlczy. Ten przetarg wygrała Eurovia Polska. Wykonawca będzie miał na realizację kontraktu dziesięć miesięcy. Wartość tego kontraktu to 142,9
mln zł. Gazeta w Rzeszowie 1.02.2013

Koniec 2014 roku – czy to termin ostateczny?
Oto nowe terminy oddania do użytku odcinków A4 w naszym regionie:
• Tarnów – Dębica: zaawansowanie budowy – 49,9 proc. Pierwotny
termin oddania do użytku – 08. 2012 r. Planowane ukończenie –
11.2014 r.
• Rzeszów Zachodni – Rzeszów Centralny: zaawansowanie robót –
51 proc. Pierwotny termin – 02.2012 r. Planowane ukończenie
– 01. 2014 r.
• S-19 Rzeszów – Świlcza: zaawansowanie budowy – 51 proc. Pierwotny termin – 02.2012 r. Planowane zakończenie – I kwartał
2014 r.
• Rzeszów – Jarosław: zaawansowanie budowy – 46,8 proc. Pierwotny termin – 07 2012 r. Planowane ukończenie – 08. 2014 r.
• Jarosław – Radymno: zaawansowanie robót – 93 proc. Pierwotny
termin – 04. 2012 r. Planowane zakończenie – 12. 2012 r.
• Radymno – Korczowa: zaawansowanie robót – 58,2 proc. Pierwotny termin – 04. 2012 r. Planowane zakończenie – 08. 2013
roku. 18.02.2013 nowiny24.pl
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Wiosna 2010 roku.

Autorzy zdjęć: Krzysztof Łokaj nowiny24.pl, Marek Kozioł. Fotki z lotu ptaka: Igor Bubin (Ukraina), Grzegorz Łobodziński,
Ryszard Dworak.

Maj 2011 roku.
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Lato 2011 roku.
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Lato 2012 roku.
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Wrzesień 2012 roku.
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Wrzesień 2012 roku.
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JEST TYLKO JEDNA TAKA NOWA WIEŚ
ROZMOWA Z SOŁTYSEM MARIĄ RZUCIDŁO

– W wykazie polskich miejscowości o nazwie Nowa Wieś znalazłem aż 119 pozycji.
Na samym Podkarpaciu jest ich 7. Jak rozróżnić tę na Wisłokiem i Czarną? Czy jest
coś, co indywidualizuje Nową Wieś w pow.
rzeszowskim?
- Być może kiedyś były z tym kłopoty. Dzisiaj sprawa jest oczywista. Tylko jedna Nowa
Wieś w Polsce ma pod bokiem lotnisko klasy międzynarodowej, a nad sobą autostradę
przecinającą Polskę od zachodniej granicy po wschodnią. Magistrala ta
ma być w pełni przejezdna na przełomie 2014/2015.
– Na prośbę czytelnika, który niewiele wie o współczesnej Nowej
Wsi w powiecie rzeszowskim, proszę o krótką wizytówkę tego sołectwa. Jest maj 2013 roku…
– To stosunkowo niewielka wieś: 305 ha, 387 tzw. numerów, 1300
mieszkańców. Obrazowo, na 10 sołectw w gminie Trzebownisko jesteśmy na 9. miejscu pod względem powierzchni i na 8. jeśli idzie o liczbę
mieszkańców. I choć w rejestrze gospodarstw rolnych obok Nowej Wsi
jest liczba 120, to przyznaję, zdecydowana większość z nich produkuje
symbolicznie, wyłącznie na własne potrzeby. Dziś mamy w oborach kilka
sztuk krówek i dwa konie. Mieszkamy w niedużej miejscowości i – jak nazwa wskazuje – stosunkowo młodej. Sporządzona niedawno ewidencja
zabytków w gminie uwzględnia 12 obiektów architektury i budownictwa.
Są to trzy kapliczki, stary młyn wodny oraz kilka domów mieszkalnych,
które formalnie można by zaliczyć do zabytkowych. Przy czym, tych
ostatnich z każdym rokiem ubywa, gdyż dotknął ich upływ czasu i właściciele nie zamierzają w nie inwestować.
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A tradycje ogrodniczo–sadownicze? Przecież sad Augustyna znany był w całym powiecie…
– To prawda. Przy czym teraz jest to – mówiąc precyzyjniej – ogrodnictwo. Oglądającym nas z góry, z pokładu samolotu, rzuca się w oczy
kilkanaście szklarni i dużych tuneli. Sama się tym param wraz z mężem.
W gospodarstwach tych prowadzi się uprawę kwiatów oraz sadzonek
kwiatowych.
– A inne firmy produkcyjne…
– Brak na naszym terenie typowej produkcji przemysłowej. Natomiast
w ostatnich latach przybyły nam dwie placówki hotelowo–gastronomiczne o wysokim standardzie. To czterogwiazdkowy hotel Wellness&SPA
otwarty w 2011 roku, dysponujący 140 miejscami noclegowymi i 2 salami restauracyjnymi, a także hotelik Fenix na 46 gości, z restauracją
i salą konferencyjną. Ten pierwszy hotel sąsiaduje z całym kompleksem
sportowo – rekreacyjnym dysponującym basenami, krytą halą tenisową,
boiskiem typu „Orlik”, boiskami do siatkówki plażowej, kortem tenisowym. Ponadto ośrodek FALA oferuje siłownię, saunę, solarium, aerobik.
– Do was przyjeżdżają z Rzeszowa miłośnicy sportów wodnych, wy
jedziecie do Rzeszowa na zakupy…
– Teraz to chyba norma, że większe zakupy robi się w marketach.
Natomiast na już, można spokojnie skorzystać z wiejskich punktów handlowych i usługowych. Mamy 2 punkty sprzedaży spożywczo–przemysłowej, sklep odzieżowy, mamy dwa salony fryzjerskie, salon kosmetyczny,
punkt naprawy AGD, kilka drobnych firm o profilu budowlanym, stolarskim, ślusarskim.
– Jesteście więc małą spokojną miejscowością, będącą raczej
dużą sypialnią dla ludzi, którzy w większości znajdują pracę w wojewódzkim mieście, bądź w najbliższych fabrykach w Parku Technologicznym AEROPOLIS pod Tajęciną…
– Myślę, że czasy gigantycznych fabryk mamy już za sobą. Natomiast większość z nas – ludzi aktywnych zawodowo, znajduje zajęcie w szeroko rozumianych usługach. Nasi mieszkańcy pracują przy
obsłudze lotniska, Ośrodka Sportu, poszczególnych hoteli bądź – jak
wspomniałam – prowadzą własną działalność gospodarczą produkcyjno–usługową. Jestem przekonana, że zajęć tego typu zdecydowanie
przybędzie z chwilą pełnego uruchomienia autostrady oraz dalszego
rozwoju komunikacji lotniczej…
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– Zajmijmy się przyszłością. Jakie ma plany sołtys Nowej Wsi?
O czym marzy najbardziej?
– Na dziś chciałabym, aby jak najszybciej wygasły niesnaski związane z regulacją gruntów po budowie autostrady. Drugi palący problem.
Większość mieszkańców z ogromną uwagą śledzi postęp przy rozbudowie i modernizacji oczyszczali ścieków. Oczekujemy, że to już ostatni
rok życia w towarzystwie uciążliwych zapachów roznoszących się wokół
naszych domów. I kolejny aktualny temat, tym razem będący egzaminem ze sprawności organizacyjnej władz samorządowych, ale i odpowiedzialnej postawy samych mieszkańców. Myślę o wprowadzanym nowym
systemie gospodarki śmieciowej. To gmina przejmie od połowy bieżącego roku obowiązki w zakresie odbioru i utylizacji odpadów, obciążając wszystkie gospodarstwa stosowną opłatą, przy czym wysokość tej
opłaty uzależniona będzie od faktu segregacji śmieci. Mam nadzieję, że
system zadziała w interesie ludzi i środowiska naturalnego.
Natomiast, plany na dłuższą perspektywę? Powiem tak. Nowa Wieś
to miejscowość z silną tożsamością lokalną, kulturową i społeczną oraz
pełną infrastrukturą, otwartą na różnorodność i innowację. Jednakże
fakt, że generalnie rozwiązano potrzeby mieszkańców w zakresie infrastruktury, wcale nie oznacza, iż nie marzymy i nie planujemy kolejnych
ambitnych przedsięwzięć. O niektórych przeczytać można w Programie
Odnowy Sołectwa oraz naszej Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Są to
m.in. chodnik przy drodze lubelskiej, kanalizacja deszczowa przy drodze
gminnej, dalsza regulacja Mrowli, zabezpieczenie przed zalaniem zabudowań w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniego brzegu Wisłoka, sensowne zagospodarowanie tzw. zalewu.
– Wypada tylko życzyć wytrwałości i powodzenia. Czy tak się stanie, będą mogli ocenić Czytelnicy tej książki za 20 czy 50 lat, i coś
o tym napisać w kolejnej edycji wydawnictwa o NOWEJ WSI.
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RZĄDZILI GMINĄ I SOŁECTWEM
óżnie tytułowano gospodarzy wsi. Po reformie systemu samorządowego w Galicji w 1867 roku, na czele gminy katastralnej stał
wójt. Potem oficjalnie nazywano go naczelnikiem. Takiej nazwy używano także po I wojnie, choć ludzie potocznie mówili: nasz wójt. Tak było aż
do kolejnej reformy samorządowej w 1934 roku, kiedy to gromada Nowa
Wieś stała się jedną z 11 gromad gminy zbiorczej Trzebownisko. Gromadą
zarządzał sołtys. Po 1954 roku Nowa Wieś weszła w skład gromady Trzebownisko. Wtedy, jak i dziś, gdy wieś ta jest jednym z 10 sołectw gminy
Trzebownisko, najważniejszą osobą w sołectwie był i jest sołtys. Kogo – na
przestrzeni dziesięcioleci – mieszkańcy obdarzali tymi funkcjami? Ze względu na brak dokumentów cytowane daty są przybliżone.
 Wójt gminy Nowa Wieś – Franciszek Porada – pierwszy wójt
1867–1886;
 ??
 Naczelnik (wójt) gminy Nowa Wieś – Walenty Augustyn – w latach
1923 – 1926;
 Naczelnik (wójt) gminy Nowa Wieś – Michał Bojda – 1927–1928;
 Naczelnik (wójt) gminy Nowa Wieś – Tomasz Poźniak 1929–1933;
 ??
 Sołtys gromady Nowa Wieś – Antoni Rzeszutek – 1935–1938;
 Sołtys gromady Nowa Wieś – Jan Augustyn – 1938–1944;
 Sołtys gromady Nowa Wieś – Wincenty Błoniarz – 1944–1945;
 Sołtys gromady Nowa Wieś – Franciszek Sroka – 1945–1947;
 ??
 Sołtys wsi Nowa Wieś – Henryk Bieniek – 1958–1965;
 Sołtys wsi Nowa Wieś – Stanisław Bieniek – 1965–1977;
 Sołtys wsi Nowa Wieś – Jan Zawada – 1977–1981;
 Sołtys wsi Nowa Wieś – Bronisław Pieczonka – 1981–1991;
 Sołtys wsi Nowa Wieś – Eugeniusz Lech – 1991 r. (zaledwie kilka
tyg.)
 Sołtys wsi Nowa Wieś – Bolesław Rzucidło – 1991–2003;
 Sołtys wsi Nowa Wieś – Mieczysław Nowak – 2003–2007;
 Sołtys wsi Nowa Wieś – Maria Rzucidło – od 2007 roku.

R
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WIEŚ I JEJ MIESZKAŃCY W STATYSTYCE
STAN NA 1 STYCZNIA 2013 ROKU
 Powierzchnia sołectwa – 305 ha (spośród 10 sołectw w gminie na
miejscu 9);
 Powierzchnia użytków rolnych – 156 ha;
 Liczba gospodarstw rolnych (powyżej 1 ha) – 120;
 Liczba tzw. punktów adresowych – 387;






Rok

Liczba mieszkańców

1785
1872
1881
1914
1921
1937
1945
1985
1990
2000
2008
2010
2013

359
589
621
685
643
ok. 900
743
1159
1019
1194
1284
1304
1301

Liczba budynków

280

322

Wśród najmłodszych (do 18 lat) – 131 dziewcząt oraz 135 chłopców;
Wśród najstarszych (powyżej 80 lat) – 27 pań i 12 panów;
Wg płci: we wsi mieszka 666 kobiet i 635 mężczyzn;
Najbardziej popularne nazwisko to: Nowak (35), Porada (34), Kloc
(26), Tarała (26), Drzał (22), Poźniak (21), Migut i Pokrzywa – po 20;
 Najbardziej popularne imiona dla noworodków: Maria, Miłosz, Milena, Kornelia;
 Dodatni przyrost naturalny: w 2012 roku urodziło się 17 dzieci,
zmarło 7 osób;
 Rośnie też liczba zawieranych małżeństw: w 2000 roku – 7,
w 2012 roku – 13.
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ŹRÓDŁA WIEDZY HISTORYCZNEJ
siążka ta nie zabiega o miano monografii. Jej autorowi obce są
aspiracje naukowca. Czym więc jest? To raczej swoisty dziennikarski wyciąg faktów i wydarzeń najważniejszych dla całej historii
Nowej Wsi. Skąd je zaczerpnąłem? W pierwszej kolejności z opracowań
ludzi nauki, ale też z prac kronikarzy amatorów – zwykłych fanów historii,
śledzących dzieje swych przodków. Mówiąc zaś konkretnie: kreśląc KALENDARIUM WSI oraz poszczególne rozdziały problemowe tego wydawnictwa – w znacznym stopniu – opierałem się na ustaleniach cytowanych
w pracach naukowych oraz w publikacjach o charakterze publicystyczno–pamiętnikarskim (lista poniżej). Ważnym źródłem wiedzy o dziejach
wsi w XX wieku były kroniki oraz inne materiały (dokumenty, fotografie)
udostępnione mi przez organizacje i instytucje działające we wsi: Koła
Gospodyń Wiejskich, OSP, LKS PIAST, parafię i organizacje przykościelne, Zespół Szkół.
Jednakże największy walor mają zebrane przeze mnie żywe relacje
bezpośrednich świadków wydarzeń z przeszłości. Bezcenną wartość
miały zwłaszcza wspomnienia: Marii Czyrek, Edwarda Czyrka, Kazimierza Drzała, Mieczysława Błoniarza, Janiny Kozioł z d. Bieniek, Kazimierza Beresia, Anny Srokowej. Skarbem tego wydawnictwa są udostępnione mi dokumenty i archiwalne zdjęcia ze zbiorów rodzinnych, m. in.
Zbigniewa Deca, Ireny Tomaki (z d. Bal), Jana Kucaby z Trzebowniska,
a także innych nowowiejskich rodów, również te pozyskane przez nauczyciela z naszej szkoły Jana Beresia. Dla odtworzenia historii lotniska bardzo przydatne okazały się materiały zgromadzone w izbie tradycji OKL
Politechniki Rzeszowskiej. Wszystkim serdecznie dziękuję. Bez Państwa
pomocy na niewiele zdałby się mój dziennikarski trud. Bez Was taka
książka by nie powstała!
I końcowa uwaga. Mam świadomość, iż do spisanych wspomnień
i zrekonstruowanego kalendarium wsi mogły wkraść się błędy – w imionach, nazwiskach czy datach. Niektóre godne odnotowania fakty mogłem pominąć. Wszak pamięć ludzka jest ulotna. Ewentualne pomyłki
i niedokładności mogą wynikać zarazem z szalonego tempa pracy nad
wydawnictwem. Główna część – dotycząca historii wsi oraz poszczegól-

K

269
nych organizacji powstała w niespełna 5 miesięcy. Powód zasadniczy?
Inicjatorzy książki na czele z sołtyską Marią Rzucidło, postawili przede
mną warunek – musi ona trafić do uczestników uroczystości jubileuszowych parafii zaplanowanych na czerwiec 2013 roku. Nic więc dziwnego,
że nie starczyło chwil, aby dopatrzyć wszystkich redakcyjnych szczegółów. Dlatego będę wdzięczny za wszystkie krytyczne uwagi i wytknięte pomyłki. Zostaną uwzględnione w erracie, którą postaram się udostępnić
na łamach Internetu.

Nowa Wieś, maj 2013 roku
Ryszard Bereś

Listę źródeł pisanych prezentuję w kolejności alfabetycznej
nazwisk autorów:
Opracowanie Parafia pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi 1988–
2013, str. 58, zapis CD;
Praca zbiorowa, Dzieje Rzeszowa, t. 1 – 3, Rzeszów 1994–19952001;
Praca zbiorowa, Zaczernie dawniej i dziś, Rzeszów 1988;
Praca zbiorowa, Z dziejów wsi i parafii Łąka 1409–2009, Trzebownisko 2010;
Zbigniew Dec, 60 lat GS „Samopomoc Chłopska” w Jasionce, Rzeszów 2006;
Jan Bieniek, Relacja dowódcy plutonu, maszynopis 7 str., ok.
1975;
Jan Bieniek, Wspomnienia, maszynopis 36 str., ok. 1980;
Maria Czyrek, Autobiografia, wydruk komputerowy 33 str., 2005;
Kazimierz Firlej, Podchorąży kampanii wrześniowej, Rzeszów
1997;
Rudolf Gliński, Spod znaki „Iskry”, Warszawa 1972;
Bronisław Jakubowski, Wólka Podleśna, Rzeszów, 2006;
Franciszek Kotula, Tamten Rzeszów, Rzeszów 1985;
Tadeusz Kowalski, Ruch ludowy w powiecie rzeszowskim, Warszawa 1973;
M. Lech, B. Skała, Dzieje parafii w Zaczerniu, Rzeszów 1999;
Jan Łopuski, Losy AK na Rzeszowszczyźnie sierpień – grudzień
1944, Rzeszów 1990;
Danuta Pustelak, Ród Jędrzejowiczów, Rzeszów 2011;
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Andrzej Rurak, Ludność gminy Trzebownisko ongiś i dziś, Rzeszów
1997;
Stanisław Rząsa, Zaczernie, wspomnienia z przeszłości, 1997;
Franciszek Sagan, ZWZ – AK Obwód Rzeszów, Rzeszów 2000;
O. Jan Maria Sochocki, Terliczka, pradzieje, historia, dzień dzisiejszy, Terliczka 2009;
Maciej Stopa, Andrzej Stopa, Zaczerska straż pożarna, Zaczernie
2005;
Witold Szymczyk, Zwycięskie lato, Rzeszów 1977;
Kazimierz Wilk, Armia Krajowa w Staromieściu, Rzeszów 2001;
Stanisław Zabierowski, Rzeszowskie pod okupacją hitlerowską,
Warszawa 1975.
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PARAFIA
pw.

DOBREGO PASTERZA
w

NOWEJ WSI
1988 – 2013
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SŁOWO PROBOSZCZA
„Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele partykularnym, nad którą troskę pasterską, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako własnemu pasterzowi. Jest ona miejscem,
gdzie wszyscy wierni mogą się zgromadzić na niedzielną celebrację eucharystii.
Parafia wprowadza lud chrześcijański do uczestnictwa w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas tej celebracji; głosi zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłość Pana w dobrych i braterskich uczynkach. Parafia jest podstawowym miejscem katechezy dzieci i rodziców” (Katechizm Kościoła Katolickiego – 2179).
Nasz umiłowany Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II, w którego pontyfikat
jest niejako wpisana historia naszej parafii powiedział: „Parafia jest uprzywilejowanym miejscem dawania świadectwa miłości, stanowi najdogodniejszy teren jej praktykowania”.
Dzisiaj, kiedy nasza parafia przeżywa Jubileusz 25 lat swojego istnienia, łączę się
z Wami w radosnym dziękczynieniu składanym Panu Jezusowi Dobremu Pasterzowi
za dar Jej erygowania.
Każdy jubileusz jest okazją do dziękczynienia, a także głębokiej refleksji nad minionym czasem. Zawsze bowiem na podstawie przeszłości można się czegoś nauczyć
i w przyszłości udoskonalić. Wyrażam wdzięczność Panu Jezusowi Dobremu Pasterzowi, który jest patronem naszej parafii, za wszelkie dobro, które mogło się okazać
w naszej wspólnocie. Parafia ma istotne znaczenie dla społeczności wiejskiej, która
dzięki temu ma lepszą możliwość uczestniczenia w życiu Kościoła, łatwiejszy dostęp
do sakramentów i łask wypraszanych przez modlitwę w świątyni. To wszystko to
wielki dar, który dzięki łasce Pana Boga, życzliwości i zaradności ludzi udało się dla
dobra wspólnoty pozyskać.
Oddaję hołd wszystkim, którzy w trudach codzienności i niełatwym okresie komunizmu zbudowali tę świątynię i wszystko, co stanowi dobro materialne parafii.
Parafia Nowa Wieś podzielona przed jej powstaniem stawała się przez te 25 lat
„domem i szkołą Komunii”, tzn. takiej jedności wspólnoty, która bazuje na miłości,
która jest wspólnotą serc otwartych na Boga i na człowieka.
Niech czas Jubileuszu odnowi ducha religijnego w Parafii, by była skałą schronienia, dającą wsparcie i poczucie bezpieczeństwa duchowego dla wszystkich, by
łagodziła lęki, usuwała zwątpienia, aby była domem gościnnym, miejscem otwartym
dla innych, również dla niewierzących, wątpiących oraz dla ludzi, którzy zagubili się
w życiu.
Dziękuję za włożony trud i zaangażowanie w przygotowanie i wydanie tej publikacji.
Bądźmy wdzięczni i tym, którzy tworzyli parafię w Nowej Wsi, oddajmy szacunek
tym, którzy tworzą jej teraźniejszość i snują plany na przyszłość.
W Roku Wiary.
ks. Kazimierz Żak,
proboszcz parafii w Nowej Wsi
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DZIEJE NOWEJ WSI
Na podstawie dotychczasowego stanu badań archeologicznych możemy
przyjąć, że w obrębie powiatu rzeszowskiego, w którym leży Nowa Wieś, osadnictwo występowało co najmniej od początku młodszej epoki kamienia (ok. 4000
lat p.n.e.). Przez cały okres młodszej epoki kamienia tereny Polski południowej
znajdowały się pod silnym wpływem kultur znad środkowego Dunaju. Występowały więc na terenie powiatu rzeszowskiego trzy silne zespoły kultur: kultura
ceramiki wstęgowej, kultura pucharów lejkowatych oraz kultura ceramiki sznurowej.
Następna wielka epoka prehistoryczna, epoka brązu, zaczynała się na naszym terenie największym w Polsce południowej skupiskiem kultury łużyckiej.
Kultura ta przetrwała aż do okresu latyńskiego, chronologicznie sięgając w epokę żelaza. Okres rzymski charakteryzują drobne znaleziska monet (I w.n.e). Są
to przeważnie monety cesarzy: Nerona, Wespazjana i Tytusa. Największy rozkwit kontaktów obecnej Rzeszowszczyzny z imperium rzymskim przypada na
pierwszą połowę II w.n.e. Jednak już w III wieku stosunki te ulegają znacznemu
osłabieniu na skutek kryzysu ekonomicznego imperium. W IV wieku ludność terenu dzisiejszej Małopolski zaczyna nabywać coraz mniej wyrobów rzymskich,
przyswaja sobie natomiast wiele celtycko–rzymskich zdobyczy technicznych, np.
koło garncarskie, żelazne radlice, żarna obrotowe.
Wędrówki najaktywniejszych elementów na południe oraz najazdy plemion
germańskich Hunów i Awarów zahamowały i osłabiły rozwój osadnictwa. Pojawia się ono na tym terenie dopiero we wczesnym średniowieczu około IV – VIII
wieku. Były to zwarte osiedla składające się z kilku gospodarstw zabudowanych
okrągłymi ziemiankami o średnicy 2,5 – 3 m, krytymi słomą lub gałęziami, położonych w pobliżu siebie. Taką właśnie osadę odkryto w pobliskim Staromieściu.
Większość historyków uważa, że tereny, na których leży Nowa Wieś, w X
wieku znajdowały się pod wpływem państwa Wiślan. To zaś z kolei było przyporządkowane państwu wielkomorawskiemu. W 981 r. ziemie te zostały zajęte
przez Ruś i pod koniec X wieku państwo polskie graniczyło z Rusią Kijowską na
linii Wisłoka. Trudno więc powiedzieć, do kogo należeć mógł teren Nowej Wsi
w tamtych czasach.
Dopiero rok 1340 przynosi nam pierwszą konkretną wzmiankę źródłową.
W tymże roku wojska Kazimierza Wielkiego opanowały ziemię przemyską i sanocką. Obszar Nowej Wsi znalazł się więc na pewno w granicach państwa polskiego.
19 stycznia 1354 roku Kazimierz Wielki nadał rozległe dobra swojemu zasłużonemu dyplomacie Janowi Pakosławicowi ze Stróżysk. Dekret donacyjny określa
przynależność Rzeszowa z najbliższą okolicą do ziemi przeworskiej województwa
ruskiego. Jeden z synów Jana Pakosława miał również na imię Jan. Został on
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duchownym i zrobił wielką karierę. W 1404 roku był kustoszem kapituły krakowskiej, w 1411 roku wikariuszem generalnym, a kilka miesięcy potem został arcybiskupem halickim. Kiedy zmarł w 1436 roku, pozostawił w spadku rozległe dobra swoim trzem bratankom (wszyscy o imieniu Jan). Najmłodszy Jan otrzymał
Trzebownisko i okolice, a więc także teren obecnej Nowej Wsi. Gdy umarł bezpotomnie w 1488 roku, jego majątek otrzymali bratankowie. Teren Trzebowniska,
Zaczernia, Rudnej, Stobiernej, Łąki, Jasionki przypadł Andrzejowi Rzeszowskiemu. Brał on żywy udział w życiu publicznym – był sędzią ziemskim, komornikiem
w sądach podkomorskich, posłem króla Jana Olbrachta, uczestnikiem wypraw
wojennych. Lubił procesy i zajazdy, co spowodowało poważne kłopoty finansowe. W efekcie Trzebownisko, Zaczernie i kilka pobliskich wiosek musiał oddać
w zastaw wojewodzie ruskiemu Janowi Pileckiemu w 1494 roku. Zastawu już
nie wykupił, a cały ten teren przejęli Pileccy – panowie na Łańcucie. Po wojewodzie ruskim Janie, właścicielami zostali kolejno: jego syn Jan, później drugi
syn Mikołaj i wnuk Mikołaja, Jan Pilecki – starosta horodelski. Był on ostatnim
dziedzicem w linii męskiej. Jan Pilecki miał tylko jedną córkę, Annę, która została
spadkobierczynią bardzo rozległych dóbr. Anna wychodziła za mąż trzykrotnie,
za Jana Kostkę, Krzysztofa Kostkę i za magnata, marszałka wielkiego koronnego Łukasza Opalińskiego. Spadkobiercą po niej został syn Mikołaj Rafał Kostka.
Odznaczył się on w wojnie przeciw Szwedom. Król Zygmunt III Waza wynagrodził
go hojnie, darując kolejne starostwa, zaś Władysław IV nadał mu urząd wojewody brzeskiego. Nie zdążył go objąć, gdyż zmarł w 1640 roku. Jego jedyna
córka zmarła bezpotomnie w wieku 20 lat i teren obecnej Nowej Wsi w wyniku
rodzinnych powiązań przeszedł w ręce potężnego rodu książąt Lubomirskich.
Na początku XVIII wieku cała okolica była systematycznie niszczona kolejnymi
przemarszami wojsk polskich, szwedzkich, saskich i rosyjskich w czasie wojny
północnej. Zmienili się po raz kolejny jej właściciele. W wyniku małżeństwa księcia Pawła Franciszka Sanguszki z Józefą Marią Lubomirską w posiadanie Łąki,
Łukawca, Trzebowniska, Zaczernia wszedł znany litewski ród Sanguszków. To
właśnie Sanguszkowie są najprawdopodobniej założycielami Nowej Wsi.
Spis ludności rzymsko–katolickiej przeprowadzony w 1785 roku wymienia
w Nowej Wsi liczbę ludności dorosłej w ilości 183 osób. Świadczy to wyraźnie
o tym, że wieś była już dość duża. Musiała więc powstać kilkadziesiąt lat wcześniej. W dokumentach z lat 1787,1813, 1818 źródła wymieniają folwark Trzebownisko z dodatkiem „… wraz z przyległością Nowa Wieś” (oryginalna pisownia
– „Nowawieś”).
Nowa Wieś administracyjnie stanowiła jedną całość, ale praktycznie była podzielona na dwie części: Nową Wieś Trzebowniską i Nową Wieś Zaczerską. Podział ten wynikał z faktu, że przez wioskę przepływa rzeka Czarna, która dzieli ją
na dwie części. Na prawym brzegu rzeki rozciągała się część wsi, której mieszkańcy należeli do kościoła parafialnego w Trzebownisku, a wcześniej do Kościoła
Parafialnego w Staromieściu, natomiast na lewym brzegu leżała druga część
wioski, której mieszkańcy należeli do kościoła parafialnego w Zaczerniu. Ten podział, wynikający z przynależności do różnych parafii, przez wiele lat pogłębiał się
tak, że wioska była często postrzegana jako dwie różne miejscowości.
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UTWORZENIE PARAFII
DOBREGO PASTERZA W NOWEJ WSI
Erygowanie parafii – dekret
Parafię pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi erygował, dekretem z dnia 20
czerwca 1988 r., ks. bp Ignacy Tokarczuk – ordynariusz przemyski. Parafia
w Nowej Wsi powstała przez wydzielenie miejscowości Nowa Wieś Zaczerska
z parafii Zaczernie i została włączona do dekanatu głogowskiego. Nowa parafia otrzymała osobowość prawną kościelną. Na mocy dekretu erekcyjnego
parafianie zostali zobowiązani do ukończenia budowy kościoła parafialnego
oraz zaplecza duszpastersko–katechetycznego dla parafii.
Uroczystość erygowania nowej parafii w Nowej Wsi k. Rzeszowa i instalacji pierwszego proboszcza tej parafii odbyła się w niedzielę 3 lipca 1988 r.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy Nowej Wsi, z części przynależącej do parafii
Zaczernie, a także z części przynależącej do parafii Trzebownisko, w uroczystej procesji o godz. 11 wprowadzili do kaplicy zastępującej kościół parafialny
ks. dziekana głogowskiego Stanisława Ujdę, ks. proboszcza z Zaczernia Władysława Janowskiego i nowo mianowanego ks. proboszcza Kazimierza Żaka.
Po oddaniu czci Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie, przedstawiciele parafian serdecznie powitali swego pierwszego proboszcza, ks. dziekana
i ks. proboszcza z Zaczernia, któremu wyrazili ogromną wdzięczność za opiekę, życzliwość i pomoc, prosząc o dalsze porady i wsparcie. Następnie ks.
dziekan, z polecenia i w imieniu ks. bpa ordynariusza Ignacego Tokarczuka,
odczytał akt erekcyjny parafii i nastąpiła liturgiczna instalacja pierwszego ks.
proboszcza połączona z mszą św., którą odprawił w koncelebrze z ks. dziekanem, składając uroczyście wyznanie wiary.
Ks. dziekan w wygłoszonej homilii przedstawił istotę i znaczenie parafii, zadania i obowiązki duszpasterza, czyli proboszcza, oraz powinności wiernych,
przejawiające się w trosce i współpracy wiernych z ks. proboszczem dla dobra parafii i zbawienia dusz. Zachęcił także wiernych do dalszej pracy i ofiary
nad wznoszeniem nowej, pięknej świątyni.
Wierni bardzo przeżyli tę uroczystość i licznie przystąpili do Komunii kw.
Pod koniec mszy św. nowy proboszcz nakreślił ramy swego duszpasterstwa
w parafii. Uroczystość zakończyła się modlitwą Anioł Pański w łączności z Ojcem Św. i odśpiewaniem hymnu „Boże coś Polskę”.
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W związku z utworzeniem parafii w Nowej Wsi, ks. proboszcz z Zaczernia Władysław Janowski, w obecności ks. dziekana głogowskiego Stanisława
Ujdy, przekazał pierwszemu proboszczowi parafii Nowa Wieś, ks. Kazimierzowi Żakowi księgi metrykalne tej wioski: chrztów, ślubów i zmarłych od 1908
do 1988 r., kartotekę parafialną dla Nowej Wsi założoną w 1988 r., kaplicę
drewnianą, która służyła jako tymczasowy kościół parafialny, tabernakulum
metalowe, kielich mszalny z pateną, 2 puszki do przechowywania Najświętszego Sakramentu, monstrancję z kustodią, szaty liturgiczne i mszał z czytaniami.

Patron parafii
W Starym Testamencie obraz pasterza odgrywa ważną rolę. Dobry pasterz jest wzorem opieki i współczucia, na noc zaprowadza owce do owczarni, a w dzień na bezpieczne pastwisko i do wodopoju. Pasterze byli żywicielami, przewodnikami i obrońcami owiec, stale towarzyszyli zwierzętom. Do
ochrony owiec przed drapieżnikami pasterze mieli zwykle kij i laskę. Pasterzem został wprost nazwany król Izraela – Dawid. Pasterzami byli też patriarchowie, np. Mojżesz, Jozue, prorocy, np. Amos, oraz sędziowie.
Do pasterzy byli również porównywani sprawujący władzę nad ludem. Wymagano od nich, by „paśli swój lud rozsądnie i roztropnie”. W historii Izraela
byli jednak źle rządzący, których postępowanie wyrządzało krzywdę podwładnym. To właśnie do nich prorok Zachariasz mówi: „Biada złemu pasterzowi,
który trzodę porzuca!”. Prorok Ezechiel natomiast, potępiając egoistycznych
i niegodnych wiary przywódców, udziela im surowej nagany. Niewierności
względem otrzymanego posłannictwa ziemskich pasterzy, pasących samych
siebie, a nie powierzone im owce jest przeciwstawiany Bóg jako Dobry Pasterz.
W sposób szczególny troszczy się On o swój lud, przygarnia zagubionych,
opatruje chorych, udziela im tego, czego potrzebują, młode i słabe owce sam
niesie na swych ramionach. Pasterzem też miał być Mesjasz, którego Bóg
ześle, obdarzywszy pełnią swej władzy. W czasach mesjańskich Bóg jako jedyny Pasterz ma paść całą swoją trzodę.
Jezus przyrównał swoje posłannictwo do obrazu „dobrego pasterza”,
przeciwstawiając je „najemnikowi”, który pozostawia trzodę na pastwę losu,
gdy sam jest zagrożony. Został On posłany do „zagubionych owiec z domu
Izraela”. Jak prawdziwy pasterz troszczy się o zbłąkaną owcę, tak i Syn Człowieczy przyszedł, by ratować to, co zostało zagubione.
Najlepiej obrazuje to przypowieść o zagubionej owcy. Głębię pasterskiej
troski wyraża opis radości płynącej z odnalezienia owcy, którą pasterz na
ramionach zanosi do domu, zwołując przyjaciół i sąsiadów, by opowiedzieć
im, co się wydarzyło. Dobry pasterz każdą owcę woła po imieniu, a ona rozpoznaje jego głos. Jezus jako Dobry Pasterz zna każdą owcę i pragnie każdej
ofiarować życie wieczne, dlatego czuwa nad wszystkimi, nawet nad tymi, które „nie są z Jego owczarni”, za wszystkie też „oddaje swoje życie ”.
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„Pan jest moim Pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
przywraca mi życie.
Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
dodają mi otuchy.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
na długie lata”.

279

MIEJSCA KULTU BOŻEGO
ŚWIĄTYNIA PARAFIALNA
Tymczasowa kaplica
Myśl o budowie kościoła w Nowej Wsi rodziła się wolno i nieśmiało. Jej inicjatorem był mieszkaniec strony zaczerskiej – Eugeniusz Bukała. Od dawna myślał
o świątyni i szukał tylko poparcia innych mieszkańców wsi, nawiązując z nimi
rozmowy na ten temat. Część osób od razu poparła pomysł, ale było również
wielu takich, którzy wypowiadali się na ten temat z powątpiewaniem, mając na
względzie ogromne koszty związane z taką inwestycją. W 1985 r. Maria Lech
i Czesław Dworak zaczęli rozglądać się za odpowiednią działką budowlaną. Nawiązali rozmowę z Salomeą Kloc, właścicielką 36–arowej działki położonej w pobliżu szkoły. Pani Kloc po dłuższym namyśle zgodziła się na sprzedaż swej działki
pod budowę kościoła.
Niebawem przedstawiciele Nowej Wsi Zaczerskiej (po tej stronie znajdowała
się działka), Eugeniusz Bukała i Stanisław Pudło pojechali do Przemyśla i przedstawili swoje plany w Kurii Diecezjalnej. Spotkali się z wielką przychylnością ks.
bp. Ignacego Tokarczuka. Otrzymali od niego cenne wskazówki i rady. Pełni entuzjazmu zorganizowali 17 listopada 1985 r. zebranie wiejskie dotyczące planu
budowy kościoła. 70% zebranych poparło inicjatywę. Wybrano Komitet Budowy Kościoła, w skład którego weszli: Eugeniusz Bukała – jako przewodniczący,
Aleksander Błoniarz, Mieczysław Błoniarz, Stanisław Cichoń, Stanisław Cisło,
Czesław Dworak, Maria Lech, Stanisław Nędza, Julia Polewczak, Jan Porada,
Stanisław Pudło, Henryk Woźny. W późniejszym czasie do Komitetu dołączyli
Stanisław Cieśla i Stanisław Tarała. Był to zespół bardzo zgrany, ofiarny i zaangażowany.
Za radą ks. bp. Ignacego Tokarczuka, na placu zakupionym od Salomei Kloc
postawiono duży drewniany krzyż. Zbudowano też małą drewnianą kapliczkę.
W święto Podwyższenia Krzyża – 14 września 1986 r. o godzinie 16 została tu
odprawiona pierwsza msza święta. Poświęcono krzyż, plac i materiał na budowę kościoła. Uroczystej eucharystii przewodniczył śp. ks. Józef Mucha z Niechobrza. W koncelebrze byli ks. Stanisław Oleszkiewicz – proboszcz z Zaczernia,
ks. Stanisław Ujda – dziekan z Głogowa oraz kapłani z sąsiednich parafii. W mszy
świętej uczestniczyła też spora liczba wiernych.
Przed uroczystością ludzie upiększali kaplicę przynosząc potrzebne przedmioty, naczynia i szaty liturgiczne. Ofiarowano również obraz Matki Bożej Nie-

280
ustającej Pomocy, który do dzisiaj wisi w kościele, oraz gobelin przedstawiający
Jezusa Dobrego Pasterza. Od dnia poświęcenia placu w każdą niedzielę w kaplicy była odprawiana przez księży z Zaczernia msza święta. Ponieważ kaplica
okazała się za mała, przedłużono ją o 5 metrów. Jeszcze tego samego roku
w drewnianej kaplicy odbyła się pierwsza spowiedź adwentowa. Natomiast 24
grudnia ks. Stanisław Oleszkiewicz odprawił pierwszą pasterkę. Przed nadejściem Wielkiego Postu zakupiono do kaplicy stacje drogi krzyżowej, których fundatorami byli Teresa i Mieczysław Jaroszowie. Genowefa i Czesław Dworakowie
ufundowali eustodium, a Antonina Pieczonka z Zaczernia, dawna mieszkanka
Nowej Wsi, ofiarowała pięknie wyzłacany, biały ornat ze stułą oraz monstrancję.
Były to przedmioty kosztowne, a jednocześnie niezbędne do odprawiania mszy
świętej.

Budowa kościoła
Wykonanie projektu planu budowy kościoła z punktem katechetycznym powierzono inż. Romanowi Orlewskiemu z Rzeszowa. Pierwsze trudności pojawiły
się w związku z uzyskaniem zezwolenia. Jednak członkowie Komitetu nie tracili
nadziei. Sami złożyli pierwsze ofiary pieniężne na wykonanie projektu. Na przełomie zimy i wiosny 1986 r. gromadzono materiał na budowę.
Do budowy kościoła przystąpiło ok. 150 rodzin strony zaczerskiej. Nadszedł
kwiecień 1987 r., czas rozpoczęcia budowy, niestety nie było jeszcze dokumentów zezwalających na rozpoczęcie prac. Pomimo to dnia 24 kwietnia architekt Roman Orlewski i projektant Władysław Jagiełło oraz kierownik budowy inż. Bronisław
Wrona wytyczyli oś obwodu budowy kościoła, a 13 maja wytyczono fundamenty.
Codziennie do pracy przychodziło po 30 mężczyzn i w krótkim czasie wykopy były
gotowe. Niestety, 22 maja miała miejsce duża ulewa, której konsekwencją była
powódź. Wykopy zostały zalane. Pracę trzeba było rozpocząć od nowa. Po ponownych wykopach zalano fundamenty. W czerwcu zaczęto wznosić mury świątyni. Prace trwały przez całe lato. W czasie ogłoszeń duszpasterskich podczas
niedzielnej mszy świętej wyczytywano kolejne numery domów, z których parafianie mieli pracować w danym tygodniu przy wznoszeniu świątyni. Wszyscy chętnie
i bezinteresownie przychodzili do pomocy. Codziennie pracowało średnio 7–8 osób.
Podobnie było z posiłkami dla fachowców. Codziennie przygotowywała je inna gospodyni. 10 lipca ubito pierwszy strop nad piwnicą, a we wrześniu drugi. W każdą
trzecią niedzielę miesiąca członkowie Komitetu zbierali po domach ofiary na budowę. Wielką pomocą były też składki zbierane w parafialnym kościele w Zaczerniu.
Z dniem 1 września 1987 r. ks. proboszcz z Zaczernia S. Oleszkiewicz przeszedł na emeryturę. Nowym proboszczem został ks. prałat Władysław Janowski, który od razu bardzo zaangażował się w budowę kościoła. Zawsze służył
radą i pomocą.
Zimą gromadzono kolejne materiały budowlane: zakupiono drewno na cały
dach, cement, wapno, blachę cynkową na pokrycie dachu.
17 kwietnia 1988 r. ks. bp Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. Był to dzień bardzo uroczysty, poprzedzony długimi
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i starannymi przygotowaniami. W eucharystii brało udział 30 kapłanów oraz 4,5
tys. wiernych.
Kolejnym ważnym dniem był 20 czerwca tego samego roku, kiedy to Nowa
Wieś została ustanowiona odrębną parafią pod wezwaniem Dobrego Pasterza.
Na proboszcza parafii ksiądz biskup mianował ks. Kazimierza Żaka, dotychczasowego katechetę w parafii Łąka. 3 lipca nowy proboszcz objął powierzoną
mu funkcję. Był najmłodszym proboszczem w Dekanacie Głogowskim i miał najmniejszą parafię. Zamieszkał na plebanii w Zaczerniu, skąd codziennie dojeżdżał
do Nowej Wsi.
Po radosnych wydarzeniach przyszedł czas na kolejną próbę. 6 lipca 1988 r.
nad południowo–wschodnią Polską przeszła gwałtowna burza. Wszystkie stemple przygotowane pod górną płytę stropową zawaliły się, uszkadzając częściowo
mury budowanej świątyni. Parafianie na czele z proboszczem byli przygnębieni, ale nie załamali się. Zaczęli naprawiać szkody. Razem ze wznoszeniem murów rozwijał się Kościół duchowy. Wszystkie trudne chwile sprawiały, że coraz
bardziej dojrzewała wiara i pogłębiała się więź międzyludzka. Na niedzielnych
mszach świętych, a także przy pracy (np. betonowanie), zaczęli pojawiać się coraz częściej mieszkańcy Nowej Wsi od strony Trzebowniska. 6 sierpnia w święto Przemienienia Pańskiego został zalany strop nad punktem katechetycznym,
17 września zalano strop główny. Solidna i zorganizowana praca ok. 90 osób
trwała od godz. 17 do drugiej w nocy.
Następnie w kościele rozpoczęły się prace ciesielskie. 10 grudnia, mimo
mrozu, wylano ślepą posadzkę wewnątrz nowego kościoła. W pośpiechu zrobiono prowizoryczną instalację elektryczną i nagłośnienie. Wykonano szopkę
i dekoracje. Pasterkę odprawiono w nowej świątyni, wypełnionej mieszkańcami
całej Nowej Wsi. Od tej pory wszystkie msze święte sprawowano w kościele.
Powoli dojrzewała sprawa zjednoczenia całej wioski w jedną parafię.
Po świętach wielkanocnych rozpoczęto kolejne prace przy świątyni. Najpierw
murarze wykończyli mury, podciągnęli wieżę, a potem zalano płytę wieńczącą
mury wieży. Następnie wykonano deskowanie dachu. W sierpniu grupa blacharzy pokryła dach świątyni blachą cynkową i rozpoczęto prace przy instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej.
W październiku i listopadzie trwały prace przy tynkach wewnętrznych w części mieszkalnej kościoła i w zakrystii. Zakończono również prace przy instalacji
sieci gazowej i wodnej. Pod koniec grudnia rozpoczęto ogrzewanie gazem punktu katechetycznego, zakrystii i części mieszkalnej.
W styczniu 1990 ks. proboszcz odbył wizytę duszpasterską w parafii. Po
raz pierwszy odwiedził domy także po stronie Trzebowniska (na prośbę mieszkańców tej części). 84 rodziny wyraziły chęć przynależenia do nowej parafii. 18
stycznia ks. bp ordynariusz wydał dekret, na mocy którego cała Nowa Wieś
stanowi jedną parafię.
Już w lutym rozpoczęto kolejne prace przy kościele. Ponieważ na początku budowy nie wykonano izolacji poziomej i pionowej, trzeba było zrobić wykopy
wewnątrz świątyni, osuszyć mury i dać nową izolację. Prace te trwały ok. 30
dni i większość z nich wykonali mieszkańcy Nowej Wsi od strony Trzebowniska.
W marcu dokończono krycie dachu wieży i powieszono rynny. Po świętach wiel-

282
kanocnych postawiono wewnątrz kościoła rusztowania konieczne do wykonania
tynków wewnętrznych. Prace tynkarskie trwały od 7 maja do 22 czerwca. W lipcu Helena Majewska rozpoczęła malowanie polichromii kościoła. W tym samym
czasie wyłożono płytkami ceramicznymi ściany prezbiterium i ołtarz Matki Bożej.
Malowanie polichromii zakończyło się pod koniec września. W dniach 17–23
stycznia 1991 r. zrobiono w kościele posadzki: w prezbiterium z płytek marmurowych, w pozostałej części z łomu marmurowego. Wykonano także pierwszą
stację drogi krzyżowej.

Poświęcenie kościoła
Uwieńczeniem wszystkich ofiar i trudu poniesionego przy wznoszeniu świątyni, a także nagrodą za wytrwałość, było poświęcenie kościoła zaplanowane
najpierw na IV Niedzielę Wielkanocną, czyli na Niedzielę Dobrego Pasterza. Ks.
bp ordynariusz, chcąc wyróżnić i uhonorować Nową Wieś za ogromną pracę
i ofiarność, zdecydował, że dokona od razu konsekracji kościoła. W ramach
przygotowań świątyni do tak ważnej uroczystości Tadeusz Lech ufundował
marmurowy ołtarz. Zakupiono i założono także kinkiety, pająki, zainstalowano
nagłośnienie. Ostatecznie poświęcenia oraz konsekracji ołtarza i ścian świątyni
dokonał 12 maja 1991 r. ks. bp Ignacy Tokarczuk. Wmurował też relikwie św.
Stanisława Biskupa i św. Jana Bosko. Uroczystą mszę świętą koncelebrowali
razem z księdzem biskupem ks. dziekan Stanisław Ujda, ks. prałat Władysław
Janowski, ks. proboszcz z Trzebowniska Henryk Piesowicz i ksiądz proboszcz
Kazimierz Żak. W tej podniosłej chwili uczestniczyły rzesze wiernych nie tylko
z naszej parafii, ale i z sąsiednich.

Architektura i wystrój kościoła
Idea kompozycji architektonicznej wynika zarówno z uwarunkowań urbanistycznych, jak i innych przesłanek, w tym kryteriów funkcjonalnych, kompozycyjnych oraz ideowych. Forma architektoniczna świątyni w Nowej Wsi jest bardzo
prosta. Za świątynią, w linii nawy głównej, znajduje się kaplica przedpogrzebowa. Od frontu, tuż przy drodze, po prawej stronie bramy wjazdowej, w tym samym miejscu, gdzie przed laty stanął pierwszy drewniany (topolowy) krzyż, stoi
figura Matki Bożej Fatimskiej. Stanęła ona tu w październiku 1993 r. Po lewej
stronie bramy umieszczono pomnik papieża Jana Pawła II, jako upamiętnienie
wizyty Ojca Świętego w Ojczyźnie i wotum parafii na Rok Jubileuszowy. Pomnik
ten został uroczyście odsłonięty i poświęcony 16 października 1999 r. W tym
roku wykonano również stałe ławki dębowe do kościoła i wyłożono plac kościelny
kostką brukową. Tuż przed kościołem po prawej stronie wznosi się krzyż misyjny.
Kościół jest dwunawowy, z niesymetrycznymi nawami różnej szerokości.
Nawa boczna leży po lewej stronie nawy głównej. Zakrystia i zaplecze gospodarcze umieszczone są po prawej stronie nawy głównej. Nad wejściem głównym,
znajdującym się od strony południowej, umieszczony jest duży chór. Przy wejściu
znajduje się niewielki przedsionek oddzielony od nawy głównej kratą. Po lewej
stronie umieszczono klatkę schodową prowadzącą na chór i do dzwonnicy.
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Projekt wystroju wnętrza kościoła opracowali artyści Jerzy Tarnawski i Helena Majewska, którzy przedstawili go parafianom w niedzielę 14 stycznia 1990 r.
po sumie. Projekt został zaakceptowany, więc przystąpiono do jego realizacji.
Obecnie kościół jest wykończony i pięknie pomalowany. Najważniejszym jego
miejscem jest tabernakulum, bo tu zawsze obecny jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Przypominają o tym palące się dwie czerwone lampki. Tabernakulum wykonane jest z mosiądzu. Nad nim, na tle dużego krzyża, widnieje
olbrzymia postać Jezusa – Dobrego Pasterza. Nasz Pan z zatroskanym obliczem
pochyla się i spogląda na zagubioną owieczkę. Ściany prezbiterium wyłożone są
płytkami ceramicznymi. W centralnym miejscu znajduje się marmurowy ołtarz
z relikwiami św. Stanisława Biskupa i św. Jana Bosko. Z lewej strony ołtarza
umieszczony jest piękny, marmurowy krzyż z pozłacanym wizerunkiem Ukrzyżowanego, po prawej – ambona. Dalej nad wejściem do zakrystii króluje duży
obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Justynę Kurowską z Zaczernia,
a ufundowany przez Weronikę Dec, jako pamiątka peregrynacji w naszej parafii
Obrazu Jezusa Miłosiernego.
W nawie bocznej znajduje się ołtarz Matki Bożej. Początkowo był tu umieszczony obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy przeniesiony z ołtarza, który znajdował się w drewnianej kaplicy. Od 2002 r. jego miejsce zajmuje ikona Czarnej Madonny, jako upamiętnienie peregrynacji kopii cudownego Obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej. Dookoła ułożono ceramiczne płytki, na których od góry
widnieje biały orzeł z literą M na piersi otoczony wieńcem białych lilii, a poniżej
rosnące kłosy zbóż. W nawie bocznej stałe miejsce mają feretrony noszone na
procesjach.
Na szczególną uwagę zasługują stacje Drogi Krzyżowej umieszczone na
bocznych ścianach. Duże obrazy wykonane są z mozaiki ceramicznej. Wszystkie
stacje zostały ufundowane przez parafian. I tak zaczynając od pierwszej z nich
byli to: Bronisława Tomaka, Irena i Mieczysław Błoniarzowie, Róża Czesława
Dworaka, Maria i Mieczysław Świdrowie, Krystyna i Jan Czyrkowie, Anna i Jan
Tomakowie, Maria i Tadeusz Noworólowie, Maria i Tadeusz Migutowie, Zofia
i Bolesław Rzucidłowie, Barbara i Tadeusz Głodowie, Danuta i Roman Walatowie, Maria i Stanisław Kubasowie, Lidia i Józef Bieńkowie oraz Róża Eugeniusza
Bukały.
Z tyłu kościoła, niedaleko wejścia, umieszczono obrazy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Józefa i bł. Jana Pawła II. Strop świątyni podtrzymują dwa
duże filary. Na jednym (bliżej prezbiterium) znajduje się figura Najświętszego
Serca Pana Jezusa, na drugim – figura św. Antoniego z Padwy. Ze sklepienia
belkowego spoglądają na nas postacie apostołów.
We wszystkich oknach kościoła, z wyjątkiem zakrystii i zaplecza gospodarczego, wstawione są piękne witraże. W trzykolumnowych oknach przy głównym
ołtarzu witraże przedstawiają postacie świętych i błogosławionych: św. Stanisława Biskupa, św. Kazimierza Królewicza (ofiarodawca – ks. proboszcz Kazimierz Żak), św. Andrzeja Bobolę, św. Maksymiliana Kolbego, św. Urszulę Ledóchowską, św. Ojca Pio (ofiarodawcy – Dorota i Ludwik Książkowie), św. Rafała
Kalinowskiego, bł. ks. Jana Balickiego, św. Floriana (ofiarodawcy – członkowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi), św. Jana z Dukli, św. Józefa Seba-
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stiana Pelczara, bł. Jana Pawła II (ofiarodawcy – Anna i Jan Tomakowie), oraz
sługę bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witraż przy Ołtarzu Maryjnym
przedstawia scenę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ofiarodawcy Maria i Mieczysław Świdrowie), a witraż na ścianie zachodniej kościoła Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny i Narodzenia Pana Jezusa (ofiarodawcy – Maria i Stanisław Kubasowie oraz Dzieci Pierwszokomunijne 2003 r.). Na chórze
umieszczone są trzy witraże. Środkowy przedstawia Jezusa Dobrego Pasterza
(ufundowany przez parafian w 2003 r.), witraż po lewej stronie proroka Amosa,
a po prawej króla Dawida (ofiarodawca – ks. proboszcz Kazimierz Żak). Witraże
pod chórem, po obu stronach wejścia głównego, przedstawiają proroka Jeremiasza (po lewej stronie) i powołanie św. Piotra (po stronie prawej). Te dwa
witraże ufundowały Róże Różańcowe męskie i żeńskie.
Kościół wyposażony jest w organy elektroniczne włoskiej produkcji firmy „Viscount”, które były jednym z darów materialnych parafii z okazji nawiedzenia jej
przez kopię Obrazu Jasnogórskiego i zostały poświęcone 28 września 2002 r.
W wieży kościoła znajdują się trzy dzwony sterowane elektronicznie i wykonane w marcu 1992 r. przez firmę Felczyńskich z Przemyśla. Materiał na dzwony,
tj. złom miedziany i cynę, przygotowali sami parafianie. Koszt wykonania jednego
z nich w całości pokryła rodzina Czesława Dworaka. Dzwony noszą imiona: bł.
Jana Pawła II, bł. Salomei i Dobrego Pasterza.
Na przełomie lipca i sierpnia 2006 r. wymieniono na kościele pokrycie dachowe i ocieplono strop. W kolejnych latach wykonano cokół wokół świątyni i oblicowanie schodów prowadzących na dzwonnicę, odnowiono elewację kościoła
i zamontowano w prezbiterium balaski.

Cmentarz
Starania o budowę cmentarza w Nowej Wsi rozpoczęto w 1988 r. 10 lipca
po mszy świętej odbyło się spotkanie księdza proboszcza z członkami Komitetu
Budowy Kościoła, na którym po raz pierwszy podjęto rozmowy na temat utworzenia na terenie parafii cmentarza. Starania trwały od 1989 r. Jedynym terenem
nadającym się pod cmentarz była górka znajdująca się między szkołą a rzeką Czarną, ale ze względu na planowaną budowę autostrady trudno było uzyskać zgodę na lokalizację cmentarza w tym miejscu. Biuro Planowania Dróg i Autostrad
w Krakowie pozytywnie zaopiniowało lokalizację cmentarza, ale władze gminne
i wojewódzkie nadal utrudniały budowę. Pokonać powstałe trudności pomógł Jan
Walenty Tomaka. W końcu 5 października 1989 r. parafia uzyskała wskazanie lokalizacyjne cmentarza, lecz ostatecznej decyzji nadal nie wydano. Nie czekając na
nią 3 listopada 1989 r. został pogrzebany na terenie powstającego cmentarza
nasz parafianin śp. Stanisław Drzał. 26 listopada, w uroczystość Chrystusa Króla, odbyło się poświęcenie krzyża i terenu grzebania zwłok na cmentarzu w Nowej
Wsi. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Stanisław Ujda. Po uroczystej mszy świętej
wyruszyła z kościoła procesja na cmentarz, gdzie dokonano jego poświęcenia. Na
zakończenie uroczystości wszyscy wierni ucałowali krzyż.
Ostateczną decyzję o lokalizacji cmentarza wyznaniowego w Nowej Wsi stanowiącego powierzchnię 0, 65 ha wydano 12 lutego 1990 r.
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Cmentarz parafialny powstał w wyniku przekazania przez osoby fizyczne na
rzecz parafii Nowa Wieś kilku sąsiadujących ze sobą działek. Darczyńcami były
panie: Ludwika Porada, Zofia Pierzchała, Agnieszka Bojda, Zofia Figiela, Teresa
Rzeszutek oraz Tadeusz Ciasnocha. Przekazanie działek nastąpiło w formie aktów notarialnych, poza dwoma przypadkami, działkami stanowiącymi własność
Ludwiki Porady i Agnieszki Bojdy. W tym przypadku nastąpiło fizyczne przekazanie działek na rzecz parafii.
W czerwcu 1991 r. wykonano ogrodzenie cmentarza, a w czasie wakacji
młodzież szkół średnich pomalowała je. W 2006 r. zrobiono na głównej alei
cmentarza nawierzchnię asfaltową.
W 1992 r. Rada Parafialna, wspólnie z księdzem proboszczem, podjęła decyzję o wybudowaniu kaplicy przedpogrzebowej. Zdecydowano o umieszczeniu
jej koło kościoła, a nie na terenie cmentarza. Inż. Władysław Jagiełło zaprojektował kaplicę z tyłu kościoła na osi prezbiterium. 10 listopada rozpoczęły się
prace przy wykopach pod fundamenty kaplicy. Prace budowlane trwały do końca
października 1993 r., kiedy to pokryto dach blachą cynkową. W sierpniu następnego roku wykonano tynki wewnętrzne i zewnętrzne. W sierpniu 2008 r.
pomalowano elewację kaplicy, a w grudniu Janusz Nędza bezpłatnie zamontował i uruchomił komorę chłodniczą.

Plebania
Po utworzeniu parafii w Nowej Wsi, w lipcu 1988 r. nowo mianowany proboszcz zamieszkał na plebanii w Zaczerniu. Było to dość uciążliwe, ponieważ
codziennie musiał dojeżdżać ok. 4 km do Nowej Wsi. Parafianie rozumieli nagłą
potrzebę sprowadzenia księdza do wioski. Salomea Kloc, na której polu budowano świątynię, a która samotnie mieszkała w pobliżu kościoła, zgodziła się przyjąć
proboszcza do swego domu. 18 sierpnia 1988 r. ks. proboszcz Kazimierz Żak
przeniósł się z plebanii w Zaczerniu do Nowej Wsi i zamieszkał u pani Kloc. Warunki mieszkaniowe były bardzo skromne. Proboszcz zajmował jeden pokój o powierzchni 16 m2. W krótkim czasie Salomea Kloc przekazała na rzecz parafii
swoją działkę wraz z domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. W związku z tym ks. proboszcz w imieniu parafii podpisał zobowiązanie, że parafia Nowa
Wieś zapewni pani Salomei opiekę na wypadek choroby i na starość. Zakres
tej opieki ma obejmować pomoc w zorganizowaniu pożywienia, zabezpieczenia
potrzebnej opieki lekarskiej, pomoc w utrzymaniu domu w razie niedołęstwa.
W 1995 r., zgodnie z zaleceniami powizytacyjnymi ks. bp. Edwarda Białogłowskiego, podjęto decyzję o rozbudowie plebanii. 5 maja tego roku rozpoczęły
się prace budowlane. W październiku 1996 r. wykonywano prawie przez cały
miesiąc tynki wewnętrzne budynku plebanii. Prace wykończeniowe trwały do
końca 1997 r. Wykonano centralne ogrzewanie, instalację wodną i elektryczną, stolarkę, ułożono płytki i pomalowano poszczególne pomieszczenia. W prace te szczególnie zaangażowali się parafianie: Jan Grata, Mieczysław Nowak,
Andrzej Pęcek i Franciszek Bojda, którzy wykonali wszystkie te prace za symboliczne wynagrodzenia. Ksiądz proboszcz przeniósł się do nowej plebanii na zimę.
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Zamieszkał w niej przed dniem Wszystkimi Świętych. W marcu 1999 r. docieplono dom parafialny i wykonano elewację zewnętrzną budynku, a w 2002 r.
wykonano przed wejściem wiatrołap.

Kapliczki i figury przydrożne
Krzyż betonowy usytuowany w pasie drogowym koło lotniska, przy drodze
powiatowej Nowa Wieś – Zaczernie, na granicy miejscowości Nowa Wieś – Jasionka. Na początku krzyż był drewniany z metalowym wizerunkiem Chrystusa.
Wokół kuta balustrada. Po obu jego stronach rosną dwie okazałe lipy. W czasie
frontu Niemcy podpalili usytuowane w pobliżu baraki. Pożar nie oszczędził przydrożnego krzyża. Spaliły się jego ramiona. Został tylko słup, a na nim wizerunek
Jezusa. Kiedy przyszli Rosjanie pozostałości krzyża porąbali na opał, natomiast
wizerunek wyrzucili. Przy uderzeniu wizerunku o ziemię oderwała się część prawej ręki Jezusa. Franciszek Lech przyspawał oderwaną rękę. Po wojnie postawił
nowy, cementowy krzyż z tym samym wizerunkiem Chrystusa. Do dziś pozostał
ślad pękniętej ręki, który przypomina o tamtych wydarzeniach.
Kapliczka na posesji nr 3, przy drodze na Zaczernie, z cegły, z obszerną
wnęką, w której umieszczony jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej. We
frontowej ścianie granitowy portret Jana Pawła II Dzieje kultowe tego miejsca
sięgają okresu międzywojennego. Ok. 1930 r. przy wjeździe na tę posesję, na
osice zawieszono niepozorną kapliczkę z drewnianą figurką Jezusa Frasobliwego. Postać ta wykonana w drewnie lipowym blisko 100 lat temu, po renowacji
w Biurze Konserwacji Zabytków w Rzeszowie pozostaje do dzisiaj w posiadaniu
rodzinnym. W związku z koniecznością wycinki spróchniałej osiki, mieszkające
tu niezamężne siostry Agnieszka i Maria Szczupajówny, przy wsparciu finansowym siostry Katarzyny z USA, wybudowały w 1950 roku kapliczkę murowaną.
W 1969 r. nieruchomość wraz z kapliczką została zapisana testamentem sąsiadce Weronice Dec. Kapliczka pozostawała pod jej opieką do śmierci w 2011.
Obecnie zajmuje się tym jej córka Albina.
Krzyż betonowy o wysokości 3,5 m. Położenie obiektu: ogród przydomowy
na działce Barbary Szybisty. Pierwszy krzyż powstał w 1915 roku. Ufundował
go Jan Walat na pamiątkę śmierci syna w czasie I wojny światowej. Drugi krzyż
betonowy – powstał w 1953 r., a ufundował go Franciszek Kozioł. Krzyż zaprojektował i wykonał Stanisław Grata. W 2008 r. krzyż został gruntownie odremontowany przez właścicieli posesji.
Kapliczka ustawiona na owalnej betonowej podstawie, do której przymocowane są dwie betonowe kolumny. Na ich wierzchołku ustawiono kopułę imitującą owalną grotę. W jej wnętrzu stoi figurka Matki Bożej odziana w niebieską szatę i trzymającej w dłoni berło. Kapliczkę ufundowali przed I wojną światową Łucja
i Józef Skałowie. Po śmierci rodziców opiekę nad tym obiektem przejęła córka
Aniela. Po jej śmierci zaś – Bronisława Bieniek i jej mąż Władysław z sąsiedniej
posesji. Kapliczka została przez nich gruntownie odnowiona. Władysław Bieniek
(krawiec) przez długie lata grał w tym miejscu na skrzypcach i fujarce pieśni maryjne. Przyciągało to mieszkańców wioski, a w szczególności dzieci. Po śmier-
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ci Bronisławy Bieniek opiekę nad kapliczką przejęła jej córka – Maria Porada.
W związku z koniecznością budowy chodnika i wytyczenia drogi dojazdowej do
działek, w 2009 r. kapliczkę zburzono, a figurkę przeniesiono w inne miejsce na
tej samej posesji. Nadano jej całkowicie inny wygląd.
Krzyż betonowo–grysowy na końcu zaczerskich pól graniczących z polami
Nowej Wsi. Jego historia rozpoczyna się w roku 1750 r., kiedy to na polu Poradów postawiono drewniany krzyż. Kolejny, również z drewna sosnowego, zrobił
w 1875 r. Franciszek Porada (1836 – 1917). Przeniósł na niego figurkę Chrystusa z pierwszego krzyża. Po wojnie, w 1953 r., zbudowano większy krzyż,
a na nim zawieszono ponownie starą figurkę Chrystusa pochodzącą z 1750 r.
I tak jest do dziś. Głównym wykonawcą krzyża był Andrzej Malec. Figurki znajdujące się we wnęce ufundowali Maria i Franciszek Stopowie na pamiątkę pobytu
w Fatimie w 2010 roku.
Krzyż Misyjny – drewniany na postumencie betonowym. Na ramionach wyryty napis: PAMIĄTKA MISJI ŚW.. W dolnej części umieszczono dwie tablice
upamiętniające misje w parafii z 18-26. V 1991 r. oraz 6-13.X.2001. Dębowy
krzyż powstał w 1991 roku w warsztacie stolarskim Zdzisława Tarały, a wykonał
go Stanisław Pudło wraz z sąsiadami: Andrzejem Migutem i Janem Wiszem.
W pracach brali też udział synowie S. Pudły: Marek I Tomasz. Renowacji krzyża
w późniejszym czasie dokonał Mieczysław Nowak.
Figurka Matki Bożej. Na frontowej fasadzie widnieje napis: „Z okazji 75-lecia objawień fatimskich i wprowadzenia nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
30 X 1993 r.” Figurę ustawiono na placu kościelnym przed świątynią, po prawej
stronie bramy głównej. W tym samym miejscu stał wcześniej drewniany krzyż,
który umieszczono na placu w roku 1986 przed rozpoczęciem budowy kościoła.
Figurkę wykonała artystka z Jarosławia, sprowadził do parafii kapucyn – o. Włodzimierz Lech (OFM Cap), pochodzący z Terliczki. Postument wykonał Janusz
Sołtys z Bzianki.
Figurka Jana Pawła II. Na frontowej fasadzie znajduje się symbol Roku Jubileuszowego z napisem: „JUBILAEUM A. D. 2000. PARAFIANIE NOWEJ WSI.”
Figurę ustawiono na placu kościelnym przed świątynią, z lewej strony bramy
głównej. Figura ta powstała na pamiątkę Roku Jubileuszowego – 2000. Pomysłodawcą był ks. Kazimierz Żak i Rada Parafialna.
Kapliczka murowana usytuowana na działce Marii Pomorskiej, tuż przy drodze gminnej wiodącej w stronę kościoła. Na jej szczycie znajduje się krzyż, pod
nim widnieje wizerunek twarzy Chrystusa. Poniżej są dwie wnęki. W jednej króluje Maryja z Dzieciątkiem, w drugiej stoi figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Jest to najstarsza kapliczka zachowana w pierwotnej formie. Kapliczkę
ufundowała Maria Grata w roku 1932. Umieściła ją w ogródku swojego domu.
8 września 1939 r. dom ten spalił się od bomby zrzuconej przez niemieckie samoloty. Kapliczka ocalała i znajduje się na tym samym miejscu niezmiennie od
lat. Dawniej, gdy najbliższy kościół był oddalony od Nowej Wsi o kilka kilometrów,
przed tą kapliczką zawsze w maju śpiewano Litanię Loretańską i pieśni do Matki
Bożej. Po śmierci Marii Graty opiekę nad kapliczką przejął jej brat Ludwik i jego
dzieci. W tej chwili opiekuje się nią Janusz Pomorski – wnuk Ludwika. Kapliczka
jako zabytek została odremontowana przez konserwatora zabytków w 2008 r.
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Kapliczka zbudowana w kształcie groty. W jej wnętrzu znajduje się obraz Matki
Bożej Licheńskiej. Na szczycie umieszczono oryginalny krzyż z pierwszej kapliczki,
na którym widnieje napis 1875. Wnęka kapliczki jest zaszklona. Całość wykonana
z granitu. Pierwszą kapliczkę wybudował w tym miejscu w 1875 r. Tomasz Poźniak. W czasie okupacji w latach 1941 – 42 Niemcy wyburzyli kapliczkę. Sąsiedzi zabrali obraz, krzyż i figurkę Jezusa Frasobliwego. To miejsce pozostawało
puste przez 50 lat. W latach 60. działkę tę odziedziczył Eugeniusz Lechowie,
syn Franciszka. 31 października 1988 r. państwo Irena i Eugeniusz Lech ulegli
poważnemu wypadkowi samochodowemu. Pan Eugeniusz przez 2 tygodnie leżał nieprzytomny w szpitalu. W tym czasie jego żona modliła się o jego zdrowie
do Matki Bożej Licheńskiej. Ten wypadek oraz powrót do zdrowia zmobilizował
ich do budowy nowej kapliczki. Pani Irena sama zaprojektowała kapliczkę i gromadziła materiały. Budowy podjął się Jan Skała. Na dzień 15 sierpnia 1995 r.
kapliczka została wykończona. Na szczycie umieszczono stary oryginalny krzyż,
który przekazała Bronisława Poźniak.
Dwuczęściowa Kapliczka Matki Bożej przy drodze na Nisko. Na cokole górnym jest figurka Matki Bożej stojącej na półkuli, a pod jej stopami wije się wąż.
Rzeźba przedstawia Madonnę ze złożonymi rękami odzianą w biało–niebieską
szatę. Na froncie obelisku umieszczono tablicę z napisem: FUNDATOROWIE
KATARZYNA CIASNOCHA I JEJ SYN TOMASZ. Powstała w 1936 roku. Postać
Madonny wyrzeźbiono z kamienia naturalnego w zakładzie w Boguchwale. Na
cokole w środkowej części znajduje się otwarta wnęka z płaskorzeźbą św. Antoniego z Dzieciątkiem Jezus. Obiekt pierwotnie stał na posesji Katarzyny Ciasnochy i Marii Nowak (z domu Ciasnocha). Choć kapliczka znajduje się przy samej
drodze, to mimo wielu kolizji w obrębie skrzyżowania, kapliczka nigdy nie ucierpiała. Figurką opiekowała się m.in. córka Marii Nowak – Józefa, a następnie
siostra Józefy – Janina Bal. Obecnie opiekę sprawują dzieci Janiny: Barbara
Głód i Danuta Więcek.
Krzyż betonowy postawiony przy drodze lubelskiej (koło Domu Ludowego
w Nowej Wsi). W dolnej części wyryty jest rok 1914. Na nim umieszczony wizerunek Jezusa, wokół krzyża metalowa barierka. Krzyżem opiekuje się Anna
Noworól.
Krzyż betonowy z wizerunkiem Jezusa umieszczony na dwustopniowej podstawie. Wokół krzyża metalowa balustrada. Wysokość krzyża – 3,1 m, wys.
wizerunku – 55 cm. W dolnej części wyryty jest rok 1928.
Krzyż metalowy ustawiony na rozwidleniu drogi biegnącej przy stadionie.
Ufundowany w 1903 r. W 1954 r. uszkodził go jadący samochód. Z inicjatywy
Wojciecha Bala (stolarza) wybudowano nowy fundament. Na krzyżu wizerunek
Jezusa o wys. 50 cm. Nowy, metalowy krzyż i balustradę wykonał kowal Poźniak
z Jasionki. Wizerunek Chrystusa pozostał oryginalny i pochodzi z 1903 r. Krzyż
odnowiły w roku 2011 rodziny: Marii i Jana Wieszczków oraz Elżbiety i Witolda
Polaków.
Krzyż betonowo–grysowy na cmentarzu po lewej stronie alei głównej. Krzyż
postawiono w 1989 roku. Pracami kierował Czesław Dworak.
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DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA
I WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE
Wizytacje kanoniczne i bierzmowania
Wizytacja biskupia, zwana też wizytacją pasterską lub kanoniczną, polega na
osobistym zbadaniu przez biskupa stanu religijnego, moralnego i materialnego
parafii. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. „biskup obowiązany
jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytował całą diecezję. Obowiązek tan ma
wypełniać osobiście, a w przypadku uzasadnionej przeszkody, przez biskupa koadiutora lub pomocniczego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego
albo przez innego prezbitera.”
Pierwsza wizytacja kanoniczna parafii w Nowej Wsi odbyła się 16 kwietnia
1989 r. Wtedy przybył do parafii ks. bp Stefan Moskwa wraz z kapłanami Dekanatu Głogowskiego. Ksiądz biskup odprawił mszę świętą odpustową, podczas
której udzielił sakramentu bierzmowania 43 młodym ludziom. Wystąpił chór parafialny i gościnnie orkiestra dęta z Zaczernia. Na uroczystość przybyli także
strażacy ze swoim sztandarem i rzesze wiernych.
W poniedziałek, 17 kwietnia, po rannej mszy świętej ksiądz biskup spotkał
się z dziećmi i młodzieżą, a następnie z członkami Komitetu Budowy Kościoła.
W spotkaniu tym wzięła udział delegacja mieszkańców Nowej Wsi od strony
Trzebowniska, którzy wystosowali do księdza biskupa prośbę o przyłączenie ich
do nowo powstałej parafii. Po sumie na zakończenie wizytacji, ks. bp Stefan Moskwa spotkał się też z Różami Różańcowymi męskimi i żeńskimi. Przed swoim
odjazdem wystosował pismo umożliwiające mieszkańcom Nowej Wsi, przynależącym do parafii Trzebownisko, zapisanie się do nowej parafii. Zapisy trwały do
końca maja i taką chęć zgłosiło ponad 30 rodzin.
Kolejną wizytację przeprowadził ks. bp Edward Białogłowski – biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej, który przybył do parafii 2 czerwca 1994 r. Po uroczystym powitaniu odprawił mszę świętą oraz udzielił sakramentu bierzmowania 53
uczniom klas VI–VIII, a także poprowadził procesję eucharystyczną wokół kościoła.
Wieczorem spotkał się z Radą Parafialną, grupą synodalną i zespołem charytatywnym działającym przy parafii, potem z młodzieżą na Apelu Jasnogórskim.
W piątek, 3 czerwca, ksiądz biskup rozmawiał z ministrantami i scholą,
a o godz. 9 odprawił mszę świętą dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Następnie
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odwiedził szkołę i przedszkole, a później chorych w ich domach. Po południu
wierni zgromadzili się na cmentarzu parafialnym, gdzie odbyło się krótkie nabożeństwo za zmarłych, a następnie w procesji, odmawiając Różaniec św. wszyscy udali się do świątyni. Tam ksiądz biskup odprawił uroczystą eucharystię na
zakończenie wizytacji i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Każda rodzina
otrzymała Kartę Praw Rodziny.
Następna wizytacja pasterska parafii miała miejsce 18 maja 1999 r. Parafię
wizytował również ks. bp Edward Białogłowski. Wcześniej, 4 maja, odbyła się wizytacja Rady Ekonomicznej Diecezji Rzeszowskiej z księdzem dziekanem na czele. Po
rannej eucharystii z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli Szkoły Podstawowej, dostojny gość odwiedził szkołę, gdzie obejrzał przygotowane przez uczniów przedstawienie patriotyczne z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja. Następnie spotkał się z ministrantami, Kołem Misyjnym Dzieci i nauczycielami. Po południu ks. biskup odwiedził w domach dwoje chorych. Kolejnym punktem wizytacji było spotkanie w sali przy
kościele z Radą Duszpasterską, Grupą Synodalną i parafialnym oddziałem Caritas
oraz z grupami modlitewnymi: Różami Różańcowymi, Duchową Adopcją Dziecka
Poczętego, Apostolstwem Dobrej Śmierci i Rodziną Radia Maryja. Na zakończenie
wizytacji ks. biskup udzielił młodzieży sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Kolejne wizytacje z udziałem ks. bpa Edwarda Białogłowskiego miały miejsce 14
kwietnia 2005 r., a następnie 24 marca 2011 r. Przebieg wizytacji przedstawiał
się następująco: 8.45 – powitanie; 9.00 – msza św. dla uczniów i pracowników
Zespołu Szkół w Nowej Wsi, oraz Róż Różańcowych, a po niej spotkanie z członkami
Żywego Różańca; 10.30 – wizytacja szkoły; 12.00 – spotkanie z chorymi w domach; 16.45 – modlitwy na cmentarzu parafialnym; 17.15 – spotkanie w kościele
z młodzieżą; 18.00 – msza św. połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania; 19.30 – spotkanie ks. biskupa z przedstawicielami organizacji przykościelnych.

Misje święte
Misje święte zmierzają do pogłębienia, zabezpieczenia i rozwoju życia chrześcijańskiego na podstawie odzyskanej w sakramencie pokuty łaski uświęcającej.
Ich celem jest – jak naucza Kościół – „tworzenie żywej i dynamicznej wspólnoty
ludzi ochrzczonych, którzy pragną zaangażować się w życie konkretnej społeczności parafialnej”.
Pierwsze misje w parafii Nowa Wieś miały miejsce bezpośrednio po uroczystości poświęcenia kościoła i odbyły się 18 maja 1991 r. Prowadzili je ojcowie
redemptoryści z Wrocławia: o. Ludwik Paprocki i o. Henryk Bernacki. Mimo
wiosennych prac polowych, frekwencja wiernych była wysoka. Nauki misyjne
odbywały się przed południem i wieczorem. Aby ułatwić wiernym skorzystanie
ze spowiedzi misyjnej rozłożono ją na dwa dni. Na zakończenie misji świętych
w niedzielę Trójcy Przenajświętszej postawiono przed kościołem krzyż misyjny.
Renowacja misji miała miejsce 30 maja 1992 r. Prowadzili ją ci sami ojcowie redemptoryści. Renowacja misji św. była również przygotowaniem parafii na przyjazd księdza biskupa i poświęcenia dzwonów, stacji Drogi Krzyżowej,
chrzcielnicy oraz przygotowaniem młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Renowacja trwała do 3 czerwca 1992 r.
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Kolejne misje parafialne zostały przeprowadzone w dniach 6 – 13 października 2001 r. pod hasłem „Duc in altum – Wypłyń na głębię”. Prowadzili je ks. Jan
Dąbal, dyrektor Radia Fara w Krośnie, ks. Waldemar Janiga z Krosna.

Program misji św. przedstawiał się następująco:
Sobota 06.10.2001 r. – rozpoczęcie misji świętych
„Ufajcie dzieci – wołajcie do Boga” (Ba4,27a)
18.00 – Msza św. na rozpoczęcie misji świętych z nauką ogólną; 19.00 – Nabożeństwo fatimskie (różaniec św., procesja eucharystyczna).
Niedziela 07.10.2001 r. – Dzień Pański
„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk. 17,5)
7.30 – Msza św. z nauką o wierze; 8.30 – Nauka dla kobiet – „Maryja – wzorem kobiety i małżonki”; 10.30 – Msza św. z nauką o wierze; 11.30 – Nauka
dla mężczyzn – „Święty Józef – wzorem mężczyzny i ojcostwa”; 16.00 – Różaniec w intencji misji (prowadzą Róże Różańcowe).; msza św. dla młodzieży
ponadgimnazjalnej z nauką o wierze; 17.30 – Nauka dla młodych – „Rozwój
wiary a kryzysy wiary”.
Poniedziałek 08.10.2001 r. – Konieczność miłosierdzia
„Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne”. „Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego, jak siebie samego” (Łk 10,25b.27)
7.30 – Msza św. z nauką ogólną; 9.00 – Modlitwa poranna dzieci; 9.30 –
Liturgia słowa (z dnia) – konferencja: O konieczności miłosierdzia; 11.00 –
Modlitwa poranna gimnazjalistów; 11.30 – Liturgia słowa (z dnia) – konferencja: O konieczności miłosierdzia; 17.30 – Różaniec św.; 18.00 – Msza św.
z nauką o konieczności miłosierdzia w życiu rodzinnym; 19.00 – Nauka dla
małżonków wychowujących dzieci.
Wtorek 09.10.2001 r.
„Wstań, idź do Niniwy, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam”. „Zobaczył Bóg
czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania”(Jon 3,2.10)
7.30 – Msza św. z nauką ogólną – słuchanie Słowa Bożego wezwaniem do
nawrócenia. Intronizacja Pisma św. po homilii; 9.00 – Dzieci – Jutrznia i intronizacja Pisma św.; 11.00 – Gimnazjaliści – Jutrznia i intronizacja Pisma św.;
17.30 – Różaniec św. – rozważania z Pisma św.; 18.00 – Msza św. z nauką
ogólną – słuchanie Słowa Bożego wezwaniem do nawrócenia. Intronizacja Pisma św. po homilii; 19.00 – Nauka dla młodzieży – nauka o grzechu.
Środa 10.10.2001 r. – Dzień spowiedzi św.
„Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto zawinił” (Łk 11,4)
8.00 – Nabożeństwo pokutne; spowiedź św. 9.00 – 12.00; 15.00 – 18.00.
Dzieci – 10.15; 17.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; 18.00 – Msza
św. z nauką ogólną – Nabożeństwo pojednania w parafii; 19.00 – Różaniec.
Czwartek 11.10.2001 r.
„Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą
wam”(Łk 11,9)
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8.00 – Msza św. z nauką ogólną dla chorych – modlitwa i jej skuteczność;
10.00 – Odwiedziny chorych; 17.30 – Różaniec św.; 18.00 – Msza św.
z nauką ogólną – modlitwa i jej skuteczność; 19.00 – Nauka dla młodzieży –
wartości w życiu osobistym.
Piątek 12.10.2001 r. – Dzień postu w parafii. Podwyższenie krzyża
„Przepaście się i płaczcie, kapłani, …Zarządźcie święty post” (Jl 1,13-14a)
8.00 – Msza św. z nauką ogólną (post – jałmużna – krzyż); 15.00 – Koronka
do Bożego Miłosierdzia; 17.30 – Droga krzyżowa; 18.00 – Msza św. z nauką
ogólną (post – jałmużna – krzyż); Nabożeństwo Podwyższenia Krzyża.
Sobota 13,10,2001 r.
„Niech ockną się, przybędą narody te na dolinie Joszafat, bo tam zasiądę
i będę sądził narody okoliczne”(Jl 4,12)
8.00 – Msza św. z nauką ogólną – sprawy ostateczne; 9.00 – Procesja na
cmentarz; 18.00 – Msza św. z nauka na zakończenie misji;nabożeństwo
różańcowe z procesją fatimską.
Każdego dnia o godz. 21.00 – Modlitwa rodzinna w domach.
Renowacja misji św. miała miejsce w dniach 29 VI – 3 VII 2002 r. i prowadził
ją ks. Jan Dąbal, rodak ks. proboszcza. Przez kolejne dni odbywały się msze
św. z naukami ogólnymi, nauki dla poszczególnych stanów, śpiewano godzinki
ku czci Matki Bożej, odprawiono nabożeństwo fatimskie i odbyło się spotkanie
z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, nabożeństwo pokutne i spowiedź parafialna. Renowacja misji św. była bezpośrednim
przygotowaniem parafii do uroczystości nawiedzenia kopii obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej.

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego
Najważniejszą uroczystością Roku Jubileuszowego w naszej parafii była intronizacja obrazu Jezusa Miłosiernego. Parafia przygotowywała się na tę uroczystość z wielkim zaangażowaniem. Ćwiczono nowe pieśni do Miłosierdzia Bożego, rozprowadzono wśród wiernych modlitewniki przygotowane specjalnie na
peregrynację, odbyły się rekolekcje parafialne.
16 marca 2000 r. o godz. 18 nastąpiło powitanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, który przybył do nas z Jasionki. Obraz powitał ksiądz proboszcz, przedstawiciel Rady Parafialnej Jan Czyrek, przedstawiciel młodzieży Dariusz Bieniek
i dzieci. Mszę świętą koncelebrowali ks. proboszcz Kazimierz Żak i ojcowie z parafii Terliczka, o. Jan, o. Gustaw i o. Klemens. Po mszy św. trwała adoracja przy
obrazie aż do godz. 21, do Apelu Jasnogórskiego, po którym czuwanie na modlitwie rozpoczęła młodzież całej parafii. O godz. 24 odbyła się pasterka z bardzo
licznym udziałem parafian, a po niej do rana trwali na modlitwie wierni z męskich
i żeńskich Róż Różańcowych. Rano odśpiewano godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a następnie została odprawiona msza św. dla
chorych z udzieleniem im sakramentu namaszczenia. Potem przy obrazie na
modlitwie trwały dzieci szkolne. O godz. 15 odmówiono koronkę do Bożego Miło-
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sierdzia, a po niej rozpoczęła się msza św. na pożegnanie obrazu. Bezpośrednio
po mszy św. dokonano aktu zawierzenia parafii i rodzin Jezusowi Miłosiernemu,
pożegnano obraz i strażacy wraz z ks. proboszczem odwieźli go do Zaczernia.
Po zakończeniu intronizacji w parafii, ks. proboszcz wraz z Radą Duszpasterską postanowił, aby obraz Pana Jezusa Miłosiernego odbył peregrynację po
domach. Każda rodzina, która przyjmowała obraz, uczestniczyła najpierw w wieczornej mszy św., a następnie od sąsiadów przenosiła obraz do własnego domu
i trwała przy nim na modlitwie do dnia następnego. Wszystkie rodziny w parafii
przyjęły obraz Jezusa Miłosiernego.
Na pamiątkę tego wydarzenia Weronika Dec ufundowała do kościoła duży,
piękny obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który został poświęcony w II Niedzielę
Wielkanocną, czyli w święto Miłosierdzia Bożego, i umieszczony na ścianie, po
prawej stronie ołtarza głównego.

Nawiedzenie kopii Obrazu Jasnogórskiego
Peregrynacja kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego odbywała się w Diecezji Rzeszowskiej w dniach od 13 października 2001 r. do 24 sierpnia 2002
r. Parafia Dobrego Pasterza w Nowej Wsi przeżywała nawiedzenie w dniach
4–5 lipca 2002 r. Od początku roku rozpoczęto w parafii przygotowanie do nawiedzenia. Ks. kanonik Kazimierz Żak, proboszcz i wicedziekan dekanatu, wraz
z wiernymi, w myśl zawołania: „Przez Maryję do Chrystusa”, starali się jak najlepiej przygotować na to niecodzienne spotkanie. Przyjmując Matkę Boga, pragnęli na nowo odnaleźć Chrystusa – Dobrego Pasterza. Dlatego też licznie gromadzili się na wspólnych nabożeństwach, a szczególnie na nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. W świątyni została wystawiona Złota Księga Darów
Duchowych. Rozprowadzano pamiątkowe, plastikowe Karty Różańcowe z nadrukiem daty nawiedzenia. Rozpoczęto rodzinne czuwania modlitewne. Każda
rodzina codziennie wieczorem spotykała się na Apelu Jasnogórskim. Rodziny
otrzymały również dokładny program nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiego
z „Aktem Oddania Rodziny w Opiekę Matce Najświętszej”. Bezpośrednim przygotowaniem do tego wydarzenia była renowacja misji św. trwająca od 29 czerwca
do 3 lipca, którą prowadził ks. Jan Dąbal.
O godz. 17 parafianie wraz z ks. proboszczem i kapłanami Dekanatu Głogowskiego pod przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego powitali
w ulewnym deszczu kopię Obrazu Jasnogórskiego w bramie głównej ozdobionej napisem „Królowo Naszej Polskiej Ziemi, Witaj Nam”. Obraz do kościoła
wnieśli przedstawiciele Rady Duszpasterskiej. Po powitaniu przez księdza proboszcza, poszczególne delegacje składały kwiaty przed obrazem, witając Maryję. W imieniu najmłodszych uczynili to Joanna Tarnowska, Natalia Drzał i Hubert Zwiercan. Delegację młodzieży stanowili Anna Jarosz i Wojciech Bijoś.
W imieniu dorosłych Maryję witała rodzina – Antoni i Renata Lechowie z dziećmi.
Podczas mszy św. ks. biskup udzielił młodzieży z Nowej Wsi sakramentu
bierzmowania. Po mszy św. rozpoczęło się czuwanie młodzieży. Wszyscy spotkali się na Apelu Jasnogórskim, a po nim do godz. 23 był czas na osobiste czuwania przed Matką Bożą. Następnie miały miejsce modlitwy za zmarłych i pro-
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cesja na cmentarz. Natomiast o północy odbyła się pasterka maryjna w intencji
powołań kapłańskich i zakonnych, koncelebrowana przez kapłanów rodaków. Po
mszy św. czuwanie rozpoczęły poszczególne rejony parafii. O godz. 7 odśpiewano godzinki o NMP, a po nich odprawiona została msza św. Kolejną mszę św.
odprawiono o 9 dla osób chorych i starszych, następnie odbyło się czuwanie
dzieci szkolnych. W południe odbyła się modlitwa Anioł Pański, po której pobłogosławione zostały matki w stanie błogosławionym i matki z małymi dziećmi.
O godz. 13 przed Matką Bożą czuwali lektorzy, ministranci, oaza i bierzmowani,
a następnie Róże Różańcowe kobiet i mężczyzn. O godz. 15 koronką do Miłosierdzia Bożego rozpoczęła się liturgia pożegnania Obrazu i uroczysta eucharystia z udziałem całej parafii. Następnie odwieziono Obraz do Jasionki.
Po tym wielkim wydarzeniu ks. proboszcz napisał w kronice parafialnej „Owoce nawiedzenia są bardzo widoczne – poprawiła się znacznie liczebność wiernych biorących udział w Eucharystii w dni powszednie, ożywiło się Nabożeństwo
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w każdym domu jest pamiątkowy obraz
Matki Bożej Jasnogórskiej z nadrukiem daty peregrynacji.”

Peregrynacja relikwii błogosławionej Karoliny Kózkówny
Peregrynacja relikwii błogosławionej Karoliny Kózkówny w naszej parafii została poprzedzona referatem pt.„Bądźmy uczniami Chrystusa” autorstwa Haliny
Szydełko, prezesa Akcji Katolickiej w Polsce. 10 grudnia 2007 r. do parafii z parafii Łukawiec, przybył obraz błogosławionej, a następnego dnia przybyły relikwie
z parafii Terliczka. Po powitaniu i mszy św. rozpoczęło się czuwanie młodzieży,
zakończone Apelem Jasnogórskim. Następnego dnia rano odprawiono roraty
i czuwania rozpoczęły poszczególne Róże Różańcowe. O godz. 12 odbyła się
msza św. z udziałem dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Nowej Wsi, a po niej
miało miejsce dalsze czuwanie Róż Różańcowych. Uroczystości zakończyły się
mszą św., pożegnaniem relikwii i odwiezieniem w asyście młodzieży naszej parafii obrazu do Wólki Podleśnej, a relikwii do Jasionki.
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FORMY ZAANGAŻOWANIA
RELIGIJNEGO WIERNYCH
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Dobrego Pasterza
w Nowej Wsi
Parafialny Zespół Caritas został powołany przez ks. proboszcza Kazimierza
Żaka w 1993 r. i liczył 14 osób. W skład I Zarządu weszli: przewodniczący – ks.
Kazimierz Żak, prezes – Irena Lech, z-ca przew. – Teresa Pierzchała, sekretarz
– Maria Bukała. Obecnie PZC liczy 25 osób, a pod kierownictwem nowego Zarządu działa od 2008 r. Jego skład: przewodniczący – ks. Kazimierz Żak, prezes
– Renata Górak, z-ca przew. – Helena Kowal, sekretarz – Danuta Sieczek.
Zadaniem Zespołu jest charytatywna mobilizacja wspólnoty do praktykowania miłosierdzia poprzez modlitwę, słowo, czyn, stałe i pełne rozpoznawanie potrzeb i możliwości niesienia pomocy oraz organizowanie i świadczenie konkretnej
pomocy potrzebującym. Świętem patronalnym Caritas jest Święto Miłosierdzia
Bożego. PZC używa pieczęci o treści zgodnej z zapisem dekretu erekcyjnego
Caritas. Prowadzi odpowiednią dokumentację swojej działalności oraz kronikę.
Parafialny Zespół Caritas uczestniczy w życiu liturgicznym, społecznym i wychowawczym parafii, pomaga ofiarom klęsk, katastrof, wojen. Włącza się w akcje organizowane przez Caritas Diecezjalną i Caritas Polska. Są to:
• Opłatek parafialny, Światowy Dzień Chorego i Dzień Seniora,
• Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych w Myczkowcach,
• Rozprowadzanie baranków wielkanocnych, a w Wielki Czwartek – chlebków,
• Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy i Grobie Pańskim,
• Świętowanie Niedzieli Miłosierdzia poprzez posługę liturgiczną podczas
eucharystii, zbieranie ofiar do skarbonek wielkopostnych oraz odwiedzanie chorych, wręczanie im paczek żywnościowych i składanie życzeń,
• Wysyłanie dzieci na ferie zimowe i wakacje do Myczkowiec,
• Włączanie się w kwesty do puszek,
• Uczestniczenie w dożynkach parafialnych i diecezjalnych, a od 2011 r.
w dożynkach ogólnopolskich w Częstochowie (wykonanie i prezentacja
wieńca dożynkowego),
• Organizowanie pikniku parafialnego „Wakacje z Bogiem” wraz z innymi grupami działającymi w parafii, w szczególności ze Szkolnym Kołem Caritas,
• W Tygodniu Miłosierdzia odmawianie różańca podczas nabożeństw oraz
odwiedzanie chorych w domach,
• Uczestniczenie w corocznych spotkaniach formacyjnych PZC,
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• Włączanie się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom poprzez rozprowadzanie świec wigilijnych,
• Organizowanie pielgrzymek (Częstochowa, Licheń, Gietrzwałd, Święta
Lipka, Łagiewniki, Wambierzyce),
• Rozprowadzanie żywności w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek
żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”,
• Udział w 3 konkursach i realizacji projektów pt. „Prowadzenie zajęć
z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki alkoholowej” (zakup sprzętu
nagłaśniającego, sportowego, fotograficznego, turystycznego i dydaktycznego).
Danuta Sieczek

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Nowej Wsi
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Nowej Wsi liczy obecnie 24 osoby ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum. Spotkania formacyjne odbywają się dwa razy w miesiącu. Nasze Koło wspiera modlitwą i ofiarą wszystkich misjonarzy i dzieci z dalekich krajów. W sposób szczególny pamiętamy o misjonarzach wywodzących
się z naszej parafii: s. Marii Tarale, która posługuje w Burkina Faso, oraz o ks.
Kazimierzu Bojdzie, który pełni posługę duszpasterską w Australii.
Nasza grupa czynnie angażuje się w życie liturgiczne parafii. Zawsze przygotowujemy uroczystą liturgię na Misyjny Dzień Dziecka – 6 stycznia. Na zakończenie okresu kolędowania prowadzimy w kościele Adorację Żłóbka. Podczas
Wielkiego Postu przygotowujemy rozważania Drogi krzyżowej, angażujemy się
również w parafialną Drogę krzyżową w terenie. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę prowadzimy adorację Najświętszego Sakramentu.
Podczas Białego Tygodnia uczniowie klasy II na katechezie zapoznają się
z tematyką misji. Składają również swoje dary pieniężne.
Niezapomnianym przeżyciem dla całej szkoły było spotkanie z misjonarzami
w październiku 2007 roku. Odwiedzili nas s. Maria Tarała, s. Aniela Pastuch,
oraz b. Michał – rodowity Afrykańczyk z Togo.
W roku 2010 nasze Koło Misyjne było świadkiem dwóch ważnych wydarzeń w parafii. W maju były prymicje ks. Przemysława Krzysztonia. W lipcu
nasza misjonarka, s. Maria, obchodziła jubileusz 25-lecia życia zakonnego.
Na tę uroczystość przygotowaliśmy dla Jubilatki życzenia oraz program słowno–muzyczny, który został zaprezentowany podczas świętowania w szkole.
Natomiast w lipcu 2011 r. świętowaliśmy jubileusz 40–lecia kapłaństwa ks.
Kazimierza Bojdy.
Szczególnym czasem dla PDMD jest Tydzień Misyjny. Nasza grupa przygotowuje liturgię Niedzieli Misyjnej oraz rozważania różańcowe na cały tydzień.
W grudniu 2009 r. po raz pierwszy przystąpiliśmy do akcji „Kolędnicy Misyjni.” Zorganizowano osiem grup, które w ramach wizyty duszpasterskiej razem z kapłanem odwiedziły wszystkie domy w parafii. Zebrane ofiary pieniężne
wspomogły dzieci z Ugandy.
Ewa Zdeb

297

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej jej członków
oraz współpraca świeckich z hierarchią w realizowaniu misji kościoła. Pogłębienie życia religijnego ma przygotować członków Akcji do odważnego i kompetentnego występowania na „areopagach” świata, do przenikania wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowania zgodnego z nauczaniem Kościoła
stanowiska w sprawach publicznych, zwłaszcza tam, gdzie zagrożona jest wiara
i moralność chrześcijańska.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii został powołany do życia
jesienią 2008 r. Liczy 20 członków. W każdą trzecią środę miesiąca spotykamy
się na mszy świętej i nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Włączamy
się w liturgię poprzez czytania mszalne, śpiew psalmów i modlitwę wiernych. Po
mszy św. spotykamy się w salce katechetycznej, aby wspólnie analizować materiały formacyjne. Tematy, które zawierają te materiały opracowują i przedstawiają
poszczególni członkowie naszego oddziału, następnie wywiązuje się dyskusja.
Staramy się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach dekanalnych i diecezjalnych Akcji Katolickiej i w rekolekcjach. W styczniu członkowie POAK włączają
się w przygotowanie spotkania opłatkowego dla parafian, w lutym – spotkania
dla osób starszych i chorych naszej parafii z okazji „Dnia Chorego”. W okresie
Wielkiego Postu prowadzimy rozważania jednej Drogi krzyżowej, a w październiku przez tydzień modlitwę różańcową. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę
organizujemy godzinne czuwanie w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim.
Czynnie włączamy się do przygotowania różnych uroczystości w parafii. Np.
w 2010 roku były to prymicje księdza Przemysława Krzysztonia i uroczystości
25-lecia życia zakonnego siostry misjonarki Marii Tarały. Pomagamy księdzu proboszczowi w organizowaniu „Wakacji z Bogiem”, czyli wyjazdów i pielgrzymek dla
młodzieży i dorosłych. We wrześniu, wspólnie z innymi grupami działającymi przy
parafii, organizujemy „Dzień Wspólnoty Parafialnej” jako podsumowanie „Wakacji
z Bogiem”. Prowadziliśmy akcję zbierania podpisów za wprowadzeniem dnia wolnego w święto Trzech Króli, poparcia ustawy „Contra in vitro”, poparcia projektu
ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego. Z inicjatywy POAK powstała w parafii grupa modlitewna „Różaniec św. w intencji Ojczyzny”.
Renata Rzeszutek-Lech

Rada Duszpasterska
Rada Duszpasterska stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie. Czyni to między innymi przez:
• udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii,
• uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię,
• pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej,
• opracowywanie rocznych planów duszpasterskich.
W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, wybrani, mianowani przez księdza proboszcza. Proboszcz może mianować do
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Rady 6–10 osób. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy
przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.
Kadencja Rady trwa 5 lat a maksymalna długość uczestnictwa w niej wynosi trzy
kadencje, czyli 15 lat.
Obecna Rada Duszpasterska pracuje na podstawie wyborów, które odbyły się
19 marca 2006 r. Parafianie zgłosili swoich kandydatów pisemnie na kartach
ostemplowanych pieczęcią naszej parafii. Do Rady weszli: Jan Czyrek Jan, Tadeusz Głód, Mieczysław Nowak, Damian Ataman, Jan Ciasnocha, Wojciech Kloc,
Grzegorz Kowal, Karol Krzysztoń, Antoni Lech, Stanisław Marszał, Janusz Nędza,
Robert Niemiec, Andrzej Polak, Wojciech Sieczek, Jan Tarała, Bronisław Woś.
Przewodniczącym Rady z urzędu jest ks. proboszcz Kazimierz Żak. Na zastępcę przewodniczącego wybrano Jana Czyrka. Sekretarzem Rady jest Tadeusz Głód, skarbnikiem Mieczysław Nowak.
Rada Duszpasterska nie rządzi parafią, a jedynie służy radą i pomocą przewodniczącemu, wyrażając swoje opinie oraz wnioski. Rada może podejmować
uchwały i decyzje porządkowe, które wytyczają kierunki pracy oraz zadania zlecane poszczególnym jej członkom. Przewodniczący dysponuje prawem weta w stosunku do wszystkich opinii, wniosków i uchwał Rady. Takiej sytuacji w pracy Rady
Duszpasterskiej nigdy nie było.
Podejmowaliśmy wiele inicjatyw, w tym m.in. sprawy: rozbudowy budynku parafialnego (plebanii), obsady stanowiska organisty, zakupu organów i nagłośnienia
kościoła, form zbiórki pieniężnej na zadania inwestycyjne, wizytacji parafii przez
biskupa rzeszowskiego. Tematem dyskusji na spotkaniach Rady były ponadto
kwestie: ustawienia figury Ojca Świętego Jana Pawła II, prac przy kaplicy przedpogrzebowej i chłodni, działalności grabarza, witraży, wymiany pokrycia dachowego
i ogrzewania kościoła, statusu prawnego gruntu cmentarza parafialnego.
Jak z powyższego wynika, prace Rady Duszpasterskiej przy parafii pw. Dobrego
Pasterza w Nowej Wsi skupiają się w głównej mierze na tematach gospodarczych.
Ale nie tylko. Czynimy to na chwałę Bożą oraz dla dobra wspólnoty parafialnej.
Jan Czyrek

Liturgiczna Służba Ołtarza
Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii Dobrego Pasterza w Nowej Wsi liczy 28
ministrantów, z czego jest 7 lektorów i 2 animatorów. Co tydzień odbywają się
zbiórki, na których chłopcy uczą się ministrantury teoretycznej i praktycznej,
a co miesiąc organizujemy wieczorki pogodne dla wszystkich grup parafialnych.
Ministranci z naszej parafii biorą czynny udział w „Wakacjach z Bogiem” w Kotani, zdobywając poszczególne stopnie ministranckie i lektorskie, a także w wycieczkach organizowanych przez księdza proboszcza. Chłopcy angażują się też
w życie parafii poprzez organizowanie Dróg krzyżowych, a także zbiórkę złomu,
roznoszeniu opłatków i życzeń świątecznych dla parafian. W wolnym czasie gramy w piłkę nożną i bilard, organizujemy też konkursy biblijne i liturgiczne.
Krzysztof Jędruchów
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Dziewczęca Służba Maryjna
Dziewczęca Służba Maryjna w naszej parafii został powołana do życia
w 2009 r. W jej skład wchodzi obecnie 12 dziewcząt z klas III – VI szkoły podstawowej. W co drugą sobotę miesiąca spotykamy się na zbiórkach formacyjnych
oraz na mszy świętej w każdą sobotę, niedzielę i we wszystkie święta maryjne.
Działalność wspólnoty przypomina młodzieżowe schole parafialne. Bierzemy
czynny udział w liturgii poprzez śpiew psalmów i części stałych mszy świętej.
W okresie Wielkiego Postu prowadzimy rozważania jednej Drogi krzyżowej,
a w październiku modlitwę różańcową. W Wielkim Tygodniu organizujemy czuwania w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim. Każde spotkanie rozpoczynamy i kończymy modlitwą do Naszej Matki, Maryi. Poprzez działalność pragniemy zachęcać młode dziewczęta do czynnego udziału w życiu parafii, do głębszego rozwoju
duchowego, kształtowania swych serc poprzez napełnianie je gorącą miłością
do Boga, Najświętszej Maryi Panny, Jezusa Chrystusa i bliźnich. Zadaniem naszym jest wypełnianie „Pięciu Zadań Dziecka Maryi”: posłuszeństwa swym rodzicom i wychowawcom, życia w zgodzie i miłości, niesienia wszędzie radości,
zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, smutni i cierpiący, dobre czyny, drobne
umartwienia i ofiary, pragnienie życia stale w łasce i przyjaźni z Jezusem.
Dziewczęca Służba Maryjna charakteryzuje się jednolitym strojem – niebieskie spódniczki i kołnierzyki, na których naszyte są: symbol ryby i litera „M”.
Kinga Lech

Szkolne Koło Caritas
Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Nowej Wsi zostało powołane
8 kwietnia 2002 roku przez ks. Stanisława Słowika. Opiekunem jest Dorota
Książek, kościelnym asystentem – ks. Kazimierz Żak. Obecnie Koło zrzesza
czternastu członków, są to uczniowie klasy IV i V szkoły podstawowej oraz
I gimnazjum.
Głównym celem Koła jest czynienie miłosierdzia i wychowanie młodego
pokolenia w takim właśnie duchu. Działalność uczniów w Szkolnym Kole Caritas polega na tym, by być dla drugich, by poprzez miłość „być w pełni człowiekiem”. Na płaszczyźnie duchowej uczniowie włączają się w przygotowanie
nabożeństw, modlitw, montaży słowno–muzycznych z okazji świąt kościelnych
i państwowych, spektakli teatralnych o treści religijnej, organizują jasełka,
opłatek, misterium wielkopostne, konkursy recytatorskie i obrzędowe, przygotowują spotkania z ciekawymi ludźmi, zamawiają i uczestniczą w mszach
św. za ojczyznę czy zmarłych podopiecznych. Biorą udział w spotkaniach formacyjnych.
Na płaszczyźnie materialnej pomagają rówieśnikom poprzez organizowanie zbiórek odzieży, żywności, środków czystości, zabawek, książek, przyborów szkolnych itp. W swoją działalność dobroczynną włączają całą wspólnotę
szkoły. Organizują loterie fantowe, kiermasze, sprzedają stroiki. Zasilają konta
różnych fundacji i stowarzyszeń, takich jak: Sierociniec w Rudniku nad Sanem,
Dzieła Charytatywne w Kałkowie – Godowie, Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
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w Łące, Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Mrowli, Fundacja Przyjaciół Dzieci
z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie, Fundacja Servire Veritati w Lublinie, Fundacja Pomocy Humanitarnej. Spośród ww. wybraliśmy te organizacje, które służą prawdzie oraz obronie życia i regularnie pomagamy im finansowo.
Działania związane z pomocą społeczną mają też osobowy charakter, nie
ograniczają się tylko do przekazywania środków. Członkowie SKC pamiętają
o osobach samotnych – mieszkańcach Nowej Wsi, odwiedzają ich, rozmawiają z nimi, zanoszą im życzenia i drobne upominki z okazji świąt czy Dnia Chorego. Członkowie SKC odwiedzają również swoich kolegów i koleżanki, którzy
z powodu chorób przewlekłych czy rekonwalescencji pozostają w domach nawet dwa miesiące. Na uwagę zasługują też działania jednorazowe, tj. pomoc
powodzianom czy zbiórka pieniędzy na kosztowną rehabilitację dla Marcina
Kaczmarzyka – studenta Politechniki Rzeszowskiej oraz na leczenie w klinice
w Monachium Izabeli Gwóźdź – uczennicy Szkoły Podstawowej w Trzebownisku.
Dorota Książek

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium
Duchownego w Rzeszowie
Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie działa w parafii pw. Dobrego Pasterza w Nowej Wsi od 2000 roku i liczy
24 osoby. Członkowie Stowarzyszenia wyrażają głęboką troskę o rozwój powołań kapłańskich oraz niesienie pomocy duchowej przez modlitwę i apostolstwo. Ponadto niosą również pomoc materialną poprzez wpłaty zadeklarowanych składek.
Corocznie jesienią w naszej parafii zbierane są płody rolne, które też wspomagają bieżącą działalność Seminarium. Przyjaciele z naszej parafii biorą
aktywny udział w organizowanych w WSD spotkaniach opłatkowych, wielkanocnych oraz dniach skupienia. Uczestniczymy w nich z wielką radością, ponieważ nasza parafia stała się urodzajna w powołania do służby Bożej. Była
więc okazja, aby spotkać naszych kleryków oraz modlić się z całą wspólnotą
seminaryjną.
Grażyna Pokrzywa

Apostolstwo Dobrej Śmierci
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego, chrześcijańskiego umierania.
W parafii Dobrego Pasterza w Nowej Wsi Apostolstwo Dobrej Śmierci powstało w 1994 r. i obecnie liczy 280 członków. Są to nasi parafianie i mieszkańcy sąsiednich miejscowości: Zaczernia, Stobiernej, Jasionki, Trzebowniska,
Wysokiej Głogowskiej, Słociny, Rzeszowa. Mamy również 40 członków w odległej Australii. Zelatorami Apostolstwa są Zofia Rzucidło i Maria Bukała.
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Członkowie Apostolstwa spotykają się w ostatni piątek każdego miesiąca
na wspólnej modlitwie różańcowej do Siedmiu Boleści Matki Bożej i na mszy
świętej odprawianej w intencji wszystkich członków żywych i umarłych. Bierzemy
udział w rekolekcjach zamkniętych organizowanych dla członków Apostolstwa.
Uczestniczyliśmy w takich rekolekcjach w Radomyślu nad Sanem, w Stalowej
Woli i w Niechobrzu. Wyjeżdżamy również na dni skupienia do Rzeszowa, do
parafii Świętej Rodziny i do Jarosławia.
W roku 2009 obchodziliśmy uroczyście jubileusz 15–lecia powstania Apostolstwa w naszej parafii. Z tej okazji zakupiono ornat przedstawiający Matkę
Bożą Bolesną, który został poświęcony podczas mszy świętej jubileuszowej. Po
mszy świętej odbyło się spotkanie z ks. Romanem Siatką z Górki Klasztornej.
Maria Bukała

Media katolickie w parafii Nowa Wieś
Ważną rolę w życiu wielu naszych parafian odgrywają media katolickie: Radio Maryja i Telewizja Trwam. Z potrzeby serca słuchaczy, również u nas z inicjatywy Bronisławy Bereś i Marii Lech powstało koło przyjaciół Radia Maryja.
Działa od 9 lutego 1996 r. Na początku skupiało ok. 60 osób. W każdą środę
przed mszą świętą odmawiamy różaniec w intencjach Ojca Świętego, Ojczyzny i Radia Maryja. Natomiast w każdą drugą środę miesiąca msza święta
w tych intencjach połączona jest ze składką na potrzeby Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Oprócz wymienionych wyżej zadań, Rodzina Radia Maryja podejmowała
i nadal podejmuje wiele innych działań na rzecz ewangelizacji. Najważniejsze
z nich to: rozprowadzanie informacji o radiu, pomoc starszym parafianom
w zaopatrzeniu się w odbiorniki radiowe, rozpowszechnianie literatury katolickiej i miesięcznika Rodzina Radia Maryja, przygotowanie i rozprowadzenie flag
państwowych, kościelnych i maryjnych, akcje charytatywne (pomoc kościołowi na Wschodzie, pomoc powodzianom), udział w spotkaniach opłatkowych,
udział w okolicznościowych spotkaniach transmitowanych przez Radio Maryja i Telewizję Trwam (w Terliczce i w Rzeszowie), organizowanie pielgrzymek
(Górka Klasztorna, Toruń, Zakopane), udział w corocznej pielgrzymce Rodziny
Radia Maryja i Telewizji Trwam na Jasną Górę.
Ewa Zdeb

Róże Żywego Różańca
Tradycja modlitwy różańcowej przekazywana jest w naszych rodzinach z pokolenia na pokolenie. Obecnie w parafii jest 13 róż żeńskich i 7 męskich. Każda róża
ma swojego patrona. Różom żeńskim patronują: Święta Boża Rodzicielka (zelatorka – Maria Cisło), Matka Boża z Lourdes (zelatorka – Krystyna Tarnowska),
Matka Boża Bolesna (zelatorka – Anna Noworól), Niepokalane Serce Matki Bożej (zelatorka – Janina Drzał), Matka Boża Częstochowska (zelatorka – Monika
Poźniak), Matka Boża Anielska (zelatorka – Julia Polewczak), Najświętsza Maryja Panna Różańcowa (zelatorka – Genowefa Kloc), Święta Rodzina z Nazaretu
(zelatorka – Zofia Musiał), Matka Boża Śnieżna (zelatorka – Irena Lech), Święta
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Anna (zelatorka – Antonina Rybak), Matka Boża Gromniczna (zelatorka – Renata
Rzeszutek–Lech), Zwiastowanie Pańskie (zelatorka – Maria Noworól) i Przemienienie Pańskie (zelatorka – Emilia Rzeszutek).
Patronami róż męskich są: Święty Maksymilian Kolbe (zelator – Jan Tarała), Matka Boża Siewna (zelator – Janusz Grabek), Dobry Pasterz (zelator
– Czesław Piecuch), Matka Boża Królowa Polski (zelator – Bolesław Rzucidło),
Święty Stanisław Biskup (zelator – Jan Czyrek), Święty Józef (zelator – Jan
Porada) i Objawienie Pańskie (zelator – Henryk Grata).
Róże męskie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca mają po prymarii zmianę
swoich tajemnic różańcowych z podaniem intencji, w których będą się modlić,
zaś róże żeńskie – w każdą drugą niedzielę miesiąca.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej dowolnej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy
w intencji dziecka i jego rodziców. Dodatkowymi postanowieniami mogą być na
przykład: częsta spowiedź i komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc
osobom potrzebującym lub dodatkowe modlitwy – litanie, nowenny, koronki itp.
W bieżącym roku duchową adopcję podjęło w naszej parafii ponad 70 osób.
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji, pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie,
przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty
dar pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć
z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do
postrzegania miłości oczyma Boga.

Apostolat modlitwy za kapłanów „Margaretka”
15 sierpnia 2007 r. powstał w parafii apostolat modlitwy za kapłanów
– „Margaretka”, który początek swój wziął w Medjugorie. W centrum symbolicznego kwiatka margaretki wpisane jest nazwisko księdza, a wokół niego na
siedmiu płatkach nazwiska osób, które przyrzekają, że przez całe życie w wybranym dniu tygodnia (każda osoba w innym dniu) będą modlić się za tego kapłana.
W ten sposób trwa nieustająca modlitwa za kapłana. W naszej parafii modlą się
codziennie w intencji kapłanów dwie „Margaretki” kobiet i jedna dziewcząt.

„Wakacje z Bogiem”
Ksiądz proboszcz Kazimierz Żak dużą wagę przywiązuje do duchowego rozwoju dzieci i młodzieży. Od 2003 r. organizuje dla nich „Wakacje z Bogiem”.
Są to wyjazdy w ciekawe i piękne miejsca, gdzie młodzi ludzie wypoczywają,
a jednocześnie odnajdują tam obecność Boga. Wypoczynek połączony jest
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z codzienną mszą świętą, modlitwą i wzbogacaniem siebie jako chrześcijanina
poprzez konferencje i projekcje wartościowych filmów.
W sierpniu 2003 r. odbył się po raz pierwszy taki wyjazd do Zakopanego
z udziałem ministrantów, animatorów, oazy i członków KSM. Wzięło w nim
udział 50 osób. W następnym roku „Wakacje z Bogiem” młodzież spędziła
również w Zakopanem, a w 2005 r. wyjechała na 2 tygodnie na Ukrainę.
Autokarami przejechano całą Ukrainę – od Kamieńca Podolskiego aż po
Krym. W kolejnym roku do młodzieży dołączyli dorośli i „Wakacje z Bogiem”
spędzili we Włoszech w dniach 18–26 lipca. Zwiedzono m.in. Rzym, Asyż,
San Giovanni Rotondo, Lanciano, Wenecję, Capri, Monte Cassino. Jeszcze
tego samego roku w sierpniu, w dniach 21–26, ksiądz proboszcz udał się
z młodzieżą na tradycyjny już „czas trwania przy Bogu i podziwiania Jego dzieł”
w Tatry, do Zakopanego. Podobnie było w sierpniu 2007 r., a w rok później
„Wakacje z Bogiem” odbyły się w Bieszczadach. W 2009 r. najmłodsi wraz
z kapłanem udali się ponownie do Zakopanego. W drodze odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, gdzie ksiądz proboszcz i kilkunastu
uczestników przyjęli szkaplerz. Wakacje 2010 r. 45–osobowa grupa spędziła
na Mazurach. Na zakończenie tego pobytu odbył się jednodniowy wyjazd na
Litwę; w programie: Wilno i Troki. W 2011 r. „Wakacje z Bogiem” młodzież
spędzała na Ukrainie. Odwiedziła Odessę, Akerman, Jałtę, Sewastopol, Ugłowoje i Eupatorie. Ostatnie wakacyjne spotkanie z Bogiem w 2012 r. odbyło się
w Karpaczu. 43–osobowa grupa młodych przez tydzień wypoczywała w Sudetach. W drodze do Karpacza zwiedzili Wrocław i obejrzeli „Panoramę Racławicką”. Wędrując górskimi szlakami zdobyli najważniejszy szczyt Sudetów,
Śnieżkę. Przez jeden dzień zwiedzali stolicę Czech, Pragę. Udali się także do
Krzeszowa, do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.
Dla starszych parafian, którzy pragną spędzać swoje wakacyjne urlopy podobnie jak młodzież i dzieci na modlitwie w pięknych miejscach, ks. Kazimierz
Żak organizuje pielgrzymki. 22 września 2005 r. odbyła się parafialna pielgrzymka do Gniezna, Lichenia i na Jasną Górę. W lipcu 2007 r. na tygodniową pielgrzymkę do Medjugorie wyruszyli parafianie z księdzem Kazimierzem
Bojdą, rodakiem przebywającym na misji w Australii i siostrą zakonną Marią
Tarała, posługującą w Burkina Faso. W lipcu 2009 r. odbyła się czterodniowa pielgrzymka na Litwę. Uczestnicy zwiedzili Wilno wraz z jego najbardziej
znaczącymi miejscami (Ostrą Bramą, kaplicą św. Kazimierza w katedrze wileńskiej, kościołem św. Jana Chrzciciela, kościołem św. Piotra i Pawła na Antokolu, cmentarzem na Rossie, wieżą telewizyjną, Górą Trzech Krzyży i licznymi cerkwiami), a także miejscowość Troki z zamkiem na wyspie i skromnymi,
drewnianymi domkami Karaimów. 26 czerwca 2010 r. miała miejsce parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, gdzie
40 osób przyjęło szkaplerz.
Ostatnia wakacyjna pielgrzymka odbyła się w lipcu 2012 r. i trwała 9 dni.
Pielgrzymi udali się przez Czechy i Austrię do Włoch. Tam w Turynie nawiedzili
katedrę, gdzie od XVI wieku jest przechowywany Całun Turyński, a następnie wyruszyli do sanktuarium w La Salette, jednego z siedmiu miejsc objawień maryjnych. Pielgrzymi uczestniczyli w procesji eucharystycznej, w mszy
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św., niektórzy stanęli na saletyńskiej drodze krzyżowej. Kolejnym etapem
pielgrzymki był Avignon, a w nim Pałac Papieski, siedziba siedmiu papieży,
most St. Benezet i katedra Notre Dame. Następnie autokarowa pielgrzymka udała się na spotkanie z Matką Bożą do Lourdes. Tam uczestnicy zwiedzili miejsca związane z objawieniem, przeszli przez Grotę, Drogą Krzyżową,
obejrzeli Bazylikę Różańcową, nawiedzili dom św. Bernadety i zanurzyli się
w basenach. Dwukrotnie wzięli udział w nabożeństwie różańcowym i procesji
maryjnej z lampionami. Stąd grupa udała się do Rzymu i Watykanu. Tam plac
św. Piotra z pamiątkową płytą, gdzie miał miejsce zamach na papieża Polaka,
bazylika św. Piotra i grób bł. Jana Pawła II. Następnie bazylika św. Pawła za
murami, bazylika św. Jana na Lateranie, święte schody, Rzym starożytny,
Koloseum, schody hiszpańskie, słynna fontanna Di Trevi, Panteon. Ostatnim
punktem pielgrzymki był Asyż, miejsce związane z życiem św. Franciszka
Podsumowaniem młodzieżowych „Wakacji z Bogiem” i parafialnych pielgrzymek jest powakacyjny „Dzień Wspólnoty”, który odbywa się każdego roku
we wrześniu, w święto patrona dzieci i młodzieży św. Stanisława Kostki.
„Dzień Wspólnoty” rozpoczyna się eucharystią, a następnie wszyscy spotykają się na placu szkolnym, gdzie na zebranych czekają różne atrakcje: występy zespołów muzycznych, grup tanecznych, konkursy plastyczne, projekcje
slajdów z wakacyjnymi zdjęciami, świadectwa uczestników wyjazdów, ognisko
i zabawa dyskotekowa. W spotkaniach tych uczestniczą całe rodziny, co jednoczy parafię.
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POWOŁANIA
KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE
Siostra Maria Sroka, ze Zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich, córka
Jana, urodzona w 1914 r. w Nowej Wsi, profesja 1932 r. Zmarła w 1978 r.;
Ks. Antoni Sroka, syn Jana, urodzony w 1925 r. w Nowej Wsi, święcenia
kapłańskie otrzymał w 1953 r. w Przemyślu. Pracował w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej;
Ks. Kazimierz Bojda, syn Wawrzyńca, urodzony w 1946 r. w Nowej Wsi,
święcenia kapłańskie otrzymał w 1971 r. w Poznaniu, obecnie na misji w Australii. Ks. Kazimierz Bojda jest członkiem Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej. Zgromadzenie to zostało założone w 1932 r. przez Sługę
Bożego ks. kardynała Augusta Hlonda.
Co skłoniło księdza Bojdę do wyboru tego właśnie zgromadzenia? Opowiada, że bodźcem do podjęcia takiej decyzji były prymicje jego kuzyna – Jana
Bojdy – Chrystusowca. Rozmawiał z nim, a potem wyjechali razem do Poznania, gdzie znajduje się Seminarium Duchowne Księży Chrystusowców. Ksiądz
Bojda rozpoczął formację zakonną w Niższym Seminarium Duchownym mając 13 lat.
Jak wygląda jego praca? Zupełnie inaczej niż księży diecezjalnych w Polsce. Najważniejszy jest kontakt osobisty z wiernymi. Ci ludzie, przebywający
z dala od ojczyzny, mają za sobą takie czy inne doświadczenia, są często poranieni i zagubieni, bez nadziei na powrót do Polski. Oni potrzebują kogoś, kto
się nimi zainteresuje, porozmawia, pobędzie razem… Tym kimś jest właśnie
kapłan z Towarzystwa Chrystusowego. Jeździ, odwiedza Polaków w ich domach, w szpitalach, w ośrodkach opieki społecznej… Odwiedza ich, by porozmawiać, pocieszyć, wysłuchać… Spotkania z Polakami to główne zajęcie ks.
Bojdy. Oprócz tego jest jeszcze katechizacja, przygotowanie dzieci do I Komunii Św.
Polacy na obczyźnie pielęgnują swe rodzinne tradycje. Nie tylko je podtrzymują, ale i przekazują następnym pokoleniom, a przy okazji także innym narodom. Polska pobożność jest bardzo bogata. Różne nabożeństwa i zwyczaje,
np. gorzkie żale, godzinki, procesje eucharystyczne, święcenie pokarmów na
Wielkanoc itp. budzą zainteresowanie Australijczyków. Powoli polskie zwyczaje
przenikają do innych narodowości i stają się tradycją. W Melbourne, gdzie pracuje ks. Kazimierz, co roku odbywa się procesja Bożego Ciała ulicami miasta.

306
Polacy zawsze uroczyście obchodzą dwa święta: Boże Narodzenie i Wielkanoc. W środku lata dziwnie brzmią słowa kolędy „…płacze z zimna, nie dała
Mu Matula sukienki…”. Jednak wewnętrznie święta te są przeżywane tak jak
w Polsce. Wszyscy zbierają się na wieczerzę wigilijną, nawet ci, którzy niewiele
już mają z Polską wspólnego. Podobnie na Wielkanoc – do kościoła przychodzą
wszyscy, a święcenie pokarmów staje się już zwyczajem międzynarodowym.
Wychodzi kilku kapłanów i każdy modli się w innym języku.
Obecność polskich księży wśród Polonii zagranicznej ma wielkie znaczenie:
„Gdyby nie Kościół – mówi ks. Bojda – Polonia by się rozleciała. Wszystko,
cokolwiek chcą zrobić, zorganizować, musi mieć poparcie księdza, inaczej się
nie uda”. Polacy chcą się spotykać, wspólnie do czegoś dążyć. Działają takie
organizacje jak harcerstwo, różne zespoły polonijne, kluby seniorów…
Obecnie na terenie całej Australii pracuje wśród Polaków 40 polskich księży. Dwudziestu ośmiu to członkowie Towarzystwa Chrystusowego. Ksiądz Bojda przebywa w Australii już 38 lat, ale zapytany, czy chciałby wrócić na stałe
do Polski, odpowiada krótko: – Nie. Widzę, że jestem tam potrzebny. Mam
tam naprawdę świetnych ludzi, których polubiłem, a oni mnie polubili. Szkoda
by ich było zostawić. Dlatego nie wróciłbym do Polski. Żal mi tego ludu. Oni niby
mają wszystko, ale nie są szczęśliwi, tęsknią za Ojczyzną, ale nie mają gdzie
wrócić. Potrzebują kogoś, przed kim mogą się wyżalić, porozmawiać. Dlatego
tam jestem…
Opracowała Ewa Lech w oparciu o rozmowę przeprowadzoną
z ks. Kazimierzem Bojdą w 1999 r.,
podczas pobytu kapłana w rodzinnej parafii.
Siostra Maria Tarała, ze Zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi,
córka Tadeusza, urodzona w 1962 r. w Nowej Wsi, profesja 1993 r., obecnie
na misji w Burkina Faso – Afryka. Oto artykuł, jaki przesłała na potrzeby tego
wydawnictwa 2 lutego 2012 r.

BARKA
Pan kiedyś stanął na brzegu… Znamy doskonale tę piosenkę śpiewaną
często od lat. Ja również ją śpiewałam i nadal śpiewam. Ona w sposób doskonały oddaje to, co przeżywa każdy powołany oddający swe Życie dla Pana
i Jego Królestwa. W kilku słowach pragnę wam dziś opowiedzieć jak Pan mnie
prowadził I zaprosił, by iść za Nim w Zgromadzeniu Franciszkanek Misjonarek
Maryi.
O Panie to Ty na mnie spojrzałeś… Dlaczego Panie zauważyłeś mnie
gdzieś w tłumie? Dlaczego na mnie zwróciłeś swój wzrok? Czy byłam lepsza
od moich rówieśników? Nie. Tak jak moje koleżanki borykałam się z małymi
problemami: nauka w szkole, zdobywanie zawodu, pomoc rodzicom w domu
i na roli, szukanie rozrywki etc.., Czym więc zasłużyłam sobie na ten wielki dar
Twojego zaufania, Twojej Ojcowskiej miłości i wybrania? Jako uczennica miałam zawsze wspaniałych katechetów. To także ich przykład mnie pociągał, ich
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troska o nasze przyszłe życie. Byli uważni I dobroczynni. Wspomnę tutaj ks.
Drozda, ks. Bełzę i ks. Słowika.
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.. Tak, to Ty, Panie, dałeś mi życie. Chciałeś, bym przyszła na świat w rodzinie Tarałów i wybrałeś dla mnie ten piękny
dzień – Święto Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. To Maryja dała mi swoje imię
i Ona stała się moją Patronką. To Ona jest ze mną wszędzie. Prowadzi mnie
i skierowała moje kroki do zgromadzenia, które Ją czci i miłuje w sposób szczególny.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś
łów… Tak, Twoje słowa, Panie, były mocne. Przemówiłeś do mnie jak kiedyś do
św. Franciszka z Asyżu, który poprosił kapłana, by otworzył mu Biblię i przeczytał
słowa wskazujące, jaką drogę ma wybrać. Ja chciałam uczynić podobnie. Bo poprzez słowa Pisma Świętego przemawiasz do nas, Panie, utwierdzasz w wierze
i wskazujesz swoją wolę. Po długiej natarczywej modlitwie natrafiłam na słowa
z Ewangelii św. Marka: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody.” Mk
16;15 Modliłam się dużo. Decyzja była trudna. Zaufałam bezgranicznie i przyjęłam te słowa jako zaproszenie do pójścia i ofiarowania mego życia dla innych.
Panie, Oto jestem by Ci służyć. Oderwanie, porzucenie, odejście, pozostawienie, zerwanie, opuszczenie nie są to akty łatwe. Trzeba przez nie przebrnąć.
Trudności nie brakowało, ale Pan mnie wspierał i wspiera, gdyż jest wierny. Nie
opuszcza oraz troszczy się o swoje dzieci.
Jestem ubogim człowiekiem… Powołanie to również zadanie, które Pan
wkłada w moje ręce i serce. Tak, zadanie, które muszę odczytywać każdego
dnia na nowo. Te kilka słów, które skierowałam dziś do was – kochani Czytelnicy są dla mnie bodźcem, by podziękować Panu, że w taki piękny sposób mnie
prowadził. Jest moim PRZYJACIELEM, KOCHAJACYM OJCEM I MATKĄ. To
Jemu polecam każdego mieszkańca mojej kochanej Nowej Wsi, gdyż pośród
was wzrastałam i nabieram zawsze nowego zapału do pracy misyjnej.
Tytuł BARKA mojego artykułu tłumaczy się w języku tutejszym DZIĘKUJĘ.
Ks. Przemysław Krzysztoń, syn Karola i Anny z domu Porada:
– Urodziłem się 18 stycznia 1985 roku w Rzeszowie. Początkowe lata edukacji spędziłem w Szkole Podstawowej nr 15 im. Janusza Korczaka. Tutaj chodziłem do zerówki i klasy pierwszej szkoły podstawowej. W 1993 roku z całą
rodziną przeprowadziliśmy się do Nowej Wsi i kolejne piękne lata mojego życia
były związane ze Szkołą Podstawową w Nowej Wsi. To właśnie tutaj przygotowywałem się do Pierwszej Komunii Świętej i spowiedzi świętej, którą przyjąłem
w 1994 roku. Do tego ważnego wydarzenia przygotowywał nas bardzo solidnie
i sumiennie ksiądz proboszcz Kazimierz Żak.
Po zakończeniu szkoły podstawowej przygotowywałem się do matury w liceum technicznym w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, którą zdałem
w 2004 roku. W tym też szczególnym dla mnie roku wstąpiłem do Wyższego
Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Po wspaniałych 6 latach formacji duchowej i intelektualnej zostałem 22 maja 2010 roku w rzeszowskiej katedrze
wyświęcony przez ks. bpa Kazimierza Górnego na kapłana. Z pewnością był to
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najpiękniejszy dzień w moim życiu. Radością Chrystusowego kapłaństwa podzieliłem się z moimi kochanymi parafianami 23 maja, odprawiając mszę świętą
prymicyjną w naszym parafialnym kościele. Wszystkim moim ukochanym parafianom jestem ogromnie wdzięczny za dar pamięci modlitewnej, która nam kapłanom, jest niezbędna. Dziękuję za życzliwość i wsparcie. O tę modlitwę nadal
proszę, zapewniając, że również w modlitwie o Was pamiętam.
Ks. Paweł Karczmarczyk, syn Józefa i Elżbiety z domu Cisło:
– Urodziłem się 15 lipca 1988 roku i od samego początku moje życie było
związane z wspólnotą parafialną w pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Nowej
Wsi. Do tej to wspólnoty zostałem włączony przez chrzest święty. W niej także
przyjąłem po raz pierwszy najświętszy sakrament i przystąpiłem do sakramentu pojednania. Także w niej przyjąłem sakrament bierzmowania. Do wszystkich
tych sakramentów przygotował mnie i udzielił mi ich nasz ksiądz proboszcz Kazimierz Żak, za co serdecznie dziękuję. Od drugiej klasy szkoły podstawowej należałem do Liturgicznej Służby Ołtarza, najpierw jako ministrant, później zaś jako
lektor i animator.
Myślę, że na odkrywanie i kształtowanie mojego powołania duży wpływ miała
wspomniana pokrótce wcześniej owa bliskość z życiem naszej wspólnoty parafialnej. Nie bez znaczenia były również wyjazdy wakacyjne czy to te organizowane
przez księdza proboszcza, czy też w ramach ruchów diecezjalnych takich jak Oaza
czy LSO. Myślę, że to wszystko składa się na bardzo dobre środowisko dla odkrywania i wzrostu powołania, co jest zasługą przede wszystkim księdza proboszcza.
Pierwszy raz myśl o powołaniu do kapłaństwa zrodziła się we mnie na pierwszym spotkaniu dla ministrantów. W kolejnych latach myśl ta powracała z różną
częstotliwością, towarzyszyła mi i rozwijała się. Ostateczną jednak decyzję wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie podjąłem dopiero
po maturze. Dziś, choć znacznie zmieniło się moje postrzeganie oraz rozumienie powołania i samego kapłaństwa, to jednak sądzę, że był to najlepszy wybór,
jaki podjąłem w moim życiu.
Zapewniając całą wspólnotę o modlitewnej pamięci przed Panem, proszę
także o modlitwę za mnie.
Ks. kleryk Damian Ataman, syn Roberta i Celiny z domu Ostrowska:
– Urodziłem się 10 września 1986 r. w Rzeszowie. Przez trzy lata mieszkałem z rodzicami w Trzebownisku i tam w kościele parafialnym przez posługę ks. kan. Henryka Piesowicza przyjąłem 5 października 1986 r. sakrament
chrztu świętego. Jednak większość swojego życia spędziłem w Nowej Wsi.
Tam właśnie mieszkałem, dorastałem, uczęszczałem do szkoły podstawowej
i gimnazjum oraz tam odkrywałem swoje powołanie. Po Pierwszej Komunii
Świętej, do której przygotowywał mnie i której mi udzielił ks. kan. Kazimierz
Żak, zostałem przyjęty do grona ministrantów. Byłem lektorem, animatorem
LSO, a później pełniłem funkcję kościelnego. W czasie nawiedzenia naszej parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z rąk księdza biskupa
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Edwarda Białogłowskiego, wraz z moimi rówieśnikami, przyjąłem sakrament
bierzmowania. Ukończyłem Liceum profilowane w Rzeszowie i pracowałem,
jako przedstawiciel handlowy. W 2006 r. zgłosiłem się do wojska, a dziewięciomiesięczną służbę odbyłem w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej im.
Generała Broni Stanisława Maczka w Świętoszowie. Po wojsku pracowałem
przez rok na budowie. Można powiedzieć, że powołanie rozwijało się we mnie
od dziecka. Już jako mały chłopiec przebierałem się i bawiłem się w księdza.
Po długim namyśle i szczerych rozmowach z wieloma kapłanami, w 2008 r.
wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Wtedy właśnie rozpoczęła się moja wspaniała przygoda przy boku Chrystusa. W grudniu
2010 r. zostałem obłóczony, w kwietniu 2011 r. przyjąłem lektorat, a w marcu 2012 r. przyjąłem posługę akolity. Aktualnie jestem na V roku i dziś wiem,
że decyzja, którą podjąłem i droga, którą wybrałem jest właściwa. Jestem pewien, że choćby się chciało uciec od powołania, to Pan Bóg tak zadziała i tak
poprowadzi człowieka, aby wszedł na drogę, którą On dla niego przygotował.
Wiem, że wiele osób z parafii modli się za kapłanów i kleryków i dlatego pragnę
wszystkim za to podziękować, mówiąc „Bóg wam zapłać”.
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WIERSZE TADEUSZA SROKI
Uczę się kochać Chrystusa
Uczę się kochać bliźniego swego,
wpatrzony w krzyż Twój Panie.
Bo tylko miłość do brata mego,
oddali gniew Twój i karanie.
Widzę Cię Chryste w szacie żebraka,
kiedy wyciągasz proszące dłonie.
Bo biedna jego jest dola taka,
– gorycz i łza zalewa skronie.
Jak nie przygarnąć Ciebie o Panie,
kiedy bezdomny wchodzisz w me progi.
Muszę wypełnić i to przykazanie,
-nie będę dla bezdomnych srogi.
Nakarmię miską gorącej strawy,
boś przecież głodny i zziębnięty.
A po kolacji kubek kawy,
i ciepłe słowa dla zachęty.
Kiedy zmęczony ziemskim życiem,
do Twojej zakołatam bramy.
Strudzony wielce w lichym bycie,
– przygarnij mnie o Panie – Amen.
Nowa Wieś, 1990.02.14.

Posłaniec
Poszedłeś drogą w spiekotę, w suszę
w ślady Chrystusa na Czarny Ląd
By pozyskiwać dla Niego dusze,
żeby prostować ciemnoty błąd.
Niosłeś Chrystusa w słowie i czynie
wszczepiałeś Boga w ich czarne dusze
Niech imię Boga na wieki słynie
– „zbudować kościół dla Niego muszę”.
Razem z murami rósł wiernych krąg
szatan bezsilnie miotał się wkoło
Próbował zasiać niezgody strąk,
a ty mu dziarsko stawiałeś czoło.
A gdy skończyłeś zaczęte dzieło
Pan Bóg wytchnienie dał Ci chwile
Byś mógł powrócić w rodzinne sioło
dźwigając krzyż choroby mile.
Ty nieustajesz w dźwiganiu krzyża,
niosąc otuchę chorym, strapionym
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Mówiąc – „choroba Boga przybliża,
cierpienie skarbem uwielbionym”.
To Ty na górze w Iwoniczu Zdroju
rozlałeś pokój i zrozumienie
Abyśmy w cichym serca pokoju,
znaleźli radość i ukojenie.
…drogiemu i bliskiemu sercu przyjacielowi i koledze misjonarzowi
O. Stanisławowi Olesiakowi w dowód przyjaźni i uznania dedykuje
ten wiersz oddany przyjaciel
Tadek Sroka

Zbawienna Droga
Drogo Krzyżowa – Męko Chrystusa
w ranach i krzyżu co Cię przygniatał.
W drodze na górę do Matki mowa,
że Bóg dziś z ludźmi będzie się bratał.
Tyś na ramiona swoje o Panie,
wziął grzechów brzemię całego świata
To było serca Twego kochanie,
a jaka za to moja zapłata?
Na krzyż ochotnie ręce podałeś,
zniosłeś obelgi i obnażenie.
Tak bardzo lud swój umiłowałeś,
a gdzie jest mój krzyż i moje cierpienie.
Gdy w górę z krzyżem Cię podniesiono
i rozpostarłeś swe święte ramiona
W zbawczej ofierze lud swój zbawiłeś,
by żadna dusza nie była zgubiona.
Kiedy powstałeś z martwych w swojej chwale
i zwyciężyłeś śmierci prężne wrota
Ja też powstanę z grzechów swoich Panie
u stóp Twych złożę przebłagalne wota.
Iwonicz Zdrój, 1990.04.29.

Kochana Mamo
Kiedy pod sercem Twoim mieszkałem
taki malutki, mała drobina.
Już wtedy Ciebie Mamo kochałem
choć byłem wtedy mała kruszyna.
A kiedy żyć mi pozwoliłaś
i urodziłem się wśród swoich
Czule do siebie mnie tuliłaś,
by mi nie brakło pieszczot Twoich.
A kiedy szkołę już zacząłem
i kiedy uczyć się począłem
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Troszczyłaś o mnie się codziennie
choć w domu było różnie – zmiennie.
A kiedy trosk Ci przybywało,
bo w ludzkim życiu ich niemało
To wtedy brałem Cię za ręce
byś już się nie martwiła więcej.
Za Twoje serce, za Twoją pracę
jedynie dobrym słowem zapłacę
Za Twój wysiłek i Twój frasunek
przyjmij od serca ten pocałunek.
…za przekazanie życia, opiekę, dobre wychowanie z okazji „Dnia Matki”
Tobie Mamo w podziękowaniu dedykuję ten wiersz
syn Tadek.

Betlejemska noc
Przyszedłeś do nas Panie w betlejemską noc
przynosząc ludziom pokój zjawiłeś swą moc.
Aniołowie z nieba chwałę oznajmiali,
pastuszkowie na fujarkach u stóp Twoich grali.
Oddawali przy tym w darze kozy i barany
wyśpiewując przy tym głośno, żeś Ty Pan nad Pany.
A zorza nad szopą jak łuna świeciła,
bo nam Zbawiciela z nieba objawiła.
Matula skrywała zziębnięte rączęta
płaczącego z zimna Bożego dziecięcia.
A wół wraz z osłem patrząc na ten widok błogi
Panu z niebios parą ogrzewają nogi.
Nawet trzej królowie ze Wschodu Bliskiego
przybyli z darami do żłóbeczka Jego.
A czy ty poszedłeś do Pana do szopy,
aby oddać pokłon i uściskać stopy?
Nowa Wieś, 1992.01.12.

Na Golgocie XX wieku
W osądzie ludzkim, w osadzie brata,
tam gdzie tyrania miesza się z kłamstwem
Jest wciąż niepokój, wojna, niewola,
i nieustanna groźba nad światem.
Bo upodlenie, śmierć i cierpienie,
pycha i zawiść się pobratały.
Lagry i łagry – unicestwienie,
człowiek w tym wszystkim jest taki mały.
To w imię kłamstwa – za przyzwoleniem,
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śmierć krąży światem i zbiera żniwo.
I wypatruje kostuszym wzrokiem,
gdzie się zapali nowe ogniwo.
Więcej miłości potrzeba światu,
serca, słodyczy co ją zapali.
Aby ustały wszelkie konflikty,
pożogi wojny były w oddali.
… golgota XX wieku trwa.
Nowa Wieś, 2000.03.17.

TWÓRCZOŚĆ MARII CZYREK
Dla ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka
W takiej ważnej sprawie dla wioski całej
co za uroczysta chwila, bo kto dzisiaj z taką powagą
w procesji dzisiaj przybywa.
Parafia cała. Lud zgromadzony
Jego Ekscelencję witamy
a za poświęcenie naszego „skarbu”
polskie Bóg zapłać składamy.
Wprzód rozdzieleni na dwie parafie
mieliśmy wielkie kłopoty
lecz Dobry Pasterz z tego ołtarza
połączył obie wspólnoty.
Jedna parafia i jeden proboszcz
nam całym sercem oddany
niechaj mu Pan Bóg trud wynagrodzi
wśród nas niech będzie kochany.
Dzisiaj i zawsze na wieki wieków
nich będzie Bóg uwielbiony
za ten Dom Boży w sercu gromady
z Bożą pomocą wzniesiony.
Od fundamentów po dach wysoki
każda cegiełka dotknięta
za tyle siły i ofiarności
bądź pozdrowiona Panienko Święta.
I kiedy ranne rozbłysną zorze
a kościół widać z daleka
łączymy dusze z Tobą o Boże
i tu nas pociecha czeka.
Potem południe. Nasza myśl leci daleko.
Na Watykanie temu, co cierpi
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na złe i dobre błogosław Panie.
Nareszcie minie już życia wiosna
zostanie dla nas cząstka bolesna
lecz gdy spojrzymy na krzyż na wieży
wiemy gdzie wsparcia szukać należy.
Dziękujemy wszystkim, co nam pomogli
i czasu i siły swej nie żałowali.
Na dalsze życie – wieczorne zorze
Twoim błogosławieństwem pomóż nam Panie.
Kwiecień 1991 r.

Ekscelencjo
Serdecznie Cię u nas witamy
a za te odwiedziny Bóg zapłać składamy.
Przecież się w głowie przed laty nie śniło,
żeby tak jak jest tutaj było.
Opatrzność Boża zrządziła.
Wyrosły róże i kwiaty.
A gdzie niedawno pusta rola była
stoi Kościół w Boże łaski bogaty.
Dobry nam Pasterz przewodzi,
przychodzą starzy i młodzi,
garną się zdrowi – kaleki,
wszyscy potrzebują Bożej opieki.
W tym zgiełku świata już się gubimy.
Tylko w Kościele ciszę lubimy
wszystkie więc troski tu zostawiamy,
z wolą się Bożą zawsze zgadzamy.
A wola Boża to Wszechpotęga
i darów Bożych ogromna wstęga.
Już w tym kościele, chociaż on młody
to mamy łask wyproszonych dowody.
To Misja święta i Krzyż robiony
przez gospodarzy, a znów niesiony
przez naszą młodzież. Wzniosłe te chwile
przeżyte – pamiętne, wspominane mile.
A konsekracja? A dzwony fundowane
na tę pamiątkę? Dwa mniejsze przez
parafian dane. Boże Ci dzięki.
Jeszcze te stacje krzyżowej drogi
jakiż tu spokój panuje błogi
gdy mękę Bożą wspólnie rozważamy
lepiej pracować – żyć postanawiamy.
Dlaczego to wszystko tak mocno kochane?
bo to naszym sercem, modlitwą stawiane.
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Wielka tu zasługa proboszcza naszego
księdza Kazimierza, imiennika Twego.
Jemu wdzięczne serce dziś ofiarujemy
Ciebie zaś Ekscelencjo pokornie prosimy
włącz naszą parafię do diecezji nowej,
diecezji wpisanej w Serce Jezusowe.
Poświęć nam te stacje i te dzwony nowe
w miesiącu, gdy czcimy Serce Jezusowe.
Niechaj wiatr ich tony po świecie roznosi
o opiekę Bożą dla parafii prosi.
Zaś Nieustająca Pomoc z bocznego ołtarza
niech wszystkich łaskami swoimi obdarza.
Relikwie wielkich świętych męczenników
wypraszają Polsce i nam Bożych Łask bez liku.
Czerwiec 1992 r.

Hej kolęda, kolęda
Mija już dwa lata jak my się spotkali
bo tamtego roku to my nie śpiewali
nic nie ułożyli, nic nie dorzucili, hej kolęda, kolęda.
Dlatego więc dzisiaj witamy serdecznie
i niechaj opłatek odbywa się wiecznie.
Tradycyjne plotki weźmy w kołowrotki, hej kolęda, kolęda.
Już dwa lata no to czasu wiele
jeszcze dużo pracy było przy kościele
bo choć mury stały, lecz brzydotą wiały, hej kolęda, kolęda.
Ktoś nie dopilnował, może się śpieszyli
i tak ważną pracę mocno przegapili.
Mury postawione, przykrycie skończone
a tu wilgoć w kościele.
Ksiądz niepocieszony, komitet zmartwiony
i czyja tu wina i złego przyczyna.
Trochu się kłócili, lecz postanowili, hej kolęda, kolęda.
Chłopy mocne chwaty wzięli za łopaty
ksiądz też dopomagał, otuchy dodawał
co jedni sknocili, drudzy naprawili, hej kolęda, kolęda.
Gdy brudne roboty na kościele były
więc trochę w kaplicy nabożeństwa były
mróz się tamże schował, ksiądz się rozchorował, hej kolęda, kolęda.
Wrócili my znowu, chociaż brudu wiele
choć papa i lepiki na całym kościele
a my się modlili by prędko skończyli, hej kolęda, kolęda.
Jedna z parafianek najsprytniejsza była
bo sobie chodniczek mały położyła
pani na chodniku, a my na lepiku, hej kolęda, kolęda.
A potem płyteczki wystrój wzbogaciły
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matowe i lśniące, ściany ozdobiły
przeleciały chmury, Pan cię widzi z góry, hej kolęda, kolęda.
A jak się komunizm rozpadł na połowę,
kamień z serca opadł, podnieśliśmy głowę.
Ksiądz wrócił do szkoły na dalsze mozoły, hej kolęda, kolęda.
Jak się już nauka w szkole zaczynała
to się wszystka młodzież w kościele zebrała
tak śpiewali pięknie Abba Ojcze wdzięcznie, hej kolęda, kolęda.
To Boże Dzieciątko kiedy małe było
już uczonych w piśmie doktorów uczyło
nam pobłogosławi, do Ojca się wstawi, hej kolęda, kolęda.
Gdy zapowiedzieli, że zimy nie będzie
to się proboszcz zaraz wybrał po kolędzie,
chętni się zgłaszali, stacje zamawiali, hej kolęda, kolęda.
Chociaż cały roczek postacie kleili
lecz przed nowym rokiem robotę skończyli.
Chociaż już skończone, lecz nie poświęcone, hej kolęda, kolęda.
Idźcie moi mili w całą okolicę,
zwiedzajcie kościoły, zwiedzajcie kaplice
lecz takich piękności nie miał w posiadłości nawet hrabia Potocki.
Jak się już ważniejsze skończyły roboty
ksiądz biskup przyjechał, dodał nam ochoty.
Słoneczko świeciło, z nami się cieszyło, hej kolęda, kolęda.
I tak rok za rokiem przemijają lata
komitet nam mówi, że wioska bogata.
chociaż dużo dali, nie zbankrutowali, hej kolęda, kolęda.
W parafii pod okiem Dobrego Pasterza
zastrasza nas jeszcze tylko pusta wieża,
ale plan skończony, będziemy mieć dzwony.
Nie martwmy się wiele moi przyjaciele,
zostawmy swe troski dla opieki Boski.
Co władza nie może, wójt nam dopomoże,
bo on z naszej wioski.
Jeszcze potem sołtys wrócił z Ameryki
poszły do lamusa te stare nawyki
ręce se podali, sprawy obgadali, hej kolęda, kolęda.
A że bezrobocie w Polsce zaistniało
to też do roboty chętnych jest niemało.
Nowy most zaczęli, ludzi zatrudnili, hej kolęda, kolęda.
Przy budowie mostu ciut nieszczęścia było
Panu Bogu dzięki, że tak się skończyło.
Głowy powiązane, twarze podrapane, hej kolęda, kolęda.
Są w naszej parafii ludzie gadatliwi,
są takie babeczki co lubią ploteczki,
co ludzie obnoszą, do księdza donoszą, hej kolęda, kolęda.
Ksiądz się denerwuje, mocno przemyśluje,
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grzechy nasze liczy, od ambony krzyczy.
Boże daj miłości, więcej cierpliwości, hej kolęda, kolęda.
Komitet budowy ostatnio nerwowy,
nie może uzgodnić planów rozbudowy
czy za składką chodzić, czy się z tacą zgodzić, hej kolęda, kolęda.
Że proboszcz gospodarz ryzykował będzie,
podejmie decyzję chodząc po kolędzie.
Z ambony ogłosi, o pomoc poprosi, hej kolęda, kolęda.
A teraz z Wałęsą w Nowy Rok wkraczamy
i wszystkim mieszkańcom życzenia składamy.
Niech to Boże Dziecię da pokój na świecie, hej kolęda, kolęda.
A Najświętsza Panna z samej Częstochowy
da wszystkim Polakom dobre, mądre głowy.
Wady niech odrzucą i już się nie kłócą, hej kolęda, kolęda.
Przepraszamy mocno, jak my urazili,
jak my swoje wady na wierzch wyciągnęli,
zapomnijmy złości w te święta miłości, hej kolęda, kolęda.

Z koszykiem do święcenia
Co my tu w koszyku mamy?
Oj ciekawie zaglądamy.
Babunie nasze wkładały
Nam ten zwyczaj przekazały.
Najpierw więc kęs chleba ciemnego
Będzie nam smakował co dnia powszedniego.
Białą bułeczką też nie wzgardzimy
Bo ją już sobie upiec umiemy.
Osełkę masła też włożyć się musi
By przypodobać się bodaj mamusi.
Wianek kiełbasy to z prawej strony
A z lewej leży boczek wędzony.
I swojska szynka ugotowana
Bez dezy gwarantowana.
Piękna gomółka z sera suchego
Z solą i kminkiem – coś wspaniałego.
By nie zapomnieć, ktoś nam podpowie
Kawałek chrzanu. Wyjdzie na zdrowie.
Ułożyć, przystroić, sztuka niewielka
A jeszcze octu mała butelka. I woda święcona.
A teraz ważne. Przecież te święta
To są jajeczne. Każdy pamięta
Że święta idą, wiosna nadchodzi,
Przyroda się budzi i życie się rodzi.
Baranek mały, małe kurczątko
Zostanie dla nas zawsze pamiątką.
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Bukszpanem, mirtem wszystko opleciemy
I do Jasionki raźno wieziemy.
Gdy Boże dary już poświęcimy
Zagrody nasze w krąg obchodzimy.
Święcimy palmą, Boga prosimy, by nam nie skąpił swojej pomocy.
My dziękujemy we dnie i w nocy.
Obyśmy mieli chęci i siły,
By się gderania wreszcie skończyły.
Kwiecień 2004 r.

WIERSZE KS. PRZEMYSŁAWA KRZYSZTONIA
Powołanie
Porzucam wszystko, co dotąd tak bliskie Mi było:
rodzinę, co tęskni za bardzo
wiernych przyjaciół, którzy czasem ranili przypadkiem
widok z okna na Kościół
przy którym wieczorem płakałem ukradkiem.
Księdza proboszcza dobrego, który choć surowy
daje serce swej małej parafii, którą bardzo kocha,
pola zbożem usłane, które pachną chlebem,
ziemię piękną i szczodrą wraz z różowym niebem.
Dziergającą na drutach wnuczusiowi sweter –
babcię starszą o lat wiele niż niektóre drzewa,
i kota rudego
co za oknem serenadę śpiewa.
Lecz bezmyślne jest z płaczem do Boga wołanie,
zabrał wiele, to prawda,
dał mi…
POWOŁANIE
WSD Rzeszów, 23.09.2004 r.

Dzięki Ci Panie
Dzięki Ci Panie, że Ty rządzisz światem,
że trawa nie niebieska a niebo nie zielone,
że to świerszcze śpiewają wieczorem
a nie na przykład trzmiele bo fałszują strasznie,
za to, że szpaki częstują się wiśniami w sadzie
bo szkoda by wszystkie zgniły,
za ryjącego tunele kreta, który wiem
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niechcący podstawi czasem nogę,
za koguta, który choć nie ma zegarka zawsze punktualny,
za żaby, które na wiosnę robią galaretę z wody,
za dzięcioła, który stukaniem leczy drzewa w lesie,
dzięki za to, że na jesień opadają liście – bo by zmarzły w zimie,
że bociek – gość na wiosnę częsty
zużywa tylko jedną nogę – druga zapasowa,
że się księżyc ze słońcem pracą nie zamienią
bo by świat zwariował.

Cudownie ocalony
To ja CUDOWNIE OCALONY
w miesiąc po urodzeniu
z wyglądem nieboszczyka
z pytaniem lekarzy “co robić”
To ja CUDOWNIE OCALONY
z wyglądem nieboszczyka
ale z duchem żywym
do Twej dłoni Panie przytulonym
To ja –
CUDOWNIE OCALONY
z sercem, które bić nie chciało
i które Ty Panie reanimowałeś
dotykiem dłoni
To ja –
CUDOWNIE OCALONY
a teraz powołany, przychodzę
prosić o rachunek za życie
którego i tak nie dam rady spłacić

Boże lato
Leżeć w trawie po szyję
gdy słońce w zachód
przed wschodem ucieka…
księżyca
blaskiem się opalać
chłonąć sercem niebo
– w gwiazdy piegowate
pełną piersią lata inhalować duszę…
filharmonią łąki
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muzyką świerszczy
majestatem żaru…
W rosie świtu brać prysznic
jeść śniadanie malin
w domu polskiej łąki…
kaplicy adoracji
Boga Jedynego
w Koniczynie Trójcy…

Znów tam kiedyś wrócimy
Znów tam kiedyś wrócimy…
gdzie się gwiazdy rozsypały po niebie
o zapachu górskich traw,
gdzie naszym domem były nasze serca
wpatrzeni w siebie jak w księżyca lustro,
gdzie na sen szkoda było czasu
całując życie w usta,
gdzie tańczyliśmy boso na trawie
rozkoszując się dźwiękiem zmierzchu
Znów tam kiedyś wrócimy…
by śmiać się i płakać
do rozpuku serca,
utuleni w ciszy…
jedną dłonią Boga…
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Od 25 lat Nowa Wieś ma własną parafię oraz własny kościół. Dwunawowa świątynia zwraca uwagę ładnym stylem architektonicznym oraz starannie zadbanym otoczeniem. Kościół budowany w latach 1987 – 1991 powstał z trudu oraz składek
mieszkańców. Tamte dni sprzed ćwierć wieku przypominają fotografie publikowane w dalszej części tej galerii. Natomiast
najbliższe trzy strony prezentują wnętrze kościoła oraz jego otoczenie. Obok ołtarz główny z figurą Dobrego Pasterza oraz
ołtarz Maryjny. Dalej Droga Krzyżowa, a następnie przepiękne witraże: „Jezus, Dobry Pasterz”, „Król Dawid”, „Powołanie
św. Piotra”, „Prorok Amos”, „Prorok Jeremiasz”, witraż w prezbiterium z postaciami świętych, „Wniebowzięcie NMP”,
„Zwiastowanie NMP i Narodzenie Pana Jezusa”, „Król Dawid”. Na kolejnych fotkach: plebania rozbudowana w latach 1995–
97, kaplica przedpogrzebowa zlokalizowana tuż za kościołem. Sam cmentarz, poświęcony w 1989 roku, leży tuż za autostradą. Pozostałe interesujące zdjęcia z historii kościoła i życia nowowiejskiej parafii znajdzie Czytelnik w I części tej książki.
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Społeczny Komitet Budowy nie próżnował.
Natychmiast przystąpił do zbiórki funduszy i gromadzenia materiałów. Na zakupionym placu stanął
drewniany krzyż, wkrótce wzniesiono też niewielką
kapliczkę. Prezentowane obok fotki pochodzą z 14
września 1986 roku, kiedy to ks. Józef Mucha
poświecił teren i odprawił pierwszą mszę świętą.
21 kwietnia 1987 roku ruszyły prace budowlane.
Mimo przeciwności natury (dwukrotnie robotom
przeszkodziły nawałnice z oberwaniem chmury
i wichurą), rosły mury świątyni. 24 grudnia 1988
roku w surowym jeszcze obiekcie nowowsianie
spotkali się na wspólnej pasterce. Przyszła kolej na
tynki, polichromie, witraże. Kompletowanie wyposażenia trwało do połowy 1991 roku.
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Wielkim patronem budowy nowowiejskiego kościoła był ks. bp Ignacy Tokarczuk.
Pierwszy raz odwiedził wieś 17 kwietnia
1988 roku. Na uroczystość przybyło 30
kapłanów i blisko 5 tys. wiernych z okolicznych miejscowości. Historycznym mementem stało się podpisanie aktu erekcyjnego przez ordynariusza diecezji przemyskiej, a także proboszcza parafii Zaczernie
i członków Komitetu Budowy. Ksiądz
biskup dokonał poświęcenia kamienia
węgielnego i wmurowania aktu erekcyjnego w mury świątyni. 12 maja 1991
roku ks. bp Ignacy Tokarczuk ponownie
był gościem wiernych z Nowej Wsi. Po
poświeceniu oraz konsekracji ołtarza oraz
ścian świątyni wmurował on relikwie św.
Stanisława Biskupa i św. Jana Bosko.
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Mieszkańcy Nowej Wsi od wieków kultywują wiarę swych przodków. I są Kościołowi wierni, kierując na służbę Bogu najlepsze swe córki i synów. Od 1932 roku szaty kapłańskie
i zakonne przywdziało 6 osób urodzonych w Nowej Wsi. Jak na tak małe środowisko to
liczba wyjątkowa. Już w trakcie funkcjonowania parafii pw. Dobrego Pasterza do służby Bogu przystąpiło dwóch księży oraz siostra zakonna, kolejny kleryk rodem z wioski
nad Czarną i Mrowlą kończy Wyższe Seminarium w Rzeszowie. To osobisty sukces ks.
Kazimierza Żaka, który od początku erygowania parafii w 1988 r. jest jej proboszczem. To
z jego inspiracji prężnie działają wszystkie organizacje przykościelne, to z jego inicjatyw
odbywają się kolejne pożyteczne akcje, m.in. „Wakacje z Bogiem”.

Ks. Kazimierz Bojda jako
misjonarz
Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej od 38 lat
przebywa w Australii i na
Tasmanii. Mimo to, pamięta o swym rodzinnym
gnieździe. W Nowej Wsi
obchodzi jubileusze swego kapłaństwa. Tak było
w 1996 roku i w 2011,
kiedy to wypadło 40–lecia
jego pracy duszpasterskiej.

Siostra Maria Tarała poszła w ślady ks. Kazimierza
Bojdy.
Zgromadzenie
Franciszkanek Misjonarek
Maryi wysłało ją do Burkina
Faso w Afryce. O swym powołaniu i swej pracy powiedziała m.in.: – Oderwanie,
porzucenie, odejście, opuszczenie nie są to akty łatwe.
Trzeba przez nie przebrnąć.
Trudności nie brakuje, ale
Pan mnie wspierał i wspiera
gdyż jest wierny…
Ks. Przemysław Krzysztoń
otrzymał święcenia kapłańskie 22 maja 2010 roku.
Przy każdej okazji podkreśla: – Wszystkim moim ukochanym parafianom jestem
ogromnie wdzięczny za dar
pamięci modlitewnej, która
nam kapłanom jest niezbędna. Dziękuję za życzliwość
i wsparcie. O tę modlitwę
nadal proszę zapewniając,
że również w modlitwie
o Was pamiętam…

19 maja 2013 roku swą mszę
prymicyjną odprawił 25 – letni ks. Paweł Karczmarczyk.
– Pierwszy raz myśl o powołaniu do kapłaństwa zrodziła
się na spotkaniu dla ministrantów. Choć dziś znacznie
zmieniło się moje postrzeganie i zrozumienie powołania,
to jednak sądzę, że był to najlepszy wybór, jaki uczyniłem
w moim życiu – napisał ks.
Karczmarczyk na potrzeby
tego wydawnictwa.
Aż 46 lat spędziła w Zgromadzeniu Służebniczek Staromiejskich siostra Maria
Sroka. Urodziła się w Nowej
Wsi w 1914 roku, zmarła
w 1978 r.

Głęboka wiara i miłość
do bliźnich ze strony pani
Salomei Kloc sprawiły,
że orędownicy budowy
kościoła otrzymali koronne argumenty: 36–arową
parcelę w centrum wsi, tuż
koło szkoły, udostępnioną
na potrzeby Społecznego
Komitetu.
Na piątym roku w Wyższym
Seminarium Duchownym
w Rzeszowie studiuje kleryk
Damian Ataman. Przeszedł
drogę ministranta, lektora,
animatora LSO, kościelnego.
– Jestem pewien – podkreśla – że choćby się chciało
uciec od powołania, to Pan
Bóg tak zadziała i tak poprowadzi człowieka, aby wszedł
na drogę, którą On dla niego
przygotował…
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Pielgrzymująca po diecezji rzeszowskiej kopia
Obrazu Jasnogórskiego trafiła do Nowej Wsi
4 lipca 2001 roku. Było nocne czuwanie przed
Matką Bożą i Apel Jasnogórski. Ks. bp Adam
Białogłowski udzielił młodzieży sakramentu
bierzmowania. W kronice parafialnej odnotowano: „Poprawiła się znacznie liczebność wiernych biorących udział w Eucharystii. W każdym
domu jest pamiątkowy obraz MB z nadrukiem
daty peregrynacji”.
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Wydarzeniem roku jubileuszowego stała się intronizacja obrazu Jezusa Miłosiernego (13 marca 2000 r.). Po uroczystościach w kościele miała miejsce peregrynacja obrazu po domach. Na pamiątkę nawiedzenia obrazu JM, jedna z parafianek,
Weronika Dec, ufundowała obraz Jezusa Miłosiernego dla parafii; zawisł po prawej stronie ołtarza głównego.
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Wioska pozbawiona jest znaczących zabytków materialnych. Najstarszymi eksponatami pamiętającymi czasy naszych prapradziadków są jedynie elementy niektórych kapliczek, a zwłaszcza krzyży. Figurka Chrystusa na krzyżu na pograniczu pól
Nowej Wsi i Zaczernia pochodzi z roku 1750, a więc z lat urodzin naszej osady. W czasach, kiedy mieszkańcy mieli do
parafialnego kościoła kilka kilometrów, właśnie przed wiejskimi kapliczkami zbierano się na majowe modlitwy i śpiewano Litanię Loterańską. Przy kapliczce na dawnej posesji Skałów, w latach trzydziestych pieśni maryjne grywał na fujarce
i skrzypcach krawiec Władysław Bieniek. Wszystkie nasze kapliczki są odnowione i starannie pielęgnowane przez właścicieli
posesji bądź sąsiadów. W tym miejscu zgromadzono fotki większości nowowiejskich krzyży i kapliczek. Są to: krzyż przed
domem Barbary Szybisty, kapliczka na posesji Genowefy Koń, krzyż na pograniczu Nowej Wsi i Zaczernia, krzyż misyjny,
figurki Matki Bożej oraz Jana Pawła II na placu kościelnym, kapliczka ufundowana przez małżeństwo Lechów, krzyż obok
Domu Ludowego, krzyż od strony Trzebowniska, krzyż metalowy na rozwidleniu drogi biegnącej przy stadionie, krzyż na
cmentarzu. Pozostałe miejsca kultu zobaczyć można w galerii fotografii w I części książki.
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